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Ankara 30 {R.G) -
sekizinci ioriliz orduıu 
yapabilmek için sırt• köı 
yıkın kıımıadı hazırlıkla• 

dır. 

Tnnus cephesi. 
taarru te~ebbüsleriı... '116 

Gazete Siy ast, iktisadi, içtimai Gündelik 
= 

ncı Alman ordusu 
taraftan çevrilmi_ş 

Doğa cephe· 
sinde muha
rebe saha
sına sürülen 
alman as· 

kerleri 

Avrup 
kımıldanmaı 

rrk lhlab~röne göre 

330 bin kişilik bu 
mevcudunun ga -

kaybetti 
arruzları başladığındanberi 1 

4 125000 ölü, 125000 esir, 

1 Ooo yaralı vermişler 
• 

9 .) - Almanlar Ruıyanın cenubunda aslerlik tarihinin kaydet· 
5 'c.l~ 1'1lket öoünde balnnuyorlar. Kızılordu Don üzerinde ve: 

' 
1

1 Ç•virıne manevra11nı reliştiriyor. 6 ncı Alman ordusunun 
~ ve 22 - 23 tümenden, yani 300 - 330 bin kişidea mürek· 

• 

Almanlar Yugoslav~ 
yeniden 3 tümen yollr 

Ankara 30 ( R. • :·::·:.:·. ······:·· .. :-·::.--:·:::::.:·:·.:··::.·:::::::.:·::---- ıeb~ 

G. ) - Avrupa- Mihver Draçtan larıoı 
mn her tarafında 1 ııdır. , 
açlığın doyulmak- Sof yaya kadar bü- rar Yu\ 
ta olduiu haber •• k bl k f reisliğio1. 
veriliyor. yu r as er yol caldır. 
Bazı memleket· İn f 8 e d I y O r Dığer ta 

lerde bir takım ~ ...................... . ......... : Almaıılar • 
kımıldanma ve hareketlerden bah· vatıataoa yeniden 3 tümen at 
seden haberler relmektedir. Son . yollamışl1rdır. Almanların evvel 
rünlerde Yugoılavyada asayişin Hırvadistanda 5 tümenlalt kovvel 
büsbütün bozulmaı oldoiu hakkın· leri holuodoğooa röre bunların 
da haber uzıyor. mevcudu sekıze çıkıyor demedir 

Londradın bildirildijine göre, Yul{oslavlara göre bo yeni tümen· 
Londraya ııiınmıı olan Yugoslav ler, yalnız komitecilerJe savaşmak 
b · için değil, Zağrep ve Beırraddao 

ükQmetl istifa etmiştir. ıeçlp Yuğotlavyayı Sofya ve Se· 
Yovanoviç'io reiıliii altındaki liniğe bığlayaa demiryolunu mu· 

~1"1ıoı zayi ettiii anlaşılmaktadır. 

l
,jte gra.tlar, Almanların kendilerini ıaran demir çea· 
111 yıık~rı l11a1tin olmadıiıoı gösteriyor. 
, J ~rdu ırı tarafından zaph Hıtlerin cenap cephesin

ÇI •çın tanı feliket olacaktır. 
~ında So..,Yet taarruzları ba,ladıj'mdanberi eıı as 

0 kadar dı esir vermiştir. 250000 kişinin de yara· 

lıükı1metlo istifa•ı lçio gösterilen hafazaya memur Alman kıtalarını 

FR
1NS. ızı·zel ... 1R. ı;aır· rnBIRLESTIRMEK ı·çiH ~;~~St~~~~~~1~~~[~:.:~ N N ta ltalyao aıkenyle Avoavutlat 

, ara11nda bir takım çarpı~malar ol· 
eldir. 

t taarruzları 

re1D~r. 
ttn&rulda~. 
ündür. F~t, 

n kendi1el'iaıi 
ırruzlarına et._ 
bafaraıar elde 

lodir. 
ovfııp batasında~ı 
ı9'et taarruzları 
uJt ltaydotıniştir, 
ı• buıün Sov. 

i.sl,ındıiı habır 

ade bir de· 
f uılar böl· 
lar dolayı· 

l ~00 uker ve 80 ıubay nir edil · 
miştir. Düıman ilerleyişimizi d11r
dar111ak için ihtiyatlar getirmiş ve 
karıı bürnmb,r.d!t hnh1nmaştur. 

Mesk<ln bir mahal civaraoda Al· 

manlar 3 karşı hücum yapmışlar· 
dır. Bu ltarşı bQcumlarda düşmana 
600 ölü verdirılerek püskürtülmüı· 
tür. 

Merkez cepbeıinin bazı kesim. 
lerinde birliklerimhr: taarruzlarına 
devam etmiştir. 

Velilı.ih1ki bölresinde kıtaları· 
auz düıı:nanıo bir ç<>k mukavemet 
merkezlerini işral etmiştir. 

Rjevin batısında yapılan faal 
harelı.etler esnuında bir birlığimiz 
15 düıman blokhavzun tahrıp et. 
miştlr. 

N•lçikin cenup doinaunda lutala· 
rımız ınovzilerini ıaj-lamıamış ve 
taarruzlarına devam etıniıtir. Av 
uçakltrınıa himayeıinde hareket 

eden bomba uçaklarından aıürek· 
kep bir düşman teıkili Muraıanık 
limaoın• hücum teıebbüsüode bu. 
lanaıOflll da avcılarımız şebrio çok 
tızağıod• bunları karıılamış ve 
Püskürlllliiıtür, 

Mıııık yalunıoda çetolerimiz 
10 aüo •üren bır muharebeye İf • 
litik etmifterdir. Almanlar bu çe· 
1•lore karıı 7 piyade taburu ve 

~Pçıı knvvetl röndermişlerdir. 200 
r'~•n ıubay we askerı öldürülmüı· 
ur, 

liava kttvvetlerimiz 28 lıkki• 
nond . 

bk ' asker ve iaşe maddelerı 
yu lil l 

. t • 5 kadar kam1on tahrip et
ıP'I ır, A 

Yrıca 2 topçu bataryaımı 
,oııturaın. . 

h 
....,, bır mübımmat depoıanu 

"'' av, et . 2 • . 1 r lllıı, trenı yo adan çı• 

prmış . vo 2 bölük kadar piyade 
lJ.lkerioı d•i11-ak kısmen imha 
etmiştir. 

Moıkova 30 ( •·• ) - Sovyet 
'liği ekındo, orta ~ota cepbesin
~ bÜyl.ik bir şebrın lıtoaarında 
d'"caetli bir mabareb• O~d~ta kay. 
,l.,or. Kotelnikova ODUnde ta 
~. J. . • 

~ö ' düşen Almanlara yardım için 
Bu 1•rilea kavvotler daiıtılmııtır. 

. ,,,vetler Krunodar - Novo. 
roııısR 

b J demiryolıı boyunca ceoup 
atı doa.. . "d 

bıld nıoo a karmakarıtık bir 
• ktt11or; 

m •• h .
1 
m duiaou bildirmiısede Stefanl ajao11 

U ~ haberi yalanlamıştır. 

. 1 Parasız giyim eşyalı 
hakkında 

Maliye Vekale-

Vaşingtonda 
temasrar yapılıyor 

--------------------------
Henderson öldü M•h • T 

Ankara _30 (k. ~.) -Londrac 1 verı unustan 
radyosuna ıore, lnrılterenlo eski 

tinin Bir tamimi 
Askerde bulunan, me 
zun olan; muvakkat Berlin 'büyük elçisi Henderaon, 

Londradaki evinde 60 yaşında 51· 
müştür. Harp çıkmazdan evvel 

Nul liderlerile gürültülü mDzako· 

teler yapan logiliz diplomatı, harp 

çıktıktan ıonra bunları kitap ha· ı 
tinde neıntmiştl. 

.. 

Bir öıum 

Merhum Tevfik Güleiio oi· 

lo ve Pard Reisimiz Bay Rıfat Gü· 

leğlıı yeieni Kemal Gülek müpto· 

li olduiu hastalıktan kurtulamıya· 

rak düa vefat etmiştir. Merhuma 

Tanrıdan maifirit diler ve ailesi· 

ne başaağlıiı dilerit. 

---------------------------
1'Alman or

dusunun 
tarihi 

_... VA~/JAINJ -

S,~,noi~ Mechiµ 1 
Eski Fransız Nazırlarından 

Benoit Mecbin, «Almao ordusu· 
nua t•rlb» ini tetkik eden bu 
dikkat deier eserinde büküa.leri. 
ni bOyilk bir titizlikle resmi vesi
kalarıl ve metbur devlet adamla
rının hatıratına istinat ettir • 
mittir. 

Arkadafımız B. Nejad Rona 
tarahndın dilimize çevrilen bu 
eseri pak yakında razetemlzde 

çıkarmak için 
Müttefikleri, Fransız yardımına 

. ihtiyaç duymakta Fransızların 
birleşmesini temine uğratmak· 
ta dırlar 

' vazifeyle başka yere 
gi~en memur ve müs
tahdemler beyanna • 
melerini nereler~ ve• 

recekler? 
Ankara 30 ( Huscıat lbuhablrl· 

mb:den ) - Maliye VekAloti vali• • 
Ankara 30 (R.G) - Habe•istandaki Joailiz ltuvvetlerl komutanı liklere yaptığı bir tamimde, memıif 

ıı • ve müstahdemlere parasız verale· 
ve Mı11rdaki logiliı devlet nazırı muavini ile imzalanan bir anlaşma cek giyim eıyuı hakkında ıa 6 
neticesinde, Fransız Somalisi Dö Golcülere reımen kattlmı~tır. ıusların göz önüuae tutularak 

Bu suretle sonuncu Fransız ıömürfesİ de Vııi ile münaHbetleri· amele lfaıını iıtemı~tir: 
ni keamit bulunmaktadır. 1 - Kısa aıkerlik b 

tini yapan veya talim ve 
Bununla Beraber, ıömürgeler araıında henüz bir birlik kurulama- münasebetiyle •ıketde t. 

mışhr, mıır ve müstahdemler' 
Cezaylt ve Fas evveli Amiral Darlaoa \'e ~iıııdi ıeııeral Jiroya yaıına ait beyanna• 

bailanmışlar, Dakardaki vali de Jıronan nüfuzuna tanımış; Fransız hat duklllrı aakerl kıt· 
tistiva sömüırelerl Madaraskar, Surye Dö Golcü ltalmıthr. Şimdi 1elere vermeleri 
Somali de Dö Gole katılmaktadır. · melerlne müıkJ 

ile bıı vuıfe1 

Afrikadaki Fransız ıömürrelerlne relioce; bunlar az çok Ame• ları tutarıo · 
rikaya bağlaomıı gibidirler. hştaklara 

Fransızlar, bı.t ıömürgeleri bir araya toplayarak bir birlik kur• selerct' 
mak istemektedirler. Bu birliği satlayıcak olan temasların V aşiogton re m; ...., 
da yapılmakta oldutu relen haberlerden anlaşılmaktadır. ee~y· : §: ,ız ;:· ı !' &Dao 

Eski Fransız Başvekillerinden Şotan Amerikada beyanatta bııluo- • C.t.ı r; ~ ,u\ona 
muş, her ıeydeo evvel bir birlik kur11lm111 lüzumundan ve muvakkat .j. r ! • e. .n ıM· 
bir hükumet toıkilinden bahsetmlf, böyle bir hükumetin Fraoia namla~- G .. §' r .IF ;; ~\er\nı 
Dl söz ııöyleyecejini bildirmiftir. Şotona röre, böyle bir devlet 40~de rr Ilı a. e: I ! i -ve" 
600 bin askeri ıı1ih altına alabilecek, birinci ıınıf bir devlet sar' Bını .~ .e. ı::• ca er : s ve 
leceldir. baıtJki ..: ~ if B er ~"" •· 

I' L:.:Lil lf" ,. G 8'• Q ,. 

Dii'er taraftan Lava), meıru Fransız hükGmetlnia kendit.."7J>~ Aa&aUkJ J f- o- " '; F " g ;, 
d t ·ı d"ld". . . 'd . ahı. F l Af 7a acı a, :;- c:. s· . (» "'C t an emsı e ı ıgını ı dıa etmekte, 11.ur ranıız ıra ve '< "' - ~ ı.._ 111 «it 
vatan haini saymaktadır. Laval, General Jiroya da vatJın' t~ · ~ g ~ :- ~ a a· li'n bd 

KGVt' 1 • .r: lf" ,. • f , , ,., 
karmıştır. ._.ı. a:-~ • · ' · ••re erıno 

Ş . L ' • ' 4eaı•-_.. ~mı buraJa 
ıma) Afrıkaya çıkarılın müttefik auvvetlerln !üü Jı:e..- • : .. ~ oıyal ,. 

rlkalılarca da itiraf odılmektodir. Amerikalılar bl'iaa• t,ı · : .!' 't1 ~ 5' f"n! batlı 0~~~kl d1 
şebbüs ederlerken oradaki Fransızlara güvenmi-* J' f. : :, ! l ~fmcıı~~·ından ,teınia :. 

Amiral Darlan, ıimal Afrikadaki Fraoıır""' e- =='.: -1 lh, - Vekalet &. ... , 

imal• etıueii ve donanmanın işbirlag· İDİ ta,.: :; G r ~ :. ~Dt ıubay ve aıkeri"!oO atmabli 
ın· - • ... t . k 1 . . 1 1 

dan ancak bir kıımıoı yapabilmiıtir. I • e... /?. :...a açı a 'tçı bardan arın,1rı~urıa!da'! Gelen haberlere o w T "" 9" • .::.. l Dl aı eyannaıae •rını •tya11. 
. .• 

0 r• aoHa ~ f S- ~ ""n ar· emri veya açık maaılarıoı Ulet 
daha kuvotleomektodır, B'1Dları ~·~ • :- ları malialdeki bu maaşları tar.Jc~ 

bo~umaja. bat~ıyıcaklıa_ıı. . _ larıo yardu~ıaı ihtiyaç d!,t.-elıa~IJN. e . lier rUri biraı kak e~tiren daireye vermeleri, ıc-. 
j•-•-lllll!lllllliı- ; fU i- f. . .ııılmek ifio Frıoıız · P,1°n1 lıdarı :ynı b~ellir~en_. tiyfm e~yal&· 

,... o mı a o bağb bbJaada· 
...._. .... - iıi yırli aiıllır pıurıDdaa alibtll· i rı içabt~or. · 



BUGÜN 
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~~sk·~~~.Şehirli Kolonya, Köylü Esans Kullanırmış 
~iL~~nyacı~ran~tıyor~~~~~~~~~-~~~~~~ 

, IJ' .,, Hatıralar L 

31 B. Klnun 1 

DAHİLİ HABERLER 
~, h. ~:.~~·°r(a da şarap 

/ f;1_;flıkte Y' ı. 1 . ,. J ._. k•t I 
,. ~ ... aıTur Bih;,_.sıme ıs er. 

:vetli Aşk ve 'onyacı Ferhat 
I Y~Öc•I ve~·, Diyor ki : 
,Y GOOPEh 

~i üç Meşhur ~l bU işi bakkal olmağa 
.~ --·:[h ederim; parası o/ma-
11JGONO· da kokusu ktirdır 

en yilk Türk kahramanı lonya hile paranın tazyiki lle 
.ıan Selçukların başın· etkiyor .• Renk dej'iştlrlyor.. Det•· 

TC&ya ilerlerkm kendisiyle ıenlz a; tarıadın vefalısı yok •• O 
. mecbariyetinde kaldıiı temiz çıy taşiyle blr ıvaç taıan 
1 ıiyojeae lı.artı Malaz~irt altında ne rüzel kehrllbara döoü· 
'I muharebesine h12ırhk ol· verir .. 
ıere atının kayninoa kes· - Peki kolonya hanrl mev• 

andi wllcudaoa ILokalarla oi· ıimde daha çok satılır? 
'-!}..an sonra beyazlar riyiaerek - Tabii yazın., Bizim satışı· 

~ uwap ıirmif oldujana yazar. mıza mevsimlerin de tesiri doka· 
Ôyle Is• koka V AZAN nur .. Hem ter ko 

TOrklerce ayni ~ · ı kasana ridermek, 
zamanda kadul 1 ~oban Yurtcu bem de Hrlnle· 
bit şeydir. Bu ha mek için halk ko· 

ıasta derin bir bUri• yok... 
Fakat ıa mabakkak ki şöhret· 

li Kleopatraaın ifveklrhiında ko
kanaa da bllyük bir rolü vardı. 
Hattl •estedea belki de 1adece 
onan rözlerl detil, silrOadOtO ko· 
kayda. 

Kimbilir ve kim diyebilir ki 
Baltacının aklını bsıından alan Ka
terlaanın zlyaetlerl veya fıkırdak 
halleri yanında koku da hasuai bir 
rol almam11br. 

Neden dOtüol•de tarqı biten 
ıtveyin bqmda patlatal .. z ••· 
ya onan batma bir clefae dah koa· 
llU da koloaJ• fllılırt lunfv? 

, •ldanbulu kokut 

mai• fitti 1 " 

Ab ...- konca Galip ı.. 
tulMlla fi--. ollayd .. 

.....,_ M ılsel av• nrtrdL 
Oa• aMıt- wakit (,.rtal f81111P, .... ,.....e .. ,. ...... ildaci ... 

tarik .............. altuadakl "
-- klflclk dClllkl••MI ._ 
ltoJla. lur .. ,... laot IOlabetll Ga-

lp)I - ....,. kobtmta rlttl, .... 
O.a.......,.. _,.k 

,Sdabatllw Tat psla dGkkla .. 

ba • ilk .... ,. "• 
~~ • ....,, ,..ar1ak bir 

--~- bea pek afak tefek 
ona alll1 takmm •ld 
.a LeMMI Mehaeclı 

~ .......... :. 

lonyayı daha ziyade yazın kolla· 
Dlr , 

- Hanri kokuya kimler kol· 
!anır? 

F erhıt barada darıkladı. Çün• 
kü müıteriye iyi dikkat etmemlf 
olacak ve hepimizin yıpabileceil· 
miz kaba bir tasnifle: 

- Şehirli kolonyayı , köylll 
esansL. Dedi, çık ta itin içinden .. 

Bakkallık ve 

kolonyacılık 

f •hat 1ac1 hakikaten •..aetiai 
........ r•aç, 
- lleelejinl H•lyor -? 

Declltlm nklt, içten r.a.. bir,.. 
nrlaı 

- Elbet, dedi. H .. de pet 
çok... Bak. ... k ... koblar lçia 

c1eJk.. S- ... iti dalma Wr bak· 
kal ol.at• twella ecl•i& Paruı 
ela ol...., kobn ...... 

8ea eczaaeclea bir parça .ı. 
kol almak itia doktordan ,...ıe 
... ak mecbarl,.tlnde kaldıfım1 
dlf&a .. kı 

AlkOI WabllJor •111DU? dl. 
,. torda& 

- labturlar a,da 25 kilo ... 
kal v•IJOI'• 8Jz de bua ••ka
bll ybcle OD kHUf ........ dedi. 

bave etti: 
- Bizi yqataa •be .......... 

......... bek• timdi nklamclu 
bile teldal1oru, 91lakl alkol dar. 
bfa baaa ••JclaD bırak1Ud1o 

~lıiaMttla 1. d• •.• 

ş. ••hakkak ki .. .,. ....... 
afrıbca ve pek attr olu Hacıyat-
lana:laa ~ keklik ,.11ann4a ela 

~ k•taldak.Ve.takkoblflde .... 
-;;:__ ve det-il edip Aka Gladibla 
i. ~ • ...... ... rtW t6Jle bir il• 

~ m fu~ at-la 
1, ;,. 9Jltsis,w Kok.,. bd.lar •aUaaır. Er-
J ı ı..;; "ı., rlbl lmw da lawaata il• 
~ 2° ....., .. ,ealet. AJIPbr. 
ı ; f::l pı- ............. _ 
. : • ?-fos ..,,. a, opOpouüa, .a. 

naaarlal -....... 

Lüks köpekler 
öldürülecek! 
Bulıaristanda ara ııra kö· 

peklerin itlif edilmesi hak· 
kında sesler çıkmaktadır. Üç mil 
yon kadar olan ha köpeklerin 
derilerinden ayakkabı yapılması 

ileri silrOlür. 
Fakat bu defaki ıea Balga· 

riıtanda lüks köpeklerin de imha 
edilmesi hakkındadır. Utro g-aze· 
t .. i hiç f ayda11 olmayan liJkı kö 
peklerin Sofyanın belll caddele
rini kirlettiklerini yazıyor ve di· 
yor ki: 

«LOks köpeklerden öyleleri 
vardır ki, et ve beyaz ekmekten 
baıka bir ,ey yemeıler. Çok de
falan, pastahanelerde bayanlarıa 
liJks köpeklerine pasta yedirdik 
leri de vakidir. Açhktau maztarip 
olanlar bu hali memnucıiyetalzlik· 
le, nefretle karşıladılar. 

Lüks köpeklere werilen ba 
pqtalarla küçük çocuklar peki· 
il dayarlar v• bu lüks köpekle· 
rin derilerinden kOçük çocuklara 
patik de yapalabillt. LOaamsas 
lüks köpekleri dararken insana 
bekçllik 1apan köpeklerin köyler·. 
de öldüriJlmeleri yerinde dejiJ. 
diu 

Mlln korunma kanunun· 
da r•pılac•k d•lltlkllk 

Ankara 30 ( Husui mahabl· 
rialzdea ) - Milli koraama kana• 
n•nda yapılmasa kararlaıhrılan de· 
iiıikllk halı.kmdaki kanan projesi· 
ala yeniden reaiı bir tetkike tabi 
tatalmaaı kararlaıtanlmııhr. Pro· 
jenla tetkiki. allkadar vekalet • BP 
mftlUlerloden mürekkep bir ko. 
••JOD tanhadaa Japdacak, 1 
Martta toplanacak 1enl meclltin 
tetkikine .nolanacaktır. 

Varlık vergisini Sıhhat Vekil 
ödemigenler nin beyana 
_ Vekiller heyeti, bu gibi· _ 

lerin tiıbi tutulacağı mu
amele hakkındaki tali-. 

- matnameyi tetkik ediyor-
Anklra 30 (HHoti mobıblrimizden) - Varlık verrisi vermekle 

mükellef tatulanların maliye t•hıil ıabelerine yatarmai• devam ettikleri 
verri miktarı yekOna maliye mahfıllerinde memnuniyeti mucip olmak· 
tadır. Bir çok mOkellefler borçlarını naklen tesviye etmekte ve pek aıı 1 

kimHler de bana fayrimenkaller.İDİ fÖStermek saretile tediyeye devam 
etmektedirler. 

15 gllnluk mOddetln tona ereceji ıaı giJnlerde maliye tahsil ıabe· 
lerlne para yatırmak i~in nkl olan miiracaatlar ilk ıünlere nazaran 
daha çolı: fulalqmıı bulunmaktadır. 

Varlık verrislle miJkellef totalanlaran bu mükellefiyetlerini yerine 
retiremediklerl takdirde ne ı•kllde muamele rörecekleri hakkında ha
zırlanan tnlimatnameola tastlk ve neırine intizar olunmaktadır. 

Sümerbank pamuk 
alt yor 

V arhk verrislnin ödenmesi için 
mükellefler• verilen birinci lS 
ronlük mühlet ba akşam bitmek. 
tedir. Verfi ile mOkellef kimseler 
bilbaua ıon fiJn)erde borçlarını 
ödemete büyük rayret fÖltermek
tedlrler. 

Çiftçi elind'~' pamakl§r da 
Sümerbank tarafından parti parti 
satın ahnmaktadır. Bu mObayaa 
v•rlık ver~lsi tabsllltanı kolayla•· 
tırmaktadır. 

Veterlntr umum mQ
dUrUnUn tenı,ıerl 
V eterinfl" ama• •OdllrO Naki 

Cewıt Aakanda p1 .. it Merci· 
m•k aner cl.poı• ve Çukurova ba· 
,..., t•ftlt etmlt, din Ankarara 
d&dllftür. 

Gazlpafa okulunda 
konferans 

Diin ilk öiretim lapekter• 
ferinden Refik Darla tarafından 
Gazipaıa oknlonda c tetkik H mil 
şabede» mevzuu etrafında allkah 
bir koaferana verilmiştir. 

Konferansta lspekter LOtfl 
Kiper ve ı•brimiadelı:i bBt8D Ulı: 
okul öjntmealeri hazır balan· 
muılardır. • 

KömUr, pmuk lpllll ve 
çimento latlhaallmlz 

Ankara 30 ( Huui mababirl
ll\İzden ) - AiastOI ayına alt 
rakamlardu aalqıJdıj1na röre. 

J!_ien MD•ln ~· a7ma aauna 
k&llllrcfe yüzde ~-~ ,..ak lplijlD. 
de yibde 25. •••ntocla ,...- 28 
lltibtal bakM'?daa bir uaW •ti· 
........ ..ti' .... 

Ankara 30 (H•aıt) -
hat ve içtimai ••affD8t V 
HaılOsi Alatq, zelzele •ıat 
11adaki tetkilderial bltlrtrek 
karaya dôo•üıtiir. V•kl, 
aar11ata11 feliketia• 
yurddqlara yapılao Y 
•• alaaan tedbiri• bak 
beyanatta balanmtlfla" 

« - Felik.uedelttia 
lannı dindirmek için a1-u 
birlerin ae JOlda ifledifiai 
m•k nsere, geç• .,.,.._ 
nü Tokat& sitti•· Hati 
nakledilmlt aiar J"ı!~ 
ret ettim. Niklar .. 
alınan tertibat ı,ı ltleaüt, y 
rörüa...q, panaamuı ,.,. 
m11 hiç kiaue kalaam11tır. 
ralılann paanmaoı.rı mm 

mao yapılmaktadır. E.rbaada 
bir fıno hap edllmit, e 
kılanlara çadırlar •erllllilllllıl 

Sawnn .. cı.arıaclakl 
yoalann yardım lçla fltalt 
larl .~d.rilea 11111 ... 19111.., 
tinde yetifm•İnl temin 
tir • 

z.a.a. -taka.Da 

Portre •
1adam Ruzoelt 1• 1111 

lVI.~ çok 
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tLlan 1 

fngiliz 
akıncıla

rının bir 
gece 
a!l:ifmi 

~Q.'-~'" 
~., ~ ~- :b. 1 

ÇJAlman deniuılt\rı_batırdıktan 
ıı'- torpillenmiştir 

Bu defa da lort ciddi hu ara 
u mıı olan gemisi• bir lnrili:ı 
l~IDa fÖtürebi)mitlr. 
Aradar.ı bir kaçay geçtik.ten 

sı.ı tamir edilmiş olan Kelly 
~lbioin süvarilifıi tekrar de. 

- ruh~ etmiştir. 
l<elly rene tor 

Pilltnaılş, fakat 
bu ~ofa da Monnt 
battm, gemisini 
kurt~rarak bir il 

rinin IDaD salimen gö. 
türmhtür. 

• • 
rını 

1'elly yeniden 
tAmir edilmiı, 

iaiai Girit aoferl 
eınaıında dördün· 
cü defa olarak tor 
pillenorek bat .. 

"amı dördüncüde -

leftli"' Allmaın 

seyy alMı a ını o mı 
maceraoaıro 

Yer yüzü insanlarının 

ESRARI 
tutar. Silanet ınütebassııı bu sıra· 
larda basit bir tahta çubuğun ilze• 
rinde keskin bir. deniz böceği ka· 
buğonoa ağzıyla sünnet yapar. Ya· 
raya biraz Hindistan cevizi ya(ı 

sürmek kafi gelir ... 
Esasen bu adalarda Hindlstın 

ceviziotn girmediği, kullanllmadığı 
yer hemen yok gibidir. Tıbbın pek 
iptidai kaldıj'ı bu insanlar arasın· 
da Hlodiıtan cevizi her derde de· 
vadırL 

Sünnet adeti Polioe:ıya adala-

-201:1 
mişlerJo doluyken insanların biri· 
birloriai yemesi neden icap et• 
mlştit?. 

Nüfuıları milyonlarca kalaba. 
hk olan Çin gibi, Hindistan gibi, 
hatti bir zamanlar Çarlık Ruıyası 
ribi ülk.olordo büyük kıtbk. zaman· 

I~~ İDl~~;~~~ı . 
rında yoktur. Banan Fıçı adaların· biliriz. Acaba bövJe lutll" felaket· 
da oluşu Melooozya ve Oıyanaı- leri gibi fevkalade sebeplerden 
ya vabşileriodcıo gel9e gerektir. dolayı mı ioıaolar insan eti ye-

Zira onlarda .. hem erkeğin, mişlerdir ? 
hem kızın ıüooeli yapılan bir çok Bllyük kıtlık zamanlarında, İn· 
kabileler vardır. sanların batta analarını, babalar1nı 

insana iHc nazarda harikulade öldürüp yomelerino bakarak diye· 
bir cesaret, hatta daha çok bir biliriz ki, losao eti yeomosiain 110• 

sihirbulık gibi göriinon bu bAdise beplorindon biri do kıtJı.ktır. 
yi tamamile izaha imkan balamı· 

Fakat yamyamlık dediğimiz ba 
yorum. Fakat bu adet Fıçıblarda 

feci itiyadın asal sebebi kıthk ola. 
bir çok Avrupalılar tarafından dai· 
ma görülüp doyuluyor. Biıha11a maz. 
Beıra adalarmda en enteresan bir Zira insan eti, aııl bu adetle 
şekilde, muazzam ateşlerle kızdı- meluf olan ,yerlerde asla kıthk za· 
rılmış fmnlar üıtilode yürltyen yer• rurettndon /Onmiyor. Bilikiı rayet 
lileri hcırrüokü basit manzaralar· müobit vı mabıuldar, ormenları 
dan birini teşkil eder. Benim vasıl hazır leziz ve doyurucu yomiılori, 
olduğum kanaat Fıçı yerlilerinin vahşi ve nefiı av h.ayvaolara ve 
bu mucizelerini sırf ah~mak ıaye• denizler dotuao envai balıklar, hat· 
slado yaptıkları merkezindedir. Zi· ta bir çok ehli hayvanlarla feyiz 
ra bu barıkulade marifetin bundan ve bereket içinde bulanan yerler• 
başka bir izahı olamaz. de de insan eti yenmektedir. 

Benim dünyanm vahıi kabile Beoim edlndiglm kanaat ııı· 
lori içinde srördüklorimdeo hasıl dort 
ettiğim kanaat şudur ki dünya yü-
zündeki insanlar uun asırlar insan lnsan etl yenmeıi, ıon derece 
eti yemişlerdir. !asanların hayvan· obur ve aj'amıQ lezzetlerine düş• 
lar gibi biribir!erini yomoıi kadar kün vahıi kabile reislerinin bir 
bu gün bir insana nefret vereli lükıil olarak baılamıştu! 
bir ;ey olamaz. Fakat muhakkak· Son derece Ş6kempervor olaıı 
tar ki, cüınlemiz, dünyanm bütün kabile reisleri harbettikleri dijor 
ırkları kendilerine bu menfnr zlya- kabilelerin omrindokl •üt çocoıda-
fetleri bol bol çekaıiı olan cedle· rını ateşte kızartıp yedliıler ve bir 
rın evlô.tlarıyı2. ıllt kuıuıundan daha lıuetli olan 

Acaba insan oiallarıo1n in. bıı ziyafet mabutlara da ikram et .. 
ıanı ölü eti yemesi ne ribi bir miı olmak için ıüt çoca;tı lmrban 
ııobepteo ileri s-elmiştir? Yeryüzü etmek ribi dini bir idet de ôHa-

Harple diğe.r kabilelerin ıOt 

çoculdarını kebap edip yemiye 
muvaffak olmıyan obur kabile re· 
iılori lıe keodi kabilelerinin çocak· 
larını büyük dini merasimde kar
ban etmek idotioi koymağa mec
bur olm111lard1r. 811 suretle in11n 
eti yemek, ıııdalarıo en lezizini yi 
yobilmok fİbi lüks ıbtıyaçıan ileri 
gelmiş boluomaktadır. 

Aynı zamanda bak.im ve ıibir· 
baz olan obur kabile reiılerlnin 
bıı vabıi sef ahatloridir ki dünya 
yüıüoe dini bir maske altında 

yamyamlığı mıısallat otmiıti. 
Zıra kabilo rcııılerınin koodile 

tine ıüt çocuır.larJodao ziyafet çek 
tıiini göı on vo bunda dioi tabu 
olduğuna itıkı&t eden kabile efradı 
bo sefor düşman kabilolerın büyük• 
lorioi do yem~ S'o baflaonşlar.ın. 

Fenuı ıuradadır ki inıao eti 
yemek hemen daima taba ile karı• 
ıık baluoduiu, yani dini heyecan· 
la yenildıj'ı için bor defasında bü· 
ylik bır zovk. ve raıe ile yenilmek
te, binaenaleyh dini ziyafetlerin en 
mutooa11, on zevldiıi balunmakta• 
dır! .. 

Bütün Polincızya adalarında 
sonele rco l'Hdım. Girip çıkmadı· 
iım yer, l'Örmedığım ıey, tanıma• 

dıj'ım esrar kalmadı. 
Polioozya adalarmda, hiç bit 

yerde iosan eti yooilmemektodir, 
Esaaeo. tatlı, yumnoak ve şairane 
iklimlerinin tesiri altıada ıon do· 
rece ba111as, halim, telim bir seci. 
ye almı::f olan bıı adalar insanları .. 
oın insan eti yemek fibi ~iddetlt 

vabıot ziyafeUerine tabiatları arhlc 
müaait doiildir. 

- Sona Vat _,, ---.,,_, __________________ .....,....,. 

Fransızca 1 
Hususi olt1r1tk dtJrı -Yet• 

mek ıstiyorum. Arzu eden· 
lerin Kız lisesi öğretmeni 
Hakkı Mahmuda müracaat
ları. milyonlarca hayvanla, nebatla. J&- ya atmışlardır. 

~ De'~~~~~~'!!!'""!!'""!'!!~~ll!!""~11111111~~--~"""'!"~!!!'!!!!!!!~!!!!!"""'!!""'~!!!!!!'"'!!!!!~9"!'"'"!'9"--•~"""'!!~~!!!'!!!!!!!""'ıll*.;:;;:;;:;:;:;;::;;::;:;;;;;;;~~::~ 
~(lan 
1
" ul 

, hçiler 
r~~ Bunlar yazdık· 

) 
Y ları esere imza· 

~ ~ larını atmaj'a 
F İyon allillleler deiildir 
l(i •Qr.. 
ler. 4'1arı hidiıelori .!a• 

Buofına ooıoli yabııt 
IJlanıo yı ile yazan halk 
b~;0 b' sanı meçhul şair 
t .. "d 
UrküJerJ ar. 

Jer;. heıtlo beste ile bora• 
Burıf IDQsikisiode oldu 

ber Yiirü/nteye ehemmiyet 

;a l'ib; yı 
veriJDJe.ı adoJu, da balanda· 

Mes:; köylü, kağnısını 
iuGJ .ııın/fızalJldan ıilinmiyon 
irerok h e1t91iyle ıu türküyü 

çok y., 
Öyfüyord ı nyı.,. banal 

V..ay ıy~ar ~na; 
y 11 (!ıo ıçmege, 

Ef'lclor. çaylar bana. 
Su ".ayyed kafiyefi rüfteyl 
Bu l)-1tli şair Yapmış ve hın• 

~; kQJ bostoklr bu güfteye o 
ikııırv, \estoyi UJdarmuş? Bunu 
~aak~ ne do :diıılıyenler bi· 
oylly 

ı1&oki halkın bir ııraya 
);ovkinden ıiizürillmOı 
Uii•••dar ve onun 1&• 

~isiD, benıra, ooon vol· 
ıbakkıdar. 

ba bidİleJer naklodl• 
l doludur. «Çarıamba» 
ı ıöylomek Yalnız «bir 
t aldı •• mııraına kafiye 
dejildır. 
lıot «Çarşamba» kaıa 
jyın oldatuna teı. 

~abayljit ta. 
•pır; kol. 
P ba ıa 

t destisi de su yolunda lurıhnca he 
men meçhul şairler, beltekirlar 
mersiyoııioi, türküıünti dü:z:eırler: 

Arslanım şahinim anam yerde 
yatıyor 

d::.. Sıyah da perçemleri anam 
kana batıyor. 
Aoadoloouo yanak tarihini bü· 

tilo bu destan, divan, bozlak ve 
türkü mozayilde ilo işliyebiliriz. 

Me$ela şöylo bir Yozrat tür. 
kü11ü dinlemıştim ki bostoıi kadar 
mükemmel olan güftesini yazıyo. 
ram: 

Dllo gitti. bugün lklı 
Acep yollardamı ki? 
Dudakları tepsermiı, 
Susuz çöllerde mi ki? 
Anadolonuo bayabnı etbeo Y •· 

men seforlorinı oğlunun hasretiyle 
yanan bir ana ağzından bu kadar 
yanık ıöyliyen baari bir tarih ki· 
tabı vardır? 

Bu «mlllet malı'> edebiyatın 
ta11vlrleri de kuvvetlidir. Çünkll 
maya$ıoı doirudan dcıpaya halkın 
ruhundan ahtnşbr. 

Fakat acaba bu kadar milli 
doyrulara dayanan eserleri aaliip· 
ıiz .. ddotmek doirö olur mu? 

Bu itıllarla memlek.etln tarihi. 
ni halkçıhğın kuvvetli tasvirleriyle 
canlandıran bu öhı:ıez eserlerin al 
tına tereddüt otmedttı şu imzayı 
koyabiliri~: 

Türk sanat ze\lkl. 

• AK$AM'tlan 

Çocultlarln 
tecridi 

YAZAN Biıim çlifda 
in•anlar1n kon· 

V 1-N O dini pokere, 

briçe ver11aemltlerl, - ıayet fark 

~cephesi, Şimali Afrika cephtsi tar 
z1ndakl bahlıler o ıırada heyecan) 
uyandırscı dofilse - üçü beşi bir 
araya geldiler mi, ekseriya çocuk· 
larıoı çekiıtlrlr. 

- AUah eksik etmeıln ••• Tatlı 
dort ... Yine bizimki ... - diye bq. 
larlar"' 

Bu neıil bir takim lolul5plara 
sahne olmuıtur: 

1 - Müstebit mektepten hüt 
olr.al tarzına geçişi ... 

2 - Eıkı usul bahçeli evlet· 
den dat apşrtuaaolara taşutmamuı 
•e çoculdarımızı kitli çamqtrları· 
mı.!dan uzak yaıatamam,ş olma· 
mız ... 

' - Mektep dıııodı böylece 
bir talum !liarifetlor öjreneo yeni 
tip çocukların muaşcıretlerini bozmuş 
esır.i tip ailelerin çocuklarına da 

bazı huylar bula1tırmala11. 
3 - fa.)'dalı fıaimler ve çocuk 

fılimlori tedarik edılemediii için, 
büyüklere mahsuı fdiınlorio yavrtt• 
larımızı avareleştirmesi. 

Vo amamiyotıo 914 yılından 
ıonraki ııianovl aarsıobnıtı dovaın 
edip gitmesi". 

lıb .•• Uh .•• 
Bfr mlaal gôsterdileri 
Aakarao1n .tdoıhur ıimaların· 

dan bir baba, oğla üıerioe titror
mlf. 

Bir takım Amerikan, lnıili•, 
Franıız pedagoğlarının eserlerini 
okumuıı yavruauna, lfozi:ıcu tesir. 
lerdcın kurtarmak i~in evde liusuıi 
tekilde yetittirmiı. 

Soneden soneye, mbmeyyizler 
Çaiırarak imtilian verdirtir. ıınıf 
goçırtirmlı. 

Ôğreıicilorden maada çocotoo 
temaı ottiii üç ıima: Baba, ar· "'• 
dadı. 

Ba tıl o kadar j..J..;.&&re etmit 
ki, lddia7a nazarr:~, tlkemmol bir 

netice almış. 

Dolikanb timdi çl9ok iiBli• 
miş; 

Boıı kendi he111btma bdüii 
lolibmam: « Muhakkak limdolut 
fİçeii fibldirf » derim. Hajahli 
pek ıorok, yahut pek ııeak bir 
rnzririlo Allah vere de jdf misııi,.; 
Hor şeyden ıarhnazar, lnıanlahtt 
yüzündeki milrailık, hainlık, btl•· 
kirlık ifadelerini iyice 6irooliielı: 
için, b.iç dorilH on beş yarınl yal• 
lak bir molok• aahibi olmamıi li· 
ıımdır. Aocak « iyilık » muhitin• 
do yetiıen ba deHkanh, öylı fona 
ıeylorlo movcudiyetuu oe zatnıan 

öirenocok; bunlardan korunma ıa• 
reıerıno na11l ıahıp olacak? 

Çocuğu « gayri ıçtım f » ti· 
tiıtirmHton kötü ı•y ojma•a r•• 
rektir. En iyııı, hayaun ta ort&1t• 
aa, hatta Wukaddol' çirkiblıkleriii 
içine atmak, baiıln do: " Terbıye. 
yi torbiyosıiden öğTeol » u11Uilnti 
kollanmaktır. 

Aokaraoın diiot pok meobur 
ılmalar1tıdao, yüksek içbmai me~ 
ki sahıoi bir zat da, orıtiauo ıcea; 
dl iıtediii yola rirmodıfuıi göıHa. 
ce onu, uzak viliyetlerlmiidon· ~i~ 
rinin Usoıioe, « bekar talebe • 
tarzında atmıı, ~imdi delikanli lan• 
ki hıç kimHııl oımıyaıı. biri halinde 
ne hali varia ıarıtıoktodir. Bani 
kalma, 6vlAtlahna karıl halCikt 
mutial;;botlori olup da na~ar killarl 
bir çok iyi aiJeıerıo yapacaldari 
budurt 

~ocufo; diılpliıi Jcaw.•• ·:· 
llbL' • • b' l! .-rm••• 

uanemıı, ır mıldeu" L ' f•• • · 
li ı k d ~ tD a.U .. r&• 

« ayatta ~n i~I J\n etmek; arİ. 
cakııo! » bı11in I • . ., .1 1 ;ı . 

k 
. kt a encamı e a a• 

ca uza ar 
1tad•r 1• 

0 lecrit:.. o bürn de tecrıL 
ırioct tecritten ikincİll evli· 

ır~ fak.at on iylıi, ~ocoj'a, ' ·• 
rünlük mütoaıadl tolldnl~ • 
yetin fooabklan içı ' 
meli: ... Şef ıcat mul 
mamıkı .. 
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rllul Kazlaruna iftirakile Yllcoda l'•tirilen ve kanlı Bartıae kfcı., rörll• Macera ıeryal R~ 

Halalırka•ve Dıako Piftı ribl ltllJGk ea .atlalp , Kabramaa bir ••ela ea nkh 
filmlerin Y aratıc111 Serrtı ... tlerle dola ha' ati • • Blnblr E6a 

P A U L J A Y O R BIDl•c• Fiıüranm iştink ettiji 
ID çok fÜzel bir tarzda temıil ettiii 
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Afk, Muaukl Gell!Çllk ve GUzelllkler fllml •. 

iLAVETEN: 
Üç Kardeıia Fedaklrbklaraoı ve heyecaoh Maceralanaı Yaptan 
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BUGÜN 2.30 DA 
.... ( •IA OMOA BOVLE GEÇTi ) .... 

.... ( CIÖN0LL0 KAHRAMAN l••H 
................................................. 

Pell Y•lnnd• 
G6ı Y qlan1e, H1tkmklarla Sepedilecek blr Hayat facıuı 

KISMET 

HAKiKi BiR ŞAHESER 

Z O R O N U N 1NT1 K MI 
38 KıS1111lak lluamm va merakh ••rra 

DiKKAT: Proira• azu olclat-daa ~ 
T .. 8,30 ela bqlaf lıdibaaa • .,c1an ...... 

için Biletleriaizi erken .ımn.a 

Pek Yakında 

ÖLÜM Dön~· 
o. o. Yollan &. isletme A. E ~ 
RıisllOlndın: 
1 - M&baya"ıına taUp tıkmıyaa l!l5t .S ~. 

koa•aıtar. 

2 - Mat.ammen bed.U 19575 Ura olap ...... , 
lira 13 k•P9flar. 

3 - lbaleei 7. t 943 , .... be r&oü Hal 16 ........ 
Waa11ada 71pılacıktır. 

4 - Şartaıae ve muiavele proiai para1ız t.rak Ko . ..a..-. 
tedari_k edUeblUr. 

T oros limited Şirketi Mersin 
Orman iıletmesinden: 

Tanuaua Paç lrlprtl civanadaki depomuzda tealim farlile 
;t,.lailak ve mobilyeiik bir metre tulunda muhtelif kutur· 

»rda tOO ton çam ve katran kütUtü 6/1/943 tarihinde miza· 
'ede ıuretile utllacakbr. Depozito makttlAll beı yüz liradar. 

S - T allp olanlar ••vakbt temiaatJ 7atvar~ T...a eMlllllf. 

U.. aGfvı tezkwMl ve lka .. trlh ••ikalarile '*'kt• .... 
bir Hal ev~el Koals1oumasa mlracutlan lbl..,. 

Abcaların yevmi mezk6rda saat ıs de şirketin ba.....nda 
bulunmaları. 2869 29-31 

Ceyhan beledi} esinden : 
(Açık ekslltıAe lllnı) 

.J- SS numarala .okakda , ·.;ıpılacak 65ı9 lira 97 bruı 
ketif tutarla moloz ta ıiyle adi kaldırım İDfaatıaın 23/12/~42 
çarwamba giiaü açık ebiltme auretiyle ihaleai illa ettirilmit 
iaede ıalaar eden tek iateldmin ibraz eylediti Jesaikde Dok• 
anlık görülerek 2490 sayıh kanunun 43 üncü maddeaıne 
tevfikan ihale on gün 10nraya barakdm11br. 

2- ihale, 4/1/943 puarteai günl saat ıs de belediye 
eaciimeDİ taıafınclan yapılacakbr. 

S- llu İfİn muvakkat teminatı O/o 7,5 hesabiyle 489 li
radır. 

4- Ebiltmeye girecek isteklilerin muvakkat teminat 
makbuz YftJA Banka kefalet mektuplarile kanunen kendilerin
den aranılacak Yeaaildn lzerlerinde olduklan laalde illnen 
tayba olunan ata ve uatta Ceybaa belediye salonunda ha. 
Zil ltul11111Dalan. 

5- Daha fazla izahat almak proje ve tartnameleri gör· 
mek iateyenler her sün .meuj uatı içeriainde Ceyhan bele
diyeli fen itleri biir011111a müracaat etmeleri tekrar ilan 
oluaur. 2868 29-Sl 

oıumıardan kurtulan tılsımlı adam 
- Baıtarafı lflacllde - ral dıjil, 11111 .... ada t•tr•ae 

•• ve ı&varili ile alrettebatı t•· 1 ral " bava l'•••hdir de. 
IMlfa oıadaD r•tm•kt• olu di· Lort, Co-andOIJarıa ıör• 
ter bir laıiıia harp ıe.W tara· cekleri nzife hak.inada fi~I ~ 

t r ran ecaebl mabab1r• deaittir ki: 
t.du brtanlmtt • • -. cBa barek•tl•ia ••nifak 

Budan 10Dra Lort Moaatbat olmaıı için iki f81 llzımdır. 
tem ••thu lltutriaı tanar• ... Kehımiyet ve t .. bir buar-
_... alwuılitiae •• , ........ tir. hk .. v .ı pllolar hazırlamak •• 

Lort ba tanar• r••lliDİD 11. ~klb .... ffalu7etle "'"*•· 
' dinlete buaıaada tecrGbeain bl-

•.W iken 8. Ç6r,U taralıadaa ,at bir roll nrdır. H• kombiae 
ece ın do.laraa .. a.ı k-daa· ur.ketin icraıı akabiade bir harp 
..,.. ........ ~rafla da.et edil· ••cllel ~ •• Jıpslaa iti_. 
-"*· ... kltlk t•temabaa kadar İlloe-

L--~ L-L-- ule A•- d UpnL Hatalan..wa W..Wr ••• 
unalD u.uu. D nam&D 1 tetkU et ... ial lltiJoru. Ş. d 

H 1868 tarihinde Lı,WZ ıize temla ecleWUriaa AJDi ;,.u a 
tabiiyetiade ln,Uia taWıyetiu ret· iki 4efa ilti,oru, .. bqbe1k:= 
... ti. 1914 MDeliDd• ••-1 harp dar 1aptltımız bukmlanla k.U... 

rt)4ıdıiı umu babuı la,WS baJa. dıtımız wa11talardaD kaucı bah-
fpfıh> birinci lorda idi. fakat ...,._ 
mıa olan "" •••:t-. ul• Al· •uaval bukananda C."'~ 

.-111.. ..a-- a. lnıll•cbk. Vaıeoe .-. 
•allDID baflDDhD •- ...,._. • ... .,..,.. illiaal ettik. s.. 
11ı1...,. -tdar•adJFmannı baw· lat • N...n U. Dieppe'de ...... 
... ...... k ............ balıw ==:::::onu.. Ap ..,... 
....... kal.ıttJ. ~.... .. .... Salat Nai.h. 

• 1 - ..__ _ _., deld .. 300 ·- U4h, AJ. -ey~- -.aakl •un-' A.. .....,. ~ baaJarc1an 200 1 -r. ~ .... kataatwa fi• J .AZ. ec'U-. O.ppe ........... 
~, İ" 1 ";.'4-.~ ballet.ektm .... ~.a.,a ... .,.._ Faka& b9 ..... = ~ edlJwıw•....., atb- T._ 

= tı.: ~ .. ,.. ..,. ..... ,. * ... 
if!= ~ıi: l~ 

• c;-~ .. 

28S2 ıs-12-2'iıfı4J. 

"CUKllOVA sı ) ,, llmıillİllll-

B ile ti n'ı.: .~~ ...... ~'l 
Yllbe9tn1n en gUzel 

Yllbafl BIETIDIR ... 

Dlkkkat: 

Devlet Demir Yollan 
letme A. E. komisyon r • 

Muhammen bedeli 9850, muvaklcat temMi•l 
100 m!I dat lceruteıi kapalı zarf aatable ellillıi 
muştur. 

flaaleai 15/1/943 C.... ıfinü ... t 16 ela 
yon biu11acla olacaktır. 

Talip olanlar, muvakkat temlaat ~ 
reli, ikametılh ve Ticaret Od• Veaikall 
mektabailu illale 1Utinden bir Mat evvel ·1Q .. '11!:alfıı... 
meleri lbımdır. 

Şartaame ve muka•ele projeli Komi.,.. 
bedelliz olarak tedarik edilir. 2165. 

Adana Beledly 
( L•i11n y•pbn .. c 

1 - Tqkap,a ,_a. ... w ..... la~ ._.-.. 
K•z Uıul ltladee ,.,.. ....... Wrlsuı.._.. 
iti •tık olarak eblltm.,. kQllllllllV• 

2- .... k..U becWi 1328.25 llradar • 
3- U.•akkıt t911İDab 99 62 ...... 
4-lbal. 12-1-943 ....... ,....,_ ... 

W,. IDOÜ ..... ,... ...... . 

s- ... h•kk ... fala ...... t .... ...,..... ~ •... .,... ,_ ........... . 
....~ --· lbele ...... ,, .... . ............ .., 

Asri 

1948 Yllı fe 
kreı.-ı Din 

JEANETl'EMAC 
• llabl 

zta1iavemlllatefem 
.. litllillae 


