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TETKiK 

İtalya, açık bir 
oyun oynuyor 

isteklerini tayin ediyor ve harbe ni· 
çin girmit olduğunu da anlatıyor. 

J ournal de Ge
nevin Roma 

aaahabiri bildiri· 

Böyle bir be 
/talganlara göre Kortıi- def, ltalya, fazla 

ka Dalmaçga fle malta /tal nüfus bakımından 
ganın hakimiyeti altına gir· renişliyecek bir 
melidir? Cehelütal'lk lspan sahaya ve iptidai 
gaga verilmeli Mısırın İs· maddelere malik 

yor: 
Romada ÇI· 

kan üç ve Milfi· 
ao'da intişar e. 
den bir ld, ce· 

tikllili tanınmalıdır 
buluomamasıodan 

ve ltalyan mille · 

man dört ltalyan gaz.etesi, aynı za 
manda ltalyanın arazi i.teklerini 
lleri ıllrmüıler ve dünyanın yeni 
or~anizasyononda halyay:ı ait ol· 
... ı lazım &'elen toprakların liste 
lini de neşretmişlerdir. 

Hakikatte ba dört makale, ay 
n ayrı dört kalemden çıkmakla 
beraber, mubteviyntları aynı oldn
p için bunları okuyanlar, yükaek 
bir makamın ilham mabıınlü oldo
pna anlıyorlar. ltalyan razetele
rin ba motele ile uğra~tıkları ilk 
defa nki deiildir. 

Hayat tabası zihniyeti şimdi 
ltalyanlarıo düşilnceslni teşidl edi. 
yor; mllli ve emperyal genişlemeyi 
temıil ediyor. 

Bupne kadar Akademik bir 
mahiyet mubafua etmiı olan bu 
münakaşa, biribirinden ayra bir ta· 
lum faraziyelere temas ediyordu. 
Ba defa ise, yarı resmi damgayı 
tafıyan sarih ve muayyen bir pror· 
ram ileri ıürülmektedir. 

Bu dört makalenin en karakte 
ristik olayı Viririnio Gaydanın ka
leminden Gioroole d'ltalia razete· 
tinde çıkmış olanıdır. · 

HakiL.ati söylemek lazım re
lirao, Roma mahfilleri bnoun resmi, 
yarı resmi bir mütalai diye telikki 
edilmemeıi içabettiği noktasıoa na 
zarı dikkati celbediyorlar, Fakat 
bidite vakidir. 

Birbirinden ayrı dört razeteci, 
aynı rayeyi istihdaf ediyor ve 
banca me1uliyetlerle dolu olan a
iar bir meseleJİ açıktan açıra ba
hiı mevzuu ediyorlar. 

Şimdi hidlaelere gelelim: 

Yukarıki dört makaleye 
nazaran ltalya şu talepleri ileri 
sürmektedir: An:ıvatanın emniyeti
ni sai'lamak ve pek eski tabii e· 
melleri tatmin etmek için Konik:a 
ve Malta adaları ltalyanm hakimi-
yeti altına rirmelldir. Dalmaçya 
için do aynı ,hal vakidir. 

İtalyanın Akdenizde ıcrbe!ltiye 
malik olmai• matuf olan emelleri· 
nl balisa eden formül iki cihetli· 
dir. Bo formül bir taraftan c bu 
denizi, aabillerinde oturan millet-
ler• bırakmaia > ve dii'er taraf
tan da c lnriltereyi, ltalyanlarıo 
blaim denizimiz deıdilderi Akdeniz. 
den kovmai• > matuf bolonoyor. 
•talyanların diier talepleri Ce

J belüttarıkta vo Süvoyşteki ln
riliz enrelleriııi kaldırmıia aittir. 
Cebellüttaniın ispanyaya iade edil. 
meıi icabettiii açıktan açığa be. 
yau edilmektedir. 

Süveyşi bekliyen ikibet hakkıo-
da aarıh malilmat yoktur. Buna 
makabil M11ırın iatiklil ve hikimi· 
yeti aoktaıında i~rar edllmok!edir. 

Afrikayı rohace, Habeııllan
daki ltalyan imparato~loi~an .Y~ 
Diden tesiılndo, Somalı aahıllerının 
ltalyaya iadesi?d~ ve Libra il~ aai· 
laaa bir arazi ırtıbatı tesıs edılme· 
aiode i1rar ediliyor. Ho suretle do. 
p Afrikadaki ltalyan imparatorla· 
;a iktisadi ve idari bir bütünlük 

tqldl edecektir. 

Roma, Bundan fazla olarak 

Şimali Afrikadaki ltalyan 
topraklarının vaktiyle TOrldyeye 
ait balaaan vo 1911-1912 senesin· 
deki Trabluırrap harbi HnHıada, 
lariltere ile f ransanın muhalefeti 
olmuaydı ltalyaya verilmiı olacak 
olaa arazi iletamamlaomasını d&iıtl
yor. Bo topraklar Çat rölQne ka· 
dar wzamaktadır. 

ltalya. Nıjeryanın maden bakı. 
.. adan zengin olan toprakları ara· 
ıtadan Atlantik aahillerino alaımak 
emelindedir. ltalyanın talepleri 
prOl'ramıada daha uzak bir iıtik· 
balde Şimali Afrikadan bqlıyarak 
Çat göllindoo r•çecek olan bir 
ıabra aşırı demiryolonon inıaıı da 
.. vcattor. 

Sinyor Gayda'nıo ray .. i, ltal· 
paın Afrikıdı müıt.alekeci .... 
,uaı batarmık olmalıdır, 

tinin çalışkan ve kabiliyetli olma
sından dolayı, haldı göderilmekto· 
dir. 

C oriere della Sera l'azete
ııinde de Aldo Vnlori, ltal 

yanın emperyalizminin hak bakı· 
mından mevcut olduiu ve temeli 
bolandoio formülllnü müdafan edi 
yor ve diyor ki: 

" Y ıılnız zaruret, çetin zaru· 
ret bo geni~leme proğramını doi'· 
ru gösteriyor. ltalya, asırlarca müd 
det, çalışmakla ve ana vatan top
raklarını verimli bir hale koymak 
soretile zirai iktisadlyatını yoluna 
koymuştur. Fakat en nihayet zirai 
islihsıtlin do bir haddi vardır ve 
bu aıılamaz. Eğer ticaret, denizle
rin serbestiıi ile temin edilecekse, 
ondüıtrinin bam madde ihtiyaçları 
nı da vermelidir. 

Roma için denizlerin serbesti
si sözü, Atlas Okyanosilo temas 
etmek, bam madde ihtiyaçları ana 
vatana bağlı topraklardan temin 
edilmek minaaını tazammun eder. 
ltalyanın bayat sahaıı hakkıodaki 
istekleri yalnız hukuk bakımından 

deiil, mineviyat cihetinden de hak 
lı ve meşrudur. ,, 

I talyanın harbe katıldığı gün
den beri ilk defa olarak bu 

proiramın bu kadar Hrahatle ve 
ittifakla ileri ıürülmeai derin bir 
tesir uyandırmıştır. Proiramın, hal 
yanıo bayati menfaatlerini karşıla 

dıiı ve harbe &'irm .. i do bana 
muallik ve moırut lotalmoş oldu 
iu fıkrası da bilhıs!la nazara dik· 
kati çekmiştir. 

ltalya, açık bir oyua oynuyor. 
lıteklerini tayin ediyor ve lı:ırbe 
oiçin rirmiş olduiunu da aul:ı· 
tıyor. 

Tecrübeli müşahitler, ltalyan 
hükQmetini, reoişleme pro;ramını 

şimdi Llu kadar sarahati• ortaya 
atmaia aevkeden aebeplerin oe 
olabııeceiioi ıoroyorlar. Bu neşri 
yatın aebebini izah edecek askeri, 
siyaıi ve iktiıadi hiçbir hidi•e 
mevcut olmadırı bu umanda ba 
proiramıo ortaya atılması için cid 
di sebepler olmak lazımdır. Ba hu 
ıusta muphem tahminler yürütmek 
le kanaat etmek icabeder. ltalya· 
nın gaye vo ht1deflerini bilerek 
hareket ettiilol de rözönünde tut 
malıdır. 

Milli mUdataa tahvlllerl· 
nin ••tıtı sona eriyor 

Ankara 28 (a.a) - Milli mü
dafaa iıtikrazı tahvilleri için tayin 
edilen •at11 müddeti iki fÜn ıon
ra, 30 EylOlde sona erecektir. 

Bilyük bir raibet ile karşıla· 
nan bo iıtikraza İf tlrak için taıar· 
ruf sahibi vatandaşların bu miid· 
detteo iıtifade edecekleri ve bo 
.toretle vatan müdafaasına da yar
dım lır1atıoı kaçırmayacakları umo
luyor. 

inhisarlar veklllnln 
tetklklerı 

Tokal 28 ( a.a ) - inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz, Tokat "a· 
liıi ve mebaslarımııla birlikte diin 
Nıksardan ıehrimiz• relmlı ve 
borada tetkiklerde bolandolı:tan 
tonra Samıuoa hareket etmlıtır. 

Ekmek kartlarınızı 
damgalatınız 

Birinci Teırln ayına ait ekmek 
kartlarının daml'alanm•ıına devam 
olunmaktadır. Damgalanma işi ya 
rıo akşam aaal 18 de nihayete 
erecek ve ayıo birinden itibaren 
biç bir fırın dımpıız kırt ile ek 
aek wermlyecektir, 
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Pamuk balya
ları avı 

Balık avına çıkan l!lveç ha· 
lıldarı, geçenlerde Skaıen· 

den a~akta deniz üslerind~ yüzen 
bir çok pamtık balynlsrıoa ra!I 
lamışlnrdır. Balıkçılar, bu paaınlı: 
balyalarının balık avından d:ıha 
ziyade ıorvet reticeğini anlamak· 
ta recikmemişler ve hemen ka · 
yıklarile balyaları toplamağa ko· 
yulaıuşlardır. 

Belediye azalığına 
namzetler seçildi 
intihap 1 llktesrin 
Perşembe günü başlıyor Balıkçılar, iki gün urfında 

500 balya tutarak Göteborg li
manına retirmişler. Yalnız bir 
kayık, 76 balya bailayıp getir· 
miştir. 

Adet voçhile denizde balo· 

Belediye seçimi 1 llkteşrin perşembe güt1ü ubahleyiu başlıyıı
c:ıktır. 

Milli Mensucat 
Demir Sporu 4-3 

Yendi nan malların kıymetinin yüzde 30 
o bunlara ait olduğundan pamuk 
balyaları balıkçtlara epey bir va· 
ridıt getirecektir. 

Pamuk balyaları , şüpheıiz 

bu yıl 6 temmo%.d:ı Norv'ç sa· 
hillerine maynlero çarparak bat:ıo 
cAriantina» ve cUdeholm> adla
r1ndaki lsveç gemilerindon<lir. 

Mer~ez nahiyeye bağlı ocak idare heyetleri baları, merkez nıılıiye, 
kaza ve vilayet idare heyetleri azaları pazar günü saat 10 da Parti 
binasında, Parti Müfettişimiz Mardin Mebusa B. Halit Onıaranıu başkan 
lığında toplanmıılar, kaza ve vilayet idare heyetlerinin mü~terelcen ha 
zırlamış oldukları belediye azaları asli ve yedek namzet listesini mütto. 
fikan kabul etmişlerdir. 

Pazor günü şehrimiz ıtadyo· 
munda futbol maçlarına devam e• 
dilmiatir. Antrenman mahiydtlnde 
olan Malatya Mensucat - Adana 
&'•nçllk takımları arasındaki maç· 
tan aonra Hakem Nihal Calbanın 
idareıindo iki haftadtr yenişemiyen 
Milli Mensucat1 ile Demir Spor ta· 
kamları oyana baıladdar. Ba hafta 
her iki takım kadrolarında da nok• 
sanlık görülüyordu. 

Listenin kabulrıaü müteakip, Parti Müfettişimiz lc11a bir hitabede 
bulunmuş ve demiştir ki: 

" - Sayın arkadaılarım: kaza ve vilayet idare heyetlerinin müş. 

• Burnun go- Gözler devam· 
lı bakmaktan. 

rıılması ...... _____ • kulaklar doy· 

tereken hazırlamış olduğa belediye namzet listeıini ittifakla ve üzerin
de ea küçük bir nıünakaşa yapmadan kabul etmeniz, bende, partili ar 
kadaşlarımın yekdiğerine karşı gösterdikleri bağhhk ye samimiye~İ? hu
dutsuz old11iu kanaatini doğurdu. Böyle bir muhitte parti müfettışı ola 
rak bnlunmak beni sevindirmektedir. Hepinizi aovri ile ıelimlarım. ,, Her iki taraf ta ıilxel ve t•· 

miz bir oyun çıkardılar. Neticede 
daha hikim oynayan Milli Mensu· 
cat takımı aahadan 4 - 3 ıallp 
olarak çıktı. 

maktan, burun i e koklamaktan 
yorulabilir. 

Buran, muayyen bir kokuya 
doymaktan yorulur, fakat diğer 
kokuları bissetmeğe devam eder. 

Öğrendiğimize göre, belediye mezat aaloau rey verme yeri olarak 
tayin edilmiştir. intihabın başhyacaiı l'Ün boraya iki rey sandıit kona 
lncaktır. 

Meseli, boran devamlı surette 
çiçek kokularını koklarsa nihayet 
bu kokuları doymaz olnr. 

Fakat aynı zamanda başka 
kokuları, meteli kokmuş etin 
kokaıuna dayar. Biraz dinlenilmek· 
le, yani koknyu koldamamakla bu· 
ronon vorl'unluğ'una giderir. 

Askeri hastane 
tehlike -atlattı 

Hakem Nihat Calbanın bazı 
hataları görülmüş ise de oyunun 
seyri üzerinde bir tesir yapmamıı 
olduiundan maçın nihayetine ka· 
dar iyi idare etmiş denilebilir. 

H. Ünlü 

-
Arkad•thk Duygusu - içinde 35000 kilo odun bulu. 

nan Hastane odun deposu yandı --
Vall, l•t• ltlerlnl gözden 

geçlrlror 
Valimiz B. Akif Eyidoj'an tef 

tiş için Kozan, Feke ve Saimbey• 
li kazalarıoa gitmiştir. Bu teftişin 

daha ziyade iaşe itleriyle allkadar 
olduiu ve ayın birine kadar uzu• 
yacaiı tahmin edilmektedir. 

Oknduiunoz mektek kitapla
rını yeni dera yılında kitap alamı
yacak zavallı kardeılerlnize veril· 
mek üzere Çocuk Esirgeme Kara· 
mana vermenizi kurum 11yglle di· 
lor . 

Çocuk Ealrgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Pazar rüoü askeri hastanenin 
odun depoıunda oldukça bÜyük 
bir yangın çıkmış, fakat yangın 

aııl h&1tane k11m1na ıirayet etme
den itfaiyemizin 8 aaatlik çalışmasa 
neticesinde önlenebilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata ıöre yan· 

Bir müddettonberl gelen telgraflar Sa1omon adalarında şiddetli 
muharebeler olduğunu bildiriyor. Bu adalar Büyük Okyanusun 

cenubnnd• Yeni Ginenin doğoıundadır. Yedi büyük ve bir çok küçük 
adalardan ~ürekkeptir. Büyük adalar şimalden cenup doj'uya doiro ild 
sıra olarak dizilmlştir. 

Şimalde Bougalnville, Choiseul, Yashel vo Malaita, cenupta Yeni 
Georrie, Goadalcanal ve S_ainl Cristobol adaları var.dır. Guadal_canal'ı~ 
şimalinde Florida ve Tuları adaları bulunuyor Taları adasındakı Toları 
şehri adaların merkezıdir, borada ıüzel bir liman vardır. 

Japonlar tarafından itral edılinciye kadar adalar iki kısma ayrılmıı: 
tı. Birinci kısım Bouıaioville ile Buka kllçük nduında11 mürekk_eph; 
Bunlar eıkiden Alman müstemlekesi iken 1921 de Milletler Cemıyotı 
tarafından Avustralya mandası altına verilmişti. iki adanın mesaha_ıı 
9000 kilometre karedir. Direr adalar doiradan doğraya lnriltereye bar· 
hdır ve meıaba11 28 bin kilometre karedir. _ 

Büyük adalar _dai~ıkh~. Bazı tepeler denizden 244~ metro yukse~· 
tir. Bu adalarda ıonmuş bır çok volkanlar bulunur. l"Jım sıcak ve r~· 
tubetlidir. Her tarafta orman vardır. Mıız pek çok yetişir. Ormanlar yu. 
zünden adalann lçerlerine rirmek rüçtür. 

Ada1arın yerli nüfusa 150 bindir. Banlar ekseriyetle inıan et.i yiyen 
vahşilerdir. Beyazların nüfusn beş altı yüz kadardır. Ada~a .e.lum. te.c· 
rübeleri iyi netice vermemiştir. Yalnız meyve ağaçları yetıştırılebılmış· 
lerdir. · d B d ı 

Salomon adalarının iktitadi bakımdan kıymelı az ·~· o a a ar 
aakerlik bakımındın ehemmiyetleri dolayısiyle harp salıne11 olmoşlardJr. 
Filhakika bu adalar bir çok boğazlara hakimdir. Avu~tra~yadan da 1750 
kilometre mesafededirler. Avustralyaya T!mor ve Yen! Gıne ~~aları ka
dar yakın olmamakla bornber icabıoda bır hare~ot lç~o çok ıyı 11çrama 
tabtaaı olabilirler. Salomon adaları bilhaasa Y enı . Brıtany~ (N. Britain) 
ve Yeni İrlanda adalarınıo Japonlar tarafından •ırat edılm.ealnden ve 
Yeni Gineye Japon askerleri çıkarılmasından ıonra ehemmıyet kazan. 
mıştır. 

Brezilyada 3 milyadan fazla 
.........._______... 

v • agaç var -
Brezilyanın Mihver devletlerin eharp ilin elme~i Bi~leşik Amerika _il• 

- mnt~efiklerln harp darumn üzerinde pek az bır_ t~sır yapaca~br. Çun· ı 
ku Brezılyanıo lr.üçük bir ordusu vardır. ha~acılırı 110 yeni dogmaktadır. 
Donanmuı da eıkl bir kaç remlden ibarettır. X alnı"ı 40 ~Uyon nüfosl.u 
ve 8,511,189 kilometre murabbalık olan bu renış kıta Mutteflklero bır 
çok deniz ve hava ll1tleri temin edecektir. 

Brezllyantn Müttefiklere yardımı en ziyade iktisadi ve ham mıııdde 
bakımından olacaktır • 

Gerek Milttefilder rerek Birleıik Amerika Brezilyanın ham madde ı 
kaynaklar1ndan renlt bir ölçilde iıtlfade edeceklerdir. 

Breıllya bir çifçl memleketidir. Baradı ıanayi, ecnebi aermıyeıinin 

gınıo aebebi odun depoıuna atı· 
lan sönmem~ bir ıiğara izmaritidir. 
Depoda 35000 kilo odun ve mü-

him mikdarda ot balyesl bulonn· 
yordu. Zarar ziyan epeyce mübim
d!r. Yangın hakkında kolodoca 
tahkikata ba,lanmııtar. 

Vali Muavinimiz B. Cenap Ak 
ın vekilet etmektedir. 

yardımile son zamanlarda lnkiıafietmeğe başlamıştır. 1938 seneaind• 
Brezilyaoıa aanayii, memleket istihsalinin % 38 ini istihlak ediyordu. 
Borüo Brezilya ihracat ti~aretinin % 58 i Birleşik Amerlkaya vakobul· 
makta, Brezilyaya hariçten ithal edilen malların o/o 60 ı de Birleılk 
Amerikan gelmektedir. 

Brezilyada ekilen toprak sahası, 18 milyon dönümü miitecavvizdir. 
Bunun dört m_ilyon döoümil kahve ekimine tahsis edilmiştir. Brezilya o•· 
bati yailar, ~ırınç ve şeker kllm•şı da yetiıtirmektedir. Kahve. BreıUl· 
yanın eo belli başlı mahıülüdür. Brezilya, yor yüzünde iıtihlik edil•P 
kahvenin) yüzde atmışını yeti~tirmektedir. Brezilya, ıenede altmıf 
kiloluk 2~ milyon çuval kahve ihraç ediyor. 

Brezılyada 3 milyard4n fazla ağ-aç vardır. Memleket maden kfııoii• 
rü. bakır, nikel, mınraniz, platin, altın, boksit ve elmas bakımındao 
çok zengindir. Fakat petrol pek azdır. ,Memleketin en belli başlı 1:0n· 
ginlij'İni Mlnas Geroıdeki kömür madenleri teşkil eder. 

Bu demir madeni, dünyanın en zengin madenlerinden biridir ve de• 
mir muhteviyatı bakımından yer yüzünde mevcut demir madenlerinin 
yüzde yirmi beşini ihtiva ediyor. Boradan çıkarılan madende yü%.do 70 
nispetinde demir cevheri vardır. 

1942 aenosi kinunaaaniılode Rio de Janelro ıehrinde toplanın Milt• 
tefikler konferaıı11, cenubi Amerika Cümhuriyetlerinio harp &'•yretlerlal 
ahenkleştirmek meHlosl ıörüşülmüf ve Birle~ik Amerika hükQmeti Br•· 
zilyaya 22ll milyon dolar Bu kredi tabii servetin işletllaıesine ve moktasi 
iletlerin aatın alınmasına tahsis edilecektir. Şimdi mevzun bahiı olaıt 
şey Bre:ııilyadaki zengin demir madenlerinin ıatihsalitını arttırmak "' 
Amazon topraklarını verimli bir bale koymaktır. 

lngiltere ve Birleıik Am"rika hükOmeUori, Brezilya ile yaptıkları 
bir anlaşma mucibinoe memleketin ıısnede~ . iıtlhsal ettlii 750,000 toıt 
maden cevherini, tonunu be.ıer dolar makabılınde 3 tene milddetle 9ataıı 
alacaklardır. 

Brezilya 1912 aeneaiade 42.000 ton kauçuk iıtibtal etmişti. fakat 
->odan tonra kaaçak latlbaalita mütemadiyen düımilt ve ikinci umodlt 
harp patıama:ııdan evvel aenede 12000 t.ona inmlıtir. Şimdi Birleşik Adi• 
rika, her n~ pa~ma olarH olıan Brezılyaoın kaaçak istlhıalitını art· 
tarmak azmındedır. 

Birleıik Am~rika. bükOmeti, d~rendiş davranmış ve harp patıa .. as· 
d~n evnl Fort şırketa P~ra oyaletındtı kauçuk yetiştirm•k üzere 13,00o 
kılometre murabbaı erazı aatın almıştı. Ba eraziden ancak 80 kilo_.tr• 
murabbaı erazl iıletilmiıtlr. 

Brezilyada kauçuk iıtihsalattnıo azlığı iki sebepten ileri rellyorı 
1 - Amaaon nehri ile ayıklarunn !lulamakta bulunduiu erazloin 

işletilmflıi, fena iklim tartları yllzünden son derece zordur. . h I· 
2 - Bu mıotakada yaşayan yerliler pek aeyrek ve dajınık bır • 

de bulunuyor. d• 
Mamafi Birltşik Amerika, diier Cenubi Amerika Comharlyetlerln 

oldnju ıibi BrezılyaJa da kendiıine yeai pazarlar temin ehlei• çallf• 
maktadır. 
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AlSAt~A y Sl)HltJJ!\SI 
PEK YAKINDA : 

1942 - 1943 Sinema mevsiminine essiz bir filmle başlıyor 
Geçen sene bir tayyare Kazasnda ölen BUyuk Artist 

~-§ CAROLE LOMBARD 
Taraf mdan harkulade bir tarzda yaratalan ve 

.Şutıika (CITADE.LLE), Karanfilli Kadın romanlannm 

nıuharriresi 

A. J. KRONINS' in BUyUk bir eserinden iktibas 

Edilmiş olan 

............................ .. aı~N~~!~a~ __ ili" 
I Şall'll®$®ırD veırnii M®vsilmiiın iiDlk ş®ır®'ff • 

IHIS\mll®Sii <O>Oc9lc:a~'toır. • ------· T. c. Ziraat· Bankası pamuk müessesesi 
müdürlüğünden: 

Çiğit fiyatları hakkında 
Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ge• 

çen sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve 
aşağıdaki Hatlarla temin edileceğinden çiğit satacak çiftçi tüc· 
car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numaralı yazıha· 
ned<> müessese~emiz m~munuıa müracaatları ilan olunur. 

Fiy.tt Çiğidin 
Kuru~ Cinsi 
12- Akala 
10,50 Klevlatıd 

9,- Yerli 
2502 1 S-17-19-22-24-26-27-29-1 .. 3 

YAlllK SiNEMADA 
Bu Akşam 

iki Güzel t1e büyük film birden 

. 1 -
--+--

TANIA FEDOR ve PIERRE BRASSEUR 
'l'ursfıııdan cazip nükteli, ve neş'eli bir mevzu çorçivoili 

dahilinde yaratılan gençlik VO fÜZellikler (ifmİ 

·································=~r H Canımın İÇİ i(ılıı 
•••••••••• • ••••••••• 

Fransızca Sözlü 

- 2 -
VENEDIK ZindanJarmm korkunç köşelerinde cereyan eden 

Heyecanlı ve meralı.lı Tarihi bir Şehe1er 

-4 VenedikZindanlarında IJ
T 0 R K C E -- ' Ceyhan elediyesinden: 

PAZARLIK ILANI 
33 Numarala sokakta yapılacak 3549 lira 13 kuruş keşif 

bedelli idi kaldmm ve yaya kaldırım inşaatının 14/9/942 pa· 
zartesi günü açık eksiltme suratjyle ihalesi ilin ettirilmiş 
isede istekli çıkmadığından, 2490 sayıb kanunun 43 madde· 
sine tevfikan bir ay içinde muamelesinin ikmaline karar ve· 
rilerek pazarhğa çevrilmiştir. Açık eksiltme ilanımızdaki sair 
şartlar b!1k~ _kal.m~k iiz«:~e is~eklilerin bir ay içinde belediye 
encümenımızm ıçtama gunlerı olan her pazartesi ve perşembe 
günleri, saat 15 de Encümen riyasesine müracaat etmeleri la
zımdlr. Daha fazla iz~hat alın.ak, proje ve kcşifnameyi gör• 
mek isteyenler her guo mesaı saatı içerisinde belediyemiz fen 
işleri bürosuna müracaat edebilirler. 2543 24-28 

devlet demiryollan Adana 6.ncı işletme 
arf1rma eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhnmnıen bedeli 9500 lira olan 250 ton sönmemiş kireç 
şulnam,esi veçbile 17/10/942 salı gün~ .. sa•t .. l~ da kapalı 
zarf usulile Adanada 6. ncı işletme Mudurlüğu bınasında sa-
t 111 alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 712,SO liralık .. muvak~.at temi
ııal akçeleri. Ticaret odasl vesikalara, ve nufu.s cuzdanları 
kanuni ikametgah vesikaları, ve nüfus cl.izdanlarıle tekliflerini 
ayni gün eksiltme saatından bir uat evvel komisyon reisliği
ne vermeleri liztmdar. 

Kireçler Mamure, Toprakkale, lskenderon. Adamı, Mersin 
arasındaki istasyanlardan her hangi birinde ve vagon içerisin
de teslim edilecektir. 

Şartnameler komisyona ınülicaatla bedelsiz olarak vtı:rilir. 
2560 29.4.9 .. 15 . 

-- - - ----
1111tıyaı Sahibi ı CAVlT ORAL 1 Rlfat YAVEROCLU 
U, Nı rlyat MOdftrlıt Avakat Baaıldıtı y•r ı BUGON Matbaıtı 

BUGÔN 29 Eyldl 1942 
--·-

MAÇKADA SATILIK ARSA 
Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derinliğinde ifraza müsait ortasında, sefaret • 

hane binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük Kirgir bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan muhal satıbyor. 

Emlik Ve Eytam Bankasından: 
Esas N\l. Yeri Kıymeti N~v·i M~sahast Teminat• 

Lira 
2775 Beşiktaş Vişu~ 7.ade maballe-~i l.199.4 '.l8 Aarıııa ve üzeriude ıı~t~ - 15142,50 M~ 

Lira 
119.944. 

Muçk~ ve T c':~vikiye c:ıddd~ıi mc:w kirgir büyük hir 
2 Mükerrer uumarah bina ile ayrıca iki u· 
Pafta 66, Ada 703; Parsel 4 fak bina. 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usuli ile satalaçaktır. Kapalı zarflar 21/10/942 
Çarşamba günü saat 14 de Bankamız İstanbul şübesi satış komisyonu huıuri ile açılacak ve en yüksek teklif aıerkeıe 
bildirilecek ve haddi layık görüldüğü takdirde Maliye Vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan soora kat'i 
ihalesi yapılacaktır. 

istekli olanların Ankara merkezi ile istanbul. f zmir, Bursa şubelerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine· 
rek bu şartnam~ abkimı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu, tayin edilen 21 /10/942 çarşamba günü saat 14 e 
kadar lstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Sataş bedelinin ödenmesinde alıcıya, bina ve arsanın ipoteği 
mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak isteyenlerin İstanbul şubemiz amlik · servisiuc müracaatları ilin 
olunur. 2542 24- 28- 6- 15 · · 

Ooğumevi Baştabibi 'l _s_e-yh_a_n_D_a_im-i·- Encümeninden: 

D S ••ı K t J 1- Adana Karataş yoluna lüzurnlu Dilberler sekiainderı r. ll eyman UD 8 p . çıkaralacak (1500) metre mikap Konglemera (607S) lira üze" 

Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cifltlrında Müslim apartmanı, 
Di~tabibi Bay Şevketin muayenehanesinin üstü 

Telefon No: 272 
1-26 2474 

. 

lıiiıııllllliıl••iılll .................................... llilii .. 

Nafia müdürlüğünden: 
1- Osmaniyenin Yarpuz jandarma karakolu ikmali inşa

atı (789) lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 1.10.942 tarihine müsadif perşembe günü 

saat onda Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3- ısteyenler bu işe ait keşif evrakmı görmek için Na

fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4- ısteklilerin (59) lira (21} kuruş muvakkat temioat ver· 

meleri liumd1r. 2501 15-19-24-29 

Koşunuz . .• Koşunuz 
~• Çukurova Gişesine •~ 

=zengin olmak isterseniz= 
Gişemizden bir Bilet alarak taliinizi dene. 

• • 
yınız • 
Adres : - Asfalt Cadde Dörtyol ağzında 

A D A N A Necip Ozyazgan 

belediye Riyasetinden: 
1- Şehir halkı ihtiyacı için kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mangal kömürüne gününde istekli çıkmadı
ğ1ndan ayni şerait dairesinde ve 19/9/942 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla satan alınacakhr. 

2- Beher kilosunun muhammen bedeli 9.5 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7,5 hesabile 712 lira SO kuruştur. 

3- istekliler haftanın salı ve cuma giinleri saat on birde 
teminat makbuzları ve Ticaret odasından tastikli vesikalarile 
birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek isteyen· 
lerin her gün belediye muhasebesine müracaatları ilin olunur 

2529 • 19-24·29-4 

DOKTOR 
TYtrglYlt S©yer 

Hergün Hastalarıoı HülcClwel Civarı lı\ikomet Ec:ııme!Iİ k11rşııında 

çılı;wu: ıokalı: içiııJc!I no 121 lle k11bul cı<ler. 

Haftaıuu .Salı va Curua günlöri,le öğledeıı 'oıu·abrı fakirlor• moc• 
Cllni bakılır. 

2355 

.evlet Demiryolları adana 6. ncı isletme 
artırma ksittme komeisyonü reisliğinden= 

Muhammen bedeli 2044 lira tutan 1460 M3. balast 
16/10/942 cuma günü saat 10 da 6. ncı işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak artırma eksiltme komisyonunca açık ek
siltmeye çıkarılacaklar. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15330 liralık muvakkat temi· 
nat ve 2490 No. lu kanunun emrettiği vesikalarile birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyon reisliğine milracaat et
meleri. 

Şartname ve mukavele projesi komisyona mllracaatla gö~ 
rülcbilir. 2532 20.24.29.3 

rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 15/10/942 tarihine müsadif perşembe güniİ 
saat 10 da viliyet daimi encümeninde yapılacaktlr. 

3- İsteyenler bu iıe ait keşif evrakını görmek için Nafi• 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (455) lira (63) kuruş muvaltkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptık· 
larına dair bonservislerile iki fotoğraflarına bir adet (50) kal' 
ruşluk, bir adrt 15 kuruşluk maktu ve bir adet (l) kuruşlu~ 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç güO 
evvel vilayete müracaatları lazımdır. 2543 24·29·3-8 

i 1 an 
(Belediye intihabı başlıyor) 
intihap Encümeni Reisliğinden: 

1 - Belediye intihabı Birinci Teşrinin birinci perşembe rünü ,,. 
bıhleyin saat 8,30 da başlayacak ikinci günü aaat 18 de bitecektir. 

2 - intihap belediye dlliresi altındaki Mezat Salonunda yapıl•' 
calr.tır. 

3 - Bütfin şehir halkı Birinci Teşrinin birinci perşembe, iki11C! 
cuma fÜnleri sııbahleyin uat 8,30 d:nı akşımm 18 :ıine k.adıar reyleriıı• 
atııcaklardır. 

4 - Belediye kamıoonun 41 lnci mıddeıi mucibince rey atabUıo•~ 
için evvela nüfus hüviyet cllzdanmao sandık başındaki intihap encii1111 

nioe göıterilmeıi şarttır. Bunun için hemşehrilerimizin şimdiden hazır1•11 

ma11 lbırı. dır. 

5 - İntihabın devam ettiii müdJetc;e bütiio bemıerilerimlzln reyl• 
rinl kullanmaları ricı ve ilao nlonur. 

2562 29-30-1 

ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUV ARE 9 da SUVARE 9 da 

BU AKŞAM 
Türk ftlmclllk .. natinln medarı lftlhar1 buırilne kadar yapılan tUrkç• 
fillmleri en ırüzelt tlirlcçe atizlü ve aarlnlı 

KAHVECi GÜZELi 
Rejiaorı Ertuırul Muhaln Müzik: Sadettin Kaynak 
Baş Rollerde BUyülı: Sınatkir Hazım Münir Nur"ttin B"bzat Telat 8•1'" 

Nezihe Nevin ve bayan Perihan 
iLAVETEN: 

Fevkallde eilen~ell Miki Mavs Ayrıca Huııusl surette 
a:otlrttlilmlz çok eııtereaaa Şort 

PEK YAKINDA: PEK YAKINDA... PEK YAKINDA .. · 

Lealle Hovard AŞK Rüyası 
BiiyOk bir Atkın bUyllk bir lhtlra.ın romana ıaheaerlnde ~ 

Kapah zarf usulile eksiltme ilirt• 

Sümer Bank (Konya) Ereğli Bez Fabrikası 
direktörlüğünden: 

,tı 
1- Fabrikamızda yaptarılacak ahşap pamuk salaşa ç • 

işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 'e 
it bütiln malzeme ( kiremit, ker~ste, lime demiri, çi\'İ f 

cıvatalar ) fabrika tarafından verilecektir. 
2- Bu işin muhammen bedeli plande metre murıbb•~ 

250 kuruıtan 5601.67 lira olup muvakkat teminatı 420·1 

liradır. 
3- Bu işe ait proje fenni şartname ve mukavele proje•• 

fabrika inşaat Bakım şefliğinde ,rörülebilir. .. 
4- Eksiltme 6. teşrinevvel, 1942 sala günü saat 16 d• fab 

rikamızda yapılacaktı~. . . }eti 
5- lıtekliler teklif mektuplarile birlikte buna mllrn•11l •~ 

başardaklarını belirten vesikalarına en geç ihale günü saat 1 e 
kadar komisyona teslim etmiş bulunacaklardır. d 11 

6- posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale ıaatın ' 1 .. 
bir 5aat evveline kadar gelmiş ve kanuni şekilde kapatılm•f 0

1 
• 

maııı;ı lazımdır. Po!itada vakı gecikmeler nazarı itibare aluıJP 
yıcaktır. 

\ 


