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r------------------... 
Adapazarı 7 (a.a ) - Ziraat V ekW 

Ariflye, Adapazarı ve .Hendekte tetldkler 
yapmış, demir ve tahta fabrilr.alarınıo ıı· 
lih iıini birinci derecede ehemmiyetle röa 
önünde balondaracağanı ıöylemiftir. 

~----------------~J 

Ruzveltin Şahsi Milmessili ·Vilki Diln 
Ankara'ya Geldi ; Mesajlar Getirdi 

Harici 
Vekili 
B.Nu 

Bugünsaat 10daHaricige Vekilimiz 
N. Menemencioğlu ile görüşüyor 
Vilki dDn Ankarada TUrk ve yabancı gazeteciler
le bir konuşma yaptı; seyahat sebebini anlattı 

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

Milli Sel 
Edirneye 
gittiler 

/stanbul 7 (a.a) -Cum· 
laıırreisimiz Milli Şef ismet 

lnönii, Tralcgada bir tet
kik segahatine çıkmışlar, 
Edirnege müteveccihen ha
r•ket etmişlerdir. 

Hayat pahalılığı 
Yazan: CAViT ORAL 

Hayat alabUdiğine pabal~~
mıştır. Gün reçmemıttır 

ki herhanrl bir şey'ln fiatında bir 
arhş, bir f arlr. rörülmemiş olı11n. 
Harpten önceıine göre borün ha· 
yat şartlarındaki bu farlr. ne birdir 
ne bettir, ne onbeıtir ve batta ne 
de yüzdür. Her şey kan pallası 
olmqtar. 

Meseli alelade bir pabuç y1r-
mi liradır. lyi bir kondura almak 
iıtedigialz takdirde kırk beş, elli 
Ura ödemelr. lizımdar. ltneden ip· 
liğe lr.adar her şeyde fiyatlar kat 
kat katlanmııtar. Ôyle lr.i bugünk.a 
bayat pahalılığını frensiz bir oto· 
mobilin ıon ıür'atle ritmlş olmaıı· 
na benzetmek bir bata olmaH re• 
rektir. 

Ba otomobil kendiıini nerede 
tutabilecek, nerede durdurabilecek, 
henüz belli değildir. Hayat paha· 
lılıiı da tıpkı böyle olmuştur. Ba· 
kalım bu artışlar ne zaman normal 
teklini bulaaakrır. Evvelki bükü· 
•eti ba fiyat yülr.aelişile mücadele 
etmek için bir çok tedbirler al· 
anıtı. Fakat bıı tedbirlerin reç 
alınması, miıralr.abe ve mücadele 
itlerinin bakir.ile yapılamaması yü• 
2ünden bir muvaff alr.iyet elde edi· 
lemedi. Hüklmetin iyi niyetle ai· 
raımaaına raimeo istikrar balana• 
llUadı ve varjanculoion önüne bir 
dürli reçllemedi. Çünlr.ü dornııu· 
na ıöylemelr. lcabederse milli ko
runma kanonunun ihtikarı sindir· 
•ek •e •Öndürmek için yapılan 
cezalı hlkllmlerine ancak ıolr.alr.

larda dolaıan lebleblcilerle ve ona 
benzer küçük eınaf çarpıldı. A11l 
tııaahtekir, büyllk hilekar, binler ka· 
zaoarı fıraatcıdın P•kazı, belki de 
Yüzde biri yakayı ele •enaedl. 
Sonra üıtelilr. faydası rörnı.ıyen 
ba tedbirler bir de her ıeyin or. 
tadan kalkmasına, ıaldan•a11na 
9 • kaybolmasına sebek olda. Ne 
llraua b•lanmiyordo. Yeni bükü· 
illet eauında geç b&1lanan bo uaa• 
'-11 f ayde11alıiını gördü. Yine en 
~~me tekli arz ve talep kaide· 
-..ele aradı. Ve bir çok ,eylerin 
~ ve ıallfmı Mrbe.t barakta. 

S talin g r atta Atatürk ve Amerikalılar 
115 MiLYON 
insan çarpışıyor 

''Amerikalılar Atatürk'ü bu devrin en büg 
adamlarından biri olarak tanırlar,, 

Sovyetler tehrln ti· 
mal kesiminde vazi· 

--· yellerini düzelttiler 

Vilkiye göre, ikinci Cephe Mısırdadır - Müttefikle 
son taarruzlarında Rommele kartı mühim bir zaf 
kazanmıtlardır - Amerika, Sonkinundan itibaren ayd 

Anlr.ara 6 ( Radyo gazetesi ) - Sovyetler Grozni bölgealnde ıid
delli mahırebeler cereyan ettiğini bildiriyorlar. Stalingrat meydan ma• 
harebui bızıoı kaybetmeden devam eyleyor. Bir buçuk milyonll yakın 

bir kütle, akla gelna~dik bir ıiddetle, neticeyi kendi lehlerine döndür· 
Mek için çarpışıyor. 

bir milyon ton gemi inta edecek 

Sovyetler şehrin timal batı ketiminde vaziyetlerini dilzeltmifler, .... 
kahil taarruza J'eçmek im\inmı balmqlar ve kaybettikleri bir ilr.1 müı• 
tahkeıa yeri almai-a mavaffalr. olmqlard1r. 

Ankara 7 ( R. G ) - Amerika 1 
cumhurreiıi Ruzveltin ıahıi müme1· 
sili Villr.i bu rün ssat 14 de tay
yı.rc Ue Mıurdan Aıaltaraya ı-•! 

mittir. Bilindiği 6zere, Vilki dot
ruca Amerikadan Mıııra relmif, 

Bertin 6 (a.a) -Alman tebliii: 
Huıoıi bir tobliile daha evvelce 
bildirildiii ribi, Sivastopolnn zap 
tandan ıoora Karadenizde Ruı fi. 
loıunuo barinabileceii son harp 
limanı Novoroıiıkin ıı.ara ve deniz 
kaleleri Alman kıtalırı tarahndan 
ifıal edilmittir. Romen ıuvarileril• 
ifbirliii yapan Alman tümenleri 
çok •arp arazide rüolerce ıür•n 

tiddetli muharebelerden ıonra bu 
büyük zaferi ltazanmıılardır. Ele 
geçirilen ranimetler baklr.ında şinı· 
diden tahminde bolanalımaı. 

Stalinrrat muharebesinde Al· 
man ve Romeın kıtaları şiddetli çar 
pıımalar emasında yeniden arazi 
kazaıımıtlardır. Ruslar ıimalde Al· 
aan kutatma mevzilerine kartı kav 
vetli piyade ve tank teıkilleri ıü· 
rerek ılddetli şaşırtma hücumları 

yıpmııtır. Bütün bo hücumlar püı 
lr.ürtülmllf ve düımana lr.aıılı kayıp 

lar verdirilerek 108 tanlı. tahrip 
edilmiıtir. 

Hava kavvetlerimi2le uçıkıa· 
var bataryalarımızın himayesinde 
hareket eden motorlu piyade tümen 
leri ve tanklar ıavaılara reniş öl· 
çilde iştirak etmiıtir. Uçaklarımız 
ıeblr ve civarına ründüz ve rece 
akanlar yapm11tır. 

Dilo rece Voll'anın doiaıan 
dalr.1 uçak meydanları da bombalan 

mııtır. 
Nedinin şimal bat11ında Ruıla 

rın bir çok taarruzları püıkilrtül· 
müı ve bazı yerlerde lr.arıı bücam 
lara reçilmiftir. 

Moslr.ovanın şimal batmnda 
uçılr. meydanları ve tesialer rece 
leyin bombardıman edilmiş ve İ&fe 
kolları tesirli surette bombalan-

mııtır. 

Daha yeni olan bo tedbir hakkın• 
da henllz bir büküm vermelr. tabll 
doğra olamaz. Şimdiden ne mavaf. 
fak oldoiu ve ne de fena bir ne 
tice verdiii iddia edile111es. Yalı· 
nız bu serbe1t asalın d6ne naza. 
raa bir farkı varır, insan baron 
ber aradıjını pahalı da olsa bula 
bilmektedir. 

Halb•kl dün de aynı fiy•t oldu 
;o halde batmak imkinı da mev· 

Devamı llçüoctld• 

--==22! :ı:: 22 

Başvekilimiz 

Trabzonlulara mühim bir 
hitabede bulundular 

Trabzoa 7 {a.a.) 
Bı~vekilimiz 

;;-H-:;,k:...,,. • • -:--h yurdunun ba rü 
u umetımız, 1 - zel köıesi çocuk· 

dün öğleden ev· 
vel ilr.ametriblarıo· 

tiyaçlarımız karşısın· larile ne kadar 

d • • J mıtrur lıe bu 
a sızın arzu arınız çocaklar da 7ard 

da çalııaralr. bazı 
ziyaretleri kabul 
etmitler, öile -
deu ıonra ukeri, 

dahilinde çareler a- larının riizelliil 
ne o lr.edar m•i· rayor. ,, 

mülki müeaaeaeleri ve muhtelif 

imalathaneleri rezmiılerdir. Batve· 
lr.ilimiz bilihara Akçaabat lr.aza· 

sına gitmi7ler ve kesif bir halk 

kütlesi tarafından lr.ırşılınmışlardır. 

Baıvelr.illmiz belediye parlr.ıoa fide · 

relr. bir müddet kalmıılar ve halk· 

la k.onuımuşlırdır. 

Gece nmumi müfettiı tarafın · 
dan ıerefleriae bir ziyafet veril. 

mqtir. Başvekilimiz barün Aılr.ale

ye hareket edeceklerdir. 

Trabzon (•.a.) - BışvekU Sa. 
racorla, belediye tarafındaa ıeref. 

lerine verilen bir zlyaf ette, Bele· 

Jiye reiıinin natk.una qaiıdald 

sözlerle mukabele etmlılerdir: 

« - Arkadaılar, Karadenlzin 

sert. ceıur ve kahraman çocukları, 

boraya sizleri &'Örmek, sizlerle gö. 

rüşmek, derdlerini&I ve ıevincleri. 

nizi paylaşmak için reldim. Oün

denberi arinızda bnlanayoram. Gn. 
zel memleketimizin gilzelllklerini 

rördlli'llm ribl Karadeniz çocuk

larından pelr. çota ile rörllftüm. 

Ba 1rörme ve l'örOfmeaılo bende 

ayaodvdıi'ı dDJI• ıad•rı Tilrk• 

rnrdur. Boraya 

relmeden evvel bazı yerlerimizde 
oldaiu rlbi borada da bir elr.melr. 
darlıiı bulunduğunu biliyorum. 

Daha yolda ilr.en ve buraya 
vardıktan sonra öirendim. Bu dır 
lık sizlerde bir ııtırab lr.aynaiı 

deiil, bilikiı sizler için bir eğ-len 

ce ve taka mevzau tetir.il etmiftir. 

Darlıktan neş'e yaratma ancalr. 

genç rahlarıo ve kuvvetli lr.alble

rio lr.iradar. Ve bunu ancalr. sizin 

ribi Kuadeoizin aert dalgaları ile 

boiuı• boiaş• yoğrolmaş ve ye· 

tiımit İntanlar yapabilir. Ba bD 

yük rubu hep beraber selimlarım.> 

Sandan ıonra mabtelif dilelr.· 

leri dlnllyen BaıvekU bunlara bi. 

rer birer cevab verdik.ten sonra 

ba dileklerinin pek çoiunno hü· 

ktlmetce daha evvel düıünüleo 

tedbirlerle karıılanmıı bulandaia· 

na iıah ederek: 

« - Görüyorauouı ki bük.Om• 

tiniz ihtiyaçlarınız k.artıaında ıizin 

arzalarınız dahilinde çareler de 

aramak yolandadrr. Ve htılr.Qmeti 
ni:ı. mOmlr.üo .-örfllcllli'O nlıbette 
bu çareleri lemin edecektir.> de 

•ittir. 

cepheyi gezmiı, Mısır karalı f arak- ı 
la ve M111r baıvekill Nahaı paşa 

ile, "amaodanlarla görüımliıtür. 
Birfı:ış'lı: A111eribdr eaom.n 

yet partisinin lideri ve son cam· 
barreWiği seçiminde Ro:a.veltin ra· 
lr.ibi olan Vilki, ba rün saat 17 
de Ankarada yerli ve yabancı l'a 
zetecileri kııbnl etmlı, mahtellf 
meıelel•r üzerinde kouuşmuı, 10· 

ralao türlü sııallere cevap vermİf· 
tir. 

Toplantıda Ulus bıt muharriri 
Falih Rıfkı Atay, Vak.at razettsi 
baı muharriri A9ım Uı, M&tbaat 
umum müdürü, matbuat umvm mü
dürlüğü erkanı, Ankaradılr.i mat· 
buat atııeleriyle )erli ve yabancı 
gazeteciler hazır bulunmuştur. 

Hava yolculuğunnn rahat ve 
iyi reçtiğioi söylen Vılkinln seya· 
bat 1ebebi şunlardır: 

Bazı lı:aynalr.lar, harf? ve ıolb 
rayeleri bakir.tada lnrilizlerle 
Amerikalılar arasında iblilif oldu· 
iunu iddia elmiılerdir. Halb aki 
lorilizlerle Amerikalılar ve Amerika 
milleti, harp ve .ulh gayvelerinde 
yüzde yüz beraber ve birleşiktir. 

Vilki, •Öyledij'ine göre, bu be. 
raberliği uğrayacağı memleketlerde 
röstermek mıkaadile bu yolcoluğa 
çılc.mııtır. 

Rozveltin şahsi müme11ili ola 
ralc. bu seyahata çıkan Villr.i, ken 
diıinin Ruzveltle şahsi dogt, poli
tika aabaıanda basım ve rakip ol 
doiaou bilhassa belirtmiş, burün 
ilr.i rakibin ayni dava airunda bir 
birine yardımcı olmalarını, Amerl 
kalılar arasındaki birlik ve bera· 
be. liifn bir numunesi olarak rös
termiştir. 

Amerikan harp iıtihıalitı za. 
Jeri aailamıi• Ufl midir, değil 
midir? Vilki bu baıolla da uğrı 
yacaia memleketleri aydıolata -

cakbr. h . 'h Amerikan arp ıstı sali hak· 
lr.ında, Vilkl, ıu rakamları vermek· 
tedir: 

" - Ağo!los ayında .5000 
uçak yaptık. Bo rakamın yüı:d• 
altmııı harp uçaklarıdır. Bir ••0 • 

reçmeden, ayda 10000 uçak J~P• 
caiız. Aiostoı ayında Mıh tercıle~ 
Müttefiklere ıit 500 bia ton remı 
batırdıklarını ıöylüyorlar· 1 d 

Vlllr.i, sözlerin• deHm a •· 
JDİŞtir ki. "iL )" 

u - Ba, TOrkiy•v• ı .. re ı 
• dl C barrel•i Razveltin ya· 
tım r. am h ·1 balonuyornm 1 sajlar111ı ımı • 
A~e~ik..d• bir çolr. do~_t1ları bulo 
nan TDrklf-Y• plme11. e mem. 

DllDUID• ot • t'b li Tekrar harp ıı ı ıa tına re· 
çen Vilkl, fD malClmıtı vermlıtir: 

Şi•diye kadar Amerilr.ada bu
Jaaan barat, geçen büyük harpte 
yapılın barutları geçmiıtir. Tank, 
top haalitındı dı tasavvur edilen 

miktarı geçmiş buluaayor.» 
Mısır harekatı etrafmcla 

demittir ki: 
t - Şİ•di şimali 

l'eliyornm. Bütiln cepheyi 
Rommel taarroza durdu 
Müttefiklerin kazandıklan 
bütün şomoliyle eh:irı um 
bildirilmemiştir. 

Mihver, akamete airayaa 
taarrazanu lr.otif hareketi 
röstermiştir. 

Eier böyle birlr.aç ketlf 
keti daha yaparlarsa tlmall 
kada Rommel kovvdlerlnden 
kalmaz .. 

Son harekette 100 den 
tanlr. imha edilmiştir. Ba 
lnriliz kumandanı Monro 
hissesi, Amerikada yapılmlf 
malzemesinin rolü büyillr. 
Ordıınan maneviyatı yüksektir. 

llı:iaci cephe hakkında Wr 
bancı gazetecinin ıordojıa 
Rooıveltin mümessili ıa ce 
•ermiştir: 

« - Benim kanaatimce 
cephe Mmrdadır. Avrapada 
cepce açılma!nna relloce; A 
kahlar buaa taraftardır. Fak 
cephe ne zaman açtlabllir? 
lr.alılar bo huoıta kedi ukerl 
terinin ilıtisularına rllvn 
dirler.> 

Vilki, yırın ıaat 10 da 
ye vele.ilimizle rörUşeceiiol, 
dan Rusya ve Çine ridec11i111i 
deceii memleketlerin ıef._.. 
aajlar l'Ötürmekte olduiu• 
miş ve sözlerioi f(>yl• bi • 

c- Amerilı.ada yeni Tlrk 
ye karşı büyük bir takdir •• 
raolık röıterillyor. Amerl 
Atatürk'ü ba devria en b811k 
damı.nadan biri olarak tan 
Maksadımız Türkiye ile 
bw doıdak karmak deiil, 0 
lata idame ve inlc.ifaf et~-•WI 

Münakilat Ve 
kili şehrimizd 

Ceoop viliyetlerimlıde bir 
kik seyahatine çıkan mllaa 
Vekilimiz A1Diral Fahri Enfia 
rece ıaat 22 de fehrimiae , 
Valimiz 8 . Akif Eyldoian 
dan karşılanmıştır. Miloakalla 
kili febirde kaldıiı mllddetı• 
telif işlerle me11al olmaı, b• 
yhme bavozana r6rmü1, pek 
ienmiıtir. 

Amiral Fahri Enrin, dla 
cılr.i trenle Ankara11 flt•iftlr• 
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Kafkasya 
aybedilirse~ 
Ruslar, senede 48,Smilgon 
tonu bulan umumi petrol is
tihsal /erinden ancak 12 
milyonunu 

l•anların Kafka1yada Maikop 
petrol kayalarını zaptettik

eonra Grozni petrol mıntıka
da 50 kilometre kadar yak

•:t .. aaaın , b• ülkenin çı\tardıiı 
ala ve pe&rollere dünyaotn na· 

dikkatini celbedlyor. 
Çlokll modern harpte petrol 

_._.o, motörlü ve z1rhlı va11. 
~•iarı, tayyareleri işletmek için 

.lilzamla maddeyi teşkil ediyor. 
lll, z1rbh va11talarla tayyare 

kaybedecek/ er 
petrol iıtibtaliittnı arttırmağa 

matuf olan ba üçüncü beı 
1enelik plinınıo ne dereceye ka
dar tatbik ~dildiii belli derilıe 
de petrol traıtleri direktörlerinin 
1941 senesi baıında toplanan kon
feransına verilen raporlardan 1940 
senesinde istihtalihn artmıı olma
sına rafmen o tarihte beı Hnelik 
plinm tatbikatı tahminler hilafına 

olarak reri kalmıı olduğu iıtidlil 
edilmektedir. lstibsalitta en geri 

bar Ü n k Ü kalan mıntıkalar 
te oynadık· Sovyet petrol Malkop ile ikinci 

hayati rol& .--• S t O k U Bakü namile anı 
kında azan lan Volga - Ural 

• , • ...,.....,a izahat ver Amerikalılara göre çevre9i idi. 
e kalk1şmak Almanlar, Kaf 
akların bile bir sene, Almanl4lra ıcaııad• taarra-
rdiklerı bir •• •• R 1 za reçtikten IOO• 
tekrarlamak gore uç ay us arı 

blUaden olar. idare edebilir ra Volra - Ural 
laviçrede çıkao petrol mmtıkaıı 

nal de Gene . .. _____________ oın Ruslar için e• 

ıuetesi, azan bir makale neş· l bemmiyeti pek ziyade artmış ol· 
ek cenuptaki Alman taarru olduğa cihetle, azan uzad1ya tet-

man fıtibdaf ettiği Kafkaı pet· kike dej'er. 
rinin büyik ehemmiyetini be- Esasen üçüncll bet senelik 
ekte ve rakamlara müstenit pliaı ba:zırlamıı olanlar, ba mınta-

dikkate derer malOaab ver- kaya ukeri bakımdan biiyllk öoe 
tedir: mi dolayııile fevkalade bir dikkat 
Sovyet Raıyanın 8 petrol ve ve itin. atfetmiflerdi. 

iıtibıal mıohka11 vard1r. P•ina röre 1938 seneılnde 1 
lar da ıanlardır: milyon tona balmaı olan oatarel 
Azerbaycenda Bakü, ıimali l'H iıtlbaalah, 1942 seneainde 7 

afkaıyada Mailr.op, Dağ'lltan, Em· milyon tona balmuı ve 1938 ıeae-
' Volr• - Ural ikinci BalsO ıinde ba mmtakalar1n ver•İf ol. 
iı.n çevre lle Orta Aıya ve dajıl yüzde 9.4 nispetindeki benzi 
ı Stalia mınbkaları. nin 1942 de yOzde lurka vatma11 

Ba petrol kayalar1aın iıtibH· 
bu ait rakamlar, 1918 senesine 

ittir. O tarihte bütün Raı Petrol 
tlU.lih Hnede 28 milyon 100000 

• balayor ve 21 milyon tona 
rbascanla timali Katkuyadan 

brılıyorda. 

Ba rakama aatarel raz istih
.alib da kabbna 1938 Mn .. iode 
a.ı petrolleri .32 milyon tona b•· 

JOfda. 

B• iıtibsalitm yilzde doksanı 
Kafkuya petrol &ı.ayaların

pliyorda. 
Sovyetler bana nazarı dikkate 

rak lstihsallh arthrmak için 
1938 - 1942 seneleri ar&11nda 

tblk edil•ek üçüacü bir bq ıe
"k plin baz1rlamıılardır. Ba plan 

icabederdl. 
Tiimuy, lıimbaeno, Sterlita· 

mat, ve Molotof mmtakalanada 
tasfiye fabrikalar1 karalmaıta. Ba 
talfiyehaııeler yapıhrken Aafa, Sa
ratof ve Or1k'ta petrol tufi1eha· 
neleri balanayor. Onk tehri bir 
petrol boraıile Hazer denislnia 
doğa tlmallnde bulanan Emba bav 
zuıaa bailaamış balaouyorda. 

Ba ıuretle Volra-Ural mın
takıımın reniı, müstakil bir pet
rol merkezi olma11 mukarrer icli. 
Fakat ba projenin tahakkuka bü· 
yOk ıialltklllita arram11tır. Ba mın· 
takanın yeralb toprakları son de· 
rece 1ert oldai'a için Birl91ik A· 
m-rikada ıareti mahıatada imal 
edilmif delme makineleri kullan• 
mak icabediyorda. 

(devamı üçilncüde) 

Amerikanın 

Arsen Lüpeni 
Amerikanın Ar1en lüpen'i ah 

verilen Nöel Scaffa adıoda biri 
Filidefilya şehri hastanesinde öl
müıtür. 

Scaffa af ak tefek barsızhkla· 
ra iltifat etmiyen, yalnız zengin· 
lerin kıymetli elmaılarına ma9al· 
lat olan bir hırsızdı. 

En emniyetli yerlere yerişti 

rilmiş olan bu elmasları bulup a· 
şırırdı y apılao hesaplara röre 
ç•ldıjı elmaıların kıymeti 10 mil 
yon dolardı. 

Scaffa'nın en büyük hır11zlıiı 
192S de Amerikada büyük tica
rethaneler sahibi woolworth'an 
kızı madam Dooahu~'nıo 685 bin 
dolar kıymetinde elmatlarını aşır· 
ma11dır. 

Scaffa bu işte o kadar me 
baretle hareket etmiıtlr ki tevkif 

eclilditi halde mahkemede berat k 
zanmııbr. Bir milddet sonra ba 
elmasları bulmaiı kendisi deruh· 
te etmif ve 65 bin dolar ücret 
mukabilinde elmatları sahine tea 
lim etmiştir . 

1932 de mad'lm Bell,in çok 
luymetli elmasları aıırılaaıı Scsf 
fa bunları da 100 bin dolar üc 
ret mukabilinde ubibir e tevdi 
etmlftlr. 

Amerikanın Anen J.üpan'i 
bir müddettenberi işten çekilmişti, 
bir kenarda münzevi bayat yaşı 

yor da. 

• Yafmara H&Yaların çok 
arşı sigort bozak gitmeıi 

._ _____ _. yüzünden Da· 

nimarkada, yağmara karşı siror· 
ti cemiyetleri, ıimdilik ba iıten 
vazgeçerek yağmura karıı balkı 

sirorta etme:ı. olmqlardır. Dani 
markada ba ıarip ıirorta, ya bir 
fÜn için· yahat yalnız öğleden 

IOnraları ve yabat fOnlln yalnız 
bir kaç uati içio yapıhyormaf. 

Çünkü bııa zamanlarda Daoimar
kada, bayram ve yortalardakl 
toplantılarda, nilmayfılerde, halk 
yaimara tatalayormaı ve ve tür 
lü sirortadan elde edilecek ki· 
nn yllzde 10 a ödendiii takdir· 
de lirorta edilenlerin airadıkları 

sarar kolayca ödeoiyormq. 
Y •imara karıı sirortaotrı ba 

zı ıartlan vardır: Şöyle ki, 1Ut 
16 da yaimara t•tlilacak olanın 
1aat 14 de ıirorto eclilm .. i li
zımmıı. 10 m. m. yağmar yaiar
ıa ıirorta tiketleri ıigorta bede 
lini tamamlle ödemei• mecbur 

•Uf· 
lbtilif halinde, ra1&tbanenin 

hıava tebliilerl her iki tarafca na 
zarı dikkate ahnıyormq. 

. .. 'f."' . . . .. . • ·. ·.· . .' . ' 

''·~p A..H 1 L-i .. H .A B ERLER :1~'~ 
'Türkiye yüzme birinciliklerinde 
1235 h . Puvanla ey an şampıyon 

Yüzücülerimiz 
- Bayrak yarııında yeni 
_ • Türkiye rekorunu tesis 

ettiler 

--
Türkiye yüzme birincilikleri büyük bir kalabahk huzurunda pa· 

:ı.ar rüoü bitirilmiıtir. Ba müıabakalarda, bayrak yarıımda bir 
de Tilrkiye rekoru kıran Seyhan Bölreıl 123 pavan1a Tilrkiye yüzme 
birinci,i, lıtanbul 102 puvanla ikinci, Koca•li 35 pavanla üçüncü, lçel 
33 pııvanla dördüncü, h:mir 33 puvaola beşinci olmaılard1r. 

Müıabakalar saat 21 de bitmiı, sporcular ve idareciler Seyhan l'a 
zinoıoada verilen 325 klfilik ziyafete gitmlılerdir. Orada birincilere ve 
derece ll1aolara mükafatları tevzi edilmiştir. Su sporlarında rayretleri ıö 
rülen lstaobol, lçel ve Trabzon ıu sporları ajanlarıoa birer kronometre 
hediye e<lllmiş; Seyhan ekibini baıilnkü sevlyeaine çıkaran Seyhan sa 
ıporu aianı Rifat Çelikkol da~büyOk bir hakıızhkla ihmal olaamaıtar. 

Pazar günü alınan teknik ne 4 - ilhan Anko;ln (Seyhan) 

ticeler şudur: Tirle. Bagralc. Yarışı: 
1500 M. Serbest: 

1 - Mahmut Dalban ( Sey· 
ban ) 22.25.6 

2 - lımet (Trabzon) 24.42,4 
3 - Sllheyl (Kocaeli) 24.SS 2 

100 M. Sutiistil: 

1 - Kemal (lıtaobal) 1.25.3 
2 - YanDI (Seyhan) 1.25.6 
3 - Hasan (lzmir) 1.25,8 

Kale Atlamaları: 

1 - Muzaffer (lstanbal) 
2 - Seyfi (lçel) 
3 - Sadi (Ankara) 

1 - Seyhan ( Mahıaat, Mu
harrem, Halil ekibi) 5.37.7 - Set 
ban takımı yeni Türkiye rekoru 
Japarak birinci relmiftir." 

2 - lıtaabal" - 4 43.5 
3 - lzmir - 6.0S 

Sa Topa: 

1 - lstanbal 
2 - Seyhan 
3 - Antalya 
Bölremlzln bu büyük bqanyı 

kazanmaıında füpheılz ki en bü· 
yük rolü olan idarecilerimizden 
Beden Terbiyeıi Seyhan BölrHi 

- Devamı llçllacüde -

---------------------------------------

Karne hırsızı bir odacı 
d a ha y a k a 1 a n d ı 

Pazar günü bir karne hırsızı 
daha yakayı ele vermiştir. Ba htr
sızlık da Belediye odacılarmdan 
Mehmet Batmaz tarafmdan yapıl · 
m11tır. Hadise şöyle olmaıtar: 

Pazar g'Üoü, nöbetçi odacı 

baıkaıı oldota halde Mehmet Bat
maz gllya temizlik için Belediye 

dairesine geliyor. Ekmek karoele· 
rinhı bolandaia odadan aıırdıiı 

45 karneyi pantaloo kemerinin al· 
tlna ıokaıtarayor ve yazı ;şlerl 

bürosuna iiriyor. Odada çalı'ao 
yazı ifleri memurlarından Mehme· 
din rözüoe, odacmın römlejinln 
alhndan uca görünen bir sarı ka-

iıt çarpıyor. ŞOphelenerek kitıdı 
çekiyor ve Mehmecle : 

- Bu nedir? 

Diye ıorayor. Odacı Mehmet: 
- Hiç, odayı silpüriirken bal· 

dam, diyor • 

Memur vaziyetten fÜphelene 
rek belediye zabıtaıını itten ha· 
berdar ediyor. Odacının üzeri araı 
tmldıtı zaman 44 karne daha 
meydana çıkarıhyor. 

Hünerli odacı, ayni saçla me,,. 
kaf mulekdaıı vilayet odacı11 Me·· 
medin yaphiı gibi ıoça memar 
Mebmedin ilıtüne atmeja çahımak· 
tad1r. 

Bir ziraat 
Profesörünün 
k eşfi 
Keçi ve insanlar-

daki grip hasta-
... ~ 

. lığı arasında ben-

zerlik varmış 

Dizanteri, Malta hilmaa11 , 
şarbon, karacirer hastahldarının 
mikroklarmı balan, Elı:ıtrapat ili
cı kififi Ankara Yüklek Ziraat 
Eastitiiail prof..c>rleriaden Süreyya 
Aygün, ıon •efa olarak keçiler 
delci grip hastalığı ile inıaolar· 
daki araıında bilyük bir benzer. 
lik balmaıtar. 

Şehrimize gelerek ba baıaı· 
ta tetkiklerde balanao profeıör, 
ayni incelemeleri Klltahya keçile· 
ri üzerinde de yapmak üzere ora
ya hareket etaiftlr. 

Siir•na Ayglln, ıon balaıa 
hakkında konferans vermek üzere 
yakında Laypzil'e aidecektir. 

TUrklJ• aerbeat 
gUr•f blrinclllklerl 

Federasyon proiramına röre 
lzmir f aarında yapılma!I lizımr• · 
len ıüreş birincilikleri, ba Hn• 
lzmir kllt6r pat'k -etlencelerinde 
11-12 Eyi Ol rünlerl yapılacaldtr. 

Bu muabakalara bölgemizden 
ıerbell rüreş 61 kilo Tllrkiye ikin• 
cisi Ahmet Akla federa11onca da· 
vet eclilmfıtir. 

Parti ocak 
kongreleri 

C. H. P nahiye ocak konrr• 
lerine devam olanmaktad1r. Heri· 
yet, Köprüıokaiı, Karııyaka, R.,. 
ptbey, Ciahariyet, Ocaklan yı .. 
bk koarrelerinl yapm11lar ve id• 
re heyetlerile mümetıillerinl sef' 
mişlerdir. Yeni idare heyetleri .. 
ıekilde karalmaıtar: 

Hllriyet Ocatı: 
Kemal Y avaz, Nuri Akatlt 

Mutafa Ateşok, Vehbi Ôzokç•• 
Ramazan Yanç. 

- Devamı Üçüncüde 
plaız iıtibulib arttarmai• değil, 

trol sanayiinde de ademi mer. 
eslyet aıııalünü tatbik etmeie ya. 
ı petrol 1anayiiain aiırhk merkezi 

·~========================:===::;:====:::;:===:::;_======;:~======================~ 
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1Cafka1yadan &1lr.erlik bakım1ndan 
... a• addedilen Volga - Ural 

takaıına nakletmei• matuf ba 

t.ayorda. 

- neticesine baOlıdır 
·===============================================================~ 

miflerdir. 
981 ıanellk plln mucibince 

1942 senesinde 49,S milyon ton 
,.trol ve 515 milyon .ton natarel 
IU yaai ceman 5~ ~ılyon ton la-
tlbaalit yapılacak ıdı. . 

Ba ademi merkeziyet ıayeıın· 
de Volra - Ural mıntıkasmda 
19'28 Mnesinde 1.300 000 ton olan 
petrol iıtihulltı da 1942 senesin· 
.. 7 milyon tona bulacaktı. 

Çin - Japon harbi bet 1eoeden
beri devam ediyor. Fakat Japon 

ların Çine karfı taarruılar1. daha evvel 
bqlamııbr. 

1933 Hn .. inde Çia topraklarına ayak 
baAD bir Japon ordaıa, eıki çin payıtah 
ta Peldnin (timdiki adı Pei - Pi~'dir) 
kaP'lanna dayaamııh. O :raman marepl 
Çaok - Kay - Şek, ıiyui mahareti 
sayeaiade Japon iatili tebllkeıiai muvak
kat bir za .. n için öale•if, Japonlarla bir 
nıü tareke a ktetmifti. 

Ba iddianın doira olap olmadıtı bir 
türlll meydana çıkardmamıştır. Japon fj. 
losa ba tecavllzil bahane ittihaz ederek 
anıızın Şanrbay limanının önüne geldi 
ve karaya aıker çıkardı. iki biiyük As 
ya devlftti ara11nda artık harp muhakkak 
görülüyordu. Mamafih aradan bir ay daha 
geçti. 

zımdı. Japonya da ilk fanatta, ba ite ai· 
rifmeil ihmal etmedi ve harekete reçti. 

Japonya, biç ıOpbe yoktur ki, bet 
Hnedenberi Çinde uzayıp fİden ba barb 
de, bir çok mavafakıyetler kazanmıf, Çi· 
nin bütOn limınlarıoı ifral etmif, Çank
Kay - Şek'in ordalarını dahile ıllrmilf· 
tür. 

Fak.at bu mavaffakıyetlerden biç biri, 
kati mahiyette olaamıı, Çin makav...tl 
bir türlü kınlamamııhr. 1939 ıeıteılnln 
•onunda, 30 ayhk mabarebalerde iki tara· 

Fakat 1941 Hneıinde Japonlar, Hin· 
diçlni~e ayak butlktan ve 1942 ae1191ia• 
de Birmanyayı zapettlkten ıonra maret•l 
Çaak - Kay - Şek'ia Blrmanya yola 
ile mavualaıı keaildi ve o tarikle barb 
malıemeıi alma imltinlar1 kalkltı. 

Japonlar, 8ir .. nya11 aldıktan we •,. 
vuala yola ketildikten SODra Çool 

- Kiog hilkOmetlne kaqı kati bir u.rt'" 
ıa ririfecekl•ini ve Çin m...aeaiai tatfl• 
ye edecekleriai reem•a illa ettiler, f•kat 
ba tauvv...,_ı tatbik mevkliae kot'" 
madıktaD bafka, Çine l"rıı taarrazıa,.-1 
da ~ettiler. 

1940 seneıinden itibaren Ras 
petrol ifletmeleri, kombinalara ay· 
rddı. Ba kombinalar, müıtakil birer 
tnlt halindediri KomblaaJ.na va· 
alful, balundaklart m1nbkalarda 
petrol iıtibıalibnı artt1racak yeai 
b,.ı.r arqtırmak, iıletmeleri re 
ittirmek ve yeni petrol fabrikılerı 
kuaakla m•trnl olmaktı. Albyı 
halaa ba kombinaların 3 ncüıfi 
tc.fk..,ada Bakıl, Maikop ve Groz
akle; d&rdilnclaG Volra - Ural 
•nbkaııoda Bqk., eyaletinde; be· 
fkaciıi Kazakiıtanda; Altınc111 Uzak 
J>oiada Sahalia ada11ada, Kaba
buovık tasfiyehınelerlade karal· 

-.tar. 

Fakat Japonlar, Çla topraklarından 
çekilmemiıler, Pekinin clvaraada daimi bir 
raroizon btrakmııludı. 

Çin hükOmeti, Japon ılaılllerlnio 
tahdit ve tazyikinden kvtalaak için da. 
ha evvel merkezini Pekin ıehrinden daha 
cenupta Naokin şehrine naldetmi.tti. 

A
racla aktedilen mütvekeye rai· 

men Japonlar, Çinı 1aldırmak 
için bir bahane kollayorlardı. Ba bıhane· 
de zabar etmekte gecikmedi. Japonlar, 
7 - 8 temmaz 1937 receıi Pekin civa 
r1oda ordarih karıaq olan Japon r•rai· 
zoaaaa, manevra yaparaken mantazam 
Çin ukerleriDla atq açtıldarını iddia et· 

9 ata1toı 1937 seneıinde patlak ve· 
ren yeni bir hidl1e, arbk harbi, bir em. 
rlvaki ıeldine koyda. Japanya reımen 

harp illa etmekaizin, Çinde aıkeri hare
kata baıladı Şanrhay ıehrl ao~akları pek 
kanh çarp11malara ıahne olda. 

İf te, bet aenedenberi Çin ile Japon· 
ya arasında devam etmekte olan amaD1ız 
harbin zahirli tebebi badar. faket harbin 
hakiki Hbepleri bqkadır: Mare1&l Çank 
- Kay - Şek Çinde yeni bir rejim kar 
maı, blyGk ıslahat yapıaai• baılamş, 
ba uırdlcle b&yik imparatorluia renç· 
leıtirm•t• teıebbiı etmişti. 

Japanya iae Çiode baıhyan bu inkı 
lip ve teceddüt hareketini, kendi menfa· 
atine muzlr rörüyorda. BinaeDaleyh bu 
hareketi dallı kökletmeden bojmık aa. 

fm zayiat bilınçoıa ı• idiı Japonlar 250,000, 
Çinliler de 1 milyon telefat •••ltlenllr· 
Eo zenrin Çin topraltnaaa itte bld, J•· 
ponların eline dlı•lıtL 

Mareıal Çaek - Kay - Şek de bO 
lr.Gmet 111t9rkn al Haakeoa'dın Çanr -
Kini' ıehrlae nakletmeie mecbur ol· 

mqtu. 

Japonlar, Çin makavemetinl karama· 
yınca, bir çok def al"r ıalh akdine 

teıebbüs etmişlerdir. Fakat ba teıebbüı 
lerl de reddedilince, Nankinde Dr. Vanr 
- Cinr - wern riyasetinde bir kukla 
hükılaıet kordalar, Çin •okavemetini, in· 
rlltere Raaya Amerikadaa aldıiı malze 
me tay•inde idame ecliyodrdL 

Barün Çin kavntlerlnio taarras, 1-' 
ponların dı mlldafaa vasiyetinde .,.....
daklırını rörü,JOraz. 

Beı sene.tenb.I azayıp fiden Qla ~ 
Japon harbin• ae ıaretle bitec.;i ~ 
den k•tiril .. -.. Fakat tarau •• ı.ak 
tar ki, Çinin lkibetl, barilllkü d6DJ•...,. 
binin aeticealne bathdll'. 

Ş.Jet mlbwer dHletlwi falİP pllt• 
lene doi• Alyanıa idar•I J•Po'!{;: 
eline r•çecek, Aorlo - Sak~' ~·..M 
kazanırlarsa Çia, doj-a AIJ• ......-
hikim ve mOtefevvlk bir rol op.,.. 
cakt1r. 
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\ Kafkasya kaybe
dilirse illn 

Belediye intihap 
reisliğinden : 

•• • 

1 Hayat pahalllliı 
- Baıtarafı Birincide -

cot deiildl. Şüphe yok ki ba 
kayatoyl yapmakla dünkll t .. 
ekonomi aistomlni tamamile 

Sarkıntılık 
- Baş tarafı ikincide ·-

Bu itibarla Sovyet Rusya, ba 
delme makinelerini tedarik etmek 
için Bir;leşik Amerik:ıyn baş vur 
m•Ş1 fakat bir kaç ay ıoora Va· 
şinrton hükumeti sınai makinele· 

encumenı 

lamak iııtomiyoroz, Kişkl 

( Belediye intihap cetvelleri aslldı ) 

YAZ Bir delikanlı bir kadına söz atmış; kadan buna 
fena halde sinirlenmiş; delikanlıya söylemediiini bı· 

ULUNAY rakmadı. Bir tramvay halklnın Önünde, bu hakaret 
ııatoağmıo altında ıslık sıçaoıoa döoeo şaşkın zampara evveli bete!: 
ınek istedi; fakat kadın kameti arttırınca, bir kuroazhk yaptı, gidecegı 

rin ihracına karşı ambarıo koymuş 
ve ihracını menetmiştir. Sovyet 
Rusya 1efiri bu tedbire karşı şid
detli protelloda bulunmuştur. 

1 - Belediye intihabında rey vermeğe ve belediye aza
hğına seçilmeğe kakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini 
gösterir cetveller ayrı ayrı tanzim edilerek eyllılün sekizinci 
salı günü sabahleyin saat yediden 14 üncü pazartesi günü 
saat on sekize badar kalmak üzere hükumet ve belediye 
kapılariyle ve her mahallenin defterleri ayrıca aşağıda gös · 
terilen yerlere asılmıştır. 

vakitli davranmıı, bu vaziyeti 
cedon ıör.niiş ve memleketi 
organiz.e ederek bütün bu b 
l'itmiyeu bayat pabahlı(lnın ÖD 

reçmiş olsaydık. Kitki bizde el 
gün bir teşkilatla hayat pahalılı· 
yü%de beşten, ondan, onl>ettea 
laya çıkarmamaia muvaffak o 
memleltetler ara1ına katılabllaoy 
Fakat bunu yapamadık. Billkla 
leri aşm ve masrafla bir teık 
içinde daha çıkmaz bir dara 
soktuk. Bu dorumun da tabii n 
ceıl yeni hükOmotln aldıiı yerin 
tedbirler oldu. Bu yeni tedbiri 
hakiki f..ıydasıoı ne zaman gör 
lecej'iz? Şimdi herkoıin, hepi 
merakla beklodii'i ve bekledi • 
budur. Bugün için bu serbest 
henüz hayaz ucnzluj'o lehine 

yere varmış ribl ilk relen durak yerinde atladı, savuştu. . 
Kadın yalnız olmayıp da yanında ya kocası, ya erkek kardeş• .ol

saydı ve bu yalaka işık da yine gözlerini süzerek, ağzını bü.zerelc kım· 
bilir ne yavan sözlerle dil dökmeye kalksaydı o zamau belkı dayak da 

yerdi. f k b 1 r 
Böyle bir badısede bazılara hiç aldırmamayı daha muva 1 11 uyo 

lar. Şöyle yüksekten bir bakış, cevaba tenezzül otmodiiini . anlııtan bir 
nazar.- Kifil Tecavüz edene en büyük bir lıahrot .demek~ıışl 

Hiç de öyle değil. Ben böyle bir vaka kar,vısında mutearrıza hak· 

elliği terbiyenin verilmesine taraftan... . . 
Sokakta rasreldiği kadına söz atmak, onu bor.L:oıın arzusunu tatmı· 

ne hazır olan zevk aletleri yerine koymak demektir ve bu da kadınlığa 
karşı yapılan en ağır hakarettir. Bn derece iz.andan ~ah~om bir adam 
öyle azametll bakış yahut yüksekten nazarla yola gelır mı? 

Bono bir iltifat telakki eder ve daha ziyade aırnaşır. 
lstanbolda eskiden "kaç, göç,, varken Ramazan, donanma gibi ka· 

labalık günlerde tiyatroya gider gibi Kalpakçılar başına, Diıelderarası 
piyasasına, zamparalıta aidenler vardı. Erkekler: "Halime rahmetmez mi· 
sin? Ey perestlde·İ ruhum! Gibi soğukluklar bulurlar; kadmlar da elle
rindeki uz.un aaplı şemsiyelerle akkim Araplar gibi kılıç kalkar: oyoıya· 
rak söz mitralyözlerine şemsiyeyi çevirmek, yahut eğmek suretiyle ko· 

rnourlardı. 
Zamparalı(ın bo şekli her zaman kötil görülmüıtür •. O zamao.k~ tii· 

biri ile bunun adı: "Muhadderit-ı islumiyeye tecavüz,, idı. Ve şıkayet 
üı:orlne yakalanan ceza görürdü. Bu "harf endazhk,, la "temeyyü,, eden 
~aşkm nsıkların hüviyetlerine göre şarkılar bile yapmışlardı. 

Mavi rözlük takarım; 
Güzellere bakarım: 
Güzel bana bakar1a, 
Bir tomannah çakarım. 

Bu ltlbırla ben karısını, kızını, kız kardeşini mütearrızların tecavÜ· 
z.ünden kurtarmak için bir erkeğin müdabelesini pek tabii bulurum. Er· 
ke(in on evvel akla gelen şıhılyoti dişisini ~oroması ve kıskanmasıdır. 

(Tan'd•n) 

• Karısını tahkir 
edeni tokatlamı

yan adam 

bor bir herif kadınlara doğru sen 
deliye sendeliye yaldaşh. 

Kaba, ayıp bir ıöz söyledi. 
(Etki tabir üzere "harfendazlık,, 

etti. ) Elile de küstahlıjını ileri 
vardırdımı bilemem. 

O derece sevimsiz, öyle ..1inir 
bir hali vardı ki, ihtimal kaldırım 

dan 1reçenler hücum edip bu meş 
but cürüm üzerine cüretkara patak YAZAN 

VI- Nu 
tokat lıyacaklardı. 

Fakat işi silindir şapkalı cen· 

Yanıbaşımızda bir 
küfür duyuldu. 

Sonra iki 
sesi: ____ .. 

Şırrak ... Şırrak .•. 
- Vay .•. Karata ... 

Yorsun ha? •.• 
- Üatelik bir de 

Yor .•. 
- Derim elbet .•• 

Bana vuru· 

kirata di· 

- Hem yanımdaki kadıoa di· 
~iz geçiyor, hem de küstakh&'ınm 
deloceıini görüyor maıanuz, ey 
•h•li ... 

Sağdan soldan sesler: 
- Aman vurma... Aman ta

b•ncanı cebine koy.. Cürmümeı 
hut mahkemesine verirsin ..• ' 

Fakat hayır .•. iş işten reçmlş· 
ti. Ok yaydan fırlamıştı. Deminki 
tokat seslerini aratacak bir, bir 
daha silih sesi duyuldu. 
. Yere yıkılan bir vücut... Bir 
1nlltl •.• Kan gövdeyi rötürdn ... Çığ 
lakı,,... Poliı düdükleri... Kara· 
kou., ... Mahkemeler.- Hapishane· 
ler ... 

*** 
Denecektir ki: 
- Namas belası... Ne yap 

•ın ? ... 
• Ve umumiyetle böyle denildi 
ti İçindir: Memleketimizin zabıta 
'•Porları ekseriya incir çekirdeği 
"1 doldurmu sebeplerden dolayı 
Çık._,, vakalarla doludur. Çoğu· 
._,z, bir küstahın taarruzuna ui· 
r,, tıiramaz. baston kırıncıya, kan 
Çak ' k •rıncıya, mahkemelik olancıya 

1
td,., mukabeleyi şart biliriz. Ak 
ti l•kdirde ıorefimizio lokeleneco 

11
' kani bulunuruz. 

~ b Geçen fÜn yukarıki vakaya 
"' it 1 " • p ti o D1am uzorıao, valr.tile a· 
h •te 2Ördüiüm diğer bir bidisoyi 
ltırt.dım. 

*** 
~ l<•labalık bir caddede, hasaai 
lk• liika otomobil durdu. İçinden 
... ~tık kadınla ıilindir ıapkalı bir 
d, •k indi. Mağaza camekinların· 
bir '"veolco dikkatlerini celbeden 
()1, 9fY•ya tekrar ba~mak istemi~ 

caklardı. 
T,nı .. dt vıtrıne yaklqtıkları sıra 

• ••rbt\e h . 1'1lrd, -, ya ut mütereddi, peı· 
kılıkla, ufaktefek, mende· 

tilmeno bıraktılar. 

Oysa Pariıli miydi, Amerikalı 
mı, yoksa İngiliz mi? Tayin ede· 
miyecojim. Her halde pek rüzel 
Fransızca konuşuyordu. lriyarı, 
i'Üleç yüzlü, babacan, sportmen 
bir adamdı. Hani 'tabiat bazı ıa· 
hıslardan hiçbir vücut malzemesini 
osirremez: Komik, deri, saç, bula 
sa her ıoy kendilerinde birinci 
cinıtir. Oıtolik cemiyet de mesut 
kapılar açmış, o insao, .. ipek ve 
sırma ile dokunmuı ,, bir ömür 
süregelmiıtir. Talihin bir cömert· 
liii ruhlarda çok defa bir alicenap 
lık yaratır. 

Silindir ıapkah da, o cins bah 
tiyarlardan biri olduğunu derhal 
belli etti. O ki her şey yapabilir. 
dl: Sağlam yomrokları vardı! Küs. 
tabın çenesini kırabilirdi! Şahitler 
hazırda: Oon adliyeye teslim ede 
bilirdi. Yahot daha muhtasarı: Su 
ratıoa tükürürdü. Fakat bu yol
lardan birine sapmadı. Yüzündeki 
litif tebessümü bozmakıızın, faka· 
lqırcasına, mütereddi sarhoıa de
di ki: 

- Ahbap!... Madamle.r raliba 
hoşuna gitti ... Fakat onlardan biri 
pek sevdiiim zevcem, diieri evli 
ve moaut homşlromdlr •.• Hiç birini 
sana torkedemiyocoğimi görüyor. 
sun •.. Bioaenaleyh affını rica ede· 
rim ••. Ne yapahm: Allah sana da 
hayırh kısmet versin ... 

Ve bu tenezzül otmiyeo hali. 
le, faciayı komidiyo çevirmiı oldu. 
Civardan kahkahalar yükseldi. Mü 
tecaviı mahçop, periıan 1endellyo 
rek uzaklaştı. Silindir ıııplı:ah ise, 
aırf rüzel zekisınan, latif bileti 
ruhiyeıinin, nükteli mlzacmın saye· 
ıindo gene ıanü ıeref içinde oto 
mobiline bindi. Yoluna devam 
etti. 

Kendi baıını da, baıkaıınınld· 
ni de boliya ıokmakaız.ın .•. 

*** 
Ba adamın miıali, pek çokla. 

naaıza, pek çok vakalarda öruok 
t .. kil edemez mi? Ve böylelikle 
bir çok zabıta vakaları da önlene· 
mez mi? Bir zeki kıvılcımı ile 
tabancanın •leş almasıoa 111ioi ol 
mak medenilik değil midir? 

( Akfam'daa) 

Ç ıkarılan petrollerin tasfiye 

si de müıkülata uiramış· 
lır. Zira Volga-Ural mıntakasın· 

da Başkır çevresinden çıkarılan 
petroller, çok mıktarda ecnebi 
maddeleri ihtiva ediyorlar. Bundao 
başka bıı çevrede bazan hararet, 
sıfırdan Afağı 50 dereceye kadar 
düımesi lzolitörlerio kullanılmasını 
do müşkülleştirmiıtir. 

Binaenaleyh moktazi muharrik 
kuvvet tedarik için 12-24 milyon 
kilovat lr.udrotlode kuvvetli elekt
rik uotralları k.urmai:'a lüzum rö· 
rülmüştür. 

Sovyetlerin bütün bu zorluk· 
lara rağmen beş senelik petrol 
planlarını tatbik ettikleri farz ve 
kabul edilse bile Kafkasyayı kaybe 
derlerae elleriade petrol namına 
ne kalacak? 

Senede 48,5 milyon tonu bn· 
lan umumi istihsalita mukabil, to· 
pu topu 12 milyon ton yaoi Sov· 
yet Raıya petrol istihsalatının dört· 
te biri kadar bir şey. Binaenaleyh 
Ruslar, aradaki açığı L.apamak için 
petrol stoklarına baş vurmaları 

icabeder. Acaba Rosların petrol 
stoku ne kadardır? Amerikalılara 
göre Rusların petrol sto'kları kon· 
dilerine bir sene, Almanlara göre 
ise ancak üç ay yetebilecektir. 

TUrklye yUzme birin· 
clllklerl 

- Baştarafı ikincide -

Müdürü Rıza Salih Saraya bu gü. 
zel netice hakkıoJa fikrini ıordok. 
Bize: 

"Adana ıporuna verJiiim 20 
senelik emej'imi rüzeJ neticesini ııör. 

melde kıvancımın derecesiz oldu
junu ıöylemok isterim. Fakat bu· 
rün Türkiye blrincilij'ini kazanan 
Adaua ıporcnlannın bir gün milli 
takımı teşkil ettiklerini ı-ördüğüm 
ve emeiimin muha11alaııoı ancak 
bu seivyeye yükaolttiiim zaman· 
dır ki kendimi daha bahti~ar ad· 
dedecoiim. ,, dedi. 

Ajanımız Rifat Çelik Kol da : 
"Çalışmamızın ayarında tabii 

bir netice aldık. ,, domiıtir. 
Pek lma bir zamanda Adaoa 

sporculoj'unu ve bilbatsa yüzücü · 
terimizi Türkiye yüzme biri:ıciliği 

ribi çok yüksek bir dereceye Çili· 
ran baıta Bölre Baıkanımız Vali 
B. Akif Eyldoiaoı, Seyhan Bölrosl 
Beden Ter biyesi Müdürü Rıza 

Salih Sarayı ve ıo sporları aianı· 

mız Ahmet Rif atla bu hayırh neti. 
ceoin elemanı rençlerimizi candan 
ve hararetle tebrik ederiz. 

• 

A) Cemelpaşa ve kurtuluş mahalle defterleri yeni istas
yon polis karakolu duvarma, 

B) Döşeme, istiklal, Çmarlı mahalle defteri eski istasyoa 
polis karakolu duvarına, 

C) Reşalbey, Tepebağ, Kayahbağ mshalleleri defterleri· 
Y arbaşı polis karakolu duvarına, 

Ç) Kacavezir, Kuruköprü. hanedan mahalle defterleri 
Hacıboyram polis karakolu duvarına, 

D) Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade mahalle def· 
terleri pamuk pazarı polis karakolu duvarına, 

E) Sarıyakup, Türkocağı, Ulucami, Mestanzade mahalle 
defterleri Merkez polis karakolu duvarına, 

F) Karşıyaka, Seyhan, Cumhuriyet mahalle defteri kar· 
şıyaka poUs karakolu duvarına, 

G) Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahalle defteri sebze pa· 
zarındaki belediye mevkii duvanna, 

H) Köprülii mahallesi defterleri köprülü parti ocağı hı· 
nası duvarına asılmışlardır. 

2 - Defterlerde isimleri yaııh olmayanlar mükerrer ve· 
ya yanlış yazılmış bulunanlar defterlerin asılı kalacağı 14. 
eyli'il pazartesi gününe kadar (pazartesi dahil) her gün öğ:.. 
leden evvel saat ondan on üçe kadar belediyede toplanacak 
olan belediye intihap encümenine bizzat müracaat ederek 
itirazda bulunabilirler. Bu tarihten sonra itiraz dinlenmez. 
itiraz etmiyenler intihap hakkını kaybederler. 

3 - itirazları intihap encümeni kararile reddedilenler 
red kararmm tebliğinden itibaren üç gün zarfında Asliye 
Hukuk mahkemesine müracaat ederek encümen kararına kar
şı itiraz edebilirler. 

4 - Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri mu
cibince belediye intihabında rey vermek ve belediye mecli
sine aza seçilebilmek için intihap başlamadan evvel Iaakal 
altı aydan beri belde de ikamet etmekte olduğunu vesaikle 
isbat etmek lazımdır. . . 

Kanunen hor müntehip reyini kullanırken nüfus kağıtla-
rını ibraz etmek mecburiyetinde olduğuna göre nüfus kayıt· 
larına nazaran Adana nufusunda yazıh bulunmayanların altı 
aydan beri Adana şehrinde oturmakta iseler ya nüfus ki
ğıtlarmı bu şekilde tashih ettirmeleri veyahut oturdukları 
mahallelerden bu ciheti tasdik eden bir ilmühaber almaları 
mecburidir. Aksi takdirde bu gibi başka memle-ket nufusu· 
na kayıtlı müntehiplerin reylerini kullanmalarma musaade 
edilmiyeccktir . 

S - Rey atmanın hangi gün batlayacağı ve kaç gün 
süreceği ve rey saadığıam nerede bulunacağı ayrıca ilan 
edilecektir. 

Kiralık mağza 
Yeni salcılarda Salih Bosna ca· 

ı mii karşısında 18 derinlik ve 22 
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enioinde beton bir ma~aza kiraya 
verilecektir. Talip olanların yeni 
baj'day pazarında kirtçci Avniye 
muracaatları. 8.10.12.14 

şey kaydetmemiştir. Y aloız 
evvel iıaret ottii'imix aranılan 
lerl pahalı da olsa bulmak im 
nıoı temin etmİitir. lbtimalki • 
daha vakit reçtikçe rekabet, 
malların piyasaya çıkması, arz 
talep kaidesinio niıbotou olıau l 
kio içine rlrmeıi vaziyeti da 
fazla ferahlan<'ıracaktır. Her 
baaün için ve bu tedbirler kartı 
sıada teınenoi edilecek yorlae ı 
hükOmetin lthalit iılorindo tile 
mümkün olan kolaylıkları bal 
göıtermesi, temin etmeıi ve plJ 
sada da inıafsız vorıuoculara far 
vormiyecek surette sert davr 
mamasıdır. 

Parti ocak kona 
releri 

- Baş tarafı ikincide -

Müme11iller: 
Bekir Aka ta, Muetaf a Ateıok 

Koriın Uloıcutürk, Kemal Y avazer 
Köprüsokajı: 
Süleyman Ôzerdil, 

Ali Kinran1 Mahmut Bota, 
Sami Oruç, lsmail Şlre, 

Mümessiller: 
Osman Altıkulaç, Süleymaa 

Ôzordll, Mahmut Boğa, 
Ali Kinran. 

Karşıyaka Ocarı: 
Kemal Erten, Hüsoyio Ulabq, 

Masta( a Soycan, Haoıza Ôzdojao, 
Ahmet Haklıkal. 

Müme11illor: 
Dr. Kemal Satır, Kemal Erten, 
Reşatboy ocağı : 
Kemal Ersöz, Halil Ôj'retmea, 

Mehmet Yuvacı, Duran Acarblç•, 
Ömer Söıütek. 

Mümeniller : 
Kemal Ersöz, Durao Acarbi· 

çer. 
Cümhuriyet oca;ı : 
Kimil Toray, izzet Yükaekbq, 

Abdürrahaıan Taylar, Mustafa Var
lıklar, lsmail Levoadell. 

Mümo11illor : 
Rahim Ôzbon, Hasın Toral, 

Nihat Oral, Bedri Şenbayram. 

_F_A_N_T_E_z_ı_ı Bu şehrin meşhurları ... 
e,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YAZAN:M.~banYurtçu~ 

cHer horoz kendi küllüğünde öter!• do•ler. 
Siz benim anlatacağım horozları ve nerelerde 
öttüklerini bilir ml!lini:r., bilmem? bir çok yor· 
lere ünleri ritmiı olan bu horozları ıüphesiz ki 
Adanalılar da tanır .• Fakat madamkl lifı bu 
mecraya •Ürükledlk biraz da onlardan konuıa· 
hm, bilmezseniz do tanımış olacaksınız •. 

Birinclıl: 

Atatürk Parkının ön kapısından gidip 
Akasya aiaçlarlle bir koridor manzara11 arze· 
den aşıklar yolandan i'OÇiniz, karflfolU yüzme 
havuzu çıkar. Daha sizi ti karşıdan caltotinin 

sol tarafı baştan başa tahlisiye, futbol, yüzme, 
atlama, koıu, güreş madal1alarile dolu üç diıll 
birisi karşılar, itte bu, yüzme havuzunun nal 

büken, demir kıran meıhar tahlisiye simidi, 
ünlü, şöhretli «pehlivan Ziyası> dır. 

Siz benim ona üç dişli dediilmo bakma. 
yınız. o, atlama kuleıinln 40-50 baıamaklı 
merdivenini 18 yı&~ındaki bir delikaolıdan daha 

yaman tırmanır , Hele onun cDelloh~ ~lyorok 
bir Adana uıalü atlayıp ta alimallah havaya 
minare boya ıu çıkardıiıuı ıörmek ne zevkli 
olurl Zaten son yüzme müıabakaları da pobll. 
van Ziya olmasa tad verir miydi? Resmiıeçitte 
önde l'•çen o, idi. Yüsmelerde ilk da fa kaleci" 

atılarak müsabakayı açan rene ol ... 
Onu kaleye çıkarmak ta ayrıca bir mese

ledir. Bir inadı tutar da «olmaz, olmaz!• derao 
ya onan çok 1aydıiı Rıza beyini bulmak, ya· 
hat da: 

- Aman pohlivancıiım, kırmı7.ı ibikli ho· 
rozonun başı içioM Demek lizıml 

Yumrak kadar karpuzu «15 kuruştan mo· 
telik aıaiı babam mezard•n çıkı• rene ver· 
moml• diyen pehlivana işte bu cümleyi tekrar. 
layınız: «Kırmızı ibikli clnröz horozunun baıı 
için deyiniz. Artılır o k•rpozn beleşino yeıeoiz 
de pehlivan size ai&ım açıp 1eslonmez bile!.. 
Hatti, belki «horozun adı anıldı> diye ikinci 
karpuza siyah saplı demirci işi emektar bıça· 
iiylo dilim dilim keser ve tahllıiye madalya• 
ıını natıl aldıgını tath tatlı anlatarak ılıe bir de 
ziyafet bile çekeri.. 

* * • • 
Jıtincisi: 
Bu ikinci horoza fah1an tanıyanlar fU kri· 

tik yuıyı okur okumaz adını yazmaıam bile 
aalıyacaklal', aanaram. 

Eter bir futbol maçı seyretmek için stad · 
yoma doiro yönelinoniz. ouan stadyomdakl ha· 
raretli kouaımuını ti Atatllrk Parkı yanından 

ıabmıtıizce dinliyebilirslniz •• (mosaf e en az 300 
metre) • · 

Beden Torbiyo!li Serhan Bölgoaloe bir ifioiz 
düşerse hükOmot civarındaki darakta otobüsten 
loor iomo:t. rene onan soıl kulaklarınızı dol. 
darnr. Bu spor GedlklilJ, ya Halil Dalban'a, 
ya aöılüldü Şevket• l'•ç•İJ maçlardan veya 
sporculardan blrulnl ant.tıyordur. 

lstanbold• Galatasaray, Adana'da eski Sey. 
ban ıpor kuliiplerindeu bahiı açar da ıayet 
sözli bunların aleyhine kullanırsanız ıap ~ibi 
yandınız, demektir, yakanız onun ponçealnclodlr 
ve yırtıcı karaıilo kafanızı kol edip ılzl ıöaG· 
nüzden rücu ettirinceye kadar çalııır. 

Yok iti oluraoa bırakır da «Soyhan spor 
ıöyl• yamandı, Galata1arayın tfl mi balonur?a 
derıeaiz artık onan keyfine dokanmıyıoız. Si 
bono böyle ıöyloyln ve olmayacak bir yerel z 
olmayacak bir lı lçln «haydi kardoıim Galata~ 
ıarayın baıı için şunu ıöyle yspıver d ..ı 
O b ı .. · d dl ' " e,.a •• 

• 11 ~ın ıonon a o üm olacatını bilse bUe 
onu muhakkak yapar •. Hele: 

Oıman Sevol = Galata1aray formlllllne ba· 
yıhr da bayılır!.. Bo spor iııkını tanıdınu: 
deiil mi? 

Buna da Oımao Seval derler. Ve bu bo
roı da buralarda öterJ •• 
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SEYHAN VİLAYETİNDEN: 
Çukurova Ekicilerine: 

1 - 2903 sayıh Pamuk isl8hı kanununun birinci maddesine müs-
teniden, Ziraat Vekaletinin emirleriyle: 

Şimal en: Adana - Misis demir yolu. 

Garben: Seyhan nehri 

Şarkan : Ceyhan nehri ve 

Cenuben: Akdenizle çevrili Yüreğir ovası dahilindeki sahada bundan böyle 

akala nev'inden gayri başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

2 - Bu saha dahilinde Akaladan başka açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı 

kanunun 7. ci maddesine tevfikan sokülür, yok edilir. Ve sökme masrafı tahsili emval kanununa tevfi

kan sahibinden alınır. Suçlu ayrıca (100 - 500) liraya kadar ağır para cezasına çarpılır. 

3. Yukarıda hudutları gösterilen Akala bölgesine pamuk islahı kanununun 2. ci maddesine tev

, fikan Klevlant tohumlarının sokulması, muhafazası, nakli ve alım satımı yasaktır. Bu bölgeye ait klev

lant işliyen çırç.ır fabrikaların da çıkan tohumlar bölge haricine veya yağ fabrikalarına sevk edilecektir. 

4 - Zikri geçen bölge dahilindeki pamuk ekicileri tohumluklarını Ziraat Bankası ( Eski Belçika ), 

Malatya Milli Mensucat (Eski Şinasi) ve Ali Karabucak fabrikalarından temin edebilirler. 

Adana Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Talebe kaydına başlanmıttır 

A - Birinci devre (Orta Tic.ıuet okulu) ilk sıoıfına kız ve erkek 
ilk ok.ula bitirenler alınırlar. 16 yaşından büyük olmamak, bir veli i'Ö•· 
termek lazımdır. Okulu bitirenler orta ticaret okulu diploması alırlar. 
istekliler Ticaret Liselerinde tahslllerine devam edebilirler. 

B - ikinci devre {Ticar.,t Lisesi) ilk smıf ınn kız ve erkek Orh 
Ticaret Okulunu bitirenler ile Orta okulu bitirtınler alınırlar. 20 yaşın· 
dan büyük olmamak, bir veli göstermek lazımdır. Okulu bitirenler Ti
caret Lisesi diploması alırlar. Arzu edenler Yük.sek lktlsad ve Ticaret 
Okulunda tahıillerloe devam edebilirler. 

D - Okula girmek isteiinde bulunıınların velilerini ve aşağıda ya• 
zılı belreleri beraber getirmeleri lazımdır. 

1 - Diploma 
2 - Nüfat hüviyet cüzdanı 
3 - Resmi doktordan alıomış 11hhat rappru 
4 - Y eoi tarihli çiçek aıııı belgesi 
4 - 6 tane 4, 5x6 F otoiraf 

2455 4-6·8 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi komutanllQından: 
Gerek Deniz lisesine ve gerekse Deniz gedikli okuluna 

ikmalli olarak kayıt edilen okurlar ikmallerini vermeden 15 
eyliilde Mersinde ve .lıtaabulda yapılacak oht.n seçme sınav· 
larına girmiyeceklerdır. · 

Bu itibarla tekmil ikmalli olarak müracaat eden okurla• 
rın 15 eylule kadar ikmal ıın~vlarmı verdiklerine dair bulun
dukları sivil orta okul veya lııedcn bir resmi teskerenin ka
yıt ve kabul komsiyonlarma vermeleri aksi takdirde bu gibi 
ikmalli okurların 15 eylülde başlıyacak olan ıeçme smavla· 
rına ahomıyacağı ilin olunur. 

2462 5-8-10-12 

iki Memur Alınacak 
Ziraat mücadele istasyonu ile mücadele Başt~k_niayenlitint 

60 ar lira ücretle bir anbar memuru ıle bir katıp alınacak-
tır. x. d . t k 

12/91942 Cumartesi günü imtiham yapılaca~~ an ıs _c • 
lilerin bu· tarihe kadar mücadele Başteknisyeolıgıne mura· 
caatları. 
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Seyhan Valisi 
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Yüksek Ziraat entitüsü 1eteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt ve kabul 

şartlan 
1 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 

askeri kısınma bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek-
iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vt>rmiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
şartları haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 
8) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkülleri ve sahbatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
O) Tavır ve harekita, ahlaka kusursuz ve seciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - f steklilerin müracaat istidalarma şu vesikaları bağ· 

lamalara lizımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddak sureti. 
8) Sıbhatı hakkında tam teşekkülü askeri hastane rapo· 

ru ve aşı kiğıdı. 
C) Lise m'zuniyet ve olgunluk şabadetnamesi :veya las

tikli sureti 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali-

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik
ten tastikli teahbüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek is
terse okulca tıııbakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, sidi.kli •. ~ayılma ve Çltrpınma
ya müpteli olmadığı hakkında velılerının noterlikten tastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez
den evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı
karılır. Ve okul masrafları velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubele· 
rinc istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük
sek Ziraat Enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe imirli
ğine gönderilecektir. Müracaat müddeti Ey!iilün 25 ine ka
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
iıleri kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker
lik ıubeleri ile tebliğat yapalar. 
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1 Maras As. Satınalma komsiyonundan= 
1 - 5250 kilo Zeytin tanesi ve 5250 kilo beyaz peyııİ' 

pazarhkla satın alınacaktır. 

2- Zeytin tanuinin kati teminatı (708) lira (75) kurcd 
beyaz peynirin (1378) lira (20) kuruıtur. Peynirler ıs gaıı 
içinde anbara teslim edilecektir. işbu kalemler ayrı ayrı b'' 
yiden alınabiHr. 

3- İhalesi 15/9/942 sala günü saat 15 de Merkez k~11• 
tanlağı binasındaki ıatınalma komisyonunda yapılacaktu'• lr 
teklilerin teminatlarile birlikte Komsiyona müracaatları ;ıa-
olunur. 2473 8-12 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden ,. 
1 - Tren seferlerine i'Öre mevcnt postalan, Adana po.tah•',,ı ~ 

den yeni istasyona ve yeni istuyondao poıll!baneye kamyonetle -'~ 
şartlı ve aylık muhammen bedeli 600 lira olan Adana-Yeni fıt-' ı1 
arası poıta nakliye müteabhitliii 5/9/942 tarihbJon iti..,aı on bit 
müddetle pazarlığa konulmuştur. .,ıa 

2 - Pazarlık (Meıai dahilinde) h•u rün Seyhan P. T. T. Mild 
iü artırmll ve eksiJtme komisyoouoda yapılacaktır. ~· 

3 - lıteklllerin şartnam"de aranılan evaafı haiz oldukların• '~o'° 
caret odasuıa k•yıdlı balooduklarına dair bu seneye alt veaik• "' ~· 
liralık kat'i temioat makbazlarile komlıyooa oıilracaat etmeleri ili" 
nur. 2475 

Pamük üretme çiftliği mUdürlüğUnden= .ı1 
Müesse~emize batlı Hacıali ve Abdiotlu çifliklerinde".~I' 

deki çırçır fabrikasına pazarlak suretiyle kOtlü naklettit•. eti' 
ğinden talip olan kamyon v~ araba sahiplerinin miidOt1Y0 
mize hemen mllracaatları ilin olunur. 2472 s-9-1 

illn .,.v1 
Şubemiz anbarında ınevcut (3 J S) adet koyun "e ( ,_ 

d '- . d . . k t(o1 a et "eçı ~nsı açı arthrma auretile satılacak,at· dJ~ 

derisinin beher adedinin muhammen bedeli iki lir• oluP" 
vakkat teminat akçesi (47) lira (25) karuı vekeçi deriıinİP be~t ti 
dinin muha~men bedeli iki lira elli kuruı olup 111u••~z ,, 
minat .. a~çe~~ (252) lira (19) kuruştur. ihalesi t~/ey1ül:. 
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ma gunu Turk hava kurumu Tarsus şubesi bıoaııa 

lacaiı ilin olunur. 2471 8-11-15·18 


