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Yll ı 2 No. 644 

IDAftE Viftl Yani 
lıtaıyon caddHI Adana 

Telefon 138- Poatı IC 48 

lıbonaıYıllılı 14,Altı aylı&• 

6, ylıtı 125 kuru,ınr 

h in tıtrtları ida re Ilı 
kararlattırılır 

r 
Aokarada yapılan at yarıılarındaSOOO 

lir4 mllklfallı Gazi ~oıusanu Salih Tem• 
llo "Çol»ao lm.ı., iıloıli ıtı kaı.anmıtbt . 
Ko4uları 4ereUendiren Millt Şefimiz, Gaıi 
~oşnıuodarı tonra Salih Tômel'i teref 
trlbllniiae kabal ederek kcndlılne ilti · 

J 

f atta bıaluomqlardır. 
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Ebedi Şefin Anıt-Kabir M 1 L L l ŞEF iM 1 z 
projesiyenidenyaptırılacak' ~v~elki gün Ankara Siya~al 

Ankara 9 (a.a,) - Baş Veka · sayılmasına . matnanıeıinin 18 19 ve 20 inci 1Dad bılgıl er 0 kul un U şeref 1 en dırdıler 
Jetten tebliğ edılmiştir : 2 - E~asen bu ü~ projeden delerine tevfikan hükOuıetçe karar 

:•p"~··k E~-:.:.~~.~;·ı~~~:.~~ ~::.b:::::İf~t!;::~~;~·!:·::.:;~~ ··,••;;şı;,~.u. Kabı, P'•i .... ;. Talebelerı·n ı·mıı·hanlarda cevaplarını dı'nledı· ıer 
1
;tklk ~den Jarı heyetı ınükafata muhtaç bulondoiu Jüri heyeti ra· mü•abakado biriociliii kazanan 
yık gorOlen 3 p rojeden : paranda da tasrih odildiji cihotlo proje tabibinin de dahil olacaiı 

a - Profesör Emin Onat ve birinci olarak seçilen projenin de bir mütehauı heyetine yaptarala-
Doçent Orbaoın proleıinln birinci tatbik edilmeıine miltabalta tali· c atı karar altına ahnmı~tır. 
01arıık seçilm11slne, 

b - Alman ve ltalyan pro· 
feıörlerin in de proJelerioin ikinci 

Şirketi Hayriye vapur 
tarifesine zem yapılmı· 

yacak 
Ankara 9 (Hosnsi muhabirİ· 

lllizden) - Miinakalit vekaleti 
!irlceti Hsyrlye tarife Ocretlerinin 
tinıdilik artır imasına lüzum srörUl 
llleıniı eski tarif enin tatbildne de. 
"•ın olunmaaıoı alikahlara bildirdi. 

Almanya'ya bir matbuat 
heyetimiz gidiyor 

Aokara 9 (Hıuusi muhabirimizdeo) - Bu ay ıonanda Almaayaya 
ridecek olan matbaat heyetine iştirak edecek razetecilerimiıio ilimleri 
teabit edilmiıtir. Heyet Selim Sarperia reiıliilnde Necmeddiu Sadak, 
Aıım Us, Nıı:dir Nadi ve Nevzat GOven'den müteşekkildir. 

Çiftçi Birliğinde dün 
bir toplantı yapıldı 
Bu toplanhda çif çinin benzin, mo
torin ihtiyacı meselesi görüşüldü 

Dündenberi şehrimizde bulu 1 
ilan petrol umum ofis müdürü B. 
Taba Sabuncu öğleden evvel Vili· 
ftt makamını ve belediyemizi z.i
Y•ret etmiı ve Vali Vekili ile ve 
belediye reiıimizle memleketin ya · 
ll&r•kıt ihtiyacını srörüşmüştür. 

Ôileden ıorıra da Çiftçiler 
8irlitinde umumi bir toplantı ya· 
~lnuıtır. Vali Vekili B. Ali Rıza 
••hının reiıliiindeı yapılan bu İÇ· 

tlıaada belediye reiıimiz Kuım 
~ner, ziraat müdUrO Nuri Avcı, 
1•ıe müdür vekıli Sırra, Çiftçiler 
8irliii idare heyeti ve bir çok 
~ 

1 
Tobruk'ia bir /ngiliz 

Gs/ceri da/ii topu başında 

~---~------------~~ 
"•ldrih'e mllll cenaze 

U5renl yepıhyor. 
~ Prar 9 ( a. a. ) - Bahemya 
li' Moravya devlet reiıi Mösyö 
a:cha ile dlter hilkOmet azası 

rlln, riderek Heldrlh'la milli c, . 
0•ıe törenine iıtirak •dece\derdir. 

ç. Atıkara 9 (Radyo Cateteıi)
~ ~oılovakyada bir sulkaıd neti. 
a:••nde ölen Heldrih'io ceaazeıi 
~line nakledilmiıtir. Bar üne ita. 
~ bu ıalkasd milnasebetlyle Çe. 
-~~•altyada (400) kişi ldam edil. 
)Qttır. Berllnde Heidrih icin bii-
8, bir cenaze t~reni yapılacaktır, 
~k«:enue törenine iıtlrik içio 
lj• ~ılova~ya devlet reisi Hacba a-..:. ~le tanınmlf ıabılytUer 

• •hlaltlerdlr. 

1 

makine sahibi müstahsillerimiz ha· 
zar bulunmuşlardır. Toplıotıda ya· 
naralut hıkkında uzun ıörüşmcier 

olda. Ofis umum miidürü tekrar 
Vali VoltiU ile, bolediye reiıimizle, 
bayiler ve müstahsiUerimizle ayrı 
ayrı görüşmüş ve bilhassa çiftçi 
lerin benzin ve motorin ihtiyaçla
rını alika ile dinledikten ıoorA 

petrol ve motorin vaziyeti hakkın· 

da izahat vermiştir. 
Neticede a-erelı. meınleltetirı 

ve rerekte mlbtahıillerin bensin, 
motorin, raz ve yat ihtiyaçlarının 

karşılan muı libumo iizerinde dar· 

Doiu cephesinde 
Bertin 9 (a.a) - Alman rHmİ 

tebtiği : 
Si"astopol herzahında muha· 

rebeler devam ediyor. Mıh ver ha
va kuvvetlerinin teııiri yardımlıırile 
hareket eden piyademiı hakim bir 
tepedeki buı mllıtahkem mevkileri 
ele reçirmlı ve düımao bücllmla · 
rını kanla rayp verdirerek püılcür· 
tlilmüştOr. Harkonun şimal doğa
ınnda Ra1 taarruzları akim kalmış. 
tar. Çevrilen dOıman rrupları hava 
kuvvetlerl yardımiyle imha edil· 
miştir. 

Ruıların mevzi hilcıımJarı neti· 
ceıl:ı lralmışbr. lngilizler dün a-ece 
bat. Almanyanın bir çok yerlerine 
hava hllcamlarmda buluomuılardır. 
Ahali araaanda gayıp vardır bilhaa 
11 nırni binalarda baaar olmuıtur 
rece avcıluımaz ve açak savarla· 
rıDllı 16 bomba avatı dlifllrmilftOr 

muştur. Zaten lıktntlerıına ride· 
cek olan B. Taha Sabuocn isken· 
Jeruudaıı bilhasıa müıtahtilia ha· 
san ve nadas iilerl içfn ıon deree. 
mutac oldukları yanaralutın bir 
kısmının Adanada istok yapalma· 
sını ve mütebakisioio do muat•· 
zam bir surette ıevkiyatı temin 
etmete çalışacağını ıöylemiştlr. 

Umuuı müdiir ıerefine düo aqaaa 
Adana müıtahıiUeri tarafından Sey· 
han Parkmda bir aqam yemeti 
verilmiş ve bu yemek eıoaamda dağ 
yine memleketin yanarakat ihtiyacı~ 
hakluoda konııtmalar olmuştar. a 

Libya' da 
hare kit 

BUtUn şiddetiyle 
devam ediyor 
Kı.hire 9 (a.a.) - Royter ajao 

11nıo Libya çölündeki muhabiri bil· 
diriyor : 

lorıliı ı.ırbh kuvvetleri : tank 
ltar~ı koyma bataryalara ve Hindli 
piyadeleri ikinci Tobrult muharebe· 
•ini kazanmış\ardtr. 

HiodU piyadenin yapmıı oldu 
ta taarrazludald Romelia Birha· 
keaıden dolaıarak Tobrak'u çevir. 
mek plloını bu:ımaıtar . Tanklana 
arkaııodaa ilerleyen HlodU piyade 
kııvve-tlerlnin Ro111•lin ıtratelik 
t•,.&•rtieo çıkerabuaı Ye ilk Al· 

Ankara 9 (Huıui) - Cawbarreisimiz, Milli Şef 
lsrnet İnönü düo öilden önce saat 11 de, yanlarıu· 
da Maarif Vekilimiır B. H .. uo Au Yücel ve Yük· 
sek Öiretmea Umom MOdürü 8. Resat Şe•ı•ttin 
Sirer oldatu halde Siyaei Bilgiler Okalunıı şertflo•ı · 
dirmifJerdir. 

imtibaoıoa . üçüod ıuııfta Kemal Arar'm ticaret bu. 
kuku, Profesör Abdolhak Kemal YörUkGn idare ha 
kaku, Arif Hıkmtt Pamukoğlunun devletler baıalİ 
hukuku imtihanlarına ve dördOndü sınıf ta Prof eıör 
Tahsin Bekir Baltanın amme hukuku, Profoıör Eıad 
Araebükiln mederıi hukuk imtihnolarına fİrere&ı.: ta 
lebonin cevaplarıoı dinlemişlerdir. Milli Şefımiz okulda Müdür Profeıör Ali Fu"t 

Bqril, Tedriı Heyeti tarafından karşılanmış ve ta· 
lebe tuafındao harar•tle alkışlanmışlardır. 

Müdür <>rl .. ıuJ;ı bir müddet iıtirubat "den Milli 

Şefi,ni;ı, devam \"tınekte olan imtihanlıarı Jiuleırıek 
auuıuau izhar buyurmuı ve \llt kata çıkmıılardır. 

Buadan sonra MOdür oda1ına dönen Cu1Dburre· 
iıimiz bir müddet iıtirabatten soora olı.uluo yemek 
saloouna reçmlş ve talebe ile bir arada ötle ye. 
meji yemişlerdir. 

Cambarreiıimiz eırıııiyle, biriuci tıoıfta Profesör 

Abdallah Elunio muhasebe derai yazıla imtilıaoına, 
ikinci tınıftı Profesör Burhan Köoi'oio co.ıa hukuku 

Yeme"terı profesör udasına dönen Milli Şeflmh: 
proletÖrlerle okulun dou ve bilbasu apor işleri ü 
zerinde hasbiballerd• balunmu9 ve direktifler ver. 
di~t•n ıoora talebenin coıkun tezahürleri ve allut· 
ları arasıoda okuldan ayralmıılardır. 

..... 

Avam 
kamarasında 

Ege adalarına yapılan 

yardımdan dolayı lngi. 
liz nazırı Türkiyeyi 

taktirle andı 
Aokara 9 (Rariyo gueteıioJ~n) 

- Avam k.aınarumd• bir tuvale 
cevap veren loriliz iktiıadi harp 
oaıırı ve parliıueulu miisteıare 

domistlr ki : Türkiyed•o Er• de
nizi aılatarın• yiy•cek röod«-rmeyi 
temin içla liıı:ım relen tedl.irleri 
almağa rayret ediyorum. rıda ıoad· 

deleri bitaraf bir kootrol altında 
bu adalara d•rıdıl acaktır. Bununla 
beraber lıveç tarafaudan ileri sü· 
rüleo proleyede uyarak Ere de· 
nizindekl adalara da yiyecek. yar
dımı yapdan bölreler araaıoa ko 
nalması ıçin lnriltere hükilmetinio 
yapbtı teklife heaüz cevap rel· 
memiftir. 

Tamlapınar remisioln Yananit· 
taoa bu hafta hareket etmeti mah· 
temeldir. Bu yardımıu nedereceye 

kadar renişlfltilebilect'ti me1eleıine 

relince bu cihet kendi ihtiyaçla· 
rıoın ınüaaadeai nitbetinae Tilrk 
hükorneti taraf ındau. tesbit edile
cektir. Nazır bu huauıda Türk hü 

kOmefoaio a-öıterdlj'i allka) ı tak· 
tirle anmıftır. 

10800 çuval verlllyor 
Habw aldıtımıu ıöre balk 

ihtiyacını kartılamak aıaksadlyle 

Ticaret Veklletind.., vUiyete re· 
leu bir e•lrde Merslo ithalat ve 
ihracatçılar Birliiinden 10800 çu 
val alınacaklar • 

man karşı taarruzaaaa pOıkllrtül· 
aı•ıl üzerine Alraan kumaadaelıiı 
bOyllk kuvvetlerini l'•rl alnaak %0· 

raada kalmqtll' . 
21 inci AJmaa tGıneainlo öaia

de ilerliy•o "• biuat Romella ka· 
maaduı altında balunan tanklar 
1ollat1Dl çabaoak deiit~· 

-~ 

ingiliz 
Harp islihsalleri 
Nazırı 

Amerikan deniz oe 
11a kufltletlerinden 

kısmı 

ha· 
bir 

1
Midvay'da 
Japonlar Ameri 

· Hitler fabrikaları· kalıların tuzağı 
mızdaki faaliyeti gör· d .. .. ) 
~eydi harpten vaz na uştu er 

d• d• LondrA 9 (a·a) - Pravda 6•· 
geçer 1 ıyor zoteıinin Vaşington muhabirı ya 

ııyor:M ıdvay muharebesinden sonra 
Vaıiufton 9 (a.a) - lnıil iz pasifilı:to deniz hiik'miyeti arhlt 

harp iıtihHllerl naurı ve yanın<la birleşik milletlerin olioe g-eçmi~tir 
Amerlkah Miıter Nelsoıı olduğu Amerika donanması Ba1ko 
b:alde lnıilterenin saotyi ınorke;c · maudanı King bunu evvelki rBn 

Vaşina-toııda açıkça söylemiştir . 
leri11i Jolaımı4lar ve otomobil en· ~ 

, c.n son alman haberlere ı-öre 
düıtriılnin akılları hayret verecek Mıdvay adasındaki üslerden kal· 
bir ıüratle ileriediğini iörmütlerdir. kan tayyareler Japon flloınnu t 

rudao bir rün evvel görmnıtOr. 
lnrili2 nımra bu huıuıta demiştirki: Midyay mildafilerine düşnaan 

«Hayahıoca ıınutaıuıyacaj'un bir kumandanının dilıman oldııiu bu 
tnzafı hazırlamak imka ını ver · 

fİİn geçirdim. Ej'er Hitlcrle, Gö· miştir. 
rior bizimle beraber bulonabilmiı Ankara 9 (a.a) - Birileaalr 
~lardı hemen harbe nihay•t ve- Melbonrn · Avudralya kararılhını 

rerek tealim olurlardı. Almanya, 

Japonya, halya ve nihayet yolu 

muıt çıkacak direr bor haııri bir 

eoıreli ortadan kalderacaj-1:.ı,11 

Dlkkatıer 

tebllii: Bir lngillz bomba tayya· 
resi 6 huirand3 A vostralyanıo 
doğu sahilinde bir Japon denizat. 
tııını bombalaınıştrr. Derıiıaltınu1 
batmıı olmaaı 111uhtomeJdlr. Taıarruz 
60 metre yiJkıe.klikten yapılmııtır. 

Çiftçilerin mahsuıu açık vesait nakliye isi 
muhakkak surıttı halledilmelidir 

Bir kaç rün evvel d• yazdı;ım•Z gibi bu aylar Çukurovanın ha1at 

umam ve çlft~ioio v.-itfnakllyeye en çok ihtiyaç duydniu bir ntev. 
. dl H lb 1_. tı~••& tahkikat netfcesiode veaait"ın ki' b 
aım r • a aıı;ı yap •· a ıye ve u 

• on ••lllpleri ~ole f ahi• fi ti 1 • meyanda bılhaua ka•J ~ ya ara naldıyat yap· 
maktıdırlar . B• hal böyle devam edecek olar11 şilphesiı ki çiftçimiz 
fulatlyl• •atafarrır olacak . ballı:.i de bir mlktar mahsulün tarlılarda 
ı. 1 • .,a,.biy•t verecektır. 
&a maaıoa 

Eh--'y•biz ribi förnnen fakat çiftçimize çok mnbtm olan b. 
.....,.,. bir ~ar• bulmak lbımdır . Toprak MahıuUeri Ofitl veaaittaak• 

U,. ••• .ı .. &nı yı kontrol alttba veyahut bir teıltlllta batlıvarak idare 

, .. elidir • 811 iti ılikadar maltamlaran bir an evvel balledeceti 
dlDdeyb • 
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Askerlik 
/ki tarafın zafer 
ümidleri ve muha
rebe hedef feri 

Bulgaristanda 
üzüm, karpuz, 
kavun çekirdek 
leri toplanacak 

Yeni Fakülte Binasının 
plinları hazırlandı 

• lzmir Kıı Sanal okultıntia 
Jenler 'lona ermi, ve bu mi\n:ı;e· 
betle :z~n!l'in bir ~ergi açılou~. iki 
rün !IÜren bir geçit tertip edil· 
miştir. Geçen Bütük Harpde ioıilte· 

re, ynlnız donı>nmaSI olduj'u için, 
bidayette Almanyaya karşı, Avru 
pa karalarında FranHnıo yarımdı 
sayıf bir odu ile mOdaf aada kal 
dı. Ba e ıoarla Frannoao miittefik i 
Rusya, rittikçe artan büynk sayı· 
b ordalarımn raua:ızam savletlerile 
doiuda Alrıı~n)'&, Avusturya ve 
Macaristan içla daima büyüyen 
bir tehlike oluyor ve b11 memle• 
ketlerin pek çcık asker kavvetlerl
ai kendi karı:JtsıDlla batlayıp oya· 

b1orda. 
Şimal doğu Fraata il11 Belçika 

üzerinden Pnrise hızla yilrilyen 

Alman orduları bütün yaı Rus
yada harbettiler ve hudadlardan 
bin kilometre kadar içerilere gir. 
diler. Nihayet Moskova sarılıp dü
ıürülmek üzere ilı.en rörülmemlş 
derecede şiddetli bir kıı çok .,. 
ken bastırdı ki bu olay, Ruılarıo 
nihayet mai'IOp olmak üzere olma· 
lanndao dolayı yeise düıen Anrlo 
- Sakıon devletlerine hiç bekle· 
medikleri bir anda yeniden sevinç 
ve ümid uyandırdı. 

Amerika, Alırıanyaya karşı he· 
niiz resmen barbt rirmemiıtl. Fa· 
kat hakikatte ve pratikte rirmiş 
gibiydi. l 941 kışı bidayetinde Al· 

Bolrar Ticaret Nezareti, bu 
mevsimde yett,ecek koro üzüm, 
kupuz ve kavun çekirdeklerinin 
toplaomaııına karar verml~tir. Ba 
müoaaebetle yapılan toplantıda 
bu çekirdeklerin ne 1Uretle top· 
laoacait da rörüıülm~tıır. Bu 
makHdla, makineler alınması ve 
bunların halka daiıtılması da ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Halk, karpuz, kavun çelıtir· 
deklerioi atmıyaHk mahalli ihra· 
cat müdürlüklerine \•erecek.tir. 

iki milyon liradan fazlaya çıkacak olan bu 
bina eski Türk mimarisi karekterini taşıyacak 

Ankar• 9 (Huıuıi) - Yanan 
z.,ynep HftDım kooaiı yerine ya 
ptlacak Fen ve Edebiyat Fakülte 
ıioi bir arada toplayacak olan yeni 
b\nanan plintarı Mimar Sedat H•k 
kı Elden ile mimar Emin Onat ta· 
r11fıodan haıırlanmııbr. 

Esk.iııine niabetle 4 - 5 misli 
büyilk olan bu bina, 2 milyon lira 
dan fnlaya mal olacak ve en kısa 
bir 2amauda bitirilmasine çaltşıla

caktır. 8ia. dört katlı olacak, İn· 

j şa tarzı eıki Tör'- mimariıi karek· 

terini taııyacak, 1800 k.i,ilik kon · 
feraoı salonu, 75 - 300 kt,ilik 

müteadJlt salonları bulanacaktı ... 

Taştan yapılmak aaretiyle a'arlar 
c• dayanmasa temin edil•cek bina 

nın önünde on binkişi'i'< bir m~y 

dan açtlacak ve b:r ç1ık lıtütüpha· 
neferi havi buluoııcakhr. Bina, üı 

lObıı c!olayasiyle lıtanbul !ltmtine 
ayrı bir rüıellik verecektir. 

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

• Bir uıüıJdetteob"tİ F.ıre hav· 
zuıııdaki zeytirıyaiı tücca' ve 

fa'.>rikatörleriyle temaslarda baluo· 
malıt üzere seyabata çıkmış olao 
ia'e milsteıar muavini Şevket Sü· 
reyya Aukaraya dünmilştür. 

• SUmerbaok ııamına müba· 
yaatta bolontnak üzere nmuın 

miidür muıvını Cabirln rciı· 
liği altındaki heyet Romanya, Ma· 
caristan ve Almanyayıı ınOtevec· 

<"ibeo E.:iirnedeıı reçmiştir. 

Alman sai ordu· 
tarı: Fransız Ge· 
nerali Jofıon ui· 
lam ve basiret i 
bir Hvkulceyıi ile 
Mara'da durilı -

--YAZAN-
Emekli general 

Hüsnü Emir Erkilet 

manya bu harbin 
ea müşkül ve en 

tehlikeli anları . 
nı yaş'.l.mışta. Aca
ba bu fiddetli kıı 

Baodan evvel Bulraristanda 
bakır parçaları toplanması için 
evlerde hnıuti he)·etler gezdiril· 

milli. 

Şimdi de Balrarittanda JÜO 

lil vesalr kumaı parçaları ve pa 
çavralaı toplanıyor. 

Çimento inhisara almmıyacak 
Ankara 9 (Hu •uıi) - Çimentonurı inhisara alınacaiı ve fabrika!a 

ran Eti Ba"\.a devr•deceii haklt•nda son zamanlarda rörüntn nf'şriyat 
üzerine Bu huııuı hakkında yapılan tahkikattan ötrendiği:nize röre icra 
Vekilleri Heytti 9. 7. 938 tarihinde çimento eodüıtritinin Jevletle;tiril· 
mesini temin makıııadile hazırladığı bir lcararoaıueyi o :ıaman reşmİ ,.,.. 

2.etocle neşretmit ve yürürlüie koymoıto. 

• ŞoH ve köpriller inşa11 için 
gelecek yıllara geçici teahhüde 
girişilıneııi ba lclonılaki kaııun leyi· 
tıası alikah encümenden geçerek 
meclisi umumi heyetine 19vkoluu 
muştar . Ba liiyibaya ıöre ıose 
ve köprüler kanunu hükümlerin• 
l'öre , şo9e ve köprüler inşa11 içio 
1942 - 943 maii yıllarma ıeçecok 

taabbiltlere ıririfmiye Nafi ı Vekili 

ral• .. ve batti buradan ıimal do. 
tu Fraolll vo 8elçikad1ı bir hatta 
kadar rui giderek siper kumara 

aaecbar edihni!Jlerdi · 
işte 1914 te harp bu aodao 

itibaren milzuainleşmiş ve daha 
dôrt yıl ıüra:eıine raimen Orta 
Avrupa devletleri için o rilnden
beri kaybolmıya bsşlam14tı. Filvaki 
loriltere döı t yıl dnrup diolenme 

dea lılcdi. 
FranH ile birlikte kilçük veya 

bllyük oldajana bakmadın yeoi 
mOttefikler ve yeni deıtekler ara• 
yıp balda. 6 tü aınden ibaret olan 
~k lnri iz hareket kuvvetlerini 100 
tilmeolik bir imparatorluk ordasa
aa çıkardt. 

Fransız - lnriliz ıiyaseti hat. 
f•YI evveli üçlü itt faktan ayırma· 
ta ve sonra kendi taraflarına kat· 
.. i• muvaffak. ollluktan bqka eo 
IOD Birletik Amerikayı harbe IO· 

larak savaıı kanna~. 
Yeni harbe de loıUtere kara 

•• bava aakoti cilıetile hazırhk11z 
pdL Deniz kuvvetleri bile 1914 
te oldaiandın ·daha aıdı. O Fraa· 
tız kıra ordularına 1üvenlyor1a 
•a Fraoıada kafi !myı ve kudrett• 
tank olmadıktan ba!}k• Alman tank 
larmı savabilel·ok kabiliyette kifi 
top da yolı.tu. Fransa kifi bir ha
ya kuvvetine malik olmadıiı ribi, 
loriliz uçak filofaı a da bu nohaoı 
'9Jlfi edecrk bir durumda detlldi. 
Yelbaııl bu yilzJta bcr iki mütte
~k çok atır mıil<ıbiretlere ait•· 
.lalar. 

Fran .. yere uıiler ıkbarpdeu 
~qarı çıktı. logiltere, bir ada ol· 
4l•t• için istiladan luırtaldai fakat 
Almanyaya karşı yılnız kaldı. Da 
ramu çok fona ve çc tindi. Libya· 
fi•, Balkanlard:.ı ve Giıidde çok 
flddetli darbeler yedi. Nlhıayet Al 
man - Ruı barLi or un imdadına 
yetişti. 

loıillert, Alman • Rue har. 
binden yalnaı kendi beubına n .. 
feı almak V13 haıırlanmek için de 
;a, Amerikayı kendi yanında bar 
be ıürülr.leaek için de istifade et· 
ti. Birleşik A•erlka bir arahk Al. 
1nanların Norveç, H'>Uenda, Belçi 
ka, Fransa. Balkan, Girid ve Lib-

yadaki ıaferl c rile lnıilter•ye karıı 
açttkları aaıanı:.ız bava ve deabaltı 
barbleriodeo <lthıete Ye hatt& ii 
mitsizliğe bile dO~mü1tü. Fakat 

Alman Rus harbi oııdG da Alman
yayı en ııocı ra yenmek hususunda 
bir ümid uyar.dırmıı ve Aaılo • 
Sakıon it birliii :ınc:ık bu ıuretl• 
kat'ileımiıtl. 

onan için b i r 

feliket haılaorıcı ma idi?I Böyle 
olmau bile lorlltere ve Amerika 
hazırlanmak için yeniden 6 ay ka 
zanıyorlardı. 

Fakat Anrlo - Saksoolarıo 
aevlncl uzan sürmedi, çOakü Ja· 
pooya, Mihverin üçüncü büyllk 
devleti olarak harbe rlrmif ve ilk 
darbede Blrletik Ameri"a ve in · 
riliz Uzakdoğu donanmalarını tab· 
rip etmişti. 

Oodao sonra Fillpinlerde. Ma· 
leıyada, Sioraparda ve HolJanda 
Hindiıtaoile Birmaoyada japoo 
mavaff akiy•tleri bir çorap ıöküiG 
halinde tevali ettiler. Bununla be
raber Amerika ve loriltere pes 
do•• şöyle dursan Avrupada Almao• 
yaya ve Aıyada Japonyayı nihayet 
mağlOp etmek ümldioi Hla k•Y· 
betmemiı baluouyorlar 

Onların bütlln ümidi timdi 
Çin ile Sovyet Rasyaoın hiç ol
maasa ba yaz. Japon ve Aıaa.n 
taarruzlarına deyanarak ayakta 
kalmalarına baihdır. Eter ba um· 
daldara olana harb a&zmlnl .. ir; 
harb mllzmioletlnce de lnriltere 
ile Amerika geç~n harbde oldoiu 
ribl mücadelenin sonaoa kaıaoabi. 

lirl•r. ÇünkO nüfuılara, paralar1, 
hanı maddeleri ve yeni büyük harb 
sanayileri sayeıiDde büyük ölçüde 
deaiz, bava ue kara kavHtlerl 
yaratabilirler. Onun için onlar tim· 
di Almanyayı ve Alman iıraliodeki 
yerleri, büyOk bava filoları sevke· 
derek bombalamak istiyorlar. Bun 
dan makaad hem Almanıayı doiu 
cephesinde kuUanabileceji birçok 
uçak kuv\.'etlerini memlekette tut
maya mecbur etmek ve tıom de 
birçok Almao barb 1aoa.viile işral 
altındaki me1Dlekealer harb san•· 
yiioi bozma~tır. Halka tedbiı et· 
mek niyeti de ayrıdır. lnl'Uizler 
geçeo bütlln kış esna1mda ve da· 
ha evvelki zamanlarda yeniden ya· 
pabildikleri açaldarın çoiana bu 
işte kollanıyorlar. Yakında Ame· 
rika uçak filolarının iltUıakile bu 

(Devamı üçüncüde) 

• 
Aflrupotla ne 
katlor icadın 

" a r ? 

Berlind• 
müellifi Kip 
Layter tara 
fından cÇa· 

lııan kadan» baıhtmda çıkarılan 
bir kitaba ıör• en çok iradın Av 
rupada vardır. Almanyada, erkek 
çocu~lar daha fazla doiar. Bia 
kız çocetuoa mulııbil 1060 erkek 
çocuk doimaktadır. lnriltorede 
ise bin kız çocuia mukabil 1,093 , 
oilan doiar. 

ltalyada bin kaz çocuia mu· 
kabil 1,076 erkek çocuk doiu· 
yor. Rosyada iııt doian bin er· · 
ke mukabil kız çocoia 1,102 dir . 
lıpınyada aksin.- olarak bin kı:ı , 
çocniuna mukabil 1,102 otlan 
doiar. 

Asılsız 
,ay.ialar 

Geçenlerde de ya:ımış olduiumH 
üzere çiftçilerimize lüzumlu 'llao 

tobumluklarm tamamı kendilerine 
bırakılacaktır • Dün Je vilayet 

makamuıa iaşe ınüsteşarlıiından 

golfln bir telrrafta tohamluldarm 
tamamen çlftçilwe b1ra~ılacaiı bir 
kere daha tekit tdilmlı ve va;ıi. 

yetin bu ~okilde çiftçilere bildiıil

u1e1inin temini iıtenrniıtir • Onun 

için bu rlbi aaılımı ~·yialara inanıl
mamuı lbımdır. 

Aakerl Mahtelde bir 
gerdenpartl verilecek 

Şehrimizdeki Ask•ri Mahfelin 
ulonu burüokü ihtlyacc& kifi gel
mediğinden h11salatı bu işe ııarfe. 

dilaıek üzere mahfel miidürlOğü 
bir l'arden parti vermeyi kararlaş 

tırmışhr • Garden parti önümüz 
deki cumartesi fÜn6 geceıi yapı 

lacaktar. 

Ve kararnamenio bir layiha halinde Meclise verilern tasdik ettiril 
meiİ formalite lcahı, lizuo gelmektedir. Baıı sebepler liolııy11iyle '.iı)İ 
hanın Meclise tasdi~i gecikmiş oldujımdan bu iı ytni bir karar ribi 

ak1etmiıtir. 
Hilen hükilmatin ve Meclisin aldığı yeni bir karıar yolıtur. Çimento 

endüııtrimiz:n 938 senesindenberi bugünkü hali idame ettirlltcektir. 

B•zı maiz• ve dUk· 
klnlar hali etiket 

kormadll•r 
Fiyat mürakabe komiıyooouun 

verdiği bir kararlı dünden itiba· 
ren şehrimizdeki, yiyecek ve r•· 
ylm maddeleri ıatan mıtaza ve 
dükiıılara eşyaların fiyatlarını bil· 
dlrir etiketler konulmaya başlan
mıştır. Faltat gördüğümüze naza· 
ran lıali bazı tiearethıoeler bu 
etiketleri koymamışlardır. Bu bu 
susun temioi içlo allkaclar maka· 
mın nazarı dikkatini celbederiz. 

Yerll m•ll•r pazar1 flr•t 
lar1 Uzerlnde 9,05 ten

zillt J•pliacak 
HıLer aldığımıza göre Sümer 

bank. yerli mallar pazarları müeı 

seaesinin fabrikalardan cnalları biz· 
:ıat kendisinin mübayea etmesi ne· 
t1ceıinde fabrikaların ihale vergiıi 
Dzer1oden verri vermek cnecbari 
yetinde olma11 Sümerbaok yerli 
mallar fiyatının yük1elmesine sebep 
olmaktadır. Ba boeaı nazarı itlba· 
re alan vekllel narh fiyatları ilze· 
rinden yilzde 9,05 tenz:ilit yapma· 
ğı muvafık rörmü,tür. 

Buz ••tıcllarından 

tlklr•t edlllror 
Okuyucolarıımzdan aldığımız 

mektuplarda bazı buz talan dük
kinlarm buzu satarken terazinin 
kefeılnde bir miktar ıu buluadu 
rartk halka ekıik ıaUıkları hak. 
kında şikiy~t edilmektedir. Ali· 
kadar a.emurlaı ın nazarı dikkatial 
celbederiz. 

Çor•p, mendll ve kun· 
duranın da vealka il• 

tevzii dU9UnUIUror 
Menin 9 ( Huıaıi) - Tetltik 

ve teftiş maksadile şimdi Mersin· 
de bulunan salahiyetli bir zattan 
öfrendiiime l'Öre yakında çorap, 
mendil, römlek ve kundaraoında 
vesika uıulile tevzii dllıüoülmek· 

tedir, Bu fikir tahakkuk ederse 
bu işi « datıtaıa ofiıi 11 yapacak 
tır. Diğer taraftan lktiaat Vekile
tindan Ticaret V eklletlne devr .. 
dilecek olan Sümer bank yerli 
mallar pazarlarıda iaıe müdürlü
tü'le bağlanacak ve bu iki teeki 
Jit dağıtma ofjılle tevhit edilerek 
daha verimli v• deha faal bir hale 
retirilecektir. 

Giyim ,,, •• , flfatı 
ucuzl•tt1rılacak 

Ankara g ( Husuai muhabiri· 
oıizden ) - Ticaret Veiı:lleti rl· 
yim ıeraitinin •iır ve çok paha 
lıya mal oldutonu rözden ozak 
tutmamakta ve bu işi daha ucuza 
mel edecek bir likım tetkikatta 
bulunmaktadır . Meaıle~eti mi:zin 
büyük terıileri ve elbi5e f ab· lka 
lariyle yapıla" konutmaların yakm 
da bir karara bağ-lanacaiı ali.ka· 
darlarca bildirilmektedir . Ru ki' 
rara röre , elbisenin maliyet fi1a· 
tını düşüırnek için hazır elbi!lecı· 
lik memleketimizde taııhih eJilecek 
ve yerli fabrikalarımızda yaptırıfa 

cık birkaç çeıit kıtmaıtan biihu· 
1a mekteplerdeki talebeye elbise 
riydirmek mecburlyttli konulacak 
tar . Maksat talebelere bir örnelt 

1 
meza!1 olacak bu taahhütlere ait 
senelik tediye milı.tarları yekQou 

f 5 milyoo lirayı geçmiyecektlr. 

• Meriç ve Arda üzeıinde 
köprülerin inşaaanırı tamanıland•· 
tını yazmıştık . Köprül•rin üzeri 
ne ray döşenmektedir. Bundan soo· 
ra tecrQbe l'•çqleri yapılacaktır · 
Tecrübeler de bittikten ıonra, en 
reç ıs haziranda trenler işliye· 

cektir . 
Şimdilik Avrupa lıattıoda yal· 

uız Koovasyonol trenler 1ef er ede· 
cektir. 

• Maliye VekiUiK'i , yakacak 
2ammı alacık olan 1500 ve dah• 
yukarı rakımlı valilik ve kaza ıoer· 

kezlerini tesbit etmiıtir . Ba vali· 
likler Atrı. Bitlis, Erzura11. GO· 
milfbane, Hakkari, Kars, MQf • 
Van, viliyet!eridir • Kualar ;,. 
Ahlat , Elferirt , Ardaao , Arp•· 

çay , Aşkale , 8aıkale , Baybartı 
Bolanık , Çıldır , Diyadin, Oojtl 
Bayazıt , Erciş , Gevaş 1 Gülle • 
Gürpınar , Hadım , Hııuıı , Ho· 
zat , Karaltoçan , Karayazı , Kar· 
hoYa , Keyfi , Malazrirt , Muti' 
diye , Nazimiye , Özalp , Paıiıı• 
)er , Patnos , Panarbası , Pıl•· 

mut , Poıbof , Refahiye , Sarık•" 
m•ı • Solabao , Şitak , Şavtat ' 
Tatvan , Tortom , Varto ve ynk· 
sek ova kazaları ılır. ________________________ _..,,, 

ÖlçU muayen•lerl 
aon• eriyor 

Haber afdıiımıza röre , bir 
ruüddettenberi başlamış buluo•11 

942 yıh ölçü muayenelerine b• 
ayın yirmisine kadar devam .. ,uır 
cek ve bu tarihten ııonra koutröl· 
lere başlaoacaktır. 

L&L 

üniforma giydirmek Jeiil , f ak•t 
aile reislerine ucuz elbise ah•'~ 
imUnını temin etmektir . 

f l=T~· a:::;::rih=i R=o=m=an=:=?5=7 l~~Z=l=N=D=I ~K=L:==A~R=== ~ ÇEViREN: 
Omode kendi kendine homurdanma· içerisi hizmetcilerle dolu idi. Kumral k1%dı. Daima hanımının oelerden hotlan· 

Semih Uygur 
i• bqladı. bir kız olan Lombardlı Rozvita rGmilf dağını bilir ve ona göre idarei kellaı 

- utanmaı yalancı herif 1 Sanki bir tarakla bammın kalın siyah saçlarını ederdi. 
Çoı:ırrad vaU•:nı'n dostu ı"mı·, r"ibı' so""ylı'· tarayordo Slo b' • elı"ndeki "e ş· dl b - · ven ır carıye y • ım baş uğ Arpad'dan bah•edi · 
~0~· Ul•n Çoaırad'da aeoi doıtluia ka· lik aynayı S.ruzad tutuyordu. Baıka bir yordu : 

a edebilecek bir seyis dahi bulunmaz Be•e o- h" t · ıı ükaya• yatma• Bozdarıao i . "' ny ızme çı yere Y z .. Güzel geoç başbutumıız bir selvi 

- Niçin g!Udüler? Diye ııordu . 
Rozvita 

- Mü1aade edeueulz ıöyleyeyiııs 

hiiyü~ hanıoıcığını . Kapı önünde ki,ne· 

Y"o bir ayıdır. Htni bqbui Alpar ilk 
r•lditi zaman yanıoda boynu çizıo• 

O halde geçen Moe yn ipti 
duındaki vaziyet Mihver bakımın· 
dan Rusya harbinin ç:ıbuk netice
ticeıinl. Anrlo - Sakıonlar cibe 
tlodao in bu harbia kabil olabil· 
diil kadnr uz3masmı lllzamlu kıh 
yordu. O.ıun lçia lnrlltere ve Am•· 
rika Raıyaya yenldıo yarıaıtılar ve 
mllft•r•k dilımana karıı oaunla iı· 
blrlitt yapaaaia k"oyuldular. 

En ır.llıtacel ibtiyaç Rosyaya 
uçak, t.ınk ve top ı~ndermektl. 
Raıya bunları bul odlyorcla. fa. 
kat Afı•ao'ar• kartı •uharebeler. 

ıtıoıda arlı.a:,.,';.~nıtı'evilyorMn verBşa hanımın ayak tıroaklarıoa kıranzı bir bo· kadar düzriln endamla ve bir meıe kad'-r 
d'k h kk · Je şey m ve aziz • ya ile kQçük küç6k aylar çizmekle meı· satlam ve kuvvotlldlr. Gözleri mahmur, 

ne .1 a 1 ıçio deriaiadeo elime bir d oldıveo yaptırayım, pldü. Dırer bir kız altın sarı reoiin e atzı ıüklti, çebreıi tola-un 

· Bo:zdurran çok iyl bir çoc kt F bir ipekli totariyl bazırlamlf eliode lata· - Oh Alpar l Alpar 1 
kat B&ştoyö'ler kan1101 verird: 0 U., •· yordu. Seruıad'ı silllemek ve reydirmek Seruzad, Rozvita•oın IÖziloü keıti ve 
klm1eye emanet edemezlıardi, ~1 çok çetlo bir ifli. En ufak bir kasar - G6rdllnmü? dedi. Saçıoıo yarııı 
l'•ldikleri ıımao Omode'yi b01ük bir bt~ için çok iıtır cezalar tertip ederdi. Şim . atarmıı? 
ıün kapladı. Yolcalatunu boıa fittltlnl di de kapanan yanında elinde bir kır· - Eier bir kadıo tarahodıo ok,au· 
timdi anlayord0. Beıeoyö'le~lo keodl ıb. baçı. beldiyen yaıh bir kadın biltlln bu 111azıa uzuo k111 r•çeleriode erk•ilo saç 
barana biç ihtiyacı yoktu. Kopek kulaklı· kaa&.rıa bqı idi. Baıün bOyük hanımın ları •iarır .... 

b.zl·oelerl bl llkt keyfi Jerlnde idı'.u Konu•mayord Fau· - Desen seo f be.ıboiumuz o• "ey. lar valinin. kartıını e r e .. ,, • • 
yola çıktıtını haber ılaııılvdı, Şimdi kat fllleç bir çehre ile Roıvita'nıo civil · mişti? 

koncu r•bi k•lın bir papu vardı ya 1 Jşt• 
odor. 

Kızların hakkı vardı. Oı,arıda lr.lşue 

n6yen hıkiiaten Omode idi. ihtiyar k•' 

pınao yanıodı bir türll kadın rörmn, v• 
böyle kişnlyerek onlarJ selimlamııtı. 

Serozad 

- Çatma ıu çizme boyunluyu J•dİ· 
GeliDce k.endl&lne şarap verin. BakalııP 
ayı oyoatmaıtnı hanrlniz daha iyi bece· 
recek? 

d• kaybettlii uçak, top •e taakıa 
yerbu yeaiJerJni ıırf kendi wauta. 

fil• ior hal koyamıyordu. 

d•d d &'l DlL• 1 til•rinl dloUyord•. - Dwi bir ;oaLetl U:ıerioJı "elı'L bir 
Eket•'aiade Çooırı ı 8

•
1 uvu ık•· .. il • .. 

lealne dotru rittljio• &.tlyeo ... indi. . Keyfi yerinde oldu;a uman böyle zırhı vardı. Ml(feılolo üzerine bir kar· 

Beteoyö•ler ona da keıfe ıöodermiflwdf. ReıYitayı ıoyletJrdi. Roıvit• yuvaımda tal tüy6 dikmiıti. 
civlldey•o bir kaı jibl tatlı tath ıöyler. Çadırın önünde bir hayvan klşoedl. 

vı di bu euada HIİ bir keman ttsi rlbi Birdenbire kızlar rlllllf1Mt• btılacblar. 
Setazad çadırda Gaerbal r•yiyorda. ,. .... k ve tatlı idi. Roıvlta Hki bir Ser11ıad 

bu emri daim• bit 
kızların çok hoıuo• 

8i1yük hanımıo 
alay mevzou arayan 
ritti. 

Omode içeriye rlrlnce bepıiol biif" 
metle Hlamladı . Keadluı rüJerek bak .. ( °"""'' ,,.,, 
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iki tarafın zafer 
Um itleri HARİCİ HABERLER 

Dünya gidişine 
ayak uydurmalı 

Namusun değeri1 
(Baıtarafı lkloclcie) 

Lıöuıbaı JımaoJar daha ~lddetli ola· 
cakmış. Demek oloyor lr.I Angfo • 
Sakıonlar Almanların kaybetUj'i 
her ründeo, büyük uçak kütleleri 
yapmalt için istifade edlyorlat. 
Aynı zauıanda harb va taşıt re· 
mileri inş• flrliyorlar. 

Macar ba,veklli 
Petteye döndü 

Midvey deniz 
muharebesi 

10 Hasir:a11 Çor,amlµı 
·rurklye Radyodlflhy"11 poıtalan 

TOrklye radyoıu, Ankara Rad7oau 

YAZAN 
RE F IK 
HAL 1 D 
KARAY 

Yine ga· 
zetelerin hep · 
sinde şu haber 
göze çarpıyor: 
•• Yakmda ka· 

dıo çorapları, fıyat yüksekliğini Öo· 
liyecek surette yeni esndara J>ağ. 
lıoacaktır.,, Bu no uzak bir yakın· 
dır ki ona hali, yıllardan bori ka· 
vuıına\t lmkioı bulanamadı 1 Harp· 
len önce ortaya abhp harp baı· 
ladıktan sonra gittikçe klZlıan, he . 
men hergün gazete sayfalarında 
aı çok yer alıp nakil vasıtalarındıs 
yolcuların konuşma ermayesioi 1ş. 
!eten kadın çorabı meaelesi, aca· 
ba neden bizde bir türlü halledil· 
oıiyordu ? Halbpki Amerika ve la. 
riltere ribi değil yapma ipekten, 

rerçetinden, hatta cennet koşu 

lüyllnden çorap yapmak kndrotin 
de olan zengin devletler bile sert, 
keıkin bir kararla pamo~lu kaba 
çorap tipini kaballenlverdiler, UU 

kesildi. 
Y aloı:ı çorap işini mi en oy· 

guıı surette kesip otblar ? Biz 
"Ttk tip mi yapalım?, üç tllrln 

toQ ? Balo iç.in bir lükı ciosi ba· 
luoıun ma, yoksa ev ve ıokak ola· 

rısk iki şekle mi ayrılsın?,, diye 

yaıar, çizer, söyler, kafa yorar, 
birbirimize lakırdı yetittirirken o 

ınliddet içinde düoya büabiltnn bat· 
ka bir çehre aldı, bin tnrlll büyük 

ledbirlere baı vuruldu, akla dur· 
ıunlok veren kararlar yilrlltillme· 

h başladı. Meseli Amerikada oto· 
ınobil yapımı yasak edilip fabrika· 

lar uçak yapar te,giblara çevril· 
diı çalgı iletlerine kadar bir çok 
eşya lilkı ve lüzumsuz. sayıldı, halk 
nice aletlerinden, rahatlık, eğlen· 

ce, süs vasıhlarmdan uzak tutul 
da. Kazanca dahil had çizildi ve 
ıeçlme yeter bir miktardan ötesi· 
ne hülı.Qmetler el koydu 1 

Bunlar olup biterken, ayda 

ınilyonlar sarfına alışmış lort karı· 

ları ve fabrikatör kı:r:ları köylil ço· 

rabı riyip rezerken biz dllşünÜ· 
nll.yoroz : '' Savarelerde pek inco 

ııl, şehirde orta boyda ı, evde bi. 
rar. kahnca1t kullanılmak üzere 
kadın çoraplarıoı üçe ayırmak la· 

zıındır. , - "Ha yar, iki tnrlüıü ye 

ter 1 - 1• Renklerine oo buyurur .. 
ıuouz. ? Oa çrşitten ataiı urifli· 

ie uyron dilımeı 1,, - "Aman tet· 

dinerr unutulmasın l ,, Fikrlmce 
•ıd anutıılmaması lbım gelen ci 
het fUdur ı Yor,.anımız.a röre ııya . 
tunm uzatmak, ayaj'ıınm denk 
•tınak, ayaiımızı bastıiımız yeri 

IC<'>rınek, alacağımız kararlarda ell· 

ınb:i çabuk tutmak vo Jünyaoın 

leidlşiue ayak oydurmak. 

( Tan'dan ) 
!S 

ııan 
Belediye riyase

tinden 
343 Numarah kanun muciblo 

te kulüp, kahve, gazino ve umuma 
lıl•hıus kır bahçelerini işletenler 
lıllieıaiselerlnde bulundurdukları bi· 
1•rdo, tnvla

1 
domino, satranç dama 

rcn~ı oyun aletlerini cins ve mlkta• 
'•nı göıterlr beyannameyi haziran 
•yı içinde belediye tehakkuk fil· 
besine vermek mecburiyetindedir· 
ler. Bu beyannameler belediye te· 
h•kkıılc dılreıinde alakalı mllo11ieo 
••biblerine müracaatları Qzerine 
~•ndilertne makbuz mokabill veri· 
~Ce\ttır. Mükelleflerin nihayet 26 
itil. 
b tırao 942 akıamına kadar bu 

'Y•noameleri doldurarak belediye 
lehaklcuk ıubesine vermeleri kana. 
ilen lllecburidir. Ba yerleri illeten 
~ne içinde yeniden ıatın alacak
•rı oyun lletlerini aldıkları tarih· '•n · • d b. b il On fQo lÇIO e ır eyaonaaae 
' bildirip resmini vererek dana. 

'"•ttarlllağa ve levha malmeleılnl 
hJltırınıt• mecburdurlar. 
ı_ 942 temmu ayı içinde yapı· 

1 
Y A Z A N 1 Dostlarımdan 
UI biri bu pazar 

unay Bebete a-ezme · 
ğe gitmi7. Sıcaktan lur ra:ıinola· 
rından birinde oturup sere serpe 
gezenleri seyrederek botaıın şer· 
bet ribi rllzriranı içerken bulundu 
ğu · yere birisi kadm ilr.isi erkek üç 
atlı gelmiş; hayvanlarından iamlş 
ve atları rezdlrmak için üç çocu 
ğa teslim ederek kenbileri de bi· 
raz dinlenmek için iıkemJelere otar 
muılar. At elbisesi içinde eodamı 
nıo fÜzelliği daha ziyade beliren 
kadın, dostumun dikkatini çekmiş 
ve bu dllı:k•tl onun bana fO mev· 
zuu veren vakayı talcib etmesine 

sebep olmuş. 
Atlılar kili derecede diolen-

dilı:ten sonra ayeta kalkm1şlar ço 
culı:lara birer bahıiş vererek. tek
rar hayvanlara binmişler, ıtır a 
i•r yola koyulmuşlar. 

Biraz uzaklaşınca ;çocuklardan 
biri bah1iş diye verilen paraya bak 
mış seslenerek o n l a r a doi· 
ru koşmağa başlamış; en arkada 
bulunan atla çocuğun feryadını İ· 
şltmiş, atını dıırdorm~. 

- Ne var oilum? 
- Efendim demin baua balı· 

şiı verdijiniz 2'aman dikkat etme 
mi~. yanlış para ver~işainiz. 

- Ne vermişim ? ... ., 
- Bir lira vermişsiniz. 

Romantik bir muharrir vakarı· 
mu borasından ıoııraeanı ,öyle bi· 
tlrirdi. 

«Atlı heınen yere athyor ve 
çocotun yüzüoü oktıyarak: «Af•· 
rlnl Evladım. Ben s'nicı çehrenden 

oamoslu olduğunu ınladıiım için 
mabıus bir lira vererek seni tec• 

rllbe etmek ietemiştim. Mademki 
tecrübede mııvaffak oldun, o Ura 
senindir. (Y abat) Al aana i.\ste beş 

lira daha veriyorum. (Yahut) Seni 
kendime evlit ediniyorum. (Yahnt) 
Seni vasiyetnameme varisim olarak 
yazıyorum ... lıih ... > 

Roallıt bir mnbarrirde şöyle 
tasvir ederdi! 

cCemiytıtln içinde 11rtıoa bir 
gömlek bulamıyan biçare sefil yav 
rucak. zengio milyonere doiro pa· 
luparelerin örtemediii çıplak ko
lunu uzatarak « paranızı alaoaz •· 
fendi! • Dedi. «Ben bir yaoh~hktan 
iltifade etmeie tenezzül etmemi• 

Banlar işin edebiyat tarafı, doğ 

ruıu ıöylo olmuı, çocuk parayı u 
:r:atıoca yaılı ıüvari lirayı cebine 
indirmiş ve çantaıından beş kurq 

çıkartar1lı: ·çocuta vermlı ve dil· 
rUstlliiiJ böyle mükifatlandarmıı, 
Namuıla yavrunun iki arlr.:adaıı nl\ 
mutlaka: 

- Hay enayi hay! 
Demişlerdir.: Namuskithiı ıü · 

lilııç mevkide bırakan bu ltötü tav 
cih üzerine çocuk ,bir daha yaş 

tahtaya basmaı. Bundan sonra o, 
enayi mevkiinde bulunmamak için 
oe bulursa cebine ntar1 hanii yan 
lııhk oluna ondan elbette istifade 
eder. Halden anlamayan kart 11y. 
landoı aiacı kAbalıiı ile bu Hİ'· 
lam seciyeli fidanın hüviyetini hoz 
maştor. 

Buna ne dereceye kadar ha~
kı olduiunu bilmiyorum. Bu ada· 
mıo bu harek.etlyle üıerine çapra 
şık bir meıuliyet aldığmda şüphe 
yolr.tur. Namuı~irlıiı tqviko, tal. 
tife borçluyuz. Sokakta bin lira 
bulan bir adam,j parayı sahibine 
verine bir •Allah senden razı ol· 
ıunı• la iktifa etme:ı; helilıııdan 

birazda nakdinden ister. En faıl· 
lotli adam bile «Ben .. na hayran, 
sen camm tırmanır> a razı olamıyor! 

,. ( Tan'dan J 

Sayın Çukurova 
Çiftçilerine 

Almanlar ve JapooJ., ise An 
rlo . Saksoolarıo inşa etmekte 
olduklara remilerden daba fazla 
ı-emi batırdıklarını ıöylüyorlar. 
Anıl" Sakaoular da, tabii banan 
aksini iddia ediyorlar. 

o halde ortaya ren~ bir za. 
maa meselesi çıkıyor. Ar rlo Sak· 
ıoa)ar bu zamamo kendi hesapla . 
rına işleditlnl, karşı taraf da za. 
mandan kendilerinin daha çok 
faydalandıklarını ileri stırüyorlar. 

Fak.at Anrlo • Sakıon uçak 
ve reıni ;nşaatıom dev adunlarile 
llarledfğl bazı eser ve neticelerden 
görülüyor. Onnn için Japonların 
Çinde v~ Almanların Rusyada son 
uf eri bir an evvel elde et111eleri 
kendilerince bayati bir Öneıoi ha· 
i:r:dlr. Çin ve Rusya 194~ ıonana 
kadar ayakta kaldıkları takdirde 
Mihverin i4i el 1den kötü olar. F•· 
kat Çin mıj'lOb edilince Japooy•, 
Raty•ya yOrOy~rek Sovye tlere son 
darbeyi arkad•n vur•blUr. Faht 
bunao içi[!, Almaolarm Roıyaya 

taarruzunda lüzumundan fazlı ge. 

cikmiyerek Sovyet ordularını Vol· 
ranın ötel-.rine atabilmeleri şart• 
tır. 

Bu takdirde 1943 te Avrupa, 
Afrika, yalcındoiu ve Orta Asya· 
da Almanya ile mnttefik.leri, doia 
ve cenub Asyada da Japonya, in 
giltere ile uiraşmıya baılıyacak. 
lardır. O halde Mihverin Çlndeo 
ve Roıyadan sonra hedefi üç yer 
kıt'asında artık dojTudau dot
roya ln~iltere olacaktır. O zamaa 
Mihver lçtn Hindiıtan, Yakındoja, 
Süveyş M111r ve bütün Afrika ile 
Akdeniz bahis mev:r:aodur. Kartı 
tarafa gelince Anglo • Sakıonlar 
için ilk hedof Almanyayı yıkmak 
tır. Onların şimdi Ruıyantn yardi· 
mile ve bin türlü VHttalarla yap 
mağa çalııtık.ları budar. Fakat bu· 
nan için Rusyaoın ayakta kalması 
lbımdır. 

H I KIYE 

Ankara 9 (Radyo ra:ıetesi) -
Alınan devlet reisi Hitleri 2iyaret 
eden Macar bqveldli dün Pe,teye 
avdet etmi1lir. M<ıcar fıt:reteleri 
başvekilin Almarıyaya yapmıf ol· 
dutu ziyaret hakkında reoiı mik· 
yaeta aeırlyatta bulunmaktadırlar. 
Bu oişriyatın ba~hca m"vzao Al· 
man ve Macar an'anevi doıtloiu 

ve ayoi umaoda burün Almanya 
ile Macariıtau arasındaki tıkı il 
blrlitinin geni~ ölçilde o\uşudıır. 
GazttteJer bı- ,ve:kiHu çok ya .. mda 
ltalyayıda :ziyuet edecerioi bildir· 
melr.tedirler. Dlier taraftan Balrar 
radyoııanuo verdiği bir habere fÖ· 
re Yanan başvekili Çolakoilu 
Tarakyada tetkik ve teftl1te bu
tanmuı vo demiştir ki : Bir çok 
yabaoca kaynakların uydurdukları 

şayialara raim•n · Yucı•niıtanın mih . 
ver :ıaforiue inanmakt• ve onlarla 
işbirliği yapmaktan dolayı büyük 
bir :ıevk duymakladır. 

Zayi --, 
Nufua cüzdanımı, askerlik 

ııbbat raporumu 2 adette ek
mek karnemi zayi ettim. Bun
ların yenisini alacatımdan es· 
kilerinin hllkmil olmadığını illa 
ederim, 

Ceyhan Kolteke mahalle-
sinden lbrahim otlu yahya 
Sumer 2099 

za 
Japonyaya Anrlo · Sak•on 

tarruza, Alcnanyadan ıoora rele
celdlr. Bunun için de Çtoin ayak. 
ta ve Avuıtralyanıo elde balan· 
masa iktlza ttder, Velhasıl iki tara · 
fm kovvetlerlni boliıa ettiiimiz 
takdirde Mihverin Rasya ve Çin· 
don sonra loriltereyi alt etmesi 
ve en nihayet Amerilı:a ile airaı· 
muı lcab ettiii ribi Anrlo • 
sakıooların da nveli Almanyayı 

ve ancak daha sonra Japonyayı 
matlab etmeyi dtışünecekleri neti· 
cealne nrırtı. 

- Cumhuriyetten- · 

Pearl Amerika da 
Harbur intikamı 
telakki ediliyor 
An"ara 9 ( Radyo ra:r:etesi ) 

Midvoy de:tiı muharebesi bit. 
miş olmaınna •ajmerı bu olay bu 
rli~ CJe lnrllz • Ametillan efkirını 
alik.•dar etmektedir. Etasen Pearl 
Harbur ba1kın1nın intikamının 
Japonlardan ahnmaıı için Amerika 
ef kira ve ba11nı derhal harekete 
reçilmeaini Amerilta bükllmetin 
den wusırren istemekte idi. Fakat 
Amerika hükOmeti, efkirı umumi· 
yenin ve buınıo rösterditi bıı 
şiddetli iıteğe rajmen itidalini 
muhafaza etmiı ve nihayet geçen 
hafta eline l'eçen fırsattan lıtifade 
eclerek Midvoy deniz muharebesi 
neticesinde bu intikamın fa:ıla!ile 

alındtiını bütün dlinyaya ilio etmİ~· 
tir. Fakat fÖrülüyor ki Amerika 
efkarı umamiyeıi bunaola Ja tat· 
mio edilmiş deiildir. 

Simdi de ayni m3bfiller Japon 
adalarına ve Japon topraklarına 
taarrur. edilmeeini istemekttodirler. 
Fakat Amerika ümuml efkieıoııı 
bu raleyanı amiral Kinr ıöyledlii 
bir nutukla teıkine çalı1m14tır. 

Biz Japoo adalarına ve 
topraklarına taarruz ettiiimlz tak· 
dirde onlarlD da atni Hrt maka· 
belede bulanacaklarını bllınemi:r: 
lazımdır demiştir . 

Vakıa Midvey rDoharedeıinin 
neticeıi hakkında henüz ıon ve 
kat'I malOmat gelmiş değildir • Bu 
böyle olmakla beraber Japonların 
büyük bir zarara oğ'radakları da 
muhakkaktır . Çünkü: Bu hareket 
Japonlar tarafından yapılan bir 
baskın olmayıp doirudan dojruya 
blr iıral hareketi oldutu buıün 
gelen mütemmim malOmattan an· 
)aşılmaktadır . Vakıa Japon kay. 
ııakları bıı maharebe hakkında 
timdi ye kadar biç bir malllma t 
vermemlılerdir . Bu da röıterlyor 
ki Japonların bu harbe i~tirik eden 
dooaoınalarının üslerine dönnıeıin! 
beklemektedirler . Milıver kaynak· 
larıoa relloce banlar yalnız müt 
teflklordeo aldıklarını oeşretmelı.le 
lktlf a etmelr.tedlrler. 

1 Beyaz maslahll kadın 

7 ,30 Prorrıı m 

ıaat ayarı. 

7,33 Müzik: Radyo Salon or· 
kestra11. (Violonist Necip Aşkın). 

7,45 Aitsnıı haberleri. 
8,00 Müzik: Rad)o Snlon or-

kostra11 proğramının devamı. 
8,15 -
8,30 Evin aati. 
l 2,30 Proğram ve meıoleke 

saat ayarı. 
12,33 Milr.ik : TOrldllor. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13.00 -
13,30 Mür.ik.: Şerkı ve tilrkQl"" 
18,00 Proıram ve memlelr.a 

ıut ayarı, 

ıs,o3 Müzik: Radyo dans or 
lr.eatra11. 

18.45 MUzik: Jncesa:ı: faslı. 
19,30 Memleiuııt Saat Ayar 

veAlırns Haberle,i, 
19,45 Sorbest ıo dakika 
19,55 Miizik : Hica:r. Mal&• 

mıudan ıarltılar. 
20,15 Radyo fazeteai. 
20,45 Müzik: Bir Halk tilrkiiı 

öğreniyoruz - Haftanın türkOıU 
21,00 Ziraat Takvimi · 
21,10 Mü:r:ik: Şarkı ve. türkOl 

21,30 Kon~ıma ~Sığlık :ııaatl) 
21,45 Müzık : Rıyaaeticomhur 

81\Ddoıu. (Şef: Ihsan Künçor.) 
22,30 Memleket saat ayarı 

Aianı Haberleri. Ve bor1alar. 
22,45 
22,SO Yarınki PrOJrrarn v 

1 
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Zayi tatbik mühUrf 
Maliyeden tekaüt maaşı al 

makta olduğum tatbik mühü 
rümil zayi ettim yenisini ala 
catımdan eskisinin hükmü ol· 
madıtını ilAn ederi~. 

Ali otlu Şohat , Uturl 
Menekşe 2100 

Üstü masmavi, berrak bir ıark sem11man 
lıtabladıtı çölün ortasında; kabile reisi Abdul· 
labm uzun ve sık hurma aiaçları araıında 
kurulmu$ yazlık büyllk çadır otıiını beldlyııı 
oöbetçiler yol verlnce, ef eodlıinio baremine 
kadar rirebileo kara 11kallı, kasa borlu. yüzll 
hali mnliyim ihtiyar hizmetkar beraberinde 
getirdiii yabancı kadıoa yavafça: 

Sidık b•od• horrootl• olleriui :öt~~~~L ~!~!~.!.~~!~Ce =1 
topladı: 

- Blr yabancı •fendimir.. Civar ltabilo · 

l•rdeo olsa rerek. 
Genç adam, röılerini ıüzerok Jikluatle 

kadana bakb; 
- Burada oe arıy,,rmuı? 
- 80 da meçhıalumudur efendimiz... Be· 

- Buna beol mecbur etmemek senin elin· 
deydi, dedi. Ve dönüp muhteşem divanına otor 
duiu zaman; hakikaten yaphğınll nadim Ye 

pişman olmaıa benziyordu. Aradaki cinılyet 
farkını düşünmemek boyanca gurbet ve mem· 
loket rozmiı ltendiıi için u:r:ak bir ıey olmata 
rerekti. Kadının grurunu okıamalc kayfUIU 
içinde üzüntülü yumuşak bir soalfl : - Ôndeo Hn fir, dedi. 

Bu 4ahane boylu kadının üıtüode Je çö · 
lün yeknesak kıy af eti olan beya:ı ve topukla• 
raoa kadar inen bir mqlah vardı. Hizmetkarla 
beraber iri, yilk11k bir arabıo kaldırdıiı büyük 
çadır pordosloden içeriye ıirdilı:lerinde lı.araa
lık bir reçitten yürüdüler. Yine beş on adam 
ileride bir iki merdlveo aşıoc• aralaoao mu· 
taotan bir perde arkatıoda kadın, keodioi çok 
:ıenrin ve ıark uılabu döıeomiı ronlı bir 
çadır odaarnda boldu. Davar ırlbi indirilmiş 
ıaçakh aiır kumq perdelerin üatüode vurul
muş av poıtları ve hayvan baıları aıılıydı. Ve 
harukolide nakıth nadide hahlarla kaplanmlJ 
zeminin ötesine beriıine ipek tilte ve Hdirler 
atılmı}tı. Ortada alçak ıedef işlemeli bir cevi• 
masa ve nihayette çok mohttıtem bfr divan 
bulonuyordo. V • içerisi loıtu. 

Sadık bencle; yara beline kadar eiilerelıt 
itiyadınıo verdiil ce11ret1iz aeıile yine yabancı 
kadına fıııldadı: 

- Huzura rirdio.. Hürmetini yap! 

raberlndeki Jört adamla sımrlaranız içinde do· 
laıırken nöbetçiler yakalamtşlar. Hozura retir· 
meyi roüııaıib rördük. Diierleri dışarıdalar. 
Eier emir buyuruluraa? .. 

- Lüzum yok .. Yaloız onları sılt•ştırın. 

Niye r eldiklerini söylesinler! 
Rüstem reri reri çekllerok perdelerin ar· 

katında· kaybolmuştu. Bu aradı.. Beyaz ıne4. 
labh kadın da çıkmak ister ribi bir harekette 
bulundu. Fakat kabile reiıi rür bir Hslo 
öoleyer~k.: 

- Yo ... v .. k Sen kalmalısın kadrnım, dedi. 
- Niçin? diter arkadaılarımın rörecer; 

muameleden ben hariç katmak istemem. 
- S~o ıı.ııırlaramı roçmekteki ıebebi 

tÖylerseu •ter, bu iıkeoceye liyık olmauııı. 
Kedın adımlarını koeeu bıa •Öze kar:ıı 

ııynı mairor lisanla cevap vermekten çekin· 
medl: 

- Söylemeaseaa?. 
- Seni hapaettiririm. 
Yabancı teslimiyetle omuzlarıoı kaldırdı: 
- Bu zateo.. Siıce her zaman mümkün. 

Biliyorum efendim. 

- Şöyle otur, dedi. Her~eyin tamiri miim 
ltüııdür. Bağıılıyorum. 

Ad"ıı !Öyleırmisin ?. 
Y abaııcı ıösterilen yere oturıuad. 11 

lerino maıallahını siper ederek ' 
dütteo sonra : 

- Zeliha Züleyha, dedi. 
- Ne fÜ:tel bir ad bu ? .. 
- ? .. ? ... 
- Şimdi söylermisin dört adamınla 

her buralara ı-elmonizdeki aebep ne ?. 
Her yerde aci:ı:inl unutao ve fakat ônim• 

ıevilen, tapılan bo mahluk: a:ı evveJir.i hırpala· 
ruşın acı te1irile uırt konqşmak ihtiyacını dı· 
yuyordo: 

- Hiç .. Dıre cevapladı.Avlanıyorum. 
hı ıaıırdııQ, Genç adamın öfkesi zaten ktrıl. 
wııtı. Giilüın1e1orek: 

- Bir kadıoın böyl• auk muafolerde •v· 
laumaıa .. Tuhafıma ,.ıd•ror~ ?11di .. 

Yabancı; bir boyke !'~1 durduğu yerde 
bir ınütebakkinı .,.kek so:r:uoe hem ktzıyor 
hem de bakışları hayran olmuş bir ifadeyi~ 
ıüzülilyorda. 

Öte•, bıı pa~a biçllcne:r: kıymetlerle dolu 

d r odaıuıın ihtııamı asal bu levend ad d ça ı . . am a 
toplao ıyordu. Yıne asabı cevapladı: 

Yeni Lanz traktörü almak 
iıteyen çiftçilerimizin hemen 
mlleıseaeme' müracaatları. 

Kabile reisi, nedense bu ha:ıır, a(.ı. dolu· 
IQ cevaplardan birden hiddete kapıldı.Yaban· 
cı; kad&f\ oJmakl• vaziyetini kurtarmıı ribi 
pek endiıe etmlyordn rıliba !.. Birden reiı 
öfltoslni yenmek ve bu ao muhakkak bir ıcy 
yapmıı olmak için ona yakllftı. Hırıh bir ha· 
reketle kadmıo üıerindea maşallabını atmak 
te~ebbllıünde bulandu. Fak at yabancı buou 
hi111tmlı olmalıl&I; aeri, atik bir dönütl• 4' 

tüne el deidirmedon rerilemlı ve yala•' rn;· 
şallabıa10 önü açıhp kapaamııtı. Okadar ... d • 

- ~u1rüaripı:nec1e1': . bir şey dejildi. Ben 
bir •" tur ı "' oşa ttırı aı be$ ate l d b 

~ d~ ş m • •4 
1 v düşur um. 

Muhatabı rillümHaıeıinde de 1 • 
l•- O vam • yerın. 

den ka ah. rt~ ç•t derebeyi haliyle ellerini 
lıık Ticaret Evi sahibi Ka. 

mil. Aladı Asfalt yol No. 71 
-Telefon 80 Adana 
... 2089 9-10·11-12 

• ı.. d b h • ıiyle O• aynı umanda -.a ıo a ak.,etm ac ı 
~ r1n· - t L • • b .. ıoı arkaya lan ~ode 1 rot etmeme11 ıçın ..... 

... ....... ti : il •. 
T Bn b···· - • . Llr k•b • reısı il• - .. ..... a muam•eyı ""' 

arka11oa attı. Bır kaç defa oda boyu 1 • 
ıd. Dü _ l' d nca g ttı, 

ı• ı. şunce ıy 1 ve şimdi k•od· il • 
d . . ... ' emına 
almı~h. Bır ııralık ıçeriyo sacak bir çöl mül-

t ta\t yoklamada levhaıız veya dam· r B 
,:;

1
l rörtUecek oyun lletlerlnin a.:. Nöbetçi Eczane 

lll •inin lkl kat olarak •lıoıcıjı ... =--~--....:;,..: ____ -ı 
110

••aar. Tahsin Eczanesi 

Beyaz aıeılablı kadın buna daymamıı ribi 
meılabıoıa tiz:liyemediii, azan kirpikleri lçiç• 
klvrılmaı ve hareketlerinde iki iri yak\lt halinde 
yanan siyah rözlorini korkuyla, teceııüıle et· 
rafta dolaıtmyor hareketsiz bekliyordu. Ga
ribtir .. . Bu alayıflı dekoru tamaaılay•rı köşedo 
divanda arka üstü uzaomıt reoç bir adaD> 
oda da hiç birı•Y olmamıı fİbi; vaziyetlai 
bozaıaaııı, buzara gelenler• kilitli ıvuçl111 üı
tilnde yaslı başını dahi çevirmomifti. Oıeriodo 
ki ipek beyaz harm11niıinden r•nif erkek 
köiıü kuvvetli kol ve boyun adaleleri s.,. 
beatç~ rörilnüyorda. Yabancı nıııl bir mua· 
mele ile kar4ılaşacatını ve bu teklifıiı bıli 
·lüşün6rken; birden ipek örtüler arasaiıdao di· 
vand•n 11çrayaıı levend vlicut çevik adımlarla 
aedirleriu ilıtilnden atlamıı v• kald.,dıiı bir 
pencere perdeıile loı oda lekealz b1r çöl ay· 
dınlıjile dolavermiftl. O&>d'1, köşede bonDı 
rlıkOyden kalkan ibtlyu blamıtlclra; 

fatUe babgıas bir kadına kart• yapmak yıkı· 
f" mı stıe ?. Diye haykırdı. 

Yer.ta harcaıuDll bir erkejlo tahakkllaaQ· 

tem.inıo aktı;ı pencereden bir delı.or halinde 
ekııbelerle birl~miı ufuklara baktı. Manzara 
barikullde ve çıkiciydi. Buoa ratmeo zibal 
kırlfık ve yorucg fikirlerle bocahyordu. 
un tel&ıla kadına döodilı 

- Hayarola RGıtea, d.di, • • kadta kim?f aQD d'-Dkllljil bu b.ıtt ı~dırlı pek qlkltdı , 
- Haorl kablledeDJln?. 

- Soaa yarıa ~ 2066 3-10 (Y ealotel yaouıd•) 
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Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Nefü s'r oadlar ve çok rüzel Nap?1ite., şarkılarilo süılü umanı· 

mızın m~hur tenoru TlTO SHIPPA- MA.RY GLORl-

ve FISCO CHIACHE.TTI 

nin :t:ıharıe biı tar.ıJ" yarattıkları mevıi•oin e,ı mükeaıınol vtı gih. .. I 

Napoli Şarkısı 
A~k ve mul'ikl fılmioi mutlah görüoü:r. Göz ve kula\lar 

bulunmaz bedii bir ziyafet. 

lıave~en : 
Milli filmciliğin on movaff al e~eri 

Yılmaz Ali 
ea, Rolde: SUavi Tedü 

Pek Yakında: 
Göz ya$1arile ve bıçk•rıLdııı l11 ııtıyt edill'c•k büyük aşk ve ııtırap filıni 

Son Ayrılış 
Seyhan Sulh Hukuk Mahkemesi satış 

memurlüQOoda : 
il An 

Döşeme mahallesinde oturan Halil lbrabim oğlu Hasan 

BUGÜN 

il An 
Adana Belediye Riyasetinden: 
1- İtfaiyemiz için Beşy üz metre hortum alanacak. 
2- Satm alınacak olan beş yüz metre hortumun muham. 

metı bedeli 2200 lira olup oıuvakkat teminah 16S liradır. 
.5- ihalesi 23/6 942 sala günü saat on beşte Adana Be

lediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktar. 
4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat te'minatı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye= 
nmirlitin,. ve ihale günü muayyen saata Bi"lediye encüme· 
nine müracaatları ilim oluuur. 207.5 5·10 14·19 

Adana belediye Riyasetinden 
(T AMIRA T YAPTIRILACAK) 

1- Reşatbey mahallesinde ve kurtuluş cadd~si üzerinde 
Belediyeye ait 54 numarala dilkklnın tadil ve tamiri açık o· 
)arak eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1199.30 liradır. 
3- Muvakkat teminatı t49.9Ş liradır. 
4- Eksiltme 23/6/941 tarihine rastlayan Sah günü S.'8t 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnameıini görm~k ve i7.8hat almak iste· 

yenltrin Belediye Fen müdürlilğün~ ve ihale günü muayyen , 
ıaatta teminatlarilc hirlikte Belediye E.ncliıucnine milracaat-
lart ilin olunur. 2084 t'.ıo.ı,.ıy 

ilan 
Adana Belediye Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikası ve soğuk hava depoları ihtiyacı o· 

larak 200 kib amonyak gaıı açık ek~iltme yolu ile almacakhr. 
2- Be hu kilosunun muhammen bedeli l 250 kuruş olup 

muvakkat te'minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhaleıl baziramnyirmi altıncı cuma günü taftt on brşte 

belediye erjcünıeninde yapılacaktır. . 
4- l.teklilerin mezkur gün ve ıaatta te'minat makbuzlarile 

belediy~ encümenine, ıartnameyi görmek isteyenler her gün 
yaıı :Şleri müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

2047 10-14-19·24 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

1 - 942 mali yılı ıçinde şebır fakir halkile Belediye Me
mur ve müstahdemlerine veri.ecek iliç ve tıbbi malzame a· 
çekıksiltme suretile utan ahnacaktır. 

2- Muvakkat te'minatı (72,S) liradır. 
3- Şartnamesi Belediye Bat tababetindedir. isteyenler 

«ada görebilirler. 
4- ihalesi fiaziranın Onaltıncı Salı günü saat 15 de Be

lediye Enciimeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
saatte muvakkat te'minat makbudarile birl1kte Encümene 
111ilracaatla11 ilin olunur. 2043 29· S· 1O·14 

il An 
A~an~ih~~·.!!:y~li~ı!~:. i!na,!l~~~~~~~;ker •· I Devlet Oem.iryolları ~dana 6. ~cı isletme 

çık eksiltme ile satın .ı.nacaktar. Artırma Eksıltme komısyonu reısliQindenı 

Fehmi Sevikök ile Ziya sevikiik ve Fatma Sevikök ve Azi
menin miiştereken mutasarnf oldulrlırı da~eme mahallesinde 
klin 332 Ada 33 Parsel No. sunda kayıtlı 3500 lira muham· 
men kıymette iki dükkan ile bir miktar bahçe ve içinde au 
tulumbasa ve 14 adet kamıştan mamue odalan şamil 950 met· 
re murabbaı aahasanda gayri menkul ile 332 Ada 47 Parsel 
No. sanda kayıtlı 400 lira muhammen kıymette ve 90 met· 
merabhaı sahasında kamıştan bağdadi ve araları topraktan 
iki oda ve mikdarı kifi müştemil hane ile 332 Ada 46 par· 
ael No. ıında kayıth 100 ~ira muhammen kıymette 100 met· 
re murabbaı sahuında Hali bir araa ıuyyun izalesine verilen 
ve katileşen karar üzerine •taşa çıkahlm11tır. hlc. ihale tari· 
bi Adana belediye mezad salonunda 2/temmuz/942 perıembe 
ıünü saat 9 da baılayarak 12 de hitam bulacaktır. Muham. 
men kıymetlerinin yilzde yetmiJ betini bulmadıkları takdirde 
en çok arUırmalann taahbudu baki kalmak şartı ile on gün 
daha tf'mdit edilerek 14/7/942 sala günü ayni saatlarda ayni 
7erde kati ihalcai icra edilecektir. TaJip olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçaları ile birlikde mezkOr glln ve saatlarda 
belediye mezad salonunda hazır bulunmalara illa olunur. 2098 

2- Beher kilo muhammen bedeli bez torbada (96,S), i Muhammen bedeli 34,000 lira olan ve 942 mali yılı içinde 
çuvalda (97) ~uruı olup ilk te'~in~tı (363)_ lira (75) kuıuılur. 

1 
Adıma deposuna gelecek 40,000 ton Maden komürüoün tah· 

~- 1 ~·l~sı 26/6/942 cuma. runu saat 1.5,30 da Adana As· mil ve tabliye iti 23/Haziran. 942 aalı gün il saat 1 l de kapa-
kerlık daırcaı satan alma komdyonunda yapılacaktır. h urf usulile Adana lıletme müdürlüğü binasında toplanacak 

4- Bu teahbütten dolayı müteahbitle.rin. vermeye mecb~r komisyonca ihale edilecektir. 
olduk!arı _gerek kazanç ve buhran vergılerı ve gerekse mu· Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ak· 
te~hıtlenn verecekl.eri damga resmi ile mukavelename, te' • \:alarile kanunun tayin ettiğ vesikalara ve teklıflerini ayni gün 
mınat. me~~ubu, tesl~m ve .~uayenc masrafları muhammen be· ih"le saatandan bir saat evveJ komisyon reisliğine vermeleri 
dellerıne ılive suretale mutcahbitlere ödenecektir. IA dı . . ıım r • 

.. S~-~u tfe aıt evsaf ve şartname her gün komsiyonda Mukavele projeleri Ankarada ikinci lıletme Müdürlütünden, 

ıoril6 e 
1 _ır; kn . 

11
. .. Haydarpapda birinci işletme müdürllltünden, Adana altınc' 

.- ıs e ~ erın blae ı .t~n ve saatte te'minatlarile birlikte lı\etme müdürlüğünlien ve Adana deposundan bedelsiz ola· 
komısyCJna muracaat rı ılao olunur, 2&0l 10-14-20-24 ıak verilir. 2072 S-10-15-19 

Orman Çevirge ~üdürlüğünden: 
Orman emvalı satış ilanı 

Mikdarı 

Cinsi Hacıaı Maba11t•eo vahit fiyltı 
Çem M3 03 Lira Korot 

125 000 612 50 
1 - Seyhan vilayetinin Otmaal~e lraıalJ dahilinde Karatq orma. 

nanda 500 ad•t direie mukabil 125 M3 Çanı atacı 11
' htıoa tallp zabar 

atmeditinden Hhf OD JrÜD daha DHhlmıŞhr. • h Q 
2 - Sallf 18 - 6 -942 riıoO saat lO ıls .S-'Y an ' · Mndıı,. da. 

lre.U.de artırma ile yapıbcakhr. . 
90 

k 
3 - Beher metre mikibın111 muhammen fiyatı 4 lır• uruıtur. 
4 - Şutnacne ve nıokaveleoame projeleri Orman rınona mlldGrlGJü 

S.1ban ormaa çe. müdllrlüiil Oımaoiye Or. B. Ş. yerlerden ahotr, 
5 - Munkkat temioat 45 lira 94 karoştur. 
6 - Sabı ••ilmidir. 
7 - Oruaaa 10 . 6 . 942 rllnllndea itibaren 10 rün müddetle ... 

t ... çıkarılllUft•. 

8 - ar.... 8 ., •ld••tle verilecektir. 
9 - T.aliplerin te.a.at •akbıazluı ve ticaret odaıı v .. ikalar1 ile 

Wrllkte belli ec!iln 1 111 •• ... u. S.ybaa orman çevirr• mlldDtlDjDn· 
d• aallteşekkit komJıyoacla haa• -..._..,, (Tlcuet odası veslkuı 
lllylolerdea fıtenmu.) 210'ı 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin en heyecanla ve merakla filmi birden 

1 

Ttırk filmciliiinin en büyllk eseri güzide edip (V A·NÜ) 
aaln eserinden iktibas edilen 

Yılmaz Ali 
Blr ıenç polisin heyecanla maceraları 

2 

iliveten ı 
2 Kısımlık Komedi 

l O Haıitan 1942 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvara 
9.30 Bu akşam Suvare 

9.30 

ikinci ve son haftası başladı 

Mlsır'ın · sahhar yıldızı 

ümmü Gülsüm'ün 
Türkçe sözlü - Arapça tarkıll 

Harunurreşidin 
G6zdesi 

Şaheseri görülmemi' bir (lluvaff a
kiyetle devam ediyor 

Afrıça : Me,hur Polis h.,flyesl 

CHARLIE CHAN'ın 

Katil Kim? 
Son derece heyecanlı ve meraklı macera filrni 

PEK YAKINDA : 

TUrkçe aözlU - Orl)lnal t•rkıh 

Ali BABA ~~~:.~ONUNDA 

Fırsatı Kaçırmayınız 
'' Frigidaire " marka, ancak üç ay k a dar kullanalmaş, 

d<;rt gözlü, b&yük bir dondurma muhafaza dolabı acele satı

lıktır. En son fiatı, Mersin-it: sahcmın deposunda teslim 

ş-ırta ile, yediyUzelli liradır Pazarlık yoktur. isteyenlerin Mer· 

sinde Kışla caddesinde No. 16 da Sami Merze'ye rpüracaat 

etmeleri rica olunur. 26·31·5-10 2030 

T. iŞ BANKASI 
Küç•ik tasarruf hesapları 
9 4 ~ iKRAMiYE P l AN t 

KEflDELE Rı 
l Şubat, ., Mayıı,3Alrııtoı,211cincitepin terilr.l•ri nde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adat 'lOOO Lirala it 2000. lJra 

3 1000 3000. 
'l 7~ 1500. 
3 ~ l~GU 
!.) .. 2~0 '1SOO . 

" 40 .. lf)f} 4000 . 
50 .. so .. 2500. 

200 2~ ,. 5000. 
" 200 ., 10 .. 2000. •• 

TUrklye 1, Bankaeın• p•ra r•tırmakla ral· 
nıa p•r• blrlktlrmlt •• f•la almı, oımaa, •rrt• 
1'ama•d• talllnl:rl d• ri•n•"''• ,.ıursunu~. 371 

9 ·42 Modeli 
TELE F UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmak!ızan mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgahar üzerine çalışafl 
154 GwK modelleri radyo m't'raklihsrma hararetle t.avsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN . 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

araımda teminat ve imtiyaz remzidir. 

lslalaige, Ula/ufla, Feosipofll .e mütemadi ceregafll 
ele/dri/d •ntralı olan ftıntige merkezlerine taosi!I' 
olanar. 

IŞIK TiCARET EVi 
Aefalt yol No 71 : Telefon 80 

R,,dyo mütehassısı Mc.ZIMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyesini açacaktır. 

2026 

_____________________________ __../ 

lrntiyu Sahibi : CAViT ORAL 

Baııltiıjı yer : BUGÜN Matbaası 
U. Neşriyat MiJdilrü : Avok•1ıJ 

Rifat YAVER~ 


