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G ızetem'zde bn mevzna dikkatı 

çe'lmek için bır keç defa t•mas 
edılrti ,tir. Fakat şimdiye kadıor da 
bu muele bakluoda biç bir mlls· 
brt netice alınmamış ve batti b:r 
t•ıebbOs dahi görillmemişlir. Bn 
ıebebten aynı mevzu llzerinde tek· 
rar dnrwağı faydalı buluyoruz. 

Bugün buğday fıyatlım, A•pa 
fiyatlan ve yulaf fıyatlnra hükO 
ıneıç, tesbit edilmiş bir vaziyette· 
dir. Ne bir kuruş ek •iğine, ne bir ı 
karaş fazlasına satmıık ve almak 
lrnltlnı yoktur. Şu halde milstabıU 
içio hububat fiyaliarmm temin 
edecr iı kir da bir oisbel dahi· 
lınde belli olmuş demektir. O.ıun 
için mOstabtilin hububat fiyatların· 
daa elde edebileceii tek kazanç 
yolu maliyet fiyatlarını mllmir.ün 
olduğu kader :ndircneğe ve :t.&lt 

tnağ4 çalışmaktır. Hang i mü.tahsil 
nıaıiy~t fıyatlarım dalı~ çok düı;ü
rebilırıe, buğday ve arpa satışla 

randan da o 11iıbet iç ode kir le 
aıin edebil r. Oc!mek oloyor ki, 
ba2üıı için hububat istihsaliade en 
kuançh iş bu maliyet fiyatın1 as . 
i'•ri hıdJıt düşü ·meie çahımak 

ola.cakbr. Fa.kat bıı öııe bır şer· 
dır ki, çıf tçioia bu İfİ yopabılmeıi 
hem ruümlLündür ve bem de müm· 
küo deiildır. Bu işte ç 1 tçi ıçin 

lllÜaık ün olan nihayet idareh hare
ket etmelr.lit. Fakat müm\r.Cin olmı· 
Yan oeyler vardır ki, buolar üzerin· 
de ç ıf ıçi ıabseo biç bir suretle bir 
teıir yapaınn. Mc:acli amele ile· 
reU~i, meseli l'DZ, benzin fiyat 
lara, meseli çilçinio kullııodıiı 
roalzeme fiyatları ve oibayet nak· 
liye ücretleıidir. Şimc i bıılm bu
rada tlişmck iatedi&l niı de ba 
ıoııancusudur. Buıüo bır kilo 
buidayın oa, on beı kilometrelik 
bir k.ö1dea ~bre .,.l,Üı,JU;reli :SO 
ve batti 60 pıradır. 811 ücretin 
111.akul mü, yoksa fabiı bir ücretml 
oldııiıı ü1.1rinde ne darmaja ve . 
ne de dOıünmeie IOr.um vard1r. 
Bua:la ıpaşıklr bir ibtıkir ıö,e 
ça pmaktadır. Aacalt bu ihtık.irı 
Yapan bir kaıııyon aabibioi de kar· 
f14tıa ahp röcilıtOtüoüzde talep 
•tt1ii bıı aalı.liye llcretlnia fah f 
Oloatuou müoak&fa ettiiıniı zamao 
0ııu.ı da ıize voreceiı cevap pek 
Yerı(z deiildlt. Belki biraı da bak· 
ltdır. Zıra kamyoncu da diyor kls 
•Evet dotrudar. Mıbtabsil için ba 
ilcret pabahdır, aitrdır. Fakat 
•l& de bizim yerimizde olaaaız 
bıındao bqka yopımar.11aız. Çüokü 
tiinde ver1len 17 litre benzinle 
Yalnız bir sefer yapıb:liyoroz. On· 
dan ıonra biltiln ına kamyonomuı 
boı kalıyor. Bu ıebebteo biz de 
bQ ani& tarla rilnlilk masrafımızı ve 
tGntilk lı:ar.aocım1zı karıılamak zo · 
•loda kahyoruz.. Eter bize her 
tlla işli) ebılecı ğımiz miktarda 
benıin verseler biz de ücretleri 
t•bıatJe indiririz.• 

~ Bu cevabı dinled •ğiniz zaman 
•ınyoncaya da bir bak vermemek 

lllülllkiln mildllr? O halde l'erek 
lbılıtabı l için zararh olao ve ıe· 
ttkıe hlllı.Q uet mizin silr'ıtle mil 
~Yıa etmek İıtedii"i bububıtm 
1 
•rlalarda yıj'mor vetair tehlike • 
•ro karşı uzun müddet bekletil· 
lbeıine aaeydan vermeden nakliye · 
•loi teaıio etmek çareleri. bulunsa 
liaha. dotru bir iş olmaz mı? 
ıt · H .. bıır ald fımııı. ıöre, Bele· 
h~Y• veya Çıftçılor Birliii ba mü· 
C)l~ lllta:leyi röıÖJÜQe alarak ait 
l, 11h mıık.amlara 111ilraceatta ba· 
._:lllatlardır. Fakat burııne k\dat 
t •'>et bir covab da ahnamamıı· 
''· v d ·ı 'll eya a ven •a cevaplar re· 

t•y. uymamaktadır. 

'- ll•oun için b i z c • '/ • p 1 t:•k it evnla memlekette •ev· 
,,~ bııton kira ile iıloyea kanayo0 

._~Plerile, aıüstahıil otan kamyon 
Çiy blerlnio yanyana relcrek çift· 

G~,:. 1•hiı Qlao maliyet fiyatlara 
Ço~ '1lde aiır bir tuir yapan ve 
• ç k '•ıtaaa kaybeden bu vaziyeti 
llıı::1;r•l•raada tffbit etmeleri 
k•ta. ~ Diter taraftan da memle· 

1•tl bir •ev.ı:auııa Urilea· 

Reisicumhurumuz inOnü Alman 
büyiik elçisini kabul buyurdula 

Ankara 10 (a.a) - Reisicum· 
borumuz ltmet lnöoil bugilrı Çatı· 
kaya kötkleı inde Alman büyüle 
elçi3i Foo p11poıi kabul huyor· 
muşlardır. Kabulde Hariciye Ve 
kili Şllkrü Sararoğlu da nıız:r 
bulorımoştur. 

Suikast maznunlarinın mu
hakemesi çarşambaya kaldı 

Japonlar 
Midvay 'daki uir 

dıkları zayiatı 
bildiriyorlar 

Tokyo 10 (a. a.) - Japon 
paratorlok kararrahıoın teblijiı Ankara 10 (a.a) - Boaıbu 

hadisesi maınanlar1n1n dün de ıou

hakemeıloe dıvam edilmiıtlr. 

Maınıınlardan Kornilof Türk

çe olarak mil iafaumı okamaı ve 

diğ•r m::ıznun P4\'lofaıı mndaf•a 

ı ııınnuini ise zabıt kitlplerinden 

i Bayan Münevver okamaştıır. Her 

iki mnoun ozno ı\lren müdaf ıa • 

Ç6rçil 
Amerika ile İngiltere 
arasında istih ~al ve 
sanayi birliği kuruldu· 

"' gunu söyledi 
Ankara ı 10 ( Rıdyo gazeto

ı\ ) - l rg ltcre Başvekili Mister 
Çörçil Amerika ve logiltere ura· 
tımdb kuralın lstih:-;:ıl birliği hak· 
1'~ badi ve A --R.;wi, 
buru Mister Raı.vell ndma demiş

tir ki : 
" lng'ltero lle Aaı.,rikıı ıiröllll 

da bir lstıhsal ve sanayi işbirliti 
programı lrnrolmuştar ••. 

MalOm oldnğu Oz.er" lnrillere 
htihııalit oum bir haftadanberi 
Amorikada idi. 

Şimdiya kadar ayra 4yrı çalı 
ıao Amerika istihsal bu ııauayii 
bir proıram1a birlcıtirilecoktir. Ve 
bunun için de her lki memleketin 

iktisadi ve istihıal kayoaklarmı 
birleıtireceklerdir • Ayrıca Ame
rika RelılcGmharo Ruzvtlt , in· 
riliı Bıııvekilinin ıözlerine şanla· 
r1 da ilivc etmi4tir : 

' ' Bo iıbirliii yalıuı. Aıoerıkl! 

ve loıiltere aratıoda kalmıyııcak, 

ayni zamanda bu prorramn Kana 
da da lştirik edecektir. 11 

Bu mesele hakkmda Amerikan ve 
1arlliz mahfilleri büyOlc bir mem· 
naniyd izhar etmekt~dirler. 

ingilizler 
Libyadaki Hür Fransız 
kuvvetlerine yardım 

ediyorlar 
Kahire 10 (a.a) - Orta şarlc 

lorlliz tebliti: Zııhh va motorla 
lr>&iliı. kuvvetleri Blr Hııkemdeki 

Hür Fraoıı:ı kuvvetlerinin bir Al· 
man bücamuııo pUıkllrtmeıine yar · 

dam etm~lerdir. 
Merkez kesimindeki zırhtı bir. 

liklerimizden bir kııçt ile dıı,man 
ıarbh kuvvetleri ıraaında uzak me 
11feden topçu düeıllotn olııınştur. 

diren bu me1eleyi rerelc. koordina· 
tion beyetioin ve rerekıe iaıe 
mü.teıarl imm çok ehemmiıelle 
laceliyerek bOlıOmete ve mlbtab
aile ç'>k fayda temin edecek bu 
teye iyi bir şekil ve çare bulmalı:· 
tadar •• Yoksa vaziyet boıün kü fe • 
kiUe devam ederıe hem hllkO ıne 
tialı.io arzaaa yerine geleıoiyecek 
ve mabıal tarlıda bekleyecek ve 
hem de mllutıbıll bu Jarardan 
kartalamıyacaktır. 

larındrı rıleyhl~rinde IUftVCllt delil· 

leri ayrı nyra talılU ederek iıtlnat 

olunan suçlarla alikalara olmadıi1 
nı, Bioeeaaleyh masum bulandalr.. 

Jarmı ileri ıürmüşler ve beraatla· 

rant istemitlerdir. 

Maınunlar1n •vra\dara tetkik 

edilmiı ve icap eden karar veril· 

mek üzere muhakeme öoQmüz.deki 

Ç••I ımba gDoı;: bora;olmııttr. -1 
Dahiliye ve 
hariciyede 

tayinler 
Ankara 10. (Haatast uıobab&I· 

~o,-..-. lataabwl m.atike .. b 
mOdtJrlafnne Devlet Şarası Miid 
deiumamilerinden Arif Hikmet Ya
manoilo, Gölpazarı kaymakamı Re 
fal Atlı Köyceiiz kaymakımlafana 
Kelkit kaymakamı Hamdi Gflryel 
Akıuay kaymAkamhiın.a, T.,.u• 
kaymakamı Kim aran Tu;ınan Silif · 
ko kaymahmlıtma, S l\fke kayma 
kamı Nıbat Daoıımao Tanuı kAy· 
ııaakamlıima. Torol kaymakamı iz 
r.et Kılavuz Bozdoiao kaymakam· 

lıiana, Boytünebap kaymakamı Kı 
mal Taıkuao Şırnak kaymakamlı• 
iına, Bayramiç kaymakamı ŞllkrO 
Alptekin Kalecllt kaymakambtuıa, 
Bozdotao kaymakamı Va•fi Ôıde· 
mir Kelkit kaymakaınlıiına, Nuey 

bto kaymakamı Hakkı Gençoilu 
birinci umumt mfif ottiılfk yaıı if · 
leri mOdiirliliüne tayi11 edilmiıler · 
dir. 

Kaiblıef büyGk elçiUil mOıt•· 
ıarı Klrınil Mümtaz Akay, Berlio 

büyflk elçiliil bıtlcitibi irfan Ni
hat Elli, Tohran bilyllk elçilii'i İ· 

kinci kilibi Semih Baran, Koibi· 
ıef büyük elçilii'i llçüncü lcitlbi 

Affan Altç11, Berlio baı kou10los 

Jatu muavin konsoloılıırı Sellhct· 
tin Aral ve Necip Salt Tamboy 
derecelerile merkeze tayin edil 

miıler ve Mnkezdeo Kaibiıef bQ. 
yllk elçiliii kitiJ)l iine Fatin Rıııti 
Zorlu, ilçDocü kitipll;ioe Cahil Me 
leko;ln, Va roa konsoloıloiaoa 
Burhan lno, Maaal kooıoloslajıın. 
Baba E·rio. Nevyork k.ooaolosla· 
fana Batta konaoJoıa Cemil Vafi, 
Stokbola1 Elçiliil bi&fUlipli;toe 
Nevyork konsolosu SoyfaUab Eıln, 

Sofya elçlliii ikinci kltiplitine merkeı 
den Cemal Kara, Tahran bilylik 

lçiliii ikinci ltitlplifiae Tebrlz 
muavin kooıoloıu Arif Or, Oçlln• 
cü kitip1iiioe merkez.den Cablt 
Hayta, T ebrlı maavio konıoloslı· 
tuna Maammer Yüce~ Borlin Bü· 
yülı: elçiliii ikloci kitipliiine Mah• 
lbut Conktr, Vaıinrton bOyük el
çiliit llçüııcn kitip1iiio• Orhan 
Eralp, Btılırııt kontolosluj11 kara· 
çılarlıtına Atina Pire bııkoosolot
loia kaoçaları Rarıp Ferit Serav 
ve Berlia baıkonıoloılu;u ka1tçı· 
larh\tlarıoa merkezden Efdal Da. 
rioril ve HalaO latiay•IJ taylo e· 
dilaiflwdlr. 

Almanlar 
100,000 askerle 
Slvastopol'a hU· 

cum ettiler 
Aoltara 10 (Radyo razetesi).._ 

Verilen ma10mata röre, Alman ve 
Romen ntalara Siuıtopolııl00,000 

kişiyle hü-:um •tmiıtir. 1 
Almanlara röre, Slvaatopol 

~ehrine 1l kiloaı~tro yak1aşnn~\u, 
ve bir ~ok Sovyet rullılahlı:om 
movkilorloi işral etmiılerdir. 

Va1ua Sovyetlar bu şehrin 
iqı: ve harp malzemeleri Karade· 
niz Sovyet f lota tarafmdan temin 
ecllldli'ini bildirm•lerine rair .. n 
vaziyete Almanlımrı hiklm olduğu 
bir hakikattit. 

Stokbolm 10 (o.ıı) - Bertin· 
den relen telrraflara gör~ kat'i 
Alman bilcomumrn netict: i Ros 
mevzilerinin pelc yabnlanndı fÖ· 
tilı rötüse yapllau kanla mobııre• 
belerdeo belU olmak Qıeredlr. Mu· 
barebeler çok fiddetlidir. Alman 
lar bllyllk çarptflllalar oldataoa 
ıöylOyorlar. 

Berlln ı 10 (a.a.) - O.N B. 
•l•nsıoın askeri blr katnaktao öt· 
readi;ioe röre • İlmen Gölünün 
dotutundaki bir mnziye Alman 
bvvetlerioln yııptıtı bir taarraıda 
48 R u muharebe karakola yok 
edilmif ve 3 ill 6 haziran aratın · 

da pek çok miktarda silib ve 
harp malzemesi ele reçirilmiıtir . 
Volkof cepboeinde Alraan kıtaları 

röiQı röiüse harp ıtmitlerdir • 
8 ve 9 baıiran tarihlerinde 24 
Sovyet tankı tabrip edilmiıtir. 

Ankara 10 (Radyo rar.etesl)
Ahnao haberlere röre, ıark cep· 
beaindı her iki tarafın da taarruz 
vo milddaa hazırlıklara bitmek Ü· 

2eredir. Sovyetler yaklaıao Alman 
taarrazlar•na katfı erkek çokbıtao 
dan faidelenmek için kadınları da 
yüz-io elli aiıbetinde rerl iılerde 
kallanmaktad1rlar • Hatti Sovyet 
kadınları Gerilla muharebelerinde 
hile vaıife almaktad1rlar. 

Yine alınan baberlor• söre 
doiodaki haz.1tlıkiara bakarak mil 
yonlımn çarpıııcatı, bu defaki mu 
barebelerln reçeo ıoueye nisbotle 
daha kaah ve mııtbiı olacatı tah. 
mln edilmektedir. 

Almanı• • Flnlandlr• 
t icaret mUzakerelerl 

• ona erdi 
Ankara : 10 ( Radyo l'ıtzole 

ıl ) - Almaoy.a il• Finlandiya 
•raaaoda cereyan eden ticaret 
1Dlukereleri ,ooa ermlf tir • Ba 
aolq•aJ• wlr• Almanya Finlaa· 
dlyaya barp malıemHI verecektir .. 
Yalaas malıemeala mahiyeti ı..k· 
luada blr .. J IÖ1l ..... ..ktedlr. 

Dolu c~plıesinde 1 
Kır.aklı Rııs askerleri 

Wels'in 
harp sonrası hak 
kındaki nutku 

Japon harp gomiltırl kara k 
vetlerile iıbirllj'i yapuak 6 
ran tarihinde Amerikan takım a 
larma yıpt•i• bir taarruzda b 
düşman mev.rlleriol ele &'eçir 
lerdir. 

Midvay ııda ı etrafında 

tooilitoluk bir Amerilı:an re 

batmlmıŞ \e diier bir uçak f 

de aju ba ra oirablmışllr. Ayr 

20 uçak dn,nrülmüştllr. Bond 

başka Dusch Harboor bölgesin 

14 düşınıın uç~iı yok edilmiltı 

J ıpon kayıpları ise batan 
tayyare gemhıile aiır hasara 

rayao bir kruvazör ve üslerine d 

n6miyen 35 uçalı:ıan ibaret oldu 
bıldirilmektedir. 

Diier taraftRn bir Çia teb 

ğiode ba harbe iştirik eden ko 

vetlerin 4 :ıırbh, 4 veya 6 uç 
~eınisi, 4 ağır krovuör, 5 ha 

kravazör, 3 deniz uça klarma 

soa ia~e ~emisi H 34 deıtr y 

den ibaret olduj'u bildirllı:nekt 

Heldlrlch'ln 

1 

taz1z Arlnlnde bulunanı 
Berlin 10 (o.a) - H ıtlt1r, m 

rcş11l Göriaı ve Himler Heidı 
ch:n hatır tını tııı.iz için yapıla 

B. Vels 1 
Ankara 10 (Radyo 2azeteıi) -

Amerika Haricıye mnsteşıırı Mlı · 

ter Welt'in bir notu-. öyledi iıı 

dco bir kaç rün evvel bahsetmiş · 
tik. 

Fakat Amerika ribl büylllc bir 

devletin Huiciye müatl!i&rınm harp 

len sonraki vulyeti izah eden b11 

nutkundan tflkrıır bıhsetrueyi fayda 
lı buluyorut. 

Amerika Hariciye wüıteşr.rı 
diyor kl: 

clki barp ara91nda geçen de· 
virdeo Amerikahlar da me•'nldilr. 
Cnakn bu iki devir arasında A· 
merikablar infiratçı bir siyaset tn· 
kip etrnişlerdlr. Vakıa bogün bu 
infiratçı ıiyasetten Amerikalılar a· 
cı der1ler almıılıırdar.» 

Harp kazantldıiı takdirde ıul 
bun olzamlınma ında, ~alhün ida· 
metinde ArnerikB.nın var kuvvetile 
çalışacatmı beUrteo Mlıter v.ı• 

Dlkkatıar 

milli &yında hazır bohmmüılardı 

Atinadan bir l9çl kafll 
si Alm•n•• Y• gldec• 

Alina 10 (a.ıı) - Üçüocli e 
kele vo lcaduı işçi grupu 22 H 
z:randa Almanyaya hnreket ed 
ccklir. 

demiıtir id : 
«ArtıL. ba iofırııtçı ılyuot i 

laa etmlıtlr. Amerika milleti b 
harbi kazanmak için af ar f edak 
lılc.lara \;atlanmak mecboriyetlnd 
dir.• 

Bundan ıoora hatip sözlc-rJa 
şöyle devam ederek; müıtak 
.ulb, Atlalltik beyannanıesiyle dil 
zeolenecekti:r. 

Ru beyannameye göre, millet 
lere kftndl iç rejimleri ve mukad 
deratları .erbestilil;leri verUıoekt 
olnp, ancak millotltır araıunda de 
mokraıi zihniyetinin hakim olııca 
da belirtilmektedir. 

Baodım onra ik.tisad1 uıes 
lelere tema ed n Veb 
ilive etmiıtlr: 

Dunya lıarpteo •oura 
ı:ı:ıea~lesindan ziyade tevzi mesele 
iyle korıılaıacaktar. Bunun için 

bir teıki it m•ydana retirilecektir. 
Artak em,,.,yalizm devri nihııyet 
bolm11ıt•'· Dünya milletterlnin btır 
riyet hakkı taommalıdır. 

V• har!' sonu oda da harp 
öotlnde ealu dünyada 1rörlllen mil. 
yonlarca i1ıi2 ve aç Jıalısn loıaola. 
r• tesadüf edilmiyecektlr. 

Hırsızlık vakaları çoğaldı f 
B• L b ~cıJardaıı f0n fÜolerdf> bağJarda huzur gıJqL \1 f L arço.. •• b. . .-. ecea 

d d h ..... 1ıj"ın arthiını ıldıren mekt11plar alnı ktayı• B k erece e ıır- d .. • u me 
taplarda J.akb tikil'._etlere ayaamaktadır . Fakat bu şikayetler bunun. 
la da kal••!or '. ~oylerde de hayvan hır ııhğının çoialmakta olda
iu laaberJ.rİ verılıyor • Jandarmamızın bu işlerle alikalaodıiana tilpbe 

ell8iyortt•· Ancak bu btr aı şebekesine yeni ftrsatlar verilmeden· ııır'at· 
I• ,.1saJaomaları husuıanda da çok şiddetli tedbirler 11haıaa11nı bekU,.ıi 
ru • ÇOnkü ferek bailuda ev ıoyan ve l'Orelı:te köylerd• haywaa it• 
11zht• yapan ba bıuazlar ınr'atle yakalandıkları takdirde yeni v~ 
nkabıalacat uıa hiç ·ıopbe yoktv . 
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2 BUGON 

Askerlik 

ay adası solarmda, Japonlarla ve sür'ati de a4aiı ynkara maltlm ı Japon f.losonu nda açıklarında v • ı A ti d t k • ı At 
merikahlar arasında bir deniz - Olllııca, ODUD ada ıuJsrı.aa ea kı~a Jusr41Jad1kfarıo1 \'e Japon uçak - 1 a ye er e eş 1 a 

ava mubarebe~i oldu. ne vakit relec .. ğioi kestarınelc baııt gemilerindeki uçakların bile adayı 
Mi ivay adası, Aaıerikııhlarm bir hesab iıidir. Bundan ıonn, A· bombalamasına imkin ve meydan yapma gv a başı ad 1 

oarl Harboor deniz G11üuil'l bu- merikan bava .ve deniz teşk_illerinio vermediklerini ıötterlyor • Yu~a 
uoduğu Havay adalarının 1200 batkına gf'lenı baıkına ugratmak rıda bas"ına relenln baskına ugra 
il şima! batısındadır. Bu bmin için tedbirler almış olmalarA pek dıtı yolundaki düşüncemizin daya 

orilizcode miDası cyarıyol• demek tabiidir. natı da budar. 
ldoğuaa röre Amerikanın b:ıtı JaPoD filosu, Amerikan birlik- *** 
ıyılarilo j apooyonao cfoi.ı luyılarA lertnin mOdab ıleye hazırlandıkları AtDerikalılar • batırdıklan ve• 
rasandn yarıyolda buloodoiıı için sabaya (İrince muharebe başlamış· ya hasara uğratttkları muhtelif 
daya bu isim verildiii aolaşıhyor. tır. Muharebede en mnb:m işi; ada sınıf gemilerin tiAleri ha"lrında m:ı· 
Amerikanın Pasifik donanma11 ku daki Amerikan kara ordusa aç•"· IOmııt veremiyorlar • Yalnız, uç•· 
maadanı Amiral Nimitz de, Mid \arlle Amerikan deniz kuvvetlerin. ğı düşürülJü'den ıoora keodlıi 
vay muharebesin· Y A Z A N kurtulmuş olan 

den ıon r a, bu r-=A b • d • D 1 bir Amerikan pi· 
lıim üzerinde bir l l n a 'V e r lota 26.900 tonluk 
kelime oyoou ya· bir Japon uçak 

parak Ameıikanın zafer yolu üı deki uçaıdarın rördiliil aola,ıhyor. gemisinin battığ•nı görmüştür • 
tünde yarıyoll\ geldiiJoi söylemiş · Amerikan hava kuvvetleri, Mercan Baı'ra iki J •pon uçak geaılıi dtı 
tir • deniz muharebuinde oldlliu gibi, Amerika bomba tayyarelerinin hü 

Amerikalılarla Japonlar arasın büyük bir kütle halinde Japon filo cuma ıırasında tam lsabttler al· 
de, Avuıt•alyanıo şimalindeki Mer. suna hücum etmişler ve resmi teb mışlar ; bunlarda yangınlar çıkmış 
can denizinde, maymo a.. hafta. liilerde bildirildiği gibi, 2 uçak g• ve infilildar olmostur. 
sanda vuku balan iki mühim çar mlsiol muhakkak, bir OçiJocil uçak Jsponlarıo 26 900 tonluk uçak 
pışmadan bir ay ıonra, haziraoıo gemisini de muhtomel olarak ba· gemileri 2 tanedir • BunlarJO biri 

· ilk haftasında cerryan eden bu tırınışlardır. Muharebede bir Japon 1927 de blzıoote giren Ak,_ri , 
ikinci deniz - hava muharebesi zarhlısile 2 kruvıuö; siır ıurette, öteki de 1928 de filoya iltihak 
hakkmdA Amerikan tebliğleri ve 2 b edeo Kara'dır. 

zar h, 2 kruvazör, 3 taşıt gemi· 
1-aynakları bı'r haylı mzılGmat ver· A'-ar'ı'nı'n ı"r'ati 28,5 mildir. 
tr0 si iki ·uçalc gemiıi de daha bafıf tr0 u 
dikleri halde, J11poniar dört rüo· 10 hne 203 lük atır top • 12 ta• 

surette )'ı:ıralaomıştır. 22 
dür, biç bir şııy ıöylel"liyorlar. ne 120 lik uçakkovar top , 

Singapuro almadan önce ace· Hasara oğ•ıyan gemilerd~n ba tane uçakkovar ruakloell tüfek . 
le aldıklarını ilan etmiş olan Ja· bazılarının üslerine dönt!memiı ol. t lcat11pilll , 50 uçak t"f"· 
poaların susması hayli mllnahdır malara nauht~mel addediliyor. Ame Kara'nao sür'ati 23 mildir . 
ve bu mioa, her halde onların le rilcalıların da bir llÇlik ıremiıi İsa· JO tane 203 ilik ı.ğır top , 12 ta 

bine değildir. bet alarak basit& u;ramaıtır; bir ne 120 lik uçakkovar top , 22 
••• mikdar uçak kayıbdır. Mulıarebec.in tane uç1kkovar makineli tüf!"k , 

Muharebenin kuvvetli bir Ja· daha sonraki safhasında bir Japon 60-80 açak taşır. 
poıı fılosile, Amerika hava vo do- d'oiıaltm bir Amerikan muhribici Eter Japonlarıp bathi• bildi 
ni:T. birlikleri uuıoda c:ereyon et- batırıoaş, boaa lı:ar~ı, Amerikalılar rilen öteki açak remllerl de ' de· 
t'ği anlaşılıyor. A•hk, hiç bir de bir Japon muhribioi bıtırmt4lard r. niz uçakları ana r•miıi sanıfındao 
ni:z kuvveti. yanında uçalt gemile• 1 haziran gecesi Amerikan de deiil de , uçuı rüverteli uçak 
rl bulunmadan ve bu remilerdelı.i niz kuvvetlerile J,pon filosu ara· gemilerinden ise , J tpon zayiata 
uçakların himayesi olmadan maha. ııodaki temas kesılmiş ve muhare· mühimdir • Çnnkn , bu cinı uçak 
rebe df'ğil; ıöyte bir c!olqmıia be bitmiştir • Böylece 6 hniraa gemileri bu donanmada olduğu 
bile çıkamıyacaiı içio, jııpon fiıo . da başhyao moharebe 7-8 hız.i gibi J'pon filosunda da sayılıdar 
sonda mllteaddit uç•k r emUerl de ran recui bitmiıtir • Midvay ada- ve kolayca inşa edilmeleri de milm 
bulanması pek tabii idi. ••na S-6 ba:üHn ır•c:eai • Japon kGn dtiildir. 

Muharebe hakkında f a z l a deolzaltıları tarafıodan ahlan bir _ Cumlaurlyattaa • 
tafalllt neşredi memif tir ; fakat 

banan şövle cereyap ettiiioi tab Çelıı·k ekı·mı·ne du''zen ve-. mia ·ve tııınvvor edebiliriz: 
J ıponlar için hedef, bir ba•· 

kırıla Mıdvayın zaptı oba gerektir. 

pon ~!~:~:d:~Gl~~~C~: :~~:Dol~; ren hı·r 1 roı·e hazırlandı olan 1.uhlılar, aiır ve haf f lı.ruva 

zörler, uçak refl'ileı i, muhripler ve 

taııt rtmileriodon mt\rekkep bir Ziraat Vekilliii, harp durumu Be'ediye doktorları şimdiye kıı· 
Jıpoo fil ::>1u ada civarına ge!miı· dolayııiylcı reltik ekimini arttırmak 
tir. Ba reliı 5 - 6 haziran ,.. T dar çeltik kvmisyonlarmda vaz'fe 
ceai, sabaha karfı olmuşta. Jıpon . ve ekime bir dOzen vermek içio alamamakta idiler. Yeni proie be· 
lar, daha önceden Mıdvay suları· soğhk vo içtimai yıırdım veldllıfi· .l~iye doktorJarmın da komiıyooı 
na denizaltılar da ıöoderll!işler; le de lema1lar yaparak çeltik eki· iza olabtlmelHini kabnl etmiş ve 

adaya, boalar da birkaç mermi H• mi kanonunu deti~tirrın bir kanan böylelikle bQkOcnot tabibl, sıtma 
wurmuı ardır. profeııi hazırlam1ıtır. d l b b ' 1 I d müca e e ta i ı o mıyau yer er e 

Anhra 10 (Hosnsi) - Ald1ğı 
IDIZ malOınata röre, Dağıtma Qfi. 
si filen iıe başlam11 olup viliyet• 
lerde teşkilitını yapmaia ui'r:ışmak 
tadır. 

Mevcut çsl şma proğumına 
göre her viliyst merkezinde birer 
ıımıuni m1ğaza trş~il edilmektedir. 
Ba mağazalara lüzam i'Örülecek 
mallar df'po edilecek ve bn d-po 
lar vasıtasils piyasa fiatlerinin is. 
tikrar ve tanzimi temin ediJ~cİ:• 
tir. 

Piyasanın yü"selmesinf' ııebep 
milli müdafaa ihtiyaçları içia pfya• 
sadao yapılım külliyetli ahıverl11ler 
le bazan malın aulmatına ıebebl
yr t vermektedir. Milli müdııfaa ib· 
tiyaçları badema D~ğıtma Ofisi 
marif etile lemin edilecoji ribi pi· 
Y sada herbanri bir mal ı.zahrsa 
hemrn depolardan piyasaya toptım 
calar birliii ve baolarm mütemmimi 

olan perakende tacirler birliii va· 
ııtuile mal arzolunacak, bu suret
le hem mal tnkınt111 olmıyacak, 
hem de liatlaran İqfücrerı kabil ola 
calı.tır. 

Daiıtma Ofisine tahıtiı olunan 
on milyon liralık sermaye ile vili· 
yetlerde rıda maddeleri, lüzum ba 
sıl olcna givim maddeleri depo 
edilecek ve bool"rm i.ti muhafaza. 
tına icabeden tedb.rler alanaca~tır. 
Sıhuı reniş olao litanbulda, mah 
telif seuıtlerde üç tane umumi de· 
po vücuda getlrilmeıi uıevıoubabs 
tir. D epolar perakende satış yap 
mıyacak malları toptan tacirler bir 
liğioe satacaktır. 

Toptan tacirler birliiide bu 
malları p~rakende tacirler birline ve 
reıcek, perakendeciler de yeni teşkil 
olunmakta olan halk daiıtma bir. 
lilderfoio nezareti alt nda tıükOme. 
tin röıtereceii VHİka veya diier 
osnllerle halka daj'atacaktır. 

Beynelmilel atıcıllk müsabalarma 
Adanadan iki genç iştirak edecek · 

Beden terbi;oeııl uaıum müdürlüğ'ünrl~n bölgemiz beden terbiyesi 

atacılık aju.lıiına gelea bir yazıya göre, yakında yapılması beklenen 

beynelmilel ııtış milsabalcalarına gir~cek 'f6rk oıilli takıııı atıcılım 
şimdiden t~seraizle~ine baılamışbr. 

811 arada Adanada üç bö'je aruında yapılım teftiş ve muharebe 

alış•nda on merminin onunu da b~defe isabet ettiren Melatya moosucat 
reoçlik kultibündeo Ramazan Taorıverdl Ue Mılli mensucat r•nçlik 

kıılübüoden Dormoı AltJr,boğamo ibtisaslar1nı yapmaları için •kt ersiz-

1.-re bsılamaları için beden terbiyesi uınum müdürlüiünden talimat ret. 

mi~tir. Geoç ahcılımmaza bı~arılır dileriz. · 

Köy Kanununa Ek Layiha 
Ankara 10 (Hotoıi) - Tokat 

mebnsa Gal 'p Pekelin Köy kılnu· 
nuna o lcaoun lüyiluuı Dahiliye 
encilmeniııde kabul edilerek Mec
lis rııınııme ine ahnuu,tır. Bu liyi· 
b:ıy11 göre ~tbir, kasaba veı köy 
balkı tarahndaa sayfiye olarak kul 
lanılım ve en az 150 nüfoso ve o 
larmaaı kabil bioı&l..rı bahınao ya)· 
lalardaos 

A. Bel.diye ve köy hudodo 
dışında bnluoan yaylalarda köy ;. 
dareJİ kurulu•, 

B. Bir koy hududa içtod., ka· 
)an 7aylilarda Umumi Meclislerin 

müta1Aa11 Ye vaı:ıerio teoılbile bir 
ILöy itlareıi kurulabilir. Her iki fık 
ra hü '<müne göre köy idaresi kuru 
lan yaylalarrb Köy kanon" tatbik 
olunur. 

iki \'e dah çok köyler ara 
• ıoda müşterek olan yoylalaı·dıı. bo 
köyler ihtiyar meclisi tarafından 
vali veyıı kavmakamın emrile ida . 
ri birlik korular Ye bu yaylalar bu 
hirlikler tarafıodao Köy kaııııcıuııa 
göre idare o'unur. Bu lı.öylerde i. 
ki aydan fHla oturanlar da mub. 
tarhtı ve ihtiyar hey• tine iıa H• 
çilıebilirler. Bu köyl,. rde seçim dört 
senede bir yapılacaktır. 

Hazin bir ölUm J •ponlarıo Dotch Harboar'a Ziraat Vckilliğl P'"İ'nio ha. ı ·k k' • ı. 1 çe b e ımı llOctro işi belediye 
havadan, Sidney limaoile Madaıaıı z1rlaom 3rıodıı yürürlükte bulantın Cloktorlarma verilnıiştir. Teessnrle haber aldıtımı:n 
icardaki Diego Soarez deoiz üasO lranuııun tntblkıod'1 görültn alrSDk 

Zlr•at mUdUrU ve mU· 
fettl9ler Ceıhan• gitti 

1 ki d " · Çeltik ekimini yapacaklarm Ziraat mudürü Bay Nuri Avcı ~öre, Adanomuın genç ve kıy. ne denizaltılarla hemen hemen ay- ı arı a rozônüoe nlm11 bulnn-
ni günltude yaptıkları taarruzların maktadır. Yeni proi'"dtı ekimin müracaatlerinc \'erilecek cevep Ue birlikte. Ticaret _voUleti mil· metli lı bsnlcası m6dür0 Şevket 
da, basımlımo1n diıtkatioi, Midvay• biJhasıa sattık bak1mıadao muar müddeti yeoi proje ile üç ay• ÇI• fettişleri dün Ceyhaoa gitmişler Suba~t arkadaıımı:ııo beoüz lstan· 

dan baılta yerlere çekmek olduiu rat yapauyacak şekilde olraaııoı karılmııtır. Ba suretle komlsyoolıı • ve orada bububatıı el k9ym1 işleri bula ritmiı olao mini mioi yavru 
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• Maliye Vekileti Millet Mec• 
lisi tarafıadan kabul olunan yeni 
verg-ilerin oe suretle tııhalıskuk ve 
tahsil edilec•ği hakkında ayrı ayrı 
izahnameler huırlam1ş ve viliyet· 
lere röadermiştir. 

• 150 milyon liralık dnbilt lıı· 
tikraz akdi hakkındaki kanan li· 
yihası önümüzdeki hafta içinde 
Mecliste müzakere edilecektir. 

• Fevkalade kaıaflç temin 
edenler hakkında alınacak fııvh· 

iade verri liviha11 iktisat encüme 
cinde tetkik edilmektedir • Oıı 
gline kadnr bu liyiba etrafuıdaki 
tetkikatın ikmal edilerek kanonun 
M .. cliıts 1nilzakeresi beklenmek· 
tedir. 

• Devlet Demlryolla•ı idaresi 
on b~ baıirandao başlamak ve 
40 kiıilik amele i''Dpları seyahat• 
lerine münhasır kalmak tlzere ten• 
zllith yeoi bir tarife bazırhyarak 
iıtatyonlara bild:rm:ştir. 

• M01hak hususi bi1tçell dai· 
re ve mtıe11ese • menafii umu· 

mlye)'e badim cemiyetlerin yaphk· 
iare itlerden temio ettlkJeıl kazanç 

lardan ver&'İ alınıp al nmıyaca;ınıo 
t•fıiri livibaaı Mecliste mil1.akero 
f!dUecektir. 

lldiaat ve maliye erıctimenlerl 
verrl ahomau icabeU:ğioe , btid· 
çe ve adlive eccOmenlerl ise bun· 
lar ticari raye taklbetmediltlerin· 
den vergi alınmaması mütaliuuı· 

da bulundular. 

• Önümüzdeki kı,.. 20 blıı 
fakire yemek nri!mek üzere Kı· 
zılay Umumi merkezi şiuıdldt-o bir 
çok vilayetlerde bu hususun te· 
mloine yarayaeak yer aramakla be 
raber lüzumlu olan kömilr, odao 
ve aıbane tedarikine b11şlam1ştır. 

Halkevimizln 
çalltmaları 

Halkevlmizio çok yerinde yıp
m•ı oldoio bir teşebbüsle tedarik 
etmİ$ olduğa dokuma el tukihın1 

,ehrimlz köylerine rötürerek or•· 
larda köylümüze etki vcı yeni do· 
koma usulleri röaterecektir. 

Bu arada şimdi Kısralarbocai'1 

köyüne götürmüş oldukJara dokll' 
ma el tug-ibıoı orada 5 hıfta dl' 
vam edilecek bir kursla ba teşeb· 
büse baılanmıı olac.ıktır. Bo kor
sa civar kö~lerdeo Bayrambacıh '' 
Karslılar köy balkı da iştirak od•' 
bileceklerdir. Bu laurı neticelttl' 
dikten sonra d ter köyloro de gl• 
dilerek kurslara devam edilecektİf• 

teakip vtfat etmiştir. Bu acı b•~ 
beri alan arkadaşıOJız don sıb• 
tayyare ile lshınbula gitmiıti'· 
Yavranun hdrrli bababıısıAB "' 
ailesine tazlyetlerlmizi ıınntlr "' 
mini mini Ahmede Tanrıdan oı•f 

anlaşılıyor. Önem verilmiştir. (Devamı üÇüocn •e) haklundo teftişdtı bolunıouşlardtr. ıu Ahmet k1ta bir bastahtı mü· 

Fakat Aıneri~ahlarıoda gerek e1============================================::;=========================~ Midvay'm, arrekse onun ıimalınde 

v• Ataskanm ucundaki (Du~ch Har 11 1 Tarı·h"'ı Roman • ss ı z 1 N D 1 K L A R bour) UP bir Japon taarra7.ona uf- • 
ramssı ihtimalini röz:. önQoe tuta. .. ______________ _ _. ,S •h U f 

firetler dil·riz. 

ra" bııratarımüdafaaya hazırlandık ·=?=~============================::;:====== ÇEViREN ı emı ggur ==--::::-
lan da anlaşılıyor. bir ıüril kadın ıörünce işin neye vara· Ej'~r benim yanımda dururslln sana Rozvita yay 1 dedi. 

Mildafaanm ilk şuh l•fil av. cağıoı biısetti. Büy5k bir tavnıuyla ka· şu kızlardan birisinide veririm. Dsdl. - Bllyük hanımcığım· dedi. Beode Kızların hep!i rü'üım•ğe baıladılıtt· 
!anmamak ve baslnna uframamaktır. ptnıo yanana diz çökerek oturdu. Tarnak boyayan kız oet~li bir çıtlık ata ait bir mi1al biliyoram. Dayak yeme:ı Jakıa ise atzıoa geleoi ıöylrmej'e b•t• 
hk Pearl Hırbour baskınından Serazad biraz evvel elbisesini giydJ· kopardı. H yaılı at da yeni yeoi haylar edinir. la<l•. Q'DOdo btltüo bunlara ıükQoetl0 

lal J Ponlarıo diren J •ksa'ya dönerek · Omode Bu etnada tırnak boyayao kızla Roza dinledi. kendisini dolap beyg· rinden dab9 ders alao Amerıka ar, • 
Paıifik üslerinden rizlıce Midvay K ~ .. söyle bakalım 1 • dedi. - Yavaı rül kilçilk tay l Seni gem. Yİta işlerini bitlrmi$lerdi. Küçük kız inci aşağılık bir dereceye dOşüren J.ksa'rı•" 

l • d" ~nerck ız flHerelt Oıuode'ye leıaiyecekler. ile . ıüalenmic bir çizıne retirdl ve hanı· oevezeliklerloden pire IHlrlf· ı kadar bil15 
a yak aımaları ibtimalinı uşu - Sont d l d d ..,. a 
ıaıak '"' f yıpaıalı: vo rosl .. dıkhırt seni hi • •m e i. Hınımımız Serazad mmıo ay•i•oa riyoirdi. Boodan ;onra müteessir olmadı. J skıa durmadan söf

1 
J

apon ftmileriae hQcum etmek _ z::!;_ ablınak iıtiyor. - Hır riıi deha ziyade hoıuna ridi · Serazat ayata kaldı ve rüzel umer ko· lerken Rozvita dıvardao kitarı indird 

Dum H -;: ~ rUnkQ efendimdeo mem. yor. dedi. Rozvita'yı iıtermitia? lana Roı11ita'om mermer ribl beyaz oma. ve Jtltıa'yı mazUde taldp etti. 
m eksadile P.ıifığio her tarafına ou • Efenud~ alz•etiml ikmel etmedlıo ·- Kuıara bakma amma blyiUi ha. zuo dayadı 'o Nihayet Soru:ıad bopeioi saıturdu. 
denizaltı remileri 1öodermi1lerdir. - en ııı l~ıai? ' b' d - Papaa efcndı' J ded'ı, Sen .. o~ H oımcıtım, k·zıo çehresi çok filleç, iZ e - Bilezlkleriml w• tir t dedi. .,. 
Bunların Japon filotanu vaktıle rör - izmetcl lçio ea iyi efe dl d · ne Lombard'h kız altan bUaalklerl ko ıntııkilpesentaln J Kaf ıoıda kınalar Js'~ 'd' ş· di L 1: 4!!(1 tiZ kalağınl ferİya büken atfa aıma f"' O 
ınüı ve Baıkamaodaolıia blldirmiı rörGoen.1 ır. ım 1• ~•.dar •feQdiml bı.. lııoa .. -ır ltk•n yaltaklanarak haoımıoıa aldırmayıcatını ınlayorum. Peki •111-' 

ÇÜ ki be y lı:admı biç rüven olmu derler. .-Y ., 
olmalara ihtimali ÇOlt kuvvetlidir. fÖraıedım. n nna ef-di111 S~ot jakaa ltolarU öp•O, benim lmfarımda D4! kusar bulayor1UP J • 

Aınerilı:aa donaomaıı Bqkamaoda· Beoedek'tir. _ S eut adam I dedi. Sen miaalleri· S erazat. Rozvlta'ya hitap ederek. - Benim r bl bir adama böyle t•Y 
aı A-1ral Kını'on ıon demec"ıode R 1zvlta A ' 1 b k - Kasar benden rittl • dedi. Kocı. ,,.,, üzerinde fıkir 'JÜI tltmeL yakıımaı , •• , - ul hep attao g e tiriyor1uo. n at• aa a • .. 
cbatı P .. lfütte daiınık bir halde - Efendin Nlll hlıaaetioe makabil ka kalem :ieo ıiyado yeınlildt ujraımlftınl ya vermek iıtedim f ıkat bak çizme bu- k at mademki emrodiyorsunoz aöyleyilllll" 
bir ço" cı.aiuıtİ r•milerimi& Ylr· kıç P"• verifO'? Tırnak boyayan yuolo bile HDİ befenip almadı. Artık BüyQk banımcıtım ıeoio luzlaruı 9° 
dır. Banlar bize bıç deiılıe menfi OıoÖde yırla• JakH - Belki papas detilde ıoylstlr. bir röl b.fıaa rit oradaki beyu kazla· ine~: bit kadın iyi olua ca ba iyilikle/:. 
mabiyett• P•k çok malOmat vere- - Haftada iki perhiz, ilci kırbaç ve. • Elbiseci kadın ise rı : Kız ka•deılerim beode ilelebet im: üzerinde bol bol bulannaah. Seoin k•• ~· 
bllıni~lerdlr. ~ •Ö•ll beoa rö . .teıl· riyor diye cevap verdi. - Oıtkao Alaba çaldıj'ı ah kurban kaldım def Sonra Omodeye döAerek ı rıa iosanın rözlerlal rıdı~hmaktan bd f' 
yor. - Biz aana baoun iki mlıliol V9fe. .. don bir papaa. Diye Ulv• etti. Heme• - Papaı 1 dedi Jıktı'ya ne de11io? ıey• yaramaz. Baolar bir ~llnlOk t~f 

Amerikalılar, bir J•poo fUoıu. biliriz. -dense bo ıözler O•odeyi biddetleodir- Onuda alma:ımıııo? bil• kaldırıp ahıra riremezler. Y• 
aao Midvıy'a doğra feldljinl ba· Omo:le baımı .-ılhyarak asifti. lıteilir istekıiı. O aode hakaret dolı bir nazarla tn çuvahoı ise yerinden bıle oynatamaı1"d-
ber alınca, uçaklar, hafif lr.ruva. - Kıaratıa ayiıra JUW vardıf'o • - Eter at çı)gm oaa HDID boynuoı ıel Jak1a'oıo nefiı "eı1dımh vilcııdanu Oaaode ıö&lerioia Seraud O••':o1 
ıörler, mubribler nııtuile ada •t· yw~e bea dwmek ı.ta.... detii 1beol• BonN efoadımt karbaa tdt· yakuıd~n qaiıyı bir ıllıdilktoo ıoara: hiç bir teair ratteraa~ijiol biP.t 
raf• " ...ı:s , +om bi• k·,·1 ••h•lre•F lrıı" Se•uzet ıöıı .. hrıft•, ıricra O.dl. - Oda CStekl wlbl r•v,ek batla:>mlf ( IJnanu ,,.r) 
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Vapur köprüye yaklaşnken 
y AZAN · "Güzel., ile .. alımlı - sempatik,, arasındaki farkı b~ 

lirtmek için Ö3Ce ''gllzel,.iıı oe olduğunu bilmemiz 
R E F 1 K lizımrelir. Bir E•telilc bilrioia dediii ribi ''kadma 
H A L 1 D rBzellilı.teo ne aoladıianı ıorarsanız beınen kendini 
K • R A Y dllşllnilr; bir erkek ite ıe ırilisini hatırlar, artiıtin 

•ltlı.ıa relen yaptıtı bşykeller ve r81imlerdir; bir filozof iıe bir ıeycik· 
ler diıemea, ı•ıarar, kabri,, Gibellijia • theoriqaa • uazart,, bir tarifi yok· 
tor; ancak tarih bakımından tar fler yapılabilir. Zira her çat kendine 
röre bir fİhellıie sahiptir. Oııaıı içindir ki bir devrin l'ÜZOI balanda 
iuaa ondan sonraki devirlerin daima l'lzel bakması mllmkDn detfldir. 
Eter bakıyorsa işte asıl razel ve sanat eseri odar. 

S ıııat eıeri yqımalc için l'üul olaaalıchr, hşıu rü'.PI, bom altmlı 
ola•aa daba al&J Mdeli Snleymaoiye camii ribi.. . Hayatta ve ıanatta 
•lıınh olaıao teılri, rolil, deieri ÇQk yil'ctektir. H,, rllzelin alımh olm~. 
dıtıoa bir misal öotlmilzde duruyor: Araıofya camii f Ayaıofy• cam11 
bir mlmarhlr. ıaheseri imiı ... Aaltyoram ki öıledlr, ala bir y.:ıpıdtr, btl · 
tün bir tarihtir; battl, belkl de bi~ bırikadar. Fakat bisiıa gibi sanatın 
d ,,i.11ij'İııe ereıaiyeıılet içio -bele röce pek batan kaba kabı, ııra sıra 
dıt payandalırile - baylı alımıı:ıdır. lnHn o koca binanın önünde, de· 
nize dotra bakan ve ilerliren bir avl•, bir Hl, bir taraça olmadıiana 
ıaıtıiı ribi sonradan beoimsemiyerek etrafını taktıiımız birbirine uy 
lllaz minarelerden de adeta ıi11ir&e11aekteıiir. Bir kilisenin cımie çevri· 
lem iye er jina ve Türk ribi dllayanın ea zarafetli, en güzel camilerioi 
yapmıı bir millete Saiate Sopbie'oin bilo cami d iye Hvdirilmiyecetine 
en parlak örnek iıte ba Ayasof1adır. Ayasof1ayı cami yapmak, Fatih 
tamanının elbette ki bir icabı idi; fakat Süleymaaiye ve Soltanabmet 
camileri ribi alıll1ıaao ruhuna daha ayııın, daha aydtn ve mimari kıy· 
aaetl de pek bııyllk Tanrı yapılar1 bllttlıı ıaltaaat ve heybetile, zarifliii 
ve ı öz kamaıtıru:ılıiı ile yükıeldikten sonra ötekinin nihayet bir müze 

' ıayılmasındaa tabii ae olabilirdı? 
Barün, vapur Köprilye yaklıtırlcen llç ala yapıya ba"arak böyie 

dOıilndJm ve dedim isi: ''Ne matla dedelerimize ve bize ki htanbul 
f etbioin bat yilıilncll yı\1111 katlayacaiıauz yalun rünlerde Ayasofyanm 
kart•ıJna aanat elimiz bot çıkmıyoraı; Beyazıt; Sllleymaoiye ve Saltan· 
ıhmet camileri ile, ba tııbri fethe l'erçekten llyık oldainmazu cihana 
iıbat ediyorazl 11 

Fakir çocükları hafta
da bir oun tuzlusila 

tatllsile duyurmalıyız 

1 

Filanca memle· 
ket, tı•ftaoıo 
moayyeo ,nnı..

1 rinde ıu ve ,u maddeleri, meseli 
•t ve tatlı yemeyi yasak etmiş. 

Sak•n akla ıo rrlıanio: 
- Eyvah .. Bizde de aynı ıe· 

yi '-wıipe etılenle- ....har ediyor •• 
Bılikiı ... 
$ayet deseler kh 
- Filinca mevıim içiode 

t Taa'da• ) 

türlll doyamıyan zavallılar aratın· 

daydım. Ailenin çocukları bı fta 
aona eve ıelince,büyOk annem kol· 
ları 11var, dayı• maarafa rirer, 
yabat annem rıyrellenir, bize bir 
tatil ıllnll Zİ)'afeti çekerlerdi. Ye· 
di l'Üode bir kere olsan külbash· 
ıile, 1alatasile, un belvasile tıka 

ba .. doymanan nefılmde pek çok 
fayd11ını biuederdim. Hem intan 
böylelikle ıç rözUilllkteo de kar· 
talar. Şanan banan bı klava, börc k 
yediiini artık hain hain kııkanmaz. 
Mıbaılebicilerio camekiolarıoe 
,.&~ yilıTci b~r ıiirtıla bakmaı. 
Veyaaıda balandntam strada da, 
aefir Hiiıeyia Hilmi p11~a merhum, 
babamın hat1ra1ıoa hürmeten, be 
ni her pazar ıofra11na davet eder, 
o aç tcbrin ortaeıada tatilden ta· 
tile olsun, karaatıma .. atz'ıız ve 
bol yemek firerdi. 

Hayabnda bu vaziyette yal· 

BUGON 

.'··HARİCİ HABERLER 
1 

Çeltlk ekimine dU- ı 
zeo veren bir pro· 

italya haf. 
be girişinin 
. OçOncQ 
yılını kutlarken 

Ankara 10 (Radyo razetesi)-. 
Buıün ftalya harbe rirlşinin OçOn· 
cil yı!&oı katlalayor. 

Baadao ta• iki aeoe evvel 
ltalya ba,vekUi · Mösyö Maaolinl 
V enedik aarayıoıo bılkooand.an 
ıöyleditf bir nutukta demiştlki : 

" ltalya Baran biyll~ karar
lar vermek arif81inde balaaayor. 
ltalyaaın verecetı bu karar dünya 
darnrnu üzerinde büJGk teıirler 
husule getirecektir.,, Ayni h"fta 
içinde İtalya hariciye nazıra K'lnt 
Ciyano Fransanıo büyllk elçiıini 
çağırtarak ltalyanın Fraoıaya ilinı 
harp ettiiini bildirmiı ve bir kaç 
ıaat ıonrıda lnrilterenin ltalya nez• 
dinde ki elçiılne ayni beyanatı tek
rar etmiıtlr. 

Halbuki Almanya mllttefikJer. 
le harbe bqladıtı zaaaa Alman 
devlet reiıi Almanyuın kendi kH· 
vetlnin a.Gtteflklerle çarpıımıya 

ktifl relditfni ve biç klm1eden yar· 
dım beldemediğioi açık bir lisanla 
beyan etmiıtl. 

F nkat Alman devlet reiıinin 
kııllaomıı olduia bu kat'i liaana 
rııi uen 1940 Hn81inde vaziyet 
bambqka bir ıekil alda. Almanlar 
tarafıodao Norveç &zerinde yapalan 
h:ıreket ltalyada büyük bir tesir 
ayand•rdı. 

Çiiaktl Norveçten ıoora Hol· 
Jaııda ve Belçikanın bir anda yı· 
lı.altıı ltalyada harp ceryanını kGY 
vetlendirdl. Alman kuvvetleri kar· 
ş111nda Hollandanın 10 rllıı daya· 
nış•, Befçikacıo 29 Ma111da teslim 
olm111 ve Alman kuvvetlerinin Pa· 
rise yllrllmelefi, Franıanın yıkdmıt 
o1mayı ktbal ederek ayrı bir aalb 
yepacaiını anltyan ltalya ba f.,. 
aata kaçırmamak içiadirkl 10 Ha· 
ıiranda harbe fİrmitti. 

Vakıa~ buaplar-doirt1 tıll· 
ta • Haairanın 20 ıinde Almanya 
ile Franaa araı1nda bir mütareke 

Bunda Frantızlu 

.J• hazırlandı 
Libya barekitı / <Baıt"rafı ikincide) 

no daha etrafı. incelemeler yap. 
tavsadı .. ıa,. t••in ectHm1tt1r. 

Kesik ıalama uıalllnde tarla,., 
ıaım barakma m6ddetl 48 .. atteo 
oa rllode bir 72 ıaate çıltardmıı· 
tır. Çeltik eltimi yapılau yerlerde 
balaoau kontrolörlere yardı•cı 0 • · 

larak sa korayacaları ibdaı edil
mektedir. 

Ankara 10 (Rad70 razeteal)-. 

Li~yadekl ~aharebeler tavaamqtır. 
Taarnn ve karı• taarraz devam 

etmektedir. Rommet Bir Hakem 

mevkUode reni bir taanazda bu· 

lanmqta da maıı1affak olamamttbr. 

Rom..a'ln yeniden bir taarrata 

bqlayacaiı bildlril1Dektedlr. 

Klralalfta · w• ödU11ç 
verm• kanunundan 
renlden 3 hUklmet 

t•rd•l•n•c•k 
Vaıi.,rton 10 (a.a.) - A••· 

ri"a Birleıık devletleri Polonya , 
Belçika ve Yu.nıniıtıı.n aruıada 
kira ve ödllnç verme ıuakavelele 
ri aktedilmektedir. 

A••rlka hariciye nazarı M. 
Hail din l.a memlelıetlerln ılyaıl 
mllmeııill,rlne •Hkavele prolele· 
rini vermlıtlr. 

Haber altndıjına töre bu m•· 
lıavele projeleri r•çenlerde Raya. 
Norv•ç ve ·HoUanda'ra verllea 
projelerin aynadll'. 

Afmaaya ile m&tareke yaparkea 
loıiltereolD de pek çabak bir za. 
manda yılulıtcarıoı zaanetmftlerdL 

Hatti bir araltk . Frao11zlann 
bu rörlltlerlne uyroa bir ıekil ar
zeder ribi ıörllodtl ve Alman 
kavvıtlerlnin üıtilıte yapmlf olclık-
ları havı taarruzlarına fazla daya. 
nımıyacak bir bal arzetm•ie baş· 
ladı . Fakat biltlln ba tahminlere 
r•tmen rDn reçtikçe lariliz mii 
daf aaıı kuvvetlendi ve lariltere 
fetbedilaez bir kale ba"oi aldı. 

Ne r•riptir ki larilizlerin an 
zayıf ve ltalyanıa çok kuvvetli ol· 
data. bl"r aeVircle ltalyan Somaliıi 
Baeriae taanaz ederek ora1101 ltal 
yanların elinden alddar. 

itte baran ltalya harbe riri· 
tinin Gç6oc0 yıld&ıilcnilnG katla 
layor. 

ltalyanların bu ild Huelik harp 
eınaıanda bQyQk kavıplar verdik· 
leri muhakkaktır . Fakıt bana rai 
men zaferden &mitlerini k81nıedik· 
!erini bildirlJorlar ve diyorlar ki : 
10 luazirudi ltelya ile AICDaaya ara 
sında ııkdedilea muahede ltalyın ve 
Alman milletinin tffaolldllnlln Öf'iı 
ve aona-tu. 

Proje yürllrlllltte balanao ka. 
naoan ceaa hllldlmleriol kavvetlen. 
dirmekteclJr. Çeltik alaalar1 k61-
lere 500, kaHb.lara 1000, t•hlr· · 
lere ISOO .... fed• daha yakan 
olamıvacaktll'. 

Projenin aon bir maddesine 
ıöre bet ıeae içinde memleket 
çeltik a 1 a o 1 a r l 1 e diier 
mlnlt alanlar Ziraat, Sıhhat ve 

lçtiaai Muavenet ve Nafia Ve· 
kiWkleriac• t .. kll edilecek bir be· 
yet tarafından tetkik edilerek 11b· 
bt, zirai, iktisadi danmlan elve· 
rifli bir tuzda daimi çeltik bölr•· 
leri ~aralacaktır. 

Daimi kanatlar kualacak, ekim 
iti t .. killtlandarılacak, baıaal 11h· 
bt prtlu koaaJacak ve banfar ip. 
de ayrıca bir kaaa• projul hazır. 
laaacaktır. 

Z•m ı•r•n aıretme11ler 
Haber tldıtıaaaa Wöre, kız 

U.esl fiıı:ik 6j'retmenl MGbabat 
GllneJ 40 liradan SO liraya, erkek 
llaesl edebiyat ateJlyerl BedrOaalsa 
7S lira ilcretten 30 lira maaşa, 
erkek liıeıi felıef • Öfretmeoi Ra· 
ıim Başröz 40 liradan 50 liraya, 
im. liıui felsefe öiretmeni Fatma 
Şerbetciojlıı 30 liradan 3S liraya 
erkek li1e1i Almanca öiretmeni Ha· 
lis 40 liradan SO liraya, ikinci ·or· 
taokal Türkçe ötretmeni lbrahlm 
Bilren 40 liradan 50 liraya, birin· 
ci ortaokal yartbilriıi ötretmeni 
Nariye 40 liradan SO liraya, kız 

liı•i ma,iki ıttajiyeri Behire Bil 
60 lira llcretten 11li 20 lira maa· 
ıa, birinci orta okaıl frao11ıca öi· 
retmeni Necip Gllnet 40 liradan 
SO liraya, kıt liıeıi tarih • cotraf 
ya ö;retmeni Hamide Çamurdan 
85 lira ücretten 30 Ura maaşa, 
birinci orta o kal tarih coiraf ya 
ıtaliyeri Oıman Silmer 85 lira llc 
retten 30 lira maaıalara tabvlt ve 
terfi edilmiılerdir. 

f __ H_i _K_A __ Y_ E_.I 

TDrklye Rad1odlflıyon postalan 
Tlrkl1e rady ... , Aakara Rad,-

7,30 Prowram ve Memlek 
ıaat ayarı. 

7,33 Mllzik: Karııık pHWı,.. 
(pL) . 

7,4S Ajanı buberler1. · 
8,'lO Müzik: Kertıık protr 

devamı (Pi). · 
8.lS -
8,30 Evin aaati. 
12,30 Protram ve memlek 
12,33 Milzik: Kadınlardan 

•il farkıları. 
12,4S Ajanı haberleri. 
1300 -
13,30 MOdk: Fud Ş.rk 

PF.,..mıaıa devamı. 
18,00 Prorram ve meal• 

Hat •Yarı. 
~; 03 MGzl,k: Çifte faııl. 

icmali~()() koaaıma (Dıt pol 

19.IS Miizilı:ı Dana mozıji 
19,30 Memleket Saat A 

ve Alanı Haberleri. 
19,45 MGzikı Yurttan ı..a. 
20,lS Radyo JazetetL • 
13 30 Mnzik: arkı ve tilrlr. 
21,00 Ziraat akviiDI, 
21,10 Müzik: Şarkı ve tllr 

lw projnmııun devamı. 
.21,30 Konapna (Kahrama 

aaati). 
21,45 Mhik. Radyo Seni 

ork ... •ı. (Şefa Dr. PraetorlQI) 
1. R. Straa11: Piaoo ve 
katra için Bllrleik (Ferb 
de Erkin); 
2. Çaykovıki: Ceviz . K 
Sil 't'I, 

22 30 Memleket nat ayarı 
Ajanı Haberleri. Ve boraaJar. 

22,ifS· 
22,~ Yarınki Prorraaı " 

ltapanlf 

illn 
Osmaniye beledl 

riyasetinden : 
Kasabamızın elektrilc teıiaa 

nın kapılı :rarf aıula ile eksilt'• 
tine talip z.ubor etmed:iioden e 
9İltme lS Hulran 942 pazart 
rliotlne kadar azattlmııtır. Ta 
olanların owtıa .. at 14 de Be 
remiz encllmenine mllracaatlan 

2106 11-13--lS 

Bu 
Gece 

Toros eczanesi 
(Y enicami yanında) 

kadınların ipek çorap ıiymui, fa
lanca ıaatler araaıoda ipek kamaı 
k•llanmalan ya1aktırl Şıklık .,.ı ... 
Glealnden ıoolar ve ıanlar ailelere 
Jıkı• olayor. 811 teb.pl1 onlarıa 
da ancık maaYJ•D tart ... altıoda 
(me1eli l'ece toplanblarmda, ya· 
hııat dtlillnlerde) kallaaılmalarıaa 
•Gtude ediliyor. Ba buaıta yeni 
bir koordinaıyoa kararının neıre· 
dileceilai haber aldık, uyın dini•· 
Jlcil•r ... 

nız ben d•filia elbette. Yirminci • 
uır baılanl'ıcıııda yaıımıı insan· 

Be.yaz maslahlı · kadın 
YAZAN: Tarık Serfice 

Radyoda Nureddin Arta• 
arkadqımızın bövle bir mlijdeıini 
dayuıu ı .. iaecttl• ... 

Keza deteler ki: 
Yaz meniml ••lince, erkekle

rin yün lloıtllaa riymel~ri y11ak 
edilcniıtir. BnyloUkle milletçe ıa 
kadar tasarruf yapacatız. Ancak 
bıfif kumqlardao elbiaelerle mev· 
•laa reçiıtirilecek. Kalın kaltn po· 
tiııler, iskarpinler de memoa. Ba 
leQe ••marlar, ıelecek Hoe de 
btlt&n halk haziran, t .. maz, •im· 
toıta batif ve acaz sandallar kal· 
'-11••ta mecbar-

y eni bir karar: Yazın baait 
kaaketle11: riyilecek ... 

81111• da caa ve söailldea al 
k1tlayacaklar araıanda beni ba· 
a.,danuz. 

Fakat rıda tehditlerine Allah 
bııa •eaaleketi daha fazla mabtı Ç 

bıraklDUın. Hele: « Tek sayılı 
tllıılerde et yokl• ribi nizamlar· 
claıı lnıallab mabaripler bile tez 
••kitte kart•larlar... Bizdea da .... 
bir Aaoak bata ve ta• tenine 

81al akla sell10r. 

1 Ôtedea berid•ı «Fakir halk 
tlaa, eakl lmantlere beaziyen mG· 
-...._ bralmalacla I• filctı tlk
~late, laatti reımi ata.a.t bile 
~· yalua tt t !lbbOılerdea baba.t 

8111 arada fakir çocaklar lf1a 
;~ftada bir ıtıo tazluıile tatlıall11 
~ c• do1aak. rGDG:ıt nlln ibdaı e . 
8 laaeaial de ben tavıiye edecejim. 
1 -. .... ddt " manevi pek çok 
•rclaaa do"••acakt1r .. n11oram. 

... :!;• laarbio k .. •oketi için• 
.. •ık .......... 

tar aruında kıthk çekmenin f ell· 
ketioi reçirmif pek çok bedbaht 
balanaa ıerektir. itte onlar, emİ· 
nim, «haftada bir kere fakir ço 
c•klara tazluilı tatl11ile iyice do
yarnaab prensibinin iyilitfnl tu 
dik edeceklerdir. 

AtJıanelerin, Y ardımsovenler 
cemiyetinin ,,. kurolmaı, karola· 
cak blUID letkillttn fakir yavra· 
laramtn haftada bir kere iyi do. 
yarmak tarımı aeçmelerini ısrarla 
tavıiye ederim. Hafta tatili haya· 
tımızm en m•at rlla11dür. Macidi· 
ne rahmet ... Doyum flloO de ço· 
caklarımızm 6yle bayramı olacak •. 
Hal ve vakti yerinde ol.uılar, bat 
tada bir &'la blr çocaja, Gç ço· 
cuta mllkellef bir ziyafet çeker· 
lene pek bayırlı bir it İflemlf o· 
lacaklardır. Zira, rö:ı var laan var: 
Fıkara maballeleriade kara~ doya· 
mıyaa pek çok yavru yeıamakta
dtr. Banl&rJn açlıktan yalatz buta 
we 111ka dei:l, harl. ve kindar 
olm•malan için tetbirler almak da 
içtimai vuifeleria batında l'•lir. 

• Aqam 'daa • 

ITAK v tMI 
11 Haai,an 1942 

PERŞEMBE 
YIL•IM2 • 'A Yı 6 Gii• : 162 Hızır S7 
Rual. JUi- 11a,.. 29 
Hlert 15'1- ~mulyel'enl 26 

Sayın Çukurova 
çıttçll•~•n• 

Yeni Lanz traktörü almalc 
iateyen çiftçilerimizin hemen 
lbleaeatme müracaatları. 

lıak Ticaret Evi 1Ahibi Ki. 
mil Alada Aafalt yol No. 71 
·Telefon 80 Adua 

.. 9-J0.11·12 

- Hııtimi., 
Reiı Abdullah haz daydaiaou belirten b'r 

heyecanla : 
- Sabi mi söylllyor aaa, dedi. Haıi.ı ka· 

bileıindeaıin ıea öyle mi ?I. 
Kadın koaa91Daksızın içiçe kıvrılmlf kir

piklerinin d•ia bir hareketile tözlloll teyld 
etti. Ve rayri ihtiyari biaetli ki, kabile reili 
aöz ve hareketlerinde rittikçe ,. ........ ktad1r. 
Ve hakikaten rent adam deiifiyorda. Şimdi 
evinde kendisine bir çok .. ,ıer vadedilmlt 
veya hatarlatılmıt fibi bot 16r11Dmek iat.,ea 
bir bal vardı. M-naafib elleriai birbirine vare· 
rak kö19de beliren Rlllteme yine dola bir Hlleı 

- Y aba1tcınıo illirabatiai temin edin. Of. 
terlerini de iacitmeyia, diye .emir verdi. 

Ve ıllratle onların çıkmaıuıı beklemeden 
dt1arıya fırladı ... 

• •• Ertesi ,On kabile reisi yabaacı ile yine 
kartı kartıya •elince; ıararla oaa ıedlre otar· 
tarak memleketi, kabilesi baklunda bir çok 
ıeyler ıormaya bafladı., Mlltemadiyen, daraa. 
dan ıorayorda. O artlk teldifliz.. Kadından 
cevap aldıkça teırifat lcaplarmı, ••vkiiai ua• 
tayor, keadiadm reçiyorda. Bir t6ye otarap 
kalktıt·ı divanında, Hatimi kabll81ioi çok tak· 
dir ettiif ve HVditfnl .Öyleyarek yakın konaı· 
ma11na ayao maniı IMnketlerHe Md• bir adaa 
olmatta. Yabancı dine röre tok detlıen ça. 
dır bavuıaın ldeta sibrla• bpahyor rlbiydi. 
Reiı Abdullah ne tok IOJ nn1ord•. Yarabbi .. 
O kadar ki bir aralık ooaı 

- SHI d6rt arkadatınla rarıa kabi&..U.e 
raader••Jİ ndediJon•. dedi. Fakat bana 
atıl kabilealaia, reieiaiaia km Belluataa balaMtl 
Ben oona - taabblt edebilec:eti• .. a1,et. . 
lerinl daya daya - rll:ıellıiloe. asaletine hay .. 
racı oldam. Beyaa mqllblı kıdıa , OH dinler
ken bnkmedlyorda ki; karııımd~ konqaa b• 
Uçllk ıark diiay11ının bildmi heybetli vDcada, 
kalın kaılıranın altına çekilmit ıl1ala fÖılerl. 

.çekik ve mlltebıkkim erkek 9ebreıUe arkına 
' ·ı.·u -4ere~9den · ~ıyıtlya Gıt&a ve kıyuıya r6· 

•eldir. Geoit alamda ve ıöz kuyraklarıada 
J61eıle yantJnlqmıf çiqiler .. t JÜz&ode lde· 

· ·te bir ılı fibi dlhrllndlaer. 
kabile· reili ifiaia bldo COf~ 

k~qaa11ada devam edlıorda: 
..... 011r-..... " tok .. & ..... ~ lk· .......... ,........._ ........ ... 

halde- tabayyill ettijim sihrini bulamadım. ti. Otaidan ayrılıyordu. Döodii : 
Olketlnln bıbçclerlnde bir sil fidanı, ka· - Allaha emanet ofaa11& efendim d 

Wlesi aruında ~r Saltan, dailarda ati,le bir Belkııımıza barada ~rçenleri aya..; '6J 
kObeyfloı ıllllü,t•. okiyle .... 1aa bir m•~· yecefime llizi yemiııle temia ediyorum. 
rlp olan Belk111a koaatına ridlyor ve ona •o · • • • 
nbiliyonaa kadnil... Ooa sonıu •ahabbetimi Sabahtı .. 
bildir ve aöyle ki cemile olmak bere ei:r.i der· Ve J'eD! ~abile reisi henüz yabjınd 
hal 1erbett btrakı10ram. kalkm11 dttıldı. Bir ıtifaf receli reçirnait k 

. Genç adam bir beıto mırıldanır ribi, böyle dar • - n n d a yor~an r~rurı yor a. Geç yatmış,l'SÇ aya 
rönOI azabını aöyledikçe rahatlatıyor, ve fa . mııtı. Şupbesız. yine h:ıyili Belkisi yaşat 
~~~:.t~D koo111ayordu. Seıini daha yav1t~ ııyknıuz, ıshrabh bir rece fcçirmiıti. Ve IDD 

- Hepsini oua ıöyle, diye Uive etti. Hep- t14em yateiında onu ba •Dı&"Oo hayalile · • 
~ini.. Beni neden iateaaedi. Kabileoizdeu arat· mek mab~~ka~ki ~(r kadını çdd1rtan bir t•)' 
tıtım zaıaao red cenbı ırarama ktrmı,sa da Elleraoı bırbinne varda. Et'tlnin öteıia 
yine banda bir baz baluyonım. O bana n&1ip efendisinin bir el ve dadak harebtinl beki 
9Jacakt1r. Çllokll itikadım vardır; Her 4ey yen Rüıtem hemen plnmllf ve rilküa yata 
topraiıoı çeker veya toprak her şeyi. Bizde ;'.~~ihde tattato bir paketi kendiaine oıa 
ayni toprak çocaldarı, evlitlarıyıa.. Kadın, - Efendimla, diyordu. Y abancdar eıariai 
timdi varalmq bir Ceyllo l'İbi HYfİIİyle herine ritn •t•rmadan yola çıktılar Kad 
tazallllm eden ve r•rçekten derdine inandatı aynhrkea bu emaneti banıı bırak;L Ve 
btl intan kalbine acımq sibi, aatr• ve 6f· ef •dieia •1andıktan ıonra vermekfftiml ıö 
keli tavrmt buakaaak iltiyord•. Fakat birden ledL Genç adanı ranp bir rab barah için 1 

...;; onan bir filo evvelki hoyrat halini batlrla· R~temden paketi aldı. Uzan azmn endiı 
yıaca - dokanaldı konatmaktan kendini elınde reıdirdi. Ba·, taaccıbe, meraka dtf 
alamadı i · · 

- Ben de kabilemizin ileri releaierindeninı. bir ıeydi. DOtilmll çöaclL Çok tırbaf. Ba 11 

Kabilesine lGtfa tok reiaiıaiziu kooatına rirer tıkı düiiimlea•lt ipelt kedıa ıaendiJi içiad 
ça\arım. Sözlerlaiai,;mababbetiailıS 8tlkı11n kon. aapı sedef itleme& Ulacı~ bir hançer va 
dlaloe ıöyle1ebil:r1a Fakat dinler mi bilmem. ve tizerlade ..,.., • ., yazılı bir kliıt. Ha7re 
Çlak6 oa bis lcabll•I dilinde dol1t4au büyült açtı. Ba bir kadt11 yazt1ınaıydı ve ıöyle d 

bit ..... kıarıai ,,. ruabhJır. . yord( ;.. ... hauçer:le öldU..mek içi o .... 
Kabile relll laeyecanla yerinden dotral . t' .. Bit PÇ••o kızı ~bl kaçtrırına d 

rak ellerini fÖiı6 tlz•ine baabrdı: • : pdıDlttımı hor r3ren ıözllnGn h " 
- Evet ... ı•yed beni reddetmekte devam ~ varaple alaeakbm. Olmadı. Aı:~c.:. 

eder ve ben kalbi.af parçahyaaauam ona bir ,..ıaadımo Yakından rörUp konllf 
PÇmea kızı ribi ~çarırıa de•lttf•. Fabl c1retlılr aöae llyık rördiha. Artı~ce~ı:-1 
Alla~tmı kasem ederim lct kadın 1 yine ,,.- kıs kalbini una verıaittir. Hançerimi ı d 1 
HVft1lyle mecoao !oldata• bir :lada ..,,..... ..-O Belkiı renç kabile Nial AbdalJ.b ...,i., :-
ihn bir ı1özdlr a,. .. ı ptattndao fırladı. Her ıeyi vi f it t r 0 

- Bird• hitcWtleaenk - .. .,.., .,..a.tf anhyosda. Bahtiyuhktao çdğuıdı a H çok 
özleyeA bir iaMli bir f ey• kadir .- korkttı••· kaparak Rüıtem•ı · arma 
dar. Ferhat, .. rlni lı&ia da.ilan d ... edi mi?.. - Atım nerede, diyebildi. 
Aımı ..,._da vaı,tine k ......... kili olan - Ve çok muhtemeldir ki Allah .• Nibaye 
K.- ilefil miydi?_, . . çollere kadar alaıtırdıtı qluo f Guuıl b& 

Y abaacı ücimm .....,...c1a fÖrllnmez kııdntioe biz kallarını ioandtrmek .;~ ve 

.... ~ ~ ... F. ... t •Üakk.ıt •laa ma.cera daba rarlp ve hisli olan diye 

·- ki· -•- ..1:.:.., ~- oludanuz .oz....... de oalartı rüa ka ..... daıa kw.u Jlollıa .... 
...,.. , ... - - ve· b1r it terklll* ....,...., .. 

· As ..., ... lt,u ••ııllalalı kaclaa urbeıt- Kt.bilir U.... -SON-
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Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

&uvare 
9.30 Bu akşam Suvar• 

9.30 

ikinci ve son haftası ba,ıadı 

Mısır'ın sahhar yıldızı 

Ommü GDlsDm'Dn 
Türkçe sözlü - Arapça tarkllı 

Harunurreşidin 
GGzdesi 

Şaheseri görUlmemit bir muvaffa
klyetle devam ediyor 

AJrıça : M•thur Poll• h•flJ••I 

CHARLIE CHAN'ın 

Katil Kim? 
Soo derece beytcaolı ve merakla macera filmi 

PEK YAKINDA : 
TUrkç• •özlU · Orljln•I t•rkıh 

Ali BABA ::~:.~ONUNDA 
Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Orman emvali satış ilanı 

C•osi 
Çam 

Mikdarı 
Hacmı 

H8cmı M3 
108 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Karat 
529 '20 

1- Seyhan viliyPtinin Bahçe kazaat dohllinde Büyük Harman onma• 
ınnda 1C8 metre- M. mikdarmda kere11telik satışı verilen pey llyık 
l'Millmediiindeo on l'Ün daha azatrlmıtbr. 

2 - Satq 18 - 6 -942 rtlntı ıaat l l de Seyhan Or. MlldGrlütO 
dalruiade artt•raa Ue yapılacaktw. 

3 - Beher metre mikibınıo muhammen fiyatı 4 Ure 90 kuqtar. 

4 - Şartname ve makaveleoıme prol•leri Orman vmam mGdlrlnte 
Seyhan ormao çe. müdürlüğü Bbbçe Or. B. Ş. yerl~rden almır. 

5 - Muvakkat teminat 39 lira 69 karattar. 

6 - Sıtıı "mumidir. 
7 - O ·man 8 6 942 rDnünden başlamalı üzere ıo fÜD müddetle 

aahşa çıkarılmıJhr. 
8-Talipleria ıyoi rGn Ye aaatte ticaret od •• Ye9İ"alar1 V• teminat 

•akbazlarile biri kte Seyhan Orman Çevire• mlldllrl6tüa· 
de 1tUt•,ek~il aatıt lsomlıyonaraa ıallracaatlau (Ticaret odası veslkuı 
k3yllilerden iıte&ımez.) 

9 - Ora:au 8 ay mUddetle verilecektir. 210S 

il An 
Belediye Riyasetinden 
1 - Kumaı. dikil ve malzemeleri müteahhidine ait olmak 

prtiyl~i Belediye zabıta mtmurları için 3~ takım yazlak elbi
ıenin yatırılması açık eksiltmeye konulmuıtar. 

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli 36 lira 50 
kuruı ve muvakkat teminab 88 liradır. 

3- ihalesi 23/Haziran/942 Sah günn saat on beşte Be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

4- Taliplerin, prtnamesini görmek üzere yazı ifleri bü· 

rosuna ve muayyen ıün ve saatte muvakkat teminat akçaJa• 

riyle birlikte Belediye encünıenine müracaatları ilin olunnr. 
2083 6-11.-16-20 

Deniz gedikli erbaş orta okül 
mUdUrlUQUndenı 

1 - Bu yıl dotrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
llzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- lıtaobul ve civarından müracaat edecekler lstaabal 

Deniz K. btına Mersin ve civarından ınOracaat edecekler 

de Mtraindeki okul müdürlütüae. 
3- lıtanbul •• Mersin mınt1kaıı haricinde baluaanların 

bulundukları 11kerlik ıubelerinc dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir muıbasını da lıtanbul Dı. K. lıfuaa veya 

·Mersindeki okula göndereceklerdir. . 
4- Kayıtlar. 1/6194ı tarihinden 30/9/942 tarihine kadar 

devam edecektir. 2090 9·11·13-14.17-19·.l1·23 25 27-30·1·3-5-7 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 
Baatldıiı yer ı BUGON Matbua, 

U. Netriyat Miidllr6 ı Avakat 
R fat YAVERoCLU 

BUGON 

Çifçi birliğinden: 
Toprak mahsulleri ofisine geçen sene Hububat satmış olan 

çifçilerimiı bu defa &$ağıda tcsbit edilen tarihterde kilo başı· 
na 2 kurut farkı alacaklardır. 

Muamelitın kolaylakla ifa11 ve çifçi arkadqlaranuzın bey· 
bude yere şehirde vakit gaip etmemeleri için yalnız k&yleri 
için tayin edilen günde ofite müracaat edip paralannı alma
ları lüzumu ehemmiyetle ilin olunur. lS Tt"mtnuzdan sonra· 
ya lralanlann 2 kuruş farkı alamayacakları ehemmiyetle ilin 
olunur. 2103 

Terfivt' günü 
No. Tarihi Köyü 
-------- --

1 8.6 942 Büyük Dikili 
2 • P .Erteti Küçil1' » 
3 .~ BliyGlc Çıldıru11 
4 -. KOçtlk • 
5 .,, Yo'r~çen 
6 » Z•ytoıı 
7 • Sart Hamulı 
8 » Akdam 
9 ııı Arpacı 

10 9.6.942 lncir1ik 
11 . .. Sılı K·k-ç 
12 . • n~•i Çıy 
13 • ' Cımm 
t 4 a Bııklatı 
15 • Ka.ik 
16 10 6.942 Kilise köyü 
17 » çartnıl,a Sotsldı 
18 • Fevziye 

• $ıh"n •t• 
~ Sekmez hüvUğü 
~ Boynu yotuo 
.. Abdi ofla 
• Gerdan 

1 l.6 942 Herekli 
25 » p•rfe!Wbe S •lmanbevli 
26 • Aiz• b6yllk 
27 ,. Tozla 
28 • Afi ak 
29 :. Adalı 

30 • Snak 
31 t> lsa Hacılı 
32 12 6.942 Bey köyü 
33 » Cacr.a Y rmiı i 
34 » Köprü köyil 
35 • Kiremit il 
36 ., Topraklı 

37 • Merk~z 
38 • incirli 
39 » Dede pınarı 
40 13.6.942 Arap köyü 
41 »cıamartHl Avvah 
42 • Melet•ez 
43 • TaK• 
44 • Oımakh 
4S • S.c• 
46 • Kmt kaı 
47 14 6.942 Çiçtddi 
48 • Pazar Dolapla 

49 • Kara ÔnerU 
50 Z> Çınarlı 
Sl » H •cı Hasao 
S2 • 8 · beU 
53 • Kad kö, 
54 • K·zılt .. bta 
55 lS.6.952 Kötllköy 
S6 • Poatui O•eli , 
57 • Çakar h•ıt 
S8 • KöprG röıQ 
59 • Çavaılo 
60 • Deniz koyosu 
61 • Akkayo 
62 • Yarımca 
63 ) 6.6 943 Alskepu 
64 • S ,1ı Çabatça 
65 > Tabir iye 
66 • Gemi sara 
67 • Hocah 
68 • Karalar bucatı 
69 • Ej'ri •iaç 
70 :ıo Kazut•pe 
71 17.6.942 Kartt~pe 
72 .. Çarfemba Yer<loleo 

73 • Kar•oilao1ı 
74 » Sof ula 
1s • z .. ;.rıı 
76 :il Çıy!ı 
77 » Bayram Hacılı 
78 ıo Kır Ha .... 
79 18 6.942 Burak 
80 ıt perıembe Mu•saUa 
81 • K•y11tı 
82 • Kara kaya 
83 > Nernek 
M » Na carlı 
85 19.6.942 Yenice 
86 • cama Yasat Vwen 
87 • lsmalliye 
88 • Abdıalbıdl 
89 ıı Cıhadlye 

Te·Hve rü,.ü 
No. Tarih Kövü 

90 19 » Zıoluca 
91 • Bahç•li 
92 • K •ıme burun 
93 > Tuz kuyusu 
94 » Mllminli 
95 20/S/942 
96 Certul 
97 
98 

Se'aJiye 
Ak re dik 
K •ra yosuflu 
Ak benU 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

109 

» ş,m hsyaılı 

21/6/942 TabakıaJe çifliil 
pezu Terl:kıb. 

» Şeb murad 
~ Arap köyü 
• Yalınızca 

22/6/942 M ıl.atca 

p.ertesi Buğ '" 
~ Yonıu otlu 

Bih ilk. ltr. puhı 
.. Kılınçh 

110 23 6.942 Kil· kcüler 
111 1alı 
112 
113 
114 

.. 

115 24.6.942 
116 çar~amba 
117 
118 •• 
119 .. 
120 25.6.942 
121 i>trfembe 
122 , , 
123 .. 

124 " 
12S ., 
126 26.6.942 
127 C11ma 
128 .. 
129 " 
130 •• 

131 27.6942 
132 Camartuı 
133 .. 

134 " 
135 ,. 
136 28 6.942 
137 Pazar 
138 IJ 

139 .. 
140 .. 
141 29.6 942 
142 Puart..ı 
143 .. 
144 •• 
14S •• 
146 30.6.942 
147 Sah 
148 ,, 
149 ,, 
1so t.7.942 
151 Çu11ambıı 
152 
153 

it 

" 154 .. 
155 2.7.942 

Madama 
Dervi~li • 
Gölcc~ll 
M·b uandar 

Zitamet 
Sıransı 
B:ılcah 

Çınakcı 

D tcı 
Taora verdi 
Helvacı 

Çaifırlı 
Narkıılak 

Köylü otla 
Köylfiof'u 
K1rmız1 d,m 
Tolr.q 
Ded~ler 

Koyuncu 
Kara &Yfe 

Meoılqe 

Çatırrıulı 
Yeııl dam 
K 1U1rala 
Kuıacacıtlu 

Bey celi 
Karaıöçer 
Ziyaoh 

Çiriş rodlii 
Kıyarlı 
Kozan 
Kapalu 
Akarca 
Karalı 
Ka•lfh 
Şevketi ve 
MllftOköy 
Aca dere 
Karataı 
Mııls 

Gübo 
Yeni köy 
Yukarıinoepll 
lııepli 
Cine 

156 Pertembe Kdavıar 
1~7 ,, HQlar 
158 3 7 942 Bozdoian 
159 Cuma Badraıı 

160 ., Dö•t •i•ç 
161 ,, Kıltük u 
162 .. Tararıçlu 
163 .. Çoıı .. 
164 4.7.942 G çelioilu 
165 Cumarte11i Akpınar 

166 " Zıyanlı 
167 •• Katıkla 
168 ., Cevherli 
169 5.7.942 Çakal kayuıu 
170 Pazar Paıa köyG 
111 11 Belvereo 
ı 72 " Kılbq 

' 173 •• Sirekll 
174 " Yalmanh 
17S •• Kua •h•etli 
176 6.7.942 Haylazı. 
177 Paaarteıi Yahıı 

. il An . 
Mersın Toros Limited Şirketınden: 

Çoçak • Cehennenadere Ormaalanndan Külliyetli miktarda 
IDayi katran, zift imal ettirilmektedir. Sayın mütterilerimiz 
telclifterini, ıera" ve. miktar-anı Toroı Limited Şirketine bil· 
dirainler. Cörilf~ek ~teyenlerin laer gila Şirkete müracaat· 
..... 1.077 .ı" ~~·11 

l 1 Haziran 1942 · 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Nofts sorAıuuUar ve çok güzel Napo!ite:ı şoırltılarite ıüsln :ıauıaoı· 

mızın meşbor t"'ooru TfTO SHIPP ~- MARY GLORl-
ve FISCO CHIACHETTI 

oirı oahane bir tar7.da yarattılı:lart roe\.'tİmin e.ı mük~rumel ve gli14'I 

Napoli Şarkısı 
Aik ve n:uıiki filmicri mt't'ak görünüı. Göı ve {(.ulaklar için 

bolunmar bedii bir ı.iyefet. 

ilaveten : 

ERROL FL' YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <Türkce) 

1 

Pek Yakında: 
Göı. yaşlarile ve tııçkırılıılarlıt 11eyredilecelc büyük atık vo uJtırap filmi 

Son Ayrılış 
il An 

Belediye Riyasetinden : 
942 Senesi için icare verilmek üzere ihaleye çıkarılan a• 

ııtıda icar bedelleri ve numaralarile muvakkat teminatları 
yazıla sebze halindeki sebzeci dükkanlarının icarma istekli çık· 
madıtmdao ihalesi on gün azaıltmıştır. 

2- ilıaleıi 19 haziran 942 cuma günü saat IS de Bele· 
diye dairesinde ki Belediye encllmeniode yapalacaktar. 

3- isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve te· 
minatlarmı yatırmak üzere belediye mubasabe kalemine ve 
ihale günil belediye encllmenine müracaatları ilin olunur. 

Cinıi numaratı muvakkat teminatı senelik icarı 

-
Sebıeci dükkinı 8 .. .. 9 
,, " 10 
., .. 11 
,. " 14 .. •• ıs 

2104 

Lira K. Lira K. 
.. 7 50· 
7 50 
9 37 
9 37 
7 50 
7 so 

___ _,.,, 

100 
100 
12S 
125 
100 
100 

Alsaray Sinemasında 

1 

BU AKŞAM 
Mc•ıimin en heyecanla ve meraklı filmi birden 

1 

Tllrk filmciliiinin en büyllk eseri güzide edip (VA-NÜ) 
nln eserinden iktibas edilen 

Yılmaz Ali 
Bir genç polisin beyecaub maceraları 

2 

illveten ı 
2 Kısımlık Komedi 

942 Modeli 
TELE F UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tert.ibat ilavesine lüzum kalmakıızm mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çallşaSI 
154 GwK mod~lleri radyo meraklilarana hararetle tavsif' 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet ~endiıi ve ismi emsali radyolar araaanda 

aruancla teminat ve imtiyaz remzidir. 

lllalaiıe. Ulalafla, FnDpoıa oe milt.m•tli eer•got" 
elelctrlld santralı olan ,.,.ılge m•rluzleıine tn.ıl' 
ol anar. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo nıütebU1111 MülMRE yakanda fenni ve mod•rt' 
radyo tamir atelyeaini açacakbr. 

2026 


