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1, nylı lı t25 kurutlur 

lıln fllrtları idare ile 
kararıa,ıırıı ır 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara, 16(a.a.) Bu sabah saat 8 ile 
8,50 r arasında lzmir, Bursa, Kütahya, 
llalıkesir, Dikili, Berraıoe, Kocaeli, lstaıı · 
bul, LüleLurgu., Çorlu, Çıınakkalo vo 
vıeııişolıirde bnzıları ~iddclli, buıları da 
hafif olmak üzere yer sarsıntıları olmoş· 
tur. Zarar yoktur. 

.... Fiyatı (5) Kuvuştur J , _________________ / 

Milli Müdafaa Tasarruf Bonolarının 
üçüncii Tertibi De Tamamiyle Satıldı 

-
Amerika 
Amerikan pilotlarının 
Tiirkigede göz altına 

alınışından dolayı -----· 
Teşebbüste 

hulunmiyacak 
8oston radyosu : 

Türkiye harbe girerse 
bu uçaklardan~çok is
tifade edebilir, diyor 

( 

LKordel Hal 

_ An1'ara 16 {Radyo gazetesi) 
İıı Boıto:ı radyosu, memleketimize 

•t'
0
.4 Amerikan uçağına tekrar temas 

L lllıştir. Radyo, Ameriklln uçak· 
otrının A 
fı d vrupa ltıtasıoın her tara· 

Q a h ·,h rorüldüğ'iinü, hatta bir kaç 
~~~ •vvel Sivastopoldaki kuşatılmış 
t. ' •ra yardım için uçan aiır bomba 
b~;.ar~!e·inio Türkiyeye inmek mec· 

111 
1~•unde kalılığını, Türk hüku 

ı,:~•nln bu uçaklar hakkında mil· 
di· :". arau kanonları tatbik eyle· 
t•nı ıö l • d . . k' Y enıış ve emıstır ı : 

,, 
41 

Tiirltiye burün harbe ğirer-
'd b~ı~ ucaldardan çok iııtifade 
,, ' ılır. Anıerikadan yardım rö 
'çn ~1'Grkiye harp malzemesine bu 
ı,~il'larda bir yardım olarak katı· 

• ır. > 

d, .... A~erika hariciye nazırı Hal 
... ııtır ki: 

hd,« ~o pilotların durumu Rus· 
<lıt. ~oz altıoa alınanların ayoı
k,t" Sıyaıi teşebbüıte bulunmak 

ıyHn ,~ühis mevzuu değildir. » 
ı>Uou al ıo Rasyadaki bahsettiği 
ıo11, ar Tokyoyu bombaladıktan 
~az. a Rusyaya inen pilotlardır. 

ır t~ k' . · ı l \ollz' • ur ıyeye ınen pı ot arın 
''!•tini d ·1 l · t• ne b e o pı at arın vazıye ı · 

•nz.etmek tedir. 

\-----

Bonoların f ekiinu 7 5 Akdeniz'de 
Milyon Liraya Vardı 

Ankara 16 (Rad. 

yo gueteıl ) - Türk Maliyesine Ve 
:~

1

::r~~~::::I;: Parasına Tam itimat 
noları yektlnu 75 
milyon liraya var 

mış bulunnıakta-

dır. 

üçüncü tertibi de tamamile ıatılmış vo Mııliye Veltili Bu netice memleketimizde tasarruf fikrinin ne 
B Fuat Ağralı bıı münasebetle beyanatta l:ıulunarak derece ilerlediğioi rösterdiii kadar vatandaşların 

d · • t• '-' Cumhuriyet MaHyesine ve parasına itimadının parlak 
emış ır 1LI: • • • K · 

H I ~ M'll" M~d f fe lı:alad mas· bir nışanesıdır. anun, taaarruf bonolarının ıhraç 
«- ası atı 1 1 u a .. annın ,,

5 
v .

1 
° 

1
. l k miktarının 75 milyon lira olarak tahdit ettlji için 

fi kar .. ıhk tutulmak uzere L. 1111 yon ıra ı . l ._ 
ra arına ~ . . • . . . • bundan sonra tasarruf bonoıu çıkarı mıyacu.tır. 
tasarruf bonosunun da bırıncı ve ıkıucı t.ertıpte ol- Diğer taraftan, harbin başındanberl hültOmetçe 

dntu gibi tamamen satılmış olduğunu memnuniyet- Çıkarılan ta1arrof bonoları utıldığ'ı ribi, banltalar-
ve teşekkürlerle bildiririm: Piyaııadaki tasarruf bo- daki mevcut da azalmamış bilakis artmıştır. 

Ackara 16 (Radyo razeteai)
Roma radyosunun hu!!ıısi bir habe
rine röre, Atlantikten Akdenize 
giden iki büyük müttefik remi ka· 
filesine Sardooya ile Tnnos ara· 
11nda torpil uçaldarile taarruz e. 1• 

dilmiştir. Kafileyi himaye eden iki 
kruvaıör, bir muhrip ve bi• çok 
ticaret gemisi batırılmış, Malaya 

9ınıf11ndıın' b·r muhareıb, gemiııi, 2 kru 
vaıör, bir mohrip, bir çok ticaret 
vap nu hasara uğrahlmış\ır. 

61. Rommel Hükômetçe hazırlanan kazanç vergisi 
1 

ıngiliz kanununda yapılacak değişikliklerin esasları 
ordusunu 

ikiye ayırdı 
Gazaiada bir 
buçuk tümen 
Britanya as
keri tahribe· 
dildi 

Ankara 16 (Radyo Gazetesi)
Libyadaki muharebeler hakkında 
gelen haberler dünkü haberlere 
nazaran tamamiyle değişik bir 
mahiyet arzotmektedir • General 

Rommel , nihayet Akroma üzerine 
yapttiı !!On bir hamle ile lngiliz 
orduıunu ikiye ayırmaia 1 General 
Ohin1elc'i müşkil duruma düşürme 
ğe muvaffak olmuştur. 

Cephedeki durumun böyle bir 
hal alması , Rommele ııtrateii üs. 
tünlüğü sajlamıştır . Bu , Rom· 
meli belki de yeni yeni muvaffald. 

yetlere ulaştıracaktır. 
Gazala bölrealnde tecrid edi 

len Britanya kuvvetlerinin ııayıııı 
hakkında henüz bir şey bilinme· 
mekte ise de bu kuvvetlerio bir , 
bir buçuk tümenden daha az ol
madıtı kanaatine varılabilir , Rom 
roel bu orduyu muharebe dışı 

ederse , asıl logiliz kuvvetleri 
üzerine atılmaıı ihtimali vardır. 

General Ohinlek'in de çok 
kııııı bir zamanda knvvetlerino ye· 
ni bir çeki düıen vererek Gaıa

lad:ıki kuvvetlerle yeniden kara
dan bit irtibat tesis etmesi ve 
onları bugünkü ıııkıntılı dıırum · 
dnıı kurtarması ihtimali Vllrdır. 

1 - Safi kazancın mikdarı 10 bin lirodan yüksele olmak ve miktarın üstündeki 
kısmı vergiye matrah ittihaz etmek. 

2 - Safi kazancın sermayeye nisbeti yüzde 10 dan fazla olmak. 
3 - iştigal neuileri ve bulundukları mahaller yüksek kazanç temine müsait ol· 

mayan fJe sermageden zigade çal,,maları ile maişet temin eden miikellefleri uergiden 
muaf tutmak. 

Ankara 16 (Huıusi muhabiri· 
mi!den) - Fevkalade kazanç ver 
risi hakkında hükumetçe hazırlan· 
mış olan kanan layihasında yapıla 
cak değişiklikler hakkında tebellür 
edf!n esaalar şunlardır: 

Verrinin g~çen yıllara teşmili 
zaruri görülmek.le beraber bu teş• 
milin bir çok mahıurları, bulundu· 
ğ'u ileri sürülmektedir . Kan11nuo 
mikible teşmilinde karşılaşacak 

zorlok beya~nameye tabi mükellef 

lerirı vaziyetinde deiil, şimdiye 
kadar beyannameye tibi tntnlma· 
mış ve sayıııı çok yüksek olan 
karine usulüne tabi mükellefle· 
rin geçmiş yıllara alt kazançları 
nın tahakkuk ettirilmesindedlr. 

Bunlar kazançların beyanname 
ve hesapla göstermedikleri halde 
Resen tatbik yoluna gidiledektir 
ki uıl mahzur, bu reten takdir 
usulünün geniş ölçüde tatbikinde-

dir. 
Hükilmetio proj,sinde serm•· 

yesinin yüzde onundan ve hııtta 

yüzde beşinden fazlaııı vergiye 

matrah ittihaz edllm:ş ve başkaca 

bir movaffakiyet harludu kabul e
dilmemiştir. 

Bu esas küçük kazanç sahibi 
mükelleflerine vera-inin şumuli içi· 

ne alacaiında~ ve mükellef 94y111 · 

nı yükselteceiindon mahııurlu gö
rülmektedir. 

Bu bakımdan mükellefiyetin 

şu şartlara ba(lanmasında faide 
mülahaza edilmektedir. 

l - s,fi kazancının miktarı 

on bin liradan yüksek olmıık ve 

miktarı üstüodoki kısmı verriye 

matrah ittihaz etmek. 

2 - Safi kazancın sermayeye 

nisbeti yüzde orı beşten fazla ol 
mak. 

3 - lştiral nevileri ve bu· 

lundukları mah:ıller yüksek kazanç 

teminine müsait olmıyan ve serma· 

yeden ziyade çalışmaları ile mai

şet temin eden mükellefleri Vtrfi· 

den muaf tutmalc. 

Hükumetin proiesinde 1939 
takvim yılı tamamen bu fevkalade 

vera-inin şumulüne alınmıştır. Hal

buki verrinin eski yıllara teşmilin

de mepte olarak 1940 t.kvim yılı 

iptiduını kabul etmeoin doğru o 

lacııiı noktasıda fıldrler birleşmiş 
tir. 

·-

• 
lngiliz - Rus 
anlaşmasında 

Gizi i 

Maddeler 
varmış · 
Mihver radyo ve 
basınında endişe 

ve telaş 
Ankara 16 (Radyo gazele· 

si ) - Anglosakso11 devletlerile 
Rusya arasında yapılan anlaş. 

manın mihver devletlerinde 

uyanc.lırdıiı endişe, mihver rad 

yo ve ba!lıııırıın bu konu üzeri · 
ne tekrar dönmC!inden anlaşıl· 

maktadır. 

Yüoosıav milletinin 
ı. kahramanlığına 
"arsı bir cemile 

•i) liAnkara 16 - (Radyo razete· 

''• y •ber verildltlne göre lnrilte· 
llçllitntoılavya, ilçiliiini büyük 
lir, '8; Yükaeltmeğe karar vermiş· 
lt,tld 1Yük elçillie tayin edilen 1 
~--.,:1 .kral ikinci Piyere itimat · 

9
11
°1 taktim etmiştir. 

~lıtlı lllGnasebetle ıöyleoen icar· 
.ı~toılllhıklar arkatında, Rendel 
~~ik :J:'Y• nezdinde bir btıytık 
~"İıı tasının, Yoroılavya Mu. 

Londra 16 ( a.a. ) - Llbyada 
ki vaziyetin son hafta içinae fena· 

taştığı münakaşa götürmez bir ha· 
kikattır • Meydan muharebesinin 

ilk haftasında Çörçile gönderilen 

mesaj , Londrada büyük oyimsor· 
lik uyandırmış ve çok, aiır kayıp· 
lara uğrayan düşmanın yine eıılti 
mevzilerine • çekilmek zorunda 
kaİacaiı kanaati hatıl olmuştu. 

Memleketio her tarafında bina 

ve arasa satışlarıudaıı elde edilen 

ve edilecek f evkalad~ ltazaoçların 
mükellefiyet dahiline alınması ve 

verrinin J 940 yılı başından itiba

ren yapılmıf olan satışlardan te

min edilen kazançlara da teşmili 

e.as itibariyle muvafık görülmek. 

tedir. Ancak kanunun hedefi yük· 

sele ltazançlardao vergi almılt ol 

duğuna göre kazanç ve spekülas 

yon kasdı olmıyan alam ve ıatım· 
larda verri alınmama11 eaaıının 
kabulü tabii (Örülmüştür. 

Almanya ile Ru .. ya, Alman· 

ya ile lniiltere ar3s10da ayrı 
bir sulh imzaııı ihtill\lllini bu 

muahede bertaraf etmiş bulun· 
maktadır. Mihverin, şimdiye ~ a 

dar, lcih İngiltere, kih Rusya 

ile ayrı sulh ihtimalini propa. 

randa olarak kullandığı görül· 
mekteydi. Yeni anlaşma mihveri 

bu propaganda !!İlahından mah· 
rum etmiştir. 

ikinci nokta, mihverin Rus
yayı Avrupa için tehlike olarak 

göstermesidir. Halbuki yeni ıou· 
ahedede harpten sonra Ruıya · 

'-~ ~ ıöetermekte olduğu par· 
~ıd,t alıraınanlığa bir mukabele 

llnu "f d l . . l(lld 1 a e ey 1,1mıştır. 
~,l ~ih ~s radyoıuoa röre Gene
b ~•t,~ılovlç Arnavotlnktakl Mil· 

rle irtibat payda etmiştir. 

Hatti iyi haber alan bazı mü 
şahitler , 8 inci Rlcl ordusnnnn 
şiddetli bir karşı hücuma reçmek 
ve Romel orduııunu bütün Sire· 
naikden atmak için istifade edece 
iini dG4601110şlerdi , 

F akıt Libya maharebeaind• 

General Rommel 1 
her zaman hiç beklenmedik vazı· 
yeller meydana çıkmıştır • 

Nitekim ba defa da böyle 
olmuıtur . Büyük gayretler Hr· 
feden Romel coirafi bakımdan 
dar fakat mevzii balumban ketlf 
bir hOcuma a-eçmlştir • 

Bir yıl içinde asrari iki defa 

(Devamı OçQhcUde} 

. 11 1 • 1 ı1terine nın Avrııp• mı et erı11 ° _ 
ve hudutlarıoa IJ•rışmayacarı 

tasrih edllmlştir. d si 
iki mühlıo proparan. a • 

lahıoı elde11 kaçıran . ınıhver, 
• d' ahedede gizlı madde· 
ıım ı, mu 
ler oldu;ooa ileri !IOrmektedir. 

J 

lunugor 

Kont Ciyano 1 
Ankara 16 (Radyo gazeteai}

lspaoya hariciye nazırı Serramo, 
Kont Çiyano ile görüşmek üz.ere 
Romaya gelmişti oradan Torino'ya 

gitmiştir. Harici~e ~azırı bu 7.İya· 
reli husnsi olarak yapmaktadır. sı. 

yasi meııeleler üzerinde fikir taa
tiıiode bulunacak, fakat bir neti
ceye varılmıyacaktır. 

Vahsivane 
bir harp! 

Almanlar Si
vastopolun ki-
1 idini ele geçir

diler 
Ankara 16 (Radyo fazetHi}

Sivaııtopol muharebeleri ayni hız 
ve şiddeti}~ devam etmektedir. 
Sovyetler birliği muharebelerin 
vahşiyano ceryan ettif'ni bildir. 
mektedir. Cephe üzerin"e oldukça 
derin bir gedik açan Almanlar, 
Sivastopolun kilidi mesabesinde 
olan ve Stalio adını taşıyan bir 
mü!tahk•lll mevkii işğale muvaffak 
olmnılarcfır. Bu noktadan şehir tah· 
rip ve taciz edilmektedir. R05 tay· 
y•referinln Stalye uçak gemi•inden 
veya Kafkasyadan uçarak muhare• 
belere iştirak zorunda kaldıkları 
bildiriliyor. 

Harkof muharebesi Almanl 
1 h' b · f arın 
e
1 
ı~e azı u ak inkişaflar göster-

m ~tır • 

Sovyetler Donetz nehrinin 
Almanlar tarafından aşıldığını a-
lanlıyorlar. y 

Hakiki taarruz henüz başla· 
mamıştır. Ônümüzdek'ı bl k .. • . r aç run 
ıçınde başlıyacarı tahmin ediliyor. 
Bazıları büytık taarruzun tarihini 

2'2 hu.Iran olarak röster\yorlar. 
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TETKiK 
MALTALILAR 

IPOLITIKA] 

Rusya ve 

Anglo - Saksonlar VENi BiR KOORDi
NASYON KARARI 

Mağara Hayatı YAZ AN En baıit 
bir hakikattir 

A. ki, harp devam 

Yaşıyor! 
ederken, yapılan herhınri bir qj 

yaıi anlaşmanın- deieri, o anlaş· 
manan harb gayretleri üzerinde 
haıd edeceii tesirteriyle ölçülür. 
lngiltere Başvekili u Birleşik A 
merilı.a Reiıi, a-eç en senenin ağus 
toaanda Atlantik denizinde bolu· 
ıarak, harbden ıonra kurulacak 
olan nizama ait biranlaşmaya var 
dılar. Bu anlaşmanın harp içinde-

. 

1 
Ellerinde köğıt bulunan- Mersinde Malta adası •Y· 

lardan beri 
&'•celi gündüzlü 
bava hilcnmlarına 
airayor. 

~ ~ nanmaaıaın bozan 

Adada çok miktarda larillz a~lrah 
•• • Nelson'dao bıma- D.D. yolları Mer 

iskelesini satın 
allyor. 

erzak ve muhımmat . ye ve yardım İS• lar beyanname verecek istif edilmiştir. Çocuk- temişlerdir. 
. .._ h . Franıaılar la Harbin iptidasın

danberi uğradliı 

hücumlar bini reç 
miştlr. Fakat in· 
rdtere burada çok 
iyi hazırlanmış ol· 

lardan hır çogu arı- rilizlerle M.ltız. 
ce gönderilmiştir. Mal- ların denizden ve 

ki rayretleri artırmak maksadı · 
na matuf oldurana şüphe yoktur. 

Menin 16 (HHıui) - D•-"' 
demiryollara Mersinde, Merıln ~ 
tediyesine ait iskeleleri satı~ ..Jı 
maktadır. Bilha11a ıon zamanuP"' 
fevkalide ehemmiyet lı.esbedeo il' 
iskeleler yeniden yaptarılarak bl' 
tün ihtiyaçlara karşılayabilecek tır 
şekle retirilecektir. 

• ""' k karadan yaphkla· 
tada y e n 1 sıgına . rı hücumlara kar 

Çi1okü harp kazanılmaısa, 

harpten sonraki devre ait olan 
bütün taıavvurlar ve projeler ken 
dlliiinden ıuya diller. Atlaotik 
paktı, lnglltere ile Amerika ara· 
11nda karşılıklı itbirlliioin şartla
rını teıbit eden bir anlasma idi. 
Yani Amerika, lngiltere'ye ve in 
riltere de Amerika'ya demek is 
mişlerdi ki: 

Ankara 16 (Radyo razeteti) - Ellerlode kagıt butaoanları ilri
leodireo yeni bir koordinasyon kararı neşrolunmTııtar. Buoa röre hakllı.i 
ve hükmi $ahuılar beı gün içinde ellerincleki ve rlimrükteld kiiıtlaranı 
bir beyanname ile bülı.Qmete bi~dlrecelderdir. Bu lı.iiıtlar, razete, mec 
mua ve kitap tabına elverişli, dıramaji 30 dan yakarı lkiacl ve daha 
aıaiı hamurdan yapılmış olanlardır. Knar, evvelce el konulmuş kağıtla
ra şamil değildir. Kuarın neşrinden ıoora m~mleiı.ete getirilen kiğatlar 
da 5 rüo zarfında bftyannameyle bllkOmete bildirecektir. Bu lı.liıtları 
aatan almağa Matbuat Umum Müdürlüiü selihiyetlldir. Umum Müdürlük 
bo kiiıtları ihtiyacı olanlara tevzii edilecektir. K.,arın rayeıi, harp do 
layı11ile ithali zorlaıan ve memleket ihtiyacına kafi relmlyen kitıdın 
adaletle tevzlidir. 

dupndaa bu müt· 
hiş hücnmlar mem 
lekeli pek Nrtma· 
mııtır. 

ların yaptlmasına pek ,, koyamamıılar· 
1 Üz um kalmamıştır. dır. 1814 seneıin 

de Malta lnl'ilte 
Şövalyeler zamanında reye ilhak edil 

kayaların içinde bir mlştir. iskelelerde işliyen viaçler 
trik kuvvetinden istifade ederi' 
ve ceryanı Mersin elektrik tifk~ 
tinden abrlar. Onan için Me~ 
başhca davalarından olan elek~ 
teaitabnı barünkü perlşanbk~ 
kurtarmadıkça iılı.elelerimiz ,pr 

sef yine istenilen saatte iı ıtll' 
miyeceklerdir. Mersinlilerin te-'1 
oilerinden biride bu elektrik ' 
biranevvel halleclildiiini rörme~ 

1035 senede Ha
betiatana ait ih
tiliftan dolayı lo· 
filtere ile ltalya 
aarıında bir çar· 

çok sığınacak mahal- • 
Iorilizler burası· 

ler yaptırılmıştır. nı Akdeniz do 
nanmaıı için üı 

- Böyle bir dünya nizamının 
karolmaıı, bizin takdirimlıce, f e· 
fedakirhia deter, ıiz de bu ka· 
naatte olduiunuza röre, elele ve
rerek birlikte çahşalım. Ve bu ni 
zamı korahm. 

plfma ihtimali meydana reldiği fÜD· 
denberi lngilizler bura11nıo tahki
mini kuvvetlendirmeie başlamış. 
lardl. Adada çok miktarda erzak 
ve milhlmmat istif edilmiştir. Ço. 
c•klardan bir çoiu da harice rön
derilmiştir. 

Maltada yeni 11rmaklarıa 1a· 
pılmaıına pek lüzum kalmamışhr. 
Çünkü Şövalyeler zamanında ka · 
yalana içinde bir çok 11;ınacak 
aahaller yaptmlm•ıtlr. 

Malta Avrapanın bir parça11 
.. yılmakta İle de halkı büsbütün 
yabancıd11. Bunların konuıtak.ları 
dil Avrupa dillerinden ziyade Arap· 
çaya yakındır. Bir malt1ı1m llNnı 
Romada anlatdmu. Fakat Tanuıta 
her arap tarafından anlqılır. Oto· 
büılerin durak mahallerinin isimle
ri matrıfa ve zebber gibi Arapça· 
dır. 

Hattl Maltızlar bıristiyaa ol· 
dakları halde ııt8'roz çıkanrken 
Tanrıya Araplar rlbi Allah derler. 
Btıt6n tarih Maltııların milnferlt 
ve müstakil hir kavim olduklarını 
iabat edi7or. 'f arihia kaydettlii 
umandan enelü devirlere ait 
&bideler maltızlaran buraya Feni • 
kelilerden bile evvel geldiıderlni 

ltbat ediyor. 
Ecnebt mllatevWer civarındaki 

Tanuan ve SicUyuua zen~in lar· 
lalarıaa ıöz dikdlklerinden Malta 
adalannıo k111r ve çıplak ıırtlarına 
ehemmiyet vermemiılerdir. Ba ta· 

retle Maltazlar daima hürriyetlerini 
.. arkların1 muhafazaya imkln bal· 
mqlardır. 

Malta, on altıncı asarda tarihte 
devamla bir nam barakmıf· 

br. 1530 ••nesinde Ada Slcllyaya 
da hikim imparator b .. inci Şarl'ın 
hlkGmdarhiı alboda idi. impara· 
tor KudGıten Rodoı ve oradan 
Maltaya •ürülen Seojan ıövalyele 
riai burasını tahkill! ederek Tilrk
lerin daha ziyade Avropaya sok.al 
malanna mlni olmaia memar et. 

mittir. Maltanm Türkler tarafın · 
dan yapılan •• netlceılz kalan m•· 
haaarası kendlliae ln~tiyanhk ile· 
mlnde büyük bir töhtet temin. et
miftir. 

Ba ıöhret Malta şövalye&erinla 
reiıi Jeao de la Valetteye bitin 
hıriıtlyanhk ileınioden büyllk te 
berrüler gelmesloe yol açmııtır. 

Kam•ndan bu bol para saye 
ıinde en muktedir mimarları Ada· 

ya retirerek adaların yeni paytahtı 
olmak üzere bir kale yaptırmış 

ve bana Valetta adı verilmiıtir. 

Fakat O.mania imparatorlara 
inhitata düttükçe Malta şövalye • 

leriolo hikmeti v6cada aıalmııtar. 
1798 aeoeılnde Napoleon kolayca 
ba adaları ••• reçirmiıtir. Şöval
Y ...... ia ekseriyetini tetir.il eden 
Fn .. ..a.r ba kalenin kapıııoı Fru. 
11z hlk'-lanna aç•ıılardar. U. 
kin adaa19 yeni efeadUeri Franaız. 
lar, halka '6Yal,eierdea ziyade za. 
IOm ettiklerlnd• "-lk isyan ede· 
rtk Mı"r 11b1Uerlade Fra ... do· 

- ve tersar.e haline 
retinoişler ve bu suretle pek çok 
para dökmüşlerdir. Bu paralar ra· 
yet fakir olan Maltaya yerli ah•·i 
liıinin imdadına yetiımiftir. lorilte· 
re maltanm bir nevi idari muht~
riyet vermiftlr. Yelnız yirmi Hn• 
evvel Malbzlar lıtiklll iıtediklerio
den muhtariyet kaldırdmıı ve ada· 
nın idareıini f ngiliz valisi deruhte 
etmiıtir. 

Maltada eıkiden kalmış birçok 
kilise ve ibideler vardar. Hava a• 
kınları neticeıinde buıılardan bü 
yük bir kısmı ve şehirde ekser bi 
nalar barabol•aıtar • Halk şimdi 
kayalar ara11ndaki eı~i zamandan 
kalma mataralarda yabp kalkmak 
tadır. 

M••tl•rın• z•m 
r•pllan atretmenler 

Bize verilen malOaata röre, 
lkiaci ortaokul tiirkçe öpetmeni 
Sait Toramuao maqı 2S Ura iken 
30 liraya ytlkaelmiftlr, Erkek öi· 
retmea okula resim öğretmeni Ha
santahlln Karayelln maaşı 60 Iİ· 

radan 70 liraya, Kız llıesi yartbil· 
ğiıi örretmenl Şaiap Nazmi• Cot· 
kunlar'ın maqı SO liratlan 60 lira· 
ya, KIZ llaeıl ttlrkçe öjTetmeni Na 
ciy• Baclnakın maart• 2S Uradan 30 
Uraya, Birinci ortaokal Tlrkçe öt
retmeni Znlflklr Ortacın ma•şı 30 
liradan 35 liraya, ikinci ortaokul 
.reıim öiretmeni Vahide Birkanın 
maaıı 20 liradan 25 liraya yilksel· 
mittir • 

Vlllretlmlz emrine 
. 2080 kllo çivi verlldl 

Devlet iılelmelerl kurumu vİ· 
layetlmiz emrine 2050 kilo çivi 
röndermlıtir. 

Tarihi Roman 

Atlantik beyaonamelio!n ıart 
ları •alömdur; iki memleket, top 
raklarıoı renişletmiyecekler. Mil
letlerin serbestçe ifade edeceii 
arzulara uymıyao badud deiişme
ıini kabul etmiyecekler. Her mil· 
letin kendi mokadderatmı idare 
etmek hakkı tanınmakt.sdır. iki 
memleket, ralik mığlilp, bütlin 
devletlerin iktisadi refahları için 
ihtiyaçları bulunan dlinya iptidai 
maddelerine ve ticarete iştirakle 
rini kolaylqtıracaklardır. Daha 
iyi çabşma şartları, iktiıadi refah 
ve içtimai emniyet kurmak için 
ikbıadi lf birliti. Biitün milletlere 
kendi hudutlar içinde emniyetle 
yaşamak va11talarını verecek ve 
bütllm memleketlerde blltiin insan 
lara kendi hayatlar1nı korlı.u ve 
ihtiyaçtan lri yqıyabilecekleri te 
minab &'•tirecek bir aalhon ku· 
rulmaaı. Denizlerin serbeıtiıl. Si 
lihıızlanma ve umumi bir emnl· 
yet ıiıtemlnin karalmaıı. 

logiltere ile Birletlk Amerika 
ara11ndaki tesanüdü tailamlaJbr· 
ma11, işbirliğini kuvntlendirmeıi, 

Ye harp fayret\erinİ arttırması 
balnmından ba beyaıınalllenin de· 
teri büyllk olmqtar. 

Beyanname yalnız iki bükO• 
met ara11nda bir ılyaıi anlatma 
mahiyetinde ka'tauyarak milletler 
tarafından da benimtenmiı ve bu 
na bir nevi yeni «İnsanların hak· 
ları beyannamesi» göziyle bakıla 
relmlştir. Unutulmamahdır ki bo
günldl muharebe, totaliter harp· 

-Devamı üçüncilde-
;;;_ ______________________ ___ 

Katıtlar derer bedelleriyle ahnacak ve ihtiyaç niıbetlnde dağıtı· 
lacaktır. 

Askeri ceza kanu
nunda değişiklikler 

Ankara: dün toplanan 8. M. 
Meclisi, ruznameslndeki maddeleri 
müzakere ve kabul etmiştir. Ban· 
ların arasında bulunan ve ıoo mü 
zakereııi yapılarak kat'i bir şekil 
de kabul edilen Askeri Ceza Ka· 
nunun 2, 13, 23, 24, 63. 64, 158. 
164, 174 üncü maddelerinin tadi· 
il ~hakkındaki layihanın mOhim 
maddelerini aynen neşrediyoruz: 

A.keri Ceza Kanununun de · 
fittlrllen 7 inci maddesi ıu ıekle 
konmuıtnr. 

Ba kanan (Seferberlikte) tibi · 
rile takyit edilen ceza hllkümleri 
harp htıkümleridir ve fU vakitler · 
de caridir. 

A - Uma mi seferberlik müd · 
delince askeri ıahıılar baklunda. 

B - Kıtmi seferberlikte ilin 
olunan mıntakalarda buoun deva• 
mı müddetince askeri şahıslar hak· 
kanda. 

C - Ôrfi idare ilin olunan 
mıntakalarda icra Veknleri Heye
tince karar verildiil takdirde ba• 
nan devamı mtlcldetince mezkOr 
mıntakada bulunanlar hakkında. 

D - Feaad veya iıyan halin· 
de veyahut silah kallandacak as· 
keri bir hareket yapılma11 halinde 
komanda eden subay tarafından 

harp hükümleri mer'i olacağı res· 
men bildirilen aıkeri kıt'alar hak· 
kında bu hallerin devamı müdde
tince. 

E- Balandakları nıahalde en 
büyllk rütbeli komutan tarafından 
harp hükümleri mer'i olacağı ken· 
dilerlne resmen teblii olanan harp 
esirleri hakkında. 

63 üncü maddenin yeni şekli 
şöyledir: 

- Hazarda atkeri hizmete 
çığnıtdığı halde 1076 sayıla ka· 
naaan t 5 inci maddesine tevfikan 
Milli Müdafaa V ek iletince emr• 

dilen müddet içinde ukerlik şabe· 

ılne relmiyen yedek ıabay ve as· 
keri memurlardan bu mGddetin 
bitmesinden ıonra 15 rnn içinde 

eld• edilenler bir a1daa altı aya 
kadar, ıs günden ıoua Gç ay i
çinde eld• edilenler 6 aydan bir 

seneye kadar haplı •• üç aydan 
ıonra elde edilenler S ıeaeye ka· 
dar •tar hapis cezulyle cezalan
dmhrlar. Ba milddıtler içinde 
kendillilnden gelenlerin cezalan 
yarıya indlrlll .. 

2 - SeferberUktı çaimlch;. 
halde maayyen mOddet içinde aı· 
kerlik ıubeıine relmiyen yedek 
subaylarla askeri memurlardan ba 
müddetin bitmHinden sonra yedi 
giln içinde relenler 3 aydan iki 
seneye kadar elde edilenler 
6 aydan 3 seneye kadar, 7 fründen 
sonra llç ay içinde gelenler iki 
seneden ve elde edilenler 3 Hne• 

Atıf mU••b•k•l•tl 
Ad•n•d• r•pılac•ll 
Bedenterbiyeıi umum müd 'f 

iü atacılak f eder&1yonu fa-:, 
proiramıoa röre 18 ve 19 
muzda adanada cSeyllao, M 
Hatay, Niide ve Kayıeri böll 
rinden ıeçllecek bedenterbiyetl 
kellefleri arasında ataş gurap 
Nbakuı Adanada yapdacaklll• 

den apğı olmamak ürere ht 
3 aydan sonra gelenler 5 ••11 

az olmamak ilzere ağ•r bapl9' 
de edilenler öltım cez11lyle 
landmhrlar. 

3 - Aıkeri hizmet için 
lan davet üzerine şubeye relel 
dek ıubay ve askerı memurl 
mahalli m6retteplerine haurdl 
ve seferberlikte 4 rün içind• 
reket etmlyenler veya yol mil 
hariç olarak bu müddetlerin 
ııadan fazla bir miiddeti yold• 
çlrerek vazife ve memariyıtl 
iltihak etmlyenler hazarda llç 
kadar ve seferberlikte üç • 
bet ıeneye ktdar hapsolUJI 
Ba fakrada ve 65 inci maddedl 
zıh middetler, halin icabın• 
Milli Müdafaa Vekilliilnce 
labilir. Az vahim bellerde 63 
maddenin ıan hkrafıoda ya~ 
kilmler, bu maddede yazıla c 
bakkmda da tatbik olanar. 

4 - 1076 sayıla kan•D
ve 15 inci maddelerinde yas~, 

(Devamı üçüncll" 

ZINDIKLAR 
Semih Uygur ÇEViREN: 

Şövalyeleri iki ıirab elbiıeyl kad1n 
kartıladı . Bunlardan birisi baş rahip di· 
ieri ise Çanaddın dal karııı idi. Kral 
Peter, Fehervarra terkedipde Çanaddıo 
karı11 Arp adlar tarafını ta tan bu şehirde 
kendini eminde bulmadı. Ve memleketli· 
si olan Yanan rahibelerine iltica etti. 

yemiaioi duydu. 
Çanaddın dul kar111 ıöze karaşarak 
- Ôyle kötG &'inlerde yaşıyoruz ki 

a11I kızların da diğerlerlle blrUkte dna 
etmeleri lizım ıeliyor. Belki ba suretle 
Allahın hiddeti teıkln olar ve bizde bu 
f elik etlerden kartalaraz. Dlterikkln çeh 
resi karardı. Bu havadiı• biç memnun 
olmadı. Maroşdan Febervara kadar yap· 
takları seyahat esnasında kız çok boşana 
gitmiş, O zamandaoberi ıık 11k ona do. 
şünmeie baılamııtı. 

Kanrat kahkaha ile rülerek. 
- Muhterem hanım efendi sen Saet 

Corcan hlzmetkirlarının kahramanhkları 
na lı.ifi derecede inanmıyoraun. Zannedi
yormaıankl müşrikler Tunayı ba tarafa re· 
çecekler ? Hem yakaladıklarımız Maroş 
tarafıma adamları. Şimdi onlar Tiıa ke· 
narlarında da bulanayorlar. Eğer atlaranı 

sehlrle uçarmazlarsa Gç günden önce 
Tanaya varamazlar. 

Maroşla bGyük hanım nvalh bir k~ 
hatırlamak tenezzülünde bulunuraa dil_ 
aöylediğimi lıbat edebilir. Keza Harı• df 
Şövalyelerin incisi Allabdan korkan M 
manl•rına dehıet salsn Diterik ef., 
de beni tanar. Çanaddan dal kamı 
lı.araşb. f. 

Bq rahip: 
- Hot &'•idiniz beyler 1 - Dedi. Tu

nadan ne haber var ? 
Kanrat cavap verdi. 
- Tunada berşey .. ısın. Snet Cör· 

d
c:n hltaetklrlan kd1nçlarını ellerinden 
YŞÜr1Ded'lı. 

k 
' çe daz kafah müırikler Tuna-

yı •çemezler. 

- Sat C" L 

D
•t 'k d ı°"; .. ılancınızı keıkin etsin. 
ı en a .. adıaa hl•·- _ ..1 L 

K 
-., wuere ... 

- ızın mas~m Zeaobla.aızda ? Ken· 
diıioe Tanadan Şövalye hedlyeal r•tlrdlm. 

y alinin dal kan" yerine bq rahip 

cevap \ftrdf · 
_ Zcınobiya öldü. 

. - ôldümil? 
- Evet erkekler içla öldü. 
- Rahibem( olda ? 
Ann.,i başlle ta•tlk etti. 
- Aaaui ona Meryem qaya hedi

ye etti. Makaddeı anımız Zıaobiyaaıa 

Baş rahibe: 
- Tanadan ne gibi bir hediye re

tirdin ? Diye ıorda. 
Biltiin dini taaulibüne raimen çok 

mütec111ia bir kadındı. 
Yolda aazhklar ar .. ında etrafı kol· 

hyan bir kıç m6trik yakaladık ? 
Oola110 başını retirmlştln. 
Bq rahibe tebeHOm etti. 
- Sent Meryem kıhoçlarınazı takdiı 

•tala l O.dl. 
B-..nyö adını eşldea Çanaddıo dala 

6rktn. 

- B•ny6 ke11811 retirecejine kit· 
ke ajderha kafaaı l'•tireydio. Korkarım 
bununla bafımııa bir bela retirdia. 

Tam bu eıoada yabancı b(r seı yllk
seldi. 

Maroşlu orda Tunayı reçeli iki gün 
oluyor. Barün sabahleyin Pannonhan kal
a11nı zabdettiler. 

Etrafl derin bir .... ı.ılk kapladi.Kor
kanç derececi• çirkin bir adam kapının 
8flilne db ç6kmllftG. Yanında bir Alman 
neferi duruyordu. Biraz önce b11 acubeyi 
yaka-layıp r•tirmiıtl. 

Kunrat: 

- Bu orman far•iai nerdea yakala. 
dın? Diye aorda. Diz çökdiJğll etiiin ta· 
şanı ej'İllp öpdOkten tonra 

Ula beiim • diye cevap verdi. Mi· 
saade ette kim oldaj1lma ben söyleyim. 
Ben orman fareıi dei'lllm, Zavallı bir bı· 
111tlyanım. Adım çıliıcı Ekeıedlr • Ei•r 

Evet ben ba ıavalh adamı t~ 
ram. Çonl'fadda iıyan eden müşriki.-_" 
kaçarak bize iltica etmiş ve F eherf"'. 
kadar bizi ığludirmiıti. 

Kanrat J 
-Su Pannonhallni den mi y,eli)'~ 
- Evet efendim. Bu sabaha Is~ 

Maoastırın mukaddes babaları beo"9 ' 
dim idiler, Fakat ıimdi Pannonhali~ 
Mınaıtar ne de papası kaldı. Ben ~ 
ıiz bir köle olarak kaldım. OradaO f 
Bençdekldıt bir maclze•ile yaloıı ~ 
ça bildim. U1&klarını ıördlliil• ;I 
kaçbm çDokli korkumdan onları da 
mllfriklerden .. adım.... ti. 

- Bana bak çocuk 1 HDİ atı• / 
rotanda Panoonhalma kadar pt8'°' f' 
•i•r kal'ayı yerinde balanaaıı ,,. ... 
laacı dill•lai kerpetenle çeker"'· 

Hayatım ıenin ellndebir. fllll} 
, o ...... 
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(Odessa Mağaralarının Esrarı) 
Bu ad altında, harpten sonra çıkacak korkunç ese
rin basım hakkını alabilecek kitapçı tornayı gözün· 

H A I den vurdu demektir. Elbette radyoda dinlemiı veya 
k ~ L D razetede ok.umuısunuzdur. !stilai ordusu elinde bu· 

R A Y lunan o şehırde ucu bucarı bulunmaz mağaralar 
v•rınıı, birinden birine ıeçilir, ne geçit yerleri, ne sıçan yollara, ne do 
nefesliklerle çı'umakları bilinirmiş, işte, dünyanın biç bir tarafında eşi· 
ne rastlanmamış reni~likteki bo yeraltı mezarlıklarına, bu Katakomblara 
11i'ırıan m~mlekot erleri, aylardan beri tethiş haMkotlerlyle düımanı yor
~kta imişler. Teşkilatlara eksiksizmiş: Mutbaldat, h&va değiştirici ma· 
•neler, ışık, muharebe aletleri, silah cephane ve usanmaz, yılmaz bir 

cesareti Nihayet mağara kapılara - içine glrilemodij'i, buna kalk ışıla· 
ltıadıiı için - örülmeğo başlanmış ve rivayete fÖre do çaro9İZ kalan 
lethlşçiler dışarıya can atarlarken temizlenmiş ... 

Haberin kısaltılmışı o kadarcık ... Şimdi siz bu maiarada 'roçen ha· 
Yatı en ince ayrıntıluına kadar öğrenmek, yapılan iılerl çekilen üzüntü 
'lllek ve çileleri, düşülen korkuları, elde edilen bqarıları, verilen kur· 
banları, aralarındaki bir kalem sahibinden, bütün taze heyecanı ile din· 
1•111ek istemez miıiniz. (Binbir rece) filmlorlode, (Sefiller) ve (Ko Vadis) 
~011lanlarında sırf hayal kuvvetiyle caolaodmlmış sahneler, o Paris la· 
t1111ları ve Roma Katakomb1arı matalları ba tüyler ürpertici gerçek ya• 
nanda ne kadar ıönük ve yapmacık kalacaktır. Hatti, yalnız onlar deiil, 
~~Çen karbin iki şöhreti kitabı, Barbusso'uo (Atoşl)i ve Almın muharrir· 
llıın (Garp cephesinde bildirilecek bir şey olmamıştır) adındaki 01eri 
bile! 

Fakat bilmem ki Politika adamlarının umduklara olur da dünya si· 
labsızlqtmlır ve harp ihtimali ortadan kaldırılırsa harp hikayeleri artık 
kıyınetinden kaybetmez mi? Zira biz, hikayelere ve romanlara çok ite· 
'' 'kendi başımıza golmealni hesaba kattıiımız bonıeyiılorden dolayı is· 
ltciiiiıniı veya çekindiiimiz serrüzeıtlor bakımından dGşkünüzdür. Harp 
kalkınca bir müddet ıonra harbe dair eserlerin lüzumrnzca kafa yoru · 
:n, dar heyecanlı, geçmiş ve dohıetlo gUIUnç bir çarı caolandırdıiı 
•çin ole ahnmaaı ayıp sayılacak derecede röıden düşmeıi - hayale 
de hen:ıe16 - bir ihtimaldir. 

• Ellisinden sonra ••• 
yazan «Kırkından sonra 

VA saz meşkine baş 
NO lanmazl» derler. 

tlbet doirudur. Fakat elliıinden 
'°nra bile insanların başlayacakla
rı itler olıa rorek. bazılarına bu· 
ıııa thıiyo ederim. 

8alzaç, çatı ilerlemiş kadınla· 
,, eheınmiyot vererek alemi bay· 
'•te düşürmüştü. Fakat şimdi o· 
~:o bahıettiii yaştaki hemen bü· 
ben kadınlar rençtir. ve biitüo 

ftrlyet çocukluk ilk gençlik dev· 
'"i. b l nı ittif ıkla hayli uzatmış u u· 
0

"Y0r: tahsilini, stajını, askerliğini, 
~•slektoki acemiliği ancak otuzbo· 
4 11~• bitirip bir baltaya sap ol· 
~ta kalkanlar mı illonioiz; bü · 
~ it •nnelerlmizin torun sahibi ol 
t llkları yaşta evlenen gelinlik 
•leler 111i; 1 lörtten el çokmiyen 

Yar,111 ? G • lı. asırlık fettanlar mı ... orçı 

c' Yat pek uzamadı. amma, insan 
,•n•loin «Körpelik çağı• alıblldij'i· 
d' eltstikiyet kosbetti. E.h, buna 
ıtt' levlnobUiriz. Zira, en iptidai 
~:~Oklarda çocukluk hiç yok gi· 
, 

1
'· Bu:ı böcekler, doj'ar doi· 

f~~Oiınaz, tıpkı büyükleri fibi 
iti 1Yete .başlıyor. Belkemikliler, 

tııtt.ka bir « Y avraluk devresi• •ç· . 1111 ırıyor. Atlar, üç sone tay sayı· 
ıOr y ç0 • arım asır evvel, insanın 

ıııı C~klu;o onaltııına kadardı. Yir · 
hit~·tııında, yirmlyediıinde gençlik 
dl b' 0rtayaş bqladı ıayılır. Şim· 
t,~ 11 hali bulduk. inşallah cinsco 

'lllıl"'iil ettiğimize delildir. 
tiyo Ben de yeni bir cür'et röste 
t,, '11 "': inaanların ellisine vardık· 
•tı. 1011ra bllo bir iıtidad deneme-

• kalL b'l •• • 'dd ' d ' '"ııa. ~a ı ecoırnw ı ıa e ıyo-

ht ıiraz.lı Sadi yarım aaırhk ha· 
t, 1 

• •yli arkada bıraktıktan son· 
taırt· · 

11111 •re başlamlf. Çıoaraltı mec 
'••nda ~ l · ı · · k d • llııal 8 guze şlır erını o u uru· 

tı,ı 
1 

ay Edip Ayel de ilham pe· 
tır~;t lzdivaçını, ancak saçları 
hııt, •ktan ıonra şu belde halkı 

~oda teıcil ettirdi. 

it, d ~rk karilorinio yeni bir vak'a 
'"llıl: 's: karşılaşacaklarını saoıyo· 
'-at Yadın.ı neşretmeml ihti· 
~1-ı ".ünaıip 1rörmu, kırmetll ha· 

•tıaıa· 
htliti . ııdeo 8. Ratıp, bopahıi· 
'•11, ıle, latif hatıralarını doıtla· 
dlt111~1llat111aıiyle meşhurdur. Kon· 

"i t.;, Ş•nları acaba ya:ua:ıııı: ay· 
1( 1 bırakır mı? Dedim. 

ltc,11~0diıloo de merak olmaı: 
hı Ye riri,ti. 

''clıt1~ raıoz ... Blıiklot ... llh ... Ya 
11fa~ d lft devir zarfında, birçok 

• •k • dl 
IC4 ar. Türklyey• rir· 

( Tan'dan ) 

miş motaaasıblarıo itirazile karş ılaş 

mışhr. işte, Bay Rıj-ıp, yirmi o· 

tuz küçük hlkiyo kaleme alıyor. 

Bunlardan buılarını bana okudu. 

Tipleri ve eski zihniyetleri canlan 
dırması noktasından ddden hari· 

ka... Bunlar, hepıi bir araya 
l'elince de, bir bütünlük meydana 

getirdikleri için, yalnız biziın da· 
hllt piyaıamızda dikkati celbotmek 

le kalmaz, garp dillerine terceme. 
y• liyık olar sanıyorum. Türk ha-

yatından alınmış latif bir mizah 
Hrisf. 

Bir inaana yarım aıarhksıo do 

nemoz, bizzat müellif, anlattıiı ha 
tıralatla yaşını bizzat faş etmiş o 
luyor-

Umamiyetlo ıöylomok istodj-im 

şudur. Memurlarımız, subaylarımız 

ve diğer mesleklere mensup okur 

yazarlarımız arasıoda Bay odib 
Ayel ribi Bay Raiıp'ın misali de 
ornok teşkil etmelidir. 

Biz, pek az yazan bir mille· 

tiz. Halbuki, yazılma11, lizım go· 

lecok neılllere torkedilmosi icap 

edecek çok hatıralarımız mevcut. 

Zira, tam manuile bir reçiş dev
resinde yaşadık. 

Kırk yaş, elli yaş, altmıı yaş ... 
Bu rakamlar sahiplerini yıldırma· 
malıdır. 

Gerçi, kırkından sonra saz 

meskioe başlanma:r, fakat malOmat 

ve intiba dağarcıiını elli tene dol 

durmq, akli melokeıi yerinde va
tandaşlar kendilerine rilvenmelori 

hakkındaki bu tavsiyemi minasız 
bulmamahdırlar. 

Ellisinden sonra müelliflik şöh

reti elde etmek için faaliyete g-i· 
rişilobilir, 

·Halkavi Reisliğinden: 
Halk dersanoleri ve kurtlar 

komitemizde açık bulunan bir aza. 
lak için 23/6/942 ncl 11lı rilnü ••· 
at (16) da halkeviodo seçim yapı

lacaiından bu şubeye kayıtlı bulu
nan azalarm o rün halk evinde hı · 
zar bulunmaları. W42 
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Ru•I ıssa. Haıılraa ' 
Hlerl 1S6ı. Cemaıılyel'evel ' 

BUGON 

Rusya ve 
Anglo-saksonlar 

(8aştarafı ikincide) 

" tir. Ve harbio hedef 110 g•yolori 
milletler taraf ınd .. n benimsenme. 
dikçe, o prensipler uğrunda mü. 
osııir şekilde savaşılamaz. 

Amerika ile lngiltere arasın• 
daki Atlantik. beyannameıi hak· 
kında ıö1leoen sözler , Rusya ile 
Anrlo-Salı:sonlar arasandaki ıon 
anlaşma hakkında da doğrudur . 
Gerçi , bu anlaşmanın imzıılyle 
ukeri vaziyette hiç bir doj'işiklik 

hasıl olmadığı hakkındaki mihver 
iddia11 doj-rııdur • Fakat Rusyayı 
Anglo-Saksonlara daha sıkı bir 
ıurette bağlamak aradaki işbirlig j . 

ni kuvvetlendirmek ve harp gay. 
retlerini arttırmak bakımından 
değeri meydanda olduiuna göre , 
bonon askeri hareketler üzerinde 
tesirlerini röıtormemesi mümkün 
değildir . Muahede imza ediUnci· 
ye kadar Aorlo-Sıkıonlarla Ruı· 
ya araııodaki işbirliji , müsbot bir 
hedefe dotru yöneltilmiş rlbi rö
rünmüyordıı . Hor iki taraf da 
kuıılarındaki düşmanın mailObo· 
dil enesin o çalışıyordıı . Fak at bir 
defa düşman mailOp oldaktao ıoo· 
ra karşıtındaki ortağ'ıoao ne yolda 
hareket edeceiini bilmediii için 
işbirliii deilldl ve bu da harp ray 
retlerini enrelliyordu . Ruıyanın 
harp hedeflerini açık olarak izah 
etmesi , toprak ilhakı peşinde 

olmadığını ve ayni derecede ehoııı
miyetli olmak üzere devletlerin iç 

emniyotlerine karışmıyacaiını bil· 1 
dirmeai , Sovyet-Anrlosakson to 
ıanüdünü kuvvotlondirdii'i ribi t 

bütün milletleri de forahlandırmıı· 1 
tır . Çiinkil Rusya 1 bu muahede 
ile bütiln milletler tarafından be· 
nimaonmlş olan Atlantik beyanna
mesinin prensiplerini kabul etmiı· 

tlr • Rusyanın bu prensipleri kabul 
otmeıi , düşmanları tarafından 

kendi aleyhinde yapılmakta olan 
propagandalara müeo11ir bir ce. 
vap teşkil etmiı olacakt&r . Sandan 
böyle ayrı bir Ruıı veya Anrlo
Sakıon zaferi bahi, mevzun ola · 

maz • Bir mütteflk devletler zaferi 
bahiı mevzuu olabilir iti böyle bir 
uaf erden sonra kurulacıtk olan sol 
lıun şartları da istiklallerine ve 
hürriyetlerine kıymet veren millet
lerin emellerine aykırı sayılının . 
Amerika Reisi Mister Ruzvolt , 
dün " Birleşmiş MillotJer günü ,. 
münuebotiyle söylediii bir nutuk· 
ta Atlantilt boyannameıino temel 
teşkil eden ana prenılpleri bir de· 
fa daha izah etmiştir ; bu prensip
ler dört çeşit hürriyet ile ifade 
edilmektedir ; söz hürriyeti , din 
hürriyeti , ihtiyaçtan ve korkudan 
mason bulunmak hürriyeti • Reis 
demiştir ld : 

'' f osanlığıo dört hürriyeti, in 
sanın hava , ışık , güoeş ve kuru 
ekmek kadar zaruri ihtiyaçların 

daadır . insanı bütün bu hürriyet. 
lerinJen mahrum ediniz ; ölür . 
Oou bıı hürriretlerio bir kısmın· 
dan mahrum ediniz zayıflar ve bit 
g-lnleşir . Kendisine bu hürriyetle 
rin bepıini veriniz ; iosaohiın ye. 
ni ve en bllyilk çaiı rolir. ,, 

Hakikaten loıanlar , geçmiş 

bir buçuk atar içinde Razvelt ta
rafından izah edilen ba prensipler 
u;rııoda çok kan akıtmışlardır . 
Oaha evvelki zamanlarda yalnız din 
hakkında duydukları heyecanın bü
tün ıiddotl ve derinliği ile bp pren 
slpleri beoim1emlşler o preoıiplore 
dayanan devlet ıiıtomlori ve mil. 
letler11rası nizamı karmak insanlar 
için bir ideal olmuştur . Erer bar· 
bin ıoounda insanlık bu hedefe 
varacak oluna , katlanılmakta olan 
f odakirlılt yerine sarf edilmiş ola 
cıktar. 

Zayi Belge 
1940 - 1941 sooeıi Adana 

ikinci ortaokulıın birinci 11nıfındao 
aldığım bol;oyi zayi ettim. Yeni· 
sini alacaiımdan etkisinin hükmü 
olm•dıimı ilin ederim. 

Çınarlı mahalleıinde Duran 
oğlu Mustafa Timur 

2139 

a~:. Nöbetçi Eczane 
Mustafa Rifat 

{ Kalekap111nda ) 

lskerı ceza 
kanununda 

-Baştarafı lkincide-

ller bu maddenin tatbikatında da 
nazara alınır. 

158 inci maddenin yeni şekli 
do şöyledir: 

1 - Harb esirleri bir suç iş· 
lorlerse rütbelerine röro bu kanun 
mucibince cezalandırılırlar. 

2 - Harp esirleri araaıoda 

altlık ve üıtlük münasebetleri esa· 
re tali başladıktan sonra cari de
iildir. Bunlar arasında altlık ve 
üstlük münasebetleri solihiyetli ko 
mutanlar tarafındın verilen emirle 
teesııüt edebilir. 

Hükumetçe 
hazırlanan 

-Baştaraf ı Birincide-

arsa ve bina alıp ve satmak veya 
yine bir yıl içinde iki defa bina 
inşa ettirip satmak spıklasyon ad· 
dedllmes\ ve satış kıymetleri on 
bin liradan aşağı olan bina ve 
arsaların mükellefiyet haricinde 
bırakılması teklif olunmaktadır. 

Gayri menkullerde alıı ve sa 
bş bedelleri ar11odaki f ırklar alı
nacak verainio oiıbotl dlj'or kazanç 
erbabının toklıf nisbotlerino mu va· 
zi bir hale konma" luzumlu i'PtÜI· 
mektedir. 

Gece gazetemizin tas• 
hih işlerinde çalıımak üze· 
re bir arkadaşa ve ayni 
zamanda tertip kadrosun
da üç mürettibe ihtiyacı
miz vardır. Arzu edenlerin 
idareye müracaatları. 

· Teşekkür 
Oğlumuz Ahmodio ini ölümü 

dolayiıilo kedorlmlzle yakından ali· 
kadar olmak IOtfunda bulunan kıy · 
metli doıtlarımıza alenen teşekkür 
ederiz. 

Meliha Subaşı lşbankası 
müdürü Şevket 

Subaşı 

17 Haziran ÇarıamlHı 
TUrldye RadyodlfQıyoa poıtalara 

TGrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 
1aat ayara. 

7,33 Müzik: Radyo Salon or· 
lcostruı. (Violooiıt Necip Aşkın). 

1 · Armandola: Serenad; 
2 • Straus: Vals. 

7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Radyo Salon or· 

keıtrası proğramıoın deva11u. 
3 • Jones: «Dio Gelshaıdan 
potpuri · 

8,15 -
8,30 Evin ıaati . 
12•30 Proiram ve memleket 

sut ayarı. 
12•33 M_üzik: Beraber şarkılar. 
~ ~:~ Aıan• haberleri. 

12,30 Müzik: Karışık şarkı ve 
türküler. 

18,00 Prorram vı memleket 
ıaat aran. 

18,03 Müıı:ik: Radyo dans or. 
kestrası. 

(Nihat Eıeorin idaresinde). 
18.45 Müzik: lncesaı faslı. 
19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Ajanı Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Şehnaz Makamın. 

dan şarkılar. 
20,15 Radyo razetui. 
20,45 Müzik: Bir marş öirenl. 

yoruz. - Haftanın marıı. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Şarkı ve türküler 
21,30 Konuşma: (Av ve spora 

dair). 
21,45 Müzik : Riyuoticumhur-

Bandoso. (Şef: lhıan Künçer.) 
l · Trayton Adamt: Marş: 
2 • Riehard Strauss: «Der 
Rosenltavalier• ( valt), 
3 • A Thomas: cMig-non• 
operasının uvertürü; 
lt'indon No 3: 
4 · Salat - Saenı: Cezayir 
Süit'inden No. 3: 
5 • Tschıikovsky : ltalyaa 
Kapriı'i. 

22,30 Memleket ıaat ayarı ve 
Ajanı Haberleri. Ve borsalar. 

22,45 
22,50 Yarın ki Prorram " e 

kapanış 

H i K A YE Valansiya •. 
. . ..... . . . . . . . . 
Haykırıyorlardı: 

- Valaoıiya, Valanıiyal 
Köy delikanlıları, henüz işten dönen genç 

kızın etrafını sarmıılırdı. 
- Valaasiya .. Bize bu akıam yine m•n· 

dolin çalacakmısıo, vadedıyormnıun? .. 
Genç kı~, hazdan yanakları çukurlaşa· 

rak gülümsedi : 
- Hayır bırakın beni delikanlılar. Çok 

yorrunam. Ha"ttayım. Ühü, 
- Valansiyal Yarın pazardır. Uzun rün 

rahat edenini 
- Bu her akşam böyle oluyor delikanlı· 

lar. Bana da yuık değilmi? 
- Oh.. sitemli konuııma, bizi kırma 

Valansiyal • 
Valaoıiya hemen her akşam delikanlılarla 

beraberdi. Onları kıramıyordu. Dolikaohlar, 
ona her aktam mandolin çaldırırlar ve köyle. 
rioin bu nadide incisini çok sevdiklerini ifti
harla ıöylerlerdi. Muhakkak ki V alansiya ha· 
rakulide ğüzel ve alamla bir kızdı. Allahın 
kuvvetli, haataı bir sanatkar gibi; özenerek 
ince ve derin inhioalarla lılediji bembeyaz 
mevzun bir şahuer vücuda yardı. Denilebilir 
di ki; bu bir rü.zellik ilahesidir. Sarı, kıvırcık 
kirpikleri iri monokıe gözlerini kapar, onlara 
ilahi bir akşam hilznü ve derioliii verirdi. Bü· 
tün bir altun rengine çalan taçları da nahif 
renç klZ omuzlarını dair• dalra okşayordu. 
V o dudakları henüz açmış kızıl bir ronca 
güldü sanki .. 

Köy delikanhları yalvarerak tekrar ıora· 
yorlardı: 

- Va~anıiyal. Bize bu akıam mandolin 
çalacaksın doiilmi? Hem uzun yaz recolerl 

oasıl geçerkl ... 
Genç kızın tatlı akşım güneşlerinin peo · 

boleştirdiii açık röiıü dorio bir iç çoklşile 
inip, kalktı: 

- Ah.. Beoi rahat bırakmıyorsunuz! 
- Niçin üzülüyorsun ValıoılJ•? 
- Beni öldürocekıloiz diye.. HHtayım .• 

Übü .• Übü.. Delikanlıların en rınci. en yıkı. 
ııkhıı öne atıldı: , 

- Korkma Valaoıiyal Ba ıeodı bir ve· 

himdir. Hatta dejilıio. Yalnız şu 

unutsan artık .. 

YA~AN : Tarık Serfice 
Potro yu Petroyu düşünmektedir bu and• .. 

- Aleko doğru söyleyor. E.vot .. 
Petro'ya, at kalbinden onu . 

- Ühü .. Ühü •. Übü .. 

Aleko tath ve derin aoılylo onunla olmak 
Unut şu saadetinin verdiği sarhoşlukla mandoline ve 

D şlikaohlar onun etraf andaki halka çen 
berini bozmadan, ltrar ederek ronç kızdan 
kat'i vaad istiyorlardı. 

- Haydi Valanııiyal Bizi 
yere gider .. 

ona uyan kitaraya refakat ediyor . Diior de. 
likanlılar da beraber •. Biraz uzakta oturan 

bekçi blle , kim bilir haori rençlik rüyala· 
rını hatırlayarak bu seılere ayaiile tempo tu
tuyor ve içtiti ciraraaı karaohkt• yanıp sön. 

kırma. lıtediğio d.ükço , bir ateş böceti dolaşıyor hiHioi ve
rıyordu . 

- lıkoleye. 
Güzel Valaosiya ricalardan memnun olmuş· 

tu. ince biloklorile şakaklarına düıon ipek 
1açlarını arkaya attı söz verdi: 

- Gelirim. 
Birden dolgun bir sevinç taşıyan haykırış· 

malar oldu: 
- Ne kadar iyisin sen Valansiyal. Bilsen 

ne kadar iyi. 
Delikanlılar neı' eyle, şarkılarla onu evine 

rötürdüler. 

Valanıiya çalıyor , şarkı söylüyor oolen
diriyor ... Fak.t o , çok düşüncelidir ' ve iri 
menekşe rözleri daima ıızakları süzüyor 
bu akşam •• 

Delikanlılardan biri sordu : 

- Valaoıiya rözlorin daima enrinlori araş 
tırıyor .• Gönlün kırılma11n . Fakat bilmez· 
misin ki ; Petro senin bulundujun yere ar•I· 
mez • Bu vefasız , kalpıiz çocuiu niçin bu 
kadar sevdin ? . Onu anutHn a ... 

Valanıiya duymamıı ribi , hıncını topla· 

- Bekliyoruz .. 
Memnundular •. Valanıiya 

yan parmaklariyle kuvvetle tellere vuruyor ve 

yine bu allşam rözlerini denizin karanlık ufkundan ayırmıyor
d~ . Aloko ! bu a cı sözü cevapsız bırakım 
dıye sesleadı : onları eğlondirecoktl. 

Gece .. 
• ıj< * 

Ve so11lz bir andı. 
iskelenin denize uzanan en ucunda ve 

kırmızı camlı fenerin aydınlattığı yerde dell · 
kanlılar halka olmuşlar .. 

Ortalarında güzel Valaoaiya var. 

Tabiatın buan dile getlrdiil , konuıtu· 
duiıı deniz ve rece ; tatlı hovarda seslerin 
ve mıodollolo ince , dııyg-ulu havaaından bir 
an raşi olmuş ribi darran ve so11izdir • ls· 
keteyi bu dil rlbi yalayın sular ' enrlne bu 
çok nofiı neşe ahonrini durmadan sürüldüyor 
ve baıan kendi içli müsilclsini do katarak 
uialduyor .. 

Fakat ınuhıkkıkki . . Yaldıza az bir rece· 
nin bu hali şüphe vı korkaylo doludur . Saat• 
aaatını uymayan deniz şimdi böyle uılu v• 
1akin rörünüyor . Aleko ; Valanıiyanın ayak· 
lırımn dibinde , onlara sürünecek kadar ba· 
şını dizlerinin üıtüne yaslamııtır . V• b• an 
oçok bahtiyardır. 

O.Hkanlılar blliyorlarki ; AJeko ona ~ıl• 
tane• atık •. Ve yine biUyorlarki , Va1an11ye 

- Haydi Valansiya 1 . Bize ., Valanıi· 
ya ,, yı çal •• 

Oynayalım · Ah ne olurdu S.ıtekirı IO• 
oi röraeydi 1 • 

F minim iti Valaoıiya bu havanın beıtoıi 
çok • çok daha filzel ve roba yakın olurdu. 

Fakat o hı.la röıleriyl• enrini , uzaklara 
araşhrıyordu • Ve ba anda birden ıztarablyle 
unun hazin bir h•V• çı1lmak lstedi • Fakat 
delikanlılar bıralu11adılar : 

_ Hayır VaJanslya 1 Bize " Valanıiya 
yı çal oy11ı1aca;aı: • O; bili reçoo mes'ut bl; 

1 . hatıralarına veda eder ribi bacı o· d maz 0111 .,. n e, 
_ -•- ..i eoginde parmaklarını oynattı M do rou-· b . an • 

1• kitar• ile bora er yorrıın ve hicr l 
ıo d ,. V an ı va. 
-•&arın altın a alansiya yı 1 i 

r-. Jad '' ça ma a bat 1 • 
Şimdi dollkanhlar birbirlerine la 

. •arı rak 
danıodıyorlardı . Neteliydilor ve seıleri uzak. 
ları kucaklıyordu . Fakat anbean t . . . ıaa ı ıaı· 
tına uymayan denız r•ttıkçe ürperiyo - tü d 

L't ı b' - . 1 r, uı n 1 
vaır.ı ıız ır ruzrar es yordu . B h b 
. . b. h • . u er aldı 
ıyı ır ava dıjildı • Uzak , yakın bir fırtına• 
yı müideliyor denilebilirdi • 

- Son• Yarın -
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 

Suvare 
9.30 Bu akşam su va re 

9.30 

Eddıe Kantor'un 
Türkçe sözlü orijinal şarkıh 

Ali Baba Kızlar , 

Pansiyonunda 
Şeheserler ••h•••rl gördüğü rağbet ve 

muvatfaklyetten dolayı bir kaç gUn daha tem· 
dit edllmlttlr. Görmlyenlere bUyUk f1rsat. 

ilaveten : 

Kanlı Tehdit 
Büyük aşk,heyecan ve sergüzeşt filmi 

ilin 
Pamuk Deneme lslih ve Üretme 

Çiftliği Müdürlüğünden: 
(Çukurova Çiftçilerine;) 
1- Müessesemizde yetiştirilen islih edilmiş 6 sırah arpa· 

dan ekmek isteyen çiftçiler, müesseseye müracaat edebilirler. 
2- Kendi tohumluklarmı üretme çiftliği namına ofise ya

tıranlar ayai miktar orpa tohumluğunu müessese çiftliğinden 
alabilirler. 

3- 1steklilerin izahat almak üzere müdü_riyete müracaat 
etmeleri ilin tj}unur. 1041 17)8 

Adana Pamuk Tanm 
Sat ıs'. Kooperatif inden 

Toplantıya 

Davet 
Kooperatifimizin 1941 / 42 

ikinci hetap yılına ait nomal genel 
kurul toplantısı 1 / Temmuı/ 1942 
Çarıamba rünü saat 14 de Adana 
da Halkevinde yapılacağından İŞ· 
bu ilin tarihinde kooperatifimiz· 
do kayltlı bulunan tayın ortakları· 
mııan mezkQr gün ve natte top· 
laotı yerinde bebemal hazır bolun· 
malarıoı ehemmiyetle rica ederiz. 

RUZNAME 
1-Yonetim ve kontrol kurul· 

ları raporlarının okunması ve kA· 
bulü. 

2-Bilinço ve fiat farkı heu· 
banan kabul ve tasdiki Ue yönetim 
ve kontrol kurulları üyelerinin ib. 
rası. 

3 - Yönetim kurulu üyelerin· 
den müddetleri biten iki üyenin 
yerine yeniden iki üye ve Ana 
mokavelenamenin 27 nci maddesi 
mucibince ayrıca iki yedek 'Üye 
seçilmetl. 

4 - Ara mukaveleoamenln 
39 uncu maddui mucibince iki 
Kontrol seçilmesi. 

5 - Ek•perleri seçmek, lıteo 
el çektirmek, Yönetim ve Kontrol 
kuroJlırı üyelerine verilecek ücret, 
Haklcı hıızur ve Kooperatifimiz 
Bütçe ve kadrolarının tanzimi ve 
Yüksek Ticaret Vekiletinin taavi 
binden reçirildikten sonra tatbiki 
huıaıunda Yönetim kuruluna se· 
li.biyet verilmesi. 

6 - Yeni Sene lı Siyasasının 
kanon, Ana mukavelename ve te· 
ıekkül maksatlarma uyruo olarak 
hazırlanmasının Yönetim korolooa 
tevdii. 

7 - Kapital taahhütlerınıo 
diğer kooperatiflerle yekneuklifi 
temin ve teahhütlerini tezyit mak· 
sa<liyle her ne ciallen olursa ol
ursa olsun 100 lrilo Mahliç pamuk 
için bir pay tuhhüt edilmesi. 

8 - Taııtsız mal almak ve 
yaptırmak için Yönetim kurulana 
Salahiyet verilmesi. 

9 - 942 f 943 yılı için Bir
lik Genel kuruluna iıtirak edec~k 
mümesslllerio seçilmesi. 

10 - Ana mokavelenamenin 
65 inci maddesi mucibince üç ha
kem seçilmesi. 
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TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 
Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere Da• 

ıip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmııtır. Bil~~u?' 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantıh bır 
surette tamir edilmektedir. 

' 

IŞIK Ticaret E vl - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

BUGÜN 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
müdü rlüQünden: 

1 Bu yıl doğr uJun dogruya donanmay;ı sevk edilmek 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- İstanbul ve civarından müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. hğına Mersin ve civarmdan müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- İstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanların 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildi"recekler ve 

bu dilekçenin bir mushasını da İstanbul Dz. K. lığma veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30 9 942 tarihine kadar 
devam edecektir. 20909-l1· 13-14 17-19-ll -23 25 27-30-1· 3.5. 7 

T. iŞ BANKASI 
Küçijk tasarruf 

1 9 4 2 
hesapları 

iKRAMiYE PLAN 1 
KEŞIDELERı 

l Sııbat, 4Magıs,3Aiustos,2lkinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Ad ot 2000 Uralı'lt 2000. Lira 
3 .. 1000 .. - 3000. ., 
2 .. 750 " 1500. •• , 500 1500 •• 

ı o .. 250 2500 . 
" 

"° ti 100 .. - 4000. .. so ,, 50 .. 2500. .. 
200 

" 
25 ,, 5000. ,, 

200 " 
ıo •• -- 2000 • ,, 

TUrklye 1, B•nk•aına para yatermakla ya!
nız para blrlktlrmlt va faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tallhılzl d• danamı, olursunuz. S?7 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

En Hayec6nh ve en hareket il bir tarzda vUcu
da getirilmlt olan macera filmlerinin kahramanı 

CHARLES STTARETTE 
tarafından tevkallde heyecanh olarak yaratılan 

Soyguncular 
Difarı 

iki saatlik tam bir sergüzeşt ve heyecan filmi 

-BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Senelik kirası 

Lira ku. Vakfı No. su Ciüsi 

48 00 Ramazan oğlu 65 _ Arsa 

1 

80 00 ,, " 
136 Dük kin 

7 50 Mazbut 16/42 .. 
120 00 Cafer pafl 8 ,, 

17 Haziran 1942 

Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Bir geoç kızın hayatını, heyecanla macerasmı , içli aşkını caalao• 
nıran istirapla bir ömrün hazin romanını musavuer 

Solgun Gül 
Fran•ııca •özlU ~çok güzel filmi görUnUz 

Dıimi bir bir ıöz yaşı ve his ve elem sahneleriyle dola olan b• 
film sizi tesiri altında bırakal' Aktır. 

Baş rolde Kudretli artist: DOLL Y Has• 
ilaveten : 

, ERROL FLA YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <Türkce) _____________________________________ ,..:,., 

Pek Yakında : 
BARBARA STANWICK ve FRED MAC MURA-~ 

Günah Gecesi 
Büyük filminde 

ilin 
Adana Belediye Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikası ve soğuk hava depoları ihtiyacı"' 

larak 200 kilo amonyak gazı açık eksiltme yolu ile alınacaktıt· 
2- Bther kilosunun muhammen bedeli 1250 kuruş ol&JP 

muvakkat te'minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhaleıi baziranınyirmi altıncı cuma gUnü saat on btştt 

belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin mezkur gün ve saatta te'minat makbuzlarilt 

belediye encümenine, ıartnameyi görmek isteyenler her gii' 
ya7.1 i~leri müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

2047 10·14-17-24 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

ilin 
1- Adana · Kozan yolunun 0.000-3+ 000 ve Adana - pJi; 

sis yolunun O+OOO-S+ Ot S kilometreluinde ihzar edilt't 
(741.500) metre miklp kum (2252) lira (80) kuruşla açık e~· 
siltmeyc konulmuştur. 

2- Eksiltme 2/7 /942 tarihine müsadif perşembe güoiİ ~· 
at (10.30) da· vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. r 

3- isteyenler bu işe ait keşif name ve şartnameleri 16 

mek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. ı 

4- isteklilerin (168) lira (96) kuruş muvakkat teıJ'I~ 
vermeleri llzımdır. 2120 14-1~ 

Ceyhan Belediye Reisliğinden: 
if 

Şimdilik ayda elli lira ücretli Ceyhan belediyesinin ltff ,ı 
makineıtliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların e"'~, 
müsbitelerilc birlikte bir haftaya kadar Ceyhan belediye 

yasetine müracaatları ilin olunur. 2129 16-t i·:/ 

içinde kiracası 
Mehmet Hallaç 
Sabri Alus 

Mehmet Tüzün 

• Bilil Türkln 

Adana 
Biçki Y urdıl ~ 

Refika Tümer~ 
14 Hazirao'dan t9 ~ 

ran 'a kadar devam ~~( 
olan senelik sergimiz 
vinde herkese açıktır· / 

300 00 " it 
3 Kaaap dükkAnı Şnkrü Özbek Saat 9 dan 19 t~ 

14 den 18 z• "' d loo 00 Camii atik 15 Dükkln arkası Boıtur 
60 Oo Cuma Fakı 21 Oda 

" 
Yukarıda senelik kiralara ve mevkileri yazıla dükkanlar 1/6/942 tırihindea 31/S/943 

kadar bir sene için icare verilecektir. Tatiplerin ihale günü olan 19/6/942 cuma gllnü saat 

10 da Vakıflar idareıine müracatları. ~138 

.. ----~ 
imtiyaz Sahibi : CA V~~~,ı~ 
U. Neıriyat MüdflrÜ : f)l.~.J 

Rifat YA V r.t•' 
B11aldıi• yer : B uaON 


