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Bu günden itibaren ekmekler ta~ olarak 
\/ e f İ 1 e C 8 k I Askerlik Mükellefiyeti Kanununun Bazı Türk dil kurulta-

Hükümlerini Değiştiren bir Proje Hazırlandı yı lOağustosta 

Orduya taşıbyle gelen erler ka .. ~~~·k: 
12 k l •k k rayııca ıren•I bqkaaı, al•aal Ölad .. 

ay as er 1 Yapaca rimiz Camhur bqkanımız ı .... 

• . Gün qm verilmekte olan yarım ekmekler bu günden 
itibaren tam olarak verilecektir. Aj'lr işçilere 600 bByülde· 
re 30o çocuklara ise 1 SO gramdır. Ekmekler 600 sıram bü
~Giiiade olacaktır ve yanm iatihkak bu suretle kaldın· 
~tır. 

Milli M&dafaa V ekilliii l 1 1 1 
saydı ukerlik m&kelleffyeti kana
nanaa ba:ıe bilkGalerinl dejiftirea 
ye yeni baaı htiko.a. elr.liyea 
bir kanan projest hU1rlaaqbr. B• 
proje ile, askeri orta ehUyetaa· 
meıi olaolaran m11Yazzafbk hizmet · 
lerlnden 2 ay indirilmekteiir. As 
keri ehliyetnameler kaldarılm11 ol 

lnönüntin yüklek blma,.&eri altaa
da dördüncü TOtk dil hrdaJI 

dapndan maddeye ehUyetaame ye 10 ap.tos 1942 paıart-' ~& 

rine okal diplo .... ı k ...... eri ko Vargı·ıar hakkında ... t ıs de Aokar•dato ....... cakbr. 
n•l .. ktadır. 2 - Biriacl Tilrk dil kanalta-

Api proje ile eyer talu•• tec Parti t•H komleronu ymda baluap kanlta1 kararlle 
hizalı hakkındaki 34 BncB madde Laraaan a,.ı.i .. ,.•-·- .... _ _._ · ı H ı .. h çellfm••ını bitirmek .. -. ~ 11n n ı .. ra11 teç iıat ayn ayrı kara•an .ana tilıli'O r-etfac• k•· 
rösterilmek ıareti7le dah• vazıh u z • r • ra• nyelijiai .ı ... bala.anlar ba 
bir şekle sokalmaktad1r. Ankara 2 - (Haaul mabaW. 1'•altayda iye olarak balaaaabillr. 

At, çift arabası. motonlklet, rimladea) · abnacalr. •erailer luık· halardan dördlac6 Tlrk dil U-

Çehikekimikanunu 
iratle tadil edilecek 

~ııun sıhhat ve ziraat vekiletin- 1 

den Başvekalete sevkedildi 
3Q Aakua 2 (H111aıi mababirimiulen) - 926 huiranındJ netredllen 
~ l&Jalı çeltik ekimi kNıaaanan tadiH haaa111nda yapılan etBcller 
111a .... ~•at ve 11hhat vekiletleri tarafından lk .. I edillDit ve kanaaan 
~ .. ı•kli Bqvekllete tönd•llmiftir. e. kanaada rözönilnde tatu· 
hat en •ühlm cihet am11mi ııhhatin vekayeti4ir. Binaenaleyh yapdacık 

ilt zlraati 11kı ka1KI \il şartlara tibl tatalmqtar. 
· ka..an Bqveklletten ıüratle 86y6k Millet Meclilioe ıeykedilecektlr. 

• M. Meclisinde 
~nkü müzakereler 

.\nkara 2 (a.a)
ls. C.aahariyet halk partiıl mec· 
ıs ';'b.. amnmi heyeti ba,.nn uat 
~ relı •ekili Seyhan meba1• 

C.Uranın reisliğinde toplandı. 
""ta ... açıldıktan .. reç•n top• 
''- ltbtı okandaktan ıoara raz t ıreçUdi. 
~t .\"-••ede baraa meb111a Nev 
~~ '" tarafından •erilmiı bir 
~ "•dı. Bn takrirde ıon za. 
"-•.ı. .._ •emleket içinde ayrılma 
dilt~t~1"1" ve ayrdma vak'alaranın 
'11ıı ~Çekecek derecede arthiı· 
~ Gldtıtn ileri ı&r&lmekte ve 
~ ~bepleri ile ba hale .. nı 
~ "•ll•ni tedbirler dütlln&IBp 
~ ••ediji adliye vekilinden 

••kta idi. 
........ •krl . M '- • · ~ ''" ekunmasını mutea .. ıp '11..': Vekm Haıan Menemenci 

ilrtaye &'•lerek: 

"•bı~.. vakalarınıa en çok 
'-tt. t .. 1ru edecek hallerin Veki 
._, '- ~'kik ve t..Wt olandaia 
-t..._ ••ta ..a&a.&,.tli maka•· 
'' .:•'-laalan da abacllktan IOD• 

~t "•dide llln• .anu.cek 
' ledbirlerct. dabll oa..k 
'~.~~hletia icabına tev ..... 

8- ~· bildirdi 
"''' ki 11&hat &zerine noktainaıa 
~·ıı ta"''· relerek tifahen izah 
"'111 ~ sahlbiJe diier hatip 
'a.a.,~hi .. vZQ llzerindeki milta· 
1l.2() et. clialeodlkten sonra 11at 
tilda. toPlantaya nihayet ve-

Amerikan bomba 
tayyaralıri 

Blrmanya tayyare 
Uslerlnl ve RaOor 
limanını bombaladı 

Vatinrton: 2 (a.a.) - 2 Ha 
ziran tarihli harb teblltil Atar 

bomba uçaklanmaz Blrmanyada 

d&ımaa hava te1iılerine 3 defa 
mHaffakiyetle taam1a etmiflerdir. 
Keza Amerikan bomba açak.ları 

Raior u .. n ve doklarına bomba· 

lam11lar ve bir Sarmç remili ba
tum•ılardar. Uçaklarımız üılerioe 
dönmlılerdlr. 

Londraı 2 (a.a.) - lnriliz ha· 
va nHırlıj1nıa tebliii : lnflliz &Y• 

cı tayyarelerinin lau sabah we öt 
leden ıonra ifral altındakl Fraoı" 
He Belçika ilzerine dört devriye 
açqa yapbklare bildiriliyor. 

Hlder Fransa ile 
ltalyanın anla9ma· 
sı için bir mUhlet 

verdi 
8em 2 (a.a)-Baraya relea heberlen 
töre ltalruna Nil. Korıika ve Tanaa 
laalr.kında~I talepleri m...aeli hak
luada nlh yoUle bir an ..... ,. va· 
na.... içlo Fraatıı bqvekiU La· 
vala HIU.,. bir m&blet veraiftir. 
Slyaıl •ah'@ler Fran11z, ltalyan m& 
naHbetlennctelr.i &'•rıinlitia enl
•lf old•p knaateacladır. 

Topriksız köylUye 
toprak veriliyor 
Ankara 2 ( Hasaıl mobablri

ıalzdeo) - Trabzon, orda ve S•y· 
haa da reçH 19118 lııqlaomlf olap
ta bltirU.-emlf olan kiiylerdelri 
devlet topraklaranaa toprakııı köy. 

lilye daiıtalmuı itine b• 11aede 
d.vam edilecektir. 

1942 yıb b&tçeıinde ba mak

satla 6SO bin lira kadar bir tabii-

otomoWI ve kamyooi1l• mGracaat kandaki haan proj... Gzeriacle raltaJıncla bala .. k ittlyenhr 
eden erlerin muvaızafhk hizmetleri tetkikler yapmakta olau parti taJi ona rör• huırhk yapabilmek 
12 ay o'acaktır. Yaluı:ı. ba ribi komiıyono f..aliyetini bitirmek ün için ıs tem•az 1942 aq ..... 
erlerden binekleriyle relenler beJ redir. Projede rörülen mahzarlara kadar adlanaı, itJerlai, ad,....,..i 
11ne atla araba ve motoıHdetleriyle renit bir tetkike tabi tutalmakta kua• ••291 Mknterbtlne Wlclr· 
relenler 3 ...... otomobil ve kam· ve idU bir fekle sok•lmaya ray ..aicllr. 

•-- ret edilmektedir. 3 - K11n• .. -.,c1a '/aln&ı dla· yonlariyle relen...- mavaaaafhkla- ... 
Makable ıaaal ........ ÜH• '-ici olarak blılaa••k la•-...a. 

nnın devamı aacldetince banlara -7 -7 
rinde bilbaua mOnakaplar olct.p de lflerial, adrelleriaı 15 tall8U 

sat ..... ;. meebar olacaklardır. haber verilmektedir. a. •retle pro- 1942 akfa•aaa kadar katUI r...ı 
M&keU.fl.,, öln at veya ba jedelr.i mabtemel mahnrlar urari .. knterliifoe bildinMlidlrler. 

rap olan tqıtlannıa yerine 3 ve hadde indlrilmit olacaktır.Proje Oll 4 _ KanltaJa ,.._. i1teif 
5 teneUk mllddetler içinde yenltiai r&ae kadar aeeliı •mwmi heyetla• Tilrk yUllİle yutl ... ot.ak iatek• 
temioe .. cber tatalmaktadarlar. n•keclllecektir. UlerlD adlan. IOJ adları ve ..... 

S11kat erat 12 •1 hia .. t •öre- 150 mllyon llraltk leri okaaaldl olara ,.-.k, a,. 
cekWdir. MlUt Mldafae Veklllltl tasarruf bOnO•U = .. ~ ,=., ~-:·· 

ut ayni 'Dlf balanmaktadar. Mev· ba .addetin aiti aya indirllm..aae k 1 k -..- Y- ,.. .... 

cut komisyonlar faaUyetlwe de· Mllhl1atll olacakt•r. 34 6ncü .. d 

1 

ÇI an 8C8 Birinci dil kanıltay ilyet.ri 0 

••• et•ekte •• ba Mile .Utep-: elenin tlrlll fıbalanacla yuah ... Aııbra 2 (H..ıi mababiri· kuraltaya bansl ad ve sula r• 
itA .._,erle L• hı.ete tlbi hat.a.. mlsdea} - ıso llllyoa Hnllk ta. zlllut ile _. fa MWtıaılslslw • ... çaba IU .-çı. b• 1rom.,oa. ....,. .. k nadaki Terk ,.... d• ,.,,. ,....... 

lar tabiye ıclilmlf bal.a-lr.tadtr. cak erattan (yedek ı•bay yetfte- sarnf boaoau lhracı laa k ya..a.cak iateklll' lWMll edllı•• 
G 30 ola k • _._ -L•-- h-..ı ) L ola-'- le 1Ean1111 proini Malip Eacüm•ince 5 _ K-...._...ı_ c1a---a11 .,. 

eçea ••ne n o.laJOD •- ~ ... ç ua:at ...,.,. ... kabal edilerek Bldte E.oc& ... IM ....,.r- .._ 
di 60 p çıkanlm1thr. S. .aktarla laca~brtlerla. d• .. olnı yepbrda· Mvkedlıdt .,. .... kwılila~ bet• " diaa.,ici olarak ...._.cak _. 
zlyadele,...me çabtİl .. aktacl1r. " la••lfbr· vatlua ._,,.mca buda " ....... 

... kti'lllan ..... " ,.
Y•rldllt UMMlll •UdUr· .,. klitt'an ~--- K...._, 

. 

Suikast davasına bu-
gün devam edilecek 
. Ankara 2 .< Huui mababiri- ,-.un MU.._.__, 1AA 

•ztl• ) - Saıuıt .. manlannan .... -·- ,. illlM 

mahakemuine ba&'la de••• edi- mllron llra fevka•de 
lecektir. Geçea celsede mlldtlei t•h• ... t verlldl 
.... ı iddia .. wlDi oka........ Ankara 2 (H..,i ••habiri-
n•nlarclu Abd...,........ .. saa.,. 
aunın ıs,., .... Pavlof .. Kor· ••zdea) - MWt Mlldafu v.uı.. 
nilof'aa 20 ı• ıeaed• at•ie ol- tinin 1942 .. n Jıla bltfe9İad• 
.... k ilsen cualandanlmaamı la· 120 •Ü'JOD lira fevkallde tata.itat 
temiftL Bacilakil celaede muna· veribDeti hakkındalr.; kanan bur&n 
lar müdafaalarını yapacaklardır. aepedUdi. 

IUIU iki Umum 111UdUr- toplantı ıaloaanda lkeadlleriae •r 
IUI• •ınlıror nlaeık ,., .... rirebileceklerdlr. 

Ankara 2 Haıui ••babiriaaiz 6 - Oördincll T&rk OD K .. 
cieD Varidat Um•m m&dlrlltll'nüa r11ltayuno rtındeMin ana çiırtleri 
vasıtalı verwderi U•a• Midllrl6 ıanlardır: 
;ı vevuıtuaa v.,.-u ... Mü A - T&rlr. Dil Ka,.._ 
dBrlltB feklWe iki Uaa• M&dOr a91k 16ılewi 
llje a,nı .... laaklnadeld prote B - Karalta1 b.tkl .. k ..-
maH,e •cOwiade tetkik edilmek l11ma ke>MJODlanam ıı ıl•ııl 

_ ..ıa_ C- K•r9•an alta ayllk telet• t._.. ..&an 
Cerhan köprUaUnU• o _ Dili..., k.,..,.,.._ 

açlllf ...,.nimi ra~lan 
Haber atdıtamwa röre. Nafia E- Yhetlm lı()eİlyODl8r a.. 

V eklletinclen vlllpte relea bir riae kon .. •alar 
tel.,afta iaıuı ikmal edil•İf olan F - Y e_Dİ ana taalk ile ... 
Ceyhu köprOsilano açıbı a•uilDi ltfm• prorra•m• ok .... 
Vekllet adına Yillyetçe taam• K- Genel ..na k ...... 

eclil•n bir prorramla yapdacakhr. çimi H _ K.nltaJ batkaaunn ka· 
Vilayet aaka•ı ba prot'N•• ha· p&nlf. '6Jlni 
aarlamaktacllr. V - Kanlta1 baıarbkl.n, 

Roman oazatal a ri 
Trınsllvınya va 

Oobrucayı istiyorlar 
Aalrara 2 ( Radto rueteıi ) 

- Barla Ro•HJ• radyoıa Ma
carlar hakkında •ilr bir lisan kal· 
laarak clemittir ki : 

c Macarlar IOD rüolerde R .. 
••lere karıı ilc.tisadt ıahada bir 
çok tedbirler al•lflardır . 

Mac1rl~r yalnız lnaaula iktifa 
etmlyerek baza .. hm.de Abaaa· 
lara karıı da kaf& tataa~ latı•lf 
lerdir • llı -•.hL 

Ro .... rueteleri I• ,..-•· 

lan f~darcla : .a. ıom 
Her na11ı.. .-d•1 ,..,., 

ortuanda kal•t ola9 Ma~:an 
heup ·-ek ..... r- ı,or 
batlakJarı ...... ,...a.r D .... et 
mekt• ,,. ....,..,. ilhak edilen 

1,...._.,. • a.lprlara veri 
.. oı.raoaaaa ladeeini lıte••k· ....... 

ça.1....ıan. 

Timoçenko 
Taarruzu Almaalann 
Kafkasyadald taarruz. 

lanna mani oldu 
Loadr• 2 ( ... ) - .. ,... 

relea .....,.., Tlmot•ko taam.. 

..... -·-· erlttltlai bildlrt. 
~· V• ,,,..... ba tauru .. ..._. 
.. Atmaahna Kalku1a ~· 
_. 1apecaklan taarru plİıala. 
,.... •erteklet .. line earel ol-

-·-· !Calinin cept...lncle ... faa• 
.,.a ,..Wea beılı ... br. S. .... . 
liptia eik1at1 bakkeada bir lliklll 
nrmok içla vakıt heala •k•cllr. 

Çin kuvveti_. Herllror 
Tokyo 2 (ı. a.) - Cenap Çla 

ctpbelİDcleo blldlrildlii• IÖN, ,.. 
.., rlnil Çin "••"'1•1 ......... 
11tmltlerdir. Harekete ,.... .. 
birlikler IDUoluua Wr ...... ti
aalt dotn l.t•ıld...,, 
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Havacıhk • .,,.. 1 fM~ cı 
Yeni çıkan sılah- 92:>/B c~tq 

l V Elektrik ar: ı angın ve sis yanının 
cere
telsiz 

Yerli Mallar Pazarları Ticaret 
Vekaletine Bağlamyor • Bundan altı sene evvel 1" 

ramanın KırL köyüne gitmek b' 
haneslle çar.şada kiraladıkları afi 
banın sahibini öldürüp kuyuya .~~ 
mak ve yüzünün derldni soy~ 

ıuçunda'l mahkOm E!'eiliden 
man ve arkadaşı Salih idam ,;d 
mişlerdlr. 

Harbio başındanberi ıürpizler
deo bahsedilmekte, yeni reni Sİ· 
libların cephelerde yapacakları 

baskınlar sayesinde haamı şaşırta· 

cak neticeler alınacağı iddia olun· 
makta idi. 

Bir av tayyaresi kadar oynak, 
ayni zamanda bir bombardıman U • 

çağı kadar da yük taşıyarak hem 
av tayyareciliğinin hlroayesinden 
müstağni, hem .de ağır yüklü bom· 
bardıman vasıtalarını aratmayacak 
şekilde becerildi bir:tayyareniu in. 
şa edilerek seri halinde orduya 
verilmek üzere bulunduj'unu Al· 
man havacılık makamları teyid et
mektedir. Ba tayyarelerden Manş 
cephesinde kullanılmaia başlandığı 
haberi bile relmektedir. 

Fakat;bu çeşid tayyarenin söy
lenen yeni silahlardan olmadığı an· 
!aşılıyor. 

Çüokü; tayyarenin evsafı, şim· 
diye kadar yeni kullanılan hava 
silihlarında olduiu ribi, rizli tu· 
tıılmakla beraber nazarı dikkati 
çekecek ~bi üzerinde ısrarla du. 
rulmamaktadır. 

Pike bombardımanlarda kulla. 
nılmakta bıılunan muhtelif tayyare 
ler de Stakarlardan daha başka 
bir şey değildirler kanaatindeyiz. 
Ve esuen Stukalardan şark cep· 
besindeki Kerç taarruzunda iki bin 
tanesinin birden kullanılması , ha· 
sım üzerinde cidden şaşırtıcı bir 
rol oyoamıştır. 

Bu iki bin pike bombardıman 
tayyaresi, bir mıntakada teksif edi
lecek her hangi iki bin bombardı· 
man ze bıınları himayeıine alacak: 
bin avcı tayyaresi kadar iş rör 
müşlerdir. Pikocilorin av tayyare· 
!erinin himayesine bailı bulunma
yan bareketleıi, bellibaşh vasıfla 
rıodan ve bombardıman taarruzla. 
rıod•ld kolaylıklarıodao biridir. 

Babıedilmekto olan 1eoi ıi
lahların honü't meydana çıkmış o· 
lanları araııoda kati olarak tayya· 
reoio çeşitlerinde yeri yoktur. An
cak, tayyareler tarafında'l kullanı

lan vasıtalardan ibarettirler. Ve 
tahmin edildiği gibi, bazı aiansla
rın da bildirdiiioe göre, bu yeni 
ıilahların ikiıi kendioi göstermiştir. 
Sis ve yaorın. 

Sis neşreden bombaların kulla· 
nalmış bulunması, yeni bir düşünce 
ve sllrpriz olacak bir icad deiil· 
dir. Ancak tatbikatıoın hasma ha· 
roketsizlik vermeıi nazara dikkati 
çekmektedir. 

Alıoan haberlere göre; Alman 
havacılığı .şark cophesioin her han
ri bir kesiminde taarruza geçme
den Önce, o mıntakanın hava mey
danlarına ·baskınlar yaparak yeni 
sis bombalarını kullanmaktadırlar. 
Bu bombalar, meydanları ıislemek
to ve tayyarelerin aça.şiarına mini 
olmaktadır. 

Demek oluyor ki; Sovyot ha· 
va meydanlarının sislenmesi, rorü
şü kııaltmakta, Sovyet pilotlarını 
iciz: bırakmaktadır. 

işte; burada düıünaaok lazım
dır ki Sovyet tayyareciliil dar bir 
mıotakanın ıisleomesi takdirinde 
f ııaliyetten geri kalacak kadar toy 

değildir. 
Ba tayyereciliiiıı büyük mü.ş 

külit içinde başardığı rökorlar • 
tlmal mmtakasındao Amerlkaya 
dojn tecrübe etmiş bulunduj'u 
sisli, bulutlu, fırtınalı yollar üze· 
ri~de uçuşa vardır. 

Böyle sadece bir tayyare mey· 
danını saracak ıiı veya daman 
perdesi içinden kalkarak hasma 
mukabele etmekten kaçacak veya 
rori kalacak kadar tecrübesiz ... 
yılamadar. 

Atılan ıiıln normal bir duman• 
dan ayrı, büyük bir kanaatle, tay• 
y~re ID~törün6n karbüraıyonu üze• 
rıno teaır •den, benzioi sulandıran 
ve batti yanaaaa bir hale getireo 
gaz cinsi olmuı d6şünUlllr. Ve 
işte ancık bu, 939 Avnıpa harbi· 
alo hakiki bir sürprizi ve bu ba· 

harın da yeni silihı olabilir. 
lkinci )enillkten bahsedilirken 

çok fazla hararet neşreden ve harp 
afetinin en korkunç vasıtası sayılan 
yangm ve alev ileri sürülüyor. 
Büyük harp, . alev saçan makine· 
leriaden yılmıştı. Bu harp henüz 
böyle slJablara vasıta olmadı amma 

büyük hararetli bombaların kal· 
lanılmakta oluşu, alev ve yanım 
tehlikesinin işaretini vermiş oluyor. 

Fnla hararet neşreden bu 
bombaların Büyük Harbden sonra 
tasavvur edildikleri ve fakat kal· 

lanılmıyarak bir tarafa bırakıldıj'ı 
söylenmektedir. Bu bombalar, üzeri 
ıılak pamukla sarılı fosfor parça· 

sından ve heyeti umumiyesini kav
rıyan bir seilüloit tabakadan iba· 

rettir. Tayyareden atılan bomba 
infilak edince ufak paketler halin· 

do olan bu hararet ve yangın mem· 
baları etrafa daiılmakta ve bilhas

sa infilak hararetile pamuk ıslaklı
i'ını kaybederek kurumaktadır. 

Kuruyan pamuk fosforla temasta 

ve sellüloidi tutuşturmaktadır. Çok 

küçük paketler halinde olduğ'u 

halde bılhassa sellüloidin yanışı 
oldukça yüksek derecede bir ha 
raret meyclana getirerek yangına 

sebeb olmaktadır. Paketçiklerden 
bir çok sayıda bomba yerleştirmek 

imkanı olduğundan, bombanıa infi · 
likile uzaklara ve etrafa gene bir 
çok sayıda yanrın ve ateş mem· 
banın saçılması kabil olmaktadır, 

Bu dl' eski ve fakat bu baha· 
rın yeni silahlarından biri olarak 
gösteriliyor. Bu yangın vasıtasile 
mücadele niıbeten kolay r>lmakla 

beraber serpinti halinde dağılması 
şaşırtıcı görülmektedir. Fakat, ıis 

halindeki gazın kullanılışı uzun 
zaman sürprizliğini' mubafazl\ ede. 
cek vaziyettedir. 

Bu iki yeni silahtan daha baş 
kalarını da beldiyebiliriz. Fakat 
dlier sürprizlerin herhalde bu 

meydana çıkan iki~n daha mües. 
ıir ve hayret verici olacakları da 
tahmin edilebilir. -

Pamuk Y•i• fiyatlara 
teeblt edllecek 

istihlak merkezlerinde pamuk 
yaj'ı ticareti yapan top dancı ve 
perakendeci ellerle, istihsal mahal· 
lerinin yalnız perakendecilerine ve 
rilecek azami lı.ir hadleri zeytin 
yağı satışları için kabul edilmiş 

olan fiyııt!Rran fevkinde olamıya 
caiını ve zeytinyağı içio vazedilen 
oııulara uygun olarJ lc vil5yctimiı 
dalı:liodelr.i pamuk yaiı u.aıni fiyat 
!arının da komisyonca tesbit ve 
ilin edileceği ticaret vekaletinden 
bildirilmiıtir. 

verilmesi 
Müteveffa Markoni'nln asista 

nı profesör Şnayder, Rapalo'da 
Markoninin radyo teknik labora· 
tuvımnda keşfettiği Lir aletle tı· 
lektrik cereyanını telsiz olarak 
na kledebilmiştir. 

Bu mesele üzerinde muhtelif 
memleketlerde birçok fizlkçllerde 
uğr:ı.şmaktadır. Bir müddet evvel 
Amerikan gazetelerinin yazdıkları· 
na göre, Amerika Birleşik dev· 
letlerinde yaşlyan Hırvat mühen· 
dis Nikola Tesla da Miçigan sa
hillerinde elektrik trenini, telsiz 
olarak, yani havadan cereyan ver 
mekle işletmiştir. 

Profesör Şnayder elektrik ce 
reyaaını telsiz olarak naklettirdi
ii mesafenin ozunluğunu bildir· 
memektedir. Bu aebeple, yeni keş 
fin henüz liboratu var tecrübeleri 
sahasından çıkıp çıkmadıiı bilin· 
memektodir. Bunun için, bunun 
pratik Aaba)a da ne zaınan çıka· · 
rılacaj'ı henüz belli değildir. 

Açık meg- Zağrepte 
yakında a

danda sinemol çık meydan 
da bir sinema açılacaktır. Sinema 
şehrin merkezinde Y evaçiç mey 
danında olacaktır. 

Burada halk, her gün bir bu 
çuk saat 76 metre uzaktan cep· 
belerde ve cephe gerilerinde 
harp, ukeri havadis filimlerioi pa 
rasız olarak seyredecektir. Sine· 
ma 20 bin kişi alacaktır. 

Topalda aske 
re alınmalıdır/ 

Eski Yu
nanlılar da 
Spartahların 

asilere elverişli olup olma· 
dıkları için yapılan bir aıkeri mu 
muayenede Andronoid isminde 
bir Spartah topal olduiundan as · 
kere alınmamış. Andranoid bu ku 
ıuruodan dolayı kendisini askere 
almıyao muayene heyetine döne· 
rok şöyle demiştir: 

...... Zannederim ki, size, harb 
meydanından kaçacak ve geri çe 
kilecok asker deiil, berıeydon 
evvel çarpışacak asker lazımdır.» 

Garbi Avru
pada işsizlik 

Askeri he 
zimetten son 
ra Hollan· 

da, Belçika ve F ransada iktisadi 
vaziyet fenalaşmıştır. Bunun neti. 
cesi olarak Hollanda'da 420 biu, 
Belçikada 600 bin ve Fransada 
bir miİfondan fazla işsiz vardır. 
Almanya da, 100 bin Frarıs ız iş· 
ıizi çalışıyor. Almanyada çalışan 

Belçika işsizleri ise 200 bindir. 
Aynı zamanda 30 bin Belçika iş
!iz de Fraosada yerleştirilmiştir. 

Fransanın işsizleri en fazla 

«Devamı üçüncüde> 

Dağıtma Ofisi bu teşkilatla işe başlıyacak 
İstanbul 2 (Huıusi muhabirimizden) - Sümerbankm lıtanbulda 

mıwcul dö~t mağaz.tsiyle yirmi altı viliyetteki maiazalarının idareleri 
iktisat Vekilliğinden alınarak Ticaret Vekilliğine bağlanması kararlaşh
tılauşhr . Bu suretle bütün Yerli Mallar Pazarları Dağıtma Ofiıino 
raptedilmiş olacaktır. 

Bundan sonra Sümerbank teşkilatı yalnız nnayi işleriyle meşrut 
olacaktır • Dağıtma Ofisinin Yerli Mallar Pazarlara teşldlitiyle işe baş· 
lıyacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla bu teşkilatta bazı değişiklikler 
olma11 muhtemeldir. 

Yerli Mallar Pazarlariyle hususi surette tevziat )apmak üzere ay
rılmış olan mağ'azalarda dünden itibaren her nüfus için verilen fişler 
multabiliode basma lovziino başlanmıştır. 

Sahil olmıyan memle
ketlerimizde deniz mah· 

sullerlnden istifade 
edebilecek 

Nafia vekilliğinden viliyetimi
ze gelen bir hrıılmde deniz mah. 
sallerinin yurdun iç taraflarından 
da istihlaklnin temini şayanı arzu 
olduj'ondan şimendüfer güzergihın· 
da olup da soiuk hava depoları 
mevcut bulunan ve )'eniden tesis 
edilebilecek mali kudrette olan 
belediyelerin taze balık nakliyatı 
ve tevziatından istifade ettirileco· 
ğindea arzu ettikleri taktirde na
fia vekaletine raüracaat edilmesi 
bildirilmiştir. 

Sıhhat Teşkilatı 
genişletiliyor 
Ankara (Husuıi) - Sıhhat ve 

içtimai muavenet Vekaleti teşkilat 
ve memurin kanunonun bazı mad· 
delerinin deiiştirilmesi ve bu ka· 
nuna bazı maddeler eklenmeıine 

dair hazırlanan kanun layihası ali· 
kah encümenlerden geçerek Mftc· 
liı umumi heyetine sevkedilmiştir. 

Layihanın esaalarına göre kadro 
genişletilmiş ve bazı memurların 
bu arada küçük sıhhat memurları • 
ebeler ve be01şirelerln maaşlarına 
da bir miledar zam yapılmıştır . 
HükOmet tabipleri sayısı 600 den 
645 e çıkarılmıştır. 

Bir müddettenberi l~tanbulda 
Edlrnekapıda. ve Ankarada Etime· 
sulta faaliyet halinde bulunan sıh 
hat merkezlerine ilaveten liyihada 
yeniden 5 sıhhat merkezinin tetlsi 
derpiş edllmlştlr. Küçük ııhhat 

memurlannıo sayısı arttırılmış ve 
kadrosuna daha 136 memur ilave
siyle sayıları 920 ye ç1karılmıştır. 

Vekalet Trabzonda yeni bir 

TUrklye yUzme birinci· 
llklerlnde bölge su spor 
lar1 ajanlar1na mUkltat 

verilecek 
Beden terbiyesi umum müdür

lüiü çolc çalışan su sporları ajan 
larına mükafat vermek üzere bir 

talimat hazırlamış ve bütün böl · 
gelere yayın yapmıştır. • 

Su ıporlarınıı f evkalide ehem 
miyet veren beden torbiyeıi umum 
müdürlüğü bu kararı ile ıa spor· 

ları ajanları faaliyetlerini do teşvik 
etmek maksadile kabul ~ttfği bu 

talimata görr; bu yıl eylulun ilk • haftasıoda Adanada yapılacak Tür-

kiye yüzme birinciliği müsabaka 

sıoda üç bölgenin çalışkan ve faal 
sıı sporları ajanına gösterdiği fa· 
aliyet ve aldığı randumana göre 
merasimle mükifat dağıtılacaiını 

memnuniyetle haber aldık. 

Bir vatanda,ımız 1100 
llra teberru etti 

Cumhuriyet f abrilı.ası sahibi 
Bay Hıssn Atıl 1100 lira teberru· 

da bulunmuştur. Tebtrrn etmiş 

olduğu bu paranın 800 lirası Ma

arif cemiaetine ve 300 lirası da 
Kadıköy ilkokulu fakir talebeleri
nedir. Göıterdiği bu hayıraeverll· 
ğinden dolayı kendlıinl tebrik 
ederiz. 

nümune hastahanesi tesis etmiş ve 
Erzincan memleket hastahaneıiai 
de kendi kadroları içine almıştır. 

Aydında yeniden bir doium ve 
çocuk bakımbvi teıis edilmoıi tra
hom mücadelesi için de yeniden 
iki hastahane ve bir kaç dispan
ser tesisi kararlaştırılmış bulunmak 
tadır. 

Mütaahhitlerin ödedikleri vergiler 
Mütaahhitler de toptancı tüccar addediliyor 

Bundan böyle mütnahhitler toptancı tüccar addedilerek bunların 
taahhüt ettikleri malların, bulundukları mahal için tesbit edilmiş olan 
toptan satış fiyatı üzerinden satılması lizımgeleceği Ticaret Vekaletin· 
den bildirilmiştir. 

• lstanbulda dün bir al~ 
3330 kuruştan ve bir rram k~ 
457 kuruştan satılmıştır. 

• Bulundukları vilayetten blf 
ka vilayete tayin ve nakili-" 
iıtlyeo Hkokul öjntmenleril 
Maarif Müdürlükleri vasıtasile 
racaatte bulunmaları alikadarll" 
bildirildi • Bo husuıtaki mürac" 
ler haziran sonunda Vekalette 
lunmak üzere postaya veril• 
ancak bu müddet zarfında ı 
nakil talebleri tetkik olunacaktır· 

• Sirorta aracıları talim• 
meıl karara iktiran etti. Bu ar• 
)ara prodüktörlük yapabilmek i 
sigorta işlerini liyıkile yapabil 
şart koşulmaktadır. 

• Ankara milli korunma 
kemesi yeniden fazla fiatle mal 
tanlar, evlerini fazla kiraya v 
ler hakkında ağ'ır cezalar 
miştir. 

• Maarif Veki!etlne bai'l 
Beden Terbiyesi Umum Müdürl 
teşkilat ve kadroları Vekil 
tetkik edilmektedir. Ttşkilitt• 
zife almış olanların sicilleri de ' 
rıca gözden geçirilmiştir. Tel 
lor sonunda hazırlanacak bir 
ramla spor işlerimize yeni bir 
be verileceği anlaşılıyor. 

Vlllret emrine 1soO 
paket ipllk t•hsle ed 

Vilayetimiz emrine Hazirall 
için 1500 paket iplik verilı11 1 

Bunun 1140 paketi viliyetilll 
mevcut 570 zati tezgahlara 2 i 
paket olarak tevzii iktisat ve~ 
tinden bildirilmiştir. 

Ticaret veklletl killll 
rln mUetahsll added~ 
blleceilnl teeblt • 

Ôi'rendiğimize göre, tiC 
vekaletinden vilayetimize relt11 

4'mirle aşaj'ıdaki evsafı haiz d 
lar bundan böyle müstahıil • 
dilecek tir. 

a - Bilfiil tarlasında :ıl 
yapanlar. 

b - Kira ve ortakhk yo 
çiftçilik edenler. 

1 
c - Ayniyat mukabili 11 

yardım yapmak ıuret!le ı.iraal 
panlar. 

ç - Batöz ve h:ıyvııo 0 
muayyen bir nisbette ayniyat 
rino harmancılık edenler. d• 

d - Ayniyat üzerioe 1 
mencilik yapanlar müıtahıil .ı.ı 
dilecek tir. 1: 

Bu gibi müıtahsillere 1, 
sayılı el koyma kararnalll~1 

kümleri dahilinde muamele 
lllcaktır. 

ZINDIKLAR rı Tarihi Roman : sı ı 
·================================================= Semih Uygur::::? ÇEViREN : 

Birdenbire demir kapıya hücum etti. 
Sarılı, yumrukladı. Sonra elleri kan için
de ıoğuk taşlar üzerine bayjın düştü. 

, Uzun bir bayğanhktan ıonra kendine 
geldi. Uzaktan bir şarkı işitti. Sanki bin· 
lerce erkek ve kadın Beşenyö'lerin eski 
bir harp •ark.ııı söyliyor gibi geldi. Bu 
şarkı da 0 kadar hüzünlü bir iztarap 
sada~~t, .•evri vardı ki ıankl bunu Be: 
şenyo lerın rahu söliyor aib" d' Ah B , • ıy •... e· 
şeoyö ler 1 Şimdi hür kırlarda kadınlı er· 
kekli genç başbutlarını aevri ile dUşü· 
nüyorlar. Bu muazzam aevri dalialana 
dalğalana geliyor renç başbutlannın et• 

rafını sarıyor ... 
- Martoo 1 
Uzaktan bir seı tekrar etti. 

....: Martoo 1 
Papas düşüncelerinden oyandı. Ba

ğırmak için aj'zını açtı fakat kuruyan 
boğazından sade bir hırıltı çıktı. 

- Marton ben Omode senin uşajı
nım. Pençeredeyim sanı şarap retirdim 1 
A,aiıya 11rkltıyorum ... Fakat biraz çabuk 

ol neredeyH şimdi nöbetçi relir. 
Papaı aşatıya uzanan şarabından 

içti. Sonra 
- Beşenyö'ler nerede? diye sordum. 
- Beşenyö'Jer mi ? onlar kırda yer· 

lerindeler. Biraz ekmek vereyim mi? 
- istemem 1 Eğer şimdi söyliyocek-

lerimi yaparsan mükafatsız luılmaısıo. 
- Seni dinliyorum efendim. 
- Şimdi kaleden kaçabilirmisin ? 
- Tecrübe ederim efendim. 

- Bir at tedarik edebilirmiıin ? 
Omode biraz. düşündükten sonra 
- Belki valinin karısının tavlasından 

bir dan• çalabilirim. 
- Derhal Bereny'e git. Altındaki 

ata acıma! 
- Beşenyö'iero ne haber götiireyim? 
- De ki başbuğ Alpar'ı pıpular 

killsenin mahzenine hapettiler... Sabahın 
çitleri kalkıncaya kadar eğer onu kurtar. 
mazlarsa genç aıkerler ıaçlarıoı Kessinler 
ve soyun· kenarına yıkarak bir atlla yap· 
ıınlar çünkü baıbuiları ölmliıtür 1 

· - Peki efendim 1 
Omodo kayboldu. Martoa ta.şiarın 

üzerine uzandı ve derin bir uykuya daldı. 

iV . 
Sabahleyin Marton'on buluduğu mah-

zenin pençaresinden henüz fÜnü ilk sol

iun ışıkları rirmei'e başladıi'ı :zaman dı· 

şarıda bir takım ayak sesleri i4itildl. 81-
ra:ı sonra kapu açıldı. • 

- Kalk Marton hakimlerin huzuruna 
gitmek üzere bizi takip et 1 

Kapu önünde iki papasla bir kaç 
uıak duruyordu. Hep birlikte ağır adım · 
larla kilisenin içtima salonuna r•ldiler. 

Kilisenin bütün papaaları bura top· 
lanmışlardı. Tasilo hakim 11fatile piıko
posluk koltuğunda oturuyordu. Uzun bir 
masanın etrafında diğer papaılar otur· 
muşlardı. Gençler arkaya sıralanmışlardı. 
Kapuda iri yarı asık ıuratlı Kuvrat bu-
lunuyordu. ı 

Marton önlerine gelip durunca Ta1i• 
lu iki elini ileriye uutarak 

- Oıemus Fratres 1 dedi. ıf 

Bütün salonu sessizce yapılan ~ 

duanın iniltisi kapladı. Marton duay• Ji' 
tirak etmedi. Kulak kesilmiş dışarıyı 

liyordu . 
Pençereden içeriye ubahın §~ 

ruzgirı ririyorda. ~ 

Ba, papas tekrar oturdu. çeh'" 
Marton'a dojru çevirerek: 1 

P 
.,~ 

- apas Marton · dedi. Sen P1 l 
pos Chrodfgang'ıo mukaddes ıcano" 
çiinedio. ; 

Marton bu sözlere kulak bile a•"'~ 
Gözlerini yarı kapamıı nefesini tdtdl 
Sade kulak kesilmişti. ,ı 

Birdenbire çehresine kan hücuıO ~ 
ti... Papaslar henüz bir şey duyııı•ıO'~JI~ 
dı, Fakat kendisinin alışkın koli d'' 
binlerce milletdaşının yakında bol1111 

larıoı bisııetti. ? 
- Tevbe istiğfar ediyor 1111110° ,f 
Marton cevak vermedi. Taı11° 

( Det1111nı ""'J 
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Bu Perhiz Ne ? 
Bu Turşu Ne ? 
Yazan V ekliyle ötede 

beride bir takım 
.._Ulunay ncaip isimli ev 

liya türbeleri vardı. Buolarm ken· 
dilerinden istenilen dilekleri mum, 
~irınç, zeytinyağ'• gibi adak larla 
0deıniş olduklarına göre ruhani 
bir "kredi,. leri: ve o "kredi., lere 
dayaoan isimleri vardı. 

Mesela belediye durak yerin· 
deltj eski Maarif nezareti binasının 
böirüne sokulan "Tez veren,. de
de. Genç Türk idareıinio genç 
:rihniyeti memleketin iHm ve irfanı· 
nı yenileştirmesi lnzımrelen bir 
lllÜesso enin ce.pheıindeki bu ıivil
Ceyj koparıp atamıyordu. O, pen· 
Ceresine bağlanan paçavraları, 

Şaı:ııdanlara dik ilmiş adak mumla · 
riyle, hoyır sahiplerinin rükQ' ile 
takdim edecekleri udakalara gö 
tünü diken türbedariyle orada • 
her şeye rağmen • f ermanferma 
oluyordu. O kader ki türb~dar bi· 
le dünyanıa ve aklın menettiii ba· 
lıl itikatları istismar eylediiini İn· 
kar edemiyordu. Kendisine sorar· 
dık: 

- Nasıl hocam ? Tezveren 
dede ... Veriyor mu? 

- Nezir sahiplerini bilmem a· 
illa ... Rana bol bol veriyor. 

Bunlara el sürmek kimaenin 
haddine düşmemişti. Burayı imar 
eden Ahmet Vefik paşa gibi bir 
"ali bile bilmem hanği evliyanin 
liirbeıini kaldırtamamış, kazmayı 
vuran am~lo oldukları yorde taş 
kosilınlşler ve biz:zat vali mezara 
kadar gelip de dokunulmaması 
0 1llrioi vermeyinee işçiler beykel 
rotu yapmaktan kurtulamamışlar!. 

Direkler arasındaki Ü.iman ba· 
b, türbesi de böyle mezarına kim· 
seyi dokundurmıyan tiryaki meş· 
tep evliyadan 9ayılırdı. Hatta be
lediye mezarı kaldırmak deill, Os· 
inan babanın komiklerini karşıdaki 
IXlezıırlığa naklettirerek yolu ge· 
ııişleteceii ıırada, ilk kazma dar· 
beıi vurulduğu uman babanın bı 
V•nda kallavisi, 11rtında yeşil tür· 
b"•iyle mezardan kalkışını seyret· 
llıek üzere bir sürü adam tiırbe· . . 
hın Yanında toplanmışlardı. 

Ortalığı titreten Oıman baba 
hın kemiklerinden arta kalanlar a 
llıelenio hoyrat elleriyle karşiki 
llıezarlıia fırlatıldığı halde evliya· 
dan hoşouhuzluğa delalet edecek 
ufak bir hareket görülmedi. Hatta 
bir rüo düşmanlarının hücumuna 
11 irayıp dört beş kişinin elinden 
canını kurtarmasını Oıman babaya 
borçlu olduiunu sanan eski kaba· 
dayılardan Arap Abdullah bile ÜJ· 
illan babanın bu pısırıklığına da· 
Yaoaınamış: 

- Yuf sanal ben de seni bir 
ıey sanırdım! 

Diye ba&"ırmıştı. 
Bugün böyle kutsi muafiyetle

~e dayanan rülünç ve bitıl itikat· 
llr kalaıadı. Mezarların, içinde ya· 
~an nıeşhur adamlara hatıralık e

on abidelerden başka bir şey ol 
llılldıklarını herkes anladı. 

Filfın dedooin, falan babaoın 
~e~rı artık umrao ceroyaularıaın 
~olinçle dalga kıranlık edemiyor. 
•ınilerin etrafları temizleniyor, a· 

Çılı 1 y . . () Yor. Meseli: şte eoıcamı ... 

muhteşem meydanı, yanında 
~<>liflerle süslenen Mısır çarşısı ... 
bı'oiş saha .. Ortada asırlık çınar~. 
t r Şark minyatürünü andıran y-şıl 
arhlar .. 

2'" Bunları seyrettikçe gözümüz 
onlüııın d. l . z ın eoıyor. 

Fa'kat o ne? 

b· .ı Dünyanın en bnynk mimari i· 
'\lele · d b' · l rın en ırı o an kemerin ya· 

nırıda • • b~. ü it cıımıoın orr ne yapışan 

.. "11duracı dükkanı şeklindeki bu 
R'ene,, hu "ukırga,, ne? 

ti . Bunun "trişi.ı,, illeti ribi etle 
lltınj . • f' b" tiıı n orasına gırıp ne ıs ır ese-

ııın Banot knnıııı emmesine nasıl 
•aode ediliyor? 

ııı· Bu dükkan bo kadar imar 
l/nlarıoın savletine nasıl dayana· · 
•lnıifı> 

E.vvolden ol aydı ona kuhi 

''D . ans0 yerıne " .. surat,, 
YAZAN 

RE F 1 K 
HAL 1 D 
KARAY 

f'rioce yine dans kasırrasına mı 

tutulacağız? Hayır, benim fıkrim 
ce bu sefer insanh(ıa başvoracaiı 

tapmma ve avunma yolu 0 sürat,, 
olacaktır: havada ıürat, karada 
sürat, denizde ıüratl Ve harp ile
ti yapmıyan fabrikaların dünyaya 
çocuk arabııı fiyatına ucuz 11coz 
yapacakları uçaklarda, otomobiller 
de, motörbotlarda akıl almaz bir 
süratle gidiş, yeni asrın yeni bir 
avunma, unutma, kendinden reç· 

me ve bir an evvel Allaha kavuş
ma vuıtası olacaktır. 

( Tan'dan ) 

~====================:= 

Belediye riyasetinden 
1 - Temizlik işleri hayvanatı· 

nın bir yıllık ihtiyacı olan 72120 
kilo ıaman açık ekıiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bir kilo Hmaoın muham· 
:nen bedeli 8 koru1tur • 

3 - Muvakkatı teminat 325 
liradır. 

4 - lhaleai Haziranın 12 nci 
cuma ırünü saat on beşte belediye 
encümeniodo yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye ya
zı işl~ri kalemindedir. lıteyenler 
orada görebilirler. 

6 - ihale güoü muayyen sa· 
atta tallplerln muvakkat teminat 
makbuılarile birlikte Belediye En· 
cOmenlne müracaatları Uin olunur. 

2033 26-30 3-7 

bir ruhaniyet atfedilir "yapışkan 

dede,, "kös dinler baba,, ribi bir 
laltap takarak kepenklerin• paçav· 
ralar bailanırdı. 

Fakat şimdi? 
Bu mesele hakkında belediye 

neşriyat müdlirlü(ürıün göndereco· 
ği bOlteni lberakla bekliyoruz. 

( Tan'dan ) 

BUGON 

3 Haziran Çarıamba 
Tilrldy~ R:ıdyodlf'ıbyon poıtaları 

Türkiye radyotu, Ankara Radyoıu 

7 ,30 Proırram ve Momlekot 
aaat ayarı. 

7,33 Müıik: Radyo Salon or. 
ke!ltratı . (Violonist Necip Aşkın). 

1. Suppe: Güzel Galathee; 
2. Schmidt: Vals. 

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

kestruı proğramınırı devaoıı. 

3. Strauss: Büyük Valı· • 
4. Perırament: Mönüe; 
5. Brahms: Macar dan9ı No. 9. 

8,15 -
8,30 Evin saati. 
12,30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Tek ve beraber 

şarkılar. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 Müzik: Şarkılar progra

mının devamı. 

18,00 Prorram ve memleket 
aaat ayar1. 

18,03 Müzik: Radyo dans or· 
kestrası. 

18,45 Müzik: Fasıl heyeti. 
19,30 Memleket ıaat ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Film şarkıları . 

20,15 Radyo razetesi. 
20,45 Müzik: Bir marş öinnİ· 

yoru:z. - tfaftanın marşı. 

21,00 Ziraat Taltvimi. 
21,10 Müzik: Saz eserleri. 
21,30 Konuşma: (Av ve !!pora 

dair). 

21,45 Müzik : Riyaseticumhur-
Bandosu. (Şef: lhun Künçer.) 

1. Blankenburg: Tayyare: 
Mar~ı; 
2. Waldteufel: Hülyim(Vals); 
3. Sehomann: Mannfred U 
vorlürü; 
4. J. MaSlenet: «Leı Erinn
yeu süit'lnden Divertlsman, 

22.30 Meıaleket saat ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar. 

22,45 

22,50 Yarmld Prorram v e 
kapaoış 

ITAI-C vt.MI 
3 Haziran 1942 

ÇARŞAMBA 
Y1Lı1942 • A Yı 6 Gün : 1S4 Hızır 29 
Rumi 13SS- Mayıa 21 
Hlcrt 1361- Cemazlyel'evel 18 

o~:. Nöbetçi Eczan!J 
Toros eczanesi 

(Y enicami yanında) 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

( Baıtarah lklnclde) 

Pariste ve civarında bulunmakta-

dır. Bu işıizierin eo çoğu ticaret, 
ev hizmeti, maden ve menıuçat 

sanayiindeındir. Hollandadıkiler sa. 
nayi, Belçika ve Fransadaki işsiz

ler ise ticaret sahaaındandır. 

Şimdiki 
Pırlanta is 

harb en ziya 
tihsali artıgor do pırlanta 

ittihtal ve işlenmeııi işini müteessir 
etmiştir. 

Bunun sebebi pırlantanın ham 
olarak çıktığı Cenubi Afrika ve 
Cenubi Amerika ile pırlantaların 

işlendiii Garbi Avrupa memleket

leri araaında her türlü müna~ale· 
nin kesilmiş olmasıdır. 

Harhden ovvol bütün dünya 
pırlantalarının yüzde yetmişi Bel· 
çikada Aovers şehrinde ve kalanı 
Hollanda ile Almanyada traş edi-

lip işleniyordu. Ne lngillerode, ne 
de Amerikıda pırlanta traşı sana 

ta teessüs etmemiştir. Hım pırlan 
tanın lıtihHli lorllizlerle Amerika· 

hlerın inhisarı albodıclır. Fakat pır 
lantaların işlenmesi inhiHrı Avru· 
pa karasının rarp kısmı meıolo · 
ketlerino mahsustur. 

Bu yOzdeu harb başladıjından 
danberi ham pırlanta ıtoko HDI· 

ingilizler 
1036 uçakla Es
sen üzerine taar-

ruz ettiler 
Kolonya üzerine yapı
lan akında 20 bin ölü 
52 bin yaralı olduğu 

bildiriliyor 

Alman radyosu da 
hasarın ağır oldu
ğunu bild.riyor 

Ankara 2 (Rodyo razeteıin· 
doo}- lnrilizler tarafından Alman· 
ya'ya karşı girişilen hava t:ıarruzu 
bütün meteloleri geri bırakmak. 
tadır. 

Burün de Londradan relen 
haberlere göre Esııen sanayi böl
geti üzerine cumartesi günü Ko· 
lonya üzerine yapılan akının ayni 
yapıldıiı bildirilmelıtedir. 

Geçen defa Kolonya üzerine 
1000 tayyare ile yapılan ıkıo, Es. 
ton üzerine 1036 nçakla yapılmış· 
tır. logilizlerin bu akıoda kaybet
tikleri uçak mikdarı 37 dir. 

Yalnız Cumartesi . günü Ko
lonya üzerine yapılan akında ha· 
sarın kati netice.i henüz belli ol. 
mamıştır. 

lorilizlerin iddia11na göre bu 
akından 36 saat sonra ıebrin hali 
yanmakta olduğu iddia edilmesine 
rağmen, Alman radyosu bu husus
ta yalnız hücumun ağır oldutunu 
ve sivil mahalleler üzerinde aiır 
tahribat yaptığını söylemekle ikti
fa etmiştir. 

Diğer taraftan Amerikan kay
naklarından gelen haberlerde in . 
giliz uçakları taraf ındao Kolonya 
şehri üzerine yapılan akında Al
manlarıo 20 bin ölü ve 52 bin 
yaralı verdiltleri bildirilmiştir. 

Bu husus hakkında lngiliz baı 
vekili mister Çorçil bir demeçde 
bulunarak demiştir ki : 

" Bundan sonra Almanya üze· 
rioe yapılacak hava akınları belki 
bunlardan daha ağır olacaktır. Ta· 
ki Almanyayı can damarından vu
runcaya kadar.,, Ayni zaıııanda in 
gilterenio V aşinrton büyük elçiıi 
Lord Halifaks iöyle demiştir: 

" Almanya üzerine yapılan bu· 
hava baskınları bir başlanğ. çtır.,. 

Ameri~ a hariciye nazırı İ•e, 
gazeteciler topl•ntısırıda gazeteci
lerio sordukları suallere verdiii 
bir cevııpta : 

z.,nnederim ki uçakların sesi· 
nizin sorduionuz suallere lı afi 
bir cevap teşkil eder. Bu set gü
nün birinde daha yü~seklere çıka
caktır. 

Bu demeçlerden başka Londra 
radyosunun bildirdiği bir haberde 
Essen üzerioe yapılan hava taar-

ruzunda Britar.ya imparatorluğunun 
bütün domioyoıları temsil edil
miştir. Çünkü bu tearruda Bri · 
taoya imparatorluğunrın bütün do · 
minyonlarından gelme pilotlar bu. 
lu:ıuyordu . 

den seneye artmıştır. Ayni zaman 
da madenlerin istihsali de artmış 
tır. 

1938 senesinde 11,600,000 kı
rat pırlanta çıkıırıJdığı halde, 1940 
senesinde bu miktar 14,140,000 
ve 1941 senesinde 16,000,000 kı· 
rata balii olmuştur. Ba 1eneki İs · 
tlhHl miktarının yirmi milyon kı 
rattan aşağı olmıyacağı' tahmin e
diliyor. 

H~m pırlaota traş edildikten 
sonra iki türlü kullanılmalttadır. 
Biri bileıik, rerdanlık, ltüpe ve 
saat gibi tezyinatta, diieri fenni 
aletlerde. Pırlanta rayet sert ot. 
duğuodan madeni aletleri işlemek · 
te pek lüzumludur. En ıert çelik 
iletler ancak 8, yahut 9 derece 
sertliltteki maden çubuk ve livha-
11nı kestiii haldcı, pırlaotada 1 O 
derece sertlikteki madenlari de 
kıııaektedir. 

Libya harekatı 
Henüz Gelişmiş 

Değildir 
Libya harekatı hak .. 
kında. lngiliz başve· 
kili demeçte bulundu 

·vişinin takip ettiği 
siyaset harekata 
göre diğişiyor 

Ankara 2 (Radya gazetesi) -
Libya harekatı bir haftadır başla· 
mış olmasınA rağmen henüz bir ne· 
ticeye varmış değildir. Londradan 
gelen hııberlerde Almanların Top
ruğu çarşamba akşamına kadar 
alacaklarını bildirmişlerdir. 

Fak at buna mukabil hiç b.ir 
ilerleme kayit edemedikleri ribi 
Romelin muavininin de esir düşdü· 

ğünü söyliyorek harekatın Alınan· 

ların lehinde değil aleyhinde cere 
yan ettiği İma edilmiştir. 

Bu hutuı hıkkmda lngiliz baş 
vekili şunları söylemiştir : 

.. Şimdi Libya harekatı hakkın . 
da baş kumandanlıktan aldığım ra
poru okudum. Vaziyet lehlmizerJir. 
Düşmanın bö yle bir harekata giri· 
şeceği esasen malOm idi. 

Düşman b"şlamış olduiu bu 
harekatta 250 tank rayıbı vardır. 
Valtia bizimde gayıbımız büyüktür. 
Fakat biz gıybetmiş oldurumuzu 
telafi edebiliriz. Fakat onlar ede· 
mozler.,; 

Romel omduğu neticeye vara
madı. Mihver kuvvetlerini arza et 
tiği hederlere ulaştıramadı . Topruk 
hali logilizlerin elindedir. 

Rommel bundan soora belki 
bazı inlı.işafJu kaydedebilirse bu 
kayıplarıoı bu suretle telifi etmiş 
olacaktır. Fakat diğer taraftan 
loriliz kaynaklarından gelen ha
berlerde Rommel'io batıya doıi"ru 
çekildiği bildirilmektedir. Eğer bu 
haber tahaltkok ederse, Almanlar 
kazanç yerine zarar kaydetmiş ola· 
cıklardır, 

Libya harekitıoın bu ıelişimi 
Vişi üzerinde de tesir yapacaktır. 
Çünkü Vişi politikası iki kuvvet 
arat.andaki gelişime göre ayarlan
mıştır. Esaseo rayet kurnaz bir 
politikacı olan Lival iktidara gel· 
diği gündenberi zahiri kurtarmak 
için her turlü çareye baş vurmak· 
tadır. Bilbasıa Livalin ltalyan is
teklerine karşı kafa tutması bun 
dan ileri gelmektedir. 

işte vaziyetin bu şekilde ol 
maudır ki ırerek müttefikleri ve 
g4reltıo mihvarciJeri Vişi üzerin· 
deki tazyiklerini daha ileri 
rötürememiştir. 

Nıtekim gazetecilerin Ameri . 
kan hariciye nazırından Fransız 
müstemlekesi Martioik h1kkında 
sorulan cevaba henüz bıa mesele 
hakkında bir şey söylemiyecctini 
bildirmiştir. 

İtalyan hariciye nazırı Kont 
Ciyaoo ise beyanatında ltalyanın 
Tunus, Korıııika ve Nis hakk·nda· 
ki isteklerinden bahıetmemiştir. 

Belediye Riya .. 
setinden: 

Belediye verıi!vo resimleri ka· 
nununa göre tanzim ve 941 yılın· 
da' tatbik edilmekte olan tarife ile 
kanara ücret tarif esinin bazı mıui· 

delerinin tadilen tatbild belediye 
meclisinin /4 942 tarihli içtimaıada 
kabul edilmiş bulonduğondan 942 
yılı haziranından itibaren tatbik 
edilecek olan işbu tarifenin mua· 
ddol k11ımları alikadarlarca malOm 
olmak üzere ilan olonor. 

1 - Esas tarifenin 7 inci mad
desinde yazılı eşya ve sairenin tat
hir ve tebbirinden alınmakta olan 
resim 0 0 50 niıbetinde arlırıl· 
mıştır. 

'2 - Nakil vasıtalarından mo· 
toru 12 beyı-ire kadar olan kira 
binek otomobillerinden oyda iki 
lira, 

Nakil vatıtalarından motoru 
12 benire kadar olan kira binek 
otoıoobillerindon ayda iki lira 

1 

Nakil vasıtalarıcdan motoru 20 
den fazla olan ve alelumnm kam
yonlardan ayda beş lira, 

Bisikletlerden s'nede üç lira 
resim alınacaktır. 

3- Süs köpeklerinden senede 
5 lira, 

4 - Bilumum işçi ve esnafıo 

yapılan sıhhi muayenelerinin her 
def asında alınmakta olan muayene 
harcı 15 kuruşa, 

Kara nakil vasıtalarında oto
mobil, kamyon ve otobüs muaye
neleri 100 kuruşa , motosikletler 
50 kuruşa, 

Kara nakil vaııtalarıoı işleten

lerle eınaf ve işçilere verilen eh
liyet ve sıhhat cüzdanları 35 ku
ruşa, 

Otobüs ve omnibüs gibi nakil 
vasıtaların işlemelerine verilecek 
ruhsat harçları 25 liraya çıkarıl· 
mıştır. 

5 - Kanarada kesilen küçük 
hayvanatın sakatat t~mizleme üc
reti 15 kuroıa, büyük hayvanatın 
sakatat temizlemesi 20 kuruşa, et 
nakliye1ioin beher kilosu bir buçuk 
kuruşa, 

Friroda konan etin beher ki· 
losu 3 kuruşa çıkarılmıştır. 

Soğuk hava depolarına konu· 
lan peynirlerio beher teoeketindon 
iki ay için 50, altı ay için 60, bir 
sene içio 75 kuruş. 

Tu}om peynirinin beher kilo
sundan iki ay için 4, nttı ay için 
altı, bir sene için 10 kuruş . 

Her nevi yemek yaj'ının beher 
tenekesinden altı ay için 75, bir 
sene için 90 kornş ücret alınacak
tır. 

6- Yukarıdaki tadilnttan son· 
ra 941 yılı tarifesinin diior mad. 
deler 942 yılı içinde muteberdir. 

2065 

Halkevi Reisliğin
den: 

Köycülük lwmitemizdo açık 
bulunan bir azalık için 9 -6-942 
nci salı günü saat (18) de Hallc
evinde .seçim yapılacağından bu 
şubeye kayıtlı bulunan adların o 
gün Halkevinde hazır bulunmaları. 

ÇİFTEHAN 
Kapllcaları yeni müs· 
teci.rin elinde bütUn 
noksanları ikmal edi
lerek açllmıştlr. 

Kapltcada mü!teril!ri'! i~tirahatleri 
ve ia,eleri temın edılmıttır. 
Temizliğe son derecede itina edildiğinden 

bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkesin 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, kasap 
ve gazino açılmı,tır • 



Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvare 
9.30 Bu akşam Suvare 

9.30 

Şark slnemacıh§ının en muazzam 
ve en muhte,em ,aheseri . 

DmmD GDlsDm'ün 
Türkçe sözlü - Arapça tarkıh 

Harunurreşidin 
G6zdesi 

Tarihin koydettiği en büyük ve en kanh aşk macerası .. 
Şark aaraylarman kenlı ihtirasları ... Sefahatlar . . Yüzlerce 
rakkase ve nıuğanniyenin bayram eğlenceleri . . Bi11lerce 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançlık 
ihtirasları ... Harunurreşidin vezin ve süt kardeşi Caferin 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar . 

iLAVETEN : 
Fevkalade eğlenceli ve renkli 

MIKI MAVZ 
AYRICA : RENKLi 'ORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdiye kadar atelyemde demircilik ve tornacılık etmek

te iken şimdilik bu iıleri yapmaktan sarfınazar ederek, yal
nız ilita Ziraiye yedek parçaları ve hurda demir ahm ıatı· 
mı ile iştigal edeceğimi sayın müşterilerime ilin ederim. 

Yunus Seyhan 2063 2-3 4-5 6· 7 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Orman Emvali Satıt ilanı 

Mikdarı Muhammen vahit fiyat 
Cinsi Hacını M3 Lira Kuruş 
Çam 108 529 20 

1- Seyhan viliyetinin Bahçe kazası dahilinde Büyük Har· 
man ormanında 108 metre M. mikdarında kerestelik satışa 
çıkarılmıştır. 

2- Satış 8 6/942 günü saat 14 de Seyhan Or. müdlirlil
gü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher metre mikibının muhammen fiyata 4 lira 90 
kuruıtur. 

4- Şartname ve mukavelenaoie projeleri Orman Umum 
Müd. ,Seyhan Orman Çevirge Müd. ,Bahçe Orman Bölge Sef
liti yerlerden alınır. 

5- Muvakkat teminat 39 lira 69 kuruştur. 
6- Sabı umumidir. • 
7- Orman 22/5/942 günönden başlamak üzere 1 S gün 

mllddetle sabşa çıkarılmıştır. 
8- Taliplerin aynı gün ve saatta Ticaret odası vesikaları ve 

teminat makbuzlarile birlikte Seyhan orman çevirge müdür
lüttınde müteıekkil satıı komisyonuna müracaatları (Ticaret 
odaııı vesikası köylülerden istenmez.) 

9- Orman 8 ay müddetle verilecektir. 2028 24 29-3-7 

il An 
Adana Belediyesi Riyasetinden : 

1 - itfaiye imir ve erati için 21 takım yazlık elbise 
yaptır1lacaktır. 

2- Elbiselerin kumaş ve dikiş v t s a i r malzeme 
müteahhide aittir. 

3- Yapılacak olan 21 takım yazlık elbise ve kukctin 
muhammen bedeli 420 lira olu P muva~k~t teminatı 31,62 kuruştur. 

4- ihalesi S/6/942 Cuma gu~u •~at on beşte Adana 
Belediye dairesindeki belediye encumenınde yapılacaktır. 

5- isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatı yatırmak üzere Adana be~ediye itfai1e 
amirliğine ve ihale günü mnayyen saatta beledıye encümeni-

ne müracaatları ilin olunur. 
2014 21 - 26 - 30-3 

• 
Halkevi Reisliğinden: 

Adana Halkevinde açılacak aile gazinosunun ıartnamesi 
tadil edilmittlr. En mühim dem;rbaşlar temin edilecektir. 
Taliplerin Adana Halkcvi bürosunasüratle mOracaatlan. 2041 

28. 30. 3· 

BUGON 

ilin 
Belediye Riyasetinden: 
1- ~ Belediye kanarasında istihsal edilmekte olan buzun 

kapah zarfla yapılan münakasasmda verilen teklif mektupları 
kanuna uygun olmadığından kabul ediJmediği ve yeniden 
yine ayni şartname dairesinde ve kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı (250) liradır. 
3- ihalesi haziranın 16 ncı salı günü saat on beşte be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İs· 

teyenler orada görebilirler. 
5- Teklif mektuplan ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6- isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale günü muayyen saatta belediye riyasetine 
vermiş olmaları ilan olunur. 2039 28-3-7-13 

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

larak 250 kilo amonyak gazı açık eksiltme yolu ile alınacaktır. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 925 kuruş olup 

muvakkat te'minatı yüz yetmiş beı liradır. 
3- ihalesi haziranın on altıncı salı günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. . 

40 Yaşındaki Kadın. 20 yaşındaki kadın. Bunlardan 

hangi~i daha iyi sevmesini bilir? işte. 

Y AlllK SININA 
Bu Akşam 

Göstereceği ve iki büyük Artist 

OLGA TCHECOWA ve BRIGITTE HORNEY 
in fevkalide bir tarzda yarattıkları 

llkD Aşk Arasında 
Hissi, heyecanla ve güzel filmin başlıca mevzuunu teşkil 

etmektedir. Mübteıem, kudretli bir nefis bir film 

ilaveten: 
Bütün halkın tekrar ve tekrıu görmek 

dikleri ve her taraftan vaki umumi arzu llzerine 

Tiirkçe Sözlü ve şarkılı büyüle şark filmi 
-t--

Pek yakında 
KATHARINE HEPBRUN 

Öldl111ren Aşk FBLMINDIE illi 

lır 

4- isteklilerin mezkur gün ve saatta te'minat makbuzlarile 
belediye encümenine, ıartnamcyi görmek isteyenler her gün 
yazı işleri müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. -------------------------• llel 

2047 30-3-9-14 

1 
Adana Askerlik Şubesi 

BatkanllAından : 
A- Her Erkı,k Vatandaş iki ay zarfında nüfus hüviyet cüczdaoı te

darik etmiş olacaktır. 
8-Bu müdd~t zarfında oüfas hüviyet cüzdanı tedarikedemiyenler mahaJJi 

hültümetteo mosaddak. bir veıika alacaklardır bnnuııla beraber eseı nü· 
fos cüzdanlarının en kısı bir zamanda ellerine verilmesinin alilcadarca 
temin edilmHi ehemmiyetle ta1<ip olooacaktır. 

C- Nüfus cüzdanlaranda atlr.erlik muameleleri kayıtla olmayan mü· . 
kellefler ilao tarihinden itibaren a1kerlik şubelerloe şahıan müracaat ede· 
celr.ler ve nüfuı cüzdanlarıoa aslr.erlik şubelerinde yazıla askerlik muame· 
lelerini kayıt ve tescil ettireceklerdir. 

D- Nüfuı cüzdanı olmayanlar mahalli hükümetten alacaklara vesi 
lr.aları varsa aılr.erlilr. ettiklerine dair ellerindeki vesika veya terblı tez· 
kireleriai aılr.erlik ıahelerioe a-öıterecelr.ler. Ve ollfaa bllviyet cllzdan1 
yerine bnkOmetten aldıklara veıilı.alann altma askerlik muamelelerini yaz· 
dıracalr.lardır. 

tiaı 

Toprak mahsôlları ofisi Osmaniye ajansında ~~ 
Ofisimizce mubayaa edilecek veyahut ofisimize ıelec~ reu 

her cins hububatın istasyon hangarı altından veya civarında' 
vaguna tahmil veyahutda vagundan tahliye itleri açık eksilt' ııa,, 
me suretiyle 10/6/942 günü saat lS de Osmaniye istaıyooıl ~ı 
karşJSmda ajansın bulundutu dairede talibine ihale edilece" ko 
ğinden isteklilerin şartnameyi görmek üzere müracaatları. lu 
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T. iŞ BANKASI 
Küç~ik tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KE,IDELIRı 

Z ŞalHıt, 4M•11u,3Afrıdo•,2lldnciteırin tlll'İlllerilllle !l"P'lll' E- Askerlik şubeıi halkında olup ahar şobe mıntakasıoda bulunan· 
lar oranın askerlik şubesine müracaat ederek ellerindeki n6faa cOzdanla· 
raoı veya hükümetten alacakları vesikaların altına yine aıkerlik muame
lelerini kayıt ettireceklerdir. Askerlik ııabesi mıntakaıında oturup (hariç 
şabe halkıodao olanlarda ayni ıekilde ukerlik ıubeslne müracaat ederek 
yakarıda zikr edilen askeri işini yaptıracaktır ) Mohtar ve mümetsillere 

---- 1942 iKRAMiYELERi -~ 

iı ba ilindan birer tane verilmiştir. 
F -=. Köy mohtara ve mahalle mümessilliği bu llao1 yanıoda muhafaza 

ederek münderecatına göre hareket edecek ve köyünde ve mahallesİnde 
askerlik işini yakarıda zikr edildiği veçhile yaptırmadık kalmayacaktır. 
Ve bu işe çok ehemmiyet verilecektir. Köyünde ve mahalleıinde yaka 
rıda zik.r edilen askeri muamelesini yaphrmamıı olan ıahıiyetlere tesa
düf edilirse köy muhtarı ve mahalle müme11ili ba ıahıi gizlemlı telikki 
edilerek o muhtar ve mümessil hakkında aılceri ceza kanununun ( 63) 
üncü mandesi hükmüne tabi tutulmak ıartile bakkıoda takibatı kanuniye 
yapılacaktır. Vilayetin bütün devairinde mevcut memurlardan mükellef 
hizmetini rörenlerin ayni muameleye tabi o)duğn ilin olunur. 

Seyhan Hususi Muha~ 
sebe MOdOrlOğOnden: 

942 yılı arazi, bina, buhran, müdafaa ve yol vergilerile 
vesaiti nakliye resmi temmuz ve ikinciteşrin aylarında olmak 
üzere iki taksitte tahsil olunacağı; 

Muayyen müddeti zarf ıoda tediye etmiyenler hakkında 
tahsili emval kanunu hükiimlerinin tatbik edileceği illn 
olunur. 2062 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki büyük ve heyecanlı Türkçe sözlü film birden 

1 

Gangester filmlerinin en heyecanlısı ve en meraklısı 

Amansız Mücadele 
2 

Çarlık Rua devrinde Kazaklarla Çar askerleri araıında 
geçen kanlı maceraları musavver büyük heyecanlar filmi.. 

Asi Kazak ffUrkçe) 

1 Adet 2000 Llralak - 2000. Lira 

3 " 1000 " - 3000. " 
2 ., 7SO ,, - 1500. ,, 

3 " soo " - 1500 " 
10 ,, 2SO ,, - 2500. ,, 
40 " 100 " - 4000. " 
SO ,, . 50 ,, 2SOO. ,, 

200 ,, 25 " - 5000. " 
~ " w " ~. " 
TUrklJ• it Bankaaına para rat1rmakla f ... 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, ·~ 
ıremaftd• taUlnlal de de nemle olur•unuz. S7' 

ııan 
Belediye riyase

tinden 
343 Numaralı kanan mucibln· 

ce kulüp, kahve, razino ve umuma 
mabıaa kır bahçelerini işletenler 

müeuiselerinde balandardakları bi
lardo, tavla, domino, satranç dama 
ıribl oyun aletlerini cinı ve mikta · 
ranı göıterir beyannameyi haziran 
ayı içinde belediye tebakkuk ıü· 

besine vermek mecboriyetindedir
ler. Ba beyannameler belediye te· 
hakkak dalreıiode alakalı müe11ise 
sahiblerlne müracaatları üzerine 
kendilerine makbuz mukabili veri · 
lecektlr. Mükelleflerin nihayet 26 
kazirao 942 aqamana kadar ba 
beyaooameleri doldararak belediye 
tehakkak ıubeüne vermeleri kanu 
nen mecburidir. Ba yerleri iıleten 

aene içinde yenid•n Ntan alacak
ları oyan lletlerini aldıkları tarih· 
ten on rüo içinde bir beyaoname 
ile bildirip resmini vererek dam· 
ralattırmağ'a ve levha maiıaeluinl 
yapbrmai• mecbardarlar. 

942 temmuz ayı içinde yapı· 
lacak yoklamada levha1tz nya dam• 
srasız rörOlecek oyun lletlerinio 
resminin iki kat olarak alınacai'ı 
ilin olonar. 
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illn 
Satıhk tarlalat 

1 - Şarkan: hali, garben 1' 
rımcaya giden tarikim, şi_, 
len ve cenuben: cebel olan jl 
hektar tarla. 

2- Şarkan: Şif, garben 'f' 
rımca tariki, Şimalen: düı' 
yurdunda olan Şif ,cenubi' 

Sahibi senet tarlası olan ~ 
hektar tarla. 

3- Şarkan hali ve ko~ 
deresi, ıarben: Kuzgun de~ 
Şima•en: dedelere giden 1.,. 
cenuben kayab ormanı ile ;J 
dut olan 32 hektar tarla Si 
!ılıktır. almak iıteyenleri.; 
si meydanı civa11nda De ,

1 
ve Tornacı Yunus Seyb"r 

müracaatları. 2062 2-3 +!-; 
2 ,t> 

imtiyaz Sahibi : CAViT O 
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Baaaldıtı yer : BUGÜN M::;I 


