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Havasına hlklm olma· 
Y•n millet ya9amak 
hakkından mahrumdur 

• 
Hava Kurultayı Dün Başvekilimizin Bir 
Nutku ile Açıldı Adlive vekaletinin uayrimesrô evlen

. Bügük bir hava endüstris,i meler hakkında 8Çtlğl anket neticelendi 
ı Kurulması yolunda çalışılacak 

::. ISaşveklllmlz Diyor kö : 
le~ '' Artık havalarda iyi vurutan, vazifelerini iyi koruma
:rif •ını bilenler emnivet altında sayıhyor • ,, 

Ankara 5 (a.a) - Ba,vekil 
tlctor Ref•k Saydam buglin Türk 
k"• kurumu kurultayını şu not· 
"'Yle açınııtır : 

Kurultayın Nyın üyeleri. 
Türk hava kurumunun sekizio-c' L 1 

"'r11 tayı dünyanın en bııhranlı 
~il"ltırinde toplanmıı hu1u!luyor. 
. "'oltayın i1ı7-erin<le çalışhiı iş 

"1ll•Utıri burün en çok dütündü. 
teıı davadır. Havs ıilihı inıanları 
:•r •hına sakuyor. Göklerinde üs 
~?.1~k göıteremiyen milletlerin çek· 
d rı ııtiraplar röz Öo ünde bolun 
""lı.aalıdır. Havuına hakim olmaıı 

11 
biitün dünya milJetleri için ha· 

Yat l•rtı olarak kabul edilmiş ol· 
~"'• Tiirk hava kuromuou da mil 
bi "iid•f ••mızın geriıinde bugünün 

1 ıdeo istedii'i tedbirler ve ham 
~ \berinde bir kalkınmaya ça. 
ırllilllftır. 

ılfl 'İll Dünkü harplerde yardımcı bir 
~ h olaa uç'k artık ikinci dünya 
:_bit.in başhca kuvveti olarak 
......_kaşa edilme idedir. ra 

" ,, 

" ,, 
•• .. 
,. 

"'.ç.tüı a&V&f ..... laawacıhiıa 
1111 

611• aldJiı va:ıifeleri batarabil· 
"' . renı, ölçüde ıeniş çalış
~· ve huırlanm.ları hatlıdır. 
'-~ • 11 içinde bavacdıiın b6tiin 
d "'" ihtiyaçlarına memleket için· 
' tedarik etmek ıarttır . 

'-' Bir taraftan teknik okulları· 
._•ıda havacılıiın yük•elc bilgili 
rı "•lını hazırlarken sanat okulla· 
-.:•ıda da tekniılyenler yetlıtir
t~k Yolundaki proıramımız bu 

liıten ilham almaktadır. 
Arkldaılarım: 

~ 'fllrk hava kanununun ıaWi 
tıt~klarıau:ıa dayaDan bir ~v.a· 
"-ai tıındüıtritinln vilcode getırıl

lbı•dır. 
cttt l\11rultayın ual üıerinde dora· 
ct~ blflıca itlerden biri bu ola· 

' ~~'· Memlekette biç bir engelle 
~- dafQladan gelişebilecek bir ha-

1 Ctlıtın en tailım temeli bodur. 
~6~ Ve bu nıeseleye Cumhuriyet 
ta.ı.Qllleti husoıi bir önem vermek
'"\llr, 

~ l<uraraun ba 11badaki çalış. 
~~lrıı havacılık davuıoı bir 
~ iti baH ıde oll'anlqbrarak 
~ı. ·~•Ja toplamaya yarayacarı 

J dılckatte takip ediyorum. 
IJf' 'ı\tiı Milli Şefimizin yakm ali 

~n, ~rıdao kuvvet alaol bu t..-b 
~ llııy, duramunao elveripiz· 

' '•iraen iyi yür&mektedir. 

tı ~J~n arkadqlaraml İkinci dtio· 
-..._ bi bava malıemetiola kalla· 
ııı.ı. et. da bilyiik deiişikUkler yap-
~ ,,, b' 
~-~ ır spor va11tası ıayılan 
hıı •rtak havalarda iyi vara· 

' t.raflarla vatanlarına koru
,,~ bllıaiyen milletlerin bııı 
'tollt : rök emniyetli ıayılayor. 
"-itU: I "' aa bavaaın emrine fir
•a-a.,· tbıde baludatamaı: bah 
~11,t '" 'taret ettitl kuatla bir 

tlİ- '1'6,~ bCldden firmek yolaada,az. 

"" ~lıııaı '"•cıhiının teknik ele•an 
ı ııı.. ~ 1' baıa madde ve sanayU9f 
,pl 1•ti~lllııııdaa kıta bir zamanda 
Sf '."cı\t • kavaıturmak kararamız 
. ~k" l'iı_ ,.:cıce nailletimlzia yardımla · 
IY. l(~•ld .. ebllir. 

,-ıe,' tliQ i~ fll•ıı çalıı111a)ar1ndao son 
,,ıı (, ~.,,, ~ •&de edilen rakımlar 
,,5 tlln •illetçe iyi aOfaı 

rtlllmiş olduianu röıteriyor. Fa· 
lıat karaman el attıiı teıeb
büsler milli yardımın ötçüıüııe da· 
yantltiı için vataada ıehrimizdeo 
daha çok ilgili bir hareket iıtiyo 

ruz. Tilrk bava karomunan ilyele 
rine bqlanan renif iılere yine sık 
bir seviyeye çıkarmak ve yeni ted 
birler almak için koroltay çalışa- · 
caktır. 

Ve yalnİz emniyet içia ltulla
oalan paraşüt ıoo zamanlarda ıa· 

şırtacı te1irler röıtermiştir . Burüo 
artık motorla tayyareciliiin yanı 

batında büyük ıayıda paraıütçü 
yetlftirilmeıi ve kıtalar tqıyan 
pilioörcüler milli müdafaa bakı 

mmdan elzemdir . Türk hava ita· 
roma da bildijiniz rtbi pilinör ve 
paraılltçD Oserinde airqmakh 
baluoayor • Artık havalarda iyi 
varaıan , yazifelerini iyi koruma
sını bilenler emniyet altında ıayı· 
lıyorlar • Toprak ve ıu havanın 

emrine rirml4tir . içinde balanda· 
iamaz buhranın zaruri kıldıiı ribi 
teknik eleman bakımından, bam 
madde ve HDaylletm• yönlnden 
kıaa bir zamanda iıtikl&llne kaWUf· 
tarma karannı uıcak y&ce mille 
timlan yardımları kökl .. tlrebilir . 
Knnman çalrımalarıadın soa yal 
içinde elde edilen rakamlar dlva
ya bOtOn mWet~e iyi nllfaı edil· 
mlf oldatana röıteriyor • Fakat 
kanaaan el athtı tetebbOsiln, 
mllli yardı•ın ölçüıilne dayandıtı 
için vatan itlerimladea daha çok 
ilrUf bir hareket lattyoraz . TOrk 

• 

Hava Kur•munan relirini bqlınan 
renit işlere yetecek bir Hviyeye 
çıkarmak ve yeni tedbirler almak 
için kurultayın çılıtacaiından 

eminim. 
Alınacak kararlara Cumhuri

yet hilkOıneti her zamanki ribi 
ehemmiyetle de1tek olacaktır. Ha 
vacıhltta k11" zamana çok iş 11ğ· 
dırmak zorunda balondarumıızo 

vatandatlara en i1i anlatabilecek 
Türk hana kurumana temsil eden 
ıu sayın üyelerdir. Karaman önün· 
de açılan geniş ve ıerefli hizmet 

(Devamı ikincide) 

Haydrih 'i ö~dürenler 
paraşütle indirilmiı 

Ankara S (Radyo raıeteıi) -
Çekotlovakyada Himmler'ia maavi· 
ol Haydrlb'in bir saikastte karbaa 
gitmeıi Ahnanyada derin bir tesir 
basıl etmiftir. Bu ıalkutten Dr. 
Beneı meı•ol tatalmaktadır. Alaaan 
raıetelerine röre ıoikutçiler ha· 
rlçteo pıraılltle rönderflmlflerdir. 
Sa suikast o kadar rllsel tertip 
edilmiıtirkiı Otomobille rıtmekte 
olan Haydrlcb tam bir yokaı U· 

naıında otomobilin yavqlamaıan · 
dan biUıtifade mllcrimler bo ıalku· 
ta yapmata ve kaçmağı muvaffak 
olmutlar we bunları bulmak kabil 
olamaouıtır. 

Ba ıalkaıt dolayıılyle 153 
Çek idam adllmlıtir. Alman polltl 
her ne pahuuaa olana olna ban· 
ları yalı:ata ..... •int••ktadlr. 

Verilen bu raporda meşru olmayan evlenme hallerinin, evlenme için 
müddeti kanunun koyduğu formalitelerin uzun ol.duğu bildirilmektedir 

r----------------------1 
Milli Şef ile Ef oan 
kralı ve Ordun amiri 
arasında tebrik ve 
teşekkür telgrafları 

Ankara 5 (a. a) - Afranis
tao milli bayramı müıasebetiyle 

Reiııicuınhor ismet fnönü ile Haı· 
metlu muh \mınet ıahirhan arasın· 
da tebrik ve teşekkür telrrafları 
tuti olurımuttur . 

Ankara 5 ( a. a. ) - Şarki 
Ürdü"I Mılli bayramı münasebe· 
tiyle lımet lnönü ve Ürdün kralı 
fehametlu Emir Abdullah arasın· 
da tebrik ve teıelıltür telrrıfları 
teati olunmuştur. 

Doğu cephesinde 

ehemmiyetli bir ha
reket olmadı 

Berlin 5 (a. ı.) - Teblii: 
Dojıı cephetinin cenup kui· 

minala dllf111anıo ebemmiveuiz bü· 
camları pllıkllrlülmllttür. Arazi ka. 
zanılmıı ve esir alınmııtar. 

Ba cephecUn orta ve ılmalin· 
de bir hllcumuıauıla düımanın şid 
ddli muhvemeti kırılmış ve ka
zanılan arazi teoıiıfenmiştir. Tay. 
yareleriıniı arasız bir surette Rus 
hava mnydanlarına ve demir yolla 
rıoa bücumia bolunmaıtur. 

Şimal Afrikada lnriliz karıı 
hücumları l'•İpler verdirilerek ph· 
ktirtülmüttür. Hava çarp1fmaların· 
da 26 lnr liz açai'ı dlltüıülmilft6r. 
Do;a lngılterede Pimgerlamd Uma
nı ve deni7. üuü bombalaomışhr. 

Moıkova 5 (a. a.) - Bu r• 
ceki Sowyet tebJi;i: # 

4 Haziranda cephenin bazı ke. 
simleriode mahalli çarpıımalar ve 
bava kDvvetleri faaliyeti olıoattar. 

Ankara S (Radyo gazeteıiJ -
Son ı&nler içinde doto cepbeıia· 
de Alman uçaklarının faaliyetleri 
artmııtar. 

Almanların bu uçaklarla yap· 
takları mütemadi taarruzla Alman 
büyük turruzaoan bıılaorıcı ad
dedilmektedir. 

Ankara: 5 (Husosi muhabirimiz· 
deo) Adliye vekaletinin rayrla..,. 
evlenmeler ve bunlardan hatıl olan 
çocultlar için açmış olduğu anket 
neticelenmlıtir. Bu bu11.11 hakkında 
adliye vekilinin v•rdli'i cevaplar· 
dan bir rapor hazırlanmıştır. 

Adliye vekili tarafından hazır· 
laoan rapor üniversite pröfeıörleri 
vtkilet mütahat11sları tarafından 
tetkik edilmektedir. Alınacak neti
celere fÖre merlyetttt olan kı!'on . 
larda ıreregi yapılnıa11 dü,ünülmek· 
tedir. 

Adliye Vekaletinin bazırladıiı 
bu raporda 1933 yılnıdanberi ba
güoe hdar 1 i yıla yakın bir za· 

• man reçtiti halde bu vaziyetin 
iyileşmediği ve meP'u olmayan 
çocuk nyı11nın mühim bir yekllna 
halii olduğu bildirilmektedir. 

Raporda m91ru olmayan ev· 
lennie hallerinin ev!enme için müd· 
deti kanunun koyduia formalltele
rin uzun olduğu ıöylenmekte • ev· 
lenmede 15 günlük ilin müddeti
nin çok uzun hatti bazı hallerde. 
boşanma ve sullı t94ebbüıünün 
yersiz , boşanma sebeplerlnin dar. 
moh•keme oeall•rinin u.un ve 
maareflı bulondota ilhe edil111elc
tedir. 

idari ltananlar bakımından gö
rülen mah:rarlar arasmda nüfuz 
dairelerindeki kadronen darlığı, 
anfuz kananunaa rayet zayıf ol-

daiu 63 villyette nüfu..: memurları 
aruında bir tek yühelt mektep 
mezununun bulunmadığı, nilfaz da· 
İrelerinde balka verilecek nüfuz 
cüzdanı mevcut olmadıiı, nüfuz 
mem11rlarıaın kanunu medeni hü. 
kümlerine aykm evlenmeleri tefrik 
ve temyizden aciz bulanduldarı bi
rer sebep oluak bildirilmektedir. 

Sandan ıonra raporda denili · 
yor lıi: 

Nüfaz kuramanun ıbtiyacı kar
tılayacık bir halde balunmadıiı, 
yiizbin niifazla llıak kazasında 2 
nilfuz memura oldaru halde 3 bin 
nüfuzla Ovacık kazaıuıda da ayni 
kadronun bolanduiu, köy kana 
nana ayran bir idare:ıin ben6z 
yüzde yirmi derecesinde dahi ku· 
ralmuı olmadıiı beyaa edilmektedir. 

Raporda bund•n ıonra 11bhi 
bakımdan (Örülen mabsarlır ıayıl 
makta, banlar arısında doktor ba· 

- Dewamı Udaelde -

• 

Bern 5 (ı ... ) - Berlln'den Nasyonal Ze1tanr l'aset..ı .. 
bildiriliyor: ha 

Reımeo haber verildijioe fÖre. harbin bqındeaberi -: 
akınlarında ıivil ölenlerin ıayısı 8 bindir. Halbekf Al-J~...ı 
L 1 k d - -·~S-~e .. .. ıy ar1nda otomobil azı110 ı olenleriD .. 6_ 

1 
d 

• • R__.e ıetn er ı 8 bındon fada olclDjıa kayt edHıyor. c otla fabrilı:111 rö 
lnrlllz ta,,....ı.rı tarafından bombet.naa sır 
rGlmekteclJr. • 

1 
Atllige Vekili 

HoMın llene•ımcioflıı 

Hitler 
Mareşal Keitel ile 

birlikte 

Finlandiya ya 

Gitmiş 1 
Ankara 5 (Radyo rıntet.1)

Haber verildiflae 1'6", Hitl• Me· 
retal Keitel ile birlikte tanare 
ile Finlandiyaya gibaif ve Maaoer· 
haym ile rörll1111Dtt6r. Alman ba. 
tını bu ziyareti Hitlerin, ManDer
haymin yıldönllmli mün ... betiyle 
yaptıranı bildirmHine raimea_. in. 
l'ilisler bu ziyareti FialancUyaaıa 
harpten uıandıtına delil addetmek• 
te ve Finlileri Hitlerln harbe de. 
vama tetvilt etmeğe rittitini bil
dirmektedir. 

-------------------------Dl kkat:ıer : 

Vesaiti nakliye 
flyatJ.,.rının tan
ım edllmesl llzım 

Dünya harbi baılıyalıdanberi 
bir çok maddelerde oldap rlbl, 
nakliye vuıtalarının iicretlerinde 
de· anormal, bir yükselme batla· 
mııtır. Va ba nakliye fiyatlarıaın 
fevkalade yOkaelifloe aebep olarak 
da yerinde olmayan bir takım id
dialar ileri ıQrfllmaktedir. ileri 
sürülen ba aazart iddialara rfire, 
bqda dGnyı ••ami buhrana ve 
onun dojıarda(a bayat pabalah;ı 
olmakla beraber harpdeıı evvelki 
seaelere nazarın benzin ve lutik 
fiyatları ve bunlara munzam ola• 
rak da iıtenildlii kadar beaıdn 
tedarik edilememesi ba aakJJ fi. 
yatlaranın yüuelmeaiade•i aebep. 
lerio batında ,.a.ıeril~k!edi_r. 
V akaa inaan Uk aasarda ılen su. 
rüleo ba iddl8Jann dojTu olabi. 
leceii za ...... dlfebWne de itin 
iç yiisüoil b&lealerce hakikat bam 
bqbdır; çllnkü 1 H6kOmetin hır· 
biD bida,.tfadea beri ea fada 
eserinde dordatu ve bOyfllc bir 
h....,iyet peterdiji bqlıca me
Hleltrdea biri de vesaiti nakliye 
lfl ol•qtv. Ve bo va11taların 
aor .. ı bit tekilde çallfabilınele
rinl temin makaadUe banlara IG· 
.. ..ı'! ?l~n biltiın malzı.meleria 
tedankını bizzat üaerlae almlfbr. 
Onan için baİ'la, nakliye vuıta. 
cdara tarahadan ileri sürülen ben. 
zin ve lutik meselesi hiç bir za· 
man varit olamaz. BilhaHa tica. 
ret vekiletinin hariçten retlrabil. 
diji lastikleri kamyon ıahlplerlae 
dağıtılmak ilzere vilieyt emrlae 

(Oevaanı lkllldcle) 



2 BUGÜN 

GDnOn mevzuları------1 t 

mı _ eğer yanıl. (imparatorun ) başkan ıgı altında toplan- K-.ndiıiııde bulu 1 k 1 
mıyoraaın - m•· • mış bir ailedir. Bu aile içinden kimse evi- culu1c v• yar•- rı aca para ar 
yı•ın başlarında ) hcıhk vardı ... An· 
kutlanır. Bir Ja· nİn İÇyÜzÜnÜ yabancı ara göstermez. calc, bu husası 

6 H aıiran 1942 

Vesaiti nakliye 
fiyatlarının tesbit 
edilmesi lazımdır 

(Baştarafı Llrincide) 

pon, dünyanın neresinde bulunursa banın çocuğu olan Japon diğerle \ işlemiş deiildir. Zira,, kendileıİ,llde A k d 5 1 o 20 
bulunsun bo büyük bayram gü~ ü· rinden hiç bir ıuretle ayrı muame· tenkit fikri henüz yoktur, denebi y sonuna a ar ' ve 1 
a6 her halda kutlıyacaktır. le görmez · Zaten kendisi de ta• lir. Şimdilik, daha ziyade alıcıdır-

0 yılın bayram gününde beni mamiyle Japonyalıdır . Böyle, ba lar. Yani, gördükleri hM şeyden 1 ki d 11 ld k ık k 

• göndermesi ve yine ayni ve~ ii letin 
almış olduğu !!O 'l bir lc.ararda çı ft· 

çiltr ve şoförlerden mürekkep bir 
komisyon teşkil ettirilMek bu mal · 
zemeleri maliyet fiyntile vermesi 
bu iddiamızı iıbat etmiş olur. 

Şu hale nazarl\n bugün kanı· 
yon sahipleri tarafından ileri sü· 
rülen bu üç iddiadan her ikisi de 
varit olamaz . Hayat pahalılığına 

gelince : Bu iddia doğru olmııkl• 
berab"r nakliye fiyatlarını dört 
beş misline çıkaracak derecede d .. 
iildir . Bundan bir buçuk sene ev
vel 15 - 20 kilometrelik bir mesa· 
feden 32 kilo bu(dayı 10-12 ku· 
roşa nakleden kamyoncular burüıı 
iso ayni kilo ağırlıiındaki bir ma· 
h ayni mesafeye nakil için 45- 50 
kuruş iıtemektedirler , 

çaiırmtflardı. Dört veya beş kişi· bası imparator tebaasından olup kendileri için bir pay çıkarmakta · para 1 ar te avu en a aca 
lik küçük ma1alar etrllfında küme da anaıı Koreli bir doktor rünün dırlar. 
lıilme olmuştuk. Her masa yiyeceği birinde İnHo kanı üzerinde önem Japon çok kuvvetli bir müşa· 
yemeği kendiıi haıırlıyor. Yeme- 11 bir keşifte bulundu • Frao11z hedecidir. Memleketi dışında ken · 
jin harcı masanın üzerine konul · hekimleri bu keşfin üzerinde önem disine her vakit boynunda fatoğ· 
moı: sıj'ır eti fılotolarından küçük le duruyorlardı . Keşfi yapan , ra f ınakinesi ile rastlarsınız. Fotoğ' · 
parçalar, iç yağı, soya faıulyası, bu olaydan aluorta bir işmiş gibi raf filmlerini Japon vatandaşları 
imparatorluktan relmeibirçok sebze söz açı:nıştı . kendisi banyo eder. 
çeşitleri. Ortada bir benzin ocağı Japonlar için her şeyden ÜI· Bunun sebebl, Japonyada resim 
var. Üzerinde de alüminyum bir tün tutulan ''Nihon,, fikridir. Ni. çeken yabancılara alt filmlerden 
sahan. Masanın etrafında yer alan· ho'.1 onlarıa ana memleketlerinin bir kıtmının yıltaomak üzere veril· 
tarın hepsi de zaman zaman ye adıdır . ' 'Allahao rüzgarı,, tana· diği Japon fotoğrafcısmda bozuk 
mek pişirme işine karışıyorlar. Da· reai Japonyadan Croydon'a uçu1 çıkmasından alınan ders olsa ge 
ha doirnso, saha _ y A Z A N rektir.Zira, Japon 
nda kızarmakta 1 1 yada resim çek· 
olan et parçal~r.ı· B ü 1 e n t N u r i . E s e n miş olan yabancı , 
ııı yAnmaması ıçın · bo resimlerin ba · 

karıştırıyorlar. Bu yemek onların yapıyordu . Japon tayyarecileri sılması ıçın bir Japon fotoğraf ma· 
milli yemekleri olan cskuyaki»dir. Le Bourıet9d 11 bir kaç dakilte din. ğazasına başvurmoşsa, va resimler-

Yanındak i zat, meşhor bir üni leneceklerdi Memlekette ne ka . den ha z ısının bir yabancı elinde 
versitey• edebiyat profeaörü ola - dar vatandaşları varsa uçoş alinı bulunması J aponya için iyi olmıya· 
cakmı1. incelemelerde bulunmak na toplanmıştı . Dört beş saat caksa onlar bozulurlar. 
üzere gezi) e çıkmış. Anlatıyor: recilıten tayyare nihayet gökte gö Japon daima kendi vatand oş 
«Japon yemekleri o kadar imrene ründüiü Zl!man , hepsinin birden, 1 larında" birine be ız~melc ister. Bü 
cek şeyler değildir. Halbuki, Çin görüomiyen bir yerlerinden birer yük bir resim ıerrisinde mükif at 
motbahının her kabı bir harikadır. küçü~ ~Ü ılCŞ imparatorluğu bayra kazanan bir reuam, Fojita'nın bir 
Bizim yemeklerimizin Çin yemek- iı çıkarıp sallad:ldarını rördüm . freski karş11ındıs ağzını açanııyacak 
lerine yaklaştığı bir nokta var: Gökleri fetheden bir millet ol· kadar hayran dururdu, 
her iki yemekte de ekmek yerine duldarı için iki kat öğünüyor. * 
hatlanmış pirinç yenmesi.» lardr . Japon kamoyunu besliyen ga· 

Gerçekten Çio yemekleri baş- Japon terbiyelı , se11iz bir in zeteler ve dergilerdir. Japon ra· 
l&.a milletlerin sofra11nda ra1tlan · tandır . Çok naziktir . Bütün şark zeteciliği Amerikan gazeteciliği 
mıyan nefis şeylerdir. Japonların adamları gibi yabancıyı sayar rö ölçüsünde bolanmaktadır.Çoğo ga 
Çinlilerde takdir ettiltleri feyln yal zülıür . Fakat , görüştüiü kimse zetelerin adı şimbuo ile biter ki 
oız yemekten ibaret olduğunu un- yi daima şüphe altında dinler . . d '- · J ı ı gazete emedır. aponyamn t.Ü -
mayınız. Japoo, edebiyat ve sanat Yabancı ile yaklaşmalarında ken· 
bakımından da Çinliye hayrandır. tür alanında okuma yazma bilen 

diıiace önemli olan "Mihoo,, an t d baL d d 
Bir hekim dostum diyordu ki: •Çin· va an aş ıayısı ıı;ımın an ünya. 

menfutlerine aykırı konofmamak. 
liler bizim için dü~man değildirler. tar . Japon , lr.eodiıinden ve kendi 
Na11l olaa bir gün A•yah oloşu milli hayatından tikiyet etmez . 
muz anlaşmamıza yardım edecek· Bu , onun ıah11ndaki bu.uıilik ol · 
tir. lmparatorloj'un a11l düşman.tarı dutu kadar, milli diıiplinden ileri 
Amerika, loriltere ve Raıya'dır.• gelen bir neticedir. 
Ba düımaolardan Rusya, tlmdilik, 

d Japonlar f.ı-in deniz '-aplumba· Japonya'nın ıilihı ile çattığı ev· .,. il 

letlerden deiildir. jaaı, balıkçı kuşu, leylek gibi hay-

*** Ônemll vazifelerde bulunmuş 
ve ıonra meılekten çekilmiş olan 
bir diplomat pirioç yemek için kul· 
lanılan llr.i çomağ'ao ne anlama rel· 
dliini kulaiıma f111ldadı: •Bunlar 
dan alttaki deinekçik biç kımıl 

damaz. Bu, hanedan sülalesini ifa· 
de eder; üıtteki çomak i1e impa 
rator demektir. lnıanlar deiiıebilir, 
likin imparatorluk ebedidir.» 

Yemekten sonra , ısıtılarak 

içilen oldu~ça sert bir içki sundu 
lar • Adını 1&k.e koymqlar . Bir 
çeşit pirinç rak111 laıiı . En ıyı11 

ve tanınanı Kobede yapılırmış . 

vanlar kutsaldırlar. Buna sebep, 
Japonyaııın bir deniz ülkesi olma• 
11dır Hoıyoruz. Gerçekten, adalar 
halk.1Dıo çoru balıkçılık eder. Fa
k.at Japonlar için "Yama,. da mu
kadde1tir. Yama, dai demektir. 
Japon iti yelpazelerin, çay tepsi
lerinin, fincanlarının üzerinde dağ 

resmi buluouıu bundandır. Japon 
lar dağı mukaddea aayarlar. O ka
dar k.i, kUçUk bir dağ saydıkları 
ufacık toprak kil~leri ve tümaek
ler de onlar için aynı şekilde mu 
ka<ldeııtir. Bundan dolayı da ıo· 

kakta veya açıklık yerde bir top· 
rak küme.sini kirletmek rünabtır. 

Jıpoo, çahıkan ve kabiliyet
lidir. Evine bailıdır. "Nıboo,. için 
yaşar ve yaıatır. imparator kendi
si için ilih gibidir. Ona selıimla-

nın en ileri memleketi oluıu, ga. 
zetelerin ba1ıhf aayısıoı da bir hay
li yukarıda tutmaktadır. 

Derrilere gelince, banlar da 

Amerikan marızinleri biçiminde 

çıkmaktadır .. Fakat, gazeteler ol 
ıon, dergiler olııun,diğer basın va· 
sıtaları olsun düşüoüş ve yaımı 
hüriyetleri bakımından tekmil Ja-

pon vatandaılarınıo memnun ola
cakları durumda dej'ildirler. 

Japon genel hayatının gizli bir 
tarafı var. Japonya ttıkaen 
milyonluk rizll bir cemiyet ribidir. 

ÜyelerindM her haori birisi bu 
cemiyete dair bir hosoailiği yaban
cıya bildirmek hakkına sahip ola
maz. Şayet, böyle bir ıey yapacak 
oluraa, bi .. daha Japonya'ya dönme. 
mesi lizımdır. Kendisi deiilıe bile, 
yarını mahvolmuş demektir. Ya
bancı ~adınla hayatını birleştiren 
Japon erkegi de ayci duromda ta 

yıldıra içiıı buolar da memleketle 
rine dönmemektedirler. 

Sanki bütün J ıpooya, bir tek 
( Devama Uçüncllde J 

Eski nikel 5 paralık, 10 paralık ve 20 paralıklar bu ayın son fÜ
nünden itibaren lamamen meriyetten kalkacaktır. Ancak bu paralar 
1943 Haziranı sonuna kadar daha bir sene müddetle malmüdür ve me· 
morlukları ile Cumlıuriyat ve Ziraat bankaları gişelerinde k~bul oluna· 
calttır. 

Esaaen eski beş ve on baralıklar bir müddetten beri filen tedavül 
mevkiinde değildi. Beş ve on paranın anıeli hayatta bir k.iymet ifade 
etmesi de bonon başlıca sebebir. Halen beş para hiç bir yerde istimal 
edilmemekte on para da yalnız ekmelc fiyatlarında yer almaktadır. Bun· 
dan başka te:ıavül yeri yoktur. 

Bu ay sonundan itibaren beş ve yirmi paralıklar tamamen tarihe . 
karışmaktadır. Bunların yerine yenileri çıkarılmıştır. Yalnız bronz on 
p.:ıralık l ar on ve yirmi paralıklarm karşılıtını teşkil etmektedir. 

Eski be~, on ve yirmi paralıkların tedavülden kalkmasile tarihi bir 
Osmanlı psraları da bu suretle ortadan kalkmış olmaktadır. 

Adliye Vekiletinin 
gayrimeşru evlenmeler hakkında 

açtıoı anket neticelendi 
( Baştarafı birincide ) 

lunmayan kazalar olduğu tebarüz 
ettirilmekte v e denilmektedir ki: 

Medeni kanunun evlenmede 
doktor rapor!1nu mecburi kaldıiı 

halde bazı vilayetlerin altı kaza 
sıo ın üçünde doUor bulonm~dıiı 
ve bazı kazaların ise yedi yıl bili 
fanla doktorsuz kaldığı tarif edil
mektedir. 

Raporda bunu müteakip sıhhi 

bakımdan görülen mahzurların çok 
fena neticeler tevlit ettiii bellrtil
m "ktedir. 

Bundan ıonra raporda ıu ıöz · 
ler nazarı dikkati celbetmektedir: 

«Halen kadınının bir mal gibi 
alınıp satılmaia mevzu teliltkisinin 

tevzi
bazı 

Manifatura 
atında yeni 

esaslar 
ô;rendiiimize röre içinde 

bulundoiumuz ayda manifatura tev 
ziatı yeni esaslar dahilinde yapıla 
caktır . 

Tevı:iat plim lıtanbul Birlik-
leri umumi ltitiplijince hazırlan 
mış ve Ticaret Vekaletinin tasvİ· 
bine ıırzolunmuştur. 

Tevziat , her maddeden vili· 
yellerin istifade etmesi esasına is · 
tinadeo yapılacaktır . 

Dağıtma işleri , her ay tek 
rarlanmak suretile icra oluna-
caktır . 

bir çok bölrelerde henüz atılma

mış olduiu, eıki . aşiret zihni 

yetinin silinmemiş olduğu, birden 
fazla evleomeği kabul ed.,n ıeriat 

hükimetlerinin hali zihinlerden çık 
madıiı, şehirlerde reoçlerin aile 

idealinin tnarlu bir surette kuvvet 
lenmiş bulunmadığı, ıioema, roman 
içki, poker ve ıüıiln ba ideali ya. 
vaf yauaş yıkmakta olduğa, liıe 

ve öiretmen okullarında pek basit 
ve talebenin yaşına göre onlara 
hayata hazırlamaktan çok uzak na 
zari Soıyolijl der1leri akutuldatu 
ve bütiln bunların medeoı kaooo· 
la evleomeği hemen hemen imkin · 
sız denecek bir hale retirdij'i izah 
edilmek t ~dir. 

Hava kurultayı 
Bqtarah birincide 

uf akları milli h.vacılıtımıza bugii . 
ne kadar ekıikliifoi doyduğumuz 
yeni e1erler kazandıracaktır. Mil· 
!etimizin görüt ve k:ıvrayış lcudre· 
ti kurultayın yerirıde brıı. rivle be
raber kurumun muvıff ık olacag ı 
nın teminatıdır. Sekizinci kurultayı 
aevgi ile ıelimlar, çalışmalarında 
movaffakiyet dilerim. 

C.H.P. Ulucemi 
ocaıı mUaemereel 

C. H. P. Ulucami ocığı ba
rün eski Şıfak kahveııinde saat 20 
de ocalt menfaatine bir müumere 
verecektir. 

Şüphesiz ki bu vaziyet karşı· 
ııında çiftçi çok müşkül bir doru· 
ma düşmektedir . .Eğer bu işle 
alakalı makam bu vesaiti nakliye 
meseleıini bir nn evvel hal ve 
tanzim etmiyec 11lc olursa çiftçi 
msll .. rmııı bir çoğunun tarlalardı 
yığılıp k1ı lacıı gını şim J ıden ı \1yli• 

yebiliriz . Es1&sen va ziyetin bu şe· 
kil alacaiını e vvelden dü~üoeıı 
hükOmetimiz icabettiii takdird• 
Ticaret Ve~iletinin ofisi namın• 

bütlln nakil vasıtalarına el koya· 
bilecej'ini bir karar altına almıştı• 

HükOmetimizin almış olduiu bO 
kararın burün tatbik mevkiin• 
konma11 lazımdır ; şarttır . Ak,ı 
takdirde herrün geçtikçe , bir 
anda zengin olmak hevesine düşeo 
kimseler fiyatlara gün aşırı birk•f 
k.uruı zam yapmaktan \;ekinmiyr 
ceklerdir . * 

Mearlf Veklllnin 
eporculera cevebı 
Beden terbiyesinin Maarif Vf' 

kiletine bağlanmış olmaıı dolayl' 
sile beden terbiyesi müdürü tar•' 
fından Maarif · Vekiline SeybtO 
bölreal sporcuları adına çekil~ 
telrrafa, Maarif V ~kili verdifi 
cevapta •eşekkür ederııık sporcO' 
lara başarılar dilemiştir. 

Çlftçller taraflnd•ll 
verilen zıratet 

Dün akşam çiftçiler larafınd,ıı 
Seyhan parkında eıki vatimiz 8'1 
Faik. Üıtünün Adanamızdan ayrıl· 
ması münasebetile şeref ine bir jfl 
yaf et verilmiıtir. Ziyafet reç ~·~ 
kadar sa:nimi ha1bihalterle gı( 
mişti•. 

Bilumum maddeler• 
etiket konacak 

Milli korunma kanunu hükiiıll 
lerine istinaden her nevi gııl'r 
manifatura, tuhafiye ve züccac!1; 
ye ait bütüo maddelere et•~ 
konulması mağaza veya dükki.,d' 
halkın görebilecf'ii bir yere ft~~ 
listeainio bu iünden itibaren -" 
masa şart konutaıuştur. 

Bizim soyolmuı ve tuzlu Şam f ıı · 
tıiı yerine Japonlar ortadan bö
lüomüı ve tuzlanarak kavrulmaı 

kura bakla yiyorlar • Hiç de fena 

olmuyor · Eileocelik dediğimiz ~•=======================================================================::::::-.. 

Japonların çoiıınun. içkiye h'ç Tarihi Roman : şeylerden . 11 54 1 
yilzleri yok • Ak.si gibi ıampanya , .. ________________ _ 

ya bayılıyorlar • ?Uniln her saa· • 
tinde göriiştüğü kımııtlerle kendiıi 
ara11nda daima bir mesafe rözeten 

ve çoiu zaman konuşmaktxn çe 

kinen Japon , lıpirtonun tesiri il.e 
baıı döodüiü zaman geveze bır 
adam olur . Böyle bir eğlenti ak· 
ıamının sabahında kendiıini g ene 
eskiden olduğu j'ibi dorıruo ve aZ' 
konuşur bulonunaz. 

* 
Japonyalı ferdiyetçi delildir . 

Kendiıini diier vataodaılarıodan 
ayıran önemli bir nokta ol1a bile 
daram böyledir • K.tolik bir sinir 
kaatalıkları miitebıa111sı diğer din. 
lerd• oian ;atandaşlarından biç 
bir bakımdan ayrılmıyordu. Y aln{z, 
bir noktanın öneai bllyük.tOr: kan 
meselesi • Bir Japon kadını ile bir 
lagiliz erkej'inden dtınyaya relmiş 
ohan vatandaıları ile hiç bir Japon 
rörOımek istemiyorda. Billkia , 
Koroli bir ana ile , adalı bir ba· 

nerede? diye sordu. 
Herkes biribirlerile varış edercesine 

Marton'u röıterdiler 
Kör Beç Marton'a doğru relerek 
- Tonuroba o;la teomiıin? <Jiye 

ıorda. 

- Evet benim, 
Muhafız kumandanı elini alnına kal· 

dırdı. Hilrmetle aeliıaladı V '-• 
1
. 1 • e yamufaıı; 

bır ısan a 

- Serbutainlz preoa l dedi Ar 
'd b . za ettiğiniz yere gı e illraiaiz • .J.t., kalede 

uıaklıırıo, eşyaların, hayvanların varsa 
oolarıda beraber rötilrebilirıln. 

_ Beniaı burada hiç bir şeyim va 

hiç bir ldıııseın yoktur. 
Taıllo kapuya kadar relmit olan 

Martoo~ döndü. 
· - Marlon hapiıJten kurtuldun. Fakat 

Allahın elinden kurtulamazsın. Kaleden 
uoi çıkaran bu yol dotraca cehenneme 

rider. 
Seninle birlikte olacaiım cennetin 

bana l6z11ma yok. Sizin ceoaıetiniıde yal. 

ZINDIKLAR 
nız Almanlar, ltalyanlar var. Cehencemde 
iae ecdadım, Arpad başbuiları ve bütün 
Macar kumandanları var. Dedi. 

Ve arkasına dönert>k ilerledi. Güna· 
ha düşen kardeşleri için kilisede ailaşan 
papaaların ağıt sadaları sokağa kadar 
ak sedlyord u. 

Marton kale muhafızı ile birlikte ka· 
puya j'eldiltleri uman papas elbiaeli bir 
renç öoünde dizçôkerek 

- Bqboi 1 diye yalvardı. Beni kır· 
lara j'ÖJür. 

Bu Taailo'nuo Macarca türkü ıöyle· 
diri için cezalandırdıiı pıpas Marot idi. 

- Peki Hnde benimle gel 1 
Kalenin ağır af aç kapm .rürültü ile 

Marton'uo ar"asına kapandıjı zaman 
biran için Marton,an baıı döndü ve dı
vara yaalandı. Sabahın ıerin ruzgirı yil· 
züoe çarpt~·- Parlak ıııklara rark olmuı 
olan bütün turlar önüne serilmlıtl... Hü
riyetl.. Önde binlerce harp eri MYİnçle 
batırıyordu ... işte bayat t. 

Keıkio rözlü hudut muhafızları dor· 

ÇEViREN : 
hal tauıdılar. Sağır edici haykırı,Iarla 
boru seslerile yeri göj'ü inlettiler. · Fakat 
düşmanın yakın olmasından dolayı harp 
nızamını bozmadılar. 

ihtiyar bir adam eğori vaşak qerisile 
kaplanmış başı tüylerle süılenmiı bir at 
çekti. 

Marton ata binmek üzere elini ahn 
yeleıine koydu. Fakat birdenbire ıreriledl, 
atı diltkatle iı:ıceledi ... 

Bu küçilk. batla. yakıfıkJı, çelik uzleli 
ve yaj'ız bir attı. Gözleri renç bir kız 
ırözü rlbi ateılı ve zeki idi. Damarların. 
da Ete bllriıinin aıil kanaoın dolaıdıiı 
ilk bak•Jta belli idi. Marton bir müddet 
atı tatkik ettikten sonra birdenbire boy. 
nuna sarıldı. Babaaının ölümünden ıoora 
ilk dofa olmak üzere hıçkıra hıçkıra ai· 
ladı. 

Kale davarına bir sürü papaalar di
zilmif, manzarayı ıeyrediyorlardı. Siyah 
cübbelerile davarın üzerine sıralanmış 
kara karralara benılyorlardı. Ordu kale. 
dıo uzıklqınca ımalarını bozdu. Mar· 

Semih Uygur _._. 
ton'un etrafında bir yaram ay şeklind• 
geolş bir daire çevfrmişlerdi. Sevinçleri· 
ne JOo yoktu. Keyflerioden kılıçlarıo• 
L>aşlar1Dın üzerinde çeviriyor, at koştort' 
yor, Nara atıyorlardı. Sanki bunlar iııtl~ 
dejil her biri bir devdi. Uzaktan dalf1 

lanan bir denize benzeyen bu kitle bit 
zamanlar l'•ybolduğona zannettikleri btf 
botlarını ıötürüyorlardı. Yer atlar•''° 
ayak 1eılerile inliyordu. 

Aılen Macar olan genç pap•,11' 
içeriıinde kaç daneıinin bunlara kat•~ 
bilmek i~in içi sızlayor ve kale dıvarııt lı' 
ilıerinde kanatları kmlmıı ka,Iar . '!,. 
6ariteiz ve mahzun ridenlerl seyred•Y 
larcfı. 

v . ~,. 
Omode ıaatlerdenberi d11arıda ı• ,. 

lede çalııan ameleleri tetkik etmekle " 
kıt reçlriyordu. ,ı· 

IJılzler her vak.it çahfanları ıı0Y'P"' 
mekteo arada ıırada ıonu ıöyl• yı ~· 
böyle yapın diye onlara akıl a;rrtııt' 
ten hutHi bir zevk dayarlardı. 

(Dnamı flll'I 

y 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvara Bu akşam Suvar• 9.30 9.30 

Şark sinemacıhğının en muazzam 
ve en muhtetem taheseri 

UmmU GDlsUm'On 
Türkçe sözlü - Arapça ,arkıh 

Harunurreşidin 
· GOzdesi 

Tarihin kaydettiği en büyük ve en kanla aşk macerası .. 
Şark saraylarının k6nlı ihtirasları ... Sefahatlar . . Yüzlerce 
rakkase ve nıuğanniyenin bayram eğlenceleri . . Binlerce 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançlık 
ihtiraıları... Harunurreşidin veziri ve süt kardeşi Caferin 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar . 

lL.AVETEN : 

Fevkalade eğlenceli ve renkli 
MIKI MAVZ 

AYRICA : RENKLi ŞORT 

PEK YAKINDA : 

K ınlar Ot li 
Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Orman emvali satış ilanı 
Mikdarı 

Cioıi 
Çıım 

Hac mı Muhammen vahit fiyatı 

M3 03 Lira . Kuruş 

125 000 612 50 
1 - Seyhan vilayetinin Oımıoiye kazası dahilinde Karataş orma· 

oıoda 500 adet direie ınukabil 125 M3 Çım aracı sa tı.şa çıkanlmıştır. 
2 - Sahş 8 - 6 - 942 rünü saat 15 ıle Seyhan Or. Müdür da

iresinde nrtırma ile yapılncaktır. 
3 - Beher metre mikabmın muhammen fiyatı 4 lire. 90 kuruştur. 

• 4 - Şartname ve mukavelename proieleri Orman omam müdlirlüiü 
Seyhan orman çe. müdürlüğü Osmaniye Or. B. Ş. yerlerden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 45 lira 94 kornştur. 

6 - Satış ·umumidir. 
7 - Orman 22 • 5 • 942 gününden itibaren 15 rnn müddetle sa· 

Ufa çıkarılmıştır. 
8 - Orman 8 ay müddetle verilecektir. 

9 - Taliplerin teminat makbuzları ve ticaret oda11 veıikaları ile 
birlikte belli edilen gün ve saatta Seyhan orman çevirre müdürlüğün· 
de müteşokkil lcomlsyondıı h:ızır balonmııları (Ticaret odası vesikası 

köylülerden istenmez.) 
2027 24 - 28 - 2 -6 

Adana belediye Riyasetinden 
(TAMiRAT YAPTIRILACAK) 

1- Reşatbey mahallesinde ve kurtuluş caddesi üzerinde 
Belediyeye ait 54 numarala dllkklnın tadil ve tamiri açık o· 
larak c~ıiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23/6/942 tarihine rastlayan Sala günü saat 

1 S de Belediye encilmcninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnamesini görmek ve izahat almak iste• 

yenlerin Belediye fen müdürlüğüne ve ihale günü muayyen 
saatta teminatlarile birlikte Belediye Encllmenine müracaat. 
ları ilin olunur. 2084 6.10.1 ... 19 

ilin 
Belediye Riyasetinden 
1- Kumaş, dikiş ve malzemeleri müteahhidine ait olmak 

şartiyle; Belediye zabıta m~murlan için 3'.l takım yazlık elbi
senin yatırılması açık eksıltmeye konulmuıtnr. 

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli 36 lira SO 
kuruş ve muvakkat teminatl 88 liradır. 

3- ihalesi 23/Haıiran/942 Salı güntl saat on bette Be· 
lediye encümeninde yapılacaktır. .. 

4- Taliplerin, şartnamesini görmek uzere yazı itleri bü
roıuna ve muayyen gün ve saatte muvakkat teml_nat akçala. 
riyle birlikte Belediye encümenine müracaatları alin oluıuar. 

2083 6-11 - 16-20 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdly~ kadar atelyemde demircilik .ve tornacılık etmek

te iken tiındililc bu iıleri yapmaktan sarfınazar ederek, yal· 
nız llltı Zlraiye yedek parçaları ve hurda demir alım satı
mı ile iştigal edecetimi aay111 müşterilerime ilin ederim. 

Yunus Seyhan 2063 2-3 4-S 6-7 

• 

BUGÜN 

ilin 
Fiat mürakaba komisyonu 

reisliğinden 
Milli korunma lı:anoounun muayyen hükümlerine istinaden lıor nevi 

gıda, manifatura, tuhafiye ve zücaciyeye llit bütün maddelere etiket ko· 
nulması maiaza veya dükkanda halkın ıörebileceği bir yere flat liıtesi· 
nin bu günden itibaren asılması mecburidir .. 

Bu şekle riayet etmiyenler hakkında kanuni tııkibat yapılacağı ilin 
olunur. 

Fiat murakabe komisyonu 
Reisliğinden: 

Bilumum kiğ'ıt vo k rtanlarıo itlııılatçı, toptancı ve perakendeci kar 
yüzdeleri: 

lthalitcı ldirı Toptancı karı Pnak eııtleC'İ karı 

% 25 % 10 % 30 
Olarak tesbit edilmiş oldoiu ilin oianur. 2080 

Fiat mürakabe kamisyonu Re-
isliğinden ; 

Yeni ır.evıiru ot ve samnıı fiyatlnrı aşaiıdaki şelı.ilde tesbil edil· 
miştir. 

lıın olunur 
Yıiın halinde k~ru çayır otunun kilosu 4,5 kuru$ 
lp balyalı ~uru çayır otuoun kiloıu 6,5 \rnroş 
Tel balyalı kuru ç ıyır otunun ~ifosu 7 
Yığın halinde !ıııruanın kilosu 3 
Balyıtlanmı' • umanın kllo!l11 5 

2082 

------------------------------------------------ilin 
Mersin Toros Limited Şirketinden: 

Çoçak - Cehennemdere Ormanlarından Külliyetli miktarda 
mayi katran, zift imal ettirilmektedir. Sayın müşterilerimiz 
tekliflerini, şerait ve miktarını Toros Limited Şirketine bil· 
dirsinler. Görüşmek isteyenlerin her giln Şirkete müracaat-
ları 2077 6· 9· 11 

Adana Toprak Mahsulleri 
Ofisinden: 

Toprak mahsülleri ofisince Seyhan ve Hatay Viliyetleri 
dahilinde lüzum görülen yerlerde çalıştmlmak üzere elli lira
dan yüz liraya kadar aylık ücretle ve ikibin liralık kefil ver· 
mek veya banka mektubu tevdi etmek şartjyle veznedar alı· 
nacaktır. 

Talip olanların nüfus cüzdanları ve askerlik ve tabıil veıi· 
kaları ve çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservisleri ve hils· 
nühal Yesikaları ile birlikte Adanada ofis dairesine müraca-
atları ilin olunur. 207 'I 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessesesi Ereğli Bez fabrikası 

mUdü rlUğUnden: 
Fabrikamızın süprüntülerinin senelik mikdarı 15 haziran '42 

Pazartesi günü saat 14. de açık artırma suretiyle satılacakbr. 
Senelik tahmini mikdar elli tondur Beher kilosunun muham
men bedeli iki kuruştur, Taliplerin mezkur gün ve saatta 
fabrikamızil müracaatlara ilin olunur. 6-7-9 

Pamuk Üretme çifliği 
Müdürlüğünden: 

Kuzucu çifliğimizde 8 bin dönümlnk hububat firezi sığır 
ve koyunlar,_ otlah)mak üzere bir buçuk ay müddetle ve pa· 
zarlıkla satlığa çıkarılmıştır. ihalesi 8l6/942 tarihinde saat 
15 de pamuk üretme çifliği müdilrlüğünde yapılacağından 
talip olanlar pey akçalarile arttarmaya yukarıda yazılı tarih 
ve saatte iştirakleri lüzumu ilin olunur. 5·6 

T. iŞ BANKASI 
Küç!ik tasarruf hesapları 
t94~ iKRAMiYE PtANi 

KEfŞIDELEAt 

2 Şahat. 4Magıı,3Aiıııtos,2/ki11t:iteırin tarilllerinde gapı/1,.. 

1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 

3 ., 
2000 

1000 
Lir alık 

.. 
2000. 
3000. 

Lln .. 
2 •• 750 .. - 1500. .• 

3 500 " - 1500 ,, 
10 ,, 250 .. - 2500. ,, 
40 .. 100 .. - 4000. .. 
SO ,, SO ,, - 2SOO. ,, 

200 .. 25 ,, - sooo. ,. 
200 " 10 ,, - 2000. ,, 

TUrklJ• it Banka•ına para ret1rm•kla r•I~ 
nıa para blrlktlrm1t ve faiz elm19 olm.z, •rnı 
••111•11cle t•lllnlzl de denemlf olursunua. 377 

6 Haziran 1942 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bütün şehir halkınm görüp beğeneceği şaheserlerin 
şaheseri . . . Paris'te, Berlin, Viyana ve Peşte' de aylarca 
gösterilen 194 ı ve 1942 senelerinin en büyük filmi 

Bir Doktorun Romanı 
Fransızca sözlü emsalsız süper 

Filmini takdim ediyor 
Bir kadın öldürüyor .. Hir erkek onun yerine cezasını 

çekiyor .. Ve bir cinayetten büyük bir aşk doğuyor .. işte 
böyle kuvvetli ve hareketli bir mevznda olan bu hariku· 
lade filmin baı rollerinde : 

CAMILLA HORN 
MARIA ANDERGAST ve 

ALBERCHT SCHOENHALS 
Gibi Almanyanın en büyük artistleri bulunmaktadır. 

DIKKA T : Mevsimin bu en güzel filnıini b&J 
gece seyredebilmek için masalarınızı erken 
işgal ediniz. 

Pek Yakında : 

Son Ayrılış 
Osmaniye Belediye Reisliğinden: 

(fen memuru aranıyor) 
Osmaniye belediyesinin su işleri için ayda 250 lira ücreti' 

bir fen memuru orıyoruz. Talip olanların evrakı milsbitelerilt 

birlikte belediyemize müracaatları. 2078 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin en heyecanlı ve meraklı filmi birden 

1 

Bir milletin mukadd~ratını tayin eden vazife, vatau se" 
giıi ve arkadaşlık gibi mefhumları sinesinde toplayan fildi ·• 

Millet Namına 
2 

Macera filmlerinin en güzeli 

Mel'unlar Diyarı 
Bu ak,am bu iki heyecanh macet' 
filmini görmek fırsatını kaçırmayın•' 

Bugün 2,30 da : Asi Kazak - Mel'unlar Diyarı 

ilin · 
Satllık tarlalar 
1- Şarlcan: hali, garben ya

rımcaya giden tariklm, şima
len ve cenuben: cebel olan 21 
hektar tarla. 
2- Şarkan: Şif, garben ya· 

nmca tariki, Şimalen: dügün 
yurdunda olan Şif ,cenuben: 
Sahibi senet ·tarlası olan 32 
hektar tarla. 
3- Şarkan hali ve koçalla 

derui, garben: Kuzgun dereai, 
Şimaıen: dedelere giden yol, 
cenubeiı kayalı ormanı ile mah· 
dut olan 32 hektar tarla Sa-

tılıktır. almak isteyenlerin tak
si meydanı civarında Demirci 
ve Tornacı Yunus Seyban'a 
müracaatları. 2062 2·t~4-S-6-7 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL 

Ba11ldıtı yer : BUGON Matbaa11 

Tarsus Satın Aımı 
komisyonündan : 

Tarsuı Birlikleri için ", 
zar usolile 30000 kilo sıiır • 11 ı 
ya 15000 kilo Koyun eti il• 

bin kilo saman !atın nlıo•~ 
Şarloamesi Tarııuı rarnizon ~ 
taolığmda rörülebilir. Sığır J. 
mahammen bedeli 15000, ~ 
etinin 15000, ve 1amanın J 

lira olup etin muvakkat t~ 
11 '25, samanında 1125 lirad•f'• 4 
19 haziran camı a"llnü ıaıt 1 / 

Tarsuı satın alma koml•1°' 

yapılacaktır! Teklif mektd ti 
ihale aaıtinden bir saat ~ 
kadar komiıyona verilmeti 1' 

2054 2-6-9"" 


