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Ceyhan nehri 4metre 10 santim yükseldi 
Ha be r aldığuıuza 

göre, Ceyhan nehri 
birdenbire 4 metre 10 
santim yUkseımiş, Mi-

sis nahiresine bağll He· 
rekli , Kapulu, Abdi· 
oğlu köılerl arazisi 
sular altında kalmı,
tır. Hen Uz insanca za· 
ylat tesbit edileme -1 mı,tır. 
Moskova radyosuna .. 

gore 

Onaltıncı 
Alman 
ordusu 

yoke ildi 
Sovyetler Smo-
1 en s k' e doğru 

ilerliyor 
...Moskova: 9 [a. a.J - Tebliğ: 

Kltalamoı~ Leoingrad cephesinde 
üç gün sllren muharebelerde 2500 
Almanı yok etmişler ve 6 blokhavz 
ve 20 müstahkem nokta ve zırhlı 
ıı(mağı tahrip eylemişlerdir. ~ıta· 
}arımız cephenin birçok kesımle· 
rinde taarruz hareketlerine devam 

etmişıir. 
Moskova: 9 [a. a.] - S .>Vyet 

tebliğine ek: 
Sovyet kıtaları 16 ncı Al~an 

orduıu etrafındaki çenberi sıkıştı · 

rayor. Bo cephenin bir kesiminde 

düşman üç taburla karşı hücuma 
yeltenmişse de piyademiz ve bir 
kayakçı taburumuz tarafıodan püs. 
kilrtülmüştür. Kuvvetlerimiz bara· 

da iki yeri daha almıştır. Almanlar 
Katinin cephesinde 9 yerden pQs· 
kürtülmüılerdir. 

7 Martta bava kuvvetlerimiz 
375 kamyon ve mühlmat ynkla 
100 kamyon tahrip etmiş ve bir 
mühimmat deposanu havaya at· 

mııtır. 

Berlia 9 ( a. a. ) - Teblii: 
Dotanan cenap kesiminde yeni 

mildafaa muharebeleri oluyor. Düş · 

man cephelerin dijer kesimlerinde 
neticesiz taarruzlarına devam edi
yor. Mevzii oıovaffakiyetler elde 

ettik. Tayyarelerimiz Valday kesi
minde 36 treni ve bir tayyare fab
rikasını bas11ra ui'ratmıştır. lıc.i. fÜn 
içinde 62 Sovyet tankı tahrıp •· 

dildi. 
Ankara: 9 LRadyo razetesi] -

Birkaç günden beri kısmen az hare· 

ketler• sahne olan Leningrad böl
areıi tekrar kaolı boğuşmalara ıah· 
ne olmaia ba,lamıştır. 

Volhof nehrini batı'ya dotrıı 
reçmlş olan Sovyet kuvvetlerile 
Leniograd'da mahsur kuvvetler, 
birleşmek üzere müşterek bir taar· 

ruza reçmiılordir. Netic;e henüz 

belli detildir. 
limen gölünün şimal ve conu· 

bundaki muharebeler şiddetini mo· 
hafaza ediyor. En kaoh botu~mı· 
lar ba bölrede wukobalayor. 

Moıkova radyoıu, Staraya Rus· 
1a'da çeober içindeki 16 ncı Al. 
man ordusunun imha edilmiı oldu· 
iunu bildirmiııe de Sovyet tebli· 
iiode buna dair bir kayıd yoktur. 

Smolenıl'de Sovyetler ilerle· 
meler kaydetmi•ler bazı moıkOn • 1 y , 

yerlorı o o reçirmi~lerdir. 

Sırbistan' da 
isyan genişledi 

Ankara 9 (Radyo razetesi) -
Macar kaynaklarından gelen ha. 
berlere göre, Sırbistanda geniş 
bir iıyan hareketi gelişmektedir. 
Kurşomlu kasabası bir aralık aıi
lorin e l i n e reçmiş, sonra fO· 
ri alınmııtır. lıyanı baatıtmak için 

japonla"n elin_e geçen 1 
Botovga' da bir ge,.li işaret 

mP.mıtru 

.Rangull 1 
düştü 

Hi i f te s 

likeye girdi 
Çörçll, Hindistan mese· 
lesl etr•fınd• beyanat· 

ta bulunacak 

1 ~IGARAı İÇKi 
1 FIY ATLARI ARTTI 

Yeni zamları gösteren 
liste g i neşrediyoruz · 

Anlcara 9 (a.a)- T 
Gümrük ve inbi. F • t 1 dilı.leri masrafJ 

!~;.::~:ı:!"1:~~: u z ı y a a r ı ;;.;~:~::~~~~ 
~.:; ;;~;k~!~ D e· gw ı· ş t ı· r ı· 1 m e d ı· :::.~:~!~;.kı· 
sabahında.o itib.a· • . a~~:· ::~~tı:"; 
r~a latbık edılmek üzere mbısarı~r tiltün ve içki iptidai madde ve malzeme fiyatlarile işçilik ilcreJ 
fıy~~larına zam yapılınıştır. Eldekı mamuller sarf . !erinin artmış bulunmuıdrr. "fı 
edihnceye kadar paket ve şişeler il:r.erine yazılama· 3 - Bu yeni fiyatlar toıbit oluoarkeo. ba ı · 

k 1 • f' 1 l ·ı ııt neo.lı yacı o an yenı ıyat ar satıcı ar ı e müşteriler ara- ihtiyacı ve halkın bugünkü tediye kudreti i'Ö •· ~ 
sıoda her hangi bir ihtilifa meydan kalmaması için de tııtulmak 111retile bunların diier eşya fiyat~;t~,I 
g'azetelerle ve razete olmayan yerlerde diğer müna· muvazeneli bir halde olmaaıoaazami derecede çar. 
sip vasıtalarla ilin edilecektir. Toz fiyatlarına zam mı.ştır. Ba mamuller karıılıiıoda ödeyecolderi par!,. 
yoktur. ların yı:ırt müdafaası için s•rf edilecei'inl dllşünecel) 

2 - ı-·iyatlarda yapılan bu arthrmaoıa iki se. ve fevkalide zamanların doiurduğıı zaruretle~J 
bebi vardır. Biriı:ıcisi, dünyanın bugünkü dorumu takdir edecek olllD halkımızın yapılan bu zamlar: 
icabı olarak fevkalade 1renişlemiş ve hayati ehemmi· tabii göreceklerini ümid ederiz. ı. 
yet almış bulunan Milli Müdafaa hizmetlerinin iste. • 

· Macar 
kabinesi~~ 

Adana lnbltarlar baf müdür~ 
iü'iıün 3 ocü aahifomizde görece, 
niz ilioında bildirildigl gibi, inhi•, 
maddeleri satan bayiler burün 1

1 
yarın, bir beyanname ile ollerin4: 
ki mamulat miktarını baş milde-~ 
lüie bildirecoklerdlr. Yeni fiatlıj 
rösterir liste iohisar baf mndnrl 
i'ünüa 3 ncü aahifemizdelı:i ilinı t 

1 dııdır. ~ 

Ankara 9 ( Radyo gazeteti ) 
- J apoıılar bir taraftan Avuıtral· 
yaya yQrilrken, bir taraftan da 
Birmanya'da ilerlemektedirler. Ja· 
pon resmi tebliii, Ranıan'un işgal 
edildiğini bildirmiştir. 

J ___ y;_,,_n_ı_·d_e_n..,...)_a_p_o_n_t_a_g,_g_a_r_e_le_r_in_l_n_h_a_•_k_ın_ı_n_a_u.;;.l_ra_,y ... a_n __ Pı_'ö_,._ı_n_a_r_h_a_r __ -1f 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------- buhranı devan! 

Ankara 9 (Radyo razeteıi}- J 1 kuvvetleri 4- S Mart &'ecesi Pörl 1 

Cavaoın Japonlara blltQn LOtün apon ar Harbor'a şiddetli bir hilcum yap. ediyor ·l 

Japonların Hindistan üzerine 
yilrümeleri, Hindistan meselesini 
loariliz iç politika11nın önilne atmıt 
bulun~aktadır. Çörçil burlln ya• 
rın, Hindistan meaolesi etrafında 
beyanatta bulunacaktır. 

lnıilterede Hindiıtan meselesi 
üzerinde iki ceryan vardır. Bir kısım 
l11gili2ler bu meseleyi şimdi halle 
çahşmanıo vaziyeti zorlaştıracaiı

nı, bir kıımı da metelenin halli 
gecikirse tehlikeli olacaj'ıoı iddia 
ediyorlar. 

Bir neticeye varmaiı kolay• 
)aflıracak tek imil, Hindlilerin Ja· 
ponyayı bir tehlike ve müıterek 
düşman saymalarıdır, 

Tokyo 9 (a a.)- Japon tebliji: 
Japon kıtaları Ranron dolayların· 
daki düşman kuvvetlerinin esas 
kısmını yok ettikten ıonra 8 mart 
saat 10 d.t şehrin işralini tamam· 
lamıştır. 

Rangun'on 50 mil ıimaliadekl 
Pegu 7 martta öj'ledea ıonra alın· 
mıştır. Rangunun dllşmesile Birman· 
yadaki Japon harekitı hedefine 

varmıştır. 

Papen Berlin' e 
gidiyor 

Bertin 9 (a. a.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
Ankara Büyilk Elçisi Fon Papen, 
izahat vermek üzere Önümüzdeki 
hafta Berline gelecektir. 

Çin hUkQmetl ırakla bir 
mukavele imzaladı 
Ankara: 9 [Radyo razoteıi] -

Çin'in Ankara Elçisi Baj-dad' a gi. 
derek Irak hükOmetiyle Çin ara· 
11nda bir mukavele imzalamıştır. 
Çin' io; lran, Afganistan, Irak aribl 
devletlerle Anilo Saksonlar arasın· 

teslim olduiu hakkınna bir şayia mışlardır. Amerikalılar bu ibdekl 
çıkm~sa da Londra tarafından he· hasarları tamirle me1ruldular. Aoltara 9 (Radyo ıazeteıi)~l 
D ÜZ teyit olunmamıştır. Maamafih c--------d- Adelaid 9 (a.a.)- Vali, Ban- Macar kabineti iıtifa etmi,, Ma .. ( 
Londra, Cavn ile muhaberenin bir f vayı I dönar'ıln Japonların eline dü,tiliü· cariıtanda bir kabine bubraııaı 
iki aündür kesildiaini kabul etmek• rıkmı•tır Anal S L 1 - ' 

• • nü, fakat Hollanda lutalarının ba. T ... • • o a-.son ara aro- ' 
te ve Hollanda umumi valisinin bir li re ha buhran, .Rosyaya rlrişile·.t: 
uçakla Avustralyııya rittiiini bil· ~ mncadeleye devam eyledllderini k 

1 
d •- biJdirmi4tir. ce taarruzda daha çok yardım 

dirmektedir. Buna nazaran, a anın 

1 
d 

1 
da bulunması için Mihverin Ma· ı 

teılim olması ihtimali kuvvetlidir. a 1 a r Tokyo 9 (a.a.)- Japon filos~ . k ı 
Cava, Hollanda Hindiıtam im· 8 gün içinde 210000 tonilitolok carıslını 11 ışbrmasıodan lleri 

paratorluğanun müdafaasında en 52 düşman gemisini batırmıştır. gelmektedir. !ı 
önemli nokta idi. Hollandalılar Ca -------·- Sayguo 9 (a. a.) _ Bu sabah Ankara 9 (Radyo ıazetesi)ıl 
vada tutuoabilecelderini söylemek· Japon heyetini getiren bir tayyare Frugi Hao, Yeni bükOmetl kur-1 Hollanda Hı"ndı·sta nıakta · · B 1-·ı ~ teydiler. Cavadaki movaffakiyetsiz· Hollanda Hindistanı hükOmet mer. l'. nı.~~-z b~eçmııtır. qveıu • ·I 
lik sebebini Hollandalılar şöyle izah nı ordusu teslim ıge e1ıı.1 ... ınede Hariciye Na~, 

~ezi Bandöoı'e inmiştir. Hey'et zarı olan Suheyli rerecoktir. . 
ediyorlar: 1 d ıle Umumt Vali araıında müzake • l 

Uzak doiada harp çıktıiı za· O U reler yapılmış ve Japonlar Hollan. Mihver kaynakları, lrandalı:i., 
man Amerikan ve lnailiz deniz Hollanda umum"ı va- d H · d' kabine buhranı ile Hindiıtan1 ı. 

o a ın ıstanı ordusunun kayıtsız k ı 
kuvvetleri felce uğramış, yalnız teslimini istemişlerdir. arıı beliren Japon teblikeıi \:ı 
Hollanda deniz ve bava kuvvetleri lisi uçakla A vustral- araaında bir münaaobet görmek. 

kalmı4tı. Yapılacak iki şey vardı: yaya gitti S tedirler, 
1- Bu kııvvetleri israf etmi· ıhhat Yeklllnln 

D ı ll'd Şap h••t•hlı görUler,la yerek, aaldırışa uiraoıtdı;ı zaman Madagaskar adası hak en z e tetkikleri k öyler :ır 
imparatorloioo müdafaaıı için sak· kında J•ponra ile Vltl .. Denizli: 9 [a. a.] - Sıhhat Ve· Oımaoiye ve Ceyhan kazalanıllk 
lamak; arasında pazarla ki :ılı D~ktor Hulasi Alataf, baıta· na baib bazı köylerin hayvaolarur' 

2- Derhal Japonlara taarru· aney.~, yapılmakta olan Sanaatoryo· da çıkan şap hattalıiı etrafa ya lij 
za r•çerek Malezyanıo, Hon Konr· ponlar, Sinrıpur'da olduia ıibi mu rozd • d yılmadan yerierlnde ıöndürOlaallf r

1 b d en reçar ikten sonra Sarı tiJr. 11 

un mildafaaaıoda lnarilidere yardım· ora a da h11ımlanndan kayıdıız köyQ ziyaret etmittir. Vekil De· Öirenditimize ıöre, Ceyba nı 
da bulunmak. ve fartaız tealim olmalarını iste. · I'' d bb • t{ ~ 

mlılerdir. • nız 1 
• ıı at itlerini çok iyi bul· ve O;maniye hayvan pazarları ya 11 

Gerek lnrilizlerden, rerek A- dutunu ıöylemi,tir. kında açılacaktır. tı' 
merikalılardan, yardım yetiştirilece• Felemenk Hindlıtanı umumi 
ii bakkıoda vaad alan Hollandalı· valiıi, tayyare ile Avuıtralya'ya 
lar Japonlara karşı denizden ve ritmiştir. 
havadan taarruza reçmişlerdir. Tokyo 9 (a.a) - Hollanda 

Ancak, Jsponların şimalde çok kuvvetleri buıün saat 9 da her 

çabuk zafer kazanmaları bütün he. türlü mukavemetten vazgeçerek 
sapları "lt üst etmiş, Amerikalılar kayıdsız ve şartsız teslim olmayı 
ve lnrilizler beklenen yardıau ye· kabul etmişlerdir. 
tiştirememiştir. Ankara 9 - ( Radyo ıa· 

Cava muharebesini tasfiye eder zet11i) - lnırilizler, Soylan ada· 
etmez, Japonlar Yonirino ile meş· sınan müdafaaıı için lizımıelen 
rul olmaia başlamışlardır. Harita• tedbirleri alıyorlar. 
ya bakılırsa, Y ooirinenin Avustral· Diier taraftan lngiliz ve AttJ.e· 
yayı koruyan şistemin bir parçası rikan ıazoteleri, Mada~aıkar aduı 
olduiu rörülür. üzerinde Japonya ile Vişl aratıoda 

Tokyo 9 (a.a) - Resmen te• bir pazarlık yapılmakta oldaiuno 
yid edilmemekle beraber, Hollanda yazıyor. Sn ada, Ortaşarka giden 
Hiodiıtanı orduıu Cumarteıl ak· yol Oıtilnde bulunduğu için Önem 

Her Oku vucumuz~ 
"Buaün,,ün muharriridir f. 

. ~ 

Gazotemıı, tayın okuyycularanın ,la «Bu~u-n» . t'hb L d 
• . • ıs ı ar -.a rosuna • katılmaıını temıo edecek bır tasavvurunu tatbika koyuyor. ~· 

Adanada, Meninde, Ceyhan da, T arausta, Kozanda, lskenderaoda· it 
oturan ~kurucularımızdan, duyacakları veya ~ıhid olacakları eo diki 
kate derer vak'aları mektupla, telefonla veyahut bizzat idare evi.-. 
kadar zahmet etmek saretlle bildirmelerini rica ediyoruz. Bil~ 
haberler «Buıün» iııtihbar heyeti tarafından daha .... ı. .ar•tt• 
kik edilecek, ıütunlarımıza l'efirilecek ve havadlahda 



epuls'tan 
.urtulan bir 
ngiliz gaze
cisi anla- ı 

ıyor 

Prens Of Vels ve ? 
Repuls nasıl batırıldı• PAZAR GUHKU GURESLER 

Güreşçiler Anıfa1 C!&rlJJil~itm, 
çelenk ko!Jdular 

10 bölgeden gelen rür•şçilerin iştirak ettiği güreş monitörleri kur· 
su sona ermiıı ve pazar günü şehir stadında bir tören ve güreş müsa 
balı:aları yapılmıştır. 

Kurs gören ve ci,,ardan relen 50 güreşçi, Atatürk Anıtına bir çe· 
lenk koymuşlar ve saat 13 de şehir .tadında kalabalık bir seyirci Önün· 
de mü•abakalar yapmışfardır. Serbest ve gre'ko-Ruroen karş ı laşmalardıı. 
iyi neticeler alınmış . kazanan gür•şçilerimize madalyalar verilmiştir. 

• 
1942 lzmir fuarı 
için hazırlıklar 

• Aakaradan haber verild;. 
diğine r ö re, Ndfia vekiletinin , 
memleketin en uzak noktalarını da 
elektriğe kavuşturmak için yapmı · 

ya başlad ığı etüdler nihayetlenmek 
üzerf"dir. 

M ·mleketin muhtelif bölgele. 
rinde tetkik seyahatine rönderilen 
mütehassıslarımız Ankaraya dön· 
müşler ve mah,llinde hszırladıldarı 
etüdlet i Vekalete vermişlerdir. 

._ ____ J_n_p_o_n_l_a_r ___ ı __ a_r_a __ J_ı_n_d __ a_n_.__Pı_a_s_i_t_ik_t_e ___ b_a.ıı_r_ıl_a_n ___ R __ e __ p_u __ L_s __ z_ı_,h_l_ı_sı ________ I - Bu yal, nebatat bahçesi lçl,.de 
bir eski eserler mUzesl kurulacak -

Bu etüdJeri tetkik için kuru(. 
muş olan bir komisyon meslli proğ · 
ramının son kısmı üzerinde çalış 

malarırla devam etmektedir. Muh 
te lif senelere ayrılmış olarak hazır 
laoan planlara nazaran yalnı.z mem 

leketımiz·ieki röl ve nehirlerden 
istifade edılmek şartile mubt elif 
mı ntakalarda mu.szzam ele~. trilı.. 

hntralları v6cada getirilecektir • 
Bu santrallara bağlı kurulacak 

şebekeler, ıeneler geçtikçe hemen 
hemen bütün yurdu kapl •y.ıcaktır. 

fık f'l :ktrık santralları, h'llen ma. 
den köıniir

0

ü istihsali yapmakta o• 
lan mıntaltalarda kıırolacaktır.Ôu ü· 
müzdek.i yaz inşaata başlanacağı 
umuluyor. 

·;")üşman taggareleri tarafından -lzmir (bu•usi) - lzaıir enter
nasvonal fuar hazırlıklarına başlan 

mıştır. Belediye reiıi Reşat Leble
bicioğlu, bu yıl fuar sahasında ya 
pılacalt yenililder üzerinde Küıtür 

park, fuar ve turizm şubesi müdü· 
rü mirnar Ferruh Ôrel ile birlikte 
tetkikler yapmıştır. 

-mimari eserlerin teşhir edildiği bir 
(ınimari eserler) müzesi vardı. 

Bu müze binası, yerinde hal 
inşa edilecej'İnden yıkt ırı lmış, mi· 
mari eserler de Kühürparka taşın 
mıştı. 

görüldük, hazır olun I 
jeponlaran Malezyaya taar• 
ruz etmesi üzerine Japon 
nakli>e gemilerioi önlemek 
için lnır.iJizlerin Prf'ns Of 
Vals ile Repulse adındaki 

iki saffı harp gemiıi Singa 
par limanından ayrılarak Si 
yam körfezine çıktılar. 
Japo1.ılar, tayyareler tarafın
dan himaye edilmiyen bu 
gemilere tayyarelerle hücum 
ederek ber iki ıremiyi de 
bahrmaya muvaffak oldu· 
lar. Bu bidise esnasında iki 
lr ti liz remisinin harekatını 
takip için Repolse gemisin· 
de bnlonan yegane razeteci 
Gallacher bu muazzam ge

l milerin batışını anlatıyor. 
1'Bu, ıekiz birinci kanon pazar 
~ünü şimali şarki istikametinde 

zya anlarına giren bir deniz 
E etinin pek sade hi~iyesidir. 
tce Of V ales ve Rt p11lae adla
:aki iltı aıı f ıı bar p gemisi, bu 
1 etin bıış ' ca unsurları idi. Baş 
•ot.rn Sir T om Phill psin 9 bi 
• kanon günü bütun remilere 
jıtı mesaja göre bu fılonon be 
fil idi: 

'•Oü$m•n Malaya sahilinin mob 
i noktalarında karaya çıkmııtır. 
•nan nakliye gemilerinden bazı. 
l-hil boyundadır. Düşman ui 
ı yerleımeden önce bize bir 

\ rörünmüıtür. Düşmanın ha· 
1 eşiflerinden kurtulmak üzere 
f bir kavis çizerek, yarınki 
ımba rünü şafaktan evvel düş· 

.'. rafit avlamayı umuyoruz. Si· 
körfezinde belki Japonların 

harp kruvazörü Konıaya ve· 
tta bir kaç kruvazörü veya 

C oyerine • karşı kuvvetimizi gös 
ek talihine mazhar olacaiıı. 

"Uzun menzilli toplarımızla pek 
ı atışlarda bulunacağımız. 

b. Fakat neye raatlanak rast· 
\m, Japonya aleyhimize çok ze· 

ir bava taarruzu yapmıya im 
bulamadan şarka doiro hamle 
k üzere her şeyi çabuk bitir· 
isterim. iyi oiıan alınız, batır· 
için ateı ediniz. 
alı akşamı saat 5,20 de ho · 

~rlerin genişleterek aksettirdiii 
;>ora ıeıi geminin her tarafın· 
hyuldu. Bunu da: Tayyareler 
ıildü, ailih baıına, emri takip 

Vardiya köprüıüne koştum . 

ille halinde bana tayin edilen 
baraaı idi. Çok uzalı.ta, hemen 

o ufakla beraber bir keşif 

~ hyyaresi rörüyorum. N :lıta 
ipinde iki tombazlı tek ıatıbh 
ıpon açatı idi. 

Kumanda çanaklıiından bir ı•ı 
t-• p~r• Ö ı lerJe: 
ı- Diı1111aıı h avacıları tarafın 
aörülcıü ... H •z.ır uuhınunoz. 
0.:di. 
l,te bir ine sin n uzak muafe· 
tarassuauna ııt.bak eden yeni 
ıakrpima Naka 93 daha .• 

Her aaıiralın en fazla ltaçınmı . 

;-r4ştığı vuku boldu. Şafıs klan 

ı bir bava yardımına güvenmi· 
kin olmadan, düşman tayya · 

inin kOtle halinde hücumuna 
acatımıza kanaat fetirmiş bir 
, açık denizde, sahilden azak-

11taaayordak. B~tüo fÜD lceş • 
• 

1 

ce yaklaşırken bir J:..pon bizi açı
ğa vurmak talihine mazhar ol
muştu. 

Sıcak çorba, soiuk sığır, du· 
muz, hamur işi, portakal, muz ve 
ananastan mürekkep yemegımızı 

yerken deniz bava kııvvetlerine 
mensup bir pilot aramıza girdi. Bu 
k1ZJl sakallı bir Yeni Zelaodalı idi. 

- Allah kahrettin, diye ho· 
mordanıyordu. Herifin biri mitral· 
yözümün gözünü çürütmü,. Hem 
de nişan alacak gözünü. Yandık. 

Hiç kimıe gülmedi. 
Halbuki hepimizin bizi, Valt 

Disneyin canlı resimlerine benze· 
ten ateşten müteHir olmaz kaskla
rımızla komik bir halimiz vardı. 

Akşam ıaat dokuzu bet geçi. 
yor. Hoparlörde bir ıeı: 

- Hazır oll Kumandan konu· 
şacalc. 

Kumandanın ıe•i: 
- Başknmandandan şimdi bir 

mesaj aldım . Düşınan yerımizi but. 
du. Kafılesini dıığıtmış olmalıdır. 

Tayyareleri bizi bekliyor. Hemen 
S•nrapura dönüyoruz. 

Aramızda bir fÜrfiltQ kopta. 
içimizden biri: 

Bu gsmi biç bir zaman ha· 
rekete geçemiyecek. Çok talihli 
remi. 

Dedi. 

Bu ıöz o ana kadar çok doi· 
ro idi. Repolae harbin başlatıgıcın· 
danberi muharebe fırsatı bulmadan 
53 bin mil yapmıştı. 

Sabah se
rlnliğlnde: 

haber veriyor: 

Çarşamba saba· 
hı aaat altı bu· 
çuk.. Hoparlör 

- Düımanın Singıpur şima• 

linde karaya çıktığını bildiren bir 
mesaj aldık. Oraya gidiyoruz. 

G ök bir inci ribi tertemiz. 
Serin bir rüzrir denizi yalıyor. 
Herkes ıilih başında. Prince of 

Vales önde .• Rflpulse onu tskip 
ediyor. Destroyerler ikisinin etra . 
f ında taksim olmuş. 

Saat 7,55.. Prince of Va!es, 
keıif tayyarelerinden birini, remi . 
ye dönmemek emrini vererek, man
canıkla havaya fırlattı. Tayyare 

sahil boyunda imkan buldoğu yere 

inecek ve gördükleri hakkında bi · 
ze telsizle rapor verecek •. 

Tayyarenin uzaklaşmasına, kü 
çülmesioe, nihayet dü~manı gizle. 
mesi lazımgelen iki adanın arka· 
sında lı:aybolmaama bakıyoruz. 

Halbuki tayyare birşcy bulma
dan tekrar meydana çıkıyor ve 
yoluna devam ediyor. 

Bu müddet içinde, güverte'de 
mürettebat, mat bir kumaş örtü 
ile kaplı çelik ke sklarıoı başlarına 

g•çirmiı dirseklere kadar çıkan 

ate~ almaz eldivenlerini g'ymiş, 

g"'niş muhafaza gözlüklerini takın 
mışlordı. 

Prince of Valea muht•şemdi. 

Rüzgar amiral gemisinin harp bay 
rağ• nı bir levha gıbi ge•rin tatar• 

lcen, köpüklerle süslü dalgalar, re
minin denize dalan ve muttarit bir 
intizamla tekrar meydana çıkan 

baş tarafında beyaz bir danteli 
örüyordu. 

Ben peşin bir heyecanla şim
diden fılomu.,un doıdoiru bir düş 
man remi kafilesine saldudıj-ını 
görür gibi oluyordum. 

Bahriye siliheodazlarından genç 
bir teğmen bana: 

- Yine muharebeye tutuşmalı: 
fırsat nı bulamadık. Fakat biz Re. 
pulsenin 1260 adamı, mükemmel 
bir birliğiz. Hepimiz pek uzun za· 
mısndanberi beraber çalışıyoruz. 

Fazla olarak krallık donanmasının 

en iyi topçıılarına malik olduğa. 

muz iddiasındayız. 

(Devamı Uçllncllde) 

Büyük aerri ıııarayı projesioe 
rö1e serri sarayının öo er phesi 
iki taraflı gazino haline getirilecek, 
bir tarafı sun'i göle nazır olacak
tır. Sarayın bo mühim kısmı, im
kan bulunursa bu ıene yaptırıla
caktır. lmkio bulunamazsa inşaat 
gelecek seneye bırakılacakhr. 

Ba ıeneki fuarda mühim yeni · 
tiklerden birisi, nebatat bahçesi 
içinde yaptırı lacak asarıatika mü· 
zesi binasıdır. Evvelce Basmahane 
civarında muhtelif devirlere aid 

Bu eserler, yaptırılacak yeni 
müze bina1ının avlusunu ıü~leye· 
cek fuar zamanına kadar kolonlar 
yerlerine dikilecek, inşaat da biti 
rılecek, müzede ütt üste bulu1an 
eser ve bilhassa lı eyktllerdeo bir 
kasmı, kültürparka nakledilecektir. 

Hayvanat 'bahçesinde bu kış 
toğ'aktan donan karacaların yerine 
yenileri getirtilmek üzeredir. Yeşil 
ve kahve regi kertenkelelerden de 
pek çoiu telef olmuştur. Bunlar 
da yakıoda temin olunacak, daha 
bir çok hayvan da getirtilecektir. 

Ziraat mücadele istas
f Onunda kurs açılıyor 

Şark vilayetlerindeki hububata kadar ziraat maallimi i ş tirak ede· 
zarar veren Sone ve çekİ>g~ye cektir. 
karşı önümüzdeki ilkhaharda açıla Kura görecek mua!limltır, 
cak mücadeleye eleman yet•ştir Ni1aoın ipt • dasıoda, Mücadele lı 
mek llzere bo ayın on altıncı Pa· taayonu Müdürü B. H"ydar lrtel'in 

zutui rilnü Ziraat Mücadele İı ba~kanhiıoda, milcadole ıaba1ı 
taayonunda bir kura açılr.caktır. olan Oiyarbakar, M' rdin, Siird, 

Bir hafta sürecek kursa mub. Urfa, Eıizıi ve Tuncelı'ye gide . 
telif viliyetlerden gelecek yirmi ı celderdir. 

Ceyhenda etıcıhk 
talimlerl 

Pazar günü Ceyhana riden 
Beden terbıy"si atıcıbaşları dün 
şehrimize dönmüştür. Atıcıların 

nezareti altında Ceyhan beden ter 
biyesi mükelleflericden 63 kişinin 

iştirak.ile yapılan atıcılık. talimleri 
muvaffakiyetle neticelenmiş. reoç
ler çok iyi dereceler almışlardır. 

GUre' antrenörU 
Mersine gidiyor 

Bölge güreş antrenörü B Ne
cati Tokbııciak, rüreş çalışmaları 

oı tetkik etmek üzere bugün Mer · 
sne rideceı.. tir. 

Ölretmenlerl a •kere 
aunan köy okullar1 

Köy okula öjntmenlerinden 

bazılarının askere alınma11 üzerine 

öğretmensiz kalan köy okullarının 

kapatılmaması için rerekli tedbir· 

ler alınmıştır. 

Bu arada merkez 5 kanunusani, 

Namıkkemal ve lıtiklil ilkokulları 

baş öjretmenlerino sınıf öiretmen· 

liii vazifesi de verilmiştir. Kaza. 

larda da birleştirmeler yapılmış ve 

tasarruf edilen öjretmeolerle tam 

teşkilith köy okullarının kapatıl 
maması temin edilmiştir. 

• Kandıra'nın Balcı köyünde 
müthiş bir cinayet işlenmiş, lbra
him adında biri, karıaı Ayşeyi fe
c:i şekilde öldürmüştür. Cıoayete 
sebep, karı koca arasında 3 ıene
denberi devam eden şitdetli ıeçim
sızlıktir. 

Karı koc a üç rün evvel yine 
kavga etmişlerdır. 

lbrahim, karısının•ben seni lale• 
miyo:um» sözü rı e fena halde hid
detlenmiş ve tabancasını çekerek 
ateş etmiştir. Zavallı kadın kanlar 
içinde yere yuvarlanmış, fakat ka . 
til koca bununla kinini yenemiye
rek bıçağını da çekmiş ve yerde 
kan içinde inliyen Ayşeyi birkaç 
defa b1çaklamıştır. 

İbrahim cinayetten sonra ta· 
bancası ve bıçai'ı ile jandarma ka· 
ralı.oluna ritmiş ve teılim olmuş· 
tur. 

• Aotakyadan biJdirildijine 
röre , Use talebesinden Malik oi 
lu Ali adlı bir genç Cumhuriyet 
mahalluınde ve Lisenin yaltıoıoda
ki derenin iç'nde ölü olarak bu• 
lunmuştur. Üzerinde bıçak yaraları 
vardır. 

ÔlünOn yananda bir ıustah bı 
çak bulunmuştıır. Hadiaeoin bir <:İ · 
nayet olduğu anlaşılmakta ve tah· 
kikata devam edilmektedir. 

• Maaş kaouııona ek kanan 
mucibıoce muozaın vazifesi olanlar. 
dan talim ve manevra münasebe· 
tiylo ıilah altıoa alınanlara aocak 
asli vazifelerine alt maaş veya üc · 
retleri verilip '>unlar, ıırf bu vaıi· 
felerinden mezun sayılacaklardar. 

Binaenaleyh, halen talim vazi 
reıile !ilih altında bu'unaolardan 
munzam vazıfdori uhdeıinde cem· 
etmiş olanların hu memuriyetleri, 
bu husustaki kaounun merıyeti ta · 
rihi olan 5 lkincikioon 942 den 
itıbaren zail olmuş bulıınduğ'o ci· 
betle kendilerine bu tarihten iti· 
baron yeloız mezun sayıldıkları as
li vazifelerinin maaş ve ücretleri 
verilecek, munzam vazifelerinden 
bir şey verilmiyecektir. 

·ı==========================================================================• 

~ 1 Polis Romanı : 68 1 D Ô R TL ER K U L O B O Çeviren: Mecdi Enön=l 
- Vazgeçin canım ... Her ıey yerli

yeriode duruyor dedim. 

- · Ent öyle gÖrünllyor •.. Mon ami 1 
Ôyle görünüyor ama bundan emin olmıık 
Jizım ..• 

_ - .Siz .biliralniz.. Ben ateşi yakıp 
şoyle bır pıpo tüttllrecetim... O o... Ü.> 
nihayet ıizln de bir hatanızı yakaladııa 
doatam ... dedim.Erı ıoo olarak lr.ibrit kul
lanan aiıdiniz. lyi hatırlıyorum. Fakat yo· 

rine her zamanki tekilde yerleştirmemiş · 
ıiniz •.. Halbuki bu yüzden kaç defa ba'Ja 
çılcışmıştıaız l Elimi ~zattım... Puaro'nun 
dıltkat 1 diye b.sj'uı-ııgını duydun. B.ana 
dotru atı ıdıiını rö• düın •· F .tltat elimi 
kutuya ıürmüıtum • . tiuyü'- bir m'avi alev 
yilkseldi .•• Kutuları Sdfır edici bir infilak. 

Sonra derin aüıı. Q : ... 

Gözlerimi açtıi'ım zaman e ski dostu· 
muz doittor Ridrevay'i baı ucumda bul· 
d11D1. Gözlerinde bir hat.ur aliimi belirdi. 
Y avaı bir 1eıle : 

- Rahat edini& .•• dedi. Artak kurtul· 
dunuz .. , Bir kaza oldoiunu biliyor moıu· 
naz ? 

- Poaro nerede ? diye llllr dandıa. 

sözüne devam etti ı 

Canım ilzülmeyiniz ... Hiç bir şey 
yo!, ... itimat ediniz ... 

Müthiş bir korku benliğimi sardı : 
- Puaro nerede ? Puaro nasıl ? 

diye sordum. 
Ridr"'1ay anlamamazlıia gelmenin 

fayda11zl • ğıoı ve benim ısrar edeceğımi 
anlamıştı : 

- Büyük bir macize kabilinden (siz) 
kurtuldunuz ... dedi. f l\kat Poaro... Maa· 
lesef... 

Dudaklarımın arasıodao bir feryat 
çıktı: 

- Ôldü mil ? .. lmkinı yok 1 
Ridg-evay derin bir ıztırap ifade edtn 

bir tavırla başını Önüne iidi. 
Ben de bütün kuvvetimi toplayarak 

yatağında doiraldum. Sonra zayıf bir 
1eale : 

- Puaro Ölmüş olabilir 1 dedim. Fa
kat onun robu daima yaşııyor. 0 .oun başlı 
dıiı işi taaıamlıyacaj'am. . Dôrtler'io ala· 
cağı olsun. 

Sonra tekrar arka üstü düşerek ken• 
dimden ıeçtim. 

xvı NC/ KJSJM 
ÇINLIN/N ÔLOMO 

ça bala tüylerim ürperiyor. 
Bi.ricik, eşsiz Puarom öldü 1.. Hem 

de ne şevtankirane bir desiseye kurban 
gitti !.. Onun, yerinin değiştirilmesi naza . 
rı dikkatini celbetmemeaine imkin bolun· 
mayan kibrit kutuıuna, aklıma biç bir 
ş ey ~etirmed,.n dokunmuş bulunmam bü 
yük faciayı yaratmıştı. Mele bu felakete 
bizzat beniııa alet oımam ıztıraplarımı kat 
kat ertırmakta ve büyük bir vicdan iza. 
bı duymama sebep olmaktaydı. 

Bu kazadan sonra sağ kalmış olmamı 
büyük bir macize uyan doktor Ridg-evay 
tanı yirmi dört saat baygın yatmış oldu· 
ğaınu söylemişti. K~ndlroe reldiiim anda 
derhal aziz dostıırrıu h ıtırlamış ve bitişik 
odada bir tabut içmde tanınmaz bir et 
külçesi haline g-elmiş vücudunu g-ö rmek· 
ten kendimi alamamıştım •. 

Kendime geldiğim ilk saniyeden iti• 
baren bütün benliiimi tek bir düşünce 
kaplamıştı : Puaronun intikamını almak 
Dörtler'e aman verdirmemek ... 

Doktor Rıdg-vay'in bu h11sasta beni 
teşvik edip yardımda buluııacağını um• 
muştum. Fakat maalesef biç te ıandıiım 

olur •.. Neden imk ansız t~şe bbüslere gıriş . 

mele: istiyorsunuz ? " diyerelır. beni bu ka• 
rarımdan caydırmağa çalıştı. Beni bu 
emelimden vureçirtmek için mobakkakki 
şöyle bir mııhakeme yürütüyordu: 

- Büyük P uaro bu işts muvaffak 
olıııadıktan ıonra,tali bana rüleryilz rö• . 
terebilir miydi ? 

Falcat ben kafama koymuştum. Ev. 
veli bu mealeie büyük bir bailılıiım 
ve hevesim vardı. Sonra bu ubada Puı· 
ro ile beraber çalıştıiım ve onun biltüo 
usul ve barelc,.tlerini benimsemiş oldotum. 
dan eserini, bırakmış olduğu yerden baş . 
)ayarak, tamamlamak iktidarını kendimde 
buluyordum. S onra bu, benim için bir 
borç ve vazife sayılırdı. En aziz a rkada · 
şım alçakçasına öldüıülmü$tÜ 1 Katilleri, 
adaletin pençesine tf!slim etmeden biç 
bir şey olmamış gibi cenubi Amerikaya 
dör.meme imkan var mıydı ? 

Bunları 0 .'.> ktor Ridgevay'e söyledi· 
i'im zaman : 

- Ben yine evvelce söylediklerimde 
ısrar ediyorum, dedi. Ve Pııaro sai ol. 
saydı herhalde o da size memleketinize 
dönmeyi tavıiye edecekti. Ben de timdi 
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inhisarlar Adana BasmUdUrlUQUnden : 
Tıitü ıı ve • ç.cı mamulatı ıle aof.-a ve mutfak tozu fıatlart JO M rt 

942 tarihind~r. itıbaren aş ,ğ .ya yazıldıiı şekilde ar.tt~rı~m:ştır. Etııu:tlu
rinde yeni zamlar yazılı ma1Dulitımızın piyasaya çıkarılmas.na ltıadar 
halkımızın arzu ettikleri mamulatı bn fiatlarla bayilerdea tedarilt edebi. 

''Para,, Piyesi 
münakaşası 

y AZAN 1 «Para,. Piytsi hakkında yazdıtım tenkitte bn eserle 
ltalyan müellıfleriodt'n Gh'!lrardo Gherardi'nin (Oro Po 

ULUNAY ro) Piyesi arasında bir « Tevarüt » baluoduğona yaz· 

mıştım. Birçok oltuyocalarımdan aldığım melctuplarda iki eser arasındaki 
benzerliklerin daha belirgin bir ş~kilde gösterilmesi • pek haklı olarak • 

arzu ediliyor. , 
iki Pıyes arasında yapt ığım mukayesede bulduğum esaıtlı benzerlik· 

leri yanyana knyuyoruın . Ü<nyucular1m10 bunları tetkik rttilıcten ıonra 
"Para> hakkınd.ı verecekleri hükmün ne olacaj'ını ıimdideıı tahmin 

edebılirim : 

"PARA,, " ORO PURO ,, 1 
Mevzuda " Tevarud , 

Bir av~kat olan Bolear, yük .. 
Bir Ban le er olan (O) k,.ndini, 

varlığını paraya vakfetmiş pırası 

oın kuvvetine he• kesi bovuo eğdir 
miştir. Hatta N zırlar biJe onan 
lQtfonu beklerler. Bir gün bo ad~~ 

h kk d a ilHinin düşüncesıoı para a ın a . 
anlamak iıter. Varını yoğoon bır 
cbayr» a hiba eder .. O zaman ÇO· 

luğo çocuğu kıyametı koparırlar. Fa. 
kat o, onların para hakkındaki 
düşüncelerini anlamıştır. (O) nun 
bir de katibi vardır ki, nedense 
bir gün sokakta bir enarkeş ser 
seriye rastlamış ve efendisine ben 
zediği için almış eve getirmiştir. 
Bir gün halk ihtikar yapan Bank~· 
rin aleyhine isyan eder. Ve serserı 
yi Banker diye öldürür. Art kapı· 
dan kaçan vurg\lncn bir hafta son 
rA evine gidiyor. Ailes.i onan öl· 
dütünü zannederek mıras paylJŞ · 
mışlardır. Hiç birisi ona tanımıyor 
elioe beı on para verip. e_vdrıu ko· 
vuyorlar. O da (benzerJ ıoın devam 
ettiği esrar kahvesine riderek _ora· l 
da p•ralarıoı saj'a ıola dagıtıp 

it faizcilik, yani tefecilik ile bü 
ıe K d. l. ük eervet yapmış. en ı var ıgıoı 
:araya vakfetmiş, parasınm kuvve• 
tine herkesi boyun erdirmiştir. 
Hatta bal11nduto memleketin hl• İ· 
mi olan Moriıko bile onun paraca 
lCHfunu bekler. Bir rüo ba adam 
insanların para hakkındaki düşün
celerini anlamak ister. Kendini tev· 
kif eden aakerlere, hapiıbaoe mü· 
dürüne, biner florin dağ'ıhr. O za·. 

an kı:ı. kardeşiyle yrğeoi kıyametı 
:oparırlar. Avukatın bir de kitibi 
vardır ki, memlekette halk gale 

ana geldiii zaman batından a(ır 
:urette yaralanır. Tefr.ci avukat 
sağa, sola paraıını dağıtmış ve on 
arıssıı. kalmıştır. Kasasıoda balda· 

~ u beş florin gibi ufak ve ehem-
f bl" - . . 'l miyetsiz bir me ag onun ıçıo mı • 
onları getirecek bir başlangıç 

~olıctasıdır. Ve ozaman o ouo bitme· 
yen karakter kuvvetiyle yeniden 
cidale atılacağım anlıyoruz! Oro 
Puro'nun üç prdesi böyle biter. 

ölüyor. 
Dekorda " T evarüd ,, 

Avultat ( Bolear ) ın yazıha· 
nesi ... Orta-la iki kanadı açık ca· 
melcinlı k11pı ... Karşılıklı iki kapı. 

Saida yıızı masası ... Arkasında du· 
vara gömülü bir kasa sol tarafta 

bir şömine iki tarafında birer 

koltuk... 

Bir okumak 
meraklısının 
şikayeti 

y z A N içinden oku· 

FELEK yanlar mülteı• 
B. na, okuyanlar 

az;a1dı. Bir okuma buhranı karşısın• 
da olduiomozo ıöylemek mübali· 
;a olmaz. Az okuyorn:r. Okuyan· 
lar da ya sevda romanları, ya za· 
bıta hilı:iyeleri p!!!finde. 

Şöyle diıe dokunur. özlü eser 
lere rağbet devede kalak. Halbuki 
s-enç nesli tecbiz için en iyi sili· 
hımız okumaktır. Bunun için ne 
yapm1tlıyız ? 

Doğ•u•u belirır.iı b1r fikrim 
vo\.:, Fak at herşeyden evvel batıra 
gelen tedbir, okumayı kolaylaıtır· 
maktır. O«nma odaları, kıraatha· 
neler, ldltilpbane •çmak. 

- Var yal lıtiyen okoıanl 
E•etl Bu da bir llftır. Ne var· 

dır? Ne kadardır? Nerededir? Ve 
kaç kişinin istif adeıine açılmııtır? 
Bir incelense fena olmaz. 

Bana bu aatırları yazdıran şey 
lzmirli bir gencin aşağıya bazı par· 
çalarını nalıclettij'lm bir mektuba· 
dur. Bu okuma kllhfında, okuma 
merakhıı hem de roman, hikaye 
deiil de eıash ilimlere dair es"r• 
ler okomaia merakh bir gence 
tesadüf etmek hayli bahtiyarlık ol· 
duiu için mektobiyle ilgile-ndiın. 

Oıı 1ekiz yaşında olduğunu ve 
lise olgunlak imtibanların1n yalnız 
bir gropundan maadasına vermiş 
olduğuna söyliyen bu İzmirli deli· 
kanlı şöyle diyor: 

«Efendim, haddim :olmayarak 

l•celcleri i lla olur ur. 

SiGARA VE TÜTÜNLER 
N~vi 

Sipahi 
Samıun 

Yaka 
Çeşit 

Boraziçi 
Yeoice 
Serkildory.a 
Bafra 
Gelincik. 
Erıali 
T ıryaki kalın 
Tiryaki ioce 
Subay 
B•rinci kalın 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Hanımeli 

Halk kalın 
Köylü kalın 
Köylü ince 
En•ll tütOn 
Bafra tiitlln 
Tath 1ert 
Be,loci 
Enfiye 
Pipo tllrk 
Pipo tütünü 
lafaban Bohça 
Birinci Isfahan 
Sofra tuza 

Beher palrf't fiatı 

. 55 Kuruş 
50 
50 
48 
40 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
18 
22 
20 
15 
17 
14 
11 
11 
25 
18 
18 
14 
20 
45 
75 

650 
28 
16 kiloluk paket 

iÇKiLER 
Nevi H•cıni 

Huıuıt F. ve kulUp 50 
» 25 
» 15 

25 derecelik 100 
» 50 
• 25 
» 15 

43 derecelik 100 
• 50 
• 25 

Votka 100 
» 50 
» 25 

1.ci nevi li örler 100 
» 50 
• 25 

2.ci nevi likör 100 
» 50 
,. 25 

Vermut 100 
» 70 
» 50 

Karıyak 70 
> 35 
,. 15 

Şarap 340 
• 200 
• 70 

Kolonya 50 
Bira 50 
Yakılacak iıpirto 
Kolonya :. 

230 
125 
78 

315 
165 
85 
sa 

245 
130 

70 
270 
145 
75 

360 
200 
100 
300 
175 
90 

180 
135 
110 
245 
135 
70 

210 
160 
60 

120 
40 
75 titr. 

140 » 
1795 10-11 

inhisarlar Adana BasmUdUrlUQUnden: 
Tütiln ve içki mamulatı ile ıofra ve mutfak toza fiatları dejittiiin. 

den bu nevi inhisar maddeleri satan bayilerin; 9 Mart 942 akşamı elle. 
rinde mevcut bilumum mamulit mikdarını 10 ve 11 Mart• 942 rünlerl 
zarfında bir beyanname ile lohisarlar Adana Başmüdürlüğüne bildirmeleri 
lüzuma ilin olunur. 1796 10-11 

müthiş kitap müptelasıyım. Merak le, cevabın1 verdi. Okoyamadaa Bir tavzih 
lısı df'ğil, müpt~li11. Ve kih harç çıktım. 
lığımdan arttırıp ıabn alara~, kah Kahvede oturmak en nefret Pamuk ve zahire tüccan 8. 
«H.&lkevi:. kütüphanesinden ve ek· ettiğim şey oldnia halde ( Bahri. Hüaamettin Toiman'daa dün şu 
ıeriyetle c Milli kütüphane ,. den baba ) parkının karş11ındaki kahve mektuba aldık: 
istıfade ederflk ekmek yer gibi O · baneıe rirerken ıizi düşünüyordum. 16-12-941 Tarih ve 397 ıa· 
kuyorum. Fakat şu farkla ki mabi Derdimi di·ıleyecej'inizi biliyordum. yılı gazetenizin birinci ıahife ve 
timdeki arkadaılarımın yüzde dok. s~gara dumanlarının teşlı.il ettiii beşinci ıütununda ( beyenname1iz 
sanının yaptığı gibi açılı macera ıiı arasında oturacak bir yer arar- arpa ve yulaf ıaklamıı) bqhtı ile 
romanlarını, sevda melctop!arıD1 ken içimden: «Acaba burada da Tıcaretbanemizi ilgilendiren yazı 
snenlerin yapabileceklerini deiil, talebe kartı, hüviyet cüzdanı arar· oıda zikrettiğiniz arpa ve yulaf 

10 Mart Salı 

TGrklye Radyodlfllıyon poıtalan 
TGrldye , adyaau, Ankara Rady ... 

7,30 Prornun, ve Memle 
aaat ayan 

(PL) 

7 ,33 Milzik: Hafif P"°rr- ( 
7,45 Alanı h!lberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik par 

8,15 -
8,30 Evin aaati. 

12 30 Prorram, ve 
Hat ayarı. 

12,33 Müzik: Til·kçtt pllklar 
12 45 Ajını haberleri. 
1300 -
13,30 Müzik: Türkçe 

Prt>gramının devamı 

18,00 Prorram, ve memlek 
•aat •yan, 

18,03 MO:ıik: Radyo s,lon 
k91tra11. (Vıoloniıt N .. cip Aflmı). 

1. Men,..el11obn: Gurbett 
dönilı (UvertCb); 2 . L' 
Raı farluıı; 3 , ~ •m•• 
Gavot; 4 • G11nal: •Zt:p 
Ltıft • valal; S. Jon• • 
Geiaba,. operetinden po 

18,45 Ziraat Takvimi. 
18,SS Mnıik: Fasıl heyeti. 

19,30 Memleket ıaat a 
A. H be l · yan • ıans a ren. 

19,45 Kon~ıma (Kitap aaati 
19,55 Müzık: Faıtl prno 
'k' 1 L -.ra DID 1 IDC allmı. 

20 15 Radyo aazeteaı. 
20,45 Mnzik: Scbubert'ha 

leri - Bitmemis Senfoni - (PL). 

21,15 Konafma (Tilrk Hak 
Karama adına). 

21,30 Müzik : Landowııc.• 
Klavsen eserleri (pi.) 

21,45 Milzik: KJa1ik Tllrk • 
ziii prorramı. (Şef: Meıad 

22,30 Memleket Saat Ay 
Aianı Haberleri, ve Bonalar. 

22,45 -

22 50 Yarınki Prorram , 
kapanış. 

10 Mart 1942 
SAf.I 

YILılM2 • A Yı 3 Giia: 69 Kaaı• 
Rumi 1557- Şubat 

Bir baolta patronunun çalııma 
odası. Soldal i bol menin nihayetin 
de Hf tarafın kapısı ile yüz yüze 
camlı bir kapı C• pbedeki came 
Unlı bölmenin tam ortasında yioe 

camlı bir kapı sağ duvar ın baş n· 

da muhteşem bir yazı muası ilah ... 
Kanapeyle kapı arasında bir de· 

akılh aılu, f.lozofi ve ıoıyolojive lar mı?:. diye düşündüm. Yanılmı- kaçak olmayap 14-6-941 taribiD-
aid daha zevkli eserleri okuyordum. ıım. Şiıman k•hveci daha sandal· de 4000 kilo 'arpa ve 90000 kilo _____________ .... 

Bu bal r•çen haftaya kadar pürüz· yeye oturur oturmaz, yaklawta, fÜ• yulaf beyennamnl verilmiş " Ofi· Bu 

Hicri 15'1- Safer 

mir kasa ... 

B 1 t " T •• d süz d,.vam etti. leryüzle: 
aş angıç a evaru ,, - Ne buyuruyor sanuz beyim? ıe yapılan teılimattan IOnra depo Gece '1 h r ki · Geçen hafta htır aradıf1nu ko· 

Y d banka patro · Avukat Bolear a uıus tı· dedi. fibi ve "-ilrü.\.ü diye Ofiıce abnma· _______ _.;,, ____ _. 
azı matasın a . layca bulabildiğım «MiUi kütilpba· .,. • F 

K d ayaltta hoıasi bi karşı k.arfıyadır. Huıuıt kltıp ( f Az daha: yan bu defakl bu bakiyeler poliı uat Eczanesi 
ronu... arşısın a l k d yalda ne:. ye gittim, e a..ıdi e f'odi bir _ Bir filozoft hribif dlyecek-
kltibin ıol elinde masaya yatırı)· yuvar a masanın yanıo a a kitab iatedim. • Memur hanım, Ör· . A'-1 ..___ ld daireıioce beyenoameaiz addedile · ( Yenipoatahane yanında) 

d ll~h durur. D.-,ıyaları karıştır. tun. " ım .-.ıma r• i: 
mış bir osya. .. il ... ..d güsüoü yarıda bıraktıiım için canı - Çay dedim. re~ s-azetenize beyanatta buhınolmaı --------------' 

' " Metin de " T evaru " sıkılmış bir çehre ile ağz!nl çarpı Muhterem beyefeodıl iıede, yapılan t•hkikat neticetinde 
· B L" de 1 Borçlu - Bu iki yüz florinlik tarak: Bizi niçin k11h,,elerde daha iyi beyannameli oldofu 11&bit olma• Zayi mUhUr Bir kadın sesı - aoır.a . . . l b ... 

b 1- s· d al· 1 bir senet. Benım ııze o an orcum - Talebe kartın1zı röreyiml l<arşılıvorlar? D ,rdim bodur. Bu ve kısmen çü ,ük topraklı ba arpa 
lbrabim Bayraktar ıoy adlı 

blk mllollrilmü 3 mart 942 t 
iil bu Allahın e ası. ız en f . le b' 

' . k "d dim yüz elli florhdi. Bu aıze arşı ır dedi. aoalime gazetenizde cevtp verirse ve yulaf yeniaen iıllb edilerek 
dıj'ım parayı bırkaç ere 0 e k. 
de bili altınlarımı çekemedim. güo karşınıza bı~ kabadayı çı ar• Afalladım. niz minnettar olurum. lmıa 1. K.:. 14-1-942 tarihinde toprak mah· 
Dayan, dayanabilirsen faizlere, fai• sa fena bır vazıyette kalıuınız. - Talebe değilim ki.. dedim. Bu U7Dnca mektııbnn en can· 1alleri O:iıioe te1lim edilmiş ve 

l Liseyi biti•eaıedim ama mektebe de· alacak nokta1ı gerçekten şu kıaa dej'er bedeli alınmıştır, Keyfiyet 

de zayi ettim. Bu ailbilrllmle b 
bir kiınHJe borçlu olaaadıj1mı 
yeniıini rphracatundan .. ır.. 
blikmll kslmacfıtıDI ilin ederim. 

:derin faizine... lih... soaldir: 
• • • Yam etmedlaim idn ~talebe karb bu •e'-ı"lde oldur· u b' ü'h ı • • - «Bizi niçin kahvelerde daha "' " ve ır ı ı a 

( .. Para 
11 

sayfa 55 ) ı ( Oro pnro b!rindci perde ) vermiyorlar. iyi karşılıyorlar?:. boluomadıiı cihetle !ilzama maba. 
Nazır _ O da nesi ? Yokı<a - O halde 11z e beya:ı.lar· - Ôyle ise hüviyet cüzdanı Bn ıuale cevap vermek bana keme görülmediğ'i, yalnız bu mab• 

Adaaa Çandır otla 0 
dan Snleyman otla lbr 
Bayraktar 1792 yeni hü\..Oroetin lehinde mhi.oiz? danıınız 1 nızı ... dedi. dütmez. Ej-er bu geocin dedıji ıullerin Ofiae tealıminden başka 

_ Beo kimsenin ne leybıcde Bolear - Evet beyazlar ye· Hoppala ... Bütün kaoım beyni doğ•u ve kütüphanelerimizde oka bir muamele yapllmıy•cııj'ı 22 1 942 

1 
h' de Kendi kendimin le• şiller va ııarılar arasmda bir 1&· me 11çradı. Çünkü şimdiye kadar mak iateyenlerden hüıli~et cüziaoı tarih ve 68 uyılı Cuuburiyet 

ne a ey ın • hocak vuifesinl görüyorum. böyle muameleye maruz kalmamış· falan ribi veıikalar İ•tenmere kal m ü d de i a mum ili ı· i yazııtle ÖIUm 
hiocle olmaya çalışıyorum. • • • d 

tım. Akıi s-ibi bilviyet cilz anım kıldıysa olcuınayı tetvik bakımın· Emniyet müdürlüiüoe bildirilmit B F 
) d - · d d · ·ıd· d l ay aik Parnazerin a•• 

) 
1 

( Oro puro ikinci perde a uzerırn e erı 1· an çok upa bir yol totalmoş de· o duj'andan, keyfiyetin matbuat ~a . b M -
( S ayfa 46 11 Para ,. M 'b 1 O 1 · · d. k d bo- k H ayan iıliye Pctrnazer yaka 

f ne· Pedro - üsterı o. ra11 - yı ama, ıım ıye a ar y· me tir. emen deği;tirilmesi li- oununa göre muhterem razetenizin • h 1 Noter - ( Daima ne es u· b. . 1 b' l kt d g'I aıta .~tan knrtolamıyarak .. 
da kapalı. Biraz ıoora e ı ıo ıı· e ır osu yo 0 • zım ır. aynı sütununda tavzıhioi rica ede· Ô 

fe.e ) fakat efendimiz, o yarının k . H - Ora1101 bilmem. Emir t>öv· etınittir. 'üye Taorıadan rab 

~i b~ ~gQ~ ~kalım. Oıhda ç~i meyd~da gö~~ ~n. ~ ,=~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~=C=u=m~hu:rl:y:e:t:h:n~===r=~=·~~=======~=~=;~;~;•;in~e~b;•;•~•;a:i;'•:~~d;il;eri~~~~ korkunç bir kaynaşma var. Genç kabahat Morisko hükOmetioin dı· • 

:~;.:};=:;~~.~::·:.~:~~!:::. ye ba(.racaklar. insanın du·· ,u··nmesı· resme alınıyor 
artık esld hülcQmet deiil. Belki 'J 
gençlıii harekete teşvik eden de 

O 
Ne olacağı belli olmaz. ·'=fa~;=~~~~~=;;~~~~~=~7e;;.;=~;;:5~7;==~:==~~7:::=?=:;:==========;;===:::==I ... • • • Pariste Nevrobioloji enstitüsür•de düşünme lektrik iıtıhsali istasyonlar. kurulacaktır. Su 
Sayfa 30 ( Servetini bayır İŞ· 1 Sayfa 38 ( Servetini saia SO· ve fikrin fototrafisini alan bir cihaz bulunmuştur, suretle yeni bir elektrik membaı daha bulun futuyia Lond•a, 6,5 mdyoa nufıııoyla Tolr.)'o 

• . ) la da(ıtmak istediği zaman ) insan beyni, aayet az voltaı'la (voltun bin· 1 ._ 4,3 milyon nüfalllyla Berfin, 4, 1 milvon niifvH 
lerioe terketlİil zaman E k d • muı o acaıı; ve elektrik ucaz elde edilecek.tir. la Moıkov•, o -••wnn nDfosuyla Parı'ı'tiı. 

S b. d b' çıl Madeleoa - vet açır ı, de biri kadar) i•liyen bir radyo netriyat mer• • Ol .... ,-Karısı - iz ır en ıre . ... • 
dırdınız mı yokta ? kaçırdı vah zavalh. kezine benzer. Bo 10retle beynin neırettiil elek· r-~------.;; 

( Tan'dan ) trik dalıraları, radyo ampulleri vaaıtaıiyle tes· Dünyada ne Dilnyıda, nüfaaa ı,ozı .. ·11-k-.. -.. -."!'.--.. ~,.~r.,, Bu,.ııa .... tl .... az 
bit ve kaydedilebilirler. k d b bin kiıidea fazla 700 L. --:--:-~::'.:'.:""'i· ıcnotlann tarı hl pek 

Sakin halde ve 1tırm121 ziya 1aıtanda bey. a ar UyUk büyük tehir vardır. En kidir. JJk baatnot'-r, l1a'nm doiaınundaa 1 Düşman tayyareleri tarafından 
görüldük ' hazır olun r 

cakta orangutanlar memleketi Ma· 
lezyanın en güzel manzaraları. 

( Battarafı lkloclde ) ·---·----M e J dan• ı Tekrar ho • 
çıkarac•Aız parlör : 

- Hello 1 
Hali bir şey görünaıedi. Onlar1 
meydana çıkarmağa teşebbüs için 
sahile yanaşacağız. 

Can sıkıotısı nidaları. 

işaretlere memur adam. 

- Bu ıefor de mi kaçıraııya· 

cafız:. 
Oiyfl baiırd ı. 
Malezya sahili boyanca ilerle

meie baıladıj'ımız zaman da ayni 
muzip adam bir radyo spikeri H· 

Diye haykırdı. 
Bir defa daha hoparlör: 

- Kayde d~ğer bir şey yok. 

Repulse tayyarelerinden birini 
vazifeye iÖoderiyor. Pılotu b@oim 
kızıl sakallı Yeni Zezandalım deiil. 
Sıra almak için bir arkadqiyle ya• 
zı ını tnira mı oynadı, kaybetti. 

lıte arkadaılar yeniden buluş. 
tak. Saat 10,20. Uzakta, çok U• 

zakta, yeni harbin ilk akşamı Sin· 
gapura .hücum eden tayyarelere 
beoziyeo çift aabbh bir Japon tay· 
areıi. t · 

DİD netriyatı doiru bir hat olarak teıbit edil· şehir var ? çok büyük ıebirler Av· yıl ..... Çin imparatora u - Ti zamanı-. 
mittir. Fakat derin düşüncede, dikkat eanaeıo· ~--~-~~----1 rııpadadır. Yalnız Av· ~ıluDlflU'. Evvell karaca derilinden yapdaa 
da veya ürpermede doğru intişar muhtelif çiz. rapada yüz binden fazla nüfuılu 300 ıehir var· ••btelif r•imlerle ıGılenea ilk banknoıHa ... 11 

giler halini alır. Bu ıuretle, biı, düşünce ve dır • tedarilll umıı, çinkü saraylarda ve kibar 
fikirlerin kuvvetli olup olmadıiı belli olur. Se· . Aıyada buloııan 215 büyük ıehria ek.ıerlli arumda kallaadıyormnı. 605 ve 614 ıeaelerl 

Ç d 'd' A L araıında Çin hükOmeti Uö-ıt par-ı __ vinç, korbı, dehşet muhtelif çizgilerle teıbit ın e ır. merikada bulunan 155 bOyU.. t•· • • ...,.ın uma 
ediliyor. birden 92 ıi Amerika Birleıik devl~tıeriadedir. olvak kabul edll•eıhii emrederek bank:D011111• 

• Af bir var· kiğıt makıvya veya kuma,tan ya ılmata b. 
rikada 20, Avuıtralyada 10 bOyOk ,. k lanmışlardır. P 

S d l '-t 'k • b dır. Bütün Avrupa mem•eketlerfadea en ço 

R d u an e eıı; rı 11ti • d k'l H k k 
U~gAr an sal edildiii gibi hava büyük şehri olan Almanyadır. Almanya a l er a i i kiiıt para iae bundan iki aıır 

elektrik İstihsali cereyanmdan da elek. 73 tür. Oodan ıonra l'elen s;~y~t R~ıyının ra 807 yılandan itibaren aaltanat ıilrmete 
--------• trik elde edilrneıi dü- 65, logilterenin 58, italyaaın üyü ıehri byaa imparator Hayn - Tıanr za .. n 

ıüoülmektedir. Birkaç Alman ilimi, rüzıirdan vardMır.ı'lyonlak oilfılıla ıehirlerin. dOnyada ade·'i! meydana çıkmışbr. Ba İmparator, payitahta 
l kl 'k ld d'I · · • ,._ 1 l • len %enıinleri, tüccarlar•- ıerv-.. •--t-e e e ' 1 e e e 1 meaı ıçıo .,.a ışıyor ar. di •zdar. Böyle şehirler bütün dünyada 39 dar. ., _,_ 

Alman teknik netriyaboda bildlrildltine olarak devlet hazinulne, bawGaka po11fe 
göre, Almaoyada muhtelif yüksek mevkilerde, Hepsinin nüfaıa 93 milyondur. Bunlardan 15 1 rında olan kıymetli kltıtlar• ,..ı 
rüzgardan elektrik ınerjiıi elde etmek için tec• Avrupada, 11 i Aıyadı, lO 0 Amerikada, 2 ıi yabrmafa •ecMr MIJGr• .... llO ·;a .. i ,:. 
rilbe iıtuyonlan vllcada r•tirllecelltlr. Tecrl· Avuıtralyada H 1 i Afrikada (Kahire) cilr. t.._t 



GENERAL ELECTRIC Radyoları 
~ Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 
~her iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 
müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. .. 

ltDRES : GENERAL ELECTRIC Adana acenlalıiı Asfalt caddede Bıı,dııroilıı 361 7./SS 

......................... , 
: ADANALI DOKTOR i 
~ Zekeriya ÖZVEREN f 
• )ahiliye - Kadın ve idrar yolô Hastalıkları İ 
-lastalarını günün her saatinde kabul eder ı 

Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba i 
günü saat 3 - 5 e kadar parasız . ı 

} 

ADRES : KuruköprU Trahom Dlspanaerl ı 
kar,ısında. 1701 1 - 15 ı .......................... 

Waraş as. satın alma komisyonundan : 
1 

1- Kapalı zarfla 2150 adet palaska takımı alınacaktır. 
Jbammen bedeh 21500 lira muvakkat teminatı 1612 lira 
kuruştur. 

2- Kapalı zarfla ihalesi 12·3·942 perşembe günü saat 
dedir. 

• • 3 - l.teklilnin teklif mektupları ihale saatından bir •,,t evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 
l 4 - Şart ve evsafı bergün Adana aatmalma komisyo· 
~ada görülebilir. 1737 22-27 S 10 

1 

· taraş As. satın alma komisyonundan = 
1- Kapalı zarfla 50 adet komple nalbant heybesile 15 

et komple nalbant çantası alınacaktır. Muhammen be
li 4680 lira muvakkat teminata 351 liradır. 
2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3-942 perşembe günü saat 
dadır. 
3- isteklilerin teklif mektupları ihale saatinden bir 

~J ıt evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 
4- Şart ve evsafı bergün Adana Satmalma Komisyo• 

t :1da görülebilir. 22-27-S· 10 1736 

SATILIK MOTOR 
Çiftçilere: 

Bir adet H A N O M A K marka 50 
~Aeygir kuvvetinde Dizel motoru bir 
,;öteniyle ve birde kültürvatoriyle 
,c,irlikte satıhktır. Almak istiyenlerin 
·:1,ağıdaki adrese müracaatları. 
• l 
1 

ADANA 24 Fabıikasında Hurdacı Belı~t Çat 
s - 6 - 7 - 8 - 10 - t1 1780 .. ,. _____________________ . 

ı•• 

.::eyhan Orman Çevirge Müdür-
f.ğünden: 

Orman Emvall Satıt llAnı 
Mi it tarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
ıo C ' M3 03 L' K inıı ıra araı 

: Çam kereste1i 193 000 945 70 
b 1 - Seyhan Viliyetinlo Osmaniye kazası dahilinde Kart olaiu or• 
ttmdan 193 M3 miktarında kerettelik satııa çıkarılm14br. 

0 2 - Satıı 17 • 3 • 1942 günü saat 15 de Seyhan Orman Çe. da· 
.... de arttırma ileı yapıla~aktır. 

lJ,3 - Beher rayrl mamul M3 ının muhammen fiyatı 4 lira 90 kurastar. 

1
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü· 

1z.Seyhao Orman Çe. Müd, Osmaniye Or. B. Şeflij'iodeo alıaır, 
m 5 - Muvakkat teminat 70 lira 9.3 kuruıtar. 
. 6 - Satış umumidir. 
11 
b.ı 7 - Orman 1·3-942 iOnnnd•D itibaren 15 rüo mOddetle aatııa 
k nlmııtır. . 
i• 8 - Orman Bır tene ınüddetle verilecektir. 1-4-10-15-1765 

i~············• .................................. . 
rl· Dizel motoru alınacak İ • 0

' Dizel motörleri almacaktır. Satmak isteyenlerin Sanat 1 
1"J:ulu Müdürü Şükrü Duyara müracaatları. 1 

G s - 5 1771 : 
v~ .. •••••• ... •••••••••••••• ....................... I 
:\dana Ask , Satın Alma Komıs. Başk • 
8 t 1 - Açık ekıiltme ile 5000 kilo beyaz ı~ban alınacaktır. 
lpir2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk te'mınatı 3~ liradır, 
~ tp<S - Evsaf V• fartnameıi berrOo komiıyonda roriUtblUr. 
Ku4 - lbaleıi 27/3/942 aalı filnü aaat 14 de yıpılacatından lıtekli· 
t.,a belli rOn ve aaate te'miutları ile birlikte komisyona D'IGracaatları 

- olaaar. 28-5-10-15 1748 

e~skerlik o. satın alma kom. reisliğinden : 
l t•• 1 • Açık eksiltme ile~OOOkilo koyun eti satın almacaktır. 
lriak2 • Muhammen bedeh 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. 
J:f• 3 • t.vıaf ve şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
f'~4 • Açık eksiltme ile i~aleıi. 11:3-942 çarşamba günü 

.ımk4 14 de yapılacağından ııteklilerın belli gün ve saatte 
tioiıünatları ile birlikte komisyona müracaatları. ,.c 1738 22 . 27 - 4 - 10 

~ ........... ------------------------------., .. ,.. Sahibi ı Cutt ORAL ...W.tı Yer ı ( BUOON) 
lletrirat Mlftd ı Anket 

SafJare 
8,45 

Su11are 
8,45 

ASRI S)NltJ]j\DA 

-BU AKŞAM 
Raşit Rıza Tiyatrosu 

Halide Pişkin birlikte 
Sekizinci Temsil 

Sizi tanımıyorum 
Vodvil 3 perde 

T. iŞ BANKASI ... 
KUçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANJ 
KEŞIDELERı 

2 Şahat, 4Ma.gıs,3Ağastos,2/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Ad ot 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 " 

1000 
" - 3000. 

" 
2 " 

750 " - 1500. " 
3 

" 
500 .. - 1500 " 10 ,, 250 " - 2500. ,, 

40 
" 

100 " - 4000. 
" 50 ., 50 ,, - 2500. 
" 200 ,, 25 •• - 5000. ,, 

200 ., 10 .. - 2000. •• 
TUrklye •• Bankaaına P•r• yatırmakla yal· 

naz para blrlktlrmı, ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de den•"''• olursunuz. 377 

Ta bela -Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzun zamandan· 

beri lstanbul, An· 
kara ve lzmitde 
çall,mı' olan de· 
ğerli sanatkir 

Faik Gülenay 
at61yemlzde ı,e 

batladığını bildiririz 

Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektif 
işletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

1- lıletmemlz ihtiyacı ıçın 
'a.ıaiıda yazılı rıda maddeleri bir· 
den veya iki üç defada teslim edil
mek .ıartiyle ve pazarlıkla ıatın 

alınacakdır. 

2 - Tekliflerin, blitün kalem

ler için yapılma11 ıart dij'ildir. Her 

madde için yıpılacak ayrı teklif 
ler kabnl edilir. 

3 - Mal bedeli teslimini mü· 

teakip derhal ödenir. 

4 - Taliplerin 10 rnn zarfın· 

da Fabrika Mildilrliltilae bizrat 
veya yaziyle milracaatlan. 

S - Ton kuru fasolyo 
5 - 11 ,, Nohut 

5 - .. 
10 - .. 
3 - " 

1000 -Kt. 
ıooô - ,, 

Pirinç 
Bulrar 
Mercimrık 

Sade Yai 
Zeytin yatı 
5-10 1774 

• la. 

iLAN 
Memur ahnacak 

Münhal bulanan 60 lira aylık 
ücretli Kozan iıltin ltitipliiioe 
16·3 942 riloü yapılacak mllıabaka 
lmtihaoile birisi alınacağından ta· 
(iplerin dilekçe ve kanuni vesika· 
larile villyet makamıaa müracaat· 
lan. 

ı Satılık motor ve 
değirmen 

Çakaldore köyünde kuralu 

baldo 20 beygir kuvvetiodo müs 

tamel bir dizel motörü ile drğir· 

moo ve üzerinde 120 çinko bulu· 

nan binası toptan veya perakende 
satılıktır • 

Müracaat : Çakalderede 

Abaı .. t Sezere 5-7-10 1782 

iLAN 
C. H. P. binası inşaatın

dan artan bir emaye ile, ter

müsifon, bir miktar lıpanyol 
üstübeci, dam kiremidi mab
yeai, karoıiman, iıpanyölet 

kolu demirlcrile beraber, bir 

miktar kıtık ve daha bir ta
lwn inıaiye malzemesi 12.3. 
942 tarihinde saat onbette 
Parti binasında satılacağı 
ilin olunur. 1791 10·11 

TASHiH 
Gazetemizin 4 ve 8 mart 

942 tarihlerinde çıkan 177 7 
numaralı bir etüv tamiri ve 
1778 numaralı 20000 kilo sı· 
ğır eti hakkındaki Askeri 
Satınalma Kom. Reisliği ilan 
başlaklan sehven yanhılalc.la 

Ask. «D> Dairesi Satmalma 
Komisyonu Reialiti olarak 

Hayanlarımıza Müjde 
lzmirin tanınmış terzilerinden MAKBULE NiL 

atölyeıioi sayın müşterilerine açmıştır. Her çeıit diki~ kabul eder. Erkek 
l'Öml,.kleri de çok itina ile dikilir. Sipıırisler vaktinde verilir. 

Adres: Asrt Sinema caddesi, Cumhuriyet 
okulu karşısında Diso'lns,.r sokak 

Gllnlerdepberl sabıraızlıkla beklenen eıaiz film. lıilıl srUzelllQ-1 blr efaane, 

Seııl yakıcı blrnağnıe olıın DOROTHY LAMOUR 'ın Harikalar .fahe•eri 

Singapur Yolu 

. 

ftlsaray Sinemasında 

Fevkalide Sinema Müsameresi Nefis mevzuu, Baş Döndürücü Rumbaları - . - . --.... -...- , Harlkul&de Musikisi ve ıari11larlle bu Büyük film hatıralarda unutulmaz 
izler bırakacaktır 

I L A V E T E N : ikinci BUyUk Film 

Şark filmlerioio En Heyecanh11, Türk Sazının Türk Şarkılarının Süsle 

diii Binbirioci rece Hikiyelorioin En Güzeli, Ebedi Bir Efaane Olan 

Ali Baba ve Kırk Haramiler 
T 0 R K Ç E 8 Ö Z L 0 ve Ş A R K 1 L 1 

Not: 
Bu filmin evvelce şehrimizde rösterilen Ali Baba filmlPrile hiçbir 
münaaebeti olmayıp elyövm lstanbulda 3 haftadanb~ri Elbamra ıi 
nemasında l'Öıterilen Şaheserin bir kopvesi oldaiunu müldeloriz 
• 1 • 

Dikkat: 
izdihama meydan verilmememesi için Biletler 

Gündüzden aldıralmalıdır. Gişeler Her vakit açıktır. 

Ttılefon : Alsaray 212 Telefon: Tan 266 

Tan sinemasında 
:eu Aktam iki film birden 

En büyük sergüzeşt filmi 

Kim Ölecek Kim Dönecek 
Korkunç ve Heyecan Fılmi 

Ali Baba Kırk Haramiler 

Bilumum çııtçl ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alib ziraiye imal ve tamiri, bütün makine 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijtnle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adan:ı DEMIRfŞ 

Zayi tezkere 
Askerlik tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eıkisinin hük 
mü olmadığmı ilin ederim. 

Adananın Akkapı mahalle· 
liDclea SU. o la 329 do• 

Zayi Tezkere 
Askerlik tezkeremi zayi eltim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hü ... 
mü yoktur. 

328 -doiamla Muttali 


