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SAYFADIR 
SiY ASI, iKTiSADi, IÇTl~AI, GÜNDELiK GAZETE 

Ceyhan'da 12. Köy Arazisi Su Altında 
Bir Çok Köy Sularla 1 

Çevrilmiş Bulunug~r 
Ceybao oebrı 

nin 4 mtıtre 10 
14ntim yükseldiiini 
dün ıon dakı karla 

aldığımız bir ha 
bere atfen bildir. 

S .e Y h·. a n N e .h. r i de ::;i a~;::;~n~.,::~ 
mııtır. Diker ta· 

k ıd 
• raftan bir çok 

i k i metre yu se ı :.ö~.!:. :~:;:,'. 
miştik. Bu husuıta ,_ ~ 

mit, bir kısım 

aldıtımız tamamlayıcı malt1aıat şudur: 

N b. C . - - yüluelmeje başlamış ve .. ır u martesa gunu 

b• Ddd taamdan taşarak Ceyhan knza. 
ır m et sonra ya • . 

25 ı_•ı t • •imal doğusunda Mahmudıye, 20 
ıının 111.ı ome r .... 

kilometre şimalinde Kastıı.I, Sarıbahçe, loceyer ve 
1~ kilometre şimalinde Mercimek, Hamitbey bucağı, 
Koruklu çiftliği, Ceyhanm karşıyakasında Küçült 
Mankıt, Kelemetli, Tokkamış, Sirkeli, Çokça köy· 

~öıler yarım ada vaziyet'nde lcalmıştır. Viliyet tara 
fından bu köyler lıalkın•n yardımına gidilmiştir, 

losan ve hayvan kayıbı olup olınadıiı, ne mikdar 
arazinin ıu altında kaldıi'ı heoüz tesbit edilmemiştir. 

Diğer taraftan Seyhan nehri de 2 metre y!ik· 

selmiş, fakat hiç bir zarar yapmamıştır. 

Çiftçi otomobilleri işliyecek 
11 Yakında.bir koordinasyon 

-~~--. karan nesri bekleniyor 

Rusganın istekleri Amerika ile /ngiltere arasında ko· 
nuşulugor; resim, Amerika ligon meclisini toplantı 

halinde tesbit etmektedir 

Aoura 10 (Rad· 
yo gazete•İ) -
Japonların Rusya· 
ya doiru sald1· 
racı&klarıoa dair 
haberler gelıneie 
bqlamıştır. Çin 
reımi ıözcüsü , 
ilkbaharda Alman· 
lar Rnsya'ya karşı 
taarruza geçer· 
kea Japonların da 
hilcuma geçecek• 
terini ıöylemiştir. 
Çin ıözcüıü bu 
beyanatile, birkaç 
gündenberi gel· 
mekte olan ha· 
berleri teyid el· 
miş oluyor. Mih• 

Mihverin ilkbahar 
taarruzu 

japonya 
Rusya'ya 
s81dıracak 
lngiltere ~ Rusya 
arasında gerginlik 

yanın Avustralya• 
ya karşı taarruza 
geçeceii hakkın 
da da belirtiler 
vardır. 

verin illtbabar ----, h b Sovget er, ar e /aal ola
ııtratejiıi Ruıya· 

Stokbolm 10 (a.a) 
- Bir isveç ga
ı;otosioin yızdı · 

ğıoa ıöre, Sov
yetlerle lngiltere 
arasında bir ger· 
hinlik olmuştur. 

Sovyetler harbe 
f aııl olarak işti· 

rakte devam için 
harp sonrasına 

aie bazı garan. 
tiler istiyorlar . 
Bu istek Atlan· 
tilt demecine ay· 
kırı ve aşırı bu· 
!onuyor. Bu aa· 
retle logiltere ya 
Sovyet müttefi
kini kaybetmek, 
yahut da diier 

rak iştirakte devam için yı ta.fiye etmek· 
tir. Çünkü Raıya harp sonrasına aid garan· 
tadiye edilmezse tiler istemiıler 
Mihver için Av 
rnpa harbi kaybedilmiş olacak 
ve Japonya da Uzalı.doğuda mağ· 

lObiyet.; airayacakhr. Bu ciheti 
gözönilnde tutan Japonlar, Alman· 
ya'ya yardımda bulunmığa karar 
vermişlerdir. Dij'er taraftan Japon 

GENERAL 
NEDiÇ 

Strblstanın mukaddera· 

tı yine S1rphlar1n ellnd• 
............... - -- -- --
dlr, dlror ,. :--..............._ 

Ankara 10 (Radyo razeteıi}
Yuıoslavyad4 iıyan harekatı geliş 
mektedir, Bilindiii ıribi, isyan ha· 

rekltını idare eden reneral Mihai· 
loviç Londradaki Yugoalav lıüld\· 
metinin Harbiye Nazırıdır. 

Bagüo BOkroş radyosunun bil
dlrdiiloo rörc, Sırp Bıııvekili ıre· 
ııeral Nediç Sırp milletioe hitaben 
radyoda bir demeçte bulunmuş vo 
demif tirki: 

«-Bu çok karışık anlarda si
ze umlmi olarak hitap ettiğime 

loanınız. Londra ve Moskova, mem 
lekethaisi kana bulamak iıtiyor.Bu· 

milletlere karşı g"iriştii'i teahbüt· 
lere ihanet eylemek zorundadır. 

Ba meseleler lngiltere ile Am~rika 
arasında rörüşiilüycr. Londradaki 

Amerikan büyük elçisi Vaşiorton'a 
bunun için gitmiştir. 

Essen' e hava 
hücumu 

Krup fabrlkalar1nda 
yangınlar çıkarıldı 
Londra 10 (a.a.)- Hava Na. 

zırlığının tebliği : 
Dün gece bomba tayyareleri

miz Maruf Krup f abrilı:alarıoın bu-

luoduju Euen ıehrine tekrar ıid · 

detli bir hücum yapmışlardır. · Bir 
çok yangınlar çıktığı ve bazıları· 

nın çok genişlodiii görülmüştür. 

Ruhr bavz11ında dii'er hedefler 
de bombalanmıştır. 

Fransa üzerine yapılan hare
ketler eınllsıoda 6 düımao tayya. 
resi tahrip olunmuştur. 3 tayyare· 
miz kayıptır. 

ktınn mabafaıada devam ediniz. 
Sırbiıtaaın mukadderatı Jla• Sarp· 

--
Ziraat Veklletlmlzln Adana'ya 
yeniden göndermeyi kararl•t· 
tırdıAı 25 mlbzerden 12 al yolda 

--Baımuharririmizden aldıiımız habere göre, Sayın Baıvekilimiz Dok
tor Refık Saydam, çiftçi otomobillerioio it mevıimicde çahşmala 

rına muvafakat boyurmaılardır. Bu hasoı.ta pek yakında bir koordinaı· 
yon kararı neşri beklenmektedir. 

Ôğ-reodiğimize göre, Adana çiftçilerine dağıtılmak üzere Ziraat 
Vekiletiroizin yeniden göndermeyi kararlaştırdığı 25 mibzerden 12 si 
Ankara'dan tevk edilmi4tir. 

Yine Ziraat Veklletimiz Üretme Çiftliti için 6 farmol daha cöa-
dermiştir. . 

Diier taraftan, kredi takatı ve ödeme rilcü yerinde olaa çikçllere 
_- borçlu da olıalar - mevzuat dahilinde ikrazat yapılma11 için Ziraat 
Vekaletinden alikalılara tebliratta bulunulmuıtur. 

KADINLAR 
YOL VERGiSi 
VERECEK 

Nafia Vekaleti çok mühim 
bir proje hazırladı 

Ankara 10 (Hususi mohsbirimiz bildiriyor) - Halen mer'i olan 
yol vergisi kanununun, müstacel yol ve köprülerin inşa ve mütemadi 
tamirlerine daha ziyade imlrin verecek şekilde tadili için Nafia Veka
letince yenidea bir kanun proieıi hazırlanmıştır. Proje yakında mec
lise ıevlredilecoktir. Bu mühim ve :mübrem ihtiyacı karşılayabilecek 
ve diğer taraftan da yeni ihtiyaçlara daha uygun olabilecek olan bu 
yeni hükôıuleri tesbit içio bazı viliyetlerimizde tetkikat yaptırmıştır. 

Ôireodiğime göre, yeni proje eıkiıioe nazaran şu eaaslı büküm· 
leri ihtiva etmektedir: 

Eski yol yergisi esa11 muhafaza edilmekle beraber verri miktar· 
ları yol şebekelerinden istifade derecelerine nisbet edilmek suretiyle 
tadil ile mali kabiliyetlere göre tezyit ve bu esa1lar dahilinde kadın· 
lara da teşmil edilmiştir. Projede görülen diier bir hususiyet de, 
mer'i olan kanunda mevcut bedeni mükellefiyete mukabil Nafia Ve· 
kiletince ücretli iş temini eaasının konulmuş olmasıdır. 

. Proje_ kanun. ~lduktan ıonra memleketin muhtaç olduio yol şebe 
keıı ve koprülerıoıo her aeoe muayyen projnmlarına röre ioıaları 
imlcln dahiline rirecektir. 

Demiryolu tahvilleri 
4 günde satıldı 

Ankara 10 (a.a .)- ·Maliye Ve· 

kilotiodon : Yüıdo 7 gelirli 1941 
demiryolu istikrazınm ikinci tortı . 

bine ait olup ihraç müddeti 7 mart 

1942 sabahından 15 mart 1942 
akşamına kadar do vam etmek Ü· 

zere satı~a çıkarılan 10 milyoo U· 
ralık rahvil sayın halkımızın röı. 

terdiii fevkalide raibet ıa1..mde 

ilk dört rlla içiod• tamamen ... 

J 

1 

naıarao daha k11a bir zamanda 

ınuvaffakiyetle kapanmatını temin 

eden yurtdaılarımıza teıekkür ve 
ihracın 10 mart 1942 akıamı ıona 

erdiii teblii olunur. 

Batmuharrlrlmiz 
Baş maharririmiz Niide mebu· 

ıa 8.Cavit Oral dllokO Toroı ekı· 

preılle Aukuadau ıebrimin ıel· 

Kırım'da 
şiddetli 

muharebe 
Merkez bölgesin
de Alman hücum 
kıtaları S o vyet 

Amerlkahlar• ve~ 
lnglllzlere göre 

Vişi'nin · 
hareketi: 
şDphelil 

Bir takım Frar• 
harp gemileri 1 
dagaskara gi 

·Amerikalılar batı A/rilci 
daki Fransız sömürıele,J. 
asker çıkarmak üzere ;}, 

mevzilerini yardı Ankara lO(Radyo ,: 

Ankara: 10 [Radyo fazotui]- Viıi üzerindeki dedi kodu, y 
Sotult 11fırıo altında 3 den 25 e nün eo ehemmiyetli politika 
düttiliü baldo Ruıya'da mıabare aliyetioi teıkil ediyor. Bu fa 

-heleri şiddetini muhafaza etmekte· yetin iç yüzünü anlamak ko 
dir. Ruslar taarruzlarına ara ver· de;ildir. Vişinin Demokratı. 
moden devam ediyorlar. ara11 rittikçe açılmaktadır. ~ 

Sovyetlerin geoit ölçüde taar· zamanlarda Amerikanın da ~ 
ruzda bulundukları Berliadea bil- ile müoa1ebetlori rerfinlet•it, 
diriliyor. Banan aebobi, Vifiain IOD r 

llm-. rölllnüo ceouhııoda çen· lerdeki barı hareketleridir. v 
ber içine al1aaa 16 acı Al.ia or.. .,. ait bup •• 1 t 'r Ti 
dumım clw •• ~ .... Wifsder li-==4- topllmıaalanAwiı 
J'Okt.. ,. ...... ,. dlflrıalftl. Yeait 

Almaa teblltfa• fÖN, Alaua. bir t•lnm Fran11z harp remilı 
lar cephenin merkez k .. iminde ol· • D L d M , oın •~ar an kalkıp adalf 
dakça Önemli l;;ir karı• taarruzda kar'• riıtiii bildiriliyor.Ala• 
balanmuılar, birkaç Ruı hattını bana iyiye yormamaktadır~' 
yarm14lardır. · 

rukarıa tllpbeli VHİyeti de 
Berlln: 10 [a, ı.] - Sivattopol merika için bir eadfte koa' 

muhasara çevresinde Sovyet kıta• olmqtar. 
ları Bir Alman tümeninin mevzile· (S İ onu üçüncüde) 
rine taarruz etmişte de bu taarruz 
evvllıriler ribi akim kalııııt ve d(lş· •----.---------~ 
man geri çekilmiftir. mühimmat depolarını ve ylr 

Kerç cepheainde dGtmao J'İDe kollarını bombalamıttır. 
dün öileden ıonra Alman hatları· Moıkova: 10 [a. a.] - Sq 
na doirn ilerlemeğe çalışmıt ve tebliiine ektir: 1 
kanlı kayıplara uj'ramııtır. Akıa· Merkez keıimiode son iki , 
ma doğru Sovyet topçutu ateşini lük çarpışmalarda 2000 ~ 
pek ziyade tiddetlendirmiı vo tek yok edilmiıtir. Bir miktar köJ 
bir müfrezflnin kesimine 1600 mer· alınmış ve pek çok malzeme t.1 

mi atmıştır. Alman topçusu aynı edilmiştir. Cephenin diier bir 1 
şiddetle karşılıkta buluomuı ve miode müıtabkem bir mevzit1 
düımın mevzilarindeo bir çoiaoo arruz edilmiı ve pek çok J 
tahrip etmiştir. tank, otomatik tüfek, milb" 

Alman iavaı ve pike tayyare· tahrip oluomuı ve bir miktar" 
leri Kırım adasıoıo liman teıiıleri· alınmıştır. l 
ne ve sahra mevzilerine büyük bir Berlio: 10 [a. a.]- Almau, 
mnvaffakiyetle taarruz otmiftir. liii: t\ 

Moıkova: 10 [a. a.]- Sovyet Dojıı cepbeainde düşman 
tebliiine ektir : ı 

taarruzlarına biç bir muvaffa~l 
Martın ilk haftaııoda diifman kazanmadan devam etmiftir. ~ 

358 tayyare kaybetmi•tit. Bizim L bö L -•--... ~ez -ıreıiade biicam Alhauuıı t 
kaybımız 65 tayyaredir. Merkez maoıo mukavemetJne rağmen 
cepbeıiode Almanlar bir köyü geri kaç hat üzerine 11ralaomıı Sof' 
alm~k için 700 ölü vermiılerdir. mevzileriai yarmıılardır. Sovye~1 

Lonıograd cephesinde taarruzumuz dOn 52 tayyare kaybetmlıtir. et' 
devam ediyor. Naziler 800 ölü ve kaybımıs bir uçaktır. 1 

bir çok tank ve sabra topa bırak· o.Uz kuvvetlerimiz Şimal • 
ınışlardır. Kıtalarımızı deıtekloyeo deoidnde ltir Sovyet ticaret r'fd 
tayyerelerimiz Pazarteai rilnil 13 ıloi batırmııtır. Bu •anada la .. fı 
tank, aıker ve ınalıome yGklil 210 leria 3 torpil ta11 ... ı d 
kamyon ve 70 varoa tahrip ell8İf, milıtür. 

Her Okuyucumu, 
"Buuün,,ün muhabiridi ~ 

d 
Gazetemiı, aayın okayucalarıaın da «Borllo> iıtibbar kadrollf 

katalmaıını temin edecek bir taaavvuruna tatbik L .. ~oyuyor. 
1 

Adanada, Mertinde, Ceybanda, Tar.uıta, Kozanda, lıkeaden. 
oturan oku1acularımııdan, duyacakları veya ıabid olacaldan ea 
kate deier vak'aları mektupla, telefonla veyabat biuat idare 
kadar zahmet etmek lllretlle bildirmeleriai rica edlyoru. Rllııllrlll 
haberler 9:8agün» iıtibbar heyeti tarafıadan daha ....ı. ..,... 
kik edilecek, llltanlarımııa •etiriJeoek ve handWn'• 
ıöre, NJID oka,ac:aaw bir ..,... N••1tl Mr· 



epu s tan 

kurtulan bir 

~ lngiliz gazeM 

~ tecisi anla-

tıyor 

Prens Of Vels ve ?ı 
Repuls nasıl batırıldı • - Ekmek miktarı tekrar 

37 5 grama çıkarılacak ~ 'J Repuls zırhlısı ilk 
.·:~ BOMBAYI YiYOR! . ... 
14' , ( Bq tarafı dünkü sayıda ) 1 yor ve denizde patlıyor. Gemi tek· ; Bana ioaomak isterim. 

1 •ı~· Kalmaia pek dikkat ediyor. rar sarsılıyor. Fakat boıa gitti, ha- Boş fişekler ıiliblardan, bir 
. \ 11rettebatı gemimizin şeldloi tet- sar yok. güo Cebelüttarıkta gördüjüm para 
~°;\ k ve bu şekilleri harp gemileri Bir pom pomuo ai%Uldan ıo· makioesiodeo aekiz logiliz lirasının 
1~ lnamesindeki cConun savaş i'e· ğatma ıoyu akıyor. «Şikago piya- birer şilinlik 160 parça olarak çı· 
~ileri• ile mukayese ile iktifa edi- noıu• ouo sekiz namlusunun acun- kışını batırlatan bir ahenkle dışarı 

0 l ~ "· daki siyah bomba, yamrak gibi ka- dökülüyor. 
t Sıbahıo saat on biri. iki direk· barıyor. Her bir pom poma kulla- Saa· 11,25. Ufkurı kenarında 
l lbir tele bacalı, ba1raluız bir ge- nan oo bahriyeli aa içinde. Ter, yavaş yavaş kaybolan ve yerini be 
~ alo sancak ta göründüjü haber at~ş almaz kasklarını kaplıyor ve y.mmtırak bir dumana bırakan 

e iriliyor. Doğru üstüne gidiyoruz. gözetleyiciler yeni tayyareler keş- bir kasırga. Acaba bu bombaları-
' 1 Deniz dürbioiyle ba gemiyi fettikçe pom pom aaia ıola döoü· oı başından defeden hasara ui1a· 

0~ 1 :kik ediyorum. Birdenbire bir iş· yor. mış bir düşman tayyaresi mi, yok· 

1 ı beni öyle aıçratıyor ki aai gö. iki tayyare üıtOmü1e reliyor. sa başka bir tayyare mi? Güver· 
' •• çıkacak ribi oluyor. Saat on Raaıt, başka bir zaviyede1 çok da- temizde Gallup f'nıtitüsü vari ace. 

fa i çeyrek reçiyor. ha qaiıda, bir üçüocüılloO görO- le bir anket işi belletti: Bo dilıü · 
Patlama sesi Prince of VıtlOI· yor. rüleo yeni bir « ördek » tir. 

l ı &'eliyor. Sao· :::ıo: , : , := " $"' ~ ~ ~...,.._...,.. cÔrdekı.,babriye. 

·~ .ıta, of ak ka- Bombanın isabet ettiği yerden bir duman mer arasında bir 
le -,/ede bir top düşman tayyare· 
'·fi ediyor Bu bulutunun yükseldiğini görüyorum. 5500 sini gösteren bir 

" ~ bir tayyareyi metreden düşen ikinci bir bomba müthiş argodur. Bu argo 
1 l 'ıef totuyor. yu A v us t ralya 

11 J Repolse de bir ıslıkla bize doğru iniyor. bahriyesi ortaya 
,ı 'fte başlıyor. a::""-- ~___,..,..,., atmıştır. 

u ıdi havada altı tayyare var. in· Nişancı, yüzü takallus etmiş ı Taarruzun g•ldiii tarafa göre 
klarla üıt ıüverteden sökülen bir halde Önce eiiliyor. Sol eliyle işaret köprllsüoün bir kenarından 
mi milimetrelik bir parça çelik nişan cihazını işletirken sağ eliyle öteki kenarına atlarken, evvelce 
~lumın üstüne dllşüyor. Alaycı de ıilihıoı acele mihveri üıtünde Fleet Street'te bir ajans fotoiraf · 
•et memuru: döndürüyor. Ateş saianağı art ·k ç1111 şimdi lae Sa Maiestenin bir 

- Köhne gemi parçalanıyor. ancak 900 metrede olan tayyare- babriyeliti olan deniz harokib fo · 
Diye erleniyor. !erden birine rastlıyor. Boşluiu toirafç111 Tubby Abrahamım tom 

ı, 1 ı Hava kodroti çizgiliyen mermiler tayyare bede- balak gövdesini görüyorum. 
,~ ılklflk aa b 1- - nioin i'Öbegw ine oiriyor; omaroa ol- (Reıimlerini göremiyeceksiniz, 

! meç o umuz o· • • 

•
"' UÇU'U lan Japonyaoın muş bir çıban ribi açılıyor. Alev- l batarken onları makinesiyle birlik· 
tr ler fışkırıyor, kuyruğa yayılıyor. l te denize atmış olmalıdır. Abra 

"• 'ıemmel hücomu işte böyle baş· T d'L·ı· 
11' ayyare burun üıtü ı .. ı ıyor ve hamı da, gemide boluoan Amerİ· 
..;ıl· yanarak denize gömülüyor. kan Colombia radyo spikeri gibi 

a I Prince of Valeıin bir bafta o ı·ı ·b· · wl kla r e ı er gı ı, sovmç çıg ı rı kurtarılmı~tır. 
E ıı el Singapurda rasladıjım zabit· ._ T 

1 
ti• 11;0parıvoruı. op ateşir in cehen- itfaiye ekiphıri hava bücumlariyle 

• Jı Japonlardan beklenmiyon tarz. A I 
'• 

1 
beklemek lizım geldiğini söy· nema gürü tüıü içinde öyle baykı· meşgul olmadan yangınla mücade · 

lfll rıyoram ki gırtlağım yırtılıyor zan· leye devam ediyorlar. Bomba par. 
ifl•rdiM d• 

ilW d ne ıyoram. ..a)arı oüvertemizde bacanm saö - E 1 büyük tehlike, bu a am R Y • 6 
lilJ 1 • 1 b • _ epalso, ilk mütearrızıoı dü tarafında üç delik açtı. lf! a t•yyare orıy e ır i'emı uze şürdü. 

t ., ~ atılıp haragiri yapmalarıdır. --·-------. 

~ \ı Di ı d "Yangın,, • ,'" tJOr ar ı. 
. r 

1 
Bana benzer biç bir ,oy gör· borusu 

Muharebenin 
başlaDi'ICIDdan 

beri ilk defa, 
hoparlörlerden sesler geliyor: Boru 
sesleri, müphem soaler. Anlatılı 

yor lci borazanın heyecandan du-

•Uk. Hücum çok namutla oldu. 
~ c' :>n tayyareleri llstümüze alçak· 

'I ve kare ıoklinde reldiler. 

·'~ı Refakat muhriplerini tamamiy 
foı1r tarafa bırakarak bütün ray• 

M fl wini önce Prince of Vales, ıon· 
l 1 r\epalte çevirerek iki safaharp 

af ~•ine tevcih ettiler. 
u • 1Saat 11,18. Prince of Vales, 
loı t 1 :aco piyanosu• adını vordiii 
a · ı'ti• bir çok pom - pom (ıeri 
ı ~f li) baraj ateşi açtı. Her batar· 
le tı ı• .n uçaknvar toplariyle müthiş 
at il barai at•şi açtı. Her batarya· 

tf~ 1 Hkiz topunun ajzıodao kırmı· 
1 e aaavi alevler fı~karıyor. 
s Botlup çizgiliyen obüıler gök· 

.avialer çizerek dü~man tayyare· 
ıl çeviriyor. Bizim cŞikaro pi· 
~laramız) da, azan menzilli 100 

1 •etrelik üçüzlü toplarımız ateş 
ıor. 

.J ,ı•u"""v-a~ff!:"a""'!k:-ıı Sancakta iki 
~o\6 I taYJare göriiyo . 
rı l•n b r ram. Torpil tay. 

• 
11 
.. ertma yareleri m i ? 
ı...,;;---~ 

1• t Ü 1 s-

d•kları ve botazı kurumuş. Ba 
boru; bir bahriyell için en fol&· 
kelli bir işaret. c y anrın• iıareti. 

Tayyare mancanıkları köprü· 
sünde ateş kahnlaştı. Yüzleri iı 
içinde don gömlek adamlar güver. 
teler boyanca hortumların boru
larını işletiyorlar . Beyaz bir bezle 
sarılmış bir iltitak noktasından 
hafif hafif ıu fııkırıyor. Bu sa, bir 
Vikers mitralyözüoüo bir lihzalık 
dinlemeden istifade ederek yüzle. 
rini uzatan ve bo serinletici suya 
dillerini çıkaran mürettebatın üı· 
tüne dökülüyor. Fakat, şiddetle 
başlarını çeviriyorlar. Tükürüyor· 
lar. Sa sıcak ve tuzludur; çünkü 
deoiz suyudur. 

Pom pomlar yeniden o kadar 
ani harekete geçiyorlar ki geriye 
doiru sıçramaktan kendimi alamı· 
yorum. Herkes bana bir harp i'e
misiode en emniyetli yerin bir pom 
pomuo reriıi oldojuoa söylemiıti. 

Topçular, varda bandıralar, 
doktorlar, raıitler İf görllrlerken, 
elimde bir mürekkepli kalem ve 
bir bloknotla aylak duruyorum • 
yerine yapabildiğim • Japonlara 
budalaca kOfQrler savurmaktan iba· 
ret • 

Flamalarla iıaret veren genç 
varda bandıralardan biri bana ha· 
ber veriyor : 

- lıı:i herif, mutfakla yemek· 
hanenin yemek daiıtma yeri ara· 
sında işliyen dolaba girmişler. Çı. 
karmaya uğraşıyorlar. 

Bir b"hriye onbaşısı bağırıyor: 

- Na11l etmişler de oraya tı· 

kılm1Şlar? Ancak Allah bilir. 
Soluk alıyoruz. Adamlar cep 

lerinden sigara çıkarıyorlar. Fakat 
hoparlör müdahale ediyor : 

- Düıman tayyareleri karşı· 
mızda .. 

Sigaralar !!Öndürülüyor. Müret· 
tebat harekete geçiyor. Yüksek 
sesle aayıyoruz: 

- Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 
yecU, sekiz, dokuz ... 

Varda bı.ndıra işareıt fenerini 
Prince Of V aleae dojru sallıyor. 

(Devamı UçUndlde) 

' . 
Bundan bir müddet evvel görü len lüzum üzerine ve muvakkat - - --

bir zaman için her gün verilen ekmek miktarının 375 gramdan 
300 grama indirildiği malOmdur. Aokaradan haber verildiğine göre, ya· /J.jl;jfJ/J:lJ1'JJJJJ!/:J}j 1 

kın zamanda, belki gelecek ayın başından itibaren bu miktarın ı 

çoğaltılması çok muhtemeldir. Miktarın ne kadar olacaiı henüz teayyün 
etmemiş olmamakla beraber, geçen aylarda olduğu gibi yine 375 gram 
olacağı söylenmektedir. 

Akdeniz bölgesi ormanlarmda da 
tedkikler yapılacak 

__ __._ Hatay ormanlarında bol mikdar· -
- da mantar mlteaı bulundu -
inhisarlar umum müdürlüiü 

tarafından cenup ormanlarımızda 

mantar meşesi • araştırmaları yaptı · 

rıldııiını, bu işe memur edilen 
genç ziraat mühendislerimizden B. 
Mehmet Hazar'ın Givordağı or· 
maolarmda çok mikdarda mantar 
meşesi buldoiuno yazmıştık. 

Haber aldıj"ımıza göre, dej"erli 
mühendis, araştırmalarını Hatay 
ormanlarına da teşmil etmiş ve 
burada da bol mikdarda mantar 
meşesi bulmuş, neticeyi inhisarlar 

umum müdürlüiüoe bildirmiştir. 

Uaıum müdürlük, mühendisin 
Akdeniz bölgesinde, Marmaris hav. 
zasında da tedkikler yapmasını 
tensip etmiş ve 8. Mebmt'e tebli· 
j"alta bnlanmuştur. 

B. Mehmet dün Marmarise ha· 
roket etmiştir. 

Diter taraftan lıaber aldıjı· 
mıza göre, bulanan mantar meşe 
)erini işlemek üzere bir çok firma 
inhisarlar umom müdürlüiüne mü 
raca.at etmiş lir. 

Maarif ve köleli, coğrafya 
kitabı müsabakası açtı . 

Maarif vekaleti, orta okulların 
ve liselerin birinci, ikinci, üçüncü 
sınıflarına mabsos üçer ciltten mü· 

teşekkil coğrafya kitabı yazılması 

için iki müsabaka açmıştır. Müsa· 

bakalar 1-3-942 den itibaren 
başlayacak, orta ollullarda 1 12 942 
do. liselerde 27-2-943 de bite· 
cektir. , 

Orta okullar iç:n açıla•ı müsa
bakada birinciliği kazanan kite p 
serisi üç yıl orta okullarda okatola
cak ve müellifine veya müellifleri
ne her dere yılı için bin sekiz yü
zer 1ira telif hakkı verilecektir. 
ikinci çıkan kitap serisini yazana 
bir defaya mah!us olmak üzere 

Mesut bir evlenme 

Tüccardan Vasıf oğlo B. Şevket 
Sümer kızı bayan Muazzez ile, 
gazetemiz tahrir erkanından ve 

Denir. Harp okula ve lisesi İtalyanca 
<>tretmeni B. Mecdi Enön evlen· 
mişlerdir. E.vleomfl, geçen hafta 
Mersin tüccar kulübünde iki tara· 
fın dostları ve Mersinin güzide 
aileleri arasında samimi bir 1arette 
kutlanmıştır. Yeni evlileri tebrik 
eder, sonsuz saadetler dileriz. 

Talebelerin nUfus 

hüviyet cUzdanlar1 
Bazı okul idareleri, talebelerin 

nüfus hüviyet cüzdanların. okul 
dosyasında saklamaktadır. Maarif 
Vekaletinin son bir tamimine gö-

b:rincisinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve b..,şio· 

ci çıkanlııra da bir defaya mahsus 
olmak llzere dokuz yüzer lira mü
kafat verilecektir. 

Liseler için açılan müsabaka· 
da birinciliği kazanan kitap serisi 
üç yıl liselerde okutulacak ve m::l-

ellefioe veya müelliflerine her d:>rs 

yılı için iki bin yüz lira telif hale· 

lı:ı verilecektir. ikinci çıkan kitap 
serisini yazana bir defaya mabsus 
olmak üzere birincinin müellifine 
verilenin bir yıllığı, üçüncü, dör
düocü ve beışioci çık

0

anlara da bi
rer defaya mabsuı olmak ilzere do
kuz yüzer lira mükafat verilecektir. 

Sıhhat Veklletl bir 

anket tertip etti 

Ankara 10 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Memleketin bazı yer
lerinde buluodui'u anlaşılan Ande. 

mik goitre ha~talığıoın mahiyet ve 

şumulünü teshil ederek bu husııda 
gerekli tedbirleri tatbik için Sıhhat 
Vekaleti bir anket t11rtip etmiştir. 

Anket 942 yılı sonuna kadar ta · 
mamlanmış ve Vilayet merkezi, 
kaza, nahi '(e ve köyler hakkında 

malOmat toplanmış olacaktır. 
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re, okullar, talebelerin kayıd işle· 

rioi bitirdikten sonra nüfus hüviyet 
cüzdanlarını kendilerine iade ede· 
celderdir. 

• Dahiliye Vekileti, evvelce 
ilga edilen mahalle muhtarlıklarını 
yeniden ihya etmek için tetkiklere 
başlamıştır. Mahalle muhtarlıkları , 
yeniden ihtiyaçlara cevap verebi 
lecek bir şekilde kurulacaktır.Ha 
zırlanmakta olan kanun projesi kı 
sa bir, zaman zarfında Meclise sev 
kedilecektir. 

• HükOmot dairelerinin im 
tasiye işlerini düzenlemek maksa. 
diyle yeni bir büro kurulmaktadır. 
Bu büro devlet dairelerinin kağıt, 
zarf, defter ve benzeri ihtiyaçlarını 
tipleştirmek ve kağıt istihlikini 
asgari bir tasarrufla yapmak işiy· 
le meşgul olacaktır. 

• Cumhuriyet Merkez Ban 
kası Ankara Merkez Müdür Mun 
vini Nurettin, bir heyetin bıışındıı 
olarak Ba!lrayn mGteveccihen hıı· 
reket etmiştir. Müdiir Muavinin 
bu seyahati, İogilterede basılan 
ve eskilerıle deiiŞtirildikten sonra 
tedavüle çıkarılacak olan yeni pa· 
ralımmızı tesellümden ibarettir. 
Bu paraları, Cumhur Reisimizin 
resimleri süslemektedir. 

• Bayburd civarında petrol 
tezahüratı görülmüş, maden tetkik 
ve arama enstitüsü tarafından tet· 
kiklere başlanılmıştır. 

• Merkezi Ankara'da olmalc 
üzere bir «Demir trpe Halk lstih· 
lak Koope,atifi» kurulmuştur. Sa· 
tın aldığı istihlak maddelerini or. 
taklarına dağıtacak olan ba Koo· 
peratif in azaları arasında Maarif 
Vekili, Dahiliye Vekili, Riyaseti. 
cümhur umumi katibi, Parti g•up 
Reisi Hilmi .Uran ve diğer bazı 
Mebııılarla V ek&let ileri trel-leri 
vardır. 

• Almanya ve dijf'r Avrupa 
memleketlsrinde ticari temas ve 
müzakerelerde bulunan Tıcaret 
Ofisi Umom Müdürü B. Ahmet 
Cemil Conk memleketimize dön 
müştür. 

Umum Müdür, beraberinde Ofisin it
halat işleri Müdüril olduiu halde Ber . 
linde ve muhtelif Alman şehirlerin· 
de temas ve müzakerelerden sonra 
esas Türk • Alman ticaret anlaşma· 
sıoa mutabık olarak Ofıs hesabına 
bazı ihraç mallarımızın verilmesine 
makabil mühim bir kısmı birinci 
derecede ithalat malları olan ehem· 
miyetli yekilnda malların memleke. 
timize gelmesini temin eden muka. 
veleler yapmıştır. 

• Değerli Şair nrkadatımız 
B. Necip Fazıl KıHkllrelc, Şelıir 
Tiyatrosunda temsil edilmekte olan 
«Para» Piyesine karşı gazetelerde 
yapılao neşriyattan dolayı Tan ga. 
zetesi !lahip ve Neşriyat Müdürile 
nıezkOr gazetenin muharrirlerinden 
B. Ulunay ve B. Yaşar Çimen aley· 
hine iftira neşren hakaret davası 
açmıştır. 

- ~ il' bombardıman tayyareleri. 
ııtotru üstüm ze uçuyor ar. U· 

\toplanmaz onlara ateş ediyor. 
f bir mermi atmadan bu darbe 

-=======::::::::==============================================================• 
~[Polis 1 reçiıtiriyorlar. Bu şaşırtıcı ha· 

·~tin sebebi nedir? Çolt reçme 
Sı anlıyoruz: Topçularım~zın ve 

r ~) di direjinin tepeıinde.k~ çao~k· 
1.~ yerletmiş rözcülerimızın dık 

l d oyalamak. 

iz ,.Kuvvetli bir lnfillk. Repalse 
bJ' ~r. BüyOk boya parçaları 

~'il lyur. ve iıaret köprüıüne 
..,U:yor. Bqımızı kaldırıyor ve dik· 
\ ıeaiae havada alçak açan tay
~ı '9rl' Qlefflll old11j'amaı içi~ o 

a. İJ taa kadar aldırmadıtımız tay• 
~ ler ~örnyora:&. Banlar, btıyllc 
t I\' bombardımarı tayyarel .ridir. 

•tat• 5500 metre ytlk1ektedir· 
• tada attııdarı Ropalae'ı tarsan 
jr>mbaları, tayyare mancaoıkla· 

1. f 6prllı0ae tam isabet etmi4tir. 

l t 500 met· lıaret k~prüsü· 
,~den bom· nlln. en klçınd•, 

• dU dakıkada 12 illi· 
Y~ı .. •lar - limetrelik 2000 
bi1,•i .u ror : kurşun atan bir 

'il •• d 'd ç 1 alyötün gerııın e aruyorum. 
Ta" 'ilk bombanın isabet ettiii yer· 
,allı ; 1 bir daman bulatuoan yükseldi· 

t l'·r~rilyorum. 5500 mereden dü · 
il ~klaci bir bomba müthiş bir 
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ooııo ~amana,böyle çılrın fikirlerden vaz· 
geçerek çıftliiinize dönmenizi rica ede. 
ce;im. 

· Doktonııı IÖ:ılerine ancak bir tek 
tarzda cevap v•ebilirim. O da beni ka· • 

. ·rar1mda? c~yd~ramıyacaiını anlayarak, 
başka hıç bır so:ı illve etmeden veda -
ederek ayrıldı. 

Ancak m~ı'um kaudaa bir ay reç· 
tikten ıoora tamamen kendi .... relebildim. 

Nisan nihayetinde dahiliye vekilinden 
bir miUlkat talep ettim. 

Krovter'io takıodıiı tavırda doktor 
Ridrevay'ınkinden farksızdı : Samimi fa. 
kat menfi keadisioe yaptıjım hizmet tek . 
lifini nezaketle reddetti. 

Puaro'oon kendisine bahsetmiş oldu. 
io vesaik şimdi onun elinde bulaauyorda. 
Mohtemel tehlikelere karşı bütün tedbir· 
lerin alınmış olduiaou bana teminden son
ra Amerilıfaya ilöomemi halisane bir sa• 
rette tavsiye etti. Derin bir hayal ıukatu 
ile yanından ayraldım. 

••• 
Size Paaro'nan cenaze merasiminden 

bahsetmemit oldatama timdi batarhyoram. 

DÖRTLER KU LOB o Çavıren:MecdiEnön=• 
briki bütün bir mezarlığı kaplayab·lirdi. 
Memleketin her tarafından, en yültsek 
şahsiyetlerden oldaj-u gi'>i en mütevazi 
halk kütioaindoo gönderilen çelenkler bü
yük dostumıın iltlncl vatanıoda temin et· 
miş olduju parlak mevkiin birer niıan99İ 

idiler: Bıına · relioce, mezarİnİn başında 
ayakta durorken, beraber reçirdiiimiz 

maceralar ve meıat ıünlerin hayaliyle 
kendimden geçmiş gibiydim. 

Mayıs iptidasıoda, mücadele planımı 
hazırlanmış bul11nayordum. En iyi şeyin Klod 
Dorrel hakkında yeni malOmat elde et
mek için, Poaro'nun takip ettiği usulü 
takip ederek gazetelere ilanlar vermek 
olduiunu düşündüm. Bir fiio verdiğim 
ilinlardan birini Soho gazinosunıia tetkik 
ederken gözüme beni fevkalade mütee:ıı 
sir eden bir havadis ilişti : 

" Şanrhay '' yolcu remisinin Msr· 
.silyadan hareketinden ıoora Bay Con lag. 
les, eararenriz bir şekilde ortadan kay· 
bolmuştu. Deniz çok sakin olmasına rai· 
men, denize düşüp boğulraoş olması 
noticeıioe varıldığı bildiriliyordu. Bu ha. 
vadisi bir kaç kelime ile 

melcte idi. Bu haber çok canımı sıkmıştı. 
Bir an bile logles'io bir kazaya kurbm 
gittiğine inanmadım. Mohakkak onu öl· 
dürmüşlor, hem de o melun Dörtler öl 
dilrmüşlerdi. 

Ben böyle dalgın ve müteeuir dü
ıüocelere dalmış bulunurken kartıma otu· 
ran adamın acaip tan:ıharelceti nazarı 

dikkatimi celbetti. O ana kadar kendi,in e 
dikkat etmemiştim. 

Orta yaşta, cevval, ve sivri takallı 
esmer bir adamdı. Karşıma o kadar ses· 
siz ve sakin bir tavırla ot11rmuşt11 ki da. 
ha evvel fark mi\ varmamıştım. Fak at gö· 
züoıe iliştiği zaman harekatı beni hayret. 
te bıraktı. lteri doiru iğilerek tabağ'ıma 
tuz döktü : Fakat tabağ-ın keoarın<la dört 
küçük yığın teşkil edecek şekilde diiK.tü. 
Sonra manalı bir tarzda : 

- Beni affediniz. dedi. bir yabancı· 

ya tuz vermenin bolundaiu müıkül vazi. 
yelten knrtalması için bir im"in bahşet· 
mek oldoğunu söylerler ... Belki sizin bu. 
na ihtiyacınız vardır ..• Fakat makul ola. 
ca;ınızı ve böyle bir şeye ihtiyacınız ol· 

bolü gözümden kaçrnıyacalc derecede aşi. 
kardı. Kendiııine dikkatli dikkatli baktım. 
Genç Templeton ve uşak Ceyıns, yahut 
caolaodırmış olduğu diğer şahsiyetlere 
benzer tarafı yoktu. Bana raimen ben 
Numara Dört'üa karşmoda bulunduğum· 
dan kat'iyen emindim. Muhakkak ıte.inde, 
Pari,te odamın giren pordesülü adamtn 
sesine benziyen bir ton vardı. Ne yapa· 
cağımı şaşırmış bir halde etrafıma göz. 
gezdirdim. Sanki alclımdan g"tçenleri yü· 
zümden okumuş kibi : 

_ y apmalc istediğinizi biç te tavı i
ye etmem. Pariste başınızdan geçeni ha
tırlamanız k.iifid ·r. Sonra da ~iıden yaka· 
ını sıyırmak için l5zım gelen tedbiri at. 
ın •ş bulunduğ-amu teınin edebilirim. Si7. 
biraz iptidai düşüncel i bir inııan gibi dav
ranıyorsanuz, yüzbnşı Hnstings 1 Bilmeın 
fikrimi iyi iznh edebiliyor muyum ? 

Hiddetten tıknr.ırca!ına : 
- Şeytan 1.. Mel'un şeytan 1 diye 

kekeledim. 
- Fazla kızışmayınız ... Büyük dostu

nuz sizi herhalde görmüş olsaydı, sakin 
kalmasını bilen bir adamın bir çok avan· 
tajlara malik olacaiını ıize ihtar ederdi 



Y A Z A N 1 Hava latif. Pencereyi a.çtım. Vakitsiz beliren bahar 
kokusunu bol bol genzıme ve ciğerlerime doldur· 

VA - NO dum. Bu sene mart kazma kürek yalttıramıyacak ga· 
liba. Zira, 1942 yılı, yaman bir hovarda halind•, kışının kar ve soğuk 
hazinesini bol bol sarfetti. «Bulutlarda rütobet, rüzıarlarda kudret kal· 
mamış olsa gerek.M» diye gülüaııedim. 

Baktım: 
Dam üstünde kediler ... 
Meşhur tekerlemenin mabadi de şöyledir: 
«Mırnav mırnav dediler.• 
Hakikaten de o haris, o ateşin mırnavları savuruyorlar ... Mart fır· 

satını kaçırıyoruz korkusu olacak •.. Biribirlerioe tırnaklarını gösteriyor, 
pençelerini sallıyor, yüzlerini buruşturup beyaz dişlt'rini ışıldatıyo~lar. 

Hatta bir tanesi sırt üstü yatmış bütün toplarile borda ateşı eden 
dritnot tekniğini kullanarak, eller, ay:klar, ağız ve kamçı halindeki koy• 

ruk, hepsini düşmana karşı silah eh11::i!.ş·::_-----------
Düşman 1 
Halbuki ortada düşman filan 

yok... Bu tarzda muameleye tabi 
tat olan şahsiyet, kedinin se" gilisi

ve düzeltenlere " nasırcı ,, diye· 
biliriz. Şöför, türkçeleşmiştir. Hat· 
ti milletler arası bir tabirdir. Fa-
kat " garson ,, öyle değildir, her 

dir... memlekette bu meslek erbabının 
O cios mahlOklnr, aşkı böyle 

anlıyor ... Allııhıo hikmetinden sual 
edilmezi Tabiat onları b&yle yarat
mış . • «Kedi sevişmesi», böyle tır· 
mıklı, ısırıklı, haykırışlı, kanlı olu
yor •. Hatta muhabbetin ifratı yü· 
züoden biribirlerinin gözünü kör,· 
bacağını topal• eden sarmanlara, 

tekirlere raslanmıştır ... 
Fakat biz insanız haındolsun 

efendim. Birini revince bele ondan 
husumet görmezsek, niçin silahı· 
mızı teşhir ederek gürü\tü, patırtı 
çıkaralım? Binlerce senedir, ara· 
mızdan milyonla şair zuhur etmiş, 
pek latif, pek ince şekilde ıışkı 
terennüm etmiştir. 

Musikişinaslarımız , kua, -
cazbandın tek tük vıyaklamaları 
hariç - kedi perdesile asli hay· 
kırmamıştır. Bizim yaradılışımıza 
ıöre, aşk, boş bir şeydir, şiirdır, 
müziktir. 

Bana rağmen, bakın bele fs· 
tanboln etlenmek için a-elen şu 
tüccarın marifetin el ... Kedilerin mu· 
aşakasını ibretle seyrettij'im gün 

zarfında onun da becerdiği işi g a
zetelerde okudum. Şarkı söylenip 
saz çalınan bir müessesede çekmiş 
kafayı, çekmiş kafayı; tabancasına 

davraoarak knpıları tutmuş: 
- Bre soyunun... Şu suzinak 

fatlı çırılçıplak: okuyun karşımda! 
diye emir '!ermiş ... 
Ne kedice bir zevk ... 

Bunun eoısalioe, daha evvelki 
nesil zarfmda, memleketimizin he· 
men her tarafında raelardık. Üç 
beş arkadaş eğlenmek üzere bır 
tarafa gittiler mi, yalnız yiyecek· 
lerini, içeceklerini, saz aletlerini, 
oyun edcvatlarını almakla kıılmaı· 
lardı: ayni zıımanda tabancalarını, 

tüfeklerini, sopalarını, çubuklarını 
da onotma1lardı. Ekser eilenceler, 
kanlı olarak neticelenirdi. 

En azı tabak kırmalar, ateş e· 
dip lambayı söndürmeler... Hülasa 

kedivari sevişme!... 
Bu tüccarınki Je o kabil... 
Anadolu çocuğu olan Türk 

halk şairleri: 
-. Yüzünde ıöz izi var - Sa· 

na kim baktı yiirim ? ıo demek 
derecesinde ince hisli adamlardır. 
Sevdiklerini o tarzda telakki et· 
mişlerdir. 

ln•nnca eilenme terbiyesini 
edinelim ..• insanız, kedi değiliz ..• 

-Aktıım•daD-

• 
"Garson,, 

kelimesi 

1 
YAZAN 

ULUNAY 

Gazetelerd.en bi

rinde '' garson,. 
lar cemiyetinin, 

bu ismin deiiştirilmeıi için - pek 
haldı olarak - teşebbüslerde bu· 
lunacaklıırına dair bir haber oku· 
do~. B~nıı " gerekçe ,, olarak bu 
kelımenın türkçcı olmaması ileri 
sürülüyor. hattrı bışka hiç bir es· 
naf cemiyetinin isminin b- l . oy e ya· 
bancı bir dılden ıılınınad • d 

ıgı a 
kaydediliyor. 

Gerekçenin birinci kısmı do - . 
rudur. Fakat başka hiç bir csn!f 
cemiyeti isminin böyle yabancı bir 
dilden alınmadığı yanlıştır. Mese
la bizde manikürcü denilen " tır· 
nak nalband ,, ları ayaklara bakan 
'' pedikür ,, ler sonra isimleri omu· 
mile şen şöf örler ... 

O zaman biç biriıi türkçe ol· 
mıyao bütün bu isimleri deiiştire. 

kendine mahsus ismi vardır. 
Fransada bir lokantada veya· 

bot bir kahvede hizmet edene : 
" garson ,, derler : onun imiri 
" metr dotel ,, dir. 

Almanlarda büyüğüne : '' Herr 
ober ,, <liğerine : " Kellner " 

derler. 
lngilizlerde imir : •· Head Vai· 

ı er " maiyeti : " Vaiter ,, dir. 
ltalyanlar büyüğe : '' Primo 

Camariyere " lcalfaya " Camari· 
yere ., adını verirler. 

" Garson ,, tabiri franıızcada 
bile sakat bir kelime, yaşlı başlı 
bir sanat ehline y:ıkışmıyan kü· 
çük ve bafıf bir tabirdir v~ Fran· 
sız lisaoında bu mimda istimali 
pek eski olmasa &'erektir. Bizim 
bunu lisanımıza almamız Fransız 

lisanının Şarkta çok kullanılmış 

olma11ndan ileri geliyor. 
Esle.iden kahvelerde, lok~nta· 

larda hizmet edeoler .. rarson 1,, 
diye çağrılmazdı. Bu umumi yer
lerde hizmet edenlerin kendilerine 

mahsus isimleri vardı. Meıeli ala· 

torka kahvelerde masasını şıkırda
tarak müşterilere nargile yetiştire 
ne " kahveci 1,, diye seslenirlerdi. 
Aşçı dükknnlarında müşteriye biz· 
met edenin adı " aşçı çıratı ,, 
dır. Gerek lokantada rerek lcab
vede hizmet edenlerin mahiyet iti· 
bariyle ::ı:eneatleri oı üşteriye yiye· 
ceRi içeceii şeyleri taşımaktır. Bu 
işı yapan adamıo iyi kahve pişir· 
meııini ve yahut bir çırak kadar 
bile yemek yapmasını bilmesine 
hiç lüıum yoktur. Bu bakımdan bu 
sanatla hayatların~ kazananlara ne 
diyeceiiz ? Ben " garson 11 yeri
ne " sofracılar cemiyeti ,, şekline 
konulmasıoı doğru buluyorum. Ni· 
ha1et bir '' sofracı ,, ancak masa· 
da hizmet eden adamdır. Ooo ida· 
re eden adam da " baş sofracı ,. 
dır. Üstelik " sofracı ,, kelimesi 
nin •· garson ,, tabiri gibi kısa 
pantaloolu bir erkek çocuğu mi 
nasıoa a-elmeıine de imkan yoktur. 

( Tan'dan ) 

• İstanbul' da 
Basın balosu 

z A N 1 rnr .. bi• •i· 
lence numara • 

ELEK sı da c basın » 

ın en luvvetli muİ'ıarrirlerind"n 
iki zatın balomuzda birdenbire ter 
tip ettiii müsamere olmuştur. Pi
yaııanın maruf muharrirlerinden ve 
birisi sol diğeri aai eliyle yazan 
bu iki muharrir müşterek bir şeta· 

retle k.olkola salonda rezmişler, 
şarkılar okomu~lar, monologlar de· 

mişlerdir. 
Meslek hayatında her ne paha 

sına olursa olsun durmadan yazaa, 
azan ve biribirinin koyusunu karan 
bu iki muharriri hep tanırsınız, sol 
eliyle yazana cami diyelim, arka
şına da Safai. 

Hayatta biribirini daima ters 
liyen, birinin ak dediğine öteki 
mutlaka kara diyen bu iki tezad, 
ba!onnn son demlerinu doğru as· 
lan sütünün birleştirici teııirile pür 
şetaret kolkola ortaya çıkmış, Sa· 
fai mikrofona geçmiş: 

- Bayın sayanlar! 
Cami - olmadı üstadl 
- Bayan sayınlar! 
- Gene olmadı! 
- Soyan brıyaolarl 
- O, 0 1 ol 

konuşalı mi 
- Boyan sayınlar! 

--_,___... 

e 
bo 

1 zırhlı ı ilk 
bayı yiyor r 

( Baştarııfı ikincide ) 

Dokuz! Yok mu arttıran .• 

son darbeden kartulmaya çalışan 
ölüm derecesinde yaralı bir Kapla. 
na ben:ıiyordu. 

Tllrklye Radyodlfllıyon poıtata 
TQrklye radyosu, Ankara Radyo 

7,30 Program, ve Memlelı: 
ıaat ayarı. • Ne ıöyliyorsun yahu? 

- Srıynn boyunlar .. 
J 

Yok mu? Alfı işte üstümüzdeler .. 
Öğleyi on geçiyor .• Bütün dü~ 

man tayyareleri gayretlerini Prince 

250 milimetrelikleri müıtnsoa 
bütün loplarından f;şkıran alev ve 
duman içinde geminin ıövdesi. 
güçlükle fark ediJebili.vor. Bir tor. 
pilin, bir tayyareden ayrıldığını 
iyice görüyorum. Torpil barou 
öo~e denize • dalıyor. Dosdoiru 
Prınce of Valese g-iden bir iz bı
rakıyor. Sonra geminin baş tar·a· 
fında patlıyor. 

7,33 Müzik: Hafif parçalar 1 

- Anlamıyoruz, sesleri.,. 
- Sayan, soyan, sıyao, boyan, 

bayın. (Arkadaşıoa hitaben:) Cimi 
benim fonetiiim bozuldu. Sen ıÖy· 
lel diye mikrofonu ·Ona uzatır. Alır 
Cami: 

- Bu salonun balonunda ... 
- Hoppala! ne balonu?. 
- Azzzim, beo balon deme· 

dim, dikkat eti Ben bu balonun 
sabunu, şey yani bizim Basın Bir
lirinin toplaodıiı şu adı aklıma 
a-elmiyen çata altında hah, yakala
dım... Tamam. Bu salona JQtfen, 
merhameten, inayeteo, mürüvveten .. 

Mizah muharrirlerinin piri Ve
fik Hamit bağırır: 

- Türkçe konuş azizim! 
- Beo Türkçe de konuşurum, 

Arabca da. O benim bilec,ğim şey. 
Burada bulunan soyan baylar •. 

Yayıkça bir ses - Biz ticaret 
ettik, estağfurullah. Kimseyi soy
madık. 

Bu sefer de Safai karışır: 
- Bırak! Bana bırak 1 Dilimi 

ayar ettim: Sayın baylar ve bayın 
saylar!. 

Şimdi hep bir ağızdan Dai ba. 
şıoı marşıoı okuyacağız. Haydi ba
kalım. 

Yanındaki meşhur (Kaotatris) 
e sorarak: 

- Makamı neydi sultan? 
- U,şakl 

- Yoool Hakarete tahammül 
edemem, ben uşak değilimi 

- Hayır! Makam. 
- Ne makamı, hangi makam. 

Benim makamım .. 
• Sesler: 

sun 
- Senin 
inşallah. 
Cami: 
- Safai 

makamın Cennet ol· 

kardeşimi Bayanın me. 
ramr ... 

- Ben senin kardeşin değilimi 
1Ben kimsenin kardeşi değilimi Ben 
kimsenin kardeşi olmıya tenezzül 
etmemi Ben kardeşıiz, eşsiz ( bir· 
denbire etrafa hitaben ) hep bir· 
den· bir, iki, üç, üçbuçuk' .. 

Dağ başını duman almış ... 
Gümüş dere durmaz akar ... 
s ... 1er: 
- Sade dağ başını mı ? He· 

pimizin başı dumanlandı. 

(g) leri yumuşak konuşan bir 
seı: 

- Bayım 1 Alf ederainiz 1 Bu 
nerede bu Yumuş dere? Adre· 
sini alabilir miyiz? 

Oltuyanlar: 
Güne.ş ufuktan şimdi doj'ar ... 
Sesler: 
- Ayol ıünrş çoktan doğdu .. 
Garsonlar gülffek: 
- Evet paııaml Sabah olmus .. 
Bir kaç dostlarile kolkola ga 

of Valesi o üstüne topluyorlar. A· 
miral remisioden bir ağaç kütüğü 

g-ibi bir su ve duman 11ütünu yük· 
seliyor. Japon tayyareleri onu bir 
torpille yaraladılar. Ne pom pom 

ları taraf andan geminin üstüne ge• 
riJen ateş perdesine de göğe di· 
kilmiş topların çıkardığı şiddetli 

şimşekler Japon tayyarelerlni dar· 
durdu. 

Price Of Vales, sancak tara· 
fından iyice yana battı. Biz ondan 
allı palamar boyu uzaktayız. 

Bir (namzet) koşarak geçiyor. 
- Price of Valesin dümeni 

parçalandı. 
Diye bize bağırıyor. 

Bu hafif tayyarelerin deniz el· 
jarlerine yaptıkları bo iş inanılır 
gibi değildi. 

Tayyarel~r bütün bombalarını 

atmış olacaklar ki gidiyorlar. Ba· 
nunla beraber iş bitti diyemem. 

Biri baiırıyor: 

- Bakınız, bakınız! lskelede 
tam Griva mataforatı altında 111 

da bir çh·gi var. Blr torpil. Bizi 
atladı. Prin ce of Vale1 işaretler la 
torpilJenip torpillenmediğimizi soru 
yor. Yarbay Teunant cevab veri· 
yor: 

- Henüz torpillenmedik. Şim· 
diye kadar on dokuz tanesini at· 
lattık. 

Allı ateşçi güvertemize geli

yor. Daman ve mazottan kapkara 

olmuşlar. Tedaviye ihtiyaçları var. 

Acele grandi direğinin dibindeki 
zırhlı kazamata indiriliyorlar. 

Prince of V ales gittikçe yana 
yatıyor. Önümüzde pom pomlarda 
çalışı.olar, boş f işen kleri def ediyor 

1 

yeni faaliyet yeri açıyorlar. 
Öğleyi yirmi gl'çiyor. Akıbet 

yaklaşıyor, fakat ben hali şüphe-

lenmiyorum. Sıkışık teşekkül lııı· 

- linde tayyarelerin yeni bir daliası 

görünüyor. Etrafımızda uçuyorlar. 
Şimdilik meramları Prince of Va
lestir. Kendimizi himayeden ziyade 
Amiral gemisini müdafaa için onla 
ra atf'Ş ediyoruz. 

Üç torpilin dilştüğün Ü görüyo· 
rum. Prioce of Vales ıon anlarda, 

zinorıun merdivenlerini inerlerken 
iki zıddan biri fransızca bağırıyor· 
dn: 

- L'Uoioo fait la farce 1. 
Öteki düzeltti: 
- Yanıldın üstnd. Farce de· 

iil, fauıse 
Hıılıt da onların peşinden cad· 

deye döküldü. Sokak çıımur ve 
be.va snlu mu sulu! 

( Cumhurlyet'te.n ) 

iki aaniye sonra başka bir tor· 
pil g.,minin ortasında infilak edi
yor. Sonra bir üçüncüsü kıça iıa· 
bet ediyor. 

Zırhlı sancak tarafına devrili. 
yor. Kıçı suya gömülüyor, insan 
bu lutları denize atılıyor. 

Ayni anda, müthiş bir sademe 
beni çanaklığ'ın duvarına çarpıyor. 
R ·pulse kıç sancaktan bir torpil 
yedi. 

- Sonu Yarın -

VIŞl'NI HAREKETi 
ŞÜPHELi 1 

( Bqtarafı birincide ) 

lngiliz ve Amerikalılara röre, 
Japonya Vişiden Madagaılı:ar üze. 
rinde bir takım üsler istemektedir. 
Mihvere göre ise, Madagaskarda 
üssü isteyenler lna-ilizler ve Ame· 
rikalılardır. Mihver kaynakları, A· 
merikalıların batı Amerikadalti 
Fran11z sömürgelerine 1\1\ter çıkar· 
mak üzere bolundutunu iddia et
mektedir. 

Vişi hükömeti, her iki tarafa. 
da mütarekenin esaslarından ayrıl
mıyacagı hakkında teminat verirken 
sömür&"elerinde müdafaa tedbirleri 
almakla meşguldur. 

, 

Paris civarının bombardıma· 
nıodan ıonra Vişinin lngilizlere 
karşı aldığı sert vaziyet, Amerika· 
lıları daha ziyade endişeye düşür· 
müştür. Vişinin bu bombardımıtn• 
lar yüzünden. kıyametler koparma· 
sı, İngilizlere ve Amerikalılara gö · 
re, iyi niyete delalet etmemektedir. 

lngilizler Fransadaki fabrikala· 
rı bombardıman ederken, Paristeki 
bazı Fransız motorları, logiltereyi 
Fransız halkının göz.ünden düşür· 
meğe matuf f aalivete geçıııişlerdir. 

Macar kabinesi 
kuruldu 

Ankara: 10 [Radyo gazeteıi)
Y eni Macar kabinesi kurulmuştur. 
Başvekil hariç olmak üıere, ltabi· 
nede eski nazırlar mevkilerini mu
hafaza etmektedirler. 

Yeni Başvekil Kalay 63 yaşın
dadır. Ziraat idaresinde bir müd
det çalıştıktan sonra 1929 da Ti· 
caret Nazırlığına tayin edilen Ka
lay, Gömböş kabinesinde Ziraat Na· 
zırlıiı yapmış, bu vazifeyi 1935 e 

1 kadar muhafaza dmiştir. 

7,45 Ajans haberleri. 
8,00 Müzik : Hafit lparça 

pro&"ramımın devamı (pl.) 

8,15 -
8,30 Evin saati. 

12,30 Prognm, ve 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: Karışık şarkı 
türküler. 

l2,45 Ajans haberleri. 
13,00 -
l3,30 Müzik: Şarkı ve 

ler programının devamı. 
18,00 Prol'ram, ve memle~ 

saat ayarı. 

k 
18,03 Müzik: Rady~ 

esrtrası. 

18,45 Ziraat 1' '- · . aıı;vımı. 

18,55 Konuşm (D 
badiıeleri). a ış politi 

19,10 Müzik: Şarkı ve ~tü l 
ler. rı 

19,30 Memleket saat 
Ajans Haberleri. ayarı 

19,45 Serbest 5 dakika ı 
19,50 Müzik: Kan k Ş 

türküler. şı arkı ~ 

20.15 Radyo gazete . 1 

5 
sı. 

20,4 Müzik: Bir H.tlk t• k r 
-· . . H ur O 
orremyoruz - aftanın türkü c' 

. 21,00 Konuşma (Güzel Ttır~ 
mız). 

21,15 M~z~k: Fas.ıl heyeti. 
21,45 Muıık : i{ıyaıeticu Ilı 

Bandosu. (Şef: lhtan Künçer.) 
111 

1 • J. Fucik: Marı: 2 _ F 
sini: Semiramis operasınd 1 

Uvertür; 3 · Verdi: Ria 
letto (Klarinet için fente 
Solist Ranf Öktem). 4. R. 
pighi: Senfonik: poem. 

22,30 Memleket Saat AyJ 
Ajans Haberleri ve Borsalar. 

22,45 -
22 50 Yarın ki Proıram, 

kapanış. 

~---------J 
v 11'1: 1 

77 Mart 7942 
ÇARŞAMBA 

YIL:t942 • A Yı 3 Gün: 70 Kuıın 
Rumi 1557- Şubat 
Hicri 1361- Safer 

G~:. Nöbetçi Eczane' 
Ali Nasibi 

( Yagcami yanında ) 

Camiden Pösteki ~ 
çalarke.n yakalandı . 
Mastafa oğlu• Ahmet Tornf1 

İıminde biri Y enicamiden üç Pi 
tek~ çalarken yakalanmış, adliye 
t~slıın edilmiştir. fl • • 

ı A s K E R L 1 K ı Japon deniz hakimiyetinin büyük rolü 
J •pooyanın Amerika ya ve lngiltereye loarşı 

harp açmak cesaretini göıterip göstermi· 
yeceği tahlil edilirken her Şf'yden evvel jıtpon
ların donanma cihetinden bu Anglo - Sakııon 
devletlerinin beberinden zayıf olduğa müliha
zasile Japonların harbe sebebiyet verecek hal· 
lerden içtinap ~decerıne hükmedilmişti. Bu ka· 
naatledir k 1; Amerıka J ıponya ile yaptığı son 
müzakerelerde ondan Çıni tabliye etmek iste. 
ğ'inde bile bulunac•k derecede ileri gitmişti. 
Anglo - Saksonlara göre ellerindeki donanma 

Japon donanmasına kat kat üstün olduktan 
başka cın elverişli üslere malikiyet bu üstünlü. 
iü daha müessir kılmakta idi. 

Filhakika muhasım iki tarafın zırhlı ve top 
adedinin mukayesesine dayanan bu naıariyenin 
doğ'ruluğu geçen~ Umumi Harpte bittecrübe sa
bit olmuştu. O halde bu harpte de hanri ta
rafın zırhlısı ve topu fazla ise ıalibeyeti ve 
binnetice deniz hakimiyetini o tarafın kazanma· 
masıoa bir sebep olmazdı. lnıiltere faik do
nanmasile Almanyaoın denizlerden ticaret ve 
harp maksadile istifade atmesine nasıl mini 0 • 

loyorsa üstün Amerikan donanma1ının da Ja · 
ponyaya ayni mümanaati göatereceii tabii idi. 
Gerçi coirafi durum ve dooanma varlıiı itiba· 
rile Japonyanın Amerika karşısında, Almanya. 

nın vaziyetine niııbetle, daha müsait mevkide 

olduğ-11 teslim ediliyordu. 
Fakat Amerikan donanması lnriliz kuvve. 

tile birleşip Japonyanın muhtemel harekatına 
hedef olacak sahada merkezi bir üsse toplan• 
dığı takdirde Japon iıtili emellerinin tabakku· 
kuna imkan hatıl olamıyacaktı. 

Japon fütuhat planının ilk hedefi batı Pasi· 
tik.teki tekmil adalar ve bo meyanda Ma

lezya ile Singapur olduğuna göre, ba planm 
tatbiki evvel beevvel deniz nakliyatının emnİ· 

na,n~ası elbette ki denizaşırı Japoo naiı.liyatına 
manı olacaktı. O halde bu tehlike izde edil. 
medikçe deniz nakliyntıoa bağlı fütuhata te. 
şebbüı edilemudi. 

Harbi ıöze alarak taarruz planını tatbika 
karar verirken Japonya için ilk yapılacak iş 
düşman deniz kuvvetleri birleşmezden evvel 
onları ayrı ayrı yakalayıp imha veya tesirsiz 
hale sokmaktı. · 

Bn maksadın istihsali ya donanma kuvve· 
tile düşman donanmasını muharebeye icbar 
ederek karşılıklı_ ~op maha!ebesinde onu tahrip 
e.tmek yahut tesırı fazla kuçük hıırp vasıtala· 
rıle ona büyük zarar verdirmekle mümkü l • 
b·ı· d" n o a 

ı ır ı. 

Birinci oıkkı tatbik için düşmana üstün bir 
donanmanın muharebeye sokulması · d 
k" b t '-d· d f 1 ıcap e er _ı; u a .. ır e az aca zayiatı da göze l k 
lazımdı. a ma 

K uvvet üstünlüğü temin edilemediği 
. yahut mabarebede vuku bulacak 

zayıatın telafisi düşmana nazaran daha müşkül 
olduğu ahvalde kuvveti harbin bidayetinde 
yıpr.atroamak için düşmanla kati neticeli açık 
denız muharebesi kabul etmek hatalı bir hare· 
kAet olacaiındb n ikincı şıkkın yani kilçilk ııi· 
labla büyiik iş görme planının tercihi bir :ı.aru· 
ret olur. Gaye, düşmanın esas muharob• onıa· 

·· buna 
ru zırhlılarını batırmak olduğnaa K"!~ h 
torpido silihile muvaffak olunabilecegı esap · 
lanarak bu silahı kullanan deni:ı.nllı ve tayya. 
relerin düşmnna saldırmıılarına !ırsat • aranır. 
işte Japon bahriyesi zırhlı gemı zayıahndan 
büyük bir ihtimaoıla kaçınarak bu fırsat silah. 
larını hücuma geçirmiştir. Tacrruz siliıhıoı inti• 
bapta Japonların isabetli hareket ettik!erini hi· 
dlsnt is bat etmiştir. o iğer taraftan Japonya düşmana iste· 

ailen yerde ve istenilen zamanda 

n~ ~ullanmakta gÖ!terdiği yüksek maharetli 
t?l.ıye alanında da üstünlük elde etmiştir.Amel 
nkan donanma · k _ ' . sı ıse gere ıevkulceyş ve gere) a 
t~bıyed~ teşebbüsü düşmana kaptırmakla büy# 
~ır ba~a iş~~miştir. Ba •eretle barbio bldaye1 
tı~de ışledıgı hatayı tamir etmekte güçlüi•b 
U&"ramıştır.Bu batanın neticesi daha uzun müd' • 
det çekileceğ'e benziyor. Çünkü Amerikan do 1 

nanması Pearl Harbour baskınından beri henü' 
mühim bir harekete reçememiştir. 

Japonya elindeki hücum ıillblarından yalıa 
nız tayyareyi kullanarak İngiliz donanmasınq
da aynı elim akıbete uiratmıştır. Denizde bıık 
iki esaılı zaferi kazaodıkten sonra Japon isti. 
liısı B. Cborchill'io dediji ribi önündeki aeddıd 
yakın bir ıel baJiode hızla inkişaf etmiştirfı 
Harbe karar voreo JaP-onya için bundno dahte 
ideal bir plin olamazdı. d 

A
caba :4ngl~: s_aksonl~r Japonyaıııo böyltıil 
bir plan duşunup tatbık etmek istiye • • · . . . cegın• 

ihtimal vermedıler mı? Hıç şüphe yok lı;" 
Jarca bo ihtimal dütünülınüştür F k t J 

1 00t • a a apon 
Yanın harbe takaddüm eden g· I d un er e mat 
başıoda müzakereyi kabul ederek A "k r} 

merı a 
donanmasının karşısında boyun eg" e . 

- · h - , ' vazıyelS 
goıterme11 arbe cur et edeaıiyecea· h b 'f 
h l . . ı.. b •' za a ın 
ası etmıştır 11.ı; u suretle Japo d l d . 

l~ n ev et a am •ı 
ları p anın askeri kısmını old • "bi 1. · uru gı po ıtlkelç 
taraf mı da makıııda en uyao I it . 

t 
• 1 d' 6 n o ara tertıı:. 

e mış er ır. 

Görülüyor ki; donanmftsıodaki dritnot v/ 

t?p adedi üstünlüğünün doiurdoğo gurur Ame : 
rıkaya pahahya mal olmuş ve Jnponyaya deni~· 
hi.k imi yetini kaptırmıştır. Hnlisn; Pasififio bU ,' 
hassa adalar havzatıoda Japon ordularının y.J_, 
dırım süraHle fütuhat yııpoıHın~•. har.bin bidat 
yetinde cılde edilen deniz hikımıyetı bOyil~ 
rol 0 namaktadır. Ba hikiaaiyetia Japon doa 
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T!~~~~~ç~!~m~~~;~~.~.8!~~~~r!!~0,~~.~.010: Mart GENERAL ELE CTR 1 c Radyo 1 arı 
942 tarihinden itibaren aşaiıya y~ıldıiı fekHde arttırılm11tır. Etiketle· Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 
rinde yeni zamlar yazılı mamalitımızın piyasaya çıkarılma11oa kader h •k• t t•b t h • • d l (GENERAL ELECTRIC) d l l • t• S 
halkımızın arza ettilderi mamallb ba fiatlarla bayilerden tedarik edebi. er 1 ı er ı a ı avı yenı mo e ra yo arı ge mış ır. ayın 
lecekleri ilin olnoor. müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. 
SiGARA VE TÜTÜNLER lÇKlLER 

N .. vi Beher paket fiatı Nevi H"cmi Beher şişesi F. 

55 Kuruş Huauıi f, ve kulllp 50 230 
50 - » 25 125 
50 » 15 78 
48 25 derecelik 100 315 
40 )) so 165 
30 » 25 85 

ierkildoryao 25 :» 15 58 

~ hfra 25 43 derecelik 100 245 

t>elincik 25 • 50 130 

r. .ı:oali 25 ,. 25 70 

~f ıryaki kalın 24 Votka 100 270 

f ıryaki _ince 24 ll> 50 145 
Jabay 18 ll> 25 75 
Sorinci kalan 22 1.ci nevi likörler 100 360 

~ir~oci _ i~ce 20 ll> 50 200 
çuacu ıoce 15 » 25 100 

~-l&oımeli 17 2.ci nevi likör 100 300 
-l alk kalın 14 » 50 175 

:tövlü kalın 11 ,. 25 90 
röylü ince 11 · Vermut 100 180 
l"nali tütün 25 ll) 70 135 
{•fra tütün 18 ll> 50 110 

e atlı ıert 18 Ka11yak 70 245 

,••inci 14 • 35 135 
ı -ııofiye 20 ,. 15 70 

ipo türk 45 Şarap 340 210 

ıipo tütünü 75 » 200 160 
' faban Bohça 650 ,. 70 60 • 28 50 120 ı;riaci Isfahan Kolonya 

1 :>fra tuzu 16 kiloluk paket Bira 50 40 

~ Yakılacak ispirto 75 litr. 

Kolonya ll> 140 » 

1795 10-11 

inhisarlar Adana BasmüdürlüQünden: 
Tütün ve içki mamolitı ile ıofra ve mutfak tozu fiatları dei'iıtiiia-

ID bu nevi inhisar maddeleri satan bayilerin; 9 Mart 942 akşamı elle. 

11 .;ıde mevcut bilumum mamulat mikdarını 10 ve 11 Mart 942 fünleri 

1 ı•rfıoda bir beyanname ile lohisarlar Adana Başmüdürlüiüne bildirmeleri 
zamu ilin olunur. 1796 10-11 

Fabrika sCJtışı ilanı 
·Sümer Bank Umumi Müdür lüğünden : 

l ) Bankam•H ait Tosya'da kain Çeltik Fabriitası, peşin para 
le ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya çıkarılmıştır. t [ 2. ) Satı~a, fabrika arsası ile binası ve bina dahilindeki makineler, 

:J,ı eıisat ve teferruatı (3 üncü madde hükmü mahfuz olmak üzere) da 
1 

1 ıildir. . . 
' 3. ) Fabrikada bal anan i~letme malzeme11yle yedekler ve muhtehf 
1 'aalzeme defterlerimizde mevcut kay•tlarına ve devir tarihindeki rayice 

~röre tesbit edilecek bir fiat üıeriadeo alıcıya devredilecektir. 
,;~ 4. ) Muvakkat t~mioat 6 250. - ( Altı bin ikiyüz ellı) liradır. 

5. ) ihale 16 Mart 1942 tarihine müıadif Pazarteai fÜnü saat 15 
1
Je Aoltara'da Silmer Bank Umumi Müdütlüiü bioa11oda yapılacakbr. 

l'D {tavakkat teminata alt makbuı: veya b~nka teminat m.ektabuou .muh· 
'ttvı ve a111lü dairesinde kapatalmış teklıf zarflarıoıo, ıbale eaatınden 

r ılr ıaat evvel Umumi Mildürlüiümüz Mohaberat Şubeıine tevdi 
h . . d 1 dılm·~ olması lizım ır. 
, ı. 6. ) Satıştan mütevellit bilcümle resim, maaraf ve harçlar ahcıya 

'ittir. l'P 7. ) Banka ihaleyi yapıp 1apmamakta aerbettlir. 
~I 8 ) Artırmaya çıkarılan emlaki görmek veya bu hususta fazla 
1 
f*h"t almak istiyenlerin Toııya Çeltik Fabrikası Müdürlüiüne müra· 
1tatları 25 - 4 - 11 1745 .......................................... 

'• 
"228 adet sokak levhası yaptırllacak) 

: Adana Belediye Riyasetinden : 
1 ı ı - Yeniden adlandırılmış olan 21 caddenin isimlerini 
el • k 1 .~ıterir 228 adet sokak levhalarının yaptırılması işı açı o a-

llk eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu itin keşif bedeli 684. 00 liradır. 

1 ı 3 - Muvakkat teminata 51. 30 liradır. 
1

; 4 - ihalesi M\rtın 27 nci Cuma günll saat 1 S de Be
ldiye enciimeninde yapılacaktır. 
\ S - Şartnameıi Belediye Fen iıleri Müdürlüğündedir. 

1teyenler orada görebilliler. 
ı 6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Belediye En· 
,.! imenine müracatlan ilin olunur. t, ı 799 ıı - ıs : 20 - 2s ' 

-~: SAT ILI K MOTOR 
~ Çif tÇilere : · 
•. ı Bir adet H A N O M A K marka 60 
'•J>eyglr kuvvetinde Dizel motoru bir 
~ ... kötenlyle ve b ı r de k ültUrvatorlyle 

birlikte satıhktır. Almak istiyenlerln 
;.,a6ıdaki adrese müracaatları. 

/. f ~ ADANA 24 Fahrikaıında Hurdacı Behçet Çat 
~ ! s - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 1780 

,(:~ BAY ANLAR! --.-.. 
lt l k · · · b' r · · ı lamaşınızı mut a a ıyı \eruye ıç ırını:t v~ rlilıtiriniz, yokaa ynık olar 

~ı TERZi MAKB ULE NiL 
1 ,, .. , .... _ .. 
d 

Asri Sinema caddesi , Cıımlıariget 
olaıla lcarıuında Diıpan•r ıoluılc 

ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Burduroğlu 361 1-155 

Tan sinemasında 
Bu Akşam iki film birden 

-!-

Şimdiye Kadar hiçbir fimde rörülmemiş heyecanlı ve tüyler 
ürpertici Bir mev2u bir kahramanlık menkibesi bir c'saret destanı 

1 Kim Ölecek r=! Kim Dönecik! 
Büyük Heyecan Ve Macera FıJml 

-2-
Romanı bütün dünyada intişar eden emsalsiz mar.era 

Şark saraylarının ihtişamı muazzam dekorlar rakkaseler 

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

Pek Vakmda : 

Maskeli Kartal 
30 Kısımlık Büyük Seriyal filmin hepsi Birden 

Bugün 2,30 da : TAN'da : Kim ölecf'k - Ali Baba 

İLAN 
Tarsus Rasimbey 

Adana sulh hukuk 
mahkemesi satış 
memurluğundan = 

Adana Rttşdbey mahallesinde 
Hızarcı Mıhmut oglu Haı: ı Mehmet 
Ölçücü ile Mehmet otlu Hasan Men
fÜCÜn müştereken muta"arrof ol· 
dutu Kadastronun 484 Ada 9 par 
sel numaraaında kayıtlı şarkan 8 
No. la parsel sahibi Mahmut Man
tı Garben 10 No: hı parsel sahi
bi keresteci Yusnf oğlu Ali vere . 
aeleri Şimalen 236 No: in ıokak 
Cenuben tariklam ile mahdud iki 
k111mdan ibaret olup birinci kısım 

1 Fabrikası kollekt if 
işletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

, karşılıklı iki oda bir mı..tbah ve 
10 tulumbası ve miktarı Kifi avlu 
ya cami hane ve ikinci kısım bir 
maiaza olup heyeti umomiyesi iki 
bin JÜZ lira muhammen kıymette 
bulanan ve 280 metre murabbaı 
sabada olan itba s•yrimankal ,. 

yuonuo izalesi suretile satışına ka • 
rar verilmiş ve hüküm katileşmiş 
oldoiuodaa Adana belediye mezat 
salonunda açık arttırma ile satışa 

çıkarılmıştır. lık ihale tarihi 31· 
mart· 942 tarihine raslayan salı 

rünü saat 9 da başlıyarak 12 de 
bitecektir. Muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiı be~ini bulmadıiı tak· 
tirde en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile on fÜn daba 
temdid edilerek 10-4-942 cama 
rünü aynı ıutlarda kati ihaleıi ' 
icra eeileceiinden talip olanların 

yüzde yedi boçok p!y akçaları ile 
birlikte mezkOr rün ve saatlarda 
Adım" belediye muat salonunda 
hazır bulunmaları ilin olunur 

1798 

1- lşletmem:z ihtiyacı ıçın 
qaiıda yazılı gıda maddeleri bir· 
den veya iki üç def ada teslim edil. 
mek şartiyle ve pazarlıkla satın 

alınacakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalem· 
ler için yapılması şart diiildir. Her 
madde için yııpılacak ayrı teklif 
ler kabul edilir. 

3 - Mal bedeli teslimini mü· 
tealdp derhal ödenir. 

4 - Taliplerin 10 rün zarfın· 
da Fabrika Müdürlüğüne bizzat 
veya yaziyle müracaatları. 

5 - Ton kuru fasulye 
5 - ., ,, Nohut 
5 - ,. Pirinç 

10 - ,, Balrar 
3 - ,, Mercİmf'lk 

1000 -Ki. Sade Yai 
1000 - . , Zeytinyaiı 

6-10 1774 
~----

Cif tci Birliğinden : 
' Ma:eton Çiftçiye sıra ile 

ve mütemadiyen verilmesi için' 
işler halde Traktörü olan çif
çiler'in karnelerini Muharrem 
Hilmi Remo ticarethanesine 
bırakarak Mazot tedarik et· 
meleri, Mibzerler ve orak 
makineleri için de Gres yağı 
verileceği ilin olunur. 1800 

Elyevm lstanbulda Elhamra Sinemasında 4 haftadanberi emsalsiz 
bir muvaffakiyetle Gösterilmekte olan ve bugüne kadar yapılan 
Şark filmlerinin Şeheseri Türk şarkıları Türk muziğiııin en nefis 
nağmelerile süslenmi~ olan binbir gece hikayelerinin e n meraklısı 

~ Ali Baba Kırk Haramiler F-
Turkç• SözlU, Türkçe Şarkıh, Şark Musikili 
Bugün 2,30 da : Alsaray'da· : Singapur yolu - Ali Baba 

PEK YAKINDA 

Arabacının Kızı Dunyaşka h 
.. mi ............................ : ........ .. 

Ta bela-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
. Uzunzamandan
beri lstanbul, An
kara ve lzmirde 
çahşmış olan de
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde işe 
başladığını bildiririz 

Bilumum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

• 

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

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

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMİRIŞ 

iLAN ihale tarihine ait 
Bir tashih 

•••••••••••••••••••••••••• , 28 Şubat, 5 ve 10 mart 942 

ıı ADANALI DOKTOR l tarihli gazetelerimizin ilin sabifele 

C. H. P. binası inşaatın. 
dan artan bir emaye ile, ter-
müsifon, bir miktar İspanyol 
üstübeci, dam kiremidi mab
yesi, karosiman, ispanyölet 
kolu demirlerile beraber, bir 
miktar kıtık ve daha bir ta
kım inşaiye malzemesi 12.3. 
942 tarih\nde saat onbeşte 
Parti binasında satalacağı 
ilan olunur. 1791 10-11 

rinde çıkan Askerlik Dairesi Sa 
ı tın almıa komisyonu başkanlığıoıo 
ı z k · 0·- ZVEREN ı 5000 kilo beyaz sabun alınacarı-ı e e rı ya ı hakkındaki iliıııo ihale tarihi 17-

i Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıkları l _~_~;~_~ç_~1:_~~9_:_:~l_~:d_:::i~:~_ID1~_:1~~ 
i Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı 
ı Cumartesi - Pazartesı ve Çarşamba ! 
ı günü saat 3 - 5 e kadar parasız ,... ı J A DRES : KuruköprU Trahom Dispanseri ı 
ı kar,ıaında. 1701 1 - 15 ı ...................... ~···· 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplara 

942 iKRAMiYE PLANt 
KEŞIDELERı 

l Şubat, 4Magıs,JAiustos,2/kinciteırin tarihlerinde gapılu. 

19 42 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 

3 
2 

3 
10 
40 
50 

200 
200 

,, 
.. 
" ., .. 
,, 

2000 
1000 

750 

500 
250 
100 

50 
25 
10 

Liralık 

.. 
.. 
.. 
" .. .. 
,, 

" 

2000. 
3000. 
1500. 

1500 
2500. 
4000. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira 

" 

" ,, 
.. .. 
" ., 

TUrklJ• 1, B•nk•••n• p•r• r•t1rm•kla r•I 
p• r• blrlldlrmlt ve t•lz almıt olma, .,nı 

Satılık bağ 
Yakın, topreğı kuvvetlı etrafı 

tellidir. 
Niğde hanında 1 no. da 
Ahmede mu~acaat 
1797 11 13 15 

lmtiyas Sahibi ı Cavit ORAL 
u. Netrlyat MUdllrll ı Avukat 
Rlf.t YAVBRor.u1 
8aaıld1tı YM r (BUGÜN) 

.............. ,_ "''""' .... .-----... ----------------~ ASRI SINftJlADJ\ 
BU. AKŞAM s;_~";e 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişkin birlikte 

Sek izinci Temsil 

Velinin Çocuğu 
Komedi 3 perde 

Pek Yakında 
Dünyanın Sekizinci Harikası 

TUrkça SözlU 


