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iDARE YIUtl ı Yeni 
lataaron c•dde91 Adana 
Telefon 138-Poata K. 48 

Abone : Yı ltıM, Altı •rlltı 
7, ar.ılı 125 kuru,tnr 

lıln ••rtları ldaı. ile 
kararl••tırılır 

r 
Posta Telgraf ve Te
lefon idaresinde yeni 
tarifenin tatbikine 
geçildi Yuı.rı ildncide 
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Dün Adana' da ilk oıa·rak 8 ton arpa hasat 
Edildi ve Topr.ak Ofi.se_ Verildi 

= ı EL KOYMA KDMELERI KU
J 

\ 

• 

1 
Bir Alınan k · • . · aı erı ışıal altındaki 6lr R111 ı•lırl· 

nın lırıd ti · . ıı arına kara magnı gerleıtlrıgor 

fıfarkot 
ıvarında 
ustaarru
Uhareketi 

Almanlar 
Mareşal Tim~ınlco 

• lcıınetleri luuıısında 
cat ediyormuş 
erç yanmadasında 
us hava meydanla. 
bir duman perdesi 

lhnda körletilmiş 
I 

Ankara 14 (Radyo raıetesi-
takil Romanya radyotanan 
d'·ı h 1r ıbere röre Mar1şal Time. 
ko kıııaanda11ndaki Sovyet or• 
" Harkof civarında bir taarraı 
eketine riritmittir. R111lar ilk 

11 hatlarına nilfaa etmiılerdir. 
"ı az 0 kadar tlddetlidir ki, Al· 
ar 't•L 11 

la ve cephanelerini terk 
ek ric'at etmektedı'r o·· . 
8~rer taraftan lrıriliz radyoıa 
•llı~~r~ı 118friyıtanda ıa haberi 
kerç 
atı 

0 
it Yarım ada11ndı Alman 

adar •tırdar ki rayele· ,,.,.... ' 
•:tından r ~He, Almınler Kerç 
••thıi L ote tarafa 11çrımık 

d 11;endU ' d 
ır. •rın • balamamıı· 
Sovy~ 

i çekil•e !:'.ç •aharebeıinde 
af etmiıl•rdlr A.a~ lı:aldıklarını 

0 

~Cal. L
IDUDtlZllD J•Plldıta.. uq rllca. 
ar. 'ddıaauıda. 
Ba haberi ihtiyatla 1...__ 

ııadır. Çnnkll, de~11-ak 
olan bir 11hada mantaaa ~•Jet 
n ... yapmak çok r&çtllr ... ._ 
Harkof taarr111anan b' 
~n ır tek 

• tıarnı için toptanın bllyQk 
t 

0 
kavvetlerinlo yıtınıklarını 

a:,~d haıırlıklarını bozmaktır. 
ç b •o bildirildiiine göre, 
i t~fl ~rebelerinde Almanlar 
layı: pıke. Sutka uçaklı1101 

•ftııı 7,. lcaU.nmıılardır. Diier 
• rçolı So.;et açaklarının 

ltalyan askeri 
müşahitlerine göre 

İngiltere 
Orta sarkta 
Taarruza 
geçecek 

Stokbolm 1.f' (a.a) - Sveaska 
Tarebladet ruetesinin Roma ma 
:--biri, ltalyın Hkeri müşahitlerinin 
•rUter•fn M b • 1. miktarda • ••\r• e emmıyet ı 

vetleri a ~k-, ~ ... ve deniz kav· 
lerini b'ırld'a -~ltial tesbit eyledik 

1raıe11;t9c1· M . I 'li ı • ır. üıabıtler n· 
rı z erın pek k 
. bi t J• •nda Mııarda ye-

nı r aarrua l''f••ler . . 
oldtı ğa neticea 1 ibllmıh 

ıae varmaktadırlar. 
Alman hududa 14 ( ) A 

d i d Al ... - k· en ı e man havı k 
koma.tanı maretal Voa Kavvelrtlerlfn 

. lal ... " rın t yayı terkettij-i ıörle 
mektedir. A~deniıdeld Alma:aıh~: 
va kavvetlerı mevcadanan d't 

bl . L• •er cep e erı ta .. vıyeye yırdım içi 
azalttlacığı samlıyor. 0 

Diier taraftan Rommel'in Lib. 
yayı terkettii'i ve Raı ceph .. lnde 
komataohjı alabileceği ıınnedil
melı:tedir. 

Maltı 14 (ı.a) - Dllo, Mal. 
taya kırıı bava btlcamları hafif 
olm1111a da dOımanın zayiab gıne 
ağırdır. 

R11mi kayaıklırdın öirenil• 
dlğioe röre Maltı ada11 üzerinde 
507 düıman uçaiı düıürülmüıttır. 
Ba sayıda mııbteaıel olarak kay 
boldaia sanılanlar dahil değildir. 

balaodakları havı meydanlırnıdın 

Ulkamadıklan, bunun. meydanları• 
haııııi bir ılıtemle ıiyıb dumanla 
körletilmlı olmasından ileri reldiii 
haber veriliyor. 
blldMoıkova 14 (a.a) - Royter 

iri yor: 

daa,.:•k .. al Timoçenkooan kumın
ı • .,1 ta• i kıtalar Harkof'ı yaptık· 
dafa1 b~tl'•da Almanların ilk mtl· 
mın m&bı •rını yarmışlardır. DDt· 
tır, Timoç':..tir ••aafeye ıtılmıt· 
yıldaımıktad 0 

k•v-.tleri Hırkofa ... 

RULDU VE l_ŞE BAŞLADll 
Bunlar 16 bölge içinde tahmin, tesbit ve sevk işile uğraşacaklar 

A..faua'da arpa hasadına baş· 

lanmış ve dün büyük çiftçilerden 

B. Recai Tarımer hr11fındao 8 ton 
arpa kiloıu l 1 kurnıtao toprak 
mahsulleri ofisine sıblmııtır. 

Dii'er taraftan Ziraat Vekile 
tinin Adana'ya gö:ıderdiği 32 batöz 
relmiş ve k11rulmu1t11r. Bunlardan 
7 si Ceyhanı, 25 i Adana mınfi . 

kasıodaki çiftçilere daiıtılnııştır. 
Adaoaya ayrılan batözlerden 10 u 
biçer döver, 15 i yalnız tane iıtih· 

Havaların serin giditi mahsul üzerine 
müsbet tesir yaptı, yağmursuzluktan 
doğan korkuları giderdi. 

yığmanozlaktan dojın kurkaları 
gidermlıtir. 

Koordio11yon kıruı mucibince 
Viliyetimizde «el ko1ma kllmeleri» 
kurulmoıtar. Viliyet 16 bölreye 
ayrılmış ve her bölreye çiftçiler, 
muallimler, eğitmenler ır11ıodan 
seçileo iki memıır tayin edllmiftir. 

111 eder cinstendir. 

Vilavet Zirut Müdürlüiü em
rindeki 53 batözle birlikte 85 ba· 
töz, bıı yılın hubql>at mahsulünü 
vaktındı biçecek vl dövebilecek· 
tir. Batözlerin her biri, Eyhll ayma 

-~--

kadar 600 Ura mukabilinde kiralan· 
. mıştar. 

Ziraat Mlldürllmllz 8. Nuri Av
cıden öjrendithaize göre, son rlla
lerde havalımn serin ridlşi, mıb
ıal üzerine müsbet tesir yapmış, 

Banlar ıa bııılırlı mllfterek çalı• 
şıcaldır, mahıııtlü tarlada tahmin, 
teıbit edecekler ve ıevk itile at· 
rqacaklardır. 

Kinin/ere lıükiimetçe el kondu HAVA 
şebiflerimiz G ·· · yeni bir ı o r 1 n g koordinasyon Almanyaya 

Pamuk 
satacağız · 

Yişi'den Ell•r~!~~-'y~ ki· 
De/ ı·s1edı· .__ . nln komprlmlerl bu· f a-nıar b•r•nname 

Fransız bahriye tez
gihlannın tahliyesi 

kararlaşhnlmış 
Moskova 14 (a.a.) - Sov1et 

rHmi aj•a•ının Ceoevreden aldıtı 
bir habere röre, Almanlar Fran11, 
Belçika ve Hollıudıdaa ifrıl kıta· 
larını reri çekecekleri rünü dnın· 
nerelr. barılırdn iktisadi ve ıtrı · 'ı 
tejik menfaatlıraoı korumak için 
mülki ve askeri tedbirler ıbyorlar. 1 
Fransayı ridea Görinr, Viıidea 
Frınııı bahriye tuılhlarınıo bh· 
li1esi hakkında karırlaıtırılan blr 
plinın kabulllnü reca etmiştir. Al 
man htıkOme ti batıda vaziyet deil 
tirse bll tedbirin stratejik bOyük 
ehemmiyeti olacıtı kanaatindedir. 

Yine Cenevredeo relen haber 
ler Laval bOkOmetiae bildirilen ba
zı ihzari ıartları röıteri1or. Ba 
haberlere röre, Pariı bö resinde 
6 açık fıbrika11nıo, otomobil fıb · 
rikalırından bir kısmının ve 18000. 
mtltebı1111 Fran111 ifçilinin tabliye 
ile batkı yerlere nakli derpif edi-
liyor. · --- - -

19 Mayıs 
bayrağı 

Ama•~•'r• ve &ufehrl' • 
ne verdı 

Ankara 14 (Haıuıl) - Bura• 
ya relen malClmatı nazarın 
19 !rzdram'daa yola çıkı; 
mayıı rençlik hayratı Saı•hri at· 
letlerine te11im edilmiftir. Sımıaa 
atletleri de hayratı Am111ayı re· 
tirmiflerdlr. Bayrak Tokat atletle
rine teslim olııomak llzere yola 
çı karılmışhr. 

Papa sulh 
tavsiye 
ediyor 

) Yası•ı UçlneUde ) 
-:= : :=: :=: :; : : : : : : : : : : : : J 

verecek 

Sılılılıat V elclli 
· Dr. HalfJ.t Alat•ı 

Ankara 14 (Radyo r11ete1l)
Barlln resmi raıetede memleketin 
11bbatiyle ilrlli bir koordinasyon 
kararı neırolanmuıtar. Ba karara 
röre, kinin komprimesi yıpan bO 
tiln hakiki ve hükmi tıbsiyetler 
barllnden itibaren 5 rDn içinde, 
ellerinde balanao kinin ve kopıarl
me lerin mikdırını balandaldarı 
yerin en bi11fik mlllkiye lmirlae 
beyanna .. yl• bildireceklerdir. 

Ellerinde 100 rramdan fazla 
devlet ve kııılıy komprimeleria· 
den rayri kinin komprimeıi bala· 
oaa eczahaneler ıs riln içinde 
beyanname vereceklerdir. Beyana 
tlbr tutalan bilamam toı klnialere 
el lronmaıtıır. 

El konan kininler dejer R•ra· 
ları peıia verilmek Oıere 15 rOn 
içinde aatın ılınacakbr. Devlet ve 
kmlay kinin komprimelerind•n maı· 
da kinin komprimeai imali meno· 
lanmnqtar. 

Hih.Ometi böyle bir tedbir ıl· 
mata sevk eden &mil, memleket 
teki eczabanelwde, depolarda ve 
fabrikalardı mevcat kinin mikda· 
nnı tnblttir. Son zamanlarda bazı 
fı~maların fena komprime yaparak 
pıy111ya ıürdültleri görülmOıtür. 
Bu .kı~arla, bu mahzurun da Önilne 
geçılrnıı olmaktadır. 

Kinin, memleketimize bllhına 
Felemenk Hindiıtanındaa rela•k· 
teydi. Buralann Japonyanm ella• 
geçmeıl kinin teıaİlıial l'ltleftlr
miı•e de, bqka yarı.relen k lala 
tedariki lçla teciWrler alınmıttlr • 

Bir Alman ticaret fir
masile yapılan mÜza· 

kereler bitti 
Ankara 14 (Hasui muhabiri· 

. miıden) - Ttırk. Alman ticaret 

anlaımuı eıaılırına uyalır1k bir 

mtıddettenberi Ticaret Veklleti 

adın• Ziraat Baokaaile Fritz Seba· 

fer adındaki bir Atmaa ticaret fir

ma11 ıraıındı )'•palan mtlıakereler 

ıooa ermi~ ve hazırlanan makawele 

tarafların 1alihiyetll •ll••Iİlleri 
tırafıadaa imzalanmııttr. Ba malı:a· 

vele1e röre Almtnya biıden 3,5 
milyon Ttlrk liralık 35000 ton pa· 

( mak ılacakbr. Ba mikdar10 yOıde 

elliıl yerli birinci, yi1ıde yirmi beti 

yerli ikinci, yllıde yirmi beti klev

llnd cinsinden olacaktır. Almanlar 

ba pamuğao kırıııttını biae vere 
' cekleri tmtiı ile ödeyeceklerdir. 

~-

Bugün t•hrlmlz· 
de de bUyUk bir 
tören yapılacak 

Bugün bava şehitlerimizin a· 
ıiı hatıralarını ıoacajız. Ba mi• 
aaıebetle yardao ber köı•inde 

oldup rlbi .. brlmiade de tören 
yapılacakbr. 

S&at tam 10 da AtAtOrk par 
kı öallnde Adanadaki ranıizoo 
ıabay ve erlerile, mlllldye memuı 
lara, jaatlarmı ve polil mtlftaelr 
ri, okallar H halk t .. ekkllleri 
yerlerini alacaktır. 

Saat 10,30 da meraılm ko
matanı tarafından verilecek (dik. 
kat) komatUe törene bqlaaıcak 
ve ba suretle ıehitler aellmlanmlf 

0

olacakt1r. Ba komatla tören ma• 
balliııdeki diret• çekilmif olan 
bayrak ve resmi Waalardald bar· 
raklar yınJa kadar indirilip te&· 
rar çekilecek, fabrikalar ve loko
motif&er dildtlklerini çalarak töre
ne katılacaktır. 

Bir dakikalık 11yrı ıaam&1ıa· 
dan ıonra halkevi bandosu matea 
bavıaını çalacak ve bana mlltea 
kip bir mıora tarıhndan havaya 
Oç el ihtiram at111 yıpılacaktll'. 

Bandaa sonra topçu 4 alayın• 
dan bir 111bayla bava lı.urumandaı 
ve hılk partiıinden birer ıat ba 
rilnle alikadar nalaalar IÖylip· 

ikinci bir cephe meae- cekl•rdir. 

•••• ,ıne tazelendi N..tııklırı merHilD reçifi 18· 
kip edecek ve tören nibapt M-

Vatinıton 14 (ı.a) - Ker9 lacalıthr 
yırımaduındı muharebe batna ,ıd. !___.;....;,,;.;... ________ _. 
detile devam ederken, konrre n. 
yeleri ar111arla ikinci bir cephe 
açılma11 lehinde yeni bir ceryao 
kendini röstermiıtir. Arın hariciye 
enctlmeni relıi Reynold d•miıtirki ı 

" Amerika ve bOyük Britınya 
kavvetlerinio avrapıda Almınyıya . 

darbe iadireceklerl ... l'elaiftfr. 
Hıtler artık IC)ll90•• plditioi bUl-

D b _. tl•clf IDdJrinek mfla• yor. ar •r• 
verio bGa,.....1 pn•lt olac,. jn. 
Oodaa ...,. Japonlarla 1D8fpl .......... 

Toprak Ofis 
f aaligete geçti 
O .......... p., tcıprak mıhıllllerl ofisi ekipleri, mllıtıhallln ma· ,!:.. .ıa..p• etmek üzere Mihmandar ve Yaı:oartabk aablyele-

lmı 1 K t M' . h Kar ria ,.u..,ıerdlr· ara q, 1111 na iyelerlle al11h kauıma da Wr 
~ ,... kadar ekip röad•ilecektir. 
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Askerlik-----

A vustralyayaı 
Taarruz 

Japonya için Malezya ve Bir
manya hareketlerinden çok 

güç olacaktır. 
Avnıtralya et· dan Cava'ya sal 

rafındaki Ja· lsviçreli bir askeri mu- dırml\k kabildir. 

p on hareketleri harrir diyor ki: Japon- Yokıa bn üç li· 
münaııebetile bir man Avnstralyayı 
ısviçr• gazetesi· ya, Avustralyayı müt- eıe reçırme1t için 

oio aıkeri mu har tefiklerin elinde bı - k ö il r Ü olamaz. 
riri diyor ki: Çünkü buraıiyle 
Japonlar Pasifik raktıkça, şimdiye ka- adanınan cenubu 

te Salomon ada- dar aldığı yerler emnİ- arasında 2000 ki· 
larını ele geçir- lometrelik mesafe 
diler. Bundan son· yette sayılamaz. vardır ve bunun 
ra Yeni Herbld, ==~====;::::::::::==== büyük bir kıımı 
fiji ve Yeni Zelanda saldırmaları çöldür. Çölü geçmek kolay bir iş 
bekleniyor. Japonların ba yeni ha deiildir. Port D.arvin'den ancak 
reketleri yeni topraklar ele ı-eçir Dale Vaterse kadar şimendifer 
mekten ziyade şimdiye kadar al· hattı vardır. 
dıklarını koruyabilmek içindir. Ja Bundan sonra yolsuz, arızalı 
ponyı, ancak Müttefiklere taarru arazi başlar. Cenuptan l'elen ve Ali 
za geçmek kapılarını kapadıiı za- ce Sprinrı'de biten şimendifer hat 
man kendini emniyette rörecektir. tına yetişmek için bn arızalı ara· 
Müttefiklerin taarruz edememesi zideo, çöllerden geçmek Jizımdır. 
için de Amerika tayyarelerinin u Bu yol adanm iıtilisıoa roüsait de· 
çabileceğ'i hava meydanlarını, Ame jildir. 
rikan gemilerinin üs olarak kolla Adayı ele reçirmek için Brls. 
nabilecekleri limanları ele geçirme bane ile Sydoey arasına asker çı-
si lazımdır. karmak lazımdır. Bu sahiller ihraç 

Japonya, Avustralyayı Mütte· hareketine mü1aittir, Japonlar boraya 
fiklerin elinde bıraktıkça şiındiye • çı1'abilirler. Fakat boraya çıksalar 
kadar aldıi1 yerler emn?yette sa bile adanın en mühim k11ımlaranın 
yatamaz. Bunun için Avoatralyayı işgali yioe kolay bir iş dejildir 
da işral etmesi mantık icabır. Ja- ve çabuk olamaz. 
ponlar gerçi Cavada Müttefiklerin Müttefiklerin donanması veba-
küçük bir filosuna tabribetmişlerdlr. va kuvveti bulundukça, uzan bir 
Faltat Müttefilderin aııl deniz kov · seyahat yapmağa mecbur olan Jı-
veti el'ao sağlam duruyor. Büyük pon remileri daima hücoma njn. 
hava filolarından yardım görmek malt tehlikesine maraz boluna • 
şartile bu kuvvet bir rnn harekete caltlardır. 

reçebilir. Bana mukabil Amerikalıların 

Avuıtralyanıo zaptı Malezya ve da Avastrayaya yardım için uı.k-
Cavaoan zapta ribi değildir. lardan tevkiyatta bulanmaları lazım 

Avustralya halkı tamamen , beyaz. reldiiiol unutmamalıdır. Panama 
)ardan mürekkeptir. (7 milyon nü- kanalından Sydney 1900 kilometre 
fasta ancak 70 bin yerli vardır.) uzaktır. Avustralya iptidai madde 
Binaenaleyh Japonlar bu adada ıa· bakımından zeoriodir. Kendisine 
rt ırka mensup insanlar arasında yetecek kadar lrömürü vardır. Fa-
kllybolmoı bir askeri kuvvetle de kat benıioden, petrolden, makine 
jil, askerlik kudretini birçok harp yatından mahrumdur. Bunların Ame· 
ıahnelerinde göstermiş canlı bir rikadan gelmesi li.zımdır. 

milletle karşılaşacaklardır. Müttefiklerin bir zayıf noktHı 
Avultralyaya aaldırmak Malez da arazinin geniıliğine karşı 

ya ve Birmanya hareketlerinden nüfusunun pek az olmasıdır. Avus· 
çok rüç olacaktır. tralya kuvvetleri 200 bin . kişidir. 

Avnıtralyahlar şimdiye kadar Buoa 200 bin • kadar muhafız da 
boş durmamışlar, adanın etrafında ilive edilebilir. Bn kuvvet reniş 
Japonların ele reçirdikleri üslere bir sabaya yayılmaia mecburdur. 
akın tistüne ıkın yapmışlardır • Arazinin reniıliii bir taraftan dl· 
Avaıtralyahlar bu akınlarla Japon ier tarafa asker naklini rüçleştir-
hncamnna daba başlamadan dur. mektedir. 
durmak iıtiyorlar. Eller·ınde '-ifi S b'll · • ı .,. a ı erın genıı iii yüzünden 
derecede hava kuvveti bnlondolcça Japonların karaya Hker çıkarma. 
Japonların hazırlıklarını bozabile ı 
ceklerdir. farına mini o mak kabil deiildir. 

Karaya çıkan Japonlar muhtelif 
sıçramalarla, boraları havadan bom. 

( Devamı üçllncllde ) 

-ı 

Japon yazısı 
Pelı: çok harflerden müteşek

kil ve yazılışı, öireollmeside 

çok zor olan Japon yazısının, bir 
kaç sıınedeoberi uidan sola doi
ro ma yok!a soldan saia dc(ru mo 
yazılaıau için Japonyadaki müoa 
ka,a ve mücadele nihayet ıooa 
~rmiıtir. 

Japon Maarif oazırı, bu işi 
ha\lederek Japon yazısının diğer 
Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi, soldan saia doirn yazılması 
nı ~ati surette kabul etmiıtir. 
Şimdiye kadar kullandmakta olan 
yukarıdan aşağı doğra yazıhı tF 
verişli değilmiş. 

• 
Kümes hay
vanları sagı 

sayabilirler 
mi? ·-------' 

Kümes hayvan 
larJoın, kuşların 
sayı sayabil. 

meleri hakkın 
da şöyle tec 

rübe yapılmııtır: Kuşların, tavnk-
ların yiyebilecekltri hububat tane 
leri, 11raya koour. Aralarında ba 
zı taneler yere, döşemeye mıhlı 
gibi yapıştırılır. Tavuk, epey ıığ· 
ra1tıktan sonra bu yapıştmlmı, 
taneleri ögrenmtğe başlar. Tane
ler, birer tane ara ile yapıştırıl
mıştır. Tavuk, bunların yapıştırıl 
mış oldninou öirendikten sonra, 
birer tane athyarak serbeı tane· 
leri garalayıp yutar. Böylelikle 
kümeı hayyanları birer ara ile i 
kiye kadar ıaymağı öjreoirler. 

Bn suretle tavuk, 3, 8, 16 
dan 20 ye kadar taneden mürek· 
kep hububat yığınlarını da aeç· 
me;ı öjnnir. 20 den yukarı say· 
mağa, tavukların riyazi kabiliyet
leri yolttor. 

• . . ı loğilteredeki 
Esır kedı/ esirler araııoda 

bir de kedi vardır. Oıcar adında 
ki bn ıiyah kedi evvelce Alman 
yanın Biımarck zırhlııında idi. 
bu zırhlı battıktan ıonra Co11&ck 
adındaki logiliz torpido muhribi 
mürettebatı tarafından kurtarıl• 
mıı ve Ark Royal tayyare remi· 
sine verilmiştir. Bu gemi battıiı 
zaman da Oscar bir tahta parça 
üzerine çıkmıf, orada boluna•ak 
knrtarılmıı, Cebelüttarı;a nakle 
dilmiıtir. Os car oradan., lrlan 
daya rötürülmüıtür. Şimdi lrlaıı
dada bulunuyor. 

• 
7 Franıa 

bir yemek 

Franıada Ver· 
sailles' da Reatr· 
volre adında 

meşhur bir otel vardır. Bir za. 
maolar ma~am de Pompsdour bn 
otelde otarmuştu. Veuailles kon
feransı esnasında birçok ecnebi 
heyetler Reservoire otelinde kal· 

dıklaı ı a-ibi Fransız milessiraıı meclisi 
toplandıkça ayan ve mebuslar 

( Devamı Uçüncllde} 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresinde 

Yeni tarifenin 
tatbikine geçildi 

Posta, Telrraf 've Telefon ücretlttrinde yapılan değişikliklerin dün 
ıabahtan itibaren memleketin her tarafında tatbikine başlanmıştır. Mem 
leket dışı posta ve telı-raf ücretlerinde bu husnstaki tedilit mllletler 
arası poıta koorrelerinde kararlaşmakta olduinndan bir değişiklik ol· 
mamı4tar. 

Posta paketleri ücretlerindeki deiişiklllder on beş rüo ıonra tatbik 
edilecektir. Adli tebliırıtt evrakı ücretlerindeki de(lşikllklerle tatbik ta
rihi henüz alakalılara bildirilmemiştir. Yapılan zamlardan umuma alika· 
dar edenleri bir cetvel halinde bildiriyoruz: 

POSTA ÜCRETLERl: . Posta ile taahhütlü ihbara 15-
Şehir içi ve Türkiye dahili 

mektup 
Kart poıtal 

Kr. San 
7 50 
4 50 

Basılmış kigıtlar ve iş kiğat 
ları (Asrari ücret 9 karaş) 1 50 
Değer konmuş mektuplar pos 
ta ücreıti ve maktu taahhüt 
resminden baıka 

l Deierinin 300 kuruşuna 

kadar 6 --
11 Fazlası lçio her yüz kur.-- 75 
Post Restant 7 50 

TAYYARE lLE NAKL'Y AT 

Posta ücretinden başka 

mektup, ba11lmış kiiıtlar ve 
razeteler beher 20 rr. mından 7 50 
Kart postal 7 50 
Havale ve alma haberi kağıdı 7 50 
Koli, deierli ve değersiz 
beher kilosu 60-
Haber isteme, adres değiştir 
me, reri alma 15--
D ağerli mektupların mum 
ları için 3-

TELGRAF ÜCRETLERİ: 
Şehir dahili ve harici ·telgraf 
beher kelime 3-
Matbna t telgraflarındao her 
kelime 1-
Yıldırım telbraflarından 15-
Suret\i telrrafların her ıure · 
tluden 20 kelimeye kadar 15-
Acele telrraf her kelime 20 
kelimeye kadar 9-
Acele teJrraf her ıoretteD 20 
kelimeye kadar 30-
Yıldırım telrraf her suretten 
20 kelimeye kadar 45-
Post restant veya telrraf res 
tant telı-raflardan 7 50 
Telgraf ile teslim ihbarı 30-
Pista ile ihbarı 7 50 

Her telrraftan ayrıcı 10 ku 
roş munzam ücret alınır. 

HAVALf.LER 
Her havale başına maktu üc-
ret 5-
Paranın her lira ve kesrinden -50 
Telrraf havalesi makta 
ücreti 60-
Telgraf havalesi acele 180-
TeJgraf havalesi yıldmm 300-

MÜTEFERRlK ÜCRETLER 
Sai ücreti beher saat 50-
Kıaa adres senelik 1500-
Kıaa adrea 6 f ylık 750-
K11a adres 3 aylık 375-
Kııa adres 1 aylık 150--
Telefonla alınacak veya ve• 
rilecek telıraflar1n beher 
20 kelimesinden 10-
Harici telrrafların beherin· 
den makbuz ücreti 10-

TELEFON ÜCRETLERi 
Şehirler ara11 25 kilometreye kadar 

15 kurut yerine 20-
50 Kilometreye kadar 
25 kuruş yerine 

100 kilometreye kadar 
40 kuruş yerine • 
500 kilometreye kadar 
75 kuruş yerine 

1000 kilometreye kadar 
100 karat yerine 
1000 kilometreden fazla 

30-

50-

90-

120-

150 kuruş yerine 180-
Camarteıi rünlerl 13 den 
ıonra ve tatil günlerinden 

o/O 25 tenz11it 
o~vetiye 20-
Müıtacel davetiye 60-

TELEFON ÜCRETLERi 
500 Kelimeye kadar 

aboneman 30-
500 den fazla beher kelime 
Ankara ve lzmlrde 5-
500 den fazla beher kelime 
lstanbuldc& 6-
Umuma mahıuı mOkllemeler 10-

Atletizm mütehassısı 
beyanatta bulundu 
- Nallı Moran, bölgenin atletizm 

çalı9malarını belendl 
--

Pazar günü Mersinde yapılacak 1 haber verdij'imlz beden terbiyesi 

rrup atletiz111 birinciliklerinde bu- umum mü<lürlüiü atletizm f ederas 
luomak üzere şehrimize geldiiini yona atletizm motahassısı B. Naili 

Yahya Galip 
vefat etti 

Ankara mebusa Yahya ~ 
Kargı'nın vefat ettiğini toe~ 
haber aldık. 

Merhum, Ebedi Şef At•~ 
Sivas ve Erzururıı koP-grelerioİ J 
kiben Aokaraya reldiil .,..,,,, 
Ankara vali vekillii'I vazif,I 
görmekteydi, heyeti temsiliye "' 

Mustafa Kemal ve arkadatl; 
büyük bir itimat ve ihtiramla ki 
şılıı.mıştı. 

Yahya Galip merhum, Tilt 

Büyük Millet Meclisi hültQıo• 

ilk Ankaravallsi olarak vataoi 

metine devam etmiş, bilahare j 
şehir mebusu seçilerek ın 

rirmiş, ıon devrede de An kat 

rn11bus intihap olonmoıtu. 

Balık avcılığı ' 
' balık sanaf9 

Ankara 14 (Radyo razeı' 
.. İstanbul ve havalisi balık ı 

jı ve sanayi birliği 11 adlı ~ 
lijin koordinaayon heyetine'~ 
tik o1onao statüıü yarın r/; 

zetede intişar edecektir. Yfıl 
ralao bu birlikden mak1&tı 
avcılığının ve balılccılık ıao• 

relişmesine hizmettir. Birlii'~ 
liyet mıntıkası lıtanbnl, kaP" 
ereilisi, marmara havzası "' 
nakkale boğazıdır. 

~"""""'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!"'!"!_,I 
Moran evvelki ırün bölgeıoll' 
leri arasında yapılan seçoıel,r 
bölremlz atletleri hakkındı~ 
rüşlerioi kendiıinden ıoraP ~ 
kadaş1mıza şn beyanatta bll 
tor: 

c- Adanaya geçen ,tfl' 
defa daha gelmiştim. Atleti~ 
kü seçmeler eınasında ıab• ,t 
kından takip edebildim. çoc,}_ 
hep•I de bo iıi daha iyi 
ve pek farklı görünüyorl•t• 
sa İbrahim, Selahıttln, Nih'tı 
mi ve Ô~~i1 çok muvaffak 
lerdir. ~ 

Kışın kır koşu sn prOf. 
çok iyi tatbik et'llİŞ olan 
bölgesi bu sayede oldukç• 
miktarda makıvemetçl at~ 
etmişe benziyor. Nitekim 
lan 5000 metre aeçme•io• 
yakın atlet girdi. Alınan O 

de oldukça iyidir. Zıın•ll.ı 
çolt çalışanın: lebioe iokil" 
Kız atletleri o de faal ofdd 

rendim.Henüz onları rörrnOf 
lstanbol ve Aolr.aradan ıo,.ı'! 
na da kızlarını atletizm • 
faaliyete reçir~i1tir. Tilr~~ 
cilikleriode bu üç bölgeoı~ 
Jetlerini yan yana röroı• 
bir ihtimal deiildir. 

Adanada görmüş old 
afiyetten memnun olmaoı•~ 
kabildir.» 

Japonlar Avastralyaya k.,şı da 
Cavada yaptıkları gibi bare1'et edi· 
yorlar. Şimalde Cna Balı' T' 

• , ımor -::::::::::::=:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=:=:=:=:=::::=:::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::=:=:=:=:=:=:=:::~ adalarıaı alarak, yeni Gineye çı •• 

aımata çalıııyorlar. Tarihi Roman karık Avaıttalyayı çember içine ~ı----------=-3-7--ı 
Yeol Gineye çıkarak. Avuıtral

yı1yı çember lçioo almıta çalışı
yorlar. Bu i~ler bittikten aonra 
Satomon, Yeni Hebrid adalarını ele 
reçirerek Amerika yoluna kapa· 

ZINDIKLAR Semih Uygur~ 

mak iıtiyeceklerdir. 

••ıfl 

A"uıtralya ada olmakla bera. 
ber büyük bir kıta ıayı1abı 

Jir. Aruiıi 7,7 milyon ldlometre 
karedir. Halkın çoğa sahillerde, 
bilha11a Victoria, Y eoi Gaile il 
hilleriode toplanmıştır. Y alo ız Syd 

ney ve Molbonrne ıehirlerlain nü 
fosa iki buçuk milyondur. Adanın 
sanayi mıotıkaaı, bütün servet kay · 
naklırrı bn mıntıkada, adanın ce· 
nap dopıoodadır. 

]apoolar Avuıtralyaya karıı 
harekete reçlnce tlmalde bulunan 
Port Darvln, Broome ve Vynd. 
ham'ı kolayca ... reçirebilecek
lerdir. Fakat ba llaaanların keodiıi 
için yalnız müdafaa bakımından 
ehemmiyeti vardır. ÇDnkn boralar· 

Hariçte kule muhafızlarının bazla dil 
dük sesleri işitiliyordu. Birdenbire rözlerl 
kamaştı. Duvardaki pırlak ışığın ortaaın 
da bir adam rölreıl belirdi. Papuın 
bütün - d L • 1 d 
{J vuca ll ır;orkndan titremere baı a ı. 

zan bir lldd ~ • et hareketsiz kaldılüan 
ıoora yav 
He keli k atça pencereye doğru döadü. 

y . arıaaıoda rördü. Çıplak kolunu 
çene11ne da a 

- l 'l k Y mış •ahzan duruşlu taş 
fOZ ert e endiaİne baL d 

ır;ıyor o. 
Martoo korkuya bir t•• f b ._ 
w d f -• a ıra ... arak 

yatıgıo ın ırladı ve makadd Li b ea .,. ta ın 
putlarını kırınız 1 Sözünll tekrar ederek 
üzerine atıldı. Heykel kaçtı. Martoo le.o· 
valadı. Dere tepe gittiler çalılıklara reç. 
tiler. ilahe zaman zaman duruyor ve ldeta 
kendisine meydan okuyordu. Nihayet or. 
mandaki yerine gelince durdu. Marton 
biltün kavvetile demir topuzunu ilibenin 
alnına yerleştirdi. Fakat heykel parçalao
mıdı. yalnız darbenin yerine bir yara 
peyda oldu. Yaradan tızan kanlar heyke· 
lio beyaz göj'ıOode pıhtalaıtı. Ormanda 
derin bir seaslzllk vardı. Etrafta bayıltıcı 

kokular aaçan büyük çiçekler açtı. Aiaç· 
ların albnda yumruk büyüklüğünde ateş 
böcekleri açnıoyorlardı. 

Papas ıoluk 'ıolnta topuzu elinden 
bıraktı. İlahenin acı, sakin ve keodislnden 
bir şeyler ıoran bakışlarına mukavemet 
edemedi. lzdırap çeken bu rüzelliie ba· 
kamadı. Birdenbire kalbini zevkli bir acı 
kapladı. Bn acıdan ölece(iol hiıHtti. 
Dizleri üzerine düştü ve ümitsiz bir ızdı· 
rapla putun ayaklarıoı kucakladı •.. 

Tam bu esnada ormandan derin bir 
inilti yükseldi. Siyah araç röidelerinin 
arkHından kan kırmızı alevler peyda ol 
do. Kızrın ve ışıklı dumanl:ır puta tapan 
papazın etrafını ıardılar ... 

Marton uyandıiı zaman her tarafı ter 
içinde idi. S•nki hakikaten sabaha kadar 
k<>tm11t ribi dizleri ıızlıyordu Alelacele 
kilisey.e kotta. ôtleye kadar Meryem an•· 
~ID mıbrabı Önllnde diz çölterek dua etti 
ıçlnde çoktanberi bulamadığı bir huzur 
hlısetti. 

Batan fÜn8fin ıoyn kızıl bir ıtıia 

ÇEViREN ı 
boyadığı zaman kale bekçisinin Tuoada 
ıllihh bir l'emlnio peyda oldoiunu bildi 
ren seıi yükseldi. GOnlerdenberl beklenilen 
Yunan gemiıi nihayet gelebilmişti. 

Piıkopos, kale muhafız kumandanı, 
Keve eşrafı sahilde dara~ Marton'nın YJ 
nına ııralandılar. 

Batıdan ıiyab bir nokta belirdi. 
Uzaktan suda yüzen bir böcete beozlyor
dn. At. sonra Tuna 111larını yararak Uw
leyen muhteşem bir gemi hallae lnkıllp 
etti. 

Geminin başına kanatlı bir at heykeli 
yerlettirilmlıti Zincir vurulmuş kırk 
kadar tunç vncatlü esir geminin kürekle· 
rioe aıılmışlardı. 

Har biri bir amiral zannedilecek ka· 
dır cici\i bicili ı-iylomiı bir ço~ adamlar 
reminin fÜverteıinde dizilmiılerdi. 

Bizans imparatorunun bu debdebesi 
toprak kale duvarlarının önilnde duran 
Macar beylerinin röz1erini kamaştırmııtı. 
Fakat hiç birisi rururlo duruşlarını boz

mamııtt. 

Gemi sahile relioce gerek M•e 
gerekte Bizans kahramanları dottl0 

reti olarak sol elhrini kalplerioi(I Dl' 
sai ellerınl de yukarıya kaldıraralc 
lattılar. 

ilk olarak sahile ince vo k~ 
adam çıktı. Bu şıli Biıanılı ask• ~ 
yade erkek elbiseıl riyen bir " 
bendyordu. Alton yUıüklil penb• 
ellle Keve kaleıl knmandanınııı 

• • • k b s -·-pençetıoı sı an o adanı ere ... 
kumandanı Splrldon'du. ~' 

Bqıodaki ahın miifer r&~ 
gilmüı zere mnhaf azadan ıiY',. 

oyuncak bir süıtü. ipek mantoıa fe.,, 
•17· 

rüzel kıvrıınlarla omuzundan at•I 
kıyordu. Parlak bukleler halind• 'I 
edilmiş olan 1açlarından bayıltıcı ., 
ku lntiıar ediyordu. Spiridon Y'~ 
manlara kadar mnkaddeı Bi"an~_p(. 
torlupnnn en yakını idi. Fakat.~ ';/_, 
riçe Zoe'nln hoşuna gitaaed•ı·, 
hudut kalesinin kumandarılıi"11) 

( Devamı "-' 
1 
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Manevi bir mirtis 
1
-Y A Z A N Aokarada bu ay «Millet» ~iıi mli bir ilim, fikir 

1 ~o sanat mocmaaııı ntşredilmere başladı . Kıymet· 
VA - NO lı ~ünevverlerlmizlm meımleltete idealizm aşılamalı; 

eınelile çıkardıkları dergı~e, tanınmış adliyecileriınizden ve mUellifleri
ınizden bay Sedat Çumralı oın bir yazısına raıladım. 

*** Dahlllye Vekiiletinia teşebbüsiJe Aokar d b" K L ı '-ur· 
ld • 1 a a ır « aymaıı;am ar " u•açı ıgını gazete er yazmıştı. Genç kaym L 

1 
• b d top 

d T b l. •11.am namzet erı ora a 
lan 1, OCrG e 1 &!!tefler Ve ilim adamları L d'l • f"'-' Ve kanaat 

b 1 1 . ıten ı erme ılllır 
mu assa a arını kıymetlı birer miras h l' d d d' - B Sedat da 

k"d ı l k b a ın e evre ıyor. ~ ay 
es ı eo ayn mea e te ulauduğana makalesinin başlangıcında söyledik· 
ten İ~n~a, b leflerine bir çok faydalı telkinlerde bulunuyor. · 

" erı. ıü r.düğü düşüncelerden birçokları, yalnız kaymakamları dej'll, ı 
b?tun bır mıllet münevverlerini ilgilendireceği için, bunların yeni çıkmış 
bır A nkara mecmuasının yapraklarında kalmamasını, - Bahusus - bir 
lstıınbol raıeteıile tekrarlanmasını faydalı ıaydım. 

. . . . .. . . . . . ..... . . 
- O kaza~ı~. h:~a~ı: • ~o~~ • -· -· -·-·_· -· _·_·_·_· --------

berbat ... Halk müzevvirdir ... Hattı Alman zayı·atına 
beş on sene Önceye kadar memur 
ları şikayet için köy odalarında d • 
dahi aralarında para toplarlarmış... aır 
Hayat diye h ç birşey yok... Bir 
:?layıoı bu lop da yerini değiştire 
ılıeo ... 

Sedat Çumralı, « taşra :. da 
her memuriyete gidenin kulaiına 
bu •Özlerin f111ldandığını aklımıza 
fetirdikten sonra, adliyeciliiiui takı 
nıyor ve bir müddeiumumi talika· 
tile ŞU ithamı haykırıyor: 
k - Onları yanından kov ... Hal-
ın ınüfsit ve müzevvir olduğunu 

&Öyliyeolerio büyük bir k11mı ku 
IXları ile, sarhoşluiu ile köylü ve 
kaıabalıoın kediıloe maletmediii 
kendisi de malolmadığı insanlardır: 
Kaıa halkının şlkiyeti üzerine ora 
lardan kovulanlardır. 

Müellif: 

.- yakit reçirmeden yol ha-
zırlıgını yap . 

... - tavaıyeıinde bu· 
~onuyor, - Tren, otomobil, araba 
atır sırtında da yolculuğunu ya· 

Pacaksın ... Kendini buna röro ha
~ırla .ve hemen ybla düşelim .• Dağ. 
dar araaıodan, insanın içini açan 

erelerdeo, buz gibi pmarlardan 
l•çtiğin gibi, çöllerden, ağaçıız 
~e gölreaiz yollara da düzülecek· 
•ın ... ( Kaymakam geliyor! ) diye 
etrafını alanların, heyecanla, 1ay
gı ile ellerini uzatanlaran ellerini 
sık •.. Onlar insan sarrafıdırlar. A
da~ın oturup kalkışıodan, battl 
•elaınlamımndan içini okurlar. (Toy! 
Veıveselil Kendini beienmiş, Bu. 
rada durmağa, iş görmeğe niyeti 
yokl Pek hayır çıkacağa da ben· 
zemlyorl) derler ... Bu ıözlerine da· 
rılma .. Çünkü haklıdırlar... . 

Ve bilba11a şu noktaya işaret 
ediyor: 

- Lakin ye'se lnpılma ... Yok 
aa sözde avunmak, eğlenmek ribi 
boş bir düıünceylo, derhal rakıy•, 
pok.ere alışırsın . Bu iki meşum •i· 
lenceyc bir kere dadandın mı, ya. 
kayı ele verdin demektir... iplik 
pazara çoktan çıktı. Ciddiyet kal· 
ıuadı. Sarhoşlukla rakı meclislerin· 
de yaptığın lioball hareketler ku· 

laktan kulağa, en uzak köylere 
çoktan gitmiştir. Sakın: (Ben vazi. 
feml yaptıktan sonra herkes benim 
haıusi işlerime ne karışır ? deme ... 

Diğer bir nokta: « Halktan 
ayrı bir bayat sürememek. • 

- Bu hareket tarzı yakarıda· 
ki kadar zararlıdır. işlerine enrel 
olur. Bilikis ahalinin içine gir. 
Dertlerini yalcmdan dinle". Keo
dloi evdirmek. için onları çok 
ıev ... . . . . .. . . . . . . . . . . 
1 B. Sedat Çumralı kaymakam· 
ara va:ı.i( l il • 

Yclerde e er e ilrili birçok tavn 
ben b daha bulunuyor. Fakat 

' Unları · · d mak:aınıa n ıçın e, yalnız kay· 
rı de. 'l 

zif elori ilttı ıı • nıeslekleri ve va-
1 :ı.aıı büth 
arı ve köylerde it un &"enç memur 

ma11 iktiza edeu d•ıabalarda yaıa· 
leri alllı:adar e~ier ınüoevvor· 
seçtim. ecek noktaları 

Geçen neslin tecrab 
lecek nesle daima kıyllle~~~rl, 2'•· 
halinde geçmelidir. 1 llliras 

• Akfam'dan. 

Bu N b . 
G ce ö atçı Eczane 
tikarnet eczanesi 

( HükOmet yanında ) 

Y A Z A N Çörçil, ıon 

nutkunda, Al· 
ABiDiN maoların doğu 
DA VER cephesinde ağ· 

radığı kayıplardan da bahsetti. ~aş 
vekil, "Sovyet cephesinde kaç ~ıl· 
yon Alman öldüiünü bilemeyız,, 
dedikten sonra, geçen harbdoki 
bütün Alman zayiatilo bu harpde 
yalnız Rusların karşmodaki Alman 
kayıplarını ölçüyor. Sözlerinin bu 
kıamı, razetolerde, başka bışka 
olarak, o harpdeki umu!lli Alman 
zayiatınJo '' dörtte birinden 11 ve 
"dörtte üçünden,, fazla olduiu şek
linde çıkmıştır. Londra radyosuna 
röre ise Çörçil, ''doğuda Alman· 
ların, bu defa, 4 sene 3 ay silren 
geçen harpde uğradıkları bütün 
zayiattan daha fazla ioaan kaybet· 
tiklerini,. ıöylemiştir. 

Almanların, doiodaki İntan za· 
ylatının hakiki miktarını Alman i'&
nelkormayıodao başka kimsenin bil· 
mediii muhakkaktır. Ruılar gibi, 
Çörçilin de mubaliiaya kaçtığ-ı, 
bvounla beraber, harp ve kış yü 
zünden, Ruıya bozkırlarında, Al· 
manların aiır zayiat verdikleri de 
şüphesizdir. Fakat bu zayiat ne 
kadardır? 

Franıız yarbayı Larcher'in ni
san 1933 tarihli '' Franıız ukeri 
mecmuasında vordiii rakamlara 
röro, Almanlar, i'eçen harpde 13 
milyon 250 bin kiti sof erber et· 
mişlerdir. Muharebe meydanlarında 
ve bastanelerd e ölenler 1 milyon 
9SO bin kiıidir. Gaiblerle esirler 

900 000 kiJldir. Larchor yaralılarla 
mılGllerden babıetmemiıtir. 

Deierli l\Skeri mütebas1111mız 
emekli General H. Emir Erir.iletin 
reçeo sonbaharda, Cumhuriyette 
çıkan eıaslı bir tetkıkiode, i'eçen 
barpde, Alman ordoaa ve zayiatı 
hakkında şu malOıoat vorilmifti : 

Harbin başındaki mevcut : 
3,900,000 kişi, 

Harbin aonundaki mevcut 8 000,000 
kiıi , 

Ôlü: 
1,823,600 kişi 

Yaralı : 4,247,200 lı.işi 
Sayın feneral, dört yıllık za. 

yiatın bir senelik vaıatisiui bulmuş 
ve Almao orduıuoun bir yılda mev 
codonon yüzde 2,93 ü oisbetinde 
ölü verdij'İoi meydana koymuıtur. 

Geçen harbin 4 yıl ve 3 ayın · 
da 2 milyona yakın ölü vermiş olan 
Alman ordusunun bu harpdo, yal
nız doio cephesinde 10 buçuk ay 

içinde, daha faz.la deiil hatti ay. 
oi miktarda dahi ölü vermiş olma· 

ıı kabul edilemez. Gerçi geçen kı§ 
çok ıiddetli olmuş; Alman ordusu 

donmak yüzünden de bir hayli ölü 
ve malOl vermiıse de 10 buçuk 
ayda 2 milyonluk ölü iddiası, pek 
mubaİiialıdır. Geçen harpde, Al
man orduJo, b~ka cephelerden 
başka esaslı olarak dokuda ve ba
tıda durmadan harbetmişti. Taar• 
ra zlar ve karşı taarruzlarla reçen 
4 ıone 3 ay, meseli Verdao'dekl 
g-ibi pek kanlı zayiata mal olmuştu. 

Alman zayiatının ortalama bir 
hoıabla rene reçeo barpdoki ka
dar oldoiunu kabııl etmek yahhş 
0~nıaz. O harpdokl umumi kayıplara 
dort Ylla takılm edersek 500 bine 

1 

BUGON 

Dünyada 
Neler 

Oluyor? 
( Bqtarafı lkloclde 

burada yemek yerlerdi. Bu otelin 
lokaota11 iyi yemek pişirmekle meş. 
huf'du Fakat yamekler de o nis
pette pahalı idi. 

Bu meşhur otelde işçilere, me 
marlarıı ve ayda 1800 franktan az 
iradı o'anlara 7 franga iki icap ye 
mek verilıoclttedir. Yemek yiye
colder ekmoldorioi kendileri goti-
riyor)ar. 

• Keman se
si kartları 
koğugor / 

Mıı~ ikiden bazı 
hayvanlar boş . 
lanır, bazıları 
da sevmiyerek 

kaçar. Hayvanat alimleri mu,ikinin 
kartlara tesir edip etmiyeceğioi 
şöyle tecrübe etmiştler: Büyük, ge 
niş bir hayvanat babçeıiode birkaç 
kurt bir demir kafese kapatılmış, 
lcafeııio dışıoda iyi bir viyoloniıt 
keman çalmaj'a başlamış, keman 
aeslol işiten kurtlar, kulaklarını dik 
mişlor ve korkularından kafesin 
bir köşesine çekilerek ulumağ'a 
başl.ımışlardır. 

Kortlar musikiden zevk alma· 
makta ve korkmaktadırlar. Tecrü
be ile anlaşılmıştır ki1 kurtlar ek· 
seriya çobanların çaldıkları kaval 
aesioden korkarak sürülere yanaşa 
-mamaktadır. Kurtlar en ziyade ke· 
man ıeıinden korkuyorlar. 

• 
1 

Kibriti kim 1 Kibrit, yüz H• 
oo evveli ltal· 

keşfetmiş? yan Sanzooa 

Valobra tarafından keşfedilmiştir. 
Zsmanında, bir kibrit ltutoau için· 
do aadeco oo iki kibrit çöpü bo
lunmaaına nğmen, bir altın lira 
edermiş. Çok pahalı olduğu baldo 
kibrit, ateş verici olarak halk ta· 
rafından sevinçle, bir mucize ola· 
rak karşılan~ış ve piyasada rağ
bet rörorek çok satılmıştır. 

A vustralyaya 
taarruz 

( Battarafı lklnclde 
bardımaa ederek harp aaoayiini 
durdarmağa çalışacaklardır. Avus
tralyalıların Libyada rösterdikleri 
şiddetle memleketlerini müdafaa 
edecekleri şüphesizdir. 

Fakat bu mildafaa Amorikadao 
göreCl'ği yardıma, en başta gele 
cek hava kuvvotlerioe bağlıdır. 

i ı an 
Emniyet kadroıu çarşı ve ma 

hallit bekçi toşldlitıoın 942 mali 
ıeneıi ücretlerine karşılık ve hor 
sene oldujo ribi ,ebir dahilindeki 
hane ve ticarethanelerde ikamet 
ve icrayı ticaret eden bilumum mü. 
kellefe mahive verebilecekleri bekçi 
ücretL çarşı ve mahallit bekçileri 
haklundaki kanon hükümlerine tev 
fikan tevzi edilmiştir. 

Hüküm keıbi katiyet etaıedeo 
evvel itirazı olanların bir hafta 
içinde emniyet müdürlüğil riyase· 
tindeki bekçi komisyonuna müra 
caatları ilin olunur. 

1994 

Hususi muhasebe 
müdürlüğünden · 
Husuıi idare kadronnda 10-25 

lira maaşlı münhal memuriyetler 
vardır. Oıta ve lise mektepleri 
mezunları araaıoda müsabaka imti· 
hanı yapılacaktır. Kanuni evsafa 
haiz olanların 18 inci pazartesi rünü 
Huıusi maba1ebe müdürlüğ'üode 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

1996 

yaklışan ölll ve 1 milyon kadar 
yaralile karşılaşırız. Bu rakamlar, 
elbette hakikatin ta kendisi deiil
dir; fakat takribi bir fikir edinme· 
mize hizmet eder. Eior Çörçil, Al
man zayiatının i'eçen harpdeldnin 

dörtte biri kadar oldui'uno ıöyle · 
mlşte bu tahmin doğruya yakındar. 

Aııl zayiat yekOnlarını ancak 
bu har bin eıaalı bir tarihi yazıldı· 
tı zaman öireaeceilz. 

- Camltıarlyetten -

Japonlar 
Yunnan'dan 
atıldı 

Japon kuvvetleri 
Bazı noktalardan 

Hindistana 
girmişler 

Çunrking 14 (a. a.) - Japon 
Kuvvetleri şiddetli çarpışmalardan 
sonra Yonnan eyaletinden atılmış · 

lardır. 

Tokyo 14 ( ı. a.) - ~irman 
yada Japonlar Hindistan iıtikamo 

tinde ilerlemektedirler. Bazı nok

talardan jepon kuvvetlerinin Hin
distana rirdiii söylenmektedir. . 

Oomei ajansına röre Manda· 
layJn 230 kilometre doiasooda 
Şanpaoz şehri Japonlar tarafından 
işgal edilmiştir. 

Tokyo 14 (a. a.) - Arttk fj. 
len temizleme işlerinden ibuet kal 
m1Ş olan Birmanya harekatı alınan 
ıon haberlere röro muntazaman 
devam etmektedir. 

Son i'Ünlerde Pohamo bölre· 

sinde 200 üncü Çin tümenine men
sup oldukça mühim bir kuvvet ta· 
mamile yok edilmiştir. Birmanyada 

ve bilhusa hudad bölresinde bu· 
lonan Çin kıtaları bakiyeıinin ar· 
tık bir kumandanlıia bailı olma• 
dıkları anlaşılmıştır. Çin yüksek 

kamanda heyeti artık muhtelif 
i'ruplarla irtibatı tesis veya onlar
la teması muhafaza etmek im~inı · 
na malik değildir. 80 inci, 55 inci 

ve 200 üncü Çin tümenlerine men· 
sup kıtalar da Saluenin ilerisine çe. 
k ilmek istedikleri zaman tamam ile 
yok edilmişlerdir. 

Londra 14 (a . a.) - Blrruan· 
yada, lnriliz kuvvetleridn ric'atl 
devam etmektedir. Bunlar Hıodis 
tıının 80 kilometre doiuıonda bir 
noktaya ulaşmışlardır. 

Tokyo 14 (a. a.) - Tio~çin . 

den Oomei ajanıına bildirdiiine 

röte Hopei eyaletinin doğusunda 

ve merkezinde komilnistlere karşı 
barelı.itta bulunan J pon kuvvetle· 

rinden niııao ayı zarfında 10.710 
esir alınmıştır. Düşman muharebe 

meydanında 2000 Ölü bırakmıştır. 

Nevyork 14 (a.a) - Novyork 
Taymiı i'azeteainin deniz )&Zarı 
Haoson Baldvin'in bildirdij'ioe i'Ö· 

re, Mercan denizinde yapılan çar· 
pııma esoa1ında hiç bir Amerikan 
zırblııı aavaşa tutuşmamıştır. 

Gazete, Japonların burada 3 
veya 4 uçak i'emiıi kullandıkları
nın ve bunlardan ikisinin batmış 

olmdları oın mubtemel bulundoionu 
yazmaktadır. 

Sidney 14 (a.e) - Bir mülte· 
fik ileri il11ünden alınan haberlere 

röre, Japon tayyarecileri müşa• 

hidleri aldatmaktadırlar. Müttefik 
pilotları Japonların alevler içinde· 
ki tayyarelerinden paraşQtaüz ola· 
rak atladı\larını çok defa a-örmüş 
lerdir. 

Yirmi sekizi bomba tayyaresi 
13 ü av tayyareıi, olmak üzere 

41 Japon tayyareııi düşürüldiliü 
halde bunların hiçbirisinden bir 

tek Japon tayyareciıi paraıütle at 
lamamıştır. 

:--------------------

15 Mayıs 1942 
CUMA 

YILı1942 • A Yı s Güa : 135 Hızır 10 
Rumi 1358· Mayıa 2 
Hlcrl lStil· RebUlllhır 29 

Papa lsulh 
tavsiye 
ediyor 

·-------- --------· "Bütün devlet adamlarını, 
milletlere doira ve itidalli 
bir sullı yolunu açmok 
ıçın hiç bir fırsatı kaçır· 
mamalarını taosige edi · 
yor uz.,, 

Vatikan, 14 (a.a.) - Papa 12 
inci Pie, dün Papalık tahtına otur· 
masının yıldönü01ü dolayısilo bir 
nutuk söylemiştir. 

Papa Vatikao radyosu ile neş 
redilon bu nutkunda bilhassa de· 
miştir ki: 

"- lıtisnasız bütün milletlere 
bugün sulh lehinde yeni bir bitap· 
ta bulunuyoruz ve bir kere daba 
sulh kelimesini tekrarlıyoruz. Bu 
sulh sözünü, bütün harp içi millet• 
lero karşı tam bir tarafsızlıkla ve 
bütün milletlerin her sınıfına karşı 
aynı muhabbetle öylüyoruz. 

Bugünkü vaziyette, ej'er doğ
ra ve şerefli bir sullı için mofas· 
sal tekliflerde bulunursak muvaffak 
olmak için pokaz şanııımız. olaca 
iını müdrikiz. Tam aksine, ıulh 
ıözüoü her söyleyişimizde, bıı ve· 
ya öteki tarafı i'ÜCendirmek ihti· 
mali ile karşılaşıyoruz. Çünkü bir 
taraf elde edilen neticeler üzerine 

hesap yürütürken, diier tar"f da 
gelecek çarpışmalar hakkında ümit· 
lor beslemektedir. ııiyui ve as· 
keri alanlardaki bütün bu kayıplar 
ve kazançlar, filiyatta ıulb ibtima· 
lini göltermomekte, fakat harbin 
sebep olduğu tahripler ise rittikçe 
fazlalaşmaktadır. O derece ki ao• 
laşmamazlığa bir ıoo vermek için 
bütün rayretleri birleştirmek ge. 
rekmektedir. 

Harp, maddi, manevi ve ikti· 
sadt bakımlardan aileyi öldürmek 
tehdidini gösteriyor. Halbuki • aıle, 
milletlerin ille nüvesidir. Her ne 
pahıuına olursa olsun aileyi kora• 
mak lazımdır. Yaradanın iradcıi 

de budur. 

Bütün devlet adamlarını , mil· 
letlere doj'ru ve itidalli bir ıolb 

yoloou açmak için hiç bir fırsatı 

kaçırmamıya davet ediyoruz. Ôıle 
bir ıu lh iti, mill~tlerin bütün emel· 
lerini tatmin etmoae bile hür ve 
verimli bir anlaşma getirecektir. 
İtidal ve hikmet hislerini taşıyan 
kartı tarafla buluştukları zaman, 
zaaftan dolayı değil fakat 
mesul ıyet hissinden dolayı, itidal 
ve hikmet yolnoo ıeçecek olan ili. 
cenap insanlara bütiin insanlık mio· 
nattar kalacaktır. 

Nihayet, bütün mütekitleri do 
harpten sonra dünyanın yeniden 
maddi ve maoo~i tanziminde işbir 

liği yapanya ' imanla hazırlanmıya 
davet ediyoruz. 

Halkevi 
den: 

-
reisliğin 

Halkevinde açılacak olan 

(Halkovi aile gazinosu) için mOste 

cir aranmaktadır. 

Belediyece ehliyeti tesbit edi· 

len ve gazioo iılorinde mümareıesi 
buluoan tal'p'erio şartnameyi öğren· 

mek üzere Halkevi Bürolana mü· 
racaatları. 

15 Mayıs Cama 
TDrklye RadyodlfOTyon poıtaları 
TUrktye Tadyoaıa, Ankara Radyoıu 

7,30 Program ve Memleket 
ıaat ayarı. 

7,33 Müaik: Karış1k pıorram 
(pi.) 

7,45 Aians hııberlerl. 

(PL) 
8,00 Muzilr.: Senfonik parçalar 

8,15 -
8,30 Evin saati. 
l:l,30 Proi'ram ve memleket 

aaat a~arı. 

12,33 Müzik: Saz eaerleri ve 
oyun havaları 

ler. 

12,45 Afanı haberleri. 
13,00 -

13,30 Müı.ik: Şarkı ve Tilrkil-

18,00 Prorram ve memleket 
uat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 

18,40 Müzik: Oda maıikisi e· 
serleri (Pi.) 

19,00 Konuşma (Kitapaevenler 
saati). 

19, 15 Müzik: Gitar ve Altor. 
deon Solo'lorı (Pi.) 

19,30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19,4S Müzik: Klasik Türk mil
ziğ'i programı. (Şef: Mesud Cemil) . 

20115 Radyo i'azetesl. 

2 l,45 Müzik: Şarkı ve tllrkn
ler. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Temsil 
22 00 Müzik: Radyo Salon or-

keıtra:ı. (Violoniıt Necip Aşkın). 
ı . Origo: Serenad; 
2 • Amadei: Aşk rüyaları; 
3 • Esperoo: Tango (Bedri• 
ye Tüzfin); 
4 • Paccini: Tosca'nın dua· 
ıı (Bedriye Tüı.iln); 
5 • D·adla: Macar daosı: 
6 • Kalman: V arasdin'e be• 
nimle i'ell 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Ajıma Haberleri ve Boraalar. 

22.45 -
22,50 Y arınkl Prorram 

kapaoış 

Adana ikinci sulh 
hukuk mahkeme 
sinden: 

Adananın Bucak 
de 47 numaralı evde ikamet etmek 
te ik~n ceza evinde öJen Salih oi 
Ali Karabeıliğia terekl'sine mab 
kemece vaziyet edildiğ nden ala 
caklılarının ve borçlularının ilaı 

tarihinden itibaren bir ay zarf ındı 
mahkemeye müracaatla alacak v 
borçlarını k ,. yıt ettirmeleri v 
mirasçılarının kua ilin tarihındo 
itıbııren üç ay içinde mahkemoy 
müracaatla varislilı: haklarını ispa 
etmeleri ve aksi takdirde müteve 
faya ne eahsan ve nede terkesin 
izııfetle takip edemeyecekleri illl 
olunur. 1995 

ilan 
Kozan malmUdUrlU 

QUnden: 
Kazamızın Hacılar köyll 94 

yılı sayım defterinin 92 ıu 
numarasında kayıtlı Mersinli lr.a11 
Y ııkop Demirtaşın 569 er~ek k 
yun 1 erkek eşeiin oaklıne da 

d • . .ı verilen 22 4 942 tar aıremazuen 

121604 ıayılı otkil teıkereı 
ve . 1 diği mOkeUefin müraca 
zayı eye K d ' . 

d aıılaşıldı. eo ısıne takdı 
tıo ao •• d k • . h t" verileceıın en 0) 151nın it sure 1 • •

1
• 

1 mil oloıııdırı ı an o onur. 

SümerbankEreOli sez A~ada askerlik sube 
fabr.ıkasından : . sınden: 

Şubemizde kayıtlı bulunan f 
E ı1-1i bez fabrı- rek malOl Subay ve rerekse .. 

O.tmaniyede rea 1 k Alacık 
• 5743 kental ı 101 erat ve şehit yetimlerile ı 

kasına aıt katiyat ve nakli· ve ailelerinin timdiye kadar fa 
Kaya ormanının ·1· b 

942 rüoü Erev ı ez ye ftılmiş olmayıpta ybldamalu 
yatı 22 mayıs t 14 de açık ek· yaptıranlarla henüz yoklamalat, 'k da saa 
fabrı a~ın b' müteahhide ihale e· yaptırmayanların ellerinde nii 
ıiltıne ıle ır 
dilecektir. . l .

1 
ciizdanları ve miihilrlerile birli 

Taliplerin kanuoi temınat arı e bir hafta zarfında şubeye mürac 
beraber ınezkQr tarihte fabrikamız. etmeleri bu müddet içerisinde 
da bulunmaları. meyenlere 942 tütiln ikramiye 

14-15-16-17-19-20 1987 verilemeyeceii ilao olıuıur. 
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Asri Sinemada 
s:~ı:-e Bu akşam Suvare 

9DA 

Memleketlmlzln bUyUk ••natklfl 

BOrhanettin Tepsi 
Berlln- d•n• mektebinden mezun 

S8niye Tepsi 
••hrlmlzd• r•lnız bu ak••m Uetadı lz•m 

AbdUlh•k Hlmldln bUJUk bir temelll 

Edebi Bir Ziyafet 
Zengin Proğram 

1. Bizde tiyatro 
2. Marıe Persan Acem pazara namandaki estetik ve 

kliıik danı 
3. Oıtadı izam Abdülhak Himidin asarmdan ( Tarık 

lbnizziyachn üçllncii perdesi (Hazineler sahnesi) 
4. Kllçük dans 
S. üstadı izam Abdulhak Himidin lsarnıdan(Finten)nin 

lçüncü perdesi (Fintenin yatak odası) 
6. Atık hülyaları arasında dans 
7. üstadı azam Abdulbak Hlmidin isarandan ( t.tber ) ı 

ıaray perdrai 
• 

DiKKAT : Yerler numaralıdır. Mahdut yerler kalmqtar. 
LUtfen lbca ve numaralı koltuklannızı telefonla 
ayirtmız . 

18 Mayıs cumartesi •ktamı sinemada 
TUrk Filmclllllnln •on h•rllcaeı 

KISKANÇ 
inhisarlar Adana 

Başmüdürlüğünden: 
• il An 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle ıimendifer iı· 
onu ve Kozan ve Kadirli idareleleri anbarları aruında 

ütekabilen naklolunacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton 
ıtında bilcümle mevaddın nakli iti Adana Bqmüdürlll· 

yle Ceyhan Bat mem•rlutunda mevcut .. rtnamesi mucibin·, 
mukavele akdi tarihinden bir sene müddetle muteber ol 

nzere açık eksiltmeye kooulmuttur. 
2- Eksiltme 6.6.942 tarihine raılayan pazartesi güntl ... 
14 de inhisarlar Ceyhan Bat memurlutu binasında yapı· 
ktır. • 
3- Şartnameyi g6rmek ve fazla ızabat almak isteyenler 

a ve Ceyhan idarelerine müracaat etmel dir. 
4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7 ,S 

ven paruına eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabi.in· 
idare veznesine yatırmaları ilin olunur. 1983 a5-25-30 

inhisarlar Adana 
·Başmüdürlüğünden 

illn 
t-lnhiaarlar Ceyban idareli Anbarlariyle Şimendifer iatuyo-

BUGON 

ilAn · 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazuının Sumakhtepe 
ormanından kestirilip 110 adedi Kozan ve 570 adedi Misis 
ııtaıyonunda teılim edilmek suretile 680 adet reçineli çam 
telgraf direii S/S/942 tarihinden itibaren onbet ıün müd· 
detleve kapalı zarf uıulile eksiltmeye ç.ıkarılm11tır. 

2- Beher direğin muhammen bedeli 11 lira SO kurut 
olup temamı 7820 muvakkat teminat.da 586 lira SO kuruıtur. 

3- eksiltme 21/S/942 Perşembe günü uat 16 ela Sey· 
han P.T.T. Müdürlüğü binasındaki Eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. • 

4- Bu babtaki şartname bedelsiz olarak her gün· mesai 
dahilinde. Müdürlük kalem şefliğine müracaatla görlllebilir. 

S- Talipler, muvakkat makbuz veya Banka teminat mek
tuplarını ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait ve
sikalarile 2490 No. lu arttırma, eksiltme kanununa uyğua 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapah zarf
larını 3 üncll maddede- yazıla eksiltme günü saat 15 e kadar 
ekıiltme komiıyonuna tevdi edeceklerdir. 

Poıtada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez. 
1961 7-12-lS-18 

--------------------------------------------
i 1 An 

·Kanara müdürlüğünden: 
Adana belediye kanaraımda kesilen koyu kuzu ve ke· 

çinin sakatata 1/Haziran/942 taribinden31-Ma s-943 tarihine 
kadar olmak izere bir sene müddetle ve aç ık artırma usuli· 
le satııa çıkarılmııtır. 

1 - Muvakkat teminata 250 liradır. 
2 - ihalesi mayısın '26 ncı salı günü saat 1 S de be· 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameıi belediye yazı i,leri müdürlüiündedir, 

isteyenler orada görebilirler. 
4 - - isteklilerin ihale günü muayyen saatta ve muvak

kat teminatlarını yatırmış bulunduklarına dair makbuzla
rile birlikte encümende hıur bnlunmaları ilin olunur. 

1976 10 - ts - 19 - 24 

Adana ziraat mektebi mUdUrlUQUndenı 
Clnıi Miktmrı 

510 •e 7ahat 821 460 metre 
kalite elblıelik 
licivert kaıaq 

Muhammen Tatarı 

beher metreti Lira Kr. 

800 kr. 3680 00 

ilk teminat 
Lira Kr. 

276 00 

1 - Yakarıda ciaı H miktarı yazılı liciHrt kamq yerli malı 
olacaktu. 

2 ihale 20.5.942 çarpmba rilnil 1aat 15 de viliyet ziraat mlldllr· 
lüiüade yapılacaktsr. 

3 istekliler ıartname ve allmoneılni rörmek llzere ber rün mek 
tep idareılna mllracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale rüollade tem&tat makbozlarile kanuni vealka · 
larmı alarak muayyen aaatte toplanacak mektep ıatınalma komiıyonana 

müracaat etmeleri. 
1957 5 . 10. t5 19 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sUr'atle it y apar. Komi•· 
yonda hert•YI yerine ••tar 

T ... ,.., 1 Dolu AMBARI 
Telefon ı 118 1876 t . 30 

Sabırsızllkla beklenen ,ahaser 

ALSARAY VE TAN 
Sinemaları 

Bu Akşam 
Roma Ateşler içinde - Sefiller - Notrdanı 

ın Kamburu gibi harika filimlerin 
kahramanı Dehakar 

<Charles Laoughton)ı 

·Kanlı Meyhane 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ALSASA YDA TANDA ilaveten: 

İlaveten : oı·ck Fo 
MUzayyan Sınar - f 80 

Necmi Rıza 
Gibi güzide oku -
yucularımızın ne· 
f i• t arkllar lle sUs· 
IU bUyUk fark fllml 

Yıkılan Yuva 
Türkçe Sözlü-Şarkılı 
Bu proğramlada de

vam edecektir .. 

Tarafından yaratılan 

Süvarile 
Şeytan 
iki saat daimi 

-bir hareket ve 
macera kaynağ 

Dlkk•t: lztlilıama megdan 11ermemek için BiJetle• 
rin Giintliisden aldırılm•sı rica olunur. 

Telefon Alsarag 212 Telefon Tan 268 

Pek yakında Pek yakındll 
Otel Emperyal filminin büyük rejisörü 

ROBERT FLOREY 
tarafından Herbert Marchal-Gertrut Michell 

Lionelle Atwill'in dahiyane temsillerile bir 
şaheser olarak vücuda getirilen 

CASUS AŞIKLAR 
Alman ve loriliı Entellicena ıerviılerinin blrbiılerile milcadele· 

rlnin maaaner vak'ayı haııraya &it en büyük caıasluk ve •ı" filmi 

Orman Çev lrge MUdUrlUllUnden : 

Cinsi 
Katran 

Mikdarı 
Kutal 

1080 
Mahammen vahit flyah 

Lira Koraı 
1944 00 

1 - Ssybaa viliyotinicı Osmaniye kazuı dahilinde Ko vacak 
ormanından 1080 kental mikdarında katran ıahıı ıllrtUen p•y llyik 
rörülmeclijladea 10 rtın daha uzatılm11tır. 

2 - Satıı 25.5-1942 stınü ıaat IS de Seyhan Or. Müd. dalruind• 
arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Keatahıun mabammen fiyab 1 Ura 80 karuıtur. 
4 - Şutoame ve mukavelename profeleri orman a•am Mild., S.y· 

ban Or. Çe. MGdllrlnto ve Oı"Da-ılye Orman Bölr• Şeflitlndea alıaar. 
5 - Muvakkat teminat 145 lira 80 koraftar. 
6 - Sat11 amamtdlr. 
7 - Ormanda mevcut aa~az katran imal edilmek üzere 15-5-942 

fÜDÜadea İtibaren 10 fÜn müddetle aatqa çıkanlmlfbr. 
8 - Orman on ay mil ldetle verilecektir. 

aruıncla tabmbaen (250) ve Yumurtalık idaresi anban ara· 
ela tahminen (SO) ton tuzdan gayri maddelerin nakli iti 

a Sqmüdürlütüyle Ceyh n Bq Memurluğunda mevcut 
amesi.mucibince mukavele akdi tarihinden bir ıene müd· 

tle muteber olmak üzere açık ekailtmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 6.6.942tariltinerulayan pazartesi gün& saat T • iŞ BANKASI 
de inhisarlar Ceyhan 8q Memurluiu binasında yapıla· 

9 - Taliblerin ticaret o laaı vesikaları ve teminat makbuzlari1I• 
birlikte belli edilen rnnn ve saatte Seyhan orman çevirre mlidlirlil• 
illnde mllt .. ekkil .. tıı kom :ıyonana m6racaatluı (Ticaret odısı veaika• 
11 köylllerden iıteamez) 1997 

..,3-ar. Şartnameyi görme~ va f~zı. izahat almak iıteyenler KUçUk tasarruf hesaplan 
na ve Ceyhan idare len ne muracaat ~tmelidir. 1 9 4 2 1 K R A 1 1 Y E P l A N 1 ............. ............ 
4- Ebiltmeye iftirak edecekler muhamaıen bedelin % 7 ,S K E ' 1 D I! L I! R ı 
en parasını eksiltmeye iıtirakten evvel makbuz mukabi-

2 
~ı..=-. 411,,,,.,JAfuloı,lhdncllevbı ,.,,,.,.,,,,,. --'·r Dr." Abdullah Erberk 

e idare veznesine yatırmalıdırlar. 1984 15-l5-30 .,_.. • ..,.... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~19421KRAMIYE~~~~~ Hw gUnha~a~nmkabuledu.Salı 

dana As. Sa. Al. KomisyonUndan1 

1- 4000 Kilo Süt ve 8000 kilo yoturt açık eksiltme ile 

alınacaktır. . 2 58 
2- Muhammen bedeli ceman 2440 lira ilk te'mınatı 
ır. . 

5- Enaf ve tutnamesi hergiln komisyonda görtllebilir. 
4- lhaleai 28.5.942 Pertembe ıünü saat 16-30 da yapı· 

ır. 

5- lıteldilerin belli ala ve aaatta te'minatları ile birlik· 
, komisyona milracaatlan ilin olaaur. 1981 12-tS-21·26 

1 Adet 2000 Urabk - 2000. Un ve cuma gUnlerl saat 15 den 18 ya 
s .. 1000 .. -

3000
• • k ad ar fukaralara parasız bakar. 

2 " 750 .. - ısoo. " 
s .. ~ " - ısoo " Muayenehane yeri : Pamuk Borsa•• 

10 " 2SO " - 250(). " 
40 .. 100 - 4000. .. kar,ısı Çocuk Oyun Alanı Bltltlil 50 

•• 
51 

" -
2500

• " No. 44 1902 1-15 200 " 2S : - sooo. •. 
----200~--"-:---•-o~":......__::._~2000.;;:::. _____ "__, eTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY• 

TUrklr• it •••'-a••• Pli'• r•t1rm•kle r••· 
•az per• blrlktlrmlt ve f111a . .... olma, apı 
................. ele d....... ........ 177 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL 
8a1ıldıtı yer: BUGÜN Matbulı 

•c• 
birli 
llllQ 
ııaec 

tır. 
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