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Başmuharriri : Cavit ORAL"-\ 

CUMARTESi -~E YERi : Yeni 

16 
M AY 1 S 
1942 

Yıl ı 2 No. 624 

lıtasyon caddHI Adana 
Telefon 138-Poıta K. 48 

Abone : Yıllıtı14, Altı ayltı 
7, aylıtı 125 kuru,tnr 

1 lln ••rtları idare ile 
kararıa,tırılır 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimizden) 
Primler veya ıOrprlmlerl herhangi bir se
beple ödenmeyen bayat sigortalarının 
lnltltaa tibl tutulması hakkında bir Ko• 
ordlnaıyon kararı neıredildi. 

\ KuD"u•~ur 1 

'---~;___------------~ ...,, SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK .GAZETE ':::-:---------------

_Bu ay içinde.şehrimizde passif korunma 
Büyük Millet ineclisinde ı denemeleri yapılacak 

ün Ü konusmalar Işıklar karartılacak; korunma siper-
- d nlerin arama va i•letme· 

sin dair kanun IAyihasının bl • 
rlncı mUzakeresl tamamlandı 

Ankara 15 (a.a.)- B" "k M'I· 
1 erinden de istifade edilecek --

let Meclisi b .. uyu 1 

G • ugua doktor Mazhar 
erıxıenln r · , .. · d 

t d eıs 1210 e yaptığı toplan-
1 a ınad l · 1 • , en erın arama ve işletme. 1 ne daır k ı ~ . 

... 11 '- anun ay ıbasının birinci ... :z:aıı;e .. 
Y• t k~~sını tamamlamıştır. Nahi 
dürleş. •!• ve idaresi ve nahiye mü· 

erının • t'h anu.. . b ln 1 ap ve istibdaaıı u 
"'' akit d it' k A oıliıak . ın 8 1 ıınun layıhasının 

ııcıı eresıne devam edilerek 19 
. llladde~ . 

bırlikt mevcut talmrlerle 
e D hT menle . a ı ıye ve Adliye encü . 
rırıe v · ı . . B 

ıxıeclisi erı mıştır. üyük Millet 
hr. Pazartesi günü toplanacak· 

B. Hant Onar n 
Tettltlerlni bitirdi 
Cuınhuriyet H 1._ 

han b·ı 8 ııo Partisi Sey· 0 ge ınüf ett' · M 
Bu B. H ı· O ışı ardin mebu

a ıt nara K 
teşkilatını t ff n, azalar Parti 
mi:z:e d. e 'Ş ederek dün şehri· 

onmüştür, 

8 · Sükuti Sözen 
' Şehrimizde 

Malatya M 
Uınuın " ensucııt Fabrikaları 

rnud" .. h Sükou S" uru emşerimiz Bay 
bulun koıe~ tetk•k ve teftişlerde 
ıniştir. H Uter~ . şehrimize gel· 

So oş geldınız deriz. 
'Bun kazasında 

Rauf Orbay 
lngi}lz ba9veklll terefine 

bir öğle ziyafeti verdi 
Londra 15 (a.a.) -Türltiyenin 

Londra büyük elçisi B. Rauf Or
bay, lnriliz başvekili mister Çörçil 
şerefine bir öğle 2iyafeti vermiştir. 
Hindistan nazırı, istihbarat nazırı 
ve lnrilterenin eski Ankara büyük 
elçisi ziyafette hazır balonmuştar. 

içinde balundoğamuz 942 senesi mayıs ayında passif korunma de· 
nemeleri yapılacakttr. 

Denemenin intizamla ceryanı için evvelce her eve demirbaı olarak 
da(ıblan (Halk için hava taarruzlarında korunma bilrisl adlı) risalenin 
her şahu tarafından yeniden olmaması, ve yine geçen sene yapılan 
pasıif korunma tatbikatındaki şekil ve hareketlerin röz Öıünde bulon
durolması. 

JşıltJarı karartma için evvelce halk tarafından huırlanan , karartma 

s At ko ular1 
larafı=~gun ka:z:ası C. H. Partisi 
girebilec

8

9
".•. ~.rap ve yerli atların 

miştir. gı ır koşu tertip edil 
Japon Baıvekili, Japon kabinesinde dejişiklikler yapılacaiı yoluodalc.i şeyiaları yalanlamış, kabine iza 

larına, şayialara kulak asmamalarını ve vazifelerine devam etmelerini bildirmiştir. Havadan alınan bu reıim, 
Japon pqytabtından bir görünüştür. 

HUKOMET 1942 YILI 
_MAHSULDNE EL KOYDU 

Hava şehitlerimizin
Kutsal H8t1raıan Anıldı 
. • Yurdun her tarafında old•ıia ribi şebrimi:z:de d d" h 

ıxıu:ın a:z:it batıralım anılmıştır. e un ava şehitleri. 

1 
b Saat 10 da Atatürk parkı önünde şehrimiz garn' d 

Q ay ve eri le l l b • · ·ı . ızoaun a bulunan h I'- er, o a ta e elerı ızcı er, ıandarına ve poli üf 1 .. a .. lcend'I · b . d' I d 1 ın reze erı ıle O tü 1 erıne ta 11s e ılen yer er e toplanmışlardı V 1. • B F . 
b:lııond, Parti başkanımız, belediye reiılmİ7: B. Kasım Eoeratıo~ız d · b aık 

a. ren e azır 

lok Saa~ 10,30 da verilen (Dikkat) komatile aziz şehitler ıelA 1 oaıotıfler d·dükl . 1 1 l . • am anmış 
r '-I u erın ça mıo ar ve merasım yerıııe çekilmiı ola b 
a .. a re • b' n ay 

( amı ınalardaki bayraklar yaraya indirilerek tekrar çekilınişti 
el ibt~ahrıt) koınotandan sonra bir manga asker tarafından havayar.ü 
va ıraın alışı yapılmıştır. Buna müteuip Halkevi bandoıu ıaatem ha~ 

ıı çal 
8, Ra ınış; ordu adına bir subay, bava kurumu adıoa kurum başkanı 
zuu et 

1
\ ve C. H. P. adıoa da müze mfidürü B. Naci Kum (Ünün mev· 

hıiştir, ra ıodrı birer na tak söylemişler, geçit resmi ile törcno son veril· 

nuıy:::~:~a lS (Hqsu9j) - Hava ıehitlerini anma günil münasebetile Ulns 
de, Batvek~ Yapılan törende Büyük Millet Meclisi Reiıi Abdülhalik Ren· 

lıır ve dit~! ~r. Refik Saydam, Parti Gooel Sekreteri, vekiller, mebus• 

hazır buluno:uı•~kGaıet ileri gelenlerile garnizoa ve merkez komutanları 
.. . b ., or, T 
uz.erme ayraklar alll ıaat 11 do top atılmak ıuretile verilen işaret 
kıtalar, okullar v~ar~a indirilıniştir. Ba anda törene iştirak eden bütüa 

aııygı ıllH\tu eıa"ı•nda•\~ Belaaı reami ifa etmiş yarım dakika ıüren bıı 
lerde d l d uütıı11 t ' it nrınaş ar ır. Törend aşıt va,.taları ve halk bulundukları yer· 
tlıı~uınu Ankara ıııbeıi adıne• °MY• müıte~arlıfından tefmen yıldız, bava 
n:' adına Naıit Hakkı UIQt 

8
• e1libıt Avni Sözen, Cümhuriyet Halk Par· 

sını if d l 1 l oy ed'ld . uı a e ey em ş erdir. 1 erı nutuldarda borilnün büyilk ma-
liği 2• 

118 meydanındaki törenden 
- ıyııret etmiş ve çelenk koyrtl •onra, askeri ve ıivil bir hey' et ıehit· 

ıııtıır, 

Çeltik Ut h ç ı . m e •••••ı laıah 
Çehilt e tbık nıütebamıı B. Haran O iyeye gidiyor 

ıa al rın " k I ook b h I 1 rorme üzere ılihiyeye .d 0~un 9Jihiye kazasındaki 
rı •cekt• ır. 

:xxx:ıoo: :ıc:•:•!::= =:=::: :X:: ::00 X::•X :•:ococ::=:= = 
Ankara 15 A [ k h b ekmeklik ve yemek 

(Radyo razetesi) lnQCQ U U- lik ayrılacaktır. 
- Bugün resmi b d [[ •Tohumluk mik· 
raıetede, dotru batın e e erı darı müstahsilin ve 
dan doğruya hu • saitino ve ikti· 

bubıt mütabıille· peşin verıl ecek darı~· röre te~bit 
rini vemüsteblik ~-« ::cc:::c:::: :oc:::c::=.= e d ıl e c ekt ır. 
lerioi ilgilendiren mühım bir ltoor· M ü ı t a h ı i l i n k ü ç ü k v e 
dinasyon kararı neşroluomuştur. Bu büyük bış hayvanları için ayrıla· 
karar, 1942 yılı mahsulüne el ko· cak yemliii, senelik olarak tesb't 
nulmasına dairdir. MalQm olduiu edilecek ve müıhhsile bırakılacak· 

üzere, 1940 senesi ilk kiaunu ba• 
şında hükQmet ilk defa olarak ba· 
zı bö'gelerde tüccar elindeki bu&"· 
day ve arpaya el koymaştu. Bu 

defa n~şredilen 324 numaralı ka· 

rar ise, bütiln memlekete ve her 
türlü esa1h hububata şamildir. Bu 
el koyma hükmünden, müıtabsilia 

ekmeklik, yemeklik, tohumluk ihti0 

yaçları için ayrılacak hububat .:Oüı
teaoadır. 

• Ticaret veki1etl, lllzum gördü 
rn yerleri lüzum fÖıdüiü zaman· 
larda el konma yerlerinden hariç 
tutabilecektir. 

Karara röre, nOfaı başına ü~t 
üıte vasati olarak ayda 20 kilo 

19 marı• gençllk b•J· 
re mı hazerhk lar1 
Dilo Beden Terbiyesi bölge 

binuıoda mahalle müaıe11illeri top 
lanmışlar, 19 mayıı geaçlik bay· 
ramı ve Beden Terbiyeıi mükellef· 
leri hakkında kararlar almışlardır. 

§ BorOn saat 8,30 da ıebir 
stadında 19 may11 reoçlik bayramı 
provalarının ıononcuıa yapılacaktır. 

tır. 

Tabmln tarlada ve tesbit bar· 
manda yapılacaHır. Hububat ya 
doiradarı doiroya ahın merkezle· 
rine ıevk edilecek, yahut köy bir
lij-inin müşterek ıneı'oliyeti altında 
mal sahibinin mobafaza1'ına terk 
olunacak, veya da bir anbıra ko. 
nıılacaktır. 

Et konan hububatın toprak 
ofiı ve Tıcaret Vekiletioin tayin 
edec ii resmi teıekkilllerden baş• 
kasına ıahlma11 yataktır. Ticaret 
Vekiletinin lnzum gördüiü yerler· 
de zabireci birliklerine satın alma 
salahiyet! verilecektir. 

Alınacak hububatın bedelleri 
peşin ödenecektir. 

Y~hya Gallp gömUldU 
lstanbul 15 (Hususi) _ An· 

k~ra aıebuıu 8. Yahya Galip Kar · 
gı nın cenaıeıl dün hazin bir tö. 
reale kaldırılmıştır, 

inkılap taribimi:z:de önemli bir 
yer tutan merhumun cenazesi E.yup· 
ıultaodaki evinden alınmıf ve na· 
mazı ildndl ()zeri Eyup camllnde 
kılandıktan ıoor• Eyuptaki aile mak· 

Seyhan Valiliğinden: 
malzemeıiaia rerekea yerlere ıimdiden tertiplenmesi • 

Bu defa yapılacak denemede korunma ılperleriaden de is\ifade 
edllecetine röre ba ıiperlerin de bemea tamir ve temizleameal lizımdır. 

Halkın korunma ııra11odakl hareket tarzlarında rayet basaaı ve 
ciddi; ıııkları karartmada en afak ziyanın harice ıızmamatı için azami 
takayyüdatta bulunmalarını, ba bususutaki talimat ve teobihata uyrun 
hareket etmiyenler bakltmdr kanuoi takibat yapılacaj-ıoı sayın balkı 
mıza bildirlrım. 

Ankara 15 (Rad. Ofl ajansına göre Kerç dü~meıi •im· 
yo gazetesi ) - di bir rün mese· 
Kerç'te mubare- K e rç leıi olmuştur. Kaf· 
beler çok şiddet· kasya'nın kapm 

lenmiştir. Her iki Alman ve Rumen uvılan bo yerin 
tarafın da •i;r zaptı artık bir 
zayiata maruz kal kıtaları tarafından askeri mesele ol. 

dıkları bildirilmek A 1 malrtan çıkmıştır. 
t .. dir. Sovyetler 1nm1 ş S wyet men bala 
Kerç yarımada· rındaa gelen ba· 

sında yeniden re- Her ·ık·ı ltaraf ag ... ır Z• haberlere a-ö· 
ri mevzilere çe re, Har kof ta ıo-
.lı.ilme zorooda kal· kak mubarebe-

mışludıt. zayiat verdi leri daha şi'Ddiden 
Fransız Ofi ajın başlamışt r. 

~.!:~:~::!: Harkof'ta sokak ıüterd•::~~~ii ·~!:~! 
ltıtaları taraf m- h b J • ka Darbladet 
dan işral edildi- mu are e erı ~ gueteaine şunları 
ğini bildirmişte ---ml!I anlatmışt•r: 
de ba haber baş · Almanlar, Ru5 a5kerlelİ· c- Almanla· 
ita bir kaynaktan nin ciğerlerini parçalıgan rın lcullandıtı yeni 
henQ:ı teyid olan· ·ı-bl d b' 'd top mermileri kallanı - sı a ar an ırı e 
mamrştır. t Ilı: d'l · b 

gorlarmı~ azy e 1 mrş a· 
Sovyetlere röre, ., va ve belkide ma 

Harkof bölresin· .. ___ yi ile dolu bir 
1
' d• başlıyan Sovyet taarraza de· mermidir. Bn merminin patladığı za-

vam etmektedir. Üç r\lade 150 man yaptıiı çok şiddetli hava taz· 
taok tahrip edilmi7, bir çok mal- yikl Sovyet askerlerinin ciierlerini 
zeme alı"mıştır. 

Stokholm 15 (a,a) _ Ofi ajın· parçalamaktadır. Bu mermilerin bil . 
sının busa1i muhabiri bildiriyorı yük tesiri tecrübe ile sabit olduğu 
Alman kaynaklarından gelen bOtün için Alman kamutanlıiı baadan 
haberler Kerç muharebesi hkkltın· sonra bu mermileri geniş ölçilde 
da ne kadar eyimıer lu, Sovyet kullanmaia karar vermiştir. Bo 
kaynaklarından H ulr.of'a karşı ya· mermilerde tazyik edilmiı havadan 
pılan taarruz hakkında alınan ha· baş'c:a bir ıey yolctar ve bunların 
berler de o derece eyimter görü· yaidırıldıiı aabalard~ her hanri bir 
oüyor. Alman kaynaklarına göre, gız:ian eser görülmemiştir . 

Yeni mahsul 
Stok merkezlerine 

sür'atle nakln
lunacak 1 

Memlekette mevcut nakliye va 
ııtalarımn teıkilitlandırılmaaı ve 
hanların iaşe işlerinde kolla· 
oılması etraf ıoda ticaret vekil~ tir o 
selihiyet veren bir koordinuyoo 
kararı neşrolaadoğa malQmdur. 
~ün v~kiletten vitiy~timiıo gelen 
bır em1rde, bu yıl elde edilecek 
mahsulün ıtiratle stok merkezlerine 
nakli içia imkln nisbetiade fazla 
kamyon tedariki bildirilmiıtir. Bu 
kamyonların lastik benzin ve yai . b • 
' tiyacı tahdide tibl 
tutulmaksızın vekiletçe teınio 
edilecek. bu 1 şlerde çalııacak kaın 

l . t• ıa· 
yon arın nakliye ücreti vaıı 'ıbett• 
biplerini tatmin edece~ nt bui· 
verilecektir. Bu çalıım• u-:a kadar 
randan ikinci kaouo 100 

devam edecektir. 

. ömühnüıtür. 
bereaıne I' ~ f d bir asker ve 

Cenaı:e toreıı o • 
r: mnfre.ıeıi, viliyet:ve parti 

bir pouı 
erUoiyl• merhumun doıtları ve 
şebrimiıd• bıılonan bazı mıboılar 
buluomuılardır. 

Bayrak 
Siv·as'ta 
Ankara 15 (Hıııaıi)- Erzurum 

ve Samsundan yola çıkan rençlik 
bayrak koşu":ı atletleri burna Si· 
vatta erkek liıeıi önünde birleşmiş· 
lerdir. Erzarum "e Samıunlu atlrt 
lerio böl relerinden ırtird•lcl• rı bay 
raklar törenle, erkrk liseıi lçin~e 
bulunan müzeye kon~lmu~tor. Bıl 
dirıldiii {iııer• bo. muze SıvH kon 

· · toplandrrı ulondur ve 
frflStrılO I 
1919 daki baU ile bırakı mıştır, 

oenlz•lt• ve Avcıbotu. 
Personellne 

h•Z" gıda verllecek 
Ankara 15 ( HulO•İ Muhabiri

mizden ) - Denizaltı ı-eıuil.,rinde 
ve avcı botlarında mü•tabdem de. 
nia peraonelioe sofertle, manevra 
ve tatbikatlarda verilecek haıır 
r1da haklı ıada mecli1e bir kanuo 
projesi verilmiıtir. Proje esaalarına 
röre, her hangi bir deniz OıO veya 
ana remiıl ile irtibat temin edeme. 
yon denizaltı reaıllerl ile avcı bot. 
ları personeline 4000 kaloride 

• 1 n 
.,.~ı o ~amak üzere hazır rıdı 
verılecektır. Hazır rıda veril•rken 
bilcümle yemek bedeli ve er tayini 
lttihlakları vırilmiyecektlr. 
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T ET Ki K~~~----
GIZLİ SiLAHLAR • 

Eldeki Stokların İstihlakinden Sonra 

icat ve ihtirô. bürolarına' Çay ve kahve daha ucuz 
kimler baş vuruyor ? fiyatlarla satı~abilecek B. 

lardan bir kaçıoı ellerine düıürüo · 1 giliz, macidl Harry Grlodell Mat. 

Harp halinde bulanan bütün ce zırhh arabalara karşı olao top ) tevı'dir. Mucit, aletlerinin ortasın 
memleketlerde icat ve ~hti • d f 

)arına ona 1röre tidil ettiler. Kış da bir kalb sektesın en ve at etti· Kanun Löyihası 
üzerindeki tetkikler bitti 

H 

İstanbul' da 17 bir h~~ 
ra büroları tesis edilmiştir. Boraya d K' b'l' b JL' harbinde Ruslar birçok motörlü ii halde balan u... ım ı ır e ~ı 
,.ok adamlar müracaat ederler. 1 • ı · b' 

Bil 

fırın kapatıldı r am be T ve zırhlı kızak ar kullandılar. Tay de ba da yaptır• şıo ır mücaza 
Banlaruı içinde saf dil, aptal, de-

d b Yare pervanesiyle i•leyen bu aletler tıdır. Oadan evvel Fransız profe-li, ~rüzar hattl dolandırıcı a o -1 
Evi 

l ı tanbol 15 (Husuıi)- Ekıııt1 ler fal lunor. Fakat bazan bu karışık si yedi kişi tarahndao idare edttlyor, sörü Arsonval i'ayet k11a dalgala 

1 d 1 k f 'kirlileri mitralyözlerle alev sa,.a0 makine · rın bazı ozviyetler üzerinde büyük işleri hakkında 'Vali B. Lutfi l(rf Oa. 
ma arın aratın a par a ı _____,., _ T ~ =:ooc ;oc: t · l t • 

~ ~ • esır er yap ıgını 
de vardır . Büro- Amerika gizlı silah bürosunun ehemmiyet- biliyordu. 1929 da 

dar beyanatta bulanank şöyle otomo 
miştir. ya rel 

nan işi bqlarıo· 

dan aşan memar· siz bir tasavvur diye planlarını reddettiği cep bir Alman ilimi Je 
L nada tecrübeler 

lan bunlara pe111. denizaltıları .. Pörl Harbur baskınında Japon-
- Memlekete 4 - 5 mllyon kllo 

kahve v e 1 mllron kllo çay 
girmektedir 

- -Şimdiye kadar teftiş ıör daınad 
de hiç ceza almıyan hemen hiç cikıniı. 
fırın yoktar. Mükerrer ceza aldı~ Da-

dikkat • etmezltır. yapmış ve «ölüm 
Bunun en kavvet }arın elinde müthiş bir silah olarak meydana şuaıoıo• bir hayal - . ..I! ... , 

lan halde mütenebbih olmıyal"ı -
li misali bir lııri · çıktı 
liz mühendisinin _,.__ 

1 L dır• Bu adam başına i'e en va~• • . 
-· vel Bahriye Nuaretıoe uır ıene ev 
b• denizaltısının plialarını 
ır cep . . 

. t' Ba denizaltı serı halınde vermış ı, • . 
l Or ve iki üç kişi ıle ıdare 

yapı ıy • • 
ediliyorda. Mütehass.11lar pl.ao.ları 
üstünkörü tetkik ettıler ve 11tınaf 
ve temyiz kabul etmiyen temyiz 
şu hükmü verdiler: 

cE.bemmiyetsiz bir tasavvur-

dan ibarettir.• 
Halbuki Pearl Harbour baıkı · 

nanda cep denizaltılarının fevkala
de ehemmiyetli bir silih olduğa 
Japonlara temin ettiği muvaffakiyet 
le anlaşıldı. 

işte böyle ehemmiyet verme· 
mek devresioia avdetine mioi ol 
mak içiodir ki lnriliz hükOıueti Sir 
Jon Anderson'o «gizli silahlar ko 
mitesi• oimiyle kurulan bir teşek
külün başıoa getirmiştir. Baadam 
maiyetine deniz Topçulujıı müte· 
basıısı Lord Haokey elektroteknik 
müteba11111 Lord Falmonth aero 
dinamik mütoba11ısı Sir Tiz ırd gi· 
bi büyük ilimlerin bolaodoğu ye 
di zat verildi. 

Bo ıuretle logilizler ehemmi 
yelli biç bir keşif ki(ıt ıepetine 
ritmiyeceğine emin idiler. 

cBir rizli ıilih• biç bir zaman 
görülmem~ bir icat değildir. Ba· 
zan bir moharc bs tarzı dahi ola· 
bilir. Bntün dünyaca büyük bir e 
hemmiyet verilen g!zli. silah ~.dolf 
Hitlerin 1939 birıocı teşrınıode 
verdiği nutukta telmih eylodiii si· 
lihtı. O zaman berke• ıannediyor 
da kl mikoatıah torplllor kastodi· 
liyor. Fakat 1940 da lnıUiz askeri 
razeteci Liddel - Hort nihayet 
baldkati öirendi. 

«FObrerio ıırrıoı keşfotmeje 
çahıtık. Bunan için ı•fdil halk i'İ 
bl bir takım fevkalade ıeyler tasav 
vur ettik. HalbQki meHlenin halli 
berlı.nin ıözlioün Öoliode daruyor· 
do. Bu netice, Polonya mabarebe 
meydanlarında yatıyordu. Fakat biz 
körler ıibi De ıörClük, ne de an
ladık. Yeni Alaaaa slllhıoın tarihi 
ebemmiyetioi anlamak için inhiıar 
lizımdıı 

- Silih ıtukalarla tayyare ve 

t4oklarıa müıterek faaliyetleri idi . 

Uçan kızakla~ ve 
müteharrik istihkAmlar 

Tam mioaıiyle p ek az « gizli 
ıilih• vardır. Homeo hemeo 

·ı · hı 10 eo fazla ıürpriz taoıomış ıı a ar 
inkiıaf ve tekimınülünden ileri ge 
lir, Meseli Libyada mihverin mıı· 

affaklyeti büyük topla mücehhez 
zırhla otomobiller sayesinde ol
mqtar. 

Bu lse bir tekimüldür, icat ve ih
tira sayılmaz. Yeni Sovyet zırhlı 
arabaları da öyledir. Harp meyda· 
oıoda r-OrüldOiü zaman en şiddet· 
li top ateıiae dayanabilmesi ile 
hayret uyandırdı. 

Meaele yalnız z11hın kuvvetin
de dciildi, Zaviyelerin kendiıine 
tevcih edilen top mermllerloi ıek · 
tirıaek hususundaki •llkeıameliye
tiodo idi. Bunun hiç birlıi yoktu. 
Almanlar P. 35 deoilen bo araba· 

lerl• mücehhez bulunuyor. Ve sa 
attr 100 kilometre sür'at yapıyor
lardı. Böyle olmakla beraber büs· 
bütün yeni icat edilmiı bir ilet 
sayılamazdı.. 39 - 40 senelerinde 
Ruslar Finlandalılara karıı bu lu· 
zakf;,. kallanmıılardı . 

«Uçan kızaklaraıt karşı Al· 
maolar «müteharrik iıtihkimlar• ı 
icat ettiler. Bunlar zevahir itibarile 
masum manzaralı izbeler, yahat 
sadece mujiklerin saman koyduk
ları kulübeleri andarıyordo. Fakat 
üstündeki aldatıcı ı:lekorun altında 
mitralyözleri ve ufalr. çapta topları 
muhafaza eden bir örtü buluou · 
yor do. 

Bu istihkimlar kapakların üze · 
rine yerl•ştirilerek en beklenilmi
yen ooktalara sevkediliyordu. Ba 
ıaretle sür'atli Rus kızakları fena 
tesadüflere maruz kalıyorlardı. 
ltalyan razetelerinden birinin Şark 
cephesini ziyaret eden bir maha· 
biri Almanların yaptıkları aıkeri 

ihtiralardao bahsedil or : 

cMüzede OD garip iletlor r ör
düm. Zırhlı arabaJar, bir çok 
torpiller, diıklor, büyüklü küçüklü 
ıillndirler, kotalar, miknatisll bom 
balar, müthiş alev aaçıcı aletler 
bütün bir sahayı kaplıyan dumao 
man aaçma makineleri... harbin 
baılanrıcıodanberi tekeınmnl etti 
rilen bütiln bir ihtiralar, icatlar, 
mucitlerin debi iofilikına benzer.> 

" Olum şuaı,, elli 
yaşmdadır 

Birç~k filtirleri hararetlendiren, 
bırçok zavallı dima;ları bas 

ta eden tam ıizll silib tipi fO meş· 
hor cölüm şaaı• dır. lımi, uzak
tan binlerce adam öldürmeai, bu 
ölümün ant, se11iz olması ribl bir 
çok şeyler ona yakııır. 

Bu sırrı keıfedenin muzaffer 
olmamaııoa ihtimal yoktar ... Hal
buki c ölüm şoaı • elli aenedir 
mevcuttur; bunu keşfeden bir lo. 

olmadıiını lıbat 
~~.~ etmiştir., 

Şua iki laiton plikıo arasından 
fırlamış, o sahada bulunan sinekler 
derhal ve sıçanlar, fareler de bir 
kaç aaniyede ölmüşlerdir . 

E.ıailnün tecrübeleri gizli tu · 
tulmadı. Bütün dünyaya yayıldı . 
Her ıeyi büyük rörmek zevkinde 
bulanan Amerikalılar, böyle fare, 
ıioek ribi ufak kurbanlardao mem
nua olmadılar. Daha irilerini tec 
rübo etmek istediler. Şua 11\hası· 
na bir köpek, bir goril bir de Ö· 

kilz koydular. En dayanıklı11 öküz 
çıktı. Ôlmek için 92 saniye taham 
mili etti. 

Hiç şüphesiz, şimdi de ölüm 
şuaı için elin niuşılıyor. 

Asil bir lordun ölümü 
Bütün düoyada dimağlarıo, ih· 

tira bürolarının muharebe
leri is!ih mabarebeıiyle beraber 
yürüyor, tabii bu, Almanyada, Ja· 
pooyada, Rosyada rayet eırareogiz 
bir örtü altında cereyan ediyor, 
yalnız vakit vakit ufak bir emare 
milletlerin heyecanlı intlaarmda bir 
muamma koyuyor, 

Roıyada 1942 de Koıtokov 
isminde bir ilirne bir fen mükifab 
verildlğinl radyodan öğrendik. Bu 
mükifatıa bir sebebi vardır. Ber· 
liode sanki buoa bir mukabele imiş 
gibi, yüksek Alman knmandasıı.ın 

1akında bütila siıtemleri altüst 
edecek bir keşifte bulunacağı ıöy 
leniyordu. 

Amorikadı, San - Fransisko 
da aıübendiılerden birinin icadı 
cihtlra berali• ile tevsik ediliyor. 

Artbür Kol isminde di(er bir 
Amerilcah mühendiı «kotu elektrik 
top• adıoda bir ilet için berat ala. 
yor. Fakat bu iletin ne o!duianu 
kimse bilmiyor. 

ihtira bürolarında yıpılan ar~
malardan bir şey öirenmek kabil 
olmamakla beraber hazan bir harp 
fabrikasında, yahut bir liboratu 
varda bir infillk vaka buldoğu öt. 

( Dnamı Uçllncllde ) 

•1.:::..::.....----------------. 

Ankara 15 ( Hususi ) - Muv"kkat encümen çay ve kahve inblaarı 
teıisloe dair liyihaoın müzakeresini bitirdi. Çay ve kahvenin barünler 
den daha ucaz ve memleketin her tarafında ayni fiatla satılmasının müm• 
kü~ olacağı e::cümende hesaba katılmıştır. Ancak, bu ucuzlak satış fi. 
atlarına hükOmet hissesi olarak yapılan zamlar dolayısile eldeki ıtoxla 
rın sarf ve isti!tlikindeo ıonra mümkün olacaktır. Son yedi aeoelik be 
saplara göre memlekete senede 4 - 5 milyoo kilo kahve ve 800 bin 
ili 1 milyon ldlo çay 1rirmektedir. 

Bu i1io ötedenberi perakeodeciliii, istihzar ve satışile meıgol olan
lara yeni inhisarlar idaresinin bayilik licreti makabiliode bu maddeleri 
sattırmai'a devam ederek bu vatandaşların müşterilerinden mahrum edil
menıulni muvakkat encümen mazbatasında tavıiye etmektedir. 

Layihanın son şekline röre, her nevi kahve ve ça110, ittihliki içio 
Türkiyeye sokulması hali ile veya ş_,kfi deiiştiriJmiş olarak yord içinde 
satılması devlet inhisarı altındadır. Ba inhisar, inhisarlar Umum Müdür· 
lüğ'ilnce işletilir. 

Türkiye dahilinde yetiştiıilen yaş çay yapraiııııo işleomtsi, kurutal
ması ve bu maksatla yaş çay yapraiı satın alınması devlet inhisarı 
altındadır. Bo işler Devlet Ziraat iıletmelerinio kurumu tarafından rö· 
rülür • 
-------- ------------------

Maliye atll tahsildarlanna 
hayvan yem bedeli 

Ankara 15 ( Huıusi Muhabi
rimizden ) - Maliye atlı tabılldar· 
larma hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkındaki kanon projeti mecliae 
verilml~tir. Bu proje esaslarına 
göre, tabsildarlardan yeni tayin 
edilecekler ve halen mil•tabdem 
olaolar bo kanooua neşrinden, hay· 
vaoı ölenler do ölüm tarihinden 
itibaren 15 rnn zarfında birclr 
hayvan tedarikine mecbur olaeak· 
lardır. Hayvaoı ölüp de bir dijo 
rini tedarik etmek mecburiyetinde 

1250 eQltmen kura 
görecek 

Ankara 15 {Hususi) - Maarif 
Vekilliği, iş baımda bulunan 6 bin 
küsQr e;itmeoden 1250 eğitmeni 
tamamlayıcı kona tabi tatmaya ka
rar vermiıtir. Kuralar 15 ile 45 
fÜo arasında ders yapacaklardır. 
Yurdun türlü bölreleriode 14 kurs 
açılacaktır. 1 hazirandan ilkteşrln 
ıooona kadar beş aylık devre için 
de deraler tamamlınmıf olacaktır. 

bulunan maliye atlı tabsildarlanaa 
bir aeoe zarfında ücretlerinden 
müsavi taksitlerle kesilmek şartile 
60 lira avanı verilecektir. 

H•yvaa tedarik eden maliye 
tahıildan ücretlerioe llivetoa ayda 
en çok 15 lirayı geçmemek üzere 
mahalli şartlara göre hayvan yem 
bedeli verilecektir. Bu bedel haciz 
edilemiyecektir. HayvH yem bedeli 
hayvanın tedarik edildiği tarihi 
takip eden ay baııodan itibaren 
verilecektir. 

YUkeek ••lllk tOra•ı 
Aokara 15 (Hosaıi) - Yük 

sek Sailılr. ŞOrası evvelki sabah 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

B. HalOsi Alataı'ıa reisliğinde top· 

lan"'ış ve ründemindeki meseleleri 

iooelemei• ba~lımıştır. Evvelki rüo 
öğleden ıonra geç vakte kadar 
çalışan ŞOra dün de toplantılarına 
devam etmiıtir. 

gene vezin.den çalan veya ekot,f' tat da 
hamur halinde ~çıkararak noktl' 
ekmek yapanlardan on yedi fırJl'l dıktıo 
baründen itibaren an vermedi,( dö0 ._

0 kararlaştırdık. Verilen unları art' C 
rarak veya her hangi bir saretl.• ~ hafif, 
mek yapmıyarak kaçak ve. yüP". 4iipbe 
fiyatla un satanlar veya ekme~ O 
linde çıkarıp da yüksek fiyatl• / Yet e 
tanlar ~iddetle takibed ilmekt~11 

Bunlar Milli koruoma mahkeoıJ" Y• şik 
verileceklerdir. Şimdiye lradar f 
pılao teftişler kart kuponlarıl 
iaşe memurlaklarında sayımı -" 
sanda bazı aksaklıklar olduiıt 
hileli beyannameler doldurol•tl' nattı 
ofiaten fula un Çt' kildiğini de ~ dlın . 
termiş ve bu bidlaeler üzerin• 1 

oi kararlar ahnmıştır. Bonlarıo; ve ni 
yımı merkezi bir büroca ve ı• takib 
h kij'ıtlar üzerinde hileye aıOf 
olmayan bir tekilde yıp ılat'aktll'· delllk ' 

Vali teşkilatın işi ni kolayIJ 
mak için halitan yardım beklJ kendi 
ni ve bu ağarda yapılacak t" ibb' 10ora 
lara büyük kıymet verileceğini t 
lerine ilave ederek halka pe~ '~ 
ıoiiıtimale yol açan kaybedileO 
neler yerine yenileri verilemiy•~ 
için halka karnelerini iyi mob,.. 
etmelerini tavıiye etti. 

Maliye tetklllt vaslfl 
lerl hakkındaki k•" 

llyihaaı 
Aokare: 15 {hu•asi) - M 

Vekaleti teşkilat ve vazifeleri ., 

kmdaki kanaaa ek kanon liyiY 

nı hükOmet Meclise verml~tir·fl lllİlQl 
proie1le kanuna eklenecek bah1 

ıudur : diltn 
Maliye teşkilatına dahil ; da 

mum maaflı ve ücretli ınoıf delll 
Mıll1e hizmetlerinden ayrıld1~ ~u~u 
tarihten itibaren 5 sene zarf' i 
verri vesair mali mevzular• ille 
takip ve vekalet işlerini doi~ bine 
doiruya veya bila iştirak d de 
edemiyeceklerdir. Bu bükme İ Aıt 
hareket edenler 3 aydan 3 ~ Eıa 
kadar hapis ceza11 ve yilz 1•/ rind 
500 liraya kadar aju para 
ıile cezalandırılacaklardır. 

illa 

..A tar . 

•uı 

tab ~I Tarihi Roman : 38 I 
edilmiı ve aaraydan uzaklaıtırılmışh. Ma. 
car beylerinin yanında kortlar ara91oa 
dllfmllt bir tazıya benziyordu . • 

ZINDIKLAR 
olarak mini mini ÇQcok aya klarill'I tepele
diil ba ıahile yeniden ayak bastı. O z". • 
manlar Maroıtao, Kaniiaya kadar hu ül· 
kedo papas hillcüm ediyordu. 

ÇEViREN 
gençliğinin aerbost lralao ıeytanı timdiye 
kadar makaddes taoıdırı her şeyi yıkmak 
yok etmek için bütün varlıiile çal11ıyor· 
da. 

Semih Uygur :d 
kek gözlerle mahzun mahzun etr•t' 
tetkik ediyordu. Kerpiçten bioa edd~ 
olan kale akıamıo karanlıiında muaıJI" 
bir canavarın çürümüş alt çenesine b•-' 
yordu. 

Bizans ıaraylarınıo bütün nilkteleruu 
ve nazik hitabetinin bir oüınonesiol f ÔS· 
t . b erır lr lisanla ıöze baıladı. 

- Kahraman ve aall Türk kamandanıl 
Mııkaddeı ve yenilmez imparatorum, 

bütün m_lllet!ere aaadot l'•liren haşmetli 
Konıt11nhooı un ernirlerı'l~ ft' 1 • z .,, •• ız ımı eno· 
bia olan . güzeller rilzelini getirdim ve 
sana tetlım ediyorum. Oou ıenin kahra
man kollarının bimayeıioe terk edırL 

' b' ~en 
kalblmldn mes ut ır acı ile doldutanu 
ifadeden de kendimi alamıyorum. Burıın 
Roma ülkesinin ma1'addes simalarından 
kaybolan bu 11,vimli yıldız bundan ıoora 
· 1. 1 yolandı olan kahramao Türk 
ıe ışm , 
vataoını aydınlatacıktar. (Bızaoıhlar o za· 
roanlar kondiJerioe Romah Macarlara da 
Türk derlerdi). Bizanıh kumandanın bu 
fİll:el hitabeıi boşı gitti. Çüokü kale 
kumandanı ancak birkaç kelime Yunanca 
bilirdi. 

Bandao ıonra Aytooy'oio km ıoo 

Yilzüoil tık bir tülle örtmüştü. 
üzerinde yukardan aıaiıya kadar bir ka• 
rış geoişlikte işleomiı olan kadife bir 
manto vardı. Baodan ıonra dadısı ve zen· 
ci ınüsabibi de sahile çıktılar. 

Zonobia 
_ Maroş kalesiodeo benim için 1re 

len kimdir ? Diye ıordu. 
Marton bir adım ilerleyerek 
_ Benim _ Aojika sizmiılniz? 

- Evet benim. Dedi ve 
Elinin zarif bir hareketile yüzüodeki 

lOlll arkaya atarak mütebessim çıbreıioi 
rösterdi. 

V •ollı ıeytan 1 
Ta kendisi 1 lıte mermer rlbi beyaz 

bir çehr• .. dolruo çene yabancı tebo11ümlü 
bOyOk gozler, mahzun gülOtlü aiız .... 

Bu anda Mvtonan talii döndü. iste• 
miyerok elioi röiıüııe bastırdı. lçloden 
korkunç ıürültlller r•liyordu. GöiıOnde 

Anjlka genç adamın gijılerine rarip 
bir tebessümle bakıyor ve kendi kendine 

- Güzel barbarın hosuna gittim 1 
Diyordu, 

Bu esoada kızıo yol çadırını deri 
mafraçlarıoı remiden çıkardılar. Bizaoılı 
efendiler kale kumandanının davetini oe· 
zaketle rad ettiler komıu milletin ve bü. 
tün şarilılano müsafirlerlno fevkalade hür. 
met ettiklerini biliyorlardı. Borada haımet · 
meap imparatorlarının aarayında oldaia 
gibi ne çeşitli entrikalar ve ne de zehir• 
lenaaekten öldtlrOlaıelr.ten korkmata ma· 
hal yoktu. Kendilerine ikram edilea ye 
mekleri içkileri hazara kalp ile yiyeblllrler· 
di. Da •eti kabul etmemelerinin yerine 
sebebi bu barbarların içtikleri zaman lü 
zumundan fazla coıarak bir ıilrü delilikler 
yapmak ihtimali idi. 

Y olculırı Keve'lller kaleye doiru 
rötilrürken An jika dadı11na sokularak llr· 

Kapasunuo üzerinde lıaydutlara oD~ 
ne olmak üzere bir kaç insan !,af~ '' J 
l&.llmişti, içeriden bir kaç hai bu ~ 
ların alçak ~apuları önüode sert b• 
bir takım adamlar çömelıniılerdi. ı/ 

Bu manzara karşıaıoda AnJ k•/ 
gözü Öoünde Bizanıın yumuşak akşs ~ 
rının hayali belirdi. Batan güneşin 
bir ışıfı ııltıada pırıldayan Halici,/ 
mermer sarayları düşilnda ... Ve a;al 
ta başladı . 

Yer 

Yer 

kik 
ket 
da 
Ro 
de 
rac 

Vll /.f •ın 
Bir i'tln iıtirabat ettikten ıonr• J_ ta 

tony'nin km mabafızlarile birlikte "•' au· 
kalesine doiru yola çıktılar. lıtarıbd / evi 
relen hizmetçilerle, çadırları ta,•Y10JI te 
ları sQrmek Uzere Keve'den de üç • 
aldılar. 

( Devamı 'IHI' J 



BUGON 

16 Mayıs Cumartesi 
Tllrklye Radyodlflhyon poıtaları 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoıu Kerç'te Nişanlının 

çaldığı 
7,30 Program ve Memleket 

ıaat ayarı. 

7 33 Müıik: Karışık program 

Martinik 
konusmalan 

................. 
Ruslar Malta'ya 

hücumlar .................. 
• 

(pi.) 
7.45 Ajans lıııherlerl. tutunuyor 
8,00 - -8,30 Milzik: Senfonik parçalar hattı Yazan Gülecek şey arıyoruz. Mizah muharrirleri bize 

ba ve1Uoleri hazırbyama11lar bile ekılk olmatın ba · 
B. Felek disoler onların açıiını kapatıyorlar. 

(Pi.) -
Amerika, adada 
üsler istemekte 

israr ediyor 

ikinci Sovyet 
kuvvetli bir 

tahkim 
surette 

edilmiş 

31000 ton hacmin
de 9 gemi batırlldı 

\3,30 Program ve memleket 
Her gl1n gazeteleri dikkatlice okursanız 12 k -1- tuhaf 

b• h ·· l ço gu unç veya 
saat ayarı. 

M.alta 15 a a. - Diln Malta 
üzerinde yapılan akınlar esnasında 
lnriliz hava kuvvetlerine mentııp 
av uçakları düşmanın iki bomba 
oçağ'ı ile iki av uçaiını rrıulııskııak 
ıurotto ve iki bomba oçai• ile bir 
av ~çaiı~ı mubtemel olarak tahrip 
etmışlerdır. Oç bomba açaj'ı ile 
dört av uçatını da ha11>ra uirat
mıılardır. 

ır adıseye rast arsınız. 

Dün de bunlardan birini okudum. 

Bilmem nerede iki genç aörü•mu·· - 1 • I Ali b emri, pey-

13,33 Müzik; Türkç• p!Ul•r. l 
13 45 Alanı haberleri. ı 
14,00 Müzik : Riyuetica"'bur. b · k . • .. ..., ıoz eşmış er. a ıo 

g am erın avlıle evlenaıiye karar vermişler. 
Evlen~~ deyip reçmiyclim. Bir ıüril işi var. Nüfa• kayıtları kütilk

ler falan fılan. 

Bandosu. (Şef: lh•an Künçer.) 

Vaşington 15 (a.a.) - Marti· 
nik müıakoreleri balLkıoda Ame· 
kin bültQrnotioio hareket hattında 
bu sabah daha U"Dami bir azim 
müşahede edilmekhdir. Resmi mab 
filler, Martioik 'deki F ran11z harp 
gemilerini hareketten alıkoyamıya· 
carı ve Amerikan hük0'1letine bu 
adada tarauud üsleri kurm'k hak 
kını verıniyocok olan bir anlışma· 
nın imzelanınasına Birleşik milletle 
rin riza göıtormiyecelderi f.krindo 
dlr. 

Alman zaferi pahallya 
mal otmuş 

Onlar bitmiş, Gün tayin olunmuş. Kız tarafı şahitleri almışlar. Bir 
otomob'l b' · · h · · d a 1.e ı~ıp Diki dııresine varmışlar. Dam"d da aynı zam~!:' a ora-
y ıelmış. Lıste mucibince sıralarını beklemiye baılımıılar. Bır aralık 
d~mııd, ben ıaradan bir ltibr.it alayım diye dışarıya çıkmış. Biraz da re
cıkmiş. Beklemişler gelmemiş. Derken sıra bizimkiolerin nikibına l'elmiş. 
Daı:ıuıdın dışarı çıktığını söylemişler. 

1 J M.ıtaanet· «Herodiade» 
(Romalılar Korosu); 
2 • Boy~aı Şıaış--k (Val•); 
3 · G . Pareı: Kır Şark111; 
4 • Leoocav~tlo: Palyaço Q. 
peruından faotezl. 

14,30 -
14,40 Ankara ilkbahar At ko-

Berline göre,çemberden kur· 
tulan Bolşevik lcrtalarının 
takibine dtJoam ediligor 

Lnndra: 15 (a.a.) - Britanova 
ajanıının as'Kori yazarı Kerç muha 
rebesl hakkında şöyle diyor : 

General Mannstein'io Kerç 

Dün rece do bir bomba açtıiı 
ile iki av uçaiı tahrip edilmlıtir, 

- Bekllyelim, denmiş. Arkadan l'elen çiftlerin işine bakmışlar. Bi· 
taz doba bekledikten ıonra relin asabileşmiş : 

şularınıo tabmlnleri. 
Vaşinrtoo, 15 (a.a.) - Mıırtl· 

nik hakkında M. Laval tarafın 
dao Birleşik devletlerin Viıi mas· 
labatgilzarına verilen nota henüz 
hariciye nazı•lırına relmemiştir. 
Martialk müzakereleri haklrında 
Birleşik devletler tarafından Vişi'ye 
biç bir lşırda bulunulmamıştır. Bu 
hasaıtakl müzakereleri Vişi'ye k11· 
men veya tamamen bildiren Mar. 
tinik'deki Franıız yüksek komiseri 
amiral R >bert olmuştur. 

yarımadasında mühim bir mahalli 
muvaff akiyet kazandığına füphe 
yoktur. F•kat bu zafer pıbıılıya 
mal olmu~tar. Dilnkü Alman tebli· 
tinde Kırım muharebesinin bitti· 
ğ'ioo dair görülen lı:ıyıt, ancak 
movz i bir baıarı kaydetmektedir. 

Berlia, 15 a.a. - BarünkG 
roımi tebliğe ıör• Malta'da Alman 
Stuka uçakları açak meydanları 
ile uçaksavar bale ryalara menile 
rlni bombalıyarıık birçok tam 1 abet 
kaydetmişlerdir. Giln!erce ıt\ren 
şiddetli bir muharebeden ıonra 
topyekQn 31.000 ton hacminde 9 
gemi batırllm ştır. Başka bir vapar 
bir torpil iaaboti alarak yaralan· 
mıştır. 

dık - Allah canını alsın böyle nişanlının, diye elinde mendili dişile ~sır· 
d- lan sonra şahitlerle baraber niklh dairesinden çıkmışlar ve evlorıne 
0nmtışler. 

h, . Gazetelerin rivayetine röre eve girdikleri zamın bir takım yllkte 
fıf' pahada •iu eşyanın yok olduianu rörerek mültakbel damaddan 

•lipbe d' ı· O e _'P po ıao başvururlar ve galiba yakalatırlar. 
lıran şeylerdir bunlar ama gerçekten olmuı mu bilmiyorum. Riva· 

Y•t td" 1 k' . . lyor ar ı; kayın vahde polıao: 
y :- Benim bir yilrek iğnem vardı. Onu almış. Anamdan kalmıştı IDi· 
• şık&yet etınış, damada yani niJaohya: · 

- Sen bir yürek çalmıııın ? Diye aormaılar; 
- Evet ama .. 

- Kıyınvalidenln yüreiiymiş. 
r natt - H~yır efendim 1 Ben kavınvalidemln deiil, kmoaıı yiireğ'ioi oy· 
t dl 

1b gonlüoü çaldım. Bana itiraf ederim. Likin başka bir ıeye ilişme· 
( ın. Z odan dolayı da cezama razıyım. Cevabını vermiş. 
f v . abıtıda yapılan tetkikaktta rönül çalmanın ıuç oldujıına dair kanua 
i' t •k~zaml.arda bir sarahat olmadığından nişanlı bakkaııda bundan dolayı 
ti a 

1 
ata •ıntin bulunımamışsa da işi tatlıya bailamık için lı:omiıer bey: 

. de ;- Oğlum 1 Ne lüzumu var alemin kızaıııo gönlü o ü çahyonan. Ma
ı:ıı 1 evlenmedin, ver kızın gönlilnü roriye l Deyince : 

k d"': Efendim ben onlara röoül vermem. Hele kayıııvalidemo. Lakin 
b' a:n ıleri iıterlerae benim röolümü. alsınlar, razıyım, cevabını verdikten 

nra şapL D _ ~asını alıp çıkmış. 
ç mı ogrıısunu istersiniz böyle ıooa çıkmıyan münasebetlerde fÖhül çal 
1 zır~~~ da bir cezası olmak adalet icabıdtr. Şimdi bo kızcaiız bütün ha 

et na ı ara rııı, nişanın bozaldoğuua mı, yokta ıönlünün çahnmıı olmuı· 
I• lllı Yan110? 

- Cumhuriyetten 

h• } • • l •aralarmda resmi dıirelerln bir kı 
~ e ır erde eşegı..., n yıcıiında merkep ~ahırları bulunur · 

ı •• du. Gerçi artık boı bırakılmıı ola 

. r~ u bitmemiştir rak .. ~ira tra';°vayt kira araba11 

1
- taammum etmış bulunayorda. 

b1 Y A Z A N 1 Geçenlerde Zavallı hayvanlara ylrmioci asır 
ib' _VA _ NO b.iıikletin Tar başlangıcında ıehir içinde aade ha· 
. rııU - . kıyede taam· mallık naıip oldu. ( Ancık Adada 
fJ b hm et~e~ı Ub.um ve çerelerinden binek rolünü oynuyorlardı •• O da 

a ıetau~tım. Va\ut darhtı b- ı . . 
dll•llnc 1 • 1 t • t d' 

0
1 e ne ıtkencelerle ... ) Nıbayet bıılarına "' e erı a er ıı emcz ımagtar· b' 

da uyandırıyor. Fakat 10 ... 8 fe ırlerden büıblltün ve resmen 
ora. u atıl f • L l F' fl lı:l demir kıttıı· anda bu ka ı_ k .. illa eta .. eti l'e d. ılozo u a· 

ı uçow. yo • ra lcab b b L 
lutunda itirazı da L d'l'i' d L '• 11Da da la ır ve teve~· .... , li.tn 1 1 ID eo ~(llle 
doiurmuyor deiil. • IDetanetle katlaodalar. 

F ıkir, fil bol toprakh ziraat G 1 *** 
1 eçen erde Konya şehrinde, 

rııeın eketindo, daha ziyade caolı üç beı bb 
b' a aaaunla birlikte yürü· 
ıneklero kayıyor. Fakat; bir ıebir· yordum. Yaoıouz ııra : 

de at beslemek. de kolay deıiil. - SeliaıiloaleykUm • di e bir 
Aıtarı yüzüDden pabah olabilir. seı duyduk. ' y 

~•Heo iyi at, tarihin biç bir dev• Sonra, çevik adaleli b' 
rı d ı k b' ır mer. n e üls.ı hayvan olmaktan kurtul· e ın ıırtında, tenıiz ı· f lll . yer ı esna 
amıştır; asla demokratlaıamamıı· kıhkh bır vatandaş tin tin t' . 

br , •tti' in feçtı, r• . 
Bu makaddemeden ıoora, an· 

•uın Lom·ı•· t . . L b' -" " eııırı yapaca~ ır mu· 
ııı.hede v f"k · . • e ı rımı ortaya atacaıımı 

Eşele avdet ! 
.ı *** 
ılııf Y•re~e Qtun kulaklıdan özür dile· 

~ dokt- Biı ettik sen etme... Senl 
kaaapo\r ._Celll Muhtar reçen harpte 

... etnıı t' o 
mlzdecı k 1 ı... ıtündağ da şeb· 

ovınuşt '-
Zaten bu h L u, "uıora bakma ... 

• • .... tlığ 
çolt itıraz:. edeni a, aramızda pek 

k er de ol t d' yere ... muı u... ı· .. ,. 
Nakliye vaııtaları t 

kik edeDler bilirler ki •riblnl tet 
ketin yirminci asır baıı 'u melllte. 
d _ • anrıcın• k 
nar en nıuhım taşıtı eıekt'ı Ş •· 
"-O ' lrlt• 
d ı:nba, Bizanı, Oımanlılak dev • 1 

e u h b" rıo· 

Gurupumuzdın bir zat 0 . _ na ar 
kasından bır ıoz söyledi M • 

• tJer 
aralaranda i,leri varoııı «Sa · · varı» 
durdu. Konuıtokları sırada, adam 
hayvanın dizrlnlorioi zor zaptodi' 
yordu. Hayvanı o derece canlı ve 
mt\kemmol .. 

Sonradan malOm•t aldım: 

Yori'ancı bay H11ao dedikleri 
bu vatandaş mejor merkep bede· 
mek merakl111ymış. Oğlu da, kendi 
de, yedi kilometre ötedeki Meram 

bailarına her f ÜD eşek ıırtında 
gider rolirlermiş. Hem de pek kısa 
zamanda... Hakikaten öyle olduiu 

anlaıılıyor. Zira, dlzrini revşetir 
revıetmez hayvan, mOkemmel bir 
rahvan tatlarda. Caddenin ilerfıln· 
de llhzede kayboldu. 

••• 

15.30 Mizik: Devlet Konıerva
tuarı ıalonlarından naklen neşriyat: 

Riya1eticumbor Filarmonik or· 
keıtra1t. (Şef : Dr. P.raetorius). • 

Boethovon: 9 - uoca senfoni. 
(Kooservatuar koroıunan lştirakile 

18,00 Prorram ve memleket 

1aat ayar1. 

18.03 Müzlk: Radyo danı or
kestruıoın Her Telden programı. 

18.45 Radyo Çocuk klnbn. 

19,30 Memleket 11at ayara ve • 

Ajans Haberleri. • 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Fasıl heyeti. 

20,15 Radyo razetesl. 

20,45 Müzik: Şarkı ve türkü. 
ler. 

21,00 Konuşma (Ana eserler) 
21,15 Müzik: Dinleyici istek· 

leri. 
21,45 Konuşma (Şiir ve Neıir 

1aati) 

22,00 Müzik: Radyo Sılon or. 
kutraaı. (Violonist Necip Aşkın). 

1 - Fiscber: Titil rünleri; 
2 - Löwe: Saat; 
3 - Robrecht: •Lydi•». 

"12,30 Memleket Saat Ayara, 
Aj•n• Haberleri ve Bor1alar. 

22.45 -
22,50 Yarın ki Proınm v • 

kapanıı 

Gizli silahlar 
( Bqtarah ikincide } 

reniliyor. 
Hatti Lord Suffolk'un nerede 

ve ne ribi şerait içinde öldntnno 

dair bir ı•Y öğ'rf'nmek milmkQn o· 

lamıyor. Bu, büyük 1enyör ideta bir 

yolca romımndaki mucitlere benzer

di. Bu adam, Alman bombalarını tet 

kik etmekle tanınmıştı • 

Daktiloıu uzak bir mesaf ode o 

turur vo omirloriDi telefon vasıta· 

siyle ılırdı. Ne oldu?. Onıı kimıe 

bilmez. Yalnız bilinen bir şey şu· 

dur "1..ord ötoil. Daktiloıu Miı Mor. 

den do Ölaü, Kitibi Hardı da in· 

fillk mahallinden uzakta olmasına 

raimen parçalandı ... ,, 

sonra şehirlerin kapm eırie ıçıla 
bilir mı? •.. Hem onun için de bo 
bubat lbım ... 

Amma yorgancı H11an aianıo 
keyif içinde çubuiıına püfkürterek 
yilrllk hayv.&n ıırtında gidi4•ni ıiz 

do benim ribi 1eyret1eydioiz, her 
tramvaya binişinizdo onan i'İbi ola· 

bilmek hasretini çekt-rdioiz; bir ... 

Vaşington 15 (a.a.) - M. Ro · 
osevelt bugün, yani Fran11ı bilkQ. 
meti taaafından bir nota verildiği 
Vışiogtoo'a bildirildiğinden 24 sa 
at ıonra M. Cordell Holl ile rö· 
rüşmüştür. 

M. Roosevelt bu akşam, Cüm 
hurreiıi quezon'm tarafından şero 

fino verilen bir kabul roamiode ba 
zır bulanacaktır. 

Cenevre 15 (a.ı.) - Havas • 
T olomondial ajanıının diplomatik 
mnharriri yazıyor: 

Martinik rörüşıne)eri hık kında 
Vişi'de nrşredılen tobl•ğdeo ıonra 
Fransız büllQmoti tarafından Antil 
adaları hakkında baıına verilen i· 
kinci resmi nota dolayıaiyle, bey· 
nelmilol mahfiller bu ikinci tebliğ-in 
Amerikan hükQ(Deti tarafından or. 
taya atılan meselelerin vahimlij-ioi 
röıterd ğini belirtiyorlar. Bundan 
dolayı Fransız cevabında V aşior· 
ton iıtekleıioin o!duiu gibi kabul 
edilmedij'ine oaubakkak ıöziyle bı 
kılmaktadır. Fakat Öte taraftan, 
tebliide zorlukların moaelenin kon 
dilinden ziyade ileri ıürillme1indo · 
ki tekilden ileri r•tdiii bildiriliyor. 
Bu ıebeplo öyle 1&nıhyor ki, Fran 
11z cevabı Amerikan isteklerine ta 
mamıylo uyrun olm•malda beraber 
yona fÔrUŞ teatlllDO do kapıya ita· 
pamımaktacaır. Son üç .... sün iç ndo 
Vı,ı'do yapılan ıöı Ufmoler Antil 
adalara me1eleıınin çofitli cephe· 
lerıoo taaUOıt etaııştır. Franıız kuv 
vetlori baflı.Umaodanı ile ıömurgo 

nazırıoıo bu i'Ör üşmelere ı,tırak 
otmif olma11, ıöı üşmelerin hangi 
isıkamclt• coroyao ottirıni rö.ter· 

melı.tedır. 

Lundra 15 (a.ıı) - Haıiciye 
oazıı tııı şu le blıği ooşrotmıttm 

Evvolco izah edildiii veçhile 

f, riıtere bükCmeti, Madaraskar 
harolletine teıobbilı etmekle Mıh· 
verin bu araziyi kuUanmuına mani 
olmak, adayı FranH adıoa muha
faza etmek ve Fransız hükümran
hiını idame ettirmek makaadmı 
rUtmUştil. Hür Fraoıızlar milli ko· 

mltesi muharip Franıa'nın mümeı· 

sili 11~atile birleş 'Dİf milletlerle iş. 
birliği yapmakta olduiaadan lngU. 

tere hültOmeti kurta~ılan ba Fraıı· 
sız topraklaranın idaroai ı o komi. 
teyl icabı veçbile lıtirik ettirmek 
niyetindedir. 

Stolcholmden ahnan haberlere 
göre Ruslar Kerç şehrinden 20 
kilometre kadar uzakta bulunan 
bir müdafaa hattında tutunmakta· 
dır1a,.. Bu bat kuvvetli ıarette 
tahkim edilmiştir. Bu Hbeblo bü· 
tiln Rus ır.ovzilerinin ole ff'Çiril· 
diği hakkında Alman tebliiindo 
ileri sürülen iddiayı ıüpbo ile kar• 
tılamak lizımrelir. · 

Loodra: 15 (a.a.) - Londra· 
Din ııelihiyetli mahfillerine fÖro 
Almınlar1n Korç yarımadasındaki 
muvaffaldyetlorl etrafındeki haber· 
ler mübalağalıdır. Raslar toprak 
bırakmış olmakla beraber bili 
yarımadada totaoduklar1na ıilpbo 
Y.oktur. 
• Berlin 15 a. a. - Alman ordu· 
ları baş~omutaohiından verilen ma
lumata göre, Kerç yarımadHında, 
alman yarma hare <elinden ıonra 
çemberden kartulmaiı muvaffak 
olan Bolşevik kuvvetlerinin takibi 
devam etmektedir. Akmonay vadi-
ıinin temizleomeainden ıoora ıor

best kalan daha bir çok alman 
birlıkleri düımanıo takibine memur 
etmek milmklln olmuştur. 

Şıddetli yaimurıar mevcut bir 
kaç yolu berbat bir hale getirmiş 
ae de bu ribi zorluklar alman kıta 
larıoın hızla ilerlemeıino eor•J ola
mamıştır. Düıman Kerç demiryola 
ve 1abili tak.ip eden biricik kara 
yolu boyunca bozguna uaramıı 
bir baldo acele çekılmiştir. Dojuya 
doğru ilerliyeıı alman kıta' arı bir 
çok noktalarda dllşmını reçmişdr. 
Ruslar ancak zayıf bir mııltavomet 
ıöıtorebilmitlerdir. Eıırlere ve ra
oimetlero da r verilen rakamlar bu 
tak.ip hareketlerinin mükemmel b.r 
netıce veraiğini aöatrrmektedir. 

Cenevre 15 a.a - Londradan 
ıolen haberlere aöre Maocı>euuter 
liuardiaa razete11 ruı kıtaıarınıo 

hareka . ı bakkıoda bir rapor De:Jrot 
mişur. Raporda deoi&ıyor ki : 

Alman taarruzunun ilerdtki rdış 
melerı orduların mazide doıu cep
hoainde gördüderı işlere balularalt 
kolayca tabmio ediıebilir. Hıç lıı.imso 
alman aakerlerinin vo harp malzo 
me1ioin fevkalade ev1afı hakkında 
şüpheye düşmez. Alman kıtalannın 
bir misal olarak alınabilecek iaıe 

tetkilitı ve alman ltumanda heyeti 
için do aynı bilir.mü yürütebiliriz. 
Ruslar, bütüa karşı hücumlarıoa 
rağmen, alınanların ileri barekı t· 
leri oanasında kaz.andıkları mavaf 
fakiyetlere benzer en küçilk bir 
mavaffaklyeti bile elde edememit· 

lerdir, Kırım'• 
RUJlar Lenioınd'ı veya b t 

l 'b' Oioop•r a • 
kurtaramadık arı 1'' 1 

• 1 d·r Bu· 
' OIDlf er I ' 

tını da ele reçırelD 1 kış bat-
lı: 1 1 k alaıan ır 

Başka alman denizaltıları Ame· 
rika ıularında cem'an 82.000 ton 
tutarında 12 büyllk ticaret romiıl 
ile bir karakol remisi batırmışlar. 
dır. 

Düşman bu ıurotle,birkaç ıüo 
içinde 113000 tonluk 2lremi kay· 
betmiş balanmaktadır. 

Maaşın •izında cereyan eden 
deniz muharebelerinde bir torpido· 
maz bir loi'iliz bücambotuou mah· 
muzlıyarak batırmıştlr. Batka bir 
logiliz hilcombotu da mıyn terayı· 

cılarımızla yıptıiı bir muharebede 
batmıştır. 13 may11 tarıbli tebliide 
bir harekittao babsedilmi~ti. 

Teker teker uçan lngiliz bom-

ba uçakları, bulutlardan istifade 

ederek dün batı Almanya bölreıi· 

ne bryhnde bir akın yapmışlardır. 

Londra 15 (a.e.)- Dahili em• 
niyet ve hava nazılıkrlaraııın teblitf: 

Düıı rece bildirmeie dej'er 
bir ıey olmamıştır, 

Atletlerlmlz dUn 
Mersine glttller 

Atletizm rrop birincilikleriDe 
iştirlk edecek bölremiz takımı dOn 
Mersine ritmiııir. 

Bn,.iln Mersinde uat 17 de 
seçme mllsabakaları yapılacak, 
yı&rın saat 15 de do Beden Terbi. 
yesi omu müdürlüiü atletizm fede. 
rasyonu atletizm miltehaasıaı B. 
Naili Moranıo nazaretindo rrup 
birincilıklorine başlanac .. ktır. 

Nisanda Kanarada 
2368 koyun kealldl 

Nısan ayı içıode iç memleket· 
lere 6 beyrir, 15 morkrp, 2 tay, 
99'3 Ökuz, 170 inek, 43 manda 
ın~ğ'i, 69 man<1a borası 30 bıız.atı, 
3 m lak, 5558 kuyun, 280 k çi, 
1 kuzu, 3 tavuk, ~876 kilo deri 
gönderilmiş ve şehrimize 172 bey· 
r r, 11 ester, 1 tay ve 1392 ko-
yan rirmiştir. 

Yine ayni ay içiode kaaırada 
2355 koyuo 40 maada, 196 öcOz, 

108 inek v: 129 l'eçi kesilmiştir. 

• 
HaJkevı 

Reisliğinden: 
17- 5 942 pazar a-ünü saat 

( 21 ) de evimiz ıalonunda « Mo. 
zart'ıo• e1erlerinden ve bazı garp 
maıikiıinden baZ1 parçalar çalın. 
malt saretile rnzel sanatlar komi· 
tım•z taraf ıodan bir koD1er veri· 
lecektir. 

ra ep oyleydi. At yalnız p 
ca d 1.'I a. 

110 f egı • hukukça da İmtiyazlı 
1 11 nıah 

Eıkiden KararOmrilkte oturan• 
1•r Sirkeciye; Eyilpte oturanlar, 
~tıyb1ıllmkapııına' ; Beşiktaıtıkllor 
d ·••taya, bep böyle, merkeple ri· -

lkinciıi de medeniyetin yıkıl· 
dıiı bir tarihte yaııyoruz ve anha 
mioba, ziraat memleketindeyiz .. Ka· 
uçııiıın, tekerlerin, benzinin, kö· 
mürün tedarikine kıyaala, arpayı 
yetiıtirmemiz daha kolay... Motör 
tamir etmekten de, hayvan beı· 
lemek rilç detildlr. 

Hüliaa uzun kulaklıların pa 
bucu dama atılmamıştır. Kadrini 
Doktor Celil Muhtar da, Muhiddin 
Oatündağ da tastik edecektir. Bel· 
ki maaleaef, belki acı fakat hakikat. 

[TAKVt~ nun a ı o ara b' kısmını •e 
bllyllk ır 

Girıı karta ı;Halkevi bnroıan• 
dan tevzi odılmektedir. laraııın en k Briaoılt Orol, 

bilha1sa Smolons 'or ribi 'büyilk l Bu \ıı 1 1
_ .. •ustu. Ruhani zümre b-.. 

0 ına, uıer -
•lliaı e, tuccar, esnaf, mu . 

• memur e · d 1 • • evine h ' vın an ııne ışlnden 
telird' e~ nıerkep sırtında fidor 

ı . atta blıiın çocuklutumuı 
•r r•llrlermlı.Pekill da olurmuş, 

tlraı lllalOmı 
- Adıııa, .. n de... Bundao 

. 
• Aktam'dan • 

Harkof v• Taıaor • Nöb t • E 
. . uhafaza etmege muvaf- Gece 8 ÇI ezana ıehırlerı ID Al l b l .. _______ ...;, ______ -' 

f k ımuılırdır. mao ar ura a 
• :eıocek taarruzları için btrer Mustafa Rif at 

rıoı o 

bareklt n11ü olarak kullaaıbllirler. ( Kalekapııuıct.) 

16 Mayıs 1942 
CUMARTESi 
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• 1 

Asri Sinemada 
Bugün gündüz 2,30 matinadan 
iti!>aren Türk filmciliğinin son har~kası 

Türk san'at ve dehasının bir abidesi 
1941 de (ŞEHVET KURBANl)nı yaratan 

Ertuğrul Muhsin 
1942 de K ı s K A N Ç filmini yarat· 
mıftır.Baf rolde : Rejisör ERTUGRUL 
MUHS,N-CAHIDE -1. GALiP- SUAVi 

FATMA ARKAN ve saire •• 

ILA VETEN : TYRONE POWER- LINDA 
DARNELL'in zevk, neşe ve eğlence 

ile dolu harikası 

Eğlence Kadını 

Pek Y ak1nda . . . . Pek Yakında . . • • • 

tarihin en kanh atk vak'ası 

Harunurteşidin Qözdesi 
TUrkçe sözlU ve Arapça ••rkıll 

Arapça ,arkllar Şarkın ses kraliçesi 
OMMÜGÜLSÜM tarafından söylenmektedir 

•• Seyhan vilayeti daimi 
ninden: 

encume-

iLAN 
1- Adana ·Misis yolunun O·OOO·S+ OOO ve Adana· -Ko· 

zan yolunun 0+ 000-3+000 km,leri arumdaki kısımlara lü· 
zumlu (810.50) metre mikap kumun ihzarı (2082) lira ( 98) 

kuruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 18,5/942 T.ne müsadif pazartesi günü saat 

1 O da Viliyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işin k~şif evrukile ıartnamelerini gör
mek için Nafia Müdürfnğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (156) lira (22) kuruıluk muvakkat temi· 
nat vumeleri llzımdır. l 948 1. 6. 10. 16. 

ADANALI DOKTOR 

Zekeriya özveren 
Adres : Kuruköprü Trahom Dispan
seri Kartı•ında Hane No. 21 

T. iŞ BANKASI 
K üçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

2 Şabat, 4Magı•,JAJuJtos,2/kincitepin tarihlerinde gapılır 

1942 iKRAMiYELERi 
l Adtt 2000 Llrahk = 2000• Lira 

1000 - 3000. 
3 .. .. .. 

1500. 
2 7SO - .. 

" " 1soo 
3 500 - ., 

il 
,, 

2500. 10 250 - " " " 4000. 40 100 - " " 
,. 

2500. 50 50 - ., 
" 

,, 
200 25 sooo. " " 

,, -
200 10 - 2000. ,, 

" " 
TUrklJ• it B•nk••ına p•r• r•t1rm•kl• J•I· 

naz para blrlktlrmlt ve faiz almıt olm•z, aynı 

~•mand• talllnlal de denemlf oluraunuz. 377 

BUGÜN 

1 Seyhan Valiliğinden: 
20/5/942 Çarşamha günü saat dörtten itibaren ArJar-a kazasında mev• 

cııt bilcümle motarlu ve motor!lnz, canlı ve canıız nı~ldl vasıtalarmııı ya. 
zımıoa başl.1oaca kt ı •. 

Şehir hudodu debiliodeki maho.llelerle şehre 10 kilometre meta{ ede 
ki köylerin nakil vasıtaları cetvelde rötterileo mahalle ve köyler sırası 
ile aşajıda yazılı saatte başlamak ~zere eski istasyon polis karakolooda 
toplaoacsk ve tahrir hıy'eti tuafıodan yazılacaktır. 

Köylere ait nakil vaııtaları ayrıca tertip edilmiş tahrir hey'etleri ta· 
rafmdan mahallinde yaıılacaiındao bu sebeple yezım rüo hanri köyle 
rio nakil, V JSıtaları hanri fÜD Ve Hattı\ nnelerde foplaoaca~ ları g~re 
ken yerlere tebliğ' edilmiştir. 

Yazım. yerine retir ilecek nakil vasıtalarında göz önünde biılunduru• 
lacak husasat: · 

A- Motörlü, Motö·ıüz nakil vasıtaları mevcut tekmil yedek ede 
vatları ile birJikte yazım merkezine getirilecektir. 

B- Caoh nakil vasıtaları keza tekmil teçh:zatları ile yazım mfrke 
zioe retirilecektir. 

Yazımı yapılan nakil vasıtaları saatlerine tahrir heyeti tarafından 
birer vesi1'a verileceiindeo, vesikuı olmayan nakil vuıtaları kaçak ad 
dedilecektir. Tayin edilen rün ve ınatte nakil vuıtalarını yazım heyeti 
ne retirmiyeııler hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 2000 

Şehirdeki mahallelerle feh~e 10 kilo 
metre mesafede bulunan köylerin 
yazım günlerini gösterir cetveldir 
• • -ii. N 
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marteıi günü 
saat 8 de 
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Kanara Müdürlüğünden: , 

1- Belediye kanarasında istihsal edilmekte olan buz 1/Hazi· 
ranf942 tarihinden 31 fMayıs/943 tarihine kadar olmak üze· 
re bir sene müddetle ve kapalı zarf usuln ile satııa çıkarıl
mıştar. 

2- Muvakkat te'minatı (250) liradar. 
3 - lbaleıi mayısın 26 ncı salı günü saat onbeşte Beledi

ye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi belediye 'yazı jşleri müdürlüğündedir. Is· 

teyenler orada görebilirler. 
5- teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

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

mektuplarını ihale günü muayyen saatta belediye riya1etine 
vernıit olmaları illn olunur. 1968 8-13-16·23 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle i' yapar. Komi•· 
Yonda herfeyi yerine satar. . 

Telgraf : DOclU AMBARI 
T•l•fon 1 218 1876 ı . 30 

imtiyaz Sahibi : Cl\VlT ORAL 
Basildıiı yer : BUGÜN Matbaası 

U. Neşriyat Mndnro : Avukat 
Rifat Y AVEROÔLU 

ALSARA Y ve TAfi 

Sinemalarında 
• 

BU AKŞAM 

au,uk artist CHARLES LAUGHTON tar•''' 
dan yarat.lan bUyUk ve emsalsız ••heser 

Türkçe sözlü filmlerin en güzeli 

KANLI 
MEYHANE 

ALSARAY'DA TAN'DA 
ILA VE TEN : ILAVETE 

I 

Umumi istek Ü.zerine Heyecanlı bir filıJJ 

Yıkılan Yuva Suvarile r seytanr 1•ce 

Y•pı 

PEK YAKINDA 

Casus Aşıklar ~ 
Alsaray'da bugün . 
2,30 da : Kanii 
Meyhane· Yıkllan 
Yuva 

Tan'da b u g il 
2,30da: S üvarll 
feytanı · 
Meyhan~ 

K a 111 

Adana Askeri Satınalma komisyonundan 
1- 3000 kilo Ayvalık veya Kılia menşeli ekstra ekstra 1,5 

bir 
bu 
lar 
lıab 
fÜo 
ltu 
bir 
liid 
Old 
So 

Zeytlnyaiı açık eksiltme ile alınacaktır. { t 

2- Muhammen bedeli Avvalılr. yağı için 3690; Kilis yağı ö°! 
3630 lira olop ilk teminatı 277 liradır. bıJ 

3- ihalesi 30.5 942 Cumartesi a-ünü saat 10 da yapılacaktır· Yı111 
4- Şartnamesi komisyonda her güa görülebilir, etti 
5- isteklilerin belli gün ve saııtta teminat m~ktuplarile birlikti 1~n 

misyona müracatlara ilin oloour. 1988 14- 17-22-28 ıbır 
er ....................... dırı 

leri 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gün hastalarını kabul eder.S 

ve cuma günleri saat 15 den 16 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Bor• 
kar,ısı · Çocuk Oyun Alanı Bitit 
No. 44 1902 1-15 

··············~······ 
Adana Askeri Belediye Riyaseti 
Sa tına ima 1 - B~lediyeye ait y•' 

civarında Selioik banka•• 

komisyonundan:! 
1 - 6000 kilo sade yai ka 

palı zarfla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 11040; 

ilk teminatı 828 liradır. 

3 - lbaleti 30· 5 942 cumar
tesi gilnü taat 11,30 da yep•lacak· 
tır. 

4 ~ Evaaf ve şartname1i her 
gün ~omiıyonda rörülebilir. 

5 - ltteldilerin belli gilode 
ve ihale saatıodan bir ııaat evvel 
teklif zarflarını komiıyonıı vermiş 

bolanmalar1 ilin olaoar. • 

14~16--22-28 1989 

SUme rbankEreQli Bez 
fabrikasından : 

Oımaoiyede Ereğli bez fahri· 

ka1ıoa ait 5743 kentallık Alacık 
Kaya ormanının katiyat ve nakli-

yatı 22 mayıs 942 rilnü Ereili bez 
fabrikasında saat 14 de açık ek· 
siltme He bir müteahhide ihale e-

ille 

lundoiu bioa ıartnamuin• bir 
lcı 

1/Hızirao/942 tarihinden be 
bir ill iki sene müddetle .... 
verilmek ilzere açık arttır da. 
karılmıştır. no 

2 B. l'k . re - ır sene ı ıcar /. be 
500 lira olup muvakkat tı 

0/0 7 ,5 hesabile bir sen ,f. "• 
375, iki 1enelik için 750 I~ 

3 - ihalesi mayısın 
cuma günü saat on beşte .) 

dairesinde belediye enciJJ 

yapılacaktır. 

4 - ltteklileria meJ~ı 
ve ıaatta yatırmış olduld6tt 
nat makbozlarile birlikte 

encümenine şartoamf'yi ıö' 
her gün Belediye moh• d 
müracaatları ilin olunur. 1 

1991 14-1~ A 
dilecektir. a .J. !11 

Taliplerin · kaooni tedl~ )'il 

beraber mezkQr tarihte f• 
da boluomaları. 

14-15-16-17-19--2'> 


