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Türk: 19 ·Mayıs Bayramın Kutlu Olsun 
Atatürk'ten 1'(.filli Şef'e Sembolünü Taşıyan Bayrak, Türk 

Gençlerinin Ellerinde Bugün Ankara'ga' Ulaştırılıyor. 
---:-----------..::: 
Amerika 
haftada 
1000 u
çak ya-
pıyor 
Sene sonunda 
Amerikan pilot
larının sayısı 2 
milyona çıkacak 

litvinof'un 
demeci 

StaforKripsikinci 
cepheden bahs 

ediyor 
A Ankara 18 (Radyo gazetesl -

ı:nerllta büyük ölçüde remi in· 
l•ıına d I 
tnüdd • evaın etmektedir. nşaat 
teıni e~ı yarıya inmiı, 95 ründe 
ol ınşasına mavaff akıyet basıl 

ınoıtnr. 

ı" Vaıinrtondan bildirtldiiine 
ı:r~, 83, batta 75 günde de 
p ı:nı Yapılabilmiştir. Geçen bafta 

2~~~:nd. şehrinde bir ocak, 60 
til bır gemt inşa etmek sure 

e rekor kazanmıştır. 
elçlı~u~Y•?ıo Vaşingoto büyük 
ın Lıtvınof bir demeçte bulun-

r. udş, Amerikanın harp rayretle
ın en 

A- 'k memnunlukla bahsetmiş, 
... erı an e> •• 

tat . • eını ınşaat temposun an 
lit~ın fedici olduiunu söylemiştir. 
edild~~.'. hdatda 1000 uçak inşa 
k ı~ını, ıene sonunda Ameri 

an pılotı 
n• arının ıayıııoın 2 milyo. 

çık•catını bildirmiştir. 
~ A'llkara 18 (Radyo gazetesi)
d:s~~ ve Alaıanya şark cepbeıin · 
t rblrlerile harbe tutu•mu•keo ng-H· v v ' 
İ~i ~t ve Aaıerilran gazeteleri 
ortncı cephe meıelesini tekrar 

8 .
1

Ya atınışlardır. Stafor Krips 
rıstold b" 

ik' . a ır demeçte bulunarak, 
ıncı c h . 

biri . ep enın açılmasını bütün 
ııo" 1911~ IDemleketlerin istediğini 

Y eınış b . 1 1 ,. l • • u cephenın açı ıp 
.ı ınayac -r agını zaman gö9terecek-
ır. Bu 
ifş, d~tın ne valdt açılacağını 
b ' uşınaoa malumat vermek 
lllıaının 

Ru I ıarnrlı olec'lktır.» Demiş, 
sara d . k d yar ımda ıon haddaoe 

80

8
n nr'-~•vaın edileceğini, bundan 
raıı;a d· 

vatsı l it Ul\yada yokJDllok müsa· 
2 1 olınıyacağını belirtmiştir. 

....___ -
Prens Oggen 
lekra t 

r aarruza uğ-
radı, torpillendi 
Ank!'ra 18 R 

Prens Oygcn ~ adyo gazeteıi)-
lnriliz keşif 11,. 

1~1an kruvazörü 
b 1 ..,a.,. arı 

a unmuş ve muhtelif tarllfından 
tayyarelerinin taarr,u:u tip~• loıiliz 

logilizler bu te~.11~raaııştır. 
ını0 t • 

uçaklarından atılan torpill 
1 

orpıl 
rar isabet aldığını bildirın~,'1 • t~k-p •rdır 

rens Oygon, 4 muhrlple · 
Q iti av 
ı:~. arının himayesinde Hfretınek 
b Y 

1
' l"i taraf uçakları arasında 

•va muharebesi olmuş, 5 lniiliz 

:~•tına nıulcabil 9 Alman uçarı 
tllriUınOştGr. 
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küa istiklal mücadelesine başlamak üzere Samıuna 

ayak bastıj'ı günü, ayni zamanda bir gençlik ve spor 
bayramı olarak kutluyoruz. 

Türk milleti, bugün yine sayılı bayramlarından 
birini yaşıyor. 19 May11, Ebedi Şef Atatürk'ün, 
üçüncü ordu müfettişi olarak 1919 yalı Mayısmm 
19 unda kararrihı ile Samıuoa ilk ayak baltıiı gün· 
dür. 

Mirliva Muıtafa Kemal'ln vazifesi, lıtanbul hü
kOmetine göre, Samsun ve havalisindeki asayişsi.zli
ii yerinde görüp tedbir almaktı. Mustafa Kemal ıse, 
milleti kurtarroalt kararını vermişti. Ebedi Şef tarihi 
notkuoda bunu şöyle izah ediyordu: 

«Eıu Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir 
millet ola;ak yaşamuıdır. Bu t'Sas ancak tam istik· 
Jale malik olmakla temin olunabilir. istiklalden mah
rum lair millet, ne kadar :ıengin ve müreff ah olsa 
da medeni alem karşıııoda uşak olmaktan yükselt 
bi; muameleye liyık olamaz. Ecnebi bir devletin bi." 
mayesini kabol -etmek, insani vasıflarından mahrumı
yeti, aczi ve meskeneti itiraftan b.aşka bir şey de· 
ğildir. Türkler ribi bir millet esır yaşamaktansa 
mahvolmak evladır. 

Ya istilclal, ya ölüm: Kurtulma~ istiyenlerin pa · 

rolası bu olacaktır.» 
Türk milleti, Büyü1< Şeflerinin başkanlıiı altında, 

zaferi ve istiklali kazandı. Oımanh imparatorlutu
non enkazı içinden dipdiri, yepyeni bir millet çıktr. 
Türk lıtiklilinl kazıman gençlikti. Ebedi şef, renç 
Türk Cumhuriyetini en dej'erli bir vedia olarak Türk 
gençliğine emanet etti. Bu itibarla 19 mayıs, Ata tür· 

Bayram, şehrimizde nasıl kutlanacak 
Hazırlanan proğram oıucibioce, bugün saat 16 

da, maarif müdürlüiüoün okullardan seçeceii bir 
rrup talebe ve sporcular, beden terbiyeıi Seyhan 
bölgesi bina11nda toplanacaklar, hazırlanan • çelenk· 
)eri alarak blll!po ile çarşı içinden Atatürk parkına 
götüreceklerdir. Çelenkleri anıta koyduktan sonra 
saat 16,45 de Stadyoaıa dönmüş bulunacaklardır. 

Orta ve teknik öiretim okulları kız ve erkek 
talebeleri geıreken hazırlıkları iie ıtadyoma girip 
saat 16.45 de yerlerini alacaklardır. 

Saat tam 17 do Vali, askeri komutan, ıporcoları 
ıelamhyacaktır. Selimlama bitince, bütün talebe 
ve ıporcular bando ile birlikte istikfal marıını ıöy 

liyecekler ve alana merasimle bayrak çekilecektir. 
Bundan sonra, nutuklar söylenecek ve geçit reımlııe 
ba şlanaçaktır. Geçit törenini jimnastik hareketleri 
takip edecektir. 

Gece halkeviodo bir gençlik toplant111 yapılacak, 
beden terbiyesi Seyhan bölresi tarafından bayram 
onuruna beden torbiyeıi binasıoda bir suvare v~ri 
lecektlr. 

ô;rendij'imize göre, matbuat umum müdürlüiü 
film operato~larından Kenan, 19 mar~ bayr~mı t~
zahürlerinl fılme nlmak üzere şehrımıze gonderıl-

miŞtir. 

Harkof önünde 
Bir tank 
harbi 

Sulama Kanalları 
Gzerinde Tetkikler 

11 O Rus tankı tahrip 
veya muharebe dışı 

edildi 

SOVYET 
ORDUSU 

iLERLiYOR 
Moskova'ga göre, Rus 
birlikleri 60 kilometre 
ilerlemişler oe 300 den 

fazla meskun geri 
kurtarmışlardır ........ .. ..... 

Borlin 18 (a.a) - Alman teb 

liii: Kerç yarımada11nda hezimete 
uğratılan düşman kuvvetlerinin 

feri kalan kısımları, rösterdikleri 
üaıidıiz mukavemete rağmen imha 
•dilo:ıek yolundadır. Harkof kesi 
lllinde karşı bücuaılar neti<'eıiode 
ıtrhlı kuvvetler arasında bir mu 
harehe olmuş ve bu muharebede 
56 da.. . d'I . t" wlllao tarıkı tahrıp e 1 mış ır. 

-

- Seyhan ve Berdan nehirlerinin -
sağ ve sol sahlllerlnde tetkik-
ler yapmak maksedile 9ehrimize - bir heyet geldl -

------------ Sulama kanalları hakkında otüd 
Dij'er 54 tank da 
rlmiz tarafından 

edilmiştir. 

hava kuvvetle· yapmak, sulama tecrübe iıtasyon-
muharebe dııı farını görmek ve tetkiklerde bu · 

limen gölü kesiminde Alman 
hava kuvvetlerine menıup teşkil · 
lor yürüyüı baHndekl düşman hk· 
viyelerino karşı tahrip edici dar-
beler indirmiştir. Laponyada yeni 
hücumlar ııetlceıinde arazi lcazao· 
cımız olmuştur. Muharebe hattının 
gerilerinde Macar ltıtaları günlerce 
ıüren mubarebolerdon ıonra Bolşe · 
vik çetelerinden müreldLep bir düı 
rDID gropunu imha etmişrerdlr. 
Mormaosk bölresinde Alman ha· 
va kuvvetleri 5 büyük taşıt rami 
sine tam isabetler kaydetmiştir. . 

Mnıkova 18 (a.a) - Sovyet 
haberler bürosu bu sabah erken
den aşağıdaki busuıi tebliii neş
retmiştir: 

12 mayısta Harkof çevresinde 
taarruza ıreçen kıtalarımız Alman 

( Duamı QçllncUde ) 

luomak üzere, Ziraat Vekileti ta 
rafından, Yeşilköy Tohum isli.h 
istasyonu müdürü doktor B. Mirza 
Gökıröl ile vekalet çeltik müte
hassıslarından B. R•bmi Çeltik ve 
su işleri müdür muavini B. Ethem 
Baştuğ ıebrimiıe gönderilmişlerdir. 

Seyhan ve Berdan nehirlerinin 
sağ ve sol sahillerinde yapılacak 
etücllerde Vilayetimiz Ziraat mn
dilrü 8. Nuri Avcı da buluna· 
caktır. 

Beden terblyeal, maarif 
vekAletlne mi balla· 

nacak ? 
Ankara 18 (Hususi muhabiri· 

rimlzdea) - Mevcut spor trşkili
tını şomQllendirmek ve bu teşki
latı daha sıkı bir kontrol• tibi 
tutmak makudile beden terbiyeıi 
sr enel direktörllliiı teşkillhnın ma· 
rlfe baj'lanmaıı için tetkikler ya· 
pılmaktadır. 

• NEHiRDEN 
ELEKTRiK 
ilSTİHSALI 
tasavvur uerçeklesince 

Çukurova'da elektriğin 
kilo.vatı 1 kuruşa düşecek 

Nafia Vekaleti etüd 4u beain :len iki elektrik mühendisi şehrimize 
retmiştir. 7 - 8 ıenedenberi, . cenup mıntakasıoda akar sularından 
oleıkttilc IJtihsal işi tetkik movzuunu teşkil etmekteydi. 

Öirendiiimize röre, relen mübendlıler, Berdan nehriniu kadıncık 
ıoyo kısmından, baraj yapmaksııın, elektrik eoerjiıi temini ve bo ener 
jlden ne ıuretle lıtifade edilebileceii husa1una inceliyecelderdir. 

Cenup mıntakaaının bütün 1anayilne bu sulardan elektrik temin 
olunabileceil tahmin edilmektedir. Bu taaavvar tabalı.kuk ettiii rün 
ef,.ktriiln ki lovatı bir karaşa düşecektir. 

inhisarlar Vekilinin Mecliste 
dikkate değer beyanatı 

Kahve gerine kiremit 
tozu içiyormuşuz I 
--

Raif Karadeniz'• göre, satıt 
serbest kaldıkça taitltl önle· 

mek kolay olmıyecakt1r. 
--

Ankara 18 (a ... ) - Bnyük Mil 
Jet Mecliıi bugUo Şemıettin Gnnal 
t:ym relıliğinde toplandı. Devlet 
limanları lşletme umum mildürlüiil 
no 314 bin liralık munzam tahsisat 
verıl'Desine dair kanan liyiha11 ita• 
bul ve tinem.t filmlerinin rümrnk 
resminin indirilmesi hakkındaki ka 
rar ta!dik edilmiştir. Bundan ıon
ra, f evkalide hallerde hakıız ola
rak mal sahibi olanlara dair kanon 
liyihasıoıo birinci müzakeresi ya· 
pılmıştır. 

Memur aylaklarının tevhit ve 
teadillüoe dair kanunlara baj'h ced 
vellerin Maarif Vekilliği k11mında 

deiişiklikler yapılmasına dair ka 
non liyiba11nm iki maddesi kabul 
edilmiıtir. 

Kahve ve Çay inhisarı kanan 
layihası da tercihen ve mü9tacelen 
müukere edilerek iki maddesi en· 
cümene verilmiş ve muvakkat mad 
delere kadar olan lmmı kabul • 
dilmiıtir. 

Meclis çarşamba rünil top 

lanacaktır. Gil rük 
Ankara 18 ( a.a. ) - dm . 

R 'f Kara onız 
ve İnhisarlar Vekili 81 

1 1 b. r altın• a ın• 
kahve ve çayın ° 118 il 

k liyihııının m 
masına dair an un M lilto bey•· 

· ıoda ec zakeresı ıır•• Vekil kahve 
tt buluooıuıtur. ' 

na a . b" ar altına ahnma11 
ın ın ıs 

ve çay 1 dojduiunu hatırlat· 
fikrinin naJı demiştir ki: 
t ktan ıonra 1 

, Bu iş rörOndüiii kadar ba 
•t dej'ildir. Çay ve kahvenin rum 
~·oklerde iıtiblik verriıinl arttır· 

makla meaele halledilemez. Ve 

bir takım akıl tesirleri heaaba kat

mak lazımdır. Netekim Martta alı· 
nan bu kararla çay ve hahve fi

yatları arttırıldıktan ıonra, taişiş 
işleri geniş ölçüde artmıştır. 

Ahnan haberlere göre, çekil

miş kahveye ilj'ütülınnı kiremit 
tozu, çaya bir takım beliraiz otlar 

karıştırılmıştır. Bütün bunları kar

şılamak vazifesi hükOmete düşüyor. 
Biz yalnız ıümriiklerden parayı 
alalım, halk ne içerse içıin fikri 
ne hükOmette, oe de yük1ek Mec· 

liıte iltifat rörmez. Tıttiı meıe· 
leıl mühim defildir denildi. Bir 

vatandaş ı B liraya bir kilo çay 

alarda bunan yarm kanı ot olaraa 
vo hlllı:O•otte bana aoı çıkarmaz. 

•• vaziyet cidden rarip olur. Sa· 
tış ıerbeat olduio mQddetçe de 

kontrol ve kaçakçılıtı önlemek ko, 
lay olmayacaktu. 

Çay ve kahve 11b41nı lnblaar 
teşkilitına bailamak nihayet 400 bin 

liralık bir masrafa mütevakkıftır.> 

Gençlik 'ile Spor bagra. 
mı münasebetiyle ıazetemiz 
garın intişar etmigecektir. 
Sayın okagacıılarımıza 6iltli· 
ririz. 



2 19 Mayıı 

ASKERLiK !~----- DAHİLİ HABERLER 

İhVefİn düşündüğü 
kı skaç hareketi Hayvanlarda 

artistlik istidadı 

Atletizm grup 
birincilikleri 

ommelin um11:mi karargô.hında 
çöl mütehassısı bir Macardır 

At, m~ymun, köpek, ayı, papa· 
ğ'aıı vesaire gibi hayvan· 

ların akıllı, istidat sahibi oldukla• 
rı ileri sürülür. Halli son zaman 
da bnı hayvanlarda tiyatro ve 
filmlerde «artistlik> kabiliyetleri 
de görülmüştür. Filmlerde mese· 
li cRin - Tin - Tin> adlı kö. 
peltler «Tarzaa> ismindeki beyaz 
at, hayvan artiılerln yıldızı dere· 
c .. ine kadar yükHlmltlerdir. 

- P•z•r gUnU Meralnde r•plldı ; 
Atletlerlmlz 100 puvanla 

blrlnclllll kazandılar 

-
-Atletizm garup birincilikleri l- Bülend (lçel) 37 17 me 

pazar günü Meninde yapdmışhr. •il- Tevfik Böke (lçel) 

coebi aıkeri lngllizlere göre, Alman bir hat ve siper· 
mütehau11la· ----- ------ ler yoktur, fakat 

Müsabakalara ittirak edecek 111- Muhittin Gürzdemir ( 
bölgelerden Bitliı, Blnröl, Erzin· ban-öğ. O) 

ndao biri Libya planı ,udur: biriblrinden bazan 

rbi ve Raı cep kAd h k d k b J çok münferit is 

caa, Hakkari, Hatay, Muı, Mardin, Çekiç atma: 
Maraş, Siirt, Tunçeli, Urfa ve Van 1- lly11 (lçel) 26.3S metre 

••İade beklenen Şimali şar l en are ete ece İr kol ran, tibkimlar vardır. 
büyük Alman ta· Irak, Filistin yolile Kafkasyaya; garpten ta- Sahil mıntakası 

gelmediklerinden, mileabakalar Sey. 11- Tevfik Böke (lçel) 
ban, lçel, Anetp, Malatya, Elizıt ili- Adil Girr y (Seyhan) 

rrozile Sireoaik' mültetna, dlier 
e taarruza r•ç· arruza geçecek diğer bir kol da Mısır yolile kıt1mlar da lorillz 

Alman hayvanat ilimi profe· 
ıör Böme, akılne olarak hayvan· 
ların mikol ve ietldat tabibi ol
madıklannı söylemiş ve neticede, 
hayvanların artlıt de olabilecek 
lerlol reddetmlıtir. Profetöre rö· 

ve Diyarıltakır bölreleri atletleri Cirit atma: 
ar11ında yapılmıtllr. J- ilhan (lçel) 39.67 metre 

eteri ihtimalleri Süveyşe varmağa çalışacaktır. vemihver hıttları 
ak.kında bir Av· birlbirlnden çok 

Saat 14 de bölreler sporcuları il- Süleyman Erol (Seyhao"" 
Mersin beden terbiyeti blna11nda 
toplanarak hazırlanan çelenri al· öt. O) 

upa mecmaaımda şu mütaliıyı \ 
üriltüyor: I 

Kabireden bareltet edilir edil· 
ez derhal çöle l'İrilir. Kahire ile 
öl ara11nda matavasııt · bir bölre 
oktur. Kahirenin ve Heliopoliı'in 
amhıkta bathyan büyük caddele· 
i rene kamlar araınnda bitiyor. 
am aahalar1 bitince, ltayalıklar 
qlar. Çöl rüzrirları . kayalıkları, 
tomobll ve kamyon littilr.leri için 
iddi bir tehUke tqkil edecek su· 
ette keıkin bi' tekilde yontmut· 
ar. Uçıaz bacak11z çölün ötetin
e beriıinde, hiçbir zaman yqer· 
iyen bazı bodur •taçlar rözo 

arpar. 
Bu çölün tabii sakinleri yırtı

ı katlar, yılanlar ve akreplerdir. 
Baıüokü harp ribi fevkalide bir 
idite patlak vermeliydi ki, çölde 
akliyat iştnde kullanılan binlerce 
atır ve Jeveoio ve motörlü tatı· 

ıo ve aakerlerio iafHİne yarıran 

inlere• keçinin mekik dokodakla-
ı rörülıüo. Şimdi, bu canla rara 
ıldar çölün cehennemi yaz 11cak
armdan ıon derece müteesıjr ol. 
ata bqlamlflardır. 

Bundan bir kaç haf ta evveline 
adar, çölde ıeceleri o derece 
iltbit bir 11cak yapardı ki, radya

örlerin ıaları koruyordu. Şimdi 
• receler, o kadar 11cak detil· 
ir. Fakat bana makabil, ıündllz• 

eri, cehennemi bir 11ca\t hüküm 
ermekte ve cenuptan gelen yakı· 
ı rüzflrlar çölü yahyarak denize 

kadar yayılmaktadır. 

insanlar, köstebekler:_ gibi 
kum çukÜrfarına gömülecek ____ ... ___ _ 

Libyada beşalb haf ta sonra ıı 

caldar o kadar şiddetlenecek ili, 
'uanlar, keodiıiui 11cai10 müthiş 
l•lriodeo konyabilmek için kom· 
larda derin çakarlar kazmaia vo 
onların içine tığıomata mecbur ka· 
lacaklardır. 

Kqlarao da bu miitbiı sıcak· 
lata dayınamıyaralt, yıldırımla va• 
nlmq ribi rökyüıiiodeo komlara 
dOftükleri ıörülecektlr. 

Ubyada, sannçlı kamyonlar ve 
yabat boralarla SU fetirilen orda• 
l'lhlardan azaklqılanca, ea muele
si bOyük bir ebemmlret keıbed .. 
cektlr. 

Çölde yürüyen veyahut bar· 
beden bir adam, vücut neıiçlwlnia' 
karamamatı için rilode en az 10-
ıs kilo sn içmei• mecbardar. Fa
kat ba kadar çok miktarda sa içil-

••İ mide ve barsak bozuklarına, 
tanctlı ishallere 1ebebiyet vermek·. 
te ve insanı bitap bırakmaktadır. 

ln,.llizler, muhtemel bir Alman 
taarrazana kartı tedbir almakla 

m911al oluyor. Geçen sene Bin· 
waziyi ,.eri alarak M111r hadaduııa 
kadar dayanm11 olan reoeral Rom 

mel taamıza, Yoıoalavya ve Ya
naaiıtaoın sakotano intaç eden ba 

reklt ilı ayai zamanda yani 6 ni· 
..... b&fla•11tı. Almanlar, 1941 
MDellne alebette, ba MDe Libya· 

da taarnza reçmekte rerl kalmıı· 
&ardır. Acaba ba t .. bbir, Alman. 
Jarm ba cephede taamazdu vaz. 
.eçtiklerlae d.Wet ec1 ... al? El'• 
Alınanlar, Llbyada taamaaa r•çml· 
yecekler IH, Malta adaaıo1 ba ka· 

dar inıt, 11rar ve şiddetle niçin 
bombalıyorlar? Bu derece büyük 
bir bava ve aıkeri faaliyeti niçin 
göıteriyorlar? 

l~iz genel kurmayı 
muammayı çözebilecek mi 
K ahiredeki Orta Şuk f ngiliz 

umumi lı::arariihı bu meı• 
leyi aydınlatmata çal11ıyor. Bir çok 
ecnebi askeri müteban11ln, Lib
yadaki mihver taarruzunun Roıya· 

daki büyük Alman taarruzlle ayni 
zamanda bathyacağı tahmlmlerini 
yürütüyorlar. 

Bu tahminlere röre, mihverin 
müstakbel taarruza, -bir ltııkaç 
teklinde inlLlıaf edecek, ıima1i şar 
kiden hareket edecek bir kol Kaf 
kuya, lran, Irak, Filistin yolile, 
garpteo taarruza geçecek diier 
bir kol da M1s1r yolile Silvene 
varmağa çalııacaklardır. 

Yilriltülen tahminler arasında 

Sariyeye bir ihraç hareketi yapıl 
maaı ihtimali de ileri ıürül1nekte-
dlr. lnrilizler, ba ihtimalleri karıda· 
mak içio Orta Şarkta ve Afrika · 
da milnakale hatlarına dtizeltmek· 
te ve yeni demir yolları ve fOHler 
inp etmektedirler. 

Yonaniıtanı ve Adalar denizin 
deki adaları ellerinde tatan Alman 
t.11n avantajı, merkezi bir vaziyet 
te bulunmaktan ileri geliyor. Gay
retlerini ve kuvvetlerini istedikleri 
ooktalarda tekıif edebilirler. lnri 
lizlerio vaziyeti ise müsait dejil 
dir. Bu da dıı bir dorumda bulan 
malarından ileri reliyor. Mahdut 
kavvetlerle çok reniş bölreleri tut 
mıık ve her tarafta korunmak mec 
boriyetindedirler. 

Harp tarihinde eşi olma 
Y-~m bir mtrharebe tiril 
Lihvıt '""h"rel,.-~i,.in htıı•p h· 

rlhlnrff" e'i yo'~tnr. R11 m111 

harebe mn•örHi ır..,if ko!•,.,. ç"""'' 
maları ıekfini alm•ştır. Fıt""'"" vıı . 
rtlmak11zıo cepheye ridebilir, hat· 
ti cephe atılabilir. Llbyada devamlı 

uzak bolonayorlar. 

Libyada mihver kuvvetleri Tmt 
mi - Meklli, ln,.illz kuvvetleri de 
EJgazale - Biiri Hiflm hattını ta 
tayorlar. Bu iki hat arasmda mev· 
cot büyGk milıtatil, hiç kimsenin 
elinde '1ei'fldir. Ba boı, çorak ve 
dehşetli derecede ısıız ve sıcak 
murabba, iki tarafın zırbh ve plya 
de dnrlye kolları lçio bir manev· 

ra ıahası teıkil ediyor. liri tarafm 
ketif kolları, arasıra bq sahada 

rörünerek biribirine meydan oka· 

doktao ve k11a çarpışmalarda ba
laodolı:tan sonra ü11ülharekeierine 
dönüyorlar. 

Libya harbi, ıüprizler dola 
bir tavaştır. Bir rün lS küçük in· 

filiz tankının aaatte 40 kilometre 
ıüratle, iki tarahn ifral ettikleri 

hatlar arasında mevcut reniş sabada 

seyrettiklerini rörürsünüz. Ortahkta 
yer siyah kayalıklardan batk.a bir 
ıey görünmüyor. Diltmandan eıer 
yoktar. Derken, tankların yanıada 
infililtlar duyalar. Hafif tank kolu 
tevakkuf eder. Bu lnfilik, dilfma· 
nın yerlettlrmlf oldojıı mayoların 
patlamasmdao ileri relmiftir. Tabii 
böyle keıifler zayiabız olmuyor. 

Gazale, iki taraf motörlü dev 
riyelerinln 11k 11k lr.arıılaıtıklırı 
yerine ıaha deiildlr. Libya harbi· 

nln en bariz haıaıiyeti, her an çev· 
rilmek tehlilceıine maraz balon· 
maktad11. Filhakika Libya çölü, oç
ıaz bacaksız balandaiu için cenup 
istikametinde motörlO kuvvetler ile 
reniı bir çevirme hareketi yapmak, 
düşmanın yanlarına ve batta reri 
lerine düımeie klfidir. 

Libya cephesinin hiç bir 
yerinde emniyet . yoktur --
B ioaenaleyb Libya cepbuioin 

biç bir yerinde emniyet yok 
tor. lnrllizlerle Almanlar, ba harp 
için busaıi kıhlar yetiftirmişlerdlr. 
Bu harp, o kadar merak verici ve 
o derece ıporcu bir tavaşhr ki, 
baoa yapmak için rönüllü arandıiı 
zaman bir kişiye bedel on kişi mü 
racaat ediyor. 

[ Devamı GçGncllde J 

re, hayvanların akıllıhtı, artİltli 
ii sevki tabiinden ve alıştırmak. 
tan baılta bir t•Y detildir. 

Meseli , oiyeste ve filmde 
lı:öpeiln hanımefendisinin resmini, 
portreıini öpmetl icabette, o re· 
ılm domuz yaiile yağlanır, bay. 

vao bittabi yağı yalamak için ba· 
tını, barnano reımin üzerine eter. 

Fakat tam bu anda yaih reı· 
mi yırtmama11, parçalamama11 için, 
retlm bir iple çekilir. Ba 11rada, 
ıeyircller köpeğin burnuna reıme 
aürmeslnden, hakikaten hayvanın, 

hanımının retmini öptüfünü zan• 
nederler ve köpei'in akıllı vo 
istidatlı oldafana hükmederler. 

Diter bir misalde ise, köp•
i'tn netell görilnmeıi için, köpeie 

ie bir parça et röıterlllr. 

Profesör Böme, maymunların 
da aktllıbtı ve artiıtUii hakkm· 

da alaylı bir tarzda demlf tir ki: 
cMaymanlarda artistlik iıtldadı 
ot.aydı, J•tadıklan ormanlarda • 

ma;aralarda, kayalarda kendi müı 
taldl tiyatro traplarını teıkil eder-

lerdi! .. » Binaenaleyh, llime röre, 
hayvanların kabiliyet, istidat 1&• 

bibi olmaları bir blklyeden · iba 

rettir. 

Bu tebepten dolayı, hayvan• 

larla bir çeyrek ıaat ıürecek lu. 
ta bir film çevirmek lçia, onlarla 

en aıaiı bir Hne utraşmak li· 
zımmış. 

• 
En bügük Doktorlar, kor· 

korku konlln, insanm 

------ ıioir siıtemine 

oe derece tetir ettitini tetkik et. 

mifler ve h~nri korkoc on buoa 

en fazla müessir oldoğnnu bilmek 

istemişlerdir. Tecrübe ve tetkik 

lerle anlaıılmııbr ki, en büyGk 

korlta talebelik zamaomda imtl 

han olmak eına11nda duyalar. 

m•şlar, Deniz harp okulunda bala· 111- Necati (Seyhan) 
oao Atatürk biittüne koymuşlar Yültsek atlama: 
ve buradan ıtadyom:ı. gitmlılerdir. l- Ab'1tet (Malıtyı) J.70 

Beden terbly.,i omam müdGr- 11- Selihattin CaDka (Sey 
lütü atletizm müteha11ısı 8. Naili öjo. O) ~ktır. 
Moranın nezaret ettiii müsabakalar Tek adım: 

8
, kın 

da alman teknilt neticeler tndur: ı- Selihattin Canka (Seyh.,. ~ Mel 
100 metre: • öğ'. 0) 6.00 metre ı' llıd 8 
1. Febml Onrül (Seyhan) 11.4 •ti k 
il. Nihat Calba (Seyhan) 11- Salih (lçel) "•. 0 

110 Manialı : 111- Kemal Ôzdilek (Seyba' k tirle 
1. Nihat Calba (Seyhan) 17.S öj. O) llfl.tı 
il. SaJibaddin Canka (Seyhaz• Üç adım: · E'.w 

Ô 
·~in d 

;. 0) l - Erol (lçel) 12.04 metr• daaa e 
200 metre : il- Mqhittin Göndemir (Ser d, ~11 

1. Nihat Calba (Seyhan) 24.S han- öi. O) •ıc 
il. Rüttü (lçel) Smkla yüksek atlama: 
ili. Fehmi OnrGI (Seyhan) Nedim (lçel) 2.88 
400 metre : , .J 
ı. Cumali Erdal (Seyhan. ô;. Pavao itibarile Seyhan 100 ,-

O) 57.3 vanla birinci, lçel 82 pavanla iklO 
il. Mehmet Sacit (lçel) ci, Diyarbakır 27 pavanla üçünc:O. 
lll. Kemal Ôzdilek (Sıyhan • Malatya 24 puvanla dördüncü, A' 

Öt. O) tep 17 puvanla bqioci, El&sd 
800 metre: 5 pavanla altıncı olmuşlardır. 
Ôk.kif K o Ş k u fi (S e Y h an) Gençlerimizi muvaffakiyetleril° 

2.06,8/10 den dolayı tebrik ederiz. b• 
ısoo metre: l " doı 
1- Ôkkif Kotkoa ( Seyhan ) -

4.38.6 Sıhhat Veklletlnce 1(0' kıtı., 
il - Camıll Erdal (Seyllan ör.o) zan göçmenlerine 9811' Diy,,9~ 
SOOO metre: D .. 
Muharrem (lçel) 18.03 derllen ı•rdım ı,1 et den 
Balkan bayrak: . Kozan kua11nda bulunan ,M d._f'Q 
1- Seyhan bölwe11 A. takımı b' P 
3.49 • menlerin kendileri tarafından yıP' 1

" •da 

11- lçel bölreıi takımı caldarı evlere yardım olmak il-' d . -
ili- Seyhan bölrui B. takımı re, Sıhhat vekiletlnce beher fi b 'r'11ce, 
Gillle atma: • için 100 Ura heıabile 21000 111' ' •tti 
1- Bülend (İçel) 12.06 metre rönderllmittir. k . Ta 
ll- T evflk Böke (İçel) tcıleri 
111- Muhittin Görıdemir. (Sey· Ba paradan batka beher ev içil l•ııııılt 

han-. öi. o) metre miklb kere9te verilecekti' ~'tları 
Disk atma: ., çi --- ... ,,.r, 

Ceghan'da ilk 
buğday mahsuld 

lia 
diiini f 
iç ç 

li>'otlar 

--h c,.,. 
t•rdiler 

1( Ôi'rendijimize ıöre, Ceyhan kua11 çevreıinde ve Ayaı1 mmtakl" 
da oo rün evvel bqlayan arpa hasadı ıimdi hemen hemen umamilef ... 
fibldir. «Kıbrıs> nev'i denilen buğdaylar da kemale ermif olup b;.J' k.. ( 8 ..._ ... ,, 
yaptlmııtır. "'nta 

m~=T=·ar=ih=i=Ro=m=a=n=:4=o=ı===Z=l=N===D=l=K=L==A=R==============~=.h=U====, ~~~ 
ÇEViREN : ..,emı g gur =:::::;7• d, te,,, 

Hlzmeçiler ateı yakmakla dadı yr.m•k 
hazırlamakla meıkalken Markon yalnız ba· 
tına tepenha üzerine çıkmıı etnfı seyredi 
yorda, Ufka kartı relen vücuda oldurun· 
dao ~k daha büyilk rörGnüyorda. 
A .. ~ırdenbire arkaıında bir çıtırtıdaydo. 

011 a, Omode'nln kolona dayanarak yu• 
karı rellyorda, 

Biraz •onra yaaına kadar 1 k --d feen iZ ooun e reverans yaparak 
- Efendim dedl. E.mntyet'llll b ve ra a-

tim için o kadar büytik bir allka röıte-
riyorsunuz ki llyık olmadıtım ba IJllltl. 
oizdeo dolayı size nuıl tqekktir eclece
iimi bilemiyorum. Bilhaa.. röaterdltlsalz 
ba 11kı alikadan cür'et alarak •iite· 
vazi yemeğimi paylıımamızı teklif ediyo 

ram. 
Ba Yanan nezaketi içinde biraz da 

alay izi vardı. 
Papu ne cevap verıceifni ~llmlyor. 

da. Aojika kendi taıkınhfıoı rıdflrmek 
i9ln rökt• parıldayan yıldızlar• bakıyordu. 
B•nlarda tıpkı lıtanbol•n ılık bıvı11 içeri• 

ılnde tarayın mermer taraçasından görü· 
neoler ribl idi. 

Omode 11ra ile yıldız iıimlerioi ıayıı· 
tırmata baıladı. 

- Şu kal'fıda tek batına daran iter . 
van yıldızı, beride biribiri yanına ayrı 
ayrı parıldayanlar bet kardeşler, ta ba. 
tıdakl büyük ve parlak yıldız ise akfam 
yaldızı. Dopda yükıeleo şunlarda terazi-

dir .... 
Bu esnada yemejin haıırlaodıimı ha· 

ber verdiler. Hep beraber ~adi1e d~u 
indiler. Yamapk kum üzerine ıerilen ortti 
iizerlne oturdukları vakit Aajika küçük 
alton kadehini Kıbrıı ıarabı ile doldurdu. 
D.daklaranı ba farapla . ıslattıktan sonra 
bllyGk bir Blıanıb nezaketi ile : 

..: Tadına baktım zehirli olmadı;ını 
••İD olabWrain • dedi. Sonra k•odblni 
himaye eden tabaa ilk defa olarak ıöyle 
bir 1Dal ıorda : 

- Belki beni bUpizUlde itham 
edecektin fakat bana rapen alze aoo .. 
min balaadaia t•hirde Hipodrom varaı? 

diye sormaktan kendimi men edemiyorum· 
Utancmdan lupkırmm olan Marton 
- Hlpodromın ne oldajunu bilmiyo· 

rum • diye itiraf etti. 
- Hiç lıtanbala, ritmedlolz mi.? 
- Hayır. 
Anin,. tebetsüm etti. istemeyerek 

yapbiı ba nezakebwiii telifi için lıban· 
bul hakkında malGmat vermei• bqladı. 
Blltüopreoıeslerin islmleriol biliyorda. Ma· 
kaddeı '"imler kadar mair•r ve l'Üzel 
olan ba kadaolar ayni zamanda imp•ato· 
ran bab,oaindeki parlak tOylii vahfi hay· 
••olar kadar da tehlikeli itimat edilemez 
klmae&erdi. 

Z.oWa lmparatorao yakıolarıaı da 
çok iyi taalJOrda. Banlar barp ettikleri 
barbarlar akan kapa önOode oiralar atar· 
kın kad~a kar yaparken nOkteler ••· 
vararlar birWrlerlne sarayın siyah mermer 
sütanla talonanda kement atarlardı . 

Borada kendil•iae Diyojen ıOlil v .. 
rea f elAoflar aaraym h• arzuna yerine 
retirmek için birblrlerlle Jant ederlerdi. 

Sarayın ipek mantolu moda şairleri 
bilyüklere hürmet edecejlm diye yeri 
öpeıler, her türlü yüztüzlillderi yapırW 
batti icabında acı nüktelerile ötekini be" 
rlkini ramazlarlardı .... 

Marton kızın bu cıvıltılarını bir def• 
bile kesmeden bütün dikkati ile dinledi·

1 Seıi alton HIİ kadar lltif ve madell 
idi. Marton ba ıeıi dinlerken tanki rök• 
tea alton zambaklar yaiıyormq ,-ibi olo 
yordu. YükHk sesle sôylediii zaman b' 
kelime çiçekleri alevleniyor keodlılni •'I' 
dınlabyor ıu bafifledi;i zaman kıvılcıll' 
teklinde daidıyor kavisler çizerek y~ 
düıüyorda. Ba qıkb çiçeklerden ke~; 
ilaerine dilfenlw ıaya atılan bir çıllP" 

ribi içine dofnı kayıyordu. Biltiln baoll" 
ra aciz bir tevekkeli• tatlı bir ü~ 
ile katlanıyordu. Aoiika kahkaha ile ;ot· 
dütü ve 11lak inci dlflerini rötterdlji -: 
man lipa llpa yatan kar kelebek!~ 
ribl Martoaaa kalbine ba beyaz iaC" 
dGtllyorlardı. 
• • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • . .. 
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Suçlu ile suç ortağı 
YAZAN Bir ticarethanede tahsildarlık ede b' 

d " 5000 l' D ır fenç top)a• 
R 1 •&'• ıraya kasa1 a verme .. 

F K çunıı rizlemiyerek a ı~ . mı~, yakalamı~lar; IU· 
it A L 1 D alıyorum· ı. d t ç ca demış kı : « Kırk lıra maaş 

' aru aş arımın k:e ti • ı . d 
P•ra harcıyorlardı· onlara heve ı k b P er ence 1erlerın e 

' ı •nere en de t' b . 
•lıp yemiye baeladım Cezam I ıcaret anenın paraaını 

Y • • razıyım • 8 '- - k . d 
düJündürücü blrrok noktalar .., T u 11.uçQ zabıta haberm c 

T v.r : opa top 1· . 
genç bir adamın tek kalemd b. _ n e ıoe yılda 480 lıra geçen 
ca~ bir hizmette kullaoılm e dve. ır fuode bu paranın on miılini ala 
olıon kartılayamı1acak birlS~ orru ~adar? lb!lyacııiın ana kasıml~rı~· 
adamı öyle bir şü iu k ıaşla tıcaretbane1ıne tabıildar tut•n bır ıt 
Ticarethane b'b~pdr e artılaşacaiını daima hesaba katmama la mıdır? 

sa ı ı ememel' "d' . Ve er· J f I l!ll il : « Y abu herşey pahalı, benım 8V 
ence masra ım d tt ._ ' · • ? H tlln b' 1 1. a ar l&ca arttı. Tahıildarıaun hali nıcedır er 
ıo erce ıra topla t' · · d ıtıuıl yıp Hn ımane kadar kasama teslım e on tU na• 

Zavaııll me~~Jrumu olson düşünmek, maaııoı )ükıeltmek lizım gelmez mi? 
anın &ırk ka" t • 

'asın ? rı neaıne yetsin? Gırtlaiana mı, esvabına mı, ev ki· a mı ıt 

Hayır· o bö 1 d- -
t•ldl&.a ' ' Y e uşunmez, Ayrıca, ucuza mal olıun diye nereden 

••• nereye ridec •. b ı· . f k • k • Şilpbe 1 l . •gı e arsız, a at en aşagı arakolo boylayacara 
için t:~ :aa~ . bır fenci işe ıokar; kırk liraya çalışmıyacaiını bildiği 
'"ek d_a ü '

1
•ga kapılır; durup dinleomic, uzun bir sınama imtihanı ve. 

ur st - • .. ll · b "Y ltı•ı r· ugun il at etmiş meılekten bir tabılldar totmaia yanaş• 
d ' ıcarethane sablb' l • t d' • ı · ) a b' ın o ıı • ır tudur: Ayda kırk papele emrı a tın 
ll:ıakt: n~~vı kahramanı, bir Melek, bir Evliya, bir Peyramber çalııtır· 
latken · "~r nimos kahramanı ki, açlıktan gözleri kararır, karnı :ıil ça• 
Bir M 1rulc e ~yoıya retirip oouo önüne bioHk Jiralaı ı hışır hışır aaysınl 

e e kı ne yeı · · • · · d h' •tılnt Bi ~ . ıo, ne ıçııo, ne erkeklik, ne diıılık, sa ece ızmet 
ltıri o'- r evlıya kı, keramet l'ÖSterip tüccarm verdiii kırk lirayı gece· 

~uya ilfleye d.. t -VetiyJ, h _ or yuz. yapıvenlnl Bir Peyramber ki, mucize kuv 
k114lırı e~ ruo rökten sofra11oa kudret helva11 ve mutbaiına selva 

E Yar, dıraıodarlıktan korka1u olmuıol 
. . vet, bilirim t b 'ld . . 1~ın de . • a sı ar açın Hal olan niaaultur; fakat bir ticarethane 
d ııısaftır. Be bl 1· 1 • • . . 

IQ lllçl d Ş n ırayı Z mmeboe feçıren adam kanan bakımın 
d, 'Iİcd u ~r; fakat tahıildarıoa şu sırada lurk lira aylık veren tikcar 

an arşısıoda bir ıoç ortağ'ıdırl 

s· • ~r eli yağda, 
:•r eli balda ••. 

A Z A N Bir viliyet mer· 
.Vl - NQ kezinde, yeril 

hır doıtqlll: münevverlerden 

v- - liayd' 
l'\Jrlara '• azıcık dolqalım ... 
Diyerek b~•?ırlara dojru çıhhm .. 

Dön~ııı Yaya gezmeie rötürdü. 
lelerden Uf~~ yorulduk. Dı, mahal· 

d?ıııp ael&~lnde, kapısı önünde 
hır •daın. veren eınaf kıhldı 

d - Buyuru B' •yince d o... ır kahve için ... 
bııı ettik. •yanaınadık; daveti ka· 

k T aııııtırdıl 
tcileriııdennı· ar: Kaı:ıbanın tene 

1911lh: kılııtlı 1
1· Evinin avlasunda 

~tılarına 'lk çocuklar oyoaııyor. 
•r çiçekli Çai perileri ribi, ba· 

lııııl1.r, erinden çelenkler tak· 

d' . lianıınJar b 
l 1iıııj fa k • Ya ancdımo roldi . 

1
5 Ç•ııı:ı:n~derek 11kıca örtündü. 
'Yorlard başında sazan temiz 1: 

- l<ıııaor . - 1 t •mız varmııl • dedik. 
" ı edi·· · b "' ca..,, K"•nıı alık ols11of · di· 
terdiler.p verınek nezaketini röı. 

Kerpiç b' 
•na, rüler yüzlüydü. 

( 8 *** 
~lln11111,~0:e"zua eskiden de do 
~llntaı.ııı ' lırar edeceiim: Üzeri 
1111 11'1anau t b L 1 _Y•Pılıııı k _t, a ta a mmları 
l()hh v! erpıç bina, 11ca;a, 
Yanrn,

81 
L zaıııanın tahribine da· 

ıı:ı • 11.eıey 1 •ndan d.. 0 
• vermesi bakı· 

da •ger bina · ı . 
tcı..,ik b'l . çetıt erı ara110· 
Mııht l'ıf e edıl11ıelidir. 

'-'il e 1 llleıl ki nev..,erler e ere menıup 
dıırop b ' oıun uzon - . d unu b" 1 uzerm e 

1'opraıc.' b' oy e dütündük. 
rtıak '"rtile ın~, daını kiremitli ol· 
tnetlidir, e~ ,:ı.e 1•leye de mu'-
1. oy• b' &ave· 
-.ısmını on b ır Y•pınıo du 

, •ş RÜnd var 
tı:ıumkünmüı. lkı · e l•ınanılamak 
tünde 1500 lı: 11

• llsta, dört · · a· •rpıç d- aşçı, 
, 

1~ .ev, 8 ili 20 bin k:k~hllirmlı. 
~ı~ırmiı. iki usta, flind 'P•çle lnıa 

Pıcı · d- • 20Qo ._ yerıne oşermlş. 11;er. 

[!:a& :!__~ 
19 Magu 1942 

\'1Lı194 SALI 
it 2 - AYıso-""' ıs51 uıa : 1!9 Hızır 14 
liltrt 1S61: Ma111 6 

Ceaaaılyel'evel J 

C Tu'du ) 

Gerek TGrkiya daımda (cenup 
komşularımızda) gerek Türkiye 
içinde: cAman ne güzeli» dedirten 
kerpiç binalara ratladım. 

Fakat ekseriyet, baştan savma 
yapılmıı toprak binalardır. Münev· 
ver sınıf, iyi toprak binanın bizim 

tartlarımızla nasıl yapılabileceiini 
tamim ve teıvik etmelidir.) 

Bu parantezi kapadıktan ıonra 
devam edeyim: 

••• 
Girdiğimiz avlu, meier ıokak· 

la bir içeri bahçe arasında bulu· 
nuyormuı. Ev sahibi tahta bir ka· 
pıdan reçirince zilmrüt ribi bir 
«bai bostan>& çıktak. Kocaman bir 
dolabı, gözleri baj'h bir at çevi. 
riyor, Bir havuza ıaral şarıl sular 
akıyor. Ajaçlarm altaoa halılar 

serilmiş. Tenekeci ustası, ailesinin 
homeo bütüo ııdı ihtiyacını bu 
topraklardan çıkarıyor. 

Buluoduiumus mevkiden, sai 
VO ıol taraftaki komıular da fÖ 
rüomekte... Onların hayatları da, 
aşaiı yukarı buna benziyor. 

Netaklm sonradan birçok ka. 
1&bah aileleri d" .ziyaret ettim. 
Bir elleri zaoaatta (yahut küçük ti 
carette ve memuriyette), öbür ol· 
leri ltüçilk :.tlraatte olanlar, meşhur 
me1eldeki «bir eli yağ da, bir eli 
balda» bayat•nı yqıyorlar. 

ihtimal incelikleri az olaa bir 
bayat Fakat ıu daidajalı dünya 
ortasında şu tenekeci ult<tıının ya 
tadıiı röz ve röoül dinleodtrlci 
bayata kimler rıpta etme.ı? Bobn. 
ıus bunun biraz daha rötuş rördü 
iüoü taaavvur edin.) 

Bu intiba ile miıafirliktoo ayrı 
lırkeo, aaadetin ıarranı töyle izah 
ettik: 

Bır eli yağ-da, bir eli balda 
olmakhk ... 

Bir eli çifçiUkte, bir eli yapı 

cılıkta olmak ... 

-Aktam'dH • 

Ciftçiler BirliQinden 
Makineıi olup Mazot al· 

mak isteyen Çiftçimizin elle
rinde mevcut varil ve boş 
ten~ke mikdarlarını Birliği· 
nıize üç gün zarfmda bildir· 
nıcleri ehemmiyetle rica olu· 
nur. 2009 19-20 ... 
Gece Nöbetçi Eczane 
Halk eczanesi 

(T arı•ı kapııında ) 

BUGON 

Askerlik 
( Baıtarafa lklıaclde ) 

Falıat bu ıavaş için fevkalido 
vaıufJar ve wuiyetler, yani son 
derece muvaffakıyetli bir vüc11t, 
bUyük bir •OiukkanhJık ve ce1a· 
ret. motörleri kom dalralıaraodaıı 
korumak ve temizlemek için mo· 
kanik bilgiler lizımdır. 

Devriye kolları komutaolnra da 
çöl hakkmda bilgileri, çölde dola . 
tarken iıtikamet tayin etmesini bil 
meleri lazımdır. Çünkü devriye kol· 
ları, birçok defalar, hiç bir b•yaz 1 
insanın ujnmadıiı bölrelere ka
dar sokulurlar. istlhmetin tayini 
için ellerinde çölün umumi hatla
rıodan, ku umuş vadi vo dereler
den, elueriyetle hayali haritalardan 
ve puslalardan bath bir rehber 
yoktur. Devriye kuvvetleri, lz!eriol 
kaybettirmek, · zikzaklar yapmak, 
boş konserve tenekelflri ile sirıt.ra 
paketlerini kumların altana göm. 
mek mecburiyetiodedir. 

Kum üzerine bırakılmış bir yu 
murta kabuğu, düşmanı ikaz ede. 
bilir. Gökyüzünü de rözetlemek 
lizımdır. Gökyüzünde bir tayyare 
rörüliloce, dolt veya dilıman oldu 
iu aranmaksızın kom üzerinde ha· 
reketliz durular. En idul kamofli, 
rOzrirın estij'i istikameti takibet· 
mektir. 

Rüzrirın kaldırdığı kum bu
lutları, motörlil va11taları milkem· 
mel ıurette saklar; fakat 11cak çöl 
rüzrirı motörlü va1ıtaların mOret· 
tebatı için müthiı bir iıkencedir. 
Bunu tatmıyan1ar ne yakıcı ve 
bojııcu bir yalaz olduğanu bil. 
mezler. 

Libya harbinde her iki 
tarafın ~çöl mütehassısları 
~~~~~-................................. ~~~ 

Libya harbinde, çöl müteh&1 
ıııları iki taraf renelkurmay 

ları için me1lekteo yet~miş kurmay 
lardaö daha kıymetli eleıqanlardan 
daha kıymetli elemanlardır. 

Rommelio umumi karargihm 
da çöl müteba11ası, Almaszy namın 
da bir Macardır. 

Bu adam Libya ve M111r çöllerini 
karış karış dolaşmıthr. lngillzlerin 
çöl mütehaHm da majörreoeral 
Jack Campbel'dir. Fakat ba reoe
ral haatalıktao ölmüt ve motörlü 
devriye kollarına bu r•oeraho ismi 
verilmiştir. 

Avoıtralyalıların Libya cephe
sinden memleketlerine dönüıünden 
ıonra ln,.lllzlor motörlü devriye· 
rini Cenubi Afrikalılardan teşkil 

ediyorlar. Bu motörJQ kollar, kü
çük tanklardan ve kamyoolarla nak 
!edilen bir miktar piyade a1kerio 
den ve birkaç motörlQ toptan le· 
rekkilbedlyor. Bu kolların kuvvet 
ve kudreti, silratindedir. Bu kollar 
beraberlerinde çok miktarda pat· 

HARİCİ HABER~·ER 
. . ·~ 

. italya 
sahillerine her hangi bir 

asker çıkarma hareketinden 

korkuyor 
Musolini Cenubi 
f tal ya 'ya gitti 

Ankara 18 (Radyo g.ızetesl)
lnı-iliz radyosu Bulgarcı oeşriya 
tında, ltalyada iç durumun kötü 
oldujııou bildirerek domittir ki: 

ltalyan milleti me'yuıtur. Fa 
ıiıl bükQmelinin . lıalk nazarıoda 
itibarı kalmamıştır. HükOmeti ye 
rinde tutao, ltalyada mevcut 250 
bin Alman askeridir. ltalyao şe 
hlrleriode her ft'ce Almao subay· 
ları boğazlanmış olarak bulunmak· 
tadır. 

Roma radyoıonun spikeri, ltal• 
yan dooanmHIDID gece fÜodüz 
ltalyayı müdafaa ettij'ioi, her haori 
bir uker çıkarma hareketinin da· 
ha bqlaorıçta ozileceğioi ıöyle . 
miştir. 

Muıolini'nin son günlerde Ce
nabt ltalya'ya aeyahat etmesi, bu 
mesele üzerine dikkati çekmeie 
değer bir olaydır. 

Roma 18 (a.a)-ltalyan tebliilı 
Sireoalk'de normal devriye fa

aliyeti olmuştur. Mihver avcı teş· 

killerinin Malta üzerindeki faali · 
yetleri neticesinde 4 ıpltfayr dil· 
ttirülmüştür. Bir uçak da yerde 
makineli tüfek aletine tutulmoı vo 
yakılmıştır . Uçaklarımızdan biri 
üssüne dönmemiştir. 

layıcı yanrıo bombaları rötürOrler. 
Bunlar tahribat için kullanalar. 

Bo devriye kollarından bazda• 
rl işlerini rördükten ıonu, kendi 
hatlarına dönmek için cephede düş· 
man nakliye kollarına karışacak 
kadar cilretleriol ileri vardırmıt 
)ardır. Bu aayede mayn tarlalarına 
düımiyeceklerioden emin bulunu
yorlar. Bu işi de receleyio yapıyor
lar. Çünkü receleyio bütiln tank· 
larıo reori rrldir. Şimdi bütün iş, 
rün ararırken düşman koli. rı ara 
ııodao sıyrılmak ve süratle ııvıt 
maktar. 

Harp romanlarına benziyon ba 
maceralar, bazan facia ile bitiyor. 
Bu facialara çöl kazazedeleri adı 
verilmektedir. Bir tan le. veya kam . 
yon yolda bozuluyor, bir tayy.,c 
çöle dOştiyor. işte bunlarm miıret 
tobata için qölde, mülhit bir işken· 
ce, susuzluk ifkencesi baılar. Bun. 
lar, ınsu:ıluktan feci bir ıurette öl. 
meğe mahkılmdurlar. Libya harbin · 
de, bu kabil facialar 'ulto bulmuş
tur. 

Harkof önünde 
bir tank harbi 

[ Baıt•rafı birincide J 
müdafaa hattını yarmışlardır. Bü
yllk düşman tank ve :ıarhlı kıta 
teşldllerinin karşı taarruzlarana püs 
kürttükten sonra, katalarımız batı 
istikametinde ilerliyorlar. 

12 mayıstan 16 mayısa kadar 
birliklerimiz 20 ili 60 kilometre 
ilerlemitlor ve 300 don fazlo mes. 
kuo yeri kurtarmışlardır. 

Bizim Gençlik 
Yazan: Vehbi Evlnç 

Gençlik, Türk istikb1tlloin rüloo 
yüzüdür. 

Yarını mızı emanet ettijimiz bo 
çetin varhiı İnanla anmak zevkini 

baglln bir daha tatmıı olaca(ız. 

Ve Milli hayatımızın en ofrun ça 
iını açan 19 Mayıs destanının altun 

kapısından istikbalin aydın fecrine 
taze bir ümitle bakacaiız. 

Türklü 1< ülküıü marşının can 

beatesl . çelik ajoızlardan vatanın 
semasına yayılırken milletin kal"ıi 

de en gOzel hislerle şid olacak. 

Genç göoiUler büyilk yordun tarihi 
sinesindeki nur pınarlarından ebedi 
varlık ıerbetini kanakaoa içecekler 

ve ıonra bu yoldan ilk yilrilyenin 
şanlı izini takibederek Türk varlı· 

tınan saadet sembolü olan nur da· 

ima, ülkü d•iına brmanmak için, 
onun, o büyük Atamızm meuevi 
varlıiı huzurunda bir daha söz 
verecekler. 

Dünya varlıklarının en rıızel 
şaheserini 1eyretmek istiyeoler, 

bir millete yarınların ıaadetlol 
müjdeleyen gençliiin tırmanacajı 

Ülkü daiınan eısiz rüzellijfoe ba. 

kıoıı 1 Bo daiın yollarını rölrele 
yen ağaçların meyveleri, istikbale 
ve Türk varhiına emniyetle bak · 
mak için, yüretlnlzin arzuladıjı 

kudreti size bol bol ıuoacaktır • 

Milli doyru. insani dayru, sa• 
oat zevki, kovvetli Hciye, kuvvetli 
irade, mü•bct bill'i, vazife severlik, 
diierkimhk, spor ribi beden ve 

ruh rıdası olan bu özlil meyveler 
Ülkü dağına yilcelen reoçliilmizin 
imanını tazeloyecek ve benlik 

özünü kuvvetlendirecektir. 

ltıklı yarının yolcuları, ülkü 
daiına yücelmek için yohınoz açık 
veyadıo olsan ... 

19 MalJıs Salı 
TOrklye RadyodlfOıyoaı po•taları 
TQrklye radyoıu, Aıakara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 
•aat ayara. 

7,33 Müzik: Karaşık prorram 
(pi.) 

7,45 Ajanı haberleri. 

(Pi·) 8,00 Müzik: Senfonik PerçaJar 

8,15 -

8,30 Evin saati. 
12•30 Pro&'ram ve memleket 

Hat aJ'ara. 

13,3 Müzik : Şarkılar. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00· 

13,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,00 Proğram ve memJeket 

saat ayarı. 

18,03 Müıik: Radyo Salon or-
kestraaı. (Violonist Necip Aşkın). 

1 • Fetru: Fantezi; 

2 . E.speroo: Gece; 

3 · Joıef Straou: Kadın 
Gönlü bir bilmecedir; 
4 • Pacbernerr: köy dansı; 
5 • Niemann: Boıton Valsi· • 
5 • Künneke: cLady Hamil· 
ton». 

18,45 Müzik: oyun havaı:ra. 
19,00 Konuşma (derdleşme H· 

ati), 
19,15 Mlhik: Fa1ıl prorramı 

19,30 Memleket Saat Ayarı, 

ve Ai•ns Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Fasıl pro;ramıoın 

ikinci kaımı. 

-Deniz Harp Okulu ve 
lisesi komutanııoından 

1 - Deniz Liıeıi 9 ve 
1 O uncu .smıflarile Deniz Ge· 
dikli Erbaş Orta okulu 6, 7, 
8 inci sınıflarına talebe kayıt 
ve kabulüne 1 Haziran 1942de 
başlanarak 20 Atustoı 942de 
son verilecektir. 

2 - lıteklilerin O e n i z 
Gedikli Erbaş art• okulun· 
daki kayıt ve kabul komis· 
yonlarına müracaatları. 2011 

1~ 22. 26. 29. 2. s. ~ 12 
Halkevi Reisli

ğinden: 
19/Mayıa Gençlik ıpor Bayr,. mı 

onarana o fÜD Evimiz aalonondı 
saat 21 de bir Gençlik toplantısı 
yıpılacaktar. Girlf ıerbeattir. 

Genç latldatlar Gelin, Kaynana Kavgası 
·!=7~~~==::===:=~~=-===:::==::~~~~~~~:==:::::==:=~~~;::;:::~====• Aile tarihini açınız, göreceksiniz ki, her zaman, l'Üoablarmdao sıyrılmıt olur. Artık bun. soıyal hidiseier subjectif {ıahsi) bir rörüfle 
sayfaaında bir relioin «ah•a bir kaynaoaoan dan böyle ruhun~•. onuo kudsiyetine ait inanç izah edilemulor. Her teye ratmen idareyi hal. 
cof» u rizlidir. E.o ıudan veıllelerle bu iki kuv lar lıikimdir. işte bu ahliki tasavvurlar, cemi· !etmek en makul bir hareket tarzıdır. Kaynana 
vet, yekdiierioi ezmekten çekinmemiş, bu su· yetin şiddetli tesiri ile tevali ve temadi ede· tutunabilmek için, iller iıtemez barı vasıtalar 
retle ne kadar ocak sönmeye mahldlm edil- re\t, h~r yeni cemiyetle az çok kuvvetli his dan - Hele şeytanca bir tey1e _ fazlaaı ile 
mqtir. Gelinin göz yaşları, koca11nı çileden çı· olarak duyolmuştor. Ve kolay, kolay deiittiril- iıtifade edebilir. Bakın ıize bir biklye anlata· 
kardıktan ve cvioe, yaloız başana hikim olduk· miyen deruni hisler, yirminci uır da idrik et· yım. BHit rörünmekle beraber sonunda muvaf. 
tan ıonra ancak, ıüktlnet bulabilmiftir. Bazao miş balonuyor. Evet, lnkir etmemek lizamdır fak olmuş bir oyundurt 

hazmı güç söyleşmeler, yakın akrabaları bile. ki, dünkü kuvvet ve mahiyetini, ebemD"iyetli Vaktile bir kadın üç oilonu birden evlen · 
çözebilecek bir hosuı1iyet göstermişlerdir. U:ıuo bir ıurette kaybetmi~tir. Burüokü modern ai· lendirmek saadetine oail olmut. Dütünler, der· 
zaman fertlerin başına, müz'iç bir raile olan leye relince: Bu aile, kurumu kadın aile tiple· nekler yapılmıt, berkeı bu me1'ut kadından 
bu dava, muhtelif ilim şubeıioe intisap etmiş rinin son tekimül şekli olarak kabul edilir. Ve bHetle bıhsetmiye başlamıt O da oğullarıoıo 

mlltefekkir tarafuıdan, dikkatle incelenmi.Jtir. önce Franaızlar buna (karı koca - ailesi ismini ve- mürüvetini rörmelde tadılması ,.aç bir hu 
pıikoloilar onda, ruhi haletin daha müessir rol rirler) Hakikaten borilnkii aile bazı zaruretler duymuş. Lildn felinler içeriye girer l'İrmez 
oynayal>Ueceğini ileri ıürdüler. Ve cinıi tema sebeblle - ki iktiıadi (ekonomi) aebepler başta meselenin şekli deilşmiş. Hırıış ı5rrüş bir 
yülü, kuvvetli bir imil olarak röıterdiler. Ka· gelir - küçllk bir topluluia inhisar etmiştir. müddet reçlnmişler. Fakat gelinler işi azıtmış-
yın babanın relloe fazla iltifat röstermeai, !tay· Böylelikle tee11üı eden iş bölümünde orranlk lar. Tahammüllü tükeoeıı ihtiyar kadın iıl bal-
oaoanıo daha ziyade, eni"'teden bo ... laomatı, b' t -dü h lüdü H tt t d .. t • ... ... ır etanu n mı. an r. a ıza ın a muş e- letmek için roliolniıı birine. zıyoet eşyaları ile 
bunun biriz bir misalini teşkil ediyorda. Büyük rek bayatın ldamesi, aile uzuvlarını mGnferiden dolu bir s~dıj'ı vaıiyet etmış. Bittabi oilo da 
peder, büyük bir itina ile doldurdui11 mendi. çalıımaya sevkoder. Bu suretle kadın, aile de. bundan memııuo, aoaıına rücü yettiği kadar 
lini, relinin kucaiına bot1altıyorda. Likio re- .ı. ü · h '-1 1 "f k G ı · ı. ... nen oca.a, m 1avı a,. ar a nu uı etme aeli. rahat tutıauya çahşmıı. • e ıo, _ llarm!n öyle 11 

lini, kaynanaya ba11m yapao atıl sebebi, içti hiyetloi, bihakkın kazanmış olur. Diier taraftan mao yaşıyamıyacarıoa ınaodıgı ve aan-
maiyatçı bir müdakkik rözü ile tetkik etmek cemiyetin fertler üzerindeki mutlak tesiri- ki d~~ta:ıkİ mirall da akhndao ça~aramıyacaiı için, 
icap eder. Miıtik kanaatlarıo teıirlndeo kurtn· içtimai hidiselerio realitesidir _ Onları ayol ne tilrlü iltifatlarda bolnnacarını şqırmış, kal. 

lamıyao aile 4ekllni nazarı itibara almayınız, bir .iıtikam~te. ritmelerlndeo hali kalmaz. Hep mış. • • D 
Zaten ilk cemiyet tipinde bu ihtiyaç, fazla yay· ayn a tihd f d - Anacıl'ım,. an. acırım. emiye başlama,. ı • ayeyı ıı ı e en hareketlerimiz, işte, 
rın olarak röıükür. ~uşeri rubuo ferdiyetimlzde tecellisinden bışk• Nihayet ecel ahtıyar kadını yerine yerleı-

Fıkıt bir müddet sonra cemiyet tekimül bır şey dtiildir. Aile ittimai bir mileaHH olup, tirmif· T•bii ilk iş, relinilo oilo Hndıiın ba. 
eder, inanlar f arkhlaşır ve aile tece11üs etmiş evlenme, boıanma ve1aire ribi bidi .. lerle ır ııoa üıütmeai olmuştur. Helecandao kalpleri 
olur. Ba,lanrıçtı, babının mutlak hikimiyeti ıahür ettiiine röre, kaynana ve gelin milcade· çarpa, ~arpa kilidi çözmilşler. Lakin ummıdllt· 
(Patriyarkal· Pederş ıhi)ailetipioi - ki Romıda loleri de içtimai b ir hidlıe olacaktır. Ve ·~· ları i~ııyet onları oldukları yore mıhlamış. 
ilk aile ıeklidlr. temıil ile aabney• çıkar. Baba demki bugünkü aile tahdit odllmiş bir ı·k~ ıra Hodıiıo içi arzına kadar kam doldo-
ocarao kudıiyetini de hamlldir. Maddi ve ma. arzetmektedir, o halde kaynana, tabif o~ara ralmuşturl .. 
nevt miraı, ancak ondan evlatlara tovarilı ede- realiteyi ifHt edecektir. Halbuki ıoıyal bar mü 
bilir. Gelin büyOk baba ocaiını dahil oldutu eı,.••nlo buaa aıla tahaaamDfü yoktur. Zira 

Seldhittin Sarpkaga 
[ Erkek Llaulndsa J 
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ALSARAY ve TAN 

Sinemalarında 
BU AKŞAM 

BUyUk •rtlat CHARLES LAUGHTON tarafın· 
dan yaratll•n bUyUk ve emsalsız ••heser 

Türkçe sözlü filmlerin en güzeli 

KANLI YH ME ANE 
ALSARAY'DA TAN'DA 

iLAVETEN : iLAVETEN : . 
Umumi istek üzerine Heyecanlı bir film 

Yıkılan Yuva Suvariler şeytanı 

PEK YAKINDA 

Casus Aşıklar 

~·······················~ I \ 1 Sıcak yaz gecelerinde halkımızın bedii zevkini gilzel 1 
• filmlerile tatmin eden • 

ISeyhan Nehri yanında şehrimizin biricik 1 
IYAlllK ,5IMINASI 1 • • 1 Pek Yakında : 1 
.Her Hno olduğa fibi ba senede en bDyük' ve aeçme filmlerle açılıyor. • = MÜDÜRlYr.T: Bilhassa b~ !az .Mevıimi için dünya 1 
• Sinemacılığmı~ en buyuk fırmalan olan • 

• ( Paramunt - Warner Bros - Üniversal - Ufa - • 
ı Terra - Vien film) 1 
• Gibi büyük şirketlerin kıymetli Artistleri · tarafından • 
•oynanan eşsiz filmleri büyük fedakirhklarla temin etmiltir. • 

• • • ilk gece için dolğun ve zengin bir • 
1 Proğram hazırlanmıştır. 1 
• • ••••••••••••••••••••••••••• ......................... 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gün hastalarını kabul eder.Sah 

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

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa•ı 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bltl,lğl 
No. 44 1902 1-15 
YYYT••TTTT .. ~YYY .. YYYYYT 
Kadın işr.i aranıyor çırlarımızı çalaştara~at.ımızdan 

Y . kadın ameleye ıhtayacımız 
T. C. ZiRAAT BANKASI vardır. . 

Pamuk Müessesesinden : Çalıımak istiyenlerin Nü· 
( Esk! Belçika F abrika11 ) f ~ı cüzdanlarile birlikte f ab· 

Bir kaç güne kadar çır- rıkaya mllracaatları, 2010 
19. 20 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
. iskenderun 

Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•· 
yonda hertevı yerine satar. 

Telgrafı D06U AMBARI 
Telefon ı '218 1876 t - 30 

BUGÜN 

Osmaniye . Belediyesinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Osmauiye Leltıdiye11irı<len; elektrik tuiutımız için geukli bakır tel 
• 

Fincan, ıirorta, ıiperi 1&ika, ve umom tenvirat malzeme1i evvelce utıa 

alıamıı ve bu kerre bir kazoieo motörü ve ban tüpü, tedarik edilerek 

razhane binamız bil iılih ıantral binasrna çevrilmek ve gayri buıaHt 
müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proi• ve keıifnıme y•ptardmıf 

ve Nafia V ekiletioce ta .. tik olunarak 8 6.942 pezartui rünü ıaat 14 de 
ihalesi icra edilmek üzere mevki ilina konulmnştur. lsteldilerin Ticaret 

Oda1anda kayıtlı olmaları ve ihaleden sekiz gün önce balaodukları ye· 
rln Valiliklerine müracaatla müteahhitlik ve1lka11 almaları ve fenni meı 

uHyeti üzerine alacak bir müheodiı ve ·/. 7,5 teminat göıtermeleri ve 
teklif mektoplaranın kanu(un 31 İnci madde1ine uyıuo ıekilde baıırlan· 
mıı olarak ihaleden bir saat Öoce eocilmeo riyasetine verilme1i m•ırottar. 

Mevcut malzeme ile ketif proieleı ini rörmek için Osmaniye belediye 
ltalemine ve motörü gör!D_,k için lıkeoderon belediye ripsdine müra 
caat olunması Uio olanar. 

1949 2-713-19 

Ceyhan Belediyesinden ; 
Açık Eksiltme ilanı 

Demir köprii ile Koruklu caddesi arasındaki iş yerinde 
ihzar ve teslim olunmak ve dört yüzlü olmak şartiyle 
2SX 16X t6 eb'admda yirmi bin adet Toprakkale parke taııy 
ıatın alınacaktır lbale 25 S-942 Pazartesi günn saatl lde CeY 
han Belediye salonunda ve belediye encümeni tarafmdan ya-
pılacaktır. Müteahhidin Toprakkale istasyonunda istok mala 
bulunması meşruttur. isteklilerin % 71.S teminatı ve Ticaret 
Odası kayıt makbuzu ve Nufus tezkereleri ile birlikte ihale 
gün ve saatmda Ceyhan Belediye salonunda hazır bulun• 
malara lazımdır. Iskarta taşlar biç bir suretle kabul edilmi· 
yeccktir. 1972 9 14· 19·23 

ADANALI 
Zekeriya 

DOKTOR 
•• ozveren 

Adres : Kuruköprü Trahom Dispan
seri Karşısında Hane No. 21 

T. iŞ BANKASI 
KUçğk tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KE,IDELERı 
• 

J ŞıılHıt, 4MaguJAfpto•,2fldncit.efrin tlll'Werlnlle llflPıl,,. 

---- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Ur alık - 2000. Ura 

.. - 3000. " 3 .. 1000 

" 
- 1500. •• 2 ,, 750 

3 .. soo .. - 1500 " 
10 ,, 2SO ,, - 2SOO. " 
40 . " 100 " - 4000. .. 
so ,, 50 ,, - 2500. .. 

200 " 25 ,, - sooo. ,, 
200 " 1 o " - 2000. " 

TUrİdr• it Banka•ına para rat1rmakla ral: 
nıa para. blrlldlrmlt ve tala almı, ~lmaa, •rnı 
••111•nda talllnlzl da danaml• olursunuz. •77 

Adana Askerlik 
Şubesinden 

l Haziran 1 ~4 2 Tarihin· 
den itibareu Harp okuluna 
talebe almacaktır. Muamele· 
ye 1 Haziran 942 tarihinden 
itibaren başlamhp 20 Te~· 
muz 942 tarihinde son veri· 
lecetinden ve bu tarihten 
sonra da müracaat edenlerin 
müracaatları kabul edilmiye· 
ceğinden isteklilerin kabul 
şeraitini okuyarak ona göre 
hareket etmeleri i~in şubeye 
müracaatları ilin olnnur. · 

SUmerbankEreQli Bez 
fabrikasından = 

Oımaoiyede Ereğli bez fabri-

kaaıaa ait 5743 keotallık Alacık 
Kaya ormaınnıo katiyat ve nakli· 

rah 22 .. ,,, 942 riloü Ereill bez 
fabrikaauada aaat 14 de açık ek· 
ılltme ile bir •llteahhide ihale e• 
dilecek tir. 

Taliplerin kaQDt teainatlarile 
beraber mezk6r tarihte fabrikamız· 
da baluomaları. 

14-15-16-17-19~20 1987 

l Bel ~di!.!1!.Y!~.~t!~~~-!~ı 
tıda nomaralarile icar bedelleri ve 

mevkileri yazıla dükkiolar 1 6·942 
den 31 5 943 tarihine kadar bir 

ıene milddetle icara verilecelttir. 

2- lhalui Mıy11ın 29 aoca 
cuma rüaü aaat on beıte Beledi1e 
encümeninde yapılacaktır. 

3- lıteklileria ihaleden evvel 

ıartoameyi rörmek .,. teminatları 

oı yatumsk üzere belediye maha· 

sebe kalemine ve ih•l• rnnü temi· 

oat makbazlariyle belediye eocil· 
menine müracaatları ilio olanar. .. .o: • 1 a ... .i 
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15 83 Dükkan KaNp hali 
200 15 8S c c 
100 7 so 8 « Sebze hali 
100 7 so 9 c c 
125 937 10 c c 
125 9 37 11 « c 
100 7 50 14 « c 

100 7 50 15 « « 

1993 14-19-24-28 

Asri Sinemada 
Bugün gUndüz 2,30 matlnadan 
itibaren Türk filmciliğinin son harikası 

Türk san'at ve dehasının bir ibid 
1941 de (ŞEHVET KURBANl)nı yarat 

Ertuğrul Muhsin 
1942 de . K 1 S K A N Ç fllmlni ya 
mıttır.Bat .rolde : Rejisör ERTUGR 
MUHSIN-CAHIDE - 1. GALiP - SUA 
FATMA ARKAN ve saire •• 

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

ile dolu harikası 

Eğlence Kadın 
Pek Y ak1nda • • . Pek Yakında . . • 

tarihin en kanh atk vak'ası 

Harunurreşidin Gözdesi 
TUrkçe •özlU va· Ar•pça ••rkıll 

Arapça ,arkllar Şarkın ses krallç 
ÜMMÜGÜLSÜM tarafından söylenmek 

Adana ziraat mektebi mUdUrlüüUndı 
Cinsi Miktarı 

510 ve ,abat 821 460 metre 
kalite elbi..&ik 
llcivert kamaı 

Muhammen Tutan 
beher metr"i Lira Kr. 

800 kr. 3680 00 

1 - Yakarada cinı ve miktarı yazıla licivert kamq 1-' 
olacaktır. 

2 ihale 20.5.~2 çarpmba rüon aut 15 de vil&yet ziraat 
liliOnde yapdacaktır. 

3 lıteklUer prtname ve niimanealni rörmek nzere her ı"' 
tep idareılne mnracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale rüoünde te•lnat makbazlarile kanaat 
larını alarak muayyen Hatte toplanacak mektep aaboalma ko• 

mnracaat etmeleri. . 
1957 5. 10. 15 19 

i 11 n 
Kanara müdürlüğünden: 
Adana belediye. kanaruında kesilen koyu kuzu 

çinin sakatatı 1/Haziran/942 taribinden31·Ma s-943 
kadar olmak üzere bir sene müddetle ve ·açık artırdl• 
le satışa çıkarılmııbr. 

1 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
2 - ihalesi mayısın 26 ncı sah günü saat 15 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameıi belediye yazı işleri müdürlüi'İİ 

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

kat teminatlarmı yatarmış bulunduklarına dair Dl 

rile birlikte encümende hazır bnlunmaları ilin olun 
1976 10 - t s - 19 -

ilin 
Malatya Bez ve iplik Fabrlkal 
T.A.Ş. Adana Mensucat Fabrik 
Müdüriyetinden : 

1 - Ataiıda cinı ve miktarı g&ıterilen tali nı• 

1 - Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2 - Yatlı kirli meydan 29852 kilo tahminen. 
3 - Hurda Balya bezi 1 SOO kilo tahminen 

2 - Açık arttıma ıaretile 4 Haziran 942 ıünü 
ıartnmaesinde mllnderiç huıuaat daireıinde Fabri 
lacakt11. 19. 21. 23 2" 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL 
Baaıldıiı yer : B UGON Matbauı 

U. Neıriyat ModnrG : 
Rifat y}.t/ 
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