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VekUler Heyeti 
toplandı 

Aokua, 30 (a.a,) - İcra Vekılleri 
Heyeti buglln saat lS,<le Baıve~ilette 
Ba,velıtil Doktor ReHk Sıiydam'ın riya ... 
tinde matad toplaohıım yapm•f tar. 

MERKE Z BANKASI ELiNDE 111 M iL Y ON 
L iRA D EÖEAINDE AL TUN VAR 

Mevduat tutarı 364 tıava IHT Y A~ı 
M - . L . d hDcumu Kızılay umumı lıege; 11 y o n 1 r a 1 r 52 kişi öldü 100 toplantısında ehemmiyetle 

Devlet maliyesi 'J 941 de kuv-1 kişi yaral;ndı ! .. ~ ~Ls-~.~•rfl: !.'..k~ .. !.~.~d~kooa 
'il 11 1 -- ' Sen nehri üze- cemiyeti umumi toplaotm bugün mılar• batlanmıttır. 

tJ ti • b • d O t kt d • • d b • yapılmııtır. Kooırre reiılikine Soy Bursa meb'uıu 0Jma ş e l lT urum-~ ar ze me e ır rın ~ ır uçak han meb'ıua Hilmi Uran. ilıioci Uludağ, dikhtle (l~arııK: rn~v 
M : ~ . ... . . ~-= . fabrlk881 fid• reiıliğe Bingöl meb'asu Feridun da !oa yılın faaliyeti il:ıerinde te 

ib er~e~ Bankası umumi heyet toplanttsı duo yapılmış, bılanço tasdık ve ıdare mecu~. detle bomba- Fikri, kitipııldeıe Isparta meb'Hu kit edilecek b:ç bir nokta bol 

.. -~'•~e~d.;''.;m;'.:;'t~ir~.~B:u~n~a~d!a~ir~ta~f~s~il:A~t ~2~n~c~ı ~s~a:!bifemizdedir. landı""' Kemal Turan, Kiltabya meb'uıu madığını "'• Kuılay n daima t - Sırra Ertem HÇİldiltten ıoora, umu ellerde baluoa\ôiunu rö·mekle 

J -, ro' n un t har doydatunu söıleoıi~. band 
sonra rpı\an yardım•arı birer 

k 
rer tetkik e1orek Tü k Kızılayırı 

açışındak .• dünya ölçüsündeki b zmotletini ft ranla anbuş ve ıö7.lerini uma 

e S ra ! 
( merkez heyetini tebrik ve yenili r maaaffakiyel dilekleriyle bit 

Alman üsera ka- miştir. --- .,.pırı. Müteakiben Afyon aıeb'u 
dan lcu•tulan F.- Berç Türker söz alarak bu ol 
- --....__ ranıız cemiyete mensup olmayı ve on 
fener~ "Plcı;;,0;-;: hi2metinde buluomayı kendisi iç 

"'' kaçırdı? ........,, --........... bir iftihar .ebebi H)'.&rAlı: halkı 
:ı.ın Kızılay• yaplıjı yardırnlar1 ı 

Ankara 30 (R 
Fransız adyo gazetesi) -

r•oer•lı Ji • 

ranl.ı karşıla111\' ve aza ıayııın 

arttırılması için ne liiı.ım'a ya 
ma!ını temenni etmiı ı,•o sözler 
Kwlay ida tlerm• t•ı• 6rle 

yada'-' · ro nan Alman• .. , eaırler k 
bı' •ıapmdan •trarlı r tttırette k tirmiş lir. gitın • •~arak •vvetl Vfllfe 

etı ve Pet l Bunu müteakip Kızılay cem 
yeti reisi lstımbul meb'usu Ali R 
oi Tarhan, hatiplerin teşvik edi 
aözlerine te~ekkür.ieo sonra ile 
sfirülen bazı tahminlere cevap 
vermİf ve bu arada memleketin 
mami ııhhat darumlylo pek yakı 
dan alakalı olan kinin motel 

lsvlçr 
1
• en • tem:ıstan sonra 

e yo ıyle 1 ·ı 
ilıere orı tereye ritmek 

yola çıkınası 
ınektedir. manllı rörül. 

dll General Jiro 1914 de de esir 
ıaını ve k ._ 

ınütt f'LI • •çar~en beraberinde 
• ı., erıo • • 

ger . ıııne yarayan plialar 
ırnuıu, 

General O" G 
malc k , 0 olcü1ere katıl-

"•rını vermi r t .,. 1 

çahıavordu. 
P:ıvlofnn sunlleri ve buol. 

eklodıği izahlar oldukçı uıqn aü 
dü. Abdurrahman cevap verme 
hazırlanırken, bu 1tf 4rde Korniı 
ayağa kalktı \'e dedi ki: 

«- Abdurrahmandın beni 

r'ne· l' F ş ır. ogı ız er 
ltQ ranı•da b" • 

faz Sahibi olda uy[ilt hır nü. 
d:rler, hoa söylemekte· 

= 

Gayrimeşru münasebette bulunduğundan ~;.::;:·~r::ı:~:?ı:;:~~~:J:· Pa8v0ımof:A· bdd•uvr•r·a·h- g:l~ı;;~.~:~t~~~~:~f.1 
G 

•• da bir bııya muharebesi olmıış. , yok.c 

.• . U Z e 1 b I
• r k a d 

1 
n Almar lua göre lngilizler 25 Miı.Jdeiumıımi baş muavini K 

hyyard kllybebniştir. man ve Su" I eyman mal Bora müdahele etti: 
• lorili:ı: tayyareleri S'n neh!'I - Abdurrahmamn gerek ta 

üzerinde bir nçık fabrikasına ki~at evrakmdaki if..deııi ve rer 

çok ~iddetli surett~ bombalanmış • dan bazı sual 1 er mahkeme~e söyledikleri tama 
!ardır. blrib'rine uyrondar ve her han 

bir tavzihe muhtı&.; detUdir. M 
Lo1dra: 30 {a.a] - Afi •i•o· • .nuonn her i i if&dui oltan1Dn. 

O 1 •• ı d .. ' ·· ı d .. sının verdiii bir habere göre, . s o r d u. ğer arolarıcd• mübayenet va 

Pa Y a O Uru U düo g.sce Pariı bö'guine yapı kendisine ıorulauo. 

Ko2..(l 30 H 

lan hava akınıcda 52 kişi ö\mü' vafı"M;~~~e9~•:,~!~:11 p~~j~: t 
kişi yaralaomtttır. Muhakeme, bazt za- ve harelı.etleril• ret• Sıbri Yol 

bir köyüod f (. as.usi nauhnbirimizıloo) - Kozanın rak yakalamııs ve sopa ile döje döğe öldürmü,tür. Stokholm: 30 [e.a.] _ lıv•ç 'ın ilıtırlarını aıucip ~lan bir tı 
vey anoeı"ı e. •cı hır cinayet işlenmiş, bir çocuk Ö· Katil çocuk, cinayeti Medikten sonra, cesedi bıtların lercÜmesı• intizamııılaklar röıterıyorda. lbt oı ıop .

1 
-. basınını. göre, Roıtof temamiyle ı o f k t ceıerl' 

1 
• 1 e döğe döie ö!dürdiUdeo ıonra ırmeğ\ atmııtır. • • 6 b kar111ında .to~•r.•11!1 r, a • ın ırmığ tecrid edilmiı durumdadır. Bü IÇID mayısa ırakıldı az ıoora ikıacı bır ıhtarı davet 

Kazın • •tmııtlr. Hadise şöyle olmuştur: Bir müddet ıonra ırmakta ölüyil rörenler zabıta tün demiryol ve şose bağları dea y• al bir •ebeb çıkıyorda. 
b'r deli kın\: ~okııtaş ltöylinden Musa Güzel adında ve adliyeyi haberdar etm~ler, takibata baılaomııtır. keıilmiştir. • Ankara 30 (ı.a.)- Bomba ha· AC>durr,hman mabteUf ıfade 
!'Y•iıneıra hı ovey •nneııi AyştJ Gilıelin bir erkekle Ceset 'udan çıkarılmış, lr..atil Muu Güzel tevkif edil· disesinln muhakemesine ağır ceza· rJ araıııula aydınlanıuıı lcabed 
... ~ 

1 
•relcette b 

1 
d • w• • t k' miştir. • Berlio'd .. öyleodliiribi Kil'de da devaaı edildi. Salo::ı bundan noktalar• ait izshları sılı.in bir 

' 

Maı" td~11ıı1tır. Giıti na~ an bUi~Lbu' ogr~nmbı~ ve a 1 ve Kolooya'daki hasar Rostok· evv~lld celsslere onaran tenha le verdi ve bilha11a Ômerin A 
---· ~ rı ö"•y anıaes' u~ase eh ızzat les ıt tden Mosı, cioodyetini itiraf etmiştir . dekinden çok d•h• u ö~emlldlr. idi ô 1 sıralarda Tas ajıaııoıo .o karaya re~ıi1ndelı.i maksadın ke 

in i l ~~--·~n~':''=m:•:k~ke:o:a:rı:n:d:•~Y:•:ln:•!;~o:ıa:·~-~M:a:k:~:l~k:a=m~,~k:ö~v:ü:n~s=•~y:ıl~ı!r!ü:"=':~:ri:n~d:~:J:i:r·~- m~~rlne~ı~n~~· M1~1 • ~~~çu~~tua" b~• g tere , kovadan ba muhakemeyi takip ç a Sü!eyman tarafından bilinme • 

rika t ar "• Ame- F r a n k o bogüo Porteki&'e asker çıkarıl· ------------- sureti mabıusada r•l•n bokuk mu· mllmklln balurıdutunu belirtti • 

• 

' 

t h w ... ,,,0 rdu. Pavlnf ve Korr.ilof, Abdürr 

P 
llld ması meselesi ortayı atılm•şhr. •t 1 'd a asam roze ça ... 1 d hiki•l•r f 

t k 
8 ft 1 a ya a Saat ta~ 9,30adleiamu•itil• mamn i adeıiode bilhass tnrible 

Or e ·ız'e Ya lngiliz ve Amerikan GS• Pransanın uhilleri kı!men iyi ve Cumhurıy•tı ~ i ifral e ttiler. iyi tasrih edilmediğine itiraz ettil 
lcerlerine gerid verece le , tahkim edilmtş, g~isiode iyi bir baş maavioi yer Ü. ad• mazrıuolAr Miidde!nm~mi K 45mal Bora ban 

" Kısa bir faııJBıı~llakii duruşmada ~hommıy~tı ot~adıiım, çünkü y 
gahut ta müdafaa kurolmo~tor. Bu itibarla, b u h içeri alıodı~n Pavlof, Abdorrahınan ıle tesbıt edilemiyen bir tarl • 

a S k e r mi
. Düşecek'. bu sahillere uker çıkan•m•ll ko r a n ~:z;:;.1:::.r;::z:u~s:~ ·:~~;0,:~::~ ~~!ı~d~mıımuı kabil buluodoi•D 

lay deiildir. Portelaiz'e yapllacık , --~------ c:aktı. R•''aadao ba•lamasıoı t•r· 11
-· • ı Abdarrah• "' " ~ıncı ce sede maznunlar 

ı bir çıkartmada ise daha az güç Ankara 30 (Radyo gaHteai)- cum•D v11ııtaıil• ihtar etti. Pavlof ve. Korni.lof temamiyle t 
spanya devlet reı"sı" ı· · w ;ıı. 1 L 1 Pavlof, bastonuna dayanarak en d 1 

k 1 
, uge a&ranı acadır. talya'da Faılıt ldareıioin bir bab· me e ı memeıı dolayııile r 1 arı a c a k ıı. ~Uhteınel bir teşe b- Söyloo löiöoo röre, lıp••r• r• ... fot;•m•kl• oldato • K .. Ua :rı:~· .~:~~t:· t.~~::.·h~:~~=~; d:~I!~~~ .... ~~\~S;\:~ i::.kt ~· ' r Use kat Şl cephe kur- lnriliz ve Amerikan aıkerlerioe Moaollııi'oin aralarıoıo açılmakta mavıutara taaUQlt eden bu ıoru - bazı miniler verdiler. Re·• 

hl k . . reçid verecek, yahut da Fraoko bolandato ve ltalya'aıa harpten larla maznun Abdurrohman1n ı'lk Yoldaı booa mikaJ •ö,dO ve 
Aokar 30 (R ---..;:.:: a ıstıyor ı bildi il zab.tlarıa tercome .l•I•'" ik 

G-...e &L!~ • adyo raı.etesi)- l ___ __. r•iiml devirilecektlr. çekilmek kararanı verdii ' • tahkikat eııı11ındaki ifadelerile mazlitlaa tefbi_.... ve •alaak 
-,.... oUDoi bir a-L mese esi yine "k• A lk ş 1 1 ı d ba ha'-- ·ler1 bit -~ Ç be ...... c.,._,e bal ı ıoci plioa ı~çmit mer anın imali rlaoda'da miıti. ta yaa ra 10•• .,... • ma ıaı.uı IÖylediklerl aruaada 6 ... ,.. ...,... 

........... a.o .... k_t_•_d_.,_·__=.B~··=aol==•=--:ber::•:ber~,~---~(~D~·~·~· .. ~~l!tlla~el~de~J~--:J.'~all:::•:a.:•:•:=b~r.~~~-----------t~ena .... ku ..... b.ı.~~_.~.,_.;;; .. ;•;...~.•.•1rri•l ... i•ıiıi1İlııllllsl••.,,.,,118nr 
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' A K iK 
Sovget cephesinde 
oklama taaurrzları 

Memleketin 12 büyük 
bankasındaki 

Havacılık 

Gökgüzününpilot a-
ra muziplikleri 

Amerikalı. 
Almanlar son mev- 1 k d'I · · f •• ar en ı arım 

zıı taarruz hareketle- ı-1-d_ I 
Mevduat tutan 

364 milyon lira 
t lk uçanlar için ~ - . uçucunun ld6 

uçuıun verdiği Yirmi beş metreye ka- nacağı tarat· 

heyecan, görüş dar suya dalmış bir lnr çoktur. Yir01i 
şartlarını norma· • • • beş metreye ko 
lia dışında bıraka- denızalb gemısı hazan clar ıuya dalmış 

eni hareketten 

rile Sovyet ordusunun ~op~~ ~ ~r 
kuvvetlerini tartınak- Amerikalı

1

nrın 
Japoı:ıyaya y p 

cak manzaralar havadan, suyun üstün- h i r ... denizaltt 
arzeder. d .. •• T ht t gemıaının suyun 

Koskoca duz. e gorunur. a a ay- üstünde buluadu· 
· absedİ)'Or. tadırlar. tık! rı hava bü 

Merkez Bankası umumi 
hey t topl ntısı dün 

yapıldı 

lOkler birer mey· yarelerle gelişi güzel ğunu :ı:annettire· 
dancık, orta bü· donatılmış bir meydan cek sa pnrlnklığı, 
yüklükteki ağaç · tahta tayyareler· 
lar fundalık, olur toplu taarruzlara se- le l'•lişi güzel do· 

Artık bunun 
lııasıoı biliyo· 
z. Kışın da So\'· 

etler hareketten 
ııhs ,. derken Al· 

Bu kış yapılmış Sov cuma karşuun.da 

ki •k J fahsen be n ı m - -
yet hazırlı arı, ı ma .. d Ü' Ün d Ü i Ü m 

leri ve yeni silahları şimdiye kadar bu 

hakkında fikir edine- hareketin nedon 

cekler, tecrübe topla- yapılınamı., olma 

- -
sıdır. 

Anka"& 30 (Radyo gazetesl) - Ct1mhurlyet Merkez bankas1nın ae· 
nelik umumi bey'et toplantısı bugün yapılmışbr. Toplantıda biliinço ta • 
dik, idare meclisi ibr edilmiştir. 

olmaz yüksekler· hep olur. n~tılmış ve serpil· 
do birer düzlük _ ~ mış meydanlarıo 

halinde gözlere çarpar. Bazen de toplu taarruzlara sebep olduğu, n dem \•uro-
1 nrdo 

Yeni Alm.m yacaklar dır. Amerikalılar 
Okunan rapora göre, son diinyl\ harbi bütün milletlerin paralarını 

altta esasından ııyırmıştır. işgal suretiyle tamamiyle ortadan kalkan mem 
leketlerin paraları ortadan kalkm~. Hırvadistcndn oldujıı gibi, yeni pa· 

ralar meydana çıkmııtır. 

faxla heyecanın ttsiri oturulan is- çalı çırpı ile maskelenmiş batary 
kemleye parmak ve tırnaklııriyle ların arazi üzerinde kaybol~ları, 
p rçhnlenmiı gibi sarılan açacu yürüyfiş.kollarmın bir fundalık ha· erek etleri vakıa 

enilz geniş çapta değil lir. Hava 
e mubıırebe şartları bunun böyle 
lmıısınl\ henüz müsait bıılunmu-
or. 

lııı Büyük taarruz hareketinin baş 
l<ııası için t aarruz sahasından dı 
ıırıda kalan yerlerdeld Alman 
levzilerinin cm"n ve sağlam olma· 
ı gerektir. 

Sağ'lnm mevzilere dayanmadan 
ııımoz yapılamaz. Ş"mdi'-i bııreket 

(~r işte bu çt-şit b r sağlamn bnre 
ceti j ... Ma 'JlBf ıh bn bereketler do 
S'le taarruzun b ir ııfbası olduğun· 

- an şarkta beklenen Alman aldı· 
ımı hatta b• şlıımış dehi <lddolu-

' b l' r. 
• · G le n haberler Almınlnrın 

, .. rttez kesi mdc daha doğrusu 
~1 skova - Moj ıisk - Viııı.ma -

ı -.nolenslt otomobil şos•sinia iki 
hmı ıda temizleme ve mevzilerini 

1 üz ltmrı hareketlerine girşliklui· 

1 
i ve Alman tebliilerine naza•:ın 

),undıı aıuvaf fıık olcrak bir Ru~ or 
).oennuo baz.ı birliklerini mağlObi· 
7 .ete utr ştıklnrmı, bir lmım esir 

l<l klarını \le bazı kısımlarını do 
nh:ı ettiklerini bildiriyor. 

Viyazma otomobil 
S· • - ~ 
9 şosesı 

Hatırlnrda olsa gerektir kış ha 
rekiitı esnaaıoaa Sovyetler 

~ ziyade bu yola ehemmiyet ver
ıişler, şimalde Rj ,,y iıtikametindcn 

1,enubunda Vıazma ile Smolensk 
1ratındon hep ba yolu kesmcğo 

alışmı~lardır. 
Bir ora Viaz.ınnnm haylı gnr· 

ında ve Vıazma ile Smolensk ara 
tada bulunan Droroboş mevkiini 

J #e geçirmekle de boradaki Alman 
ı 
1 
ıevzilerioi lt hfütell bir çılunta ha· 

1 'ne ,okmoşlardı. 
1 Sonradan bu ilerlemeye rağ· 

ltn Viazma\ ı düşüremediler ve 
ı 2~lmaolnr tehlıkoli vaziytte rağmen 
1 erlerinde kaldılar. otomobil şose

, 3iai muhafaza ettiler. 
4 Şimcii ıralibiyet ihtimalile ce-

1 uptn taarruza reçmeğo hazırla 
ırken bu vaziyetin böylece devam 

1 
5ımesine roüsaa<ie edemezlerdi. Bu 

u tuhih edıyorlnr. 
· 6 Yeni ve deha emin mevziler 
?atacaklar, herhalde bau tahkimat 

1 
apacııklar ve mcrkez'erini ıaila 

1 

1 acrıklardır. Asıl taarruzu da on· 
an so"ra yapacaldnrdı~. 

a Yoklama taarruzları 
r. _...,..,._~-
;) Maamafıh bu 010evzi~. temizleme 

ı ve ilerlemenın dıger fayds 

l rı da yok: deiildir. Bir defa mü 
1,ın keşif taarruzları yapıyor ve 
'ovyet ordasooun kuvvetini tartı• 
orl r demek.tir. 

K'ııo yr pılmış Sovyd hazır· 
k'ıı ı, ikmalleri vo yeni silihlrırı 

aHında fildr edinecekler• tecrübe 
::ıplııvncaklardır. G eri kalao Sov 
et Hnayiinin bu kıı esoıısında 'tİ 

al tı ile lııgiliz ve Amerikah1a· 
ın yardım dereceleri de ba ta· 
r•uzlıırdan anlaşılabilir. 

Bundan be§ka merkezde )epı
n bu taarruzlar tt hlikeli vaziyet· 
r ihzıır ederse bir kuım Sovyet 
uvvetlerinin de buraya çekilaıesi· 
i icabet\irir ki bu da asıl taarro

ı . 
uo yapı acagı cephenin :yQküall 
afıf etir. 

t Bu iki nokta da mev:r.i \aahi· 
{ linden ibaret ol o asıl mak adın 

lanıaa diier ikinci derecede işler 
ıt rak pckili rıazarı itibara alını 
ıirl r. 

lkioci mllhlm hadi e, Japonya· 

uçak gemilerini 

yeni mi yaptılar? Hay1r dörJ- ay 
danberi de vardı. Yahut banlarıo 
Üzerlerindeki uçaklar mı yenidir? 
O da değil. 

Y nln1z Amerikalılr r Penrl Har 
bour baskıoıoıo dehşdll manevi 
tesirinden gilıba yeoi kurtuldular. 
Kendilerini ancak şimdi toparlaya
rak deniz: filolarile J spon adalara 
civarında dolaşmanın pekali kabil 
olduğunu anladılar. 

Uçalı: gemilerinden hovalaoao 
bn uçaklnrlıı yııpılan bava bombar 
dıınanlıırı ın pek büyük maddi te· 
iri olnma:ı:. Bu hal Japonyayı diz 

ü tü çölttllrcoıez. 
Ya!nıı: lıiç değil.ss bunlara kar 

şı koymak için Jııpon adaları c:va 
rı'lda mühim J pon deoiz "'e hsva 
kuvvetlerini batl •yarak Hint deni 
zinde ve Avustralyada hareket ya
pan Japon kuvvetlerini zaafa uğ. 
ratır. 

Y ıılııız bu faydıı dahi Ameri· 
kahları şimdiye kadar çoHao ha 
rekcte getirmiş bulundurmalıydı. 

Japon adalarının 
~ 

basKı altma ahn1şı 

Japon adalirına karşı tekerrür e· 
decek olao bu hareketler zaruri 

olarak Japon ve Amerikan deniz 
kuvvetlerinin karşı karşıya gelme· 

lerini icabettirecektir. Kanaatiaıfa· 
ce Amerikalılar havai blll1unla ne 

kadar gemi kaybetmiş olurlarsa 
olıunlar, Pasifıkte bu kadar daiıl· 

mış olao Japonya kar~ısına Ostün· 

lnk temin edecek sayıda harp re
misi çıkarabilirler ve çıkarabilme· 

lidirlor. 
Ancak bu sayedo lııurün baş· 

lıımıı olno hava saldıramlarıoa de

vam ettirebilirler. 

Japon adalarını şimdiden böy· 
le bir baskı altına almak Sovyet 

Ruıyanın ve Çinin rüveninl de art 
tırabilir ve mukavemete ıevkeder. 

Bilhassa Sovyet Ruıtya bundan ü 
mide düşerek Amerikalılara kendi 
sabilleriqde üsler verirse (ki bu 
bal Japonya ile harbe girmek de. 
mektir} asıl hakiki ve yıpratıcı 

hava taarruzları ancak o vakit bıı· 
lıyabilir. 

ÇOnkü Sovyet sahilleri J•pon
yaya taarruza müsait bir meaaf ede 

C Devamı UçllneGdc ) 

Rıporda, harbin doiurdoğu tesirleri karşılamak ilzere alınan tedbirler 
izab efüdikten ıonra, mali du•umla ilgili malQmat verilmektedir. Baoa 
naztıren, devlet maliyesi 1941 de kuvvetli bir durum arzetmekte ve bil· 
baun ç1kar1lan tahvillere gösterilen rağbet, devlet maliyesine itimadı bir 

kere d~ha meydana çıkarmaktadır. 
1941 de bankalardaki mevduat mütemadiyen artmıştır. 
Memleketin 12 büvük bankuınJaki mevduat yekQnu ene başında 

274 milyon lira iken, bu miktar sene sonunda 364 milyon onda sekize 

varmı~tır. 

Tedavüldeki ban~oot 1941 de 
512 milyona baliğ olmu$lur. iş 
hacaunın arllşı, fiyatların yükselişi 
buna sebep tetkil etmiştir. 

Bankının elinde bugün 111 
milyon liralıktan fazla altın vardır. 

Bankanın sermayesi 10 milyon 
500 bin liradır. Banka 10 senelik 
f aaliyeli zarfında 9 5 milyon liraya 
yakın bir ihtiyat toplnmışlır. Bu 
bakımdan, çok kuvvetli bir mali 

bGnyf'yo malik bulunmaktadır. 

194 l de safi kar 4346 487 lira· 
dır. Bandım muhtelif ihtiyatlar ay· 

rıldıkton ıonra hisse başına 7 lira 
safi temettu dağıtılacaktır. 

Hlq e senerllerinin kıymeti 1936 
da 92, 1937 de 99.5 lira iken 
1938 de l 12 lirya çtkmı~hr. 1941 
senesi için muvakkat olnrak bildi
rilen piyasa fiyatı 121 liradır. 

KömUr navlunları 
Ankara 30 (Radyo f:'8Zetesi)

Burno, gemi sahiplerini ve kömür 
!atın nlııcııklıırı ilgilendiren bir ko· 
ordlnasyon kararı neşrolaomuştor. 
Bu ~arar, maden kömü•ü nakledi· 
len bıışhca aimanlar arasında yapı· 
lacak kö'Dür nakliyatına dairdir. 
Niaaodan ikinci tesrin başına ka
dar muteber olacak azami navlun-

lar teshil oluomuştor. Bu defa, ay· 

nı me!lafeler için muhtelif tonajda

ki gemilere muhtelif ücretler tayin 

edilmiştir. 4000 ve daha yakarı to 
Dili la olan aemilerdo ton baıına 

200 kuruş, 1000 tondan a§aiı ge 

milorcie 225 kuruş navlun alınacak 
tır. 

Kinin ihtiyacı 
-Baıtuafı blrineldo

üzerlnde israrlıı durmu1 vo Kıı.ıla
yın üzerinde bulunan bu işi mu
vaff a kiyete eriıtirmek için her ça-

reye baı vurulmuş ve bazı yerler· 
den ümitli cevaplar ahnmış oldu
ğuna ıö)lemiıtir. 

seçilmesine geçilmiş ve ittifakla 
Erzincan meb'usu Saffet Arıkan, 

maliye vekili Fuat A~nh, divanı 

muhasebat reisi Seffi Oran, lzmir 

meb'usu Rahmi Köken, Erzincan 

meb'usu Mehmet Ali Apıık, eski 

azalıklarında ipka edilmişlerdir. 

için göz karartıcı bir mahiyet ala· tinde göze çarptığı son harpte de 
rak biraz önce bavalandıiı tayya- tekrar tekrar müıahede edilmiştir. 
ra meydanını kaybedecek kadar Ancak; tayyarecinin görüşün· 
dalgınlık veya şaşkınlık verir. de olan nlı:saklık ve hataları tashih 

Bn mesleğin çocukları için gö edeceık ve havacının en adık dos 
rüş çok daha baıka şartlarla olar. ta olan hava fotoiraf makineleri 
Beş yilz meıtredea baıbyaralı: iki vardır. Havadan alınan fotoğraflar 
bin metre irtifaa !.;adar. yükselen bilhassa müceS1em mütalealara (St 
tayyarecinin arazi üzerindeki şekil- ratoıkopik) vesile olan dikkatli a• 
lerde bir deiişiklik farkedeceği lınm1ş roılmler üzerinde ne görüş 
iddia edilecnoı, bet yilz metro yük· aldanışa ve ne de olan ve cereyan 
sektikten bir şehrin binaları, yolla- eden hadiseleri tedkiktcn knçırma1' 
ra bsbçe ve parkları ne çeşit renk· korkusu vardır. 

üyük arp sıra arın tesa· terle ve hangi boylarda fÖrünü· B h l d 
yorsa, iki bin metreye kadar yük· düfün yardımiylo fotoğrafın 
seldikçe benzer vaziyetlerde gö- kıymeti meydana çıkmıştır. Bır iki 
rüoür. iki bin metre irtifadan son· örnek bu kanaati okuyucularımı:t• 
ra birdenbire görüş değişir, hacim da verebilir. 

ler küçülür, renkler bulanır, ha- Hosım tarafında uzun mü :ldel 

yaller az çok karışır .. Tarla budud- atq eden büyük çaplı bir topun y•' 

larının çok daha düzgün belirdiii rini kestirmek mümküo olamıyordtı· 
göze çarpar. Devamlı keşifler ve en tecrübeli 

1 
Karlı havalarda ve halk Ara· 

!tnda öksüz oğlan yaması diye 
ad alan iri taneli yatışlarda tayya· 
re sürntinin bir neticeli olarak 
tayyarecinin gözü önün de beyaz 
bir perde hasıl olur ki, bu halde 
uçucularm uçuş yük,eltliklori ne 
olursa olsun aşağı kı ıml&m gös 
termelerine imkan hasıl olma-ı .. 

U çuşda görüşü bulandıracak 
hadiseler arasında bulut ve 

sis alda relebilir, Bulutların kesif 
su bulutlarından teşekkül etmiş ol
maları bir kıımınıo da sincabı, hat· 

ti siyah denecek kadar koyu bir 
manzara arzetmeıi, tabii olara\ı: 
bulut içinde uçan bir tayyareciyi 
körleıtirir. Fa\r.at ıia denen ve ba· 
luta nisbotle çolt daha daiınık su 
baharlarını ihtiva eden hadiJle, ne 
rariptir ki ufk.i rü'yeti tebdit etti· 
ği halde, yani tayyareci ilerilerini 

ra•ıtların yaptığı aramalar h!!p bo• 
ıa çıkmış ve düşman, tıı:lyikinde 
devam etmiıtir. 

Yine böyle keşif uçuşlarmdaıı 
birinde rasıtlardan biri bir fotoi• 
raf almış .. Tesbit ettiği cam ozeı• 

rindoki manzara bu gizli vo korkO 
lu topun yerini göstermiştir. Fotof 
raf kenarmda henüz ateş etmiı bit 
topun namluıu istikametine geJeıı 
otların yatarak di(er otlardan fır~ 
lı bir renk arzetmesi ve bir uf•~ 
sa birikintisinin ııatbında belireli 
kırışıklıklar aranılam meydana çı• 
karmıştır. 

t~inci bir hadise daha vere· 
lim ... Düşman kumanda k•' 

rargibının yerini değiştirdığini h&' 

Rapor üzerinde naya etrafh 
bilri veren Ali Rana Tarhandan 
sonra, Kocıseli meb'usu SelAh Yar 

rı, Kırşehir mürahhası Müfit Kı· 

zılaya yapılan bağ•şlardan mahal-. 

tinde istifade edilmesi busuıuoda 
mütalialarını,Maniaa meb'usu Faik 
Kıırtoğlu da bilba91a kiain ihtiya· 
cı üzerinde düıündüklerini söyle. 
mişlerdir. 

Bundan soara umumi merkez 

heyetine seçilmiş olın Ediroe meb· 

osu doktor Fatma Memilı;, lımir 

rörme:ıken şakuli görüş gayet ta• 
bii bulunur. O kadar ki, ıisli ha
valarda bu rörme kabiliyetini öl-
çüye varacak tedbirlere baş vu 
rulmuş1 dikiae fotoğraflar alınmış 
tır. Bu fotoğraflarda vazih bir net

sım kamandaulıtı haber nlmış. f'lof 
:taman için topcuıiyle bu kurnall' 

danlığı rahatıız etmeğe alışık bO' 

luoduiundan böyle bir fırsatı el 

den kaçırmak istemiyormuş.. Ar•' 
mıştıır 1 rasıtlar müteaddit keşifler• 
de bulnnmuşlıır .. Nafile... Nibayel 
çekilen fotoğrafların biri üzerinde 
ve bir köy bahçesinde auıntar.11~ 
tarhlara tesadüf edilmiş. Bu h• 
şüpheyi çekmiş. Harp sabasınd• 
bahçesiyle uğraşacak bir köytüııil11 

mevcadiyeti rarip bulunmuş. Y•~ 
pılan araıtırmada, kumandanlık b• Yeniden ıöz alan cemiyet re· 

iıi Ali Rina Tarhan bu mütnllia 
ve tahminlere de cevaplar verdik· 
ten aonra umu111i merkez a:zuındaıi 
kıdem sırasiyle yenilenecek 5 aza· 
nın yerine yeniden yrniden aza 

mebuıo Şehime Yuaaı, Başveki

ld müsteıarı Cemal Y etil'in seçim 
leri tasdik olunmuştur. 

Tesbit komi!yoouna Feridun 
Fikri, Kemal Toran ve Kiıım 

Okay seçildikten ve omami mer-

kez hı!yeti tarafından yapılan bazı 
teklifler kabul edildikten ıonra, 

Milli Şef lımet lnöoüye ve diğer 
büyüklerimize tizim ve bailılık 

telgrafları çekilmesine kırar veri
lerek toplantıya son verilmlıtir. 

lik elde edilmiştir. 
r.. .. rörüş ve tayyareclnio al· 

dandıiı taraflar bunl:ır deilldir. 
Bir nakliye kolunun yüksek irtifa· 
dan bir topçu manzara1ında fÖze 
çarpt•j'ı, hıtti gülünç olmakla be· 
raber koyun ıürülerinin iıtirahate 
çekilmiı ve darılmış pirade birlik· 
leri zaooedlldltinl büyük harbin 
tecrübeleri ortaya koymuştur. 

çevanının işgüzarlıkla bahçeyi d0' 
zelttiği meydana çıkmış ve netic~· 
de yine yer de(iştirmek mecbot1 

yetinde bırakılmıştır. 
{ DevAmı UçUncOdd 
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ÇEViREN: 

rorlloüyorlardı. Bunlar Omode'nin aılat· 
tığı hudut muh~f12ları idiler. Sooradau 
işin farkına varmışlar ve bütün hıdariyle 
arkalarını ltıkip etmişlerdi. 

Eıj'tır yolcular ya\:alanmadan ordori· 
ha kadar varabilselerdi hoduı muhafızları· 
nıo halleri pek yamıındı. Zira kumandan 
Hartoba bö;le dikkatsizlik.teri pek ııiır 
cualaodır1rdı. 

Ordanuıı büyük . açıklıta verdıkları 
zaman kulaklarına ahenkli bir uğ11ltu gel
mete ba.şladı. Sanki muazzam bir hayvan 
nefes alıyordu. Omode Mırton'oıı yGzülte 
baktığı zaman papasın çehresinin 1apıarı 
keİildiğinl gözlerinin donuklaştıjını hay· 
retle gö•dil. Kendi kendine: 

- Vay korkak herif va)·I diye ho .. 
murdandı. 

Ha\o.ilı:aten Martonun içinde acaip bir 
korku peyda olaıuşto. Milırik. kan kardeş• 
!erinin yanına göndcrenterio kendine miit 
hiş bir oyuo oynadıklarmdao korkuyordu. 

•• 

\öısesiude bulunaa maoastırda sababladıiı 
uıun gecelerde Beşenyölerin te'Dnmen 
mahvolduğu ve onlardan hayatta yalnız 
kendisinin kaldığı vehmine kap lar4k bir 
çok ızt1raplı rünler geçirmişti. 

Şimdi önünde~ i şu köşeyi döner dön· 
mez çıkacaiı düzlükte Beşenyö ordugi· 
h1 yerine altınordu'nun koca meıarlığile 

karşılaşacağını zannediyordu. Bir tarafta 
Kırlar kadınmıo iskCleti etrafında onu 
nıtldaf aa ederken ölen kahramıınlarıo or
nııındı. yıkılarak çü·ilmQ~ aiaçlar gibi ya• 
tan cesedlorioi ~Öı ecekti. Ve sanki yerde 
yatan bu kahramanlar boş bir çukurdan 
ibaret kalan göıloriy)e oııa bakarak: 

- Baıbui Alprır çok geç kaldın! dl· 
yeceklerdi. 

Şirııdi yo 1uıı kıvrım noktasına geldiler. 
Günün pırlak ışıklan altında ordugi. 

hında neşe ile kayn~şnn Altınordtıyu 1f2r
düğü zaman Maıtoa'on kalb~ holecandın 
gögüse ıığmıyordu. 

lki gün evvel Veli Çanad'ın 

kurulmuştu. Sıra ile dizilmiş olan sivri ça
dırlar yaoyana konulmuı muaıum arı ko· 

vaularıoa beoziyorlatdı. Tepeoiu önünde 

kom andanlarıo çadırları yükseliyorlardı 

Üzerleri çizıl çizfİ renkli şerid!erle i1len· 

miş olan bu çadırların tepelerinde gümüş" 

terlikler pırıldıyordu Bunların ııltanda hal· 
kın çadırları atrıyordu . 

Ordug1hta büyük bir kaynaşma var
dı. Yeniden kurulan çadır ıehire son ni· 

zam veriliyordu. Hendekler aç ı lıyor ve 

çadır ipleri geriliyordu. Bütün bu işler 

büyük bir rürültil ile yapılıyordu. Macar· 

lar ne kadar s e s a i z ıı e Beşenyö 
ler de o kadar gürliltücü idiler. Eıı ufak 

bir şeyden söğüıürler, yoktan kavga çıka· 
rırlardı. Yemek teacereainin başında ka· 

dınların dili bir dak.lka bile durmuyor, 
arabaların atların arasında çocuklar koşu· 
şuyorlardı. 

Esirlorl Soruzed'in 

Semih Uygur =:::::-• 
moharipti. Omuzunda bir kaplan derisi 
vardı. Kaplanın bıı,ı mitf ~r şeldiııe so· 
bılmuş ve ihtiyıırıo çıJ>lnk kafasını örtü· 

yordu. Y abaocaların Seruzadlıı konıiJınaya 

reldik.lerini anlayınca onları tepe üzerinde 
kurulmuş olan Serozad'ın çadırıoıo yaoıt1" 
rötürdü. 

Birçok odalatı ihtiva eden bu muet' 
zaın çadır Alaimisemanın htır rengini ib· 

tiva ediyordu. Kapısının önüne ucu alltı11 

ve beygir kuyruğundan sorgucu olan bit 

mızrak dikilmişti. Çadırıo önünnde Kırlar 
kadınının hiı:metçileri birlcaç güzel otııı. 
terini siliyorlardı. Seruzad ordııgihta deiitdı· 

Gezmeie çıkmıştı vo ne vekil gele• 
ceğini kimse bilmiyordu. 

K d 1 ·1 . 'k· ~ bet• uman an e çı erın yanına ı ı no 

çi bıraktı. Bunlar aynı zamanda misafir• 

teri muhafaza da edeceklerdi. 

Y olculcr etrafJarma biriken ve k ııdl; 
arasında iki ••' 
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· - Sovyetcephesinde m~ijv~) ANfi ULOPE Di yoklamataarrzuları 

Kime ne? -
Y A Z A N cBen melamet b~rkasıoı kendim rryd•m kime neh~ 
a. FEL Diye bir bektı~ı nefeıi vardır. Ben onun yalnız 

-= EK «kime ne?• parçasını u.lacaiım. 
. Balık.pazannda dola,ıyoram. Kasap dükkanlarında süslü birer relin 

rıbi duran kuıu\ara mahcab bir nazarla baltıp reçiyorum. Balakçı diik· 
kiolannıa önü bir bayram l'Ünü sinema kapııı kadar lcalabahlr. 

- Allah Alfalı, n• oluyor ncaba? .•. 
Diye merak edip sokuldum. Meier uskumru çıkmıımıtl Ş• bildıırı· 

lllİz Dllı:omruL ibadullah ... Kırk ku:-uia!.. , 
. Hiç fena deiil. Bir ~ilo usltuınruyu tava yaptıuız mı altı kifllik bır 

aıle reçiıılr gider, ama şımdi değil. 
Ulu Tanrım! Banu çiroz yapıp da vereceiin•, oe ohll'd• bir ~ç~lı-, 

ilr.~ ay evvel vereydin de bol bol yiyeydikl? Şimdi aıkamra k1rka ımıı .. 
Kıme ne? 

ÇOnkü mübarek şey arhk saman ~bi olmaıtar. • b' 
Aolatırlnr ki; vııktUe bir aıkamra vollsi çevirmlı olan zeorıo ır 

relı, alamana L:ııyığıoan tepeıfodeo bahfın •i• l'İrecek yerde d~arı kaç• 
111d.ta olduğunu rörmüı •. Göiıiadeki altın saatini çı~arap denizb~ f1ı~la t.ralc balıkları ürküterek, aia sokmaı ve · rivayete rore • \ark ın ıra· 
lık balık tutmuş ... Hem altın pıra zamanı. 

Ş mdi ne öyle bahk çıkıyor, ne öyle reiıt 
Ne oldu bunlara? 
Kııın ıorduj'umuz zaman: 
-Bahk kanalda ... Salar ıoiuk yu~ara çıkmıyor. 
Diyorlardı. Havalar ısındı. Artık, kıtoaldaki, a-öldekl meydana çıktı. 

Likicı neden bala balık çıkmıyor? 
Bu çıkan nedir? Balık detll mi? Dört baçak çiroza bıhk denir ml 

ahbap? 

Ben zannedivoru"' kl· hayvanların itiyaı:llım df'ğiıti. Belki Ru .. yada 
yapılan her haogi bir ka~al ve nehir deiiıikliti hayvanları başka tarafa 
ç~vir\dl. Çtıo\r.Q dediklerine göre yazm balıklar Karadeoizin bllyülc nehir 
••ız •rana d~ 1 d ld -
nltlZ • \ 

0 ?•r, kışın Alcdenize reçermiş. Biz de yo ilstün e o ııgG• 
auı.. 

1

~.?· t•larken de, rlderken de tutarm14ız. Şimdi balık tutmadıiı· 
.ore an\qıla 

Nafi BaL 11 balaklar yollarını değiştirdiler. 
ua ınerha k ' t' ' akıiae olarak a ba •un Sırat köprüıüol denizden a-eçme nıye ınıo 

aeyabat ediyorlc. d balalct.r da Akdenizle Karadeniz ııraıında karadan mt 
ar a •it. 

Oaa da • ' 11•12:a düımilyorlar? · ınaaauvoruın Ço d 
Dostum (Vi • NO) · nlr.ü öyle olıaydı, balık kavara çıkar ı. 

edeli aıübarekler ort dnno talibi yokmuş .. O, balıklara ilinı aık etti 
Dorrusana ist a ~~ ~ekildiler ... Belki mahcablyetlerindenl 

L er mısınız? y alr.t k · · ek V&dı geçaıiı yem le k , I feçmİŞ balık, Va ll feÇmlJ ÇIÇ t 

reçıniı yosına 'b~d: v~ tı feçınıı nükte ve vaktı reçmiş IQtof; vakti 
kırka imlı d d~lı 1 1~· ek hoıoaıa (İtmez. O..ıun içindir ki uskumru 

e ı er ını : 

- Kime ne? der, feçerim. 

• Hızır ve şeytan 
YA Mılli piyango 

Uluna oun elli bin lira 
rniyeıioi ka lak büyük ikra· 1 

ked' • 1 zaoao bıhtyar P.dam 

1 
111

YKe 111ülikat yapan razeteci· 
ere: c al '- 1 

01 I d 11
"'1 mayınca Hızır yetiı 

edı » 0111if; Ye bu kerameti doi 
ru an dor· 
t d f ruya tali denilen güzel 
. e.sa. Ü. ün lOtfuna bağ•ılayacafloa 
ııın ıçıne bl d H l r e ızır karıştırmış .. 
d nıanların böyle zaaflara ·var· 
ır. Tesadiiflerin rOzeUerinl Hı· 

ıırıo IOtfuna, llötülerini de Şeyta. 
nın kabrana yüldetirler. 

itte hona temaı eden l>ir '-
fıkra: 11.aç 

. «Adamın birinin rayet af acın 
bır otlu varmıı. Her ıaaaan bir 
yaı amulık eder, babasını kızdırır. 
~11· ~~amcai'IZ çabuia çekip ter
bıyeıını vermek üzere üstüne yü
riiyünc 11: 

- Amau babacığım. Kuıuru . 
mu affet; şeyt:ıoa ·uydnm! 

Der' kababat.i iblise yükliyerek 
yakayı kurtarırmış. 

Afacan bi r.. • , r fun yıoe aşırı bır 
yaramazlık et . d 
.&· • 

1 
mış ve ayak yiyece. 

•ını an ayınca: 

- Babacıiıml O . M h illet! ş emıı. er a· 
eytana oydum! 

Bab .. ı: 
- Ulan! O 1 dır feytaıı eaı ş, Buoca zaman 

bılttı. Bir : uydun; o da senden 
"•lıaı r lQ de rabaıana ay ba· 

• ne o ac,lt?ıt 
Şııytan10 r . 

Y<>~tqr, Fık e •ınızden çekmediji 
llz. b&c11 1 •t buan o bile bu hak 
sali: 111 ara iıyın •der. işte mi-

«Ad''-•ıı b' . 
geçmek için bl ITı reniı bir oehfi 
derlıinl talo• ' lı~yun bota:ılamı• 
nf l ' l ' tealiade "' emıı, Ş tırıait 11 çıkanın• 

' atııne Lt :l'I 
tam suyu reçork•ıı 1 l utnerek 
çöılllmi14 ve adaaıcatp -d•11 biri 

L LI I& .. L _ ra-. ıı fllaı. am kenara it Ya ... ta. 
nurken: çı 18lf· kuru 

• -: Ha! lör şeytan bayi O. 
rnış, yıne hır akıilik yaptın b 

Ş ·~ eytan bu haksız tarize da 
Ya• 

namamış. Hemen lemeasQI ederelc 
cevap vermiı: 

dlJ - Taluına sen kestin, ıen yüz 
b' nd,' sen bailadın, sen şiıirdin, HD 
ın ın, ıen • t' D 

ken ba • .eç ın. urup donar· 
lllQ •ı?!• beni karıştırmasan o). 

lua Sıklfıp b11.,dao •edet ...... 

- Cumhuriyetten -

pek uyiondor: 
«Bektaşi hamama gitmiş, ce: 

binde hamam paraıı olmadığı için 
nasıl çıkacatmı bilmez. ııkıntıdan 

ölüm terleri dökermiş. Nıhayet, Hı 
zırı imdada ça;ırmış: 

- Medet! Demiı.. Beni ıu il· 
kmtıdao kurtar." 

Daha daa etmeden bir zelzele 
olmut, hamamın davarlan, kubbe
si mUtbİf bir tarraka ile yıkdmış, 
toz duman içinde herkes bir tara· 
fa kaçmıı: Bektaıi de bu rOrilltü· 
de para vermeden fırlamış, hızlı 

hızlı tekkeye doğru riderkeo bir 
fakirin iki ellerlui açarak Hızırdan 
yana yakıla oo lira iıtedljini iti· 
tiace: 

- Suıl Demif. Burünlerde o 
d• tatmuyor ... Meteliji yok. Altmış 
para için koca hamamı yıktı. On 
lirayı işitiue allmallah kıyameti ko 
parırl .. ıt 

Hazırlanmadan btz1ra dahalet e 
denlere ıu fıkra pek münasiptir: 

«Bavram namazında Ula caml 
İn top k~ndili altında Hızıra tesa· 
düf etmek imkanına itikat eden bir 
adam, bir sene umduiana nail ol· 
muı, Hızm yakalamı4 H zır kaç· 
mak lltemiı. Fakat bırakır mı? 

Nihayet inatçı zahidin elinden 
kartalmak için ne olaua oltun üç 
isteğinin hakikileşeceiini vaadet

•mif... 
Adamcaiız memnun evine rel 

mit, burnunun ufakhğından şiki· 
yetçi oldatu için ilk istek olarak 
ba kusura ridermek istemiş: 

- Burnam büyüıünl Demif. 
Derhal borou patlıcan şekline 

rirmiş. Buou görünce: 
- Küçülıünf Demiş. 
Eskisinden ziyade uf almış, bir 

leblebi kadar kalmış. 
ister lltemez: 
- Eıki haline reisini Demif 

ve iıteklerde tamamlaomıf. 
Ertui 160 doıtlar1: 
·- Eyi Hızırın ihsınlar1 ne ol 

du ? 
Diye ıordakları uman 

hariı içini çekmiı: 
d' - ÜçUcıü de burnuııa 
k 

1°'1d· Ben yin• etkisi ribi 
a ıııal» 

akdıız 

yedir. 
açıkta 

( Taa'dan ) 

Bu ~ 
Gece Nöbetçi Eczane_J 
Tahsin Eczanesi 

y 

Ticaret ahla
kımız 

~y AZAN 
VA NO 

Kuru incirlerin 
kirai munta:ıam 
kutularda 1 kimi 

darmadaj'ınık şek 1lde işportalarda 
satılıyor. Bo sonancalar arasında 
çok berbatları var. 

Son soneler içindtı, koru ye· 
mişçiliiimizde 11libat oldu: Kural
lar kurulda. Ve boalar, en nefis 
lncirlerimizi garp piras11ında ti.yık 
oldufu itibara yükteltmelc için, ha 
ıusi şeffaf zar ambalajlara sardılar. 
Sinamalarda da reklamlar: El değ. 
meden kurutulup paketleadiltleri 
anlaşılıyor: Çok me01nunu:r, tebrik 
ederiz. 

Üzerinde İogilizce etiket oları 
bu birinci ııoıf mallarımm iç piya· 
sada da satın almak ietiyenler ço
ğalmışhr. 

Bir tiib paketin flatı eskiden 
perakt!Dde 25 karuıtu. Soo zaman· 
lerda 40 oldu. Hatta tuttarabildi· 
(ine 55-60 iıtiyenlere raalaoıyor. 
Bunları şabıan tesbit ettim. 

Son zaml\na kadar, etiketli 
tüb paketlerden itiraz edilemiye· 
ce~ nefs1ette meyvalar çıkıyordu, 
Halk hanlara alışmıı; ıeker paha 
lılıiından sonra raibet ziyade mi 
oluyordu acaba? Son defa piyasa
ya sürülfn partilerde ıaşılacak ve 
eıeflenecek bir deiişme dikkate 
çarpıyor: Hani şu işportaların eo 
kötü mah olan kimi fındık büyük· 
lüj"ünde, kimi simsiyah yemişler, 
hep içeri tıkıştmlmıs. Amma, te 
ammül rösteren bir kötn niyetle ; 
zira, iyice incirlerden şeffaf :zara 
bitişik taraflara bir duvar örülmüş 
bo berbat notneler onun içine, or. 
ta yere rizlenmiş. Feci dolmanın 
hilesi ambalajın yüzde elliıini teş· 
kil ediyor. 

B11 satırları, evveli: 
-Aman. sakın! Dııarı sevke· 

dilmek ihtimali varsa, böyleleri git· 
meılııl • endişuiyle yazıyorum. 

Zira harp ve zaruret zamanıc· 
da dahi olH, onaocu cinı Türk 
maboıo böyle birioci ıınıf liikı pa· 
ketler içiade sürUlmek iıt~nmuine 
maaraıız: 

lkfnci.i de, tunun için dikkatı 
çekiyoruz. 

Ekıtra ekstralıgına alııılmıı 
bir paketin içine, yarı yarıya en 
idi işporta süprüotüıünü koyup iç 
piyasaya "bu ıekilde sürmek, ihti
kirların en takibe layiklara arasın 
dad1r. Evet, o da doiru: Bir diik· 
kanda 20 kuruşluk bir pakette mal 
30 kuruşa sahlmıı, onun da yaka· 
sına yapışalım; elbet lizım. Fakat 
aııl pefini b1rakmıyaca;ımız var· 
rancaluklar, böyle IOrİ halindeki 
mallar üzerinde yapılanlardır. Hem 

Madagaskar adası 

Laval'in iktıdara l'"Çmesi Ü· 

zerioe bir Fran•ız. ıömllrge1i 

olan Madara•kar'ıo adı rene ha 
berl11r arasında geçmere b•şlamış-

t Ôtedonberi buradıı Japonların 
ır. . 

üsler iıtodikleri söylenıyordu. Hat 
tl ıou zamanlarda bir J 1pon heye. 
tinio de adaya rittiii rivayet edi. 

1. ordu. Şimdi Lavııl'in başvekil ol-
ıy Af' d ' ması üzerine cenup rıkıııı omın-

yononun Vişi ile siya~i münasebet 
lerioi kesmesi müttefiklerin mada· 
raskar'a karşı kötü niyetler besle 
diği ıayiılarını ortaya çıkarmıştır. 

Hülisa, her iki taraf da öteki 
tarafın M"dagasltar üz~riode bir 
takım niyetleri olduianu ileri ıür 
mektedir. 

Ôaümllzdel-:i aylar, hangi tara
fın ba iddialarında h ıklı olduiana 
gösterecektir. Şimdilik bl:r, size 
Madagaskar hakkmda birkaç ra
kam verelim: 

1937 lıtatiıtiklerioe röre ada-
nın bqhca ürünleri şunlardır: 

Mı11r 80.000 ton 
Pirinç 644 000 too 
Patates 36 000 ton 
Koh ve 30.000 ton 
Fındık 8 200 ton 
Şaker kamışı 12.800 ton 
Tiitüa 6.300 ton 
F oıfat 4.000 ton 
Altan 419 kilo 
1936 yalındaki ithalat ve ibra 

cctt ticareti de şu rakamlarla gös
terilebilir : 

lthaliit 306.082 000 frank 
ihracat 436.200.000 frank 

Mü..,akale duruma da şövledir: 
Yollar 16. 150 mil 
işletme açılmış 
o .. miryollar 5~0 mil 
Adanın yüz ölçUmü Comore1 

ve Provideoce adaları da d4hil ol
mak üzere 236 900 mil murabbaı

dır. 1936 1ayımına göre nülauı 
3.800 000 dir. Bunun 39.713 .ü Av· 
rupalıdır. , 

103 500 nüfuslu Antananarıvo 
ile 24.000 oiifaılu Tamalııvtı şehir
leri de bı1hca şehirleridir. . . 

JTA.K ' 7 1MI 
1 Magı• 1942 

CUMA 
Y1Lıl942 - A Yı SGüaı 121 KHım 175 
Rumi JS51- Nlaaa 18 
Hicri 1561· ReblUllhır ıs 

de lüks etiketin mostralığı altına 

rizlenerek. Tam aldatmactıl 
Ben şahsan , zarar rörmüş 

bir yurttaş olarak şikiyetçiyim . 
«En nefiı tabaka incirler» re .. li 
mıoı yaldııh basmaia ticaret 
ahlakımız mani olmabdır. Bozoia 
bozuk diye satmak dü•Ostlüiünü 

, göstermeliyiz. 
• -Ak••m'daa -

·Baıtarafı lklaclde• 

dir, ayrıca bomba ve benzin ik· 
mali de buralardan kabildir. 

Çin araztsi de Japonyaya ha· 
va saldmmı için milsait yalunbk 
ta ise de baraludan benzin •e 

bomba ikınali bilhaua Birmanya 

yolunun kesilmesinden ıonra kabil 
olmadıiandan şimdılik buralardan 

ittif ade olunamaz. Çinliler yalnız 
kendi kara ordulanoa meo1ap a-

çaltlau ~esliyebilirlerH yine bOyük 
muvaffakıyet fÖdermif demektir· 
ler. 

Gök yüzünün pilot
lara muzlpliklerl 

( ea,tarah ikincide ) 

Uçuslarda rörliş tartları irtifa 
ile ve iki bio metreden ıonra de· 
vamh olarak değiş~r. . Ratıdın al· 
dauma ihtimalleri yok değildir, fa. 
kat çok kıymetli bir yardımcı o • 
lan hava fototraflan lnıao otl.aan 
hatalarını tuhib ve tamire çalışır· 
lar_ Bu sebeple tayyareciler, fo. 

teoğraflarıôa kartı bir gizli aevfi 
beslerler •. 

lngiltere ve Ameri
ka tarafından 

( Bqtarafı blrlactde ) 

aık&r v•imasındaki hedef iu bu ol
duğ,u söylonmeie başlanmıştır. 

Fraoko buna anladığı içindir 

ki, Portekiz devlet adamlariyle 
Porteklzin müdafaa11 itini rörUı · 

müştür. lıpanya devlet relıi Por 

tekizle birlikte yapılacak bir teıeb 
büse karşı koyacak bir cephe kur. 

mak istemektedir. Böyle bir cep· 

bede Viılye de vazife ayralacaiı 
tahmin edilmektedir. 

Amerikan elçisi Vışi'den ayrı· 
lırkeo, Lival, slyautini açık ola· 

rak izah etmiş, Almanyanın zafer 

lerine inandıiını, Viıi politika1mın 
ona dayandıiını, Franıız lıfkbali-

nio Alman zaferine batlı olduioou 
bildirmiştir. 

Ruzvelt de radyo ile ıöylediti 
bir nutukta Fransanın bilrriyet ve 
istiklalinin AnJ'IO Sakıon zaferine 
baj-h balandafaaa bildirmif, Fran 
ı zlırın buna lnandılılar101, baıka 
tOrlü düıünemiyeceklerini .söyle· 
miıtir. 

Halk evi 
den: 

relslijln-

Güzel sanatlar komitesinde 
açık olan bir azalık için 6-5-942 
çarşamba günü 1aat 18 de seçim 
yapılaca(ından ba şubeye kayıtlı 

azalıarın o Natte Halkevinde hazır 
bolunmalarr. 1947 

1 MoyıJ Cuma 
Tnrldye Radyodlfllıyon postalan 
Tllrklye radyoau, Aakara Radyoıu 

7 ,30 Prorram ve Memleket 
saat ayan. 

(Pi.) 

7,33 Müzik: Hafif parçalar (pL) 
7 45 Ajanı haberleri. 

8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

8,00 -

8,30 Evin ıaati. 

12,30 Prorram ve memleket 
ıaat ayarı. 

12'33 Müzik: S11bil TOrkftleri. 
12,4S Ajanı haberleri. 
13,15 -

13,30 Milzilc: Karıtık şarkılar. 
18,00 Prorram ve memleket 

ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Fa1ıl heyeti. 

18,45 Ziraat Ta\cvimi. 

18,55 Müzik: Modern Musllcl 
eHrleri (pl.} 

19,30 Memleket 1aat •ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19,45 Müzik: Klıısik Türk mil. 

ziti prognmı. (Şef: Mesud Ce111il), 

20,15 Radyo razeteıl. 

ler. 
20 45 Müıik: Şarkı ve türkü. 

' 
21,00 Konoş'lla (lktisad saati). 

21.15 Temsil. 

22,00 Müzik: Radyo Salon or~ 

keıtrası. lVioloniıt Necip Atkın). 
ı . Ferraiı: «Soljaoka»; 

2 - Hruby: Neş'e Opereti 

(Soprano Bedriye Tüıilo'Go 
iıtirlkile). 

3 • Hünomeyer: Aıli Hayır 
Dememi (Soprano Bedriye 

Tllıiln'iln iştiriklle). 

4 . Aletler: Çobanın 1abab 
tllrkUıO: 

S Carver: Penruen'lerin Eİ· 
Y"feti; 

6 Bauckrıer: Size gül gön
derilir mi? 

7 Munkel: «Barbele». 

22,30 Memleket Saat Ayarı. 

Aiıms Haberleri ve Bonalar. 

22,45 -
22,50 Yarınki Pro~ram 

kapanış • 

Zayi makbuz 
Nakil leakeresi D 27331 nama· 

ralı ve tarih 22-4-942 vo mak· 

boz ııomara11da 3277 • 880035 we 

2'2- 4-942 tarihli makbuzu uyi 
ettim. Yenisfoi alacağımdan ukiıl· 

nin hükmü olm11dıiını ilin ederim. 

Ceyhanm Hamdilli "Öyü civa· 
rında otaran Tekeli aşiretiod 
Mılli oğlu Koca Melımet 

·--------:-~!. _F_A_N_T_A_z_I ] 
~- YAZ~N: Agata~ 

Bir vefalı dost ••• 
·~ı=.,=1 :b:ir=d:o:ıl:u:m=v=ar:d:ı=r.=A:ll:a:b:ö:m=rü:n:ü=u=:ıu=rı=,=~n~oSd~e:n~z:e:rr:e;i ~v:a~h~ıt~y:o::km=a:=ş,=;:b=:ıın:=:d~ü~n:y:=a y:a~(~t:11~· =~t=en:=·sMra sanki memleketiıı kırk yıllık yerliıiy-

k esesini ıağlam, dilini kısa tutsun. Çünkü: bir C4İzsr) odan gelip inanık gidecek cinıden miı gıbi vakur adıınlarla bahçeye rirdi ve: 
-ı 1 • ı'mı'•ı'm. Maamafib hakkım da varmı•. z;ra: Ka. - Şöyle tenha b:r yere oturalım u"ıtadım Ömrünün uzunluğunun, kesesinin l'ag am ıgıoın ., .. , , 

d'I' · ı · dınlır benim neyimi beieneceklermiş, yakııık· Şimdi yine karııma bir ikisi rılr.acalc. Bıktım kimseye zar•'• yoktur. Fakat, ı ıoın uzan ngu 7 
d" " ü lı, zengin veya kendi gibi bir lcaç meziyet sa usandım bu kadın milletinden, 

iki kardeşi birbirine düşürür mü uşur r. hibi df'iilmiıim. Hele bir kadın varlı.i bir türlil yakamı bı· 
Uzan rünler rörüomez, bir de göründü Hüliıa dostum ba111!nn belisıd1r. rakmıyor. Gerçi güzelce bir ı•Y ama kocası 

mü elinden kurtalmaia imUn yoktur. Sıyaset A •- 'd . ' , varmıoı. sonra bı'r yacnnda'-ı' roca.ıı...na ve ko-d b b d ilaha çok şükür .. urtuı um, memurıyetımı .,, .... " 7 •-

ton, edebiyattın, çaRkıolıkların an . a H er, b ki . d' B . f caıını bırakıp baoa "'elmek ı'ıtiy«. Dlln pafk. 
1 Ll başka ir yere oa ettır ım. enım ve a- • .o"yler, •iller, ciddil••ir, Razve tvarı nutu.. ar d J bir ıey 

• ...... kir doıtum bir mektop değil, bir selamla bile la tanııtılt. Sarı,ın, etine 0 ıa,.n 
1 

dit' • • L'ld' 
iradeder · bıkar, bıktırır ve ıa1ar. Doıtomun resmen yalan .oy• ını 81 •· 

Ba doıtumla mUnakaşa etmeie kalkışına· halimi sormadı. • ı h ld b • balaaır ribi olda. Gerçi be· 
yın. Akıl halde, kahvede iıeniı 1andalye, ıo Bir rün köylerden ye:ıi gelmiş, HÇ sair.al r.m k a e, eyname etine dolran deiildi ama 
kak.ta iseniz taş, evde iıeniz aıubakkak kafa· birbirine karıımış, berbere doğıu giderken doı· :•m arı •:;ışın .;afıaoa sormaktan kendimi •• 
ıında bir kaç bardak parçalanınız. . • tom kartıma çıkmuın mı? ocaııoın m 0 

Harbe ait bir mevzu açıldı mı: Hıtler1n er. - Vay vefasız vayl Yııhu İo1an can ciğer lnaaclımValJ•bl kocatını falan bildiğim yolıc, her 
kioıharplerini de reçer. Kib Alman ordularım dostuna biç olmazsa bir mektupla aramaz mı? - di•I tJmdi parktadır. 
Siblryaya yllrütilr, klh Ruı ordularına Berlin- Maamafih hakkın da var. Böyle cinsi litifio bol· baldGf~k fçla ayata kalktdı:. Tam o ı1rada 
de reımi reçit yaptırır veya aalh müzakereıi lak yerinde candan dost aranır mı? Ama 1ana 

1 
kar• karşıdan rörilnme1fn mi ? Doıta· 

be•. . tt 1 için Çörçili Berline, Hitleri Lo!'draya yollar. bora11 liyık deiil azizim. kendini yılancı vazıye en t..a rtarmık iç\n 
Z • ••D d " t •• d Akıioi iddia etmeye imkin yoktur. ;ra: Sizin Beo olmalıydımda seo görmeliydin. Geleli ıt•ele bir ka ını ros ereceıın en korktuta• 

r• • b • k ribi ve hadisattan bihaber olduğunuzu ıôyle üç filo olduğa halde otuz kadar 18vıili p•J· için relealn enım ar1m olduionu söylemeie 
mekten çekinmez. dahladım. Hole birisi dün rece diı.imde .. at• dawrandım fakat o buna meydan bırakmadan, 

Hole benim bışımıo beli11dar. Y ııkama bı- terce eiledı. (F arulc ır"tme barada kal 1) Oiy• tarif ettiii kadının ba olduğunu ve benim bi 
rakmaz. Söylediklerioi, saçmalarım tastik elti· yalvardı. k ras ayrılmamı söyledi. 

ğim halde yine söyler. Konaıtai~ zaman bana Artık kazaya rıza röatermektea b~I : !~; O anda yedi seneolo hıncı, palavralarınuı 
fıraat vermediı· i halde, sarası gelınce de geve- k 1 t T 1 bile olmadan °1 a intikamı ve en nihayet namau tecavüz cilrmi· re a ınamıı r. , ıra . eri olaa aile 
ze olduğuma yilzüme vurur. memleketin yea-ine l'ezdecek 1 lı: 0 miite le doatuı:nuo iri b11rnuna bir iki yu:nrak indir 

Dostum çak yaluııklıdar: Robert Taylorinki bahçesine doird ritmeie batlamıtt~dao anlatı · diiimi biliyorum. Koskoca bahçenin içinde dos-
ribi parlak rözler, dailas zade tohumu madiyen daha halini batırın• sor• tuına elimden zor kartarmı~lar. 

ıeyrek 1erpilmiş bıyıklar, uıan bir boyun ve yor · A . . b ceanetin ta kendiıi, hele Bir daha doıtnmu göremedim. Çünklı ._,_ 
AU.b daba biiıbütün büyütıün iri bir burun. h-.1 

21~~; hl 
0
;::: tarar• toplayıp buraya re• b11landaiaın memlekete adımını aa.as oi-

Kadın bıhıinde hiç yanılmaz ve en çok ıa arı er, 1 a da, Fakat; Her gittifi yerde: S-lm 

muvaffak oldaia 1aha da budur. Kendi iıte lec•fçir;.deo (Allah yazdıysa boztanl ) Dedim, kendini sevdiiioi, fakat ar••W-:,~!ı:t"-
dikten ıonra hiç bir kadın yoktur ki oaan e· Vakit A•ı•• oldaia içia bahçe çok kalabalık lata büraetu kan .. 11& ••• 
tinden kurtallun. u-•--ı d 1 !.ll ...... 

b_..ı__ D-- ye a ...,- e 0 D Ullo a .... - çok kızdıtı .. ba da -· -



an 
etinden: 

_ .... u a?ırketine imtihanla d 11niz puantörü ve makine res
samı alınacakt•r. 

R,.ssam, sanat mektebinden iyi derece mezunu olması ve 
puantörlerin de orta tahsili bitirmiş olmaları ve askerlik hiz
metlerini if eylemiş 25-35 yaş arasında bulunmaları 
şarttır. 

Bu gibi şartları haız olan1arm lazım gelen vesaiki birdi-
lekçeye bağl yarak 14.5. 942 Perşembe ~~nll 12 ye kadar 
şirket Umum Müdürl~ğüne müracantlnrı ılan olunur. 

imtihan 14.S 942 Perşembe günii öğleden ıonra saat 14 
de ıcra edilecektir. 1927 26-29-1-:i 

ı- iLAN 
Yüksek Yarış ve ts\ih encümeni namına 3 ve 10 Mayıs 

9-1'2 Pazar günleri at koşulan icra olunac ğı ve birinci haftanm 
1 kayıt muamele inin 30 Nisan akşamına, ikinci haftanın kayıt 

muamele inin 7 Mayı akşamma kadar devam edeceği ilin 
olunur. 1913 29 - 1 

n güzel sinema proğramı 
• masında 
BU AKŞA 

- 1-
Taribi filmlerin en heyecnnlısı .. Zulme ve haksııhldara 

· isyan t den bır kahramanın hariku\ide maceralarile dolu 
ve Avrupanın ERROL FLAYNN'i 

ı, 

\ 

i· o Gervi · 
tardından yaratılan a~k. knbrDmanhk ve macera şaheseri 

TÜRKÇE 
-2-

ram anı 
Biitiin seyredenleri ağlatmış olan senenin en acıklı ve 

en müessir mevzulu filmi Mısır filmciliğmin hakiki zafer tacı 

e · li Çiçek 
Türkçe sözlü ve şarkılı emsalsız film sonsuz istek liz~· 

rine yalnız sinemamızda bu proğramln da devam edecektır 
1ki büyük ve Türkce sözlü filmi birden görmek için 

bulunmaz bir fırsat . . 

Pek y k da Pek yakında 

Görünmiyen adamın avdeti 
Esrar, he acan ,ah sari 

---~- ,...,... •- ... - '>_ • ;-~-_.., -~ -·. ~-r 
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Doğu Ambarı_ 
1 1 

Umumi Nakliyat ve Komisyon 
Evi 

, 

• 
1 

t 
1 

1 

1 

1 1 

iskenderun 
Nakliyatta ür'atle iş yapar. Komis· 

yo d herşeyi yerine satar. 

T lg f : DOGU AMBARI 
T t f on: 218 1876 1 • 30 

• ~~-A:'w. .... • ~ .. ,,., .... ,,...- ~ -. --.-- .. ·' 
"ı .c'f'.., .. "'.:s--7 -: c"' · • · · ·· • • · · • - · · )·~ . 

1 
~~·-·· ••••••••••••••••• 
Dr. Abdullah Erberk 

He g··n has alarını kabul eder.Sah 
ve cuma günleri aat 15 den 16 ya 

ad r fukaralara arasız bakar. 

uayenehane yeri : Pamuk Borsaısı 
karşısı Çocuk Oyun Alanı Bitişiği 
No 44 1902 1-15 . ••• •• . ••••• ~······ 

ADANALI DOKTOR 

, ı ekeriya özveren 
Adres : uruköprü Trahom Dispan
s ri arşısında Hane No. 21 

:.f,.. ·. ! • : • • • --s 

akşam - Bu akşam 
Sinema tarihinin asla eşini görmediği bir güzellik., Yüksek sao'at ... İlahi kudret kaynağı 

· LOURENCE OL VIE JOAN FONTAINE'in bütün kudretleriyle yarattıkları 

B•E•K•A 
Bütün düoyada şöhret tufanları yaratmış, romanı milyonlarca basılmış ve memleketimizde ilk defa _ayın Bayan 

Rezzan Emin Yalman tarafandan Türkçeye çevrilmiş modern dünyanın en büyük ve en edebi şaheseri 

Gö ülmemiş bir muyaffakiyetle devam ediyor 
iLAVE : F CHOT TONE - ANN SOTHERN'in yaşattıkları 

o m Güzeller Peşinde 
Son Darac N••'all ve Eilencall Komedi 

Seyhan Orman Çevir
ge MUdürlüğUnden: 

Orman emvali satış ilanı 
Mikdan 

Muhammen vahit fiyatı 

Cinsi Kental Lira Kuruş 
Katran 1080 1944 00 

\- Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahllinde Kuyu
cak 0 , mamndan ( l 080 ) K~ntal mikdarmda Katran satışa 
Çlkarı\mıştır. 

2- Satış 14/5/942 güııü saat 15 de Seyhan Or. Mid. da
iresinde arttırma ıle yapılacaktır, 

3- Beher kentalınm muhammen fiyatı 1 lira 80 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

müdürlüğü, Seyhan Orman Çe. Müd, Osmaniye Or. Bölge 
şefliğinden alınır. 

S- Muvakkat taminat 145 lira 80 kuruştur. 

6- Satış Umumidir. 
7- Ormanda mevcut ankaz katran imal edilmek üzere 

28/4 942 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa çıkanl
mı,tır. 

8- Orman on ay müddetle vrrilecektir. 
9- Taliplerin ticaret oc;lası vesikaları ve teminat makbuz· 

larile birltkte belli edilen gün ve saatte Seyhan orman çevir 
ge müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 
(Ticaret odası vesikası köylülerden iı.tenmez.) 1945 l·S 9-13 

il An 
Fiyat Mürakabe Komisyonu 

iyasetinden : 
1- Toptan v epsrekendc satışları serbest bırakılan he rtür

lü zeytinyağının mıkdan ne olursa olsun toptan satışlarında 
satıcı satışa aid faturayı tanzim ederek bir suretini Ticaret 
ve sanayi odasına vermeğe ·mecburdur. 

2- Beş tenekeden fazla olan atışlar toptan sataş adde· 
dilecektir. 

Keyfiyet ilin olunur. 

Satdık orak Ma· 
kinesi yedek 

parçaları 
Büyük bir parti makornik 

ve driııg orak makinaları ye• 
elekleri toptan satılıktır iste
yenlerin aşağtdaki adrese mü· 
racaatları : 

·Posta kutusu 69 İskende 
run 1931 29-1-3·5 

1946 

Satllık Bağ 

Yılanla mczraında Turşu· 

cu Diyap tahtasında 15 dö

nüm iki binalı bir bağ satılık

tır. Almak isteyenlerin Halk 

Eczanesi yanında Berber Ce-

mal Seyhan'a müracaitları. 

1932 29.30·1·3-4 

942 mo eli 
radyoların. ş~heseri 
orijinal menşeli 

TELEFUNKEN 
Radyoları bir haftaya kadar geliyor 

IŞIK Ttcaret Evi · Asfalt yol 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Ba~ıldığı yer : BUGÜN· M tbaası 

1936 30. 1. 

U. Ntşriy.ıt Müdürü : Avukat Rifat 

YAVEROÖLU 

. . . '' -. ; ,: • - • . -> ., , • ' • : •. •, . -· ·1 . -j . 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Halkımızın en çok sevdiği en büyük filmluin şahane yıldızı 

Zarah Lean • 
1 

Ltlks ve ihtişam, musiki ve heyecan itibarile bu güne 
kadar görülenlerin fevkinde olan • 

KAD ,N SEVİNCE 
Çok güzel ~e dramatik fılminde tahdim ediyor. 
Sanatın aşka karşı mücadelesi • • . . . Ölüme 
kadar sevmek ve aşktan ö J m e k . . . • . 

iLAVETEN: . 
Zulme ve haksızlıklara i!lyan eden bir kahramanın harı· 

kulide maceralarile dolu heyecanlı ve meraklı büyük bir fılıtl 

Gino Gervi'nin harikası 
İnkilap Kahramanı 

TÜRKÇE 
• • 

1 1 

m r la kol u ların~zı hB' 
men kapattırınız. 

Telefon : . . . . . . . . 212 

Pek yakında Pek yakında 

Dorothy Lamour 
Memnu Aşk 

Büyük f ılm;nde 

•• Seyhan vilayeti daimi 
ninden: 

encume 11 

iLAN 
1- Adana • Miıis yolunun 0·000-S+ OOO ve Adana • • f{c 

zan yolunun o+ooo.3+000 km,leri arasındaki k111mlttr• 1;. 
zumlu (810.50) metre mikap kanun ihznrı (2082) lira ( 9 
kuru$la açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2- Eksiltme 18 5/942 T.ne müsadif pazartesi günü s•' 
10 da Viliyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. ,. 

3 - isteyenler bu işin keşif evrukile şutnamelerioi gCI 
mek için Nafia MiidürlOğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (156) lira (22) kuruşluk muvakkat Lell' 

not vermeleri lizımdır. ____________________ • __________________ _,!_ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar• 

ı ·g 4 2 1 K R A M 1 Y E P L A N 1 
KEŞIDELERı 

l Şubat, fMagı~,JAiusto~,2/lcincil.eı,in tarihle,ind~ gaP111 

--· - 1942 iKRAMiYELERi _____::__,; 
1 Adet 
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TUrkly• it BenkHına pera yatırmak!• ~ 
nız para blrlktlrmlf ve faiz almıf olm•~• ~~ 
aa"'and• ta~llnlzf c;f • danamlt olursunuz. 


