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IDAftE Y•1ti Yeni 
lataayon ceddeal Adana 
Telefon 138-Poata K 48 
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7, aylıtı 125 kuru,tnr 

lıln •artları idare ile 
kararta,tırılır 

• 

Mlllf Piyango 
19 Mayıı bayramı fevkallde çekili• 

fiade kazanan oamaralar ikinci aayf a· 
mızdadar. 

..,, Plyat:ı (8) Kuru•tur 1 

'---·-----------------' SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şefimizin Türk Gençliğine Hitapları 
'' Her gerde riayet gören Türkige Cumhuriyeti 
Sizin sağlam dagancınız, sağlam istikbalinizdir ,, 

_ t Al ~kara 20 (a.a) - Cuınharreiıi Milli Şef it· 
-e nonü 19 d . b ~ may15 sta yomunda rençlık ve spor 
t •ybramı torenlnde Türk gençliğine aşaiıd'aki bitap· 
a ulunmuş\ardsr : 

11 T" le 
1 • ur rençleri; sevğiJi ve dej'erJi varhiıroız 

0 an 11deri l'L . , n renç lll Ve spor bayramlDlZI kutlamak 
ıçın aranızda balunuyo Si . . . t' . k d . ruz. zıo ıyı ye ışmenııe ııe H: ar dıkkatle baktığımızı, fark ediyormuıunn ?. 
d calaruuz, ana babalarınız, büyükleriniz ve devlet :u ·~l~rınız vatanın r•lecerini temiz ve kudretli 

y •~ınızt. koymak için •ık ile hu:ırlanmann:ı illi· 
or ar. yı yetiımenizi kolaylatmak için ıize her va· 

ııtayı ted 'k t l ııhh l arı e meye ça ışıyoraz. Sizin hayatınızın 
ıt 1 ve ne••l'ı oe,.. · · · l • · ._ • .. • · lll' f ..,.. • Tmetı ıçın >lzıın ÇOll ırurecerı· 

1• 
11 edakirlık yoktur. Sizden ahliklı,çalııkan ümit· 

1 
ve kuvvetli olmanızı is~eri:ı. ' 

Kiinat • · d b' t b' ıçın e ır zerre olan bu yer yüzünde 
• ••tın en müke 1 .. · ı · ı b 

L• b' I mme numunesı o an ınun ar orün 
uar ır •rl · -ı~- k .,., b nı o uraıe le meşroldürler. laıanlığa hayret 
dahen lı u ma~ura karş ... nda relecek nesillerimizin 
c-.~ udretlı ve hazırlıklı yetişmesi baılıca düşün· 
ioı 11 cıl~alıdır. Size her zaman iyi ahlaklı olmııyı 
1 ... an nıezıyeUerinin ba11nda gösterdim. Harp fıcia

ının ··ıı 
01 h ' mı etlerin ahlikı üzerinde acıklı yıkmtıları-

errıın artırdıiını a-örüyoruz. 

- I Ha,p Belalarından olan dıırlık ve pahalılık vii· 
cut •r ~ . 
de uzerınde olduiundan ziya· • Vatanın reoiş zamanlarını ve 
biıae:~~k Üzerinde sar11nhlarını dar ?.amanlarını, yalaız kendi hak· 
bllyil~ırıyor. Ümidiniz ve neşenizle sız zenginlikleri için marifet fıraah 
"'" lı:. erin hırıla11na ciorgonlnk ve ailen soysuzlara nefretle, iirenme 
•in' a 911aelerine kuvvet verecek· ile bakınız. Muhakkak biliniz ki kö. 
~~~anların tilrlü ahllk he· tü fırsat d6şkünlerinin ve kötü ah· 
Çaif ka,şı cotank akan bir lik örneklerinin yalancı mumları 
hıııı'.Y•n fibi temiz ve ıeffaf ka· amdaklanadaa çok kJN bir zaman 

tütebllecektir. Vatan müdafaa11 için 

titreyerı, vatana hizmet için hazır.~ 
lanan, TOrk mllletinin neşuinde 
saadet ve kederinde feliket bulan 
temiz, S;:'Orlmen abliklı Türk cemi· 
yetinin bugünün de ve yaranın da 
muzaffer kalacaktır. 

Bütün insınlıvı taran belilir 
için de fedakirhk kararı i 1e karak
terli ve ıportmeo durama ile her 

yerde riayet rören Tilrkiye cum· 
hariyeti, ıizin ,Hğlam dayaacınız, 

satlam istikbalinizdlr. 
Türk gençleri; s~orun bayra· 

mını milli kudretin kaynaklarmdan 
biri olarak karıılıyoraz. 

lnıanlir araıında iyi reçlnme· 
nin hatti "'illetler aruında yakın 
tanıımanın bir eıaıh vaı•laıı ıpor· 

larm tesirlerine ıaflam sinirle bakma1 hallla baıka· 
laranlD iyiliklerini benimseme ve bqkalar1oıo 
eksiklerini ho4 görme, sporda idman edilir. 

Hele şu ooitayı hiç hatırdan çık.rmayınu:: 

Her yaıta ve her şarta uygun ve elveriıU 
bir ıpor, çalııma zevki ve iradeılnln baıhca 
biletidir. Çalışmanın iste:liği bir çok kudretler 
va,dır. 

Sanların hepiıinden ehemmiyetlisi çalııma· 
nın in1&nda 2'evkli bir şey olabilmeıi ve nerede 
n11al olursa ... olaun her halde çalışmak için arza 
bulanmaııd ır. 

lıte ıpur insan bünyesinin hllcrelerlne çahı· 
manan bu eıas kudretlerini vermek için baıbca 
sihirdir. 

lyi vatandaı, verimli vatandaş olabllmek için, 
iyi ıportmen olmıya çahıan ve iyi ıportmen olmak 

iç&n de maddi kudretin& kesici, yıpratıcı zehir· 
lerdeo korıayao ahliklı ve iradeli vaııflırla beze• 

nerek. yetişen vatandaş doğr~ yolların en iyiıindedir. 
Genç arkad•ı'arım; lntaahfın b6tUo elemleri, 

acıları vatanın bütün sıkıntıları 
i stünde herkese, blltün diinyilya 
vermek için rOrbüz ciferlerinizin 

ve düıüncelerl 
ümit ve neı• 

kuvvetli nefnll• 

Yaşasın Gençlik! Sizin kudret· 

hayk1r1nız : 
~ur. ln•anlar•n, bele genç ve ateşli 
çailarında •portmenlerin baımdan 
reçenlere alışmalara, onların birbi· li varhiıoız ve temiz ahllkınızda 
rlle milnaaebetlerinde çok teıirll vatanın sarlam releceğini her za. 

olor. Muvaffak olmanın ortak zev· man ıöylemiş olan Büyük Atatür· 
ki, muvaffak olmaoıo ıeniı yürekle 

diifmanhk doymadan kabalü, hiiknm· 
leri ürkmeden,taılunhia düşmeden 

kilo J&Dlı adını candan taJl'I n 
HVlri dayraJarımııla röklere yiik• 

karıılama,tabiabn ve her tnrlü ıart· aeltiniz. 

-=-Bomba Suçlul.arı için_ Ceza istendi 
Evvelki gün şehrimizden geçeH ·Muhakeme, müdafaa için1

\ Kerç'te 

1 h . • •• •• b k lr_ı 149236 Rus Z R AA T azıranın uçune ıra ı uı eSir dOşto 
VEKiLi 1 

D IYORKI: .-......... _ 

Bütün memle
kette mahsul 
durumu memnu 

• 
nıyet vericidir 

Ziraat v ._.1• lll-.ı ellı ' B. Muhlis Erk· 
• Y•nında z· den B V ıra at Prof esörlerio-

u. . ••ılı T p f " B •Y11l1-t Al' T avıı, ro e1or . 
Ziraat• _

6
1 01011•y. Şark vilayetleri v • - , •. 1 

•k&a;t kat vır · B. HiiHyio Avni, 
Rarıp Adı •• mabıuı müdürü B. 
dufa h.ld &anh ve dii._r zevat ol
d o· e a.ı. 

• 1Y•rh.1tıa>·c1a'lln& .. at 11,30 
yollarının Erk adi il de.,let hava 
ıile ıehrimize 1~ "•••ıi tayyare

••ydanında V •li "a "• tayyare 
•~niyet müd6rü1 ' zir .aeclire reisi, 
~•!lçi birliği reiıi, zir::: lllCldtırG 
;·· ve ileri relen çiftçileri Odeaı ••• 
llldan karıılanmııtar. Ve: lera. 
~ca ref lllitöre giderek 1 dot
d~tkik •tmlttir. Belediye t::--f tı ..... v. . l • IQ. 
fine 111 ote lokantasında Şer 

"•rile · f • olt11lan ? zıya etten ıonra ziraat 
6iret ~ rıtmlfler, orada talebe ve 

•enlerin dilek ve noktanla. 
(Devaaaı dördlincOde) 

Çay ve k ahve 
Devlet inhisarına 

geçti 
Ankara 20 (radyo gazete1i) 

Büyiik Millet Mecliıi •·bugünkü 
toplantmuda, 1942 mali yıh büt• 
çeslnin Pazarteıi günü yapılacak 
toplantısında müzakere ·edilmesini 
kar:ar •ltına almıştır. 

Burünkü toplantıda, kah 
ve ve çayın inhisar altına alınması 

hakkındaki kanun kabal edilmiştir. 

Kaoanun e1aslaıaröre, her uevi 

kahve ve çayın· ·Zlak için mem. 

le"ete ithali, sablm111 devlet İn· 

hlıarıodadar. Bu inhisarı, iohiHr· 
lar omam müd6rlüiü işletecektir. 

Çay ve kahvenin inhlaar11ltaoa 
ahnma111 fiyatlarda yeniden zam 
yapılma11nı icabettirmiyecek1 bel· 
ki de memleketin her tarafında sa· 
taı fiyatlarını birl94tirecektir. 

Ellerinde kahve ve çay bu· 
lananlar, kanunun neırinden itlba· 
r ... 48 ıaat içinde beyanname ve 
recelderdir. 

kahvenin içine arp11 karııtıran 
~tel 'le kahvehanelerin bu hare 

•tleri kaçakçılık sayılacaktır. 

Ankara 20 (a. ~ imkin veriJ .. k 
a.)- Bomba hi· Ceza kanununun, suçlular hakkında t at · üzere dnraı••· 
diae.ıioio muhake· blki istenilen maddeler ini bild ir iyoruz nın 3- 6- 942 
mtsıne borOn <le =-- =--=::: .. çar~amba rünü 
devam edildi. Durnıma safhası bit- faa baklar1na mOtaallık lıtelderl ıaat 9,30 a b1rakılma11na karar 
ti(i için cumhuriyet müddeiumumisi üzerine mahkeme heyetince iddia· verildi. 
iddianamesini o'kudu iddianamede namenin Tiirkçe bilmeyen maznun· Ceza lı.anuounun1 suçlular hak· 
hadisenin bazırhk ve ilk tahkikat lara tercüme ettirilerek tebliiine k1nda tatbiki iıteniten maddeleri 
safhaları izah ve tetkik edilmekte ve 4 ıuçla tarafından dosyanın et. şanlardar. 
ve suçluların şahsiyetleri, karekter- raflıca tekrar tetkikine ve buna • Madde 40- Hüklm kati• 
leri ve ıuç ile alaka derece ve röre müdafaaların hazırlanmasına (Devamı dörd6ncllde) 
irtibatları ve takip ettikleri gaye· 
leri talılil olunmakta ve iç yüzü 
bütün vüzahile ayd1nlanmal& tadır . 

Comhuriyet müddeiumumisi, ifa· 
de ve itirazları tahkikatın neticele 1 
rile karşılaıtırdıkhn ıonra, maz· 
nunları tertip, idare edenler ve alet 
olanlar ıeklinde iki kısma ayardı 
ve Abdarrahmanla Süleymanın ne· 
damet duyarak hakikah olduia ri· 
bi itiraf e1ledikl6rini ve artık ada
letin tecellisini beklemekten başka 

bir 4eyleri kalmadığını ifade ve 
Pavlofla Kornilofan her ıeye ra· 

men inilir prensibine sadık kala· 
caklırına muhakkak gözile baklldı · 
ğ1nı izah eyledi Ve netice olarak 
suçlulardan Pavlof ve Koroilolu 
6idisenin mürettibi olmaları dolayı 
ıile ceza kanununun 40, 62 ve 64 
ncü Süleymanla Abdurrahman1nda 
40, 62 ve 65 aci maddelerin dola· 
letil& 450 nci maddenin 4 ncü 
bendine fevflkan tecziyelerini iste· 
dl. 

iddianame bittikten ıonra, mab. 
keme reiıi maznunlardan müdafaa 
haklarile alikah istekleri olap ol· 
madıiını ıordu ve 1açlnların mDda-

Yeni biitce, 
Masraf: 393,029,479 
varidat: 394,328,340 
--

Bütce liylhası dün 
mebuslara daOıtıldı --Ankara 20 (HHuıi muhabiri .. 

mizden) - 1942 b6tçe llylbası 
ve bütçe encOmeni mazbeta11 ba. 

gün mebuılıra dağıtaldı. Bütçe en· 
cümeni yeni mali yıl devlet ma1• 

raflarmı 3930,29479 lira ve varı. 
clatı 394,328,340 lirııı olarak bat· 
lamış ve bütçe proj .. inl mecll. 
umumi heyetine liiikGmetln tekli· 
fine nazaran 10 milyon lira fazla· 
sUe getirmiştir. 

Devletin yeni ma1raf bütçe 
proieılnde ,a.. çarpan yenilikler 
ıanlardm MDttabıil halkımazıa bir 

an evvel toprak ıabibl olmal1 ba· 
kımından arazi t .. blt ve teni ".:. 
miıyonlar1nıo ç(,Jaltıl ... 1,_~ t 

ta ..... a ec· 
komiıyonlana feoal v~ti bDtç•· 
bizleri lçia ..ıır• v•k 
• Ura t.aUlaat koamq 

sıoe 275000 bL bir kıymet 
YG mdyoa Hr• ., 

tar. z ... mJAldn tamirleri 
lf ade edeo • 1111 e 
1 

• 400 (JOO lira, bazı lratlarım 
çın ,.• beblle kaybeden Darü•. 

pDl'ID 'I' 

..fakar• 60000 lira, •i•ç korama 
~tla• 17000 lira, Yeşllaya 

(Devamı dördüncOde) 

Ruslar 258 tank 
1133 top kaybettiler 

ALMAN 
ORDUSU 

Harko/'a güriigea imo 
çenlco ordusunun yanla 

rına taarruza eçti 

Ankara 20 (Radyo razeteli) • 
Londr. radyosuna röre, Al••n ce 
nup orduları kumandanı ~.,.ı 
Book, Harltof cenab•nda, Harkof 
iıtikametinde taarraz etmekte olan 
Timoçenko ordolar1nın cenap Ja• 
nına dojTa l>lyBk ölçilde taarru. 

za reçmiftir. 
S.rUa 20 (a.a.)- Teblii: Al• 

maa v• Ramed kavvetlerlnla it 
blrUfile hezimete airatılao dlf•u 
takip edilerek Kerç böj'azına va• 
nlmlf •• Sovyetlerfn loatçı bir ma
kavemete rapen IOD köpril bqı• 

da ele reçlrilmlıtlr. Ba muharebe
de 17 piyade. 3 ıavari t6menlle 3 
piyade ve 4 zırhh taraydın merek. 
kep S Ru ordaıa imha edilmiftir. 
Dü ımandaa 149236 .. ır ahamıı ve 
258 tank, 1133 top ve aayıaız slllh 
ve malzeme ele reçirilmittlr 
Ba kesimde 323 Sovyet tayya: 
resi tahrip o}qnmaştar. 

Harkof kesiminde dilfmaaıa 
yeni hücumları püıkllrtOlmllt .,.. 
63 tankla 36 tayyıreal yok 
mittir, 



2 BUGON 21 Mayas 1942 

~ 
Bomba! 

\ 

Mahsulii yerinde 
Askerlik----

K ER Ç 
TAARRUZU 

Yeni Alman silahlarının vetô.
bigesinin tecrübe laboratuvarı 

vazifesini görmüştür. 
A rtık geç kalmıyacaiı tahmin ı kifi derecede zırh delici mermi 

N evyork polisi, Nevyorkta Man 
batau lımi verilen köprü n 

zeriııde elinde çanta ile ve şüp· 
beli tavırla rezeo biriıioi rörmüş 
ler, bir suiltasUeo şüphelenerek 
adamı yakalamışlardır. Elindeki 
çanta açıldığı zaman içerisinden 
kocaman bir kara kedi çıkmııtır. 
Buoon üzerine poliılo alay edi
yor diye adamcaiız tevkif edil

miıtlr. 

satınalma hazırlığı 
O /is ekipl~rine 1 19 Mayıs 
n ·· J ·ı _,. bayramı edilen ıark cepheılode bü· bulursa, tanldaran her vakit durdu· 

yük Alman taarruzu, Kırımdaki rolması kabildir. 

Kerç yarımaduında başladı. Ba ba· Sov1etlerin bu kıı ba yeni 
reketi şimdiye kadar yapılan diğer tecrübelere röre hazırlanmış, mev 
hareketler gibi meV2ii kabul etmek zilerlni ona röre takviye etmiş ol-
dotrudur. Bunun da birlocl hedefi matı da akla yakın ırelir. O halde 
ıudar: 1941 kıfında Alman ordu• 
tarının mlldafaaya çekilmek mec- r~çen yazın hareket harplerini ye-
buriyeti dolayııile zayıflattılr.la~ı nıden meydana retirmek için taar· 
cephelere Sovyetler farıattao lıb· ruz orduaa da buouııla mütoaaıip 
iade ederek hücuma kalkışmıflar tedbirler alacaktır. işte hava kav· 
ve bir hayli yerde de ehemmiyet· vetlorinin, Stukalarııı karadaki ba 
lico torak.kiler elde etmişlerdi. K~· topçu ile vu111Jacak aarette yeni 
nmda da Azak denizinin buzlarla siliblarla teçhiz edilmiş olmaaa ban· 
örtDlmeıioden iıtifade ederek,Kaf · dan ileri relir. 

kaı sahilinden kar 'K- ~h k --. ~ : - K erç yarımada. 
şıya atlamışlar ve erç are etı, bugun il tamamen ole 

bir ara Almanları elde edilecek bir fay- reçmeklo beraber 
Karım yarımada- buradan Alman· 
ıında hakikaten dadan ziyade yarınki !arın bomeo kır
teblikeli duruma h k 1 • h şıya atlamalar1 
sokmoılardı. Son- are et erı edef tut- pek bekloaomoz. 

ra Al~aolar kı~a maktadır. Kerç yarım- Belki b Ü y ilk 
ve soıoia raı· d K f k , • taarruz şimalde, 
men mühim tak· a ası, a asya ya gı- . D J•DI oneç ve 
viyeler ıetirerok den yolu 400 _ 500 Moskova cephe. 
bu durumlarını ıı· lerlnde baılar da 
lib etmek zaru- kilometre kadar kı- teraklı.ller kaydo 
retini duydular. 1 k derae ve me1eli 
Şimdi yaza doğru S a t m a t a d 1 r • Roıtof alınarak 
bü16k taarruzla· = - -- -= Alman aa; kanadı 
rına baılarken Hİ' yanlarında her daha cenaba, Kafkuyaya doiru 
hanıi bir ıurette zayıf ve tehlikeli sarkarsa, o vakit Kerçteo de yapı-
vaziyetler ha11l olmasına müsaade lacak bir hareket, şi01alden ilorli-
edemezler. yen bu kolun hareketini kolaylaı-

K erç yarımadaaındaki taarru- tll'acağı ribi, karıılık olarak ıimalden 
zan birinci sebebi budur. relen kol da Korç'ten karfıya re· 

Y aııi ilkbaharla beraber cephenin çecek lutalartn y6kOoü hafifletir: 
muhtelif ııoktalarında yapılan ısllh Biribirlerini doatekliyen ba bar•· 

amellyeılnin diğer bir 1afbası. Y 1ıl· ketler Kafkaıyaya karıı hareketi 
aız Kerç yarımadaıınm Kafkaıyaya kolaylaştırır. Binaenaleyh Kerç ha 
fiden yolu 400 - 500 kilometre ka- b 
dar kısaltmuı ve Alman ıaldm- roketi arlln oldo edilecek bir fay· 

dadan ziyade yarınki hareketleri 
mınıa aıd hedefi de bu Jaada ba hedef tatmaktadır. 
luııma11 dolayaailo Korç'toki taar-
ru da buradaki Sovyet ordusu ve 
mevzii ile müteoaıip olarak ehem
aiyetlice tutuldu. Ba meyanda Al· 
maalann bir takım yeni silahlarla 
taarru tlbiyealnde yapmak iste· 
dikleri bazı yeniliklerin do burada 
tecrübe edilmlı olma11, yani bu 

Alman ıat yanının ıailamlqtl 

rılmaaı dilfüncoai dahi ba tarzda 
düşiloco mahsalOdür. 

Ba sebepten Korç hareketini 
büyük Alman taarruzuoaıı bir par· 

ça veya bir safhuındao ziyade, o· 

OD baıurhyan bir hareket fibi ka
bul etmek dotra olar. Ba ÇOJit ha hareketin aew'ama bir ll~ratuvar 

tocr6beai mahiyetinde olması müm-
kllndllr. reketlerin baıka yerlerde do yapıl 

ma11 kabildir. 

Pulluk t1ratlar1 lndlrildl 
Ziraat Vc~a l ı:ti tarafaııdan Ete 

tipi pullukların 20, Ankara tipi pal. 
la~ larıo iae 30 lira fıyat W.eriadeıı 
ıatılmaıı bUJirilmişti. Son r•ltn bir 
emirde çif tçimi.ı.İn iıtihaal vasıta
larını kolayca temin edebilmesi 
için Ere tipi pallulr.larıa 15, An· 

lfadetiodo, bakamadıiı ve 
kimsenin do almadıiı kedisinden 
bir türlü kurtiılamadığından onu 
çanta içinde köprü üzerine bırak 
mak istodijinl, şOpbeıiz çrıotaya 

geçenlerden birinin alika röıtoro 
rek alacaiıoı ve bö1lelikle kedi· 
yi kabul edecejini umduğunu ıöy 

lemlıtir. 

• 
~3 çocuk do· Tbrdar a-

dında bir Ma 
fııran le.adın car çifçiıloio 

kar111 23 ilncü çocııruoa doğur
muştur. Kadın 42 yaşındadır. Da
ha iki üç çocuk doiuracağıoı Ü· 

mldediyor. Çocoklardan onu er · 
kek tir. 

Thrdar vatana bu kadar çok 
çocuk yetiştirdiğinden dolayı çok 
memnun olduiııou ıöylomiş ve 
erkek çıcuklarıodan ektoriıioin 
tayyareci olacaklarını ilive et 

"'ittir. 
• 

Para fle 
•· Franıa kı

ralı y e d i n c i 
IUUllUS Charloa'a bir 

glln bir reoç kız relerek, kendi· 
ıioe taarruz eden bir delikanlı· 
dan ıikiyet otmiı. Kıral, delikao· 
layı çaiarbnış ve tazminat olarak 
kaza, yüz altın florini verdirmiş . 

Paraları alan kız lnraldao 
ayrddıktan sonra lural otlana, bu 
kızı takibotmHioi ve ondan pa
ralarını hor ne bahaıaoa olursa 
olaao zorla, bütOn gayretilo geri 
alma11nı emretmlı. Kıralıo para 
ceza11ndao vazgeçtiğini aoviııçle 

karfılayan delikanlı, kıza yeti4e• 
rek paralarını almak iıtemiı, fa· 
kat ne i.adar oğraşmıı, kızı zor
lamıpa bir türln paraları alama· 
m11tar. 

Bııoao üzerine kıral jandar 
malarını yollıyarak kızı tekrar 
huzaruaa çatartmlf, ve şa sözleri 
ıöylemiftir: 

c- GörOyorsaıı ya ? Barüıı 
paralarını naaıl muhafaza etmlf · 
sen oamusanu da öyle mfldaf aa 
etseydin onu kaybetmlyecektia. 
Şimdi, oğlana yüz florini hemen 
iade et ve çekli kar11mdao, rit.> 

kara tipi pulluldarın 20 liradan 

aatılması ve ba satııların Ziraat 

bankuı vuıtasile yapılması alika · 

darlara teblli olanmuıtar. 

rara gonuerııuı Şehrimizde 
coşkun tezah .. - Toprak ofla mınt•k• mUdUrU, 

Otla eklplerlnln 
taallretinl tettlt• çıktı 

-
- . 

Toprak Mabıullerl Ofiıi tarafından Yumurtalık ve Mihmandar'• 
ekipler gönderildliini yazmııtık. Ôirondiğlmizo röre, Tarsaı, 

Yenice, Karataş, Miıiı ve Kadirli'ye de ekipler yollanmış ve buralarda da 
faaliyete geçilmİftİt. Diier taraftan, mOstahıil'io malını zamanında satın 
almak ve bedelloriııi hemen ödemek makıadlle bu ekiplere rorekeo 
mikdarda para röoderilmiıtir. 

Birkaç rüadeaberi fehrfmizde bulanan toprak Mahsulleri Ofiıi mıa· 
tıka Müdürü 8. Ihsan Klhyaoğlu ile bq kontrolör s:tımail Oral, Ofiı 
ekiplerinin faaliyetini tetkik ve teltlı için bölre dabiliııde aoyahate 
çıkmışlardır. 

Hıber verildiiine ıöre, Karaisalı ekibi do faaliyete başlamış ve 
buraya Adana ajansı memurlarından 8. Sezai tayin edilmiştir. 

Milli piyango 
---~ 

19 Mayıs fevkalade çekilişinde kazanan 
numaraları bildiriyorur. 

Milli piyaoro idarninin 19 
Mayıs roııçlik bayramı müoasebe
tile tertip ettlii fevkalido çekiliş 
evvelki gün yapdmlflır. Oka111cu· 
larımız ara11nda çekillıl radyoda 
takip odemlyoolorio bnlunabilece· 

tini dllşilnerek, kazanan numaraları 
blldiriyoraz. 

50,000 Lira /cazanan 
388952 

20,000 Lira kazanan 
185957 

10,000 Lira kazanan 
112954 

5,000 Lira kazananlar 
305155, 118761, 0~9008. 181580 

2,000 Lira kazananlar 
255756, 131781. 219781, 152958, 
331855, 272836,2 38430, 236592, 
019109, 176689 

1000 Lira kazananlar 
322047. 239122, 022698, 026146, 

380473, 267914, 038903, 256533, 
102503, 021361, 089422. 141382, 
079237, 337003, 339518, 391091, 
062629, 130543, 135963, 172201, 
053295, 149504, 063005, 185124, 
346751, 305110, 023111. 2403'17, 
036819, 384501, 029539, 368017, 
077471, 377646, 200896, 220757, 
290640, 356084, 177365, 004384. 

Diler ilua•igeler 
Son dört rakamı 8736 ve 4425 

olan bütlln biletler beter yilz lira, 
ıon üç rakataı 673 olan biletler 
yüzer lira, aoa llç rakamı 714 ve 
464 olan biletler oWıer lira, ıon 
iki rakamı 53 olan biletler onar 
Ura, ıon rakamlan 4 ve 7 olan 
biletler lkifor lira alacaklardar. 

Mensucat fabrikatörleri 
ankara'ya çağnldı 
laıe mllıtoşarlıiından ıohrimiz 

iaşe a.üdflrllliü.oe relen bir emir 
de, iıtibaal anntakafarıodao yapıla 
cak mübayaatta ofiılere yardımcı 
olarak çalıımak llzore zabireciliti 
meslek edinmiı tacirler arattlıdan 

seçilecek kimaelerin Ankara1a rön 
dorilmeıi istenmiştir. laı• mfldOrlü 
ili, istenilen yedi zabir•dyi seç· 
miş ve röadormlştir. 

Direr taraftan, meoıacat işle. 
riyle ujnşın fabrika sahipleri do 

lerle kutlandı 
Ebedi Şef Atatürkün Sa 

na ayak bastıkları 19 mayıı 
nünün 23 üncil yıl döııOmü, 

dan her tarafında olduğu 
şehrimizde de büyük tezahürl 
kutlanmıştır. 

Salı rflnü saat 15,45 de, 
zırlaaan çelenkler okullardan 
leıı ırup, beden terbiyui mük 
leri ve ıporcalar tarafından 
terbiyesi bölğe biaasından allll 
önde balkevi bendosu ol 
halde Atatürk parkına ıid 
törenle ı nıta konolmuıtur. 

Buradan stadyoma ricf 
okul talebeleri, ıporcular, 
terblyeıi mükellefleri vali ve 
mutan tarafından teftiş edil 

Teftişten ıoora bayrak Ç 

miı, ve illiklil marşile tören• 
lanmıştır. ilk önce, valimiz e . 
ik O.tün, ıüııün ehemmiyet "' 
oa11nı belirten bir · hitabede 
mDf, bana erir.ek liıeıiodeo S. 
det Çamardaom, Adana ı 
kalubü başkanı Recep Tümer 
ıöylovlori takip etmiıtir. 

Buııdan ıoara roçit rea....ı 
pılmış vo ayrı ayrı kıılarımızıo. 
lerimiılo beden hareketleri, ..ı 
yoma dolduran binlerce aeyit"' 
rafaodao zevk ve taktirle ıe 
miştir. ~F 

Saat 18 de, bandoya uylP"'! 1. •rib 
hep bir ağızdan söylenen o Ctk 
yıl martil• törene ıon veril 

BugUn Pirinç •atıt• öııeı 
batlanıror koıtq 

tQ•ar 
Viliyotlmlz emrine 

pirinçler bu rüodeo itibareo cı La 
keriya Bakar, Mahmut Ôzor~ lıalf, 
Mehmet Nevres ticaret evi ~.ı•r 
47 ve 57 kuruı Ozerlndon •ııa 
çıkarılacaktır. 

Beledlr• gazozu t•• 
çıkarmlacak 

• Belediye tarafından htı 
çıkanlmakta olan şehir 
kapaill yokluia yüzünden 
yordu. 

, Ôjnodiiimlıo röre, 
temin edilmiş raıozun pi 
çıkarılması için hazırlıklar• 
lanm11tar. 

Top at19lar1 faptl 
Yarın topçu itıılaıı bÖ 

de top atııları yıpılacaktJr. 

lktiıat Veklletince Ankara't' 
rılmııtır. 

··~ıı. 
tiıitı 

Filhakika stulr.a tayyarelerinin 
r•İf mikyuta topçaya hedef tat 
ması ve bombadan başka teferru
atı ıikredilmiyen yeııi ıil1blarla 
mndaf aa topçaıana ıaıtarmaia 
oiraımatı bu yeniliklerden biriıl 
olsa reroktir. Zira ıimdiye kadar 
Stakalar daha ziyade mllıtahkem 
mevzilere, iıtinat noktalarına, yaııi 
ön hatta saldırdıiı halde, şimdi 
bunlarla beraber rerideki müdıfaa 
topçaaaou hedef lutmuı ve atlebi 
ihtimal bu ta1yarelere yetlottiriloa 

afak çaplı toplarla mildafi topçu· 
ıanu hırpalaması, oldak ça yeni bir 
tibiyedir ve bilhaua burada~i ribi 
dar mevzilerde bu uaal çok fay. 

1 [Tarihi Roman: 41 I 
Sorabatları oldukça aiır devam edi· 

yordu. Yalnız sabahleyin ve öıle ıoaları 

yol alıyorlardı. Geceler kısa idi. Gün bat

tıktan sonra elıteriya kırları bir ıiı tabakuı 
kaplayorda. Gnn91 bazan yakıcı idi. Se
y~hatlerinüı ilç&ocll rünü An 'ika tuhaf 

ZINDIKLAR 
Sazları araladı ve tuhaf bir manzara 
karşısında kaldı. 

ÇEViREN : 
Adam eter yedi bqh devi r~rse 

bu kadar toliı etmez.li. 

çilıılc 

Semih Uygur ::::· 
köpek gibi kulağını arkaya kısmış k,lll 

dalı olıa gerektir. Ônümüzdeld 
büyilk taarruzda da Almanlann 
ba metotlarla iki yandan çevirme
yi yapacak zırhlı ordularını gedil.· 

ler açmaia çalııacakları şisndiden 
tahmin olunabilir. Saldırımıo eo 
rüç aafhası olan bu yarma iıi ha· 
vadan bu tarzda dtı1teklenlrse, mu 
taamı kara ordu.anuo vazifesi 
çak kolaylaıtırılmıı olar. 

G eçen harpdoa mevzilere sap-
lanıp kalın piyadeyi hareke· 

to retlrmek için zırhh birlikler 
meydana retirlldi. Buolano bu barp
do aeler 1aphklar1aı, ordulara oo 
tanda culahk ve hareketlilik ver· 
dlkleriol ıördtk. Şimdi bu urbh 
birliklerle de tala bir vaııta ve OD· 

rollerle darda ... baaaıaa tal11ılıyor. 
Bunların bqında taakaavu toplan 
vardır. Bu loplar kadretto blru 
dıbı bOyOk, ıdıtlerl çoldaıtırllar, 

bır teaadüfle karıılqta. 1 

8076k bir çınar atac:mın altında öilo 
istiraba~ına oturm ...... dı. Kaz KoYOU bir 
bizmetçı Ue çiçek to-'---k n • • ...... uzere ıuyan 
kenarına ınm11tl. Burada çan tokllnde 

öyle güzel ve büyük çlçekl•e t ... clllf 

etti ki, böylesini imparatorun aararıada 
bile rörmemi.fti. Banlar çiçekten ziyade 

ma;rar bakirelere bonzeyorlardı. Anilka 

banlardıo birinin u111n sapını kopardıiı 
za~an adeta adım öldürm6t ribl titredi. 

Bana raimen onlardan bir çoklaraaı ko· 
parmaktan kendini alamadı. 

Ônlorindokl yüktek Jazlardao 1ayaa 
kartı sahili rörtnmeyorda. Birdenbire 
içinde karıı tarah rörmok merakı uyandı. 

On oobeş adım ötede tepenin üze· 
rinde haroketıiz daran bir atlı vardı. Bu 
bir kadındı. Matrar, azametli ve kor· 
kançta. lıtanbulun hipoc:lroman.Ja yüzlerce 
seoelerdenberi mermer kaideler Ozoriııde 
duran heykellere benziyordu. 

Şimdi rözröıo reldiler. Atlı kadın 
kuanhk ve sorrulu bir rözle Anllyi ıii
ıüyorda. Bakııları okadar kealdodl ki 
Aytaynm kızının aanki reımini alıp rö

tGrmek isteyordu. 
Yanındaki adımdan tıkanır ribi 

bir 1eıle 

- Bu kim? diye ıorda. 
Tekrar döndilill 11m•n baktıiı yerde 

klmaeler yokta. Y alaız Jallanao yiUttok 
sazlar rlttlii iallkameti röttoriyordu. 

Anliko yeniden 

- Bu kiadl? dire sorda. 
Keneli adam 
- Eyvah bizlere karlir kadını rör· 

dOkl diyı cevap verdi. 

Ku çınarın altında attş yakmakla 
meşgul olan Omodeoin yanına ritti ve 

- Omodel dedi. Kırlar • kadının ne 
dereceye kadar kuvveti var? 

- iki biıı savarideıı da V'IOtli. 

KadınJD çehresi IU'ardı 
- Peki efendin Martonan ne kadar 

kuvveti var~ 
- Eter Marton efoadJm arzu edene 

karlar od.anı ayakkabının kırmızı baila . 
rını çözmek üzerı Öoilode diz çöker. 

Bu söz üzerine kızın yilzü kıpkırmızı 
oldu. 

....... . . . . . . . . 
T em01 sabiUerine erit•bllmek için 

o filo akflma kadar yol aldılar. Aktamın 
alaca karanhğında Anjlka Omodoyo 

- Şu arkamızdan koıap relen ne? 
diye sordu. 

Bu bOyllk bir kurddu. Yorruo bir 

sarkmıştı· do k,ı, 
- Kart deiilmi? diye tekrar et 

- Zannetmem. Alelide bir kd'~ti d•1a 
ziyade şeytana benzeyor. Şimdi ne , . raha 
tana anlarız. ;l 

Omodo bu ıöz üzerine reriye aöl"l beri 
86tün kuvveti ile Allah! Allah! diy• da, 
tardı. Kurt yan taraftaki sazlaklarıP da ı 
daldı ve bir daha rörünmedi. 

- Kurt dej'il hayalmıı - dedi. 
ki kurt Allabın lımini lıitioco k 
Kll'larda tlhirbazlu vardır. Bunlar b• 

ı•klin• rirorok yolcıılar1 korkutarlaf• 
birinde 1&baha kadar bir tane tJ 
mlıti. Ovakıl bunlardan kartu1ma118' 
ruini bilmiyordum. lnsan bir ker•. ~ 
diye baiırdı mı sihir bozalar k•odi ... 
ölOr. 

Geç vakit TomOf sahillerin• 
lerl zaman bir ıilrü ıiyah baY 
keodilorioi suya atarak kayboldular· 

( Dnamı fJflf J 
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MiibDrümü uy! ettim. y eoisini 
kazdıracaj'ımdan eıılci mühOrUmilo 
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21 Magıs Perıembe 
Tllrklye RadyodlfUayon poataları 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoau 

12,30 Prorram ve memleket 

LUNA Y mevkiini gllnden işitiyorum : • 
~ae kaybediyor; ediyor deiil etti B. Felek - Milteahhidllk yapıyor .. 

Hicri 1561· Cemaıı:lyel'evel S Zayi teskere 

1 
Askerlik teılı:eremi zayi ettim. 

aaat ayar1. 
12,33 Mllzik: Ttırkiller. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 ~·· Yan yana koamaı anbalij san D' Müıavirlik yapıyor. 

1ftna beoziyen keıkin zaviyeli ıyorlar. 

Bu Nöbetçi Eczane y eoiıinl afacaj'ımdan eskisinin hnk. 
L-G;::.;:•;,;:C;.;;•~-------- mü olmıdıimı ilin ederim. 

Adananın Kaeapbekir mahal. 
~3.30 Müıikı Peırev, beraber 

semaı ve ıarkılar. •ııbaneler, dolaplar, büfeler, ma· -? Ayol o tüccar der· ildi ıermayui yoktu. Na1ıl müteahhldlik ya-
pıyor G'b' • •r; Frenklerin «kamlot:. dedik· 1 ı llykırı bir sual soruyorum. 

Fuat Eczanesi leıinde Hüseyin oilu Ömer 
( y enipoatabane yananda) Altaooç 2017 

18,00 Projnm ve memleket 
ıaat ayar1. 

rl «horoz iti• seri eıya üslObn 1- Sermayeye hacet yok. Senden benden alıp birine yeriyor, dl 
yor ar. 

•ıına kar14tı. Şimdi sıra istil eş. - Muamelecilik de nedir ? Diye sorunca da : 
18,03 Milzik: Çifte faııl. 

. 1
1
.9),00 Konaıma (dıı poltllı:a 

_J!E! 

•ya reldi. . • - Senin benim, şurada buradaki reıımi işlerimizi takip ediyor, r•· 
Eskiden: «Modern isterimi» di çınıyor, diyorlar. Kavr1yamıyoram 

lerio bile asla ıeyrodemediklerini 
kaydettikten ıoora, her biri hak· 
kında ayrı ayrı izahat veriyor. 
Güfteleri, beste notalarını risalesi· 
ne dercediyor o bazı rakıa\arı da 
şu aaretle tasvire kalkıyor. 

o mevkiden, oynıyanlar arkaları 

dönülmek aaretile geçemezler. Hür 
met makamında eller i'Öi'Dlle ol· 
mık ve hafifçe boyan •imek ıu. 
retile reçerler ve diier mahallerde 
rene ıerbea döner, oynarlar. Ne
feste şairin adı reçtiii mmada da 
rakıı bir an keıtip sat>atkira hür· 
met en ıusar, sonra gene oyana 
devam ederler. Muhabbetlere karı 
koca gidilmesi köy Aleviliiinde 
şarttır. Dol kedın ve dal erkekle
ria ritmesi de caizdir. Çünkü 
evvelce karı koca gittiklerinden 
mahiyetleri anlatılmıştır. Davetsiz 
kimse bir muhabbete ridemeı. 
Rakıedeolerio kıvrakhiı hiç bir 
zaman ciddiyet hududunu reçemez. 
llh ... ( Ve hor çeşit raks hakkında 
uzan azan tafsilit. ) 

ıcma ı, 

l9.15 Mibik; Danı müziti(Pl.) 

e •yak direyen kalkık omuzlu k - Ne müşavirliği, baknk müıavirllği mi ? Gibi suallere de : 
acık etekli, yar1m metre . • 

1 
- Harır iş müşuirlii'i, şana bana yol yordam öiretiyor. Karıdıiı· 

• 1 ki sırara oı al rız ı ı «bayan» Jır 1 d' . ıyoram ve : 
1 1 •1 ş m ı aynı - iyi ama acaba tüccar, eınaf1 falan filin neden keodiıi aatmaı ? . ,v'; 1 : ~ •t1ı de istill » diye tir M\14terlye gidip vermez ? Neden herkes muamelesini kendi yapmıyor da 
epınıyor ar, Fakat bir kısm maamf9lecl diye bir ıınıf araya giriyor? Niçin ben i"lmi aütmek irin bir 

il • fl d , IDID J ? I' • T 
ı.ı 1 •~ılen neınenio mahiyeti alı:ıl boca11oa muhtaç o uyorum 

• ltkıoda fıltlrleri olmadıO.ıoa şüp· Diye kendi kendime dn,nnüyor ve ıu neticeye varıyorum. Bizde reı· 
.. yok O • mi yani beylik f4lerdeki yollar, usuller, nizamlar o derece dolambaçlı, 

l . nlarca ev enı il ikiye o kadar rlrlfttir ki o yolları bilmiyen adamm, lıedefe varmasına imkin 
Yrı ınış· Mod 
til? 

0
· ern ve lıtil... Hangi yoktur. • 

oaf braııoı kimae bilmiyor. Bazı da Bu, alışverişte de böyledir, kayıd kuyadda da böyledir, girdi çıkb 
o una anlamış: hemen malla· böyle. 

ı •atıyor hem d - _ _ Fikrimi uzan izaha lüzum rörmem Hepimiz banan böyle oldoğ'uoa 
rilerle mQlc. ; ı1orrusuz müı biliyoruz. Umalım ki ilk mü11it fırsatta baıite ve sadeliğe do;rn hamle· 
•aeli emme a ay ediyorlar: ler edelim. Beylikteki iılerimizi K"iltme yollarını, l'ÖrDnDr köy haline r•· 
İa}) hallerinden HDfin ve o tirelik ki kıl VllZ& lüzum kalma11a. 

0 
·:~e de cahil oldukları anlaşı. Yölua böyle halkla hükOmet arasındaki • ne çeılt olarsa olıan • 

Or·. ır karı koca mağazaya riri- temaalar arada bir takım (yol iz bilen) kılavuzlar vaııtaaile yapıldıkça, 

- Sema'lar [ yani dini rakıı· 
lar J iki, dört, altı, tekiz ve daha 
ziyade kifilik olarak oynanır. Oy•ın 
oynarken yorulanlar olursa, deiiş
mek içio, erkek olan, Cem'deki 
başka bir erkeğin dizini öper. 
( niyaz verir ). Kadın olan da diier 
bir kadınm dizini Öper. Cem'de 
kadınlar da balanduiandan, on· 
lar da sem'a kalkarlar ve oynarlar. 
Bu ıaretle dizi Öpillen erkek veya 
kadın, zaruri bir mazereti olmazsa , 
bu davete icabet etmek mecburi 

••• 

· l9,30 Memleket Saat Ayarı 
ve AJ11ns Haberleri. 

19·~5 Mnıik: Halkevleri Folk. 
lor ıaatı. 

20,15 Radyo razeteıi • 
20,45 Mllzik: Ktırdilihlcazklr 

Makamından şarkılar. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Şarkı ve tilrküler 
21,30 Konuşma (Kahramanlar 

saati). 
21,45 Müailt. Radyo Senfoni 

orkeıtratt. (Şef: Dr. Praetorioı) 
2230 Memleket saat ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar. 
22,45· 
22,50 Yarınki Prol'r•m v e 

kapanış 

Mevliıdü Şerif 
M Siz~o İ.ıtil eıya var mı ? 

cl•1t· İlfterılerın halinden bu vadi· 
•tıı' bllıilorioi anlıyan dükkiocı 

1Yor: 

ili ı-ı:;tiAll1a Yar efendim ... Y epye 
•el epolr da var: bir ay ev. 

Y•ptırdık. 

- Görebilir miyim? 
- Bayoranaz. 
Anlayorla · 

•ıyayı 
0

- d rmış tıbl bir eda ile 
l_ .oı •n a • d"k 
lllrııı dadak • eçır ı ten sonra, 

_ B larını bilkerek: 
latll iıti aodlar •polr, Halbuki ben 

yor uın E. . 'l k Diikk· · rer ııtı yo ta ... 

bir kaç yüz, veya bin kişi gerçi bu yüzd~n reçinir hatta belki ~e zen· 
ıin olur ama banan iktisad bakımmdan, ıdare bakımından, hatta balkı 
t"tmin ~tme bakımından müıbet tesiri ve mutlu bir verimi oldui'o iddia 
edilemez. 

Onan için temenni edilir ki bütün bu temaslar daha kolay yollardan 
daha ıade biçimlerle yapılabilsin ve her yftnl uıul ve nizam kondukça 
doiru ve kestirme yollar. dolambaçh ve münhaoili rüzerrihlara üıtün 
tatalsııo. 

Görmez misiniz? 
Avrapada bir daireye, bir mağazaya, bir fabrikaya rirdijiniz Zl\man 

adımbaıında bir levha, bir ok iıareti size gireceğiniz kapıyı, taklb ede. 
ceiioiz yola ve çıkacaimız yeri gösterir. Biz de re1mi dairelerimizde 
binasından, nizamına kadar taldb edeceği yola halka böyle gösterirsek, 
aradaki kılavuzlara lüzum kalmaz. 

rafları, lşlemtıli kavokluklar, sedir· 
ler, şemıe oymah mat yeıil boya· 
h tavanhkfar, danteli rlbi iılenmİf 
röbekli mangallar, kısa parmaklık 
lı masa altları, eski sevayı, Üıkü. 
dar çatmaları, 'Bilecik kadifeleriyle 
döıenmiı yllbek tavanlı, reniş ve 
ferah, tam alaturka bir ulonlı 
hanri lstil boy ölçüıebilir ki?! .. 

- Cumlaurlyettea -

keıaf et halinde yerleımiı bulanan 
Türk Alevi kabilelerinin ralmla· 
rıdır. 

yetindedir. Esaı itibarile bu davet 
memnuniyeti mucip ve yilkıek bir 
saygı ifadesidir. Sema'larda el ele 
tutuşm•k yoktur. Eller, kollarla 
birlikte, ileri doğru uzanır. Ve tek· 
rar reri çekilerek röiüıe kavuş

mak saretile hareket eder. Ayık· 
lar besteye uyron hareket ederek 
biribirleri üzerine ayak parmaklara 
konmak ıaretile yürünür ve dola· 
ıılır. Aiır ve orta aaallü sema'. 
larda mutlak ııırette her ölçüye 
röreı ayak ve vücut hareketleri 
yapılmaz... O tarzda yürünür ki, 
sama edenler c mum • ların yan
makta olaj'o mahalle relince 
- oraıı « çerai tahtı » denilen 
makaddeı bir yer 0Jdu;aada11(*]-

Bunları nakletmekten baılıca 
maksadım ıadur : Bu derece mli· 
him tarihi ve bedii kıymeti oldujıJ 
iddia edilen rakıslar niçin filme 
alınmaz da, böyle - eski meşhur 
şahsiyetlerin resimlerini yapmayıp 
çehrelerini naımen tarif etmek ka
bilinden - bir kitapta tarifJe ge 
çiıtirilir? Bunları bilenler, belki de 
bir neıil ıonra kaJmıyacakhr ve 
fenni imkinlara ra;men hiçbirini 
tesbit etmedijimiz için toraolarıanıı: 
bizi pek hatalı bulacaklardır. 

Milli Menıucat Fabrikası Sa 
hiplerioden B. Nuri Hasın Y •reni 
Kayaeri'de ölen Mustafa Sayran 
için bugün öile namaımdan ıonra 
Ulu Camii şerif de MevlQt okuttorola
caiıudao merhumu sevenlerin teı· 
rifleri rica olanar. 

. Ciffçiler Birliğinden 
Makinesi olup Mazot al· 

mak isteyen Çiftçimizin elle· 
rinde mevcut varil ve boı 
tenf'ke mikdarlar1n1 Birlij'i· 
mize üç gün zarfmda bildir-dıkları •acı, IÜlmemek için do· 

nı ıııraralt. -o . 
fil Y•ldı 1 da var elendim, meseli 

l< 2 1 lıı:anape ... 
0caıı " _ ıoze karışır: 

Clciın · t 'Pok •lal ı 11 •nen bir tane de 
ııa. 

F eti~ H.1ır • katiyyen ittemem ... 
lacak 

1111 
aalona ribi ıade iıtil o ... 

Oa Alt .. .. •acı L · b' L oaeıaaı b" oı, ır aanape 
koltuk Ara''. miaa. Luvi Filip iki 
t•var İık Pır bir camokio. direk
cı Lal ı. ••leler seçilir. On Altın · 

ll&Dap • ı 
ID&f, La . F • •ç~n Ampir bir ka· 

vı ili 'l 11ıeler P •re, Obü11oa iıle-
baıaı~la~~dt~blyelere de alla güllü 

ıa ı ap d'li ValLt' 1 e ı r. 
1'rı içia ıy • aacak modern oldak· 
t.vı, z ••tın •lıoan; büyütlilmUt 
..... la •r.ı .ıeklinde Hvimıiz kÖfe 

r, ıçıne .. 
"•t Y•ıtıklari ro_mülünce yan latl· 
kab•iı b yle ınsana ıırtıoa 111 

l•kb " •ilaınıı •cemi bir yüzreç 
1lılııı eren rahatsız koltaldar in· 
" ne taraf d- ' 
T''Ptııı 4 on .. bir yerini 
rn lllaıına · · .. t .. ._ . • ıncıtmemeıine çü-
k"' eaıae • ı. 1 1 ' 
oıeli, k • ıma. n o mıyan sivri 

denbire ~kın çıkıntılı aivanlar, bir 
P•hıııaa foıden düıilyor, hepsi yok 
defedllt •atılıyor, daha dopasu 
Öyl Yor. Oal • • e bUi arın yerıne, yıne 
il 

0••den · t'l Y11lara1t it ı 11 ı rörenetine 
YOr, armakarııık 9fY• alanı 

Moderne d 
••çaaa iıe . lltkünlük ne kııdar 
liıiılik .• lıtıı ınppeliti de ba bil 
"'il •çın de ı. 
'r nkıı IDod 0 aadar aaçmadır.8 
derıı. k em Y•rine cültra mo• 
... çı •cık o 
•0rınelt .. · zaman yine o 
~lltpelerz1';811iiyle bıı koltuklar, 
•ları l•tl ile dilecek yerine bat-

8. r •cek. 
ııı: od 

deh" evveı~. edr~den, yahut iıtll· 
ra at, " ı miU• ._,ıı:, dllf 1 zevkimizi ve 

Biz l'tr\c. lln111eliıiz. 
beri ecd d llı, Yllıı:I 

• •lllıı •rce ıeneden 
da, evlerde L 4f•dtrlarda L-1 
d ' ~o.a.Lt_ ' Outı ar• 

• sedirlere bat.1.~da hr •-
IA • -. kwa ay .. r 
~ ıçmete ıllf•lfbr '1lp çabap 

iil b&badan kalaaa ~--8- lti1et de· 
Ytçtar, Y\\c. t.i, lbtl. 

ot Bir Avrupılı oca;, .. kar 
,,:rup bacakl1rıoı havaya 'c''''lllde 
._~Yaklarenı o yllksekteld •ldıra. 
~~eri d o~'c 

alır,. bA:• ıyamaktın naaal ıev'c 
lta11aaktaa d"e erkin minderine Jaı. 
llalJıyıı oyle zevk alırız ve al. 
Y"ı bi~~ Evlerimizia deaairbaı •t· 
tı "eren o zevki tattıran, o raba. 

C'"1t .. ya ollll&lıdır. 
0 boyalı. oiva yaldızla köte 

• 

( Taa'daa ) • Gizli Türk dini 
oyunları 

Y A Z A N Kıymetli mii· 

nevverlerimizden 
VA - NO B. Vahit Lotfı 

Salcı, geçen sene, «Gizli Türk dini 
oyunlara • isimli 57 sahifelik bir 
kitapçık neşretmif. Bunu okayu'p 
istifade etaaek fırsatını yeoi buldum. 

••• 
Rauf Yekta'nıa şöyle bir iddiası 

varmıı: 

- Eıki Tllrlderin Şımaoilik 
adı verilen dinlerinde bir takım 
meraılm ve iyin yapılardı... Son 
aa1rlarda Orta Aıyayı dol&1an Av 
rapalı seJyahlarm eıerlerinden 

naklen maaikl tarihinde görillen 
ruimlere röre, Aıyadakl Türk ka· 
blleleri arasında, Mevlevilerin rak 
ıınıo hemen de aynı deaebilecflk 
şekilde ve dini mahiyette rakııla· 
rın bili yapılmakta oldap anla· 
ıılmışhr. Mevlina'nıa Orta Asyada 
ve Belh ıehrinde doimq ve pek 
reoç yaşında Konyaya relmiş bir 
Türk oldupaa dOşünürsek, YAi•· 
dıiı mlıtik bayatın icabı olarak 
vakit vakit minevi, rubaai zevk ve 
n9fe ile coıtujıı mutasavvıflar 11. 
aanında (Vecdi hil) denilen bileti 
ruhiye ile ballendiii vakitte Şama· 
oilik devrlndenberi Türklln ana 
yurdunda cari olan tarzda rakıet • 
mit oldujıına muhakkak nazarile 
bakılablUr. 

Vahit LOtfi Salcı buoa kaşılık 
şöyle diyor: 

- Eski T6rklerden kalaa ve 
Şamanilik.ten relen dini ve milli 
Türk rak11laranın devamı Farisi 

metinlerle dola olan Mevlevi iyin· 
lerinde olmayıp, a11rlardaoberi 
Arapça ve Acemceden tecridede
relı: Türkçe okuyan ve ilihilerbıi 
«Qefeaa adı altında Türkçe ıöyli· 
Y•" "• bütün idet ve ananelerini 
eakl Tllrk kabilelerinden ıetirlp 
~~Jerek ıakbyan ve kavvetli 

1 " '"atla dine kadar icra eder•· 
ao, Aaadola ve Rpmelide yer yer 

Mllellif, bu rakııları, değ-il ec
nebilerin, hıtti Alevi olmayan Türk · 

ilk ö;retmenliiime Çukarovaaın gilzel bir 
nahiyeıiode başlam11bm. Bulaodotum yer tabii 
rüzelliklerilo bana rurbet acııını anattarayor· 
du. Sevimli yavrular arasında kalbimde -biç bir 
aıkıob yqamazdı. Dekorları kırmızı l'eliocllı:
ler, beyaz papatyalarla ıuıla köy yollarında, 
bayata yeni i'Özlerlni açmıı kuzuları ve dana· 
ları Hvmek benim için en büyük zevkti. 

Nisan ayında köyüm rittikçe daha güzel· 
leşirdi. Böcekler ve kuılar güzellikler içinde 
birbirlerine aşk türküleri ıöylerler. 

işte rüıel, bir niıan glinü.. Akta• üzeri 
okuldan ayrılmıı, eve dönilyoı:dam. Nahiyeye 
ait binanın öailnden reçlyordum. Ba sırada 
kırlardan ayrılan nazarlarım karakolun Önilnde 
daran bir köylü kızına ilitti. Ona baka baka 
Hime doira rittim. Odama rirdljim zaman, 
yaloızhğın acısı beni üzdü. Bu anda baıka bl· 
rile konllflllak arzasana daymuıtam. Hemen 
bir çocuk çaiırarak, karakolaa önllnde daran 
luzı yaoıma l'elirmeıiai söyledim. Beş dalı.ika 
ıonra köylii kızı odama gel•işti. Çekinron 
bir hali vardı. Etrafı rözden reçiriyorda. Ooa 
kendimin bir öğretmen olduğumu ve benden 
korkmaml\lı lazım geldiiinl anhyabileceti bir 
lisanla söyledim. Oturmuını işaret ettim. Min 
dere otarda. 

18 yatlarında kadar vardı. Ayağına siyah 
bir ıalvar, arkasına yeıil ve kabvereori çizgili 
bir caket, onun içine de baıanı bir bulQz riy· 
miştl. B&1ına ılyah ve bordo renginde kenar. 
ları oyala 2 yemeni örtmüıtü. Boyaanda iki sı· 
ra boncak, kolye vazifeıiai rörüyordu. 

Kahve reori iri rözleri sevinçle parlıyor· 
du. Mütenasip bir eodema sahipti. Gayet ince 
örülmüı saçları beline kadar sarkıyor, tabii 
l'ilzelliiioi bir kat daha arttırıyordu. Konıııma · 
i• baıladık. 

- Adm ne bacı? 
- DürD; abla .. 
- Nerelisin ? 
- Cerell köyündenim. 
- Niçin karakola reldln? 
8a ı~al karı111nda Dıırn, ıuıto. 
- Söyle Dilrü, bana ne var11 hepal.:ıi doj. 

ra olarak anlat. Emin ol aırrını kimseye ıöy. 
lemlyeceiim. 

Dilr6nüo itimadı arth ve hir feY batarlar 
gibi oldu. 

- Abla, senin iyi bir öjTetmea oldatana 
köyümde daymaıtam. Sana kalbimi açacatım. • 

Dürü rözlerini odanın dııvarlarından ay1rdı. 
Çapkın bir eda ile rüllimsedi. 

- Abla beni baıka köyden Ali iımiade 
45 yatlarında baatahkh bir adama niıanlamq 
lardı. Bu nııın babamın ve annemin israrı ile 
oldu. Ali babama,oıııulandıjımız zaman (300) 
lira kadar para verdi. 

- N1tanhnı haki~atte seviyor mu idin? 
- Nıııolımı biç sevmiyordum. Kalbimin 

biltün ızdıraplarım komşularımızdan Havva ba. 
cıya aalatıyordom. 

Havva bacı, sessia, ıasaklayao bir kadın 
oldato için bütlln köy, onu ıeverdi. Ben oı· 

- Aktam 'dan • 

[*) Belki de at91perestllkten 
kalma bir itikat. 

meleri ehemmiyetle rica olu-
2009 19-21 nur. 

ıanlamı de;ll, kendi köyilmden Yusufa Hviyor 
dura. Havva bacmın, yardımı ile Yaaufla ,it. 
ler, •iaçlar araıında konutabHiJordak. Bir gDa 
köyde Yaıofaa, a.eoi cebren kaçıracaiı haberi 
yayıldı. 

Bende hemen Havva bacıyı bularak, Ya. 
ıafa beal kaçırmaaıaaını ve akıam ezanı okun• 
daktan ıonra kendim rörü4miye releceiiml 
söylemesini israrla iatedim. 

- Yoıof rüzel mi Dürü ? 
- Yaaafun fidan fibl bir boyu, yazın dal· 

raaız bir ekin tarlaıının ren .. lni andıran yeıil 
ve çekici rözleri vardı. Elinde aaı reaerdl. 

Havva bacı Yaıafa haberi rötürmilı. Ben· 
de ezan okunduktan sonra, evden çıktım. Her 
taraf karanhkt•. Her zaman konaıtajıımaz çl· 
tin arkasına kottam. Yasuf, beni orada bekli· 
yordu. Bana: - DDrU haydi otlak köyllne gi· 
dele. dedi. Bende ridelim dedim. Gecenin ka
ranlaiıada yilrllm•ie baıladık. Bir aralık din· 
lenmek için durmuıtum. Yasal, elindeki ıaıı 
ile aık manileri çalarak ıöylemere b•şladı. Gü· 
zel sesinin najmeleri arasında kendimden reç· 
tim. 

Dllrü , hatırasının bu ıafhaamda durdu. 
Mahçup mabçap ön6oe bakm•ia baı1adı. Çap 
kıa Dürünün rOnahma, semadaki yıldızlar şa 
bit olmoıta. 

Sonra olan oldu abla ? Şafak sökerken 
Otluk köyline gel.ilk. 

Yuıuf beni otlak köyünde bulanan bir ak · 
rabaaıoın yanına bıraktı. Ve kendi ortadan 
kayboldu. Benim Y111afla kaçtığım her yerde 
duyulmUf. 

Eski nışanhm karakola haber vermiı. Ve 
evvelce nııanlandıiımız zaman verdiği r.•rayı 
istiyormuı. lıte bende karakol komandan ıtınırı 
çaiırmaaile buraya geldim. ifademi aldılar. 
ikinci bir ifadeyi de nl11nın (15) inde kazada 
alacaklarmıı. 

- Dllrü, niçin Yusııfla kaçtan? 
- Beo ne bileyim abla. Aşk denen rönül 

haıtalıiı bana hiç bir ıeyi diişilameme meydan 
vermedi. Ne yapayım, Tanrı benim kaderimi 
kötil yazmıf. 

- Çapkın Dürü, sen mes'ut olmaia lirık 
bir kızsın. Atkı,n airanda yılan ıöyleme. Yu. 
sufla evlea vea at ol. Kaderim kötü deme. 

lnıaolar, ekseriya, kendi ellerile akıllarile 
kaderlerinin kötü veya iyi olmasına ;ebep olar· 
lar. Btıtün bayatın kötü olmayacak. 

Bütün kalbimle mea'ut olmanı, ve baia el· 
lerde yıpranarak solmamanı temenni ecllyort1•· 

0 rözlerinl rözlerime diktf. Ayai• kallctı. 
Sonra ellerimi 11karak. 

- Allaha ısmarladık Abla. Dedi ... Oaa 
kapıdan •iarladım. j,, ıi· 

Biı konatmata dalmııız. Etraf rec•• lb' 
yah tlllJerlle bOrOnmiittU. 0 bir hayalet f 

1 

karanhldarda kayboldu. 

• 9 rıı aonr• · 
~ ay~tk bir dlnleamedea ıoora ötretıaeıı 

balundaium lı:öye dönüyordum. Arabamız ctüz 
ovada ilerliyor. Arabanın tekerleklerinin rıcır· 
bları ve 8 ıaattenberi bitmek bitmiyen yollar, 
beni aıkıyor. 

Gurbet çok acı; Telı:erleklerla aeıleri un. 
ki haıret melodiılni aöylüyor, 

Arabacı bu aıkıntımı anlamıı olacak ki bir 
arılık bana: 

- Bayan öiretmeo - dedi - şurada pı· 
onları ile ün almış bir köy var. 

Oraya inelim. Geceyi orada reçirellm. 
- inelim, Mehmet ... 
2 Saatlik bir yolcalaktan ıonra Mebmedln 

'dediti köye reldik. 
Ay, biltOn tabiate ı~aktan pa1eler rönde· 

riyQrda. Harların (çaladan ve araç dallarından 
yapılmış bir nevi evler) önünde ateşler yanmıı. 
Akıam •ıları pişiriliyordu. Arabadan indim. 
Etrafıma bakınıyor ve receyi nerede reçir•· 
c~iiml düıünüyordam. ilerde pınarın yakınında, 
araçlar arasında, adeta bir kuı yuvasını andırır 
b!r hai gözüme ça•ptı. Hutun önllode k\lçtık 
bar çocuk yemeğini yiyor, bir kadında ateıte 
bulunan ~ı kırııtırıyordu. Kadın içeriye dot
ru ... ıendı. - Yuaaf, haydi yemeğe rel.. 

- Geliyorum • Dürü: Sen de ne kadar 
tabttllZlln? 

Bu konuşmalar rözilmllo önünde maziyi 
canlandırdı. Dimağımda Dürü iımi bir aorra 
halinde belirdi. Sonra tanıdım. 
. · He~en o huia doiru ilerledim. Kadına 
aeılendım. 

- Bacı: Fazla yatacak yerinls 'var mı ? 
Biz bu receyi burada reçlrecefi•· 

- Var bacı, bayar. 
Dürü beni dikkatle 1e,,,_dJ1orda. Seılmden 

tanıd•. Birden baitrdı: · " 
- A. A. Sea mı.fa, Bayan ojntmen? 
_ Evet Dllrl· Bende aeni tanıdım. 
Derhal boyaa•• sarıldı. Beraber haja rlr· 

d·ı. B ko.,..ı Yasnfa tanıttı. 
1"" ana L. lii 1 k d' · ' b" Afkıoıa ... IN'a o an ve en 111 ~1 1 l'il· 

1 avraıa S.vri'yi kacatıma verdi. Ona HY· 

~7m.y ottad••· OOrü baıı~dan reçenlerin hep. 
ılai anlattı. Ooların meı ut yuvası içinde, bir 
tabak -balrur pilbmı büyük bir lştiha ile ye. 
dl• ve baz ribi pınar suyundan yapılmıı ay· 
raaı içtim. 

Geceyi rahat reçirdim. Sabah fÜneı do . 
tarken arabayı hazırlattım. Onlarla vedılaşt 
Arabaya bindim. Onlar, kucaklarında y lım. 

" avru arı 
araba roıden kayboluncaya kadar bizi uiur-
ladılat. Onlırtn daruıları, bir ıaadet 1enıb 10 
rlbi idi. Anladım ki güzel Dürü çok mM'at;:,. 
Ba saadetin ebedi olmaıını ic;lmden t .. taal 
ederek yoluma devam ettim. 
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Asri Sinemada 
Su~··· Bu akşam su;:•• 

Türk san'at ve dehasının bir abi
desi olan Ertuğrul Muhsin'in yarattığı 

KISKANÇ 
Şaheseri görülmemi_ş bir 
tarzda d e v a m edıyor • 

iLA VETEN: TYRONE POWER-LİNDA 
DARNELL'in zevk, neşe ve eğlence 

ile dolu harikası 

Eğlence Kadını 
Pek Yakında 

Adananın en güzel caddesi olan 
ASFALT CADDE üzerinde 

ASRI SINEMA'nın Yazhk. bahcesi 
' 

Senenin en muazzam ve müs-
tesna taheserleriyle açıhyor • 

Osmaniye Bel ediyesiden 
Osmaniye kasabasında yapllacak 
elektrik tesisatına ait kapah zarf 

usulile eksiltme 
1 Osmaniye belediyesinin daha evvelce kurmak istediği 

su ve elektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel , fincan, 
sigorta, siperisaika ve umum tenvirat malzemesi evvelce 
mübayaa suretile hazırlanmış ve bu güne kadar ayniyat 
anbarında muhafaza edilmiş olup bu kerre su tesisatından 
sarfmazarla hesabının mühim ve muayyen kısımlarının ten
virine kili gelece takatta tesisat vücuda getirilmesi bir 
tadilat projesi ve keıfi yaptırılmıı ve bu proje ve keıifna- • 
melerde Nafia vekaletinin 16/1/942 tarihinde taıtikine ikti· 
ran etmiıtir. · 

2 - Motor ve hava, tüpü lskenderun belediyesinden 
devir alınacak ve mevcut gazhane binasına islab edilerek 
elektrik fabrikasına çevrilecek. Dinamo tevzi tablosu ve 
teferruatı gibi malzeme ile ahşap direklerin tedariki ve alit 
ve makinelerin İskenderundan Osmaniyeye nakliyesi ve mon· 
tajı mllteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat işlerinin 
keşif tutarı l 4.806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayıla kanunun 32 inci maddesine tev
fikan kapalı zarf usulüne tabi olup 8/6 942 pazarteıi . günü 
aaat 14 de Osmaniye belediye salonunda daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. • 

4 - Muvakkat teminata yüzde yedibuçuk hesabile 1110 
lira 5 kuruştan ibarettir. 

5 - lıteldilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı 
olmaları ve ihaleden sekiz gün önce bulunduklar1 yerin 
valiliklerine mtıracaatla bu eksiltmemize iştirik edebilecek
lerine dair müteahhitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve 
bu işin fenni meı' uliyetini ilstüne alacak mühendis göster
meleri lizımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesinin 
uygun surette hazırlanmaıı ve ihaleden bir saat önce mak
buz mukabilinde belediye encümen riyaretine tevdi olunması 
lazımdır. 

7- Postada vuku\>ulacak gecikmeİer nazarı itibara alınmaz 
8- Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin 

birer nushası parasız olarak posta ile isteklilerin adresine 
gönderilecektir· . . . · 

9- Keşif ve proıe~erı v~ ~e~c~t malzemeyi görmek iı· 
teyenler her giln mesaı saat~ ıçerııındc Osmaniye belediyesi 
muhasebe kalemine ve ~az~ıe~ mot?runu görmek iıteyenle· 
rin de lskenderun beledıyesı rıyaıehne müracaat etmeleri. 

1950 2 - 8 - 14 - 21 

----------------------------
Adana As. sa. Al. Komisyonundan 

J- 300,000 Kilo ekmek açık eksiltme ile piıirtilecektir. 
2- Muhammen bedeli 4500Hra olup ilk teminatı 337 li· 

ra SO kuruttur. 

3- lbalesi 28/5/942 Perıembe günü saat 15/30 dadır. 
4- Evsaf ve ıartnamesi bcrıün komfayonda görülebilir. 
S- isteklilerin belli gün ve uatta te'minatları iJe birlikte 

komisyona müracaatları illn olunur. 1980 12-14·21·26 

BUGÜN 

_ ....................... _ 
I \ 1 Sıcak yaz gecelerinde halkımızın bedii zevkini güzel 1 
• filmlerile tatmin eden • 

1 Seyhan Nehri yanında şehrimizin biri_cik 1 
1 Y AlllK SININASI 1 • • 1 Pek Yakında : 1 
• Her sene olduğa ribi bu senede eo büyük ve seçme f ı lcnlerle açılıyor. • 

•. MÜDORIYt.T: Bilhassa bu yaz Mevsimi için dünya 1 
• Sinemacıhğmın en büyük firmaları olan • 

• (Paramunt- Warner Bıos- Ünioersal- Ufa - • 
ı Terra - Vien film) = 
• Gibi büyük şirketlerin kıymetli Artistleri tarafından • 
• oynanan eşsiz filmleri büyük fedakirlıklarla temin etmistir. • 

• • • ilk gece için dolgun ve zengin bir • 
•. Proğram hazırlanmıştır. 1 . ' . 
••••••••••••••••••••••••••• 

il An 
Adana Belediyesi Riyasetinden : 

1- ltfaiy~ imir ve eratı için 21 takını ya:ıhk elbise 
yaptıralacaktcr. 

2- Elbiselerin kuma~ ve dikiş v e sair nıalzeme 

müteahhide ailtir. 
3- Yapılacak olan 21 takım yazlık elbise ve kasketin 

muhammen bedeli 420 lira olup muvakkat teminatı 31 ,6? kuruştur 
4- lhalui 5/6/942 Cuma günü saat on be~te Adana 

Belediye dairesindeki belediye encümeninde yapılacaktır. 
S- isteklilerin ihaleden ~vvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat teminatı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye 
amirliğine ve ihale günü mnayyen saatta belediye encümeni 
ne müracaatları ilin olunur. 

2014 21 - 26-30 - 3 

ilin 
Belediye Riyasetinden: 

1- ismet lnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye 
ait mağazalardan 54 numarah mağaza bil haline getirilerek 
biri kasap diğeri sebzeci Dükkanı olarak 15/Temmuz/942 ta· 
rihioden itibaren bir ili üç sene milddetle ve şartnamesi mu· 
cibince kiraya verilecektir. 

2- Kasap dülcklnının muhammen senelik kira bedeli 500 
lira, sebzeci dükkinmm senelik muhammen kira bedeli 1.SO 
lira olup muvakkat teminata muhammen kira bedellerinin 
% 7,5 gudur. 

3- ihalesi Haziranın 2 nci sala günü saat oo beşte Be· 
lediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlarile Belediye enclimenine ve şartnameleri gör
mek isteyenlerin her gün Belediye muhasebesine müracaatları 
ilin olunur. 2004 17·21-26-30 

Adana As. satınalma komisyonündan 
1- 20,000 kilo koyun veya ayııi mikdarda sığır eti kapalı 

zarfla alınacaktır. 
2- Koyun etinin muhammen bedeli 70,000 lira ilk teminatı 

1500 liradır. 
3- Sığır etinin muhammen bedeli 10000 lira ille teminatı 

7 50 liradır. 
4- ihaleleri 29.5.942 ~uma günü saat 15-30 dadır. 
5- Evıaf ve sartnameıi bergün komisyonda görülebilir. 
6- .ıteklilerio belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif zarflarmı komisyonda bulundurmaları lüzumu ilan olunur. 
14. 15. 21. 27. 

Adana As. Sa. Al. Komisyonündan: 
1- 4000 Kilo Süt ve 8000 kilo yoğurt açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ceman 2440 lira ilk te'minatı 258 
liradır. 

3- Evsaf ve şartnamesi berg6n komiıyonda görOlebilir. 
4- ihalesi 28.5.942 Perşembe günü saat 16·30 da yapı· 

lacaktır. • 
5- isteklilerin. belli giln ve saat ta te minatları ile birlik· 

te komisyona müracaatları ilin olunur. 1981 12-15-21-26 

Kadın isçi aranıyor 
T. C. ZlRAAT BANKASI 

Pamuk Müessesesinden : 
( Eski Belçika Fabrikası ) 

Bir kaç güne kadar çır· 

çarlarınuza çabıtırıcatımııdaD 

kadm ameleye ihtiyacımız 

vardır. 

Çalıımak iıtiyenlerin Nü. 

fuı cüıdanlarile birlikte fab

rikaya müracaatları, 2010 

19. 21 

ALSARAY ve TA~ 
Sinemalarında 

BU AKŞAM 

BUyük artist CHARLES LAUGHTON tar• 

dan yaratllan bUyük ve emsalsız ••hes•' 

Türkçe sözlü filmlerin en güzeli 

KANLI 
MEYHANE 

ALSARAY'DA 
iLAVETEN: 

Umumi istek Üzerine 

Yıkılan Yuva 

TAN'DA 

Do 
Heyecanlı bir fild Tür 

rer 

Suvariler şeyta ::~ 
~ırl 

kan 

'PEK ·YAKINDA Ç•i 

Casus Aşıklar 
Yeni bütce 

(Ba, tarafı biriuciJo) 

6000 lira yardım talısiaııtı kon . 
mu1t11r. 

Öiretaıenlerin hususi idareler 
zimrneliude tahakkuk etmiş alıcalt

larıoı ödeyebilıneleri için bu ida. 
relere 3009000 lira yardım tahsi
satı ilave odilmiıtir. 

Cenup bududumuzdalti rümrük 
memurlarının oturmalarını mıbsuı 

binalarm yapılmaamı ticil makaa· 
dile gümrük vekileti bütçesine 
tahıisat kunmaıtar. 

Dahiliye hesabına siyasal bil· 
rller okulunda okwyan talebenin 
elUye çıkarılması için tahsilat art
tırılmıştır. Kurulacak teşkilit kar· 

ıılığı olarak 11hbat bütçesine 422000 

lira konmuıtur. Maarif bütçesine, 
yapılması takarrür eden kamp m"s 

raflarını karşılamak üzere 120 bin 

lira konmuı. bu blltçe a-eçen yıla 
nazaran 8,250,000 lira fazlahkla 
teebit •dilmiştir. 

Ziraat vekili dediki 
(Ba1 tarafı birincide) 

rını tahkik eden Vekil, okul tale
be ve öiretmanlerine mesleki va· 
dide izahıtta buluomu~tur. 

MütHkiben Nümune çiftliiinl 
ve Çukurovanao civar hububat mm· 
hkaımı ve pamuk sahaaını tetkik 
eden Vekil, memlekette mahsul 
yaziyelinln memnuniyet verici bir 
derecede oldaiunu beyan eyle
miıtlr. 

Vekil saat 16,30 da tıayyere 

ile, yanmdak 1 heyetle bernber An· 
kara'ya gitmiştir. 

Ôirendiiimize röre. ziraat 
müdürü tarafından Vekile bölge· 
nin ekim ve iıtibıal vaziyetini gös· 
terir bir rapor verilmiıtlr. 

Bomba suçlull 
(thş tarısfı birİ !l cide) 

yet keııbet uodun evvel vıık0 den) 
mevkufiyer, ceu m1th\ uoıet' Akif 
den İn•iirilir . Eter ınaM.t1111 Dabı 
1 " - ı .. '- - ol n < a surfun ceza!! ı ııu um l\lıa 

ise bir giinlük ıııevltufiyrt jj{ hiın 
lük •Ürgüne mukabil nyıl . r· layı 

• Madde 62 - Bir kİ lek 

lemeji kasdettiii cürııı~~ l•di 
ııoa taallOlt eden bütün fıı 

tirmi4 fakat ihtiyarında 011111 

sebepden dolayı o cürüm -' 
relmemlş ise kanunda yaı) 
yan yerlerde f m ölüm ~ 
müıtelzim olduğu taktirde ile 
bis hakkmda 20 sene, dl da 

aiır hapis cezasını müstel ' lenj 

duia taktirde 15 senede" büy 

olınamak üzere muvakkat 

pis cezaaı hükmolunur. 5'~ 
ferde o cürüm içiıı veriJeC 
zanın altıda birinden üçl• 
kadarı indirilerek hükmolo 

• Madde 64 - Bir 

Yod 

şi bir cürüm veya kabahılı' 
sına iıtirak ettikleri takti,j 
irtikip edenlerden veya d~ 
doğruya beraber işlemiş 0 I ten 
her biri o fiile mahsus c 
cezalandırılır. 

Başkalarını cürü aı v•'f' 
hat işlemeğ'e azmettirerıl,ı 
ayni çeza ile mücazat ol1'11 

cak fiili icra edenin ooıı 
te şah~i bir menfaatı o}dol' 
olursa azmettiren şahsııı 

idam ve müebbet atır h• 
d l . • .. bb't e yırmı sene ve mue 
ne bedel beş tene ağır 

Sair cezaların altıda biri 

• 450 nci madde,~ 
ölüm cezasma mahkOmly•ti' rik 
dir. 

I 
------~--------------------------------, retı 

Adana Asliye 2. Hukuk Mahkemesin oı. 
No. yıl 

Esas • • 
Karar: 

340 
244 

re 
37 
22 

Adananın döıeme mahalleıinde Hayriye savaşa111~ ola 

h köyünde iken balen ikimetıabı meçhul tunuılu ~ •t 
Afif aleyhine açtığa boşanma davasının yapılan d 
ıonunda: dava sabit olduğundan iki tarafın bit1' ~ 
boıanmalarma ve davacının üç yüz gün müdd~t1j, 
evlenememeıine ve 660 kuruı maaarifı muhakemenıll ~ 
aidiyetine temyizi kabil olmak üzere 28 / 4 / 942 . t ~~~ 
karar verilmiı olmakla keyfiyet tebliğ yerine kaıfl' Ad 
üzere ilin olunur. 2015 ~ Ve 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL U. Neşriyat ModorD~~ iııı 
Baaıldıtı yer : BUGÜN Matbaaıı Rifıt YA 


