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Denizlide zelzele 
Denizli 26(Hasusi)- Burada 

oldukça ehemmiyetli bir zelzele 
kagdedilmiıtir. Hasar olmamıştır. 

t.1 i L L l MODAFAA y A 120,000,0oo LIAALIKl 
FEVKALADE TAHSiSAT AYRILIYOR 

Ziraat aletleri çok ucuz· 
f igatlarla satılacak 

-........ 

Endüstrimizin 
kuruluşundaki 

isabet 
Yazan: CAViT ORAL 

b' 1931 Seaeıindo idi. Ankarada 
~ •r 2\raat konrrui toplanmıştı . Bu 

0 ntreyo iştirak etmek için AtJa· 
ll•dan da bir h~yet relmişti. o za 
111•n başvekil bulunan Milli şefimiz 
b.u hereti kabul etmişler, dertleri 
;

1
• dilelderini dinlem'şler ve demiş 

•rdiki; «pamukçular hem ıizi kor· 
~1'11:ıa\ı; ve ıize pamu\.lıuınızı de· 
'"' fıatınd:ı sattırmak ve bom de 
~eıııleketio giyim i htiyacı n ı ka rşı · 
t"•k için mensucat fabrikaları 
Urıııaiı düşünüyoruz.• 
ı· Milli Ş~fimizin bu ıödcırıle fa 

~'Yet ııahıısında eserlerini rörmek 

:~~n çok uman geçmedi. Oa on 
t 

1
• •ene içinde yordu muzun mub-

•lıf ıeıntlerindl', başka başka ibti 
Ylçluı karşılayacak fabrika ba 
~.•1•rı yükıeldi. Burüa memle\te. 
'l!llıin pamoldannı, y6olerioi işle· 
~~n, şekerini, kiğıdıoı imal eden, 
• 
0ıaıur vah demir madenlerimizi de 

t~rli bir servet yapan, küçük bir 
tıııkyaıta da olsa, çeşitli bir endüıtri 
~e •ahip bulunuyoruz. Ve boaan 
b~Yllletini l'hemmiyetlni, her fÜn 

b~·~ dabı öirenmiş oluyoruz Hal· 
p 1kı o ıaaı ıın bu f.tbrikaların ya
dı tn~ıı tasavvur edilirken bir çok 
b~di~odoları mucip olmuştu. Bilen 

tıııyeo her kafadan bir seı çık· 
~ıttı. Her .atızdan doiru yanlış 
•tık.itler ileri sürillmüştü. 
~ F ak&t bar ün dünya pazarları 
>t 'P•naıış bir daramdadır. lktiıadi 
~ ticari mübadele tamamile dur· 
I Qltıır. Kontenjanlar, Kleringler iş -
;ı.aeı bir hale relmtştir. Çünkü 

lefl~Y•oın bütün btıyük meaaleket· 

l\~1 
harp içindedir. Hiç bir devlet 

di 7.:~Ya, lnriltero, Amerika ken· 
dn lıyıçlaraodan başka bir şey 
h filtıaıe111e ktedlrlor. Her devlet, 

•i:r çeıit ıanayiini harp , endüıtri· 
dır~ lt•taıak rohında çalışmakta-

ııı, Şillldi düşünelim, eğer o za 1 
ıı., 11 

bu MenSQcat fabrikaları yapıl· 
bu ~I olsaydı, ucuz veya pahah 1 
0~ 0 çolduiumuzun giyim eıya11 
b, '•k kullandıiımız kaput bezini, 

1lllay . ~l ı, pazeni, batti elb11e ka· 
0 •rıoı nereden alacaktık? Eier 

tııt'lllan ba feker fabrikalara ka· 
kıu~•lllıı olıaydı, bize burnnkn 
tec 

1 
it ?ünyaıında ıekeri kim ve· 

f,b;.ktı? Ve eier o zaman domir 
leri 

1 
~•ı, kiiıt f abrilr.ası ve diğer

i<,,,~~ ~lınınaınış olıaydı, borün 
iıtt,, ltun demirlerini, lzmit'in ki· 
c,ltti~;ı neredeo tedarik edebile· 

tir 1t· 80rün realite röstermiJ· 

hyi~ ~er • Uirlll sanal, riyim do, 
de bı:ı • ve bilhasaa harp aaoayii 
dııtıı k llleaılekette barlln içio ol· 
tl~'lll •dar ya"n için de bayati 
tv,t ıra~~eti olan bir meseledir. 
.. llai ıç bir zaman TOrklye bir 
tlr'at lbe11ıleketi mi yokaa bir 
lt,1, llleaıteketi mi diye bir mlna· 
1'Gr1tı YGrlltılleaıez. Şilpbe yok ki, 
ftl'ldt1Ye tabıt ıartlarına röre, her 
tldir ~. •vveı bir ziraat memleke-

• •Y1il11 
tQ bll'ltık relirlerlnlo dayandıtı 

kayııak dı topraklar. Fa· 

Yeni bir koor-. 

diiıasyon kararı 
Ziraat Vekaletine sel8hiyet veriyor 

Ankara 26 (Radyo razeteıi)- Y arrn, ç iftçilerimizi ilgiloodiren 

bir koordinasyon k ınarı intişar 

edecektir. Çıftçilerimizin sapın 

ve uçdemiriai ucoz fiatlarla le 
mio edebilmeleri için milli ko· 
runma aermaye•inden bırbuçuk 
milyo n lira tahsia olunmuştur. 
Uç Jemiri aletleri imaline baş
lanm ıştı!'. Yeni kararla, ziraat 
vekaleti, satırı alınan veya ima 
edilen vuıtaları icabında aşığı 
fiatla ntmaia mezua kılınmak 
tadır. 

Dijer taraftan pulluk için 
de, memleketin her tarafında 

muteber olmak üzere bir fiyat 
tesbit edilm iştir. A.,lc ara tipi 

pullokıar 20, Ere t.ipi pulluk· 
lar 15 lira fiatla 11tıhcaktır. 

Bu ilet ve pullu\.ların sd1,ı 
Türkiye ziraat bankaııı ve ajan 
ları tarafından yapılaca it tır. 

ÇİFTÇİLERiMiZE 
2 KURUŞ FiY AT 
FARKI VERiLiYOR 

'•: : : ::;: ~ Mal yatırıpta 

geldi • şimdi ölmüı bula· 

xo:• e::: ::: • 

Toprak ofise • 
emır 

Geçen yıl mah-~ 
ıullerini toprak 
of iıo ıatan çlftçi· 
}erimize iki kuruş 
daha · fiat farkı 
verilec,.ği malOm · 
dur. Öğrendiği

I nanların paraları 

t . t l ı· t . g k ı n da verasetnamei brazı e 'V z ı a s e s ı a şartile variılerine 

k •• l d ""' t · ı veri ecektir. 
O g e T e a g l l l g O T Listede gösterilen 

mize röre, bu -·=== =====.:cc:c:::c= - rüolerden başka 

farkın verilmesi için ofise emir relmiştir. Ofiıçe ha· 
zırlanmakta olan liıteler yakanda köylerimizo daiı
blacaktır. 

rilalerde müJtah11ilin ofite mııracııat etmemesi lizımdır. 
Toprak mahsulleri ofisi tarAfından 942 yıh hu· 

bubatını yerinde mubayaa için Adana vilayetinin 

Müıtahıile liatede tayin edilen günlerde parala muhtelif bölreslne eltipler yollaodı(ıoı yazm1şt·k • 
Ceyhan, ÜJmaniye, Karaisalı kazalarile Miıiı, Kara· 
taş nahiyeleri ve Ayaı, Mihmaodar köylerinde ekip· 
ler bütüo hazırlıklaranı tamamlamışlardır. Müıtabıili 
bekletmemek için barelarda lüzumu kadar memur ve 
kantar buluamakta, mübay>a rünıın her aaatında ya. 

rı dığıtılacaktır. Ofise mal yatıranlar başlarında 

köy ihtiyar heyetleri olduğa halde ofiste hazır bu· 

luoacaklar ve paralarını imza mukabilinde alacak· 

lardır. 

Aıkerde veyahat bış'<a yerlerde bulunanlar , 
bulunduklara yerlerde vekiletname tanziın ettirecek
ler ve fiyat farkını vekilleri vaııtuile alabilecekler
dir. 

pılmıalttadır'.. . . _ . . • 
Ôtreodırımıze gore, Mıbmandardan şehrımıze 

kat ba demek deiildir ki, Türkiye 

ıanaileıemez. Bu demek değirdir 

ki, Türkiye kendi topraklarında 

yetişen ilk maddeleri imal edecek, 

mevcut madenleri işleyecek vo 

keodiai için çok mühim olan bir 
harp endültriıini karamaı. Böyle 

bir fikir ytırütmok, bu ıekilde bir 
iddiada bulunmak tamamile dün · 
yanın burıınktl iktisadi ıartlarıoı 
ve nizamını bilmemer. demektir. 

Görüyoruz ki birinci cihan 
harbinden aonra dünya lktlıadiyab 
muhtelif merhaleler reçirmiştir. 
MGbtelif latihalelorden ıonra rll· 
dllmlQ iktisattan birdenbire otarşik 
bir iktlıat alatemlain her memlo· 
ktUı tatblk•tına rlrifUdiif ıörill· 

kadar nakliye ücreti köy ihtiyar heyetince teal>it 

edilecektir. 

müştür. Ş'mdi bu ktndi kendine 

yetme sisteminin her memlekette, 

hadiselerin tesiri iltında, ifrata 

vardırılan bir devresi içinde raşı· 

yorııı. Bu hal acaba yarın da böy. 

le devam edecek midir, tabii kat· 

iyetle birt•Y . söylenemez. Harp 
ıonu belki milletler araaındı eko• 

nomik miloaeebotler, ticari müba · 

deleler yine biraz oormalltf ebilir · 
Ancak hadiıelorden ve tecrübe

lerden den alarak her memleke· 

tin de ıanayl!eımeie bütün kuvve 

tile çalışacait muhakkak bir ıey· 

dir. Onun için insan bugün ıu Sil• 
mer bank aatıı yerlerinin öoOade 

- Deyaaa UdaoJde -

Mecliste kabul 
edilen bütçeler 

Ankara 26 (Radyo gazeteıi)
Büyük Millet Meclisi 1942 m:ı li 
yıla bitçeıiııi nıilzaltereyc bugün 

de devam etmiş, ldilyuoumumiye, 
gümrtlk ve inhisarlar, dahiliye, em. 

oiret umum mildürlüiü, Jandarma 

ren el komutaohtı, hariciye, 
ııhbat ve içtimai muavenet, adliye, 
tapu ve kadattro umum mildür

lüğil bütçelerini kabul oylemiıtir. 
Maarif Vekilliii bUtçcıainlo heyeti 
amuıniyeıi Qzeriode mOz1ı1kereler 
don ıonra, maddelerin rörllsül· 
meıl ,.arıold toplanbya bırakal
•lftar. 

Resimler: 
Doğa cephesinde Sovget 
askerleri tara/ından ele 
geçirilen ltalgan harp mal 
zemesi ve tahrip edilen 
ltalgan tanklarından biri 

Yeni Japon 
Meclisi 

Başvekil T oyo bugün 
mühim bir nutuk 

söyleyecek 
Ankara 26 (R.lldyo raıettsi)

Yeni ıeçilen Japon Mec iıi olfttan 
üstü bir toplantı yapmıştır. Japoa
ya'da seçim bir k•ç hafta önce 
yapılıaış ve hükQmetio harp politi· 
kasını ta1Yip eden bllyük bir ço· 
ğcınluk temin edilmiştir. 

Y oni meclisin 946 azası var· 
dır. Reımi açılış rünü 27 may.,ta 

Baıvekil Toyo'oun mühim bir nu 

tuk ıöylemeıi bekleniyor. Toyo1 

imparatorluiua dış politikuını yeni 
baştan izah edecektir. 

Moskova büyük 
elçimiz 

Ankara 26 (Huıuıi muhabiri · 
mizden) - M~zunen lıtanbulda 
bahınan Moıkova büyük ı içimiz 
H~ydar Aktay buıünlerde memo· 
rlyeti bajına dönecektir. Ayni el 
çilik başltitipliilne Fatin Rüştü 
tayin edildi. 

Şehirler arası telefon 
göru,melerlnde gece 

tenıllAtı 
Ankara 26 (Huıu!İ muhabiri 

mizden) - Şehirler arası telefon 
rörüımelerinde g ece tenzilatl ı saat 
yirmide başlıyııca\ct ı r. Comıı rteai 
giioleri saat 13 den Paıartesi ıaat 
ıekize kadar olan görüşmelerle 
reımi bayram rilnleriode yapıla-

ca'< rörü,meler tenzilitlı tarifeye 
tibi tutulmuştur. 

lat• mU•t•t•r muavini 
lzmlre gitti 

Ankara 26 ( Huıuıi ) - iaşe 
mü!hşar muavini Şevket Süreyya, · 
zeytuo J• ~ı istihHli vaziyeti otra 
hnda tetkıklerde bulanmak üzere 
İzmir mıntalcasına gitmiştir. 

& 

Bir proje 
hazırlandı 

Ankara 26 (Hos•JSi) _ Millı 
Mü dıı fea v~kfıleti 194?. mali ) Ilı 
bütçesine 120 000.000 lira fevka
lade tah ıisat verilme i hakkında 
bir k ıı non prc- jesi huırJaoorak 
Bü ~ ük Mıllet M .. clieine verilmiş 
t ir. Bütçe E nc ümeninc e tetkik 
tdilmckte olan bu liyıha pek 
yakında Meclis ıilndemine a 11• 

naralı: müzakere edilecıııktir. 

Bunda" başka Milli Müdafa 
a istikrazı hakkında da bir ka 
nun liylhaıı hazırla·Jarak Mecli. 
se arzodilmiştir. Liyiba Maliye 

1 ve bOtçe encümenleriodo ince

lenmektedir. 

Meksika 
Mihvere harp ilan 

etmek üzere 
Ankara 26 ( Radyo raıeteai ) 

Mehikodan alıoan bir habere 
röre, M~kıika poı-limento daimi 

komisyonu, mihvere harp iliDJ 
hak\: ı ndaki projeyi ittifakla tasvip 

etmiştir. Bu proie ayni zamanda 
hükı1mete fevkalade ulihiyetler 

vermektedir. Proje, Perşembe ril· 
nü olıj'anÜ!lÜ bir toplantı yapa· 
cak olan kongreye ıuoulacakhr. 

Meksika genel kurmay baı• 
kam, Mekıika ordoıunun her ihti· 
male karıı hazır bulunduianu ıöy
lemiştir. Melt•ika ordusu 70 bin 
askerden mürekkeptir. Yakmda 
buna yara tal im görmüş 400 bin 
asker iltihak edecektir. 

Amerika 
Yakında ikinci hava 

cephesini açacak 
Vaşir:rton 26 {a.a )- Royter: 

Baıı belirtiler' g öre Birl~şik Ame
rika yakında ikinci hava cephesini 
açmak snretilo Almanlara karşı hü
cumlara iştirak edecektir. 

Kudretli bir Amerikan hava 
filoıu için rerekon beozln vo mü
himmat lngiltere'de toplanmış bu
lunmaktadır. Amerikan fılolım kendi 
kumaodanlarının idaresinde fakat 
lngiliz hava Mareışalinin kontrolü 
altında harekatta bulunacaklardır. 

Beden terbiyesi 
Maarif V eklletln• 

bailanması k•r•rl•9tı 
Ankara 26 ( Huusi) - Be· 

den terbiycıai umom müdürUlğü 
bütçesi bOtçe eocümeniode ifÖrQ. 
şü16rkeo bo t11şkilitın ayni ıeli· 
hiyetJerle Maarif Vekaletine bai· 
Janmaıı kerarşlıştı. H lı kOmet mec• 
fit• ba buıus~a bir layiha ver.,celrtir. 

Bin Yunan çocuğunun ue-
tirilmesinden vazgeçildi 

Ankara 26 ( •· a.). - Yuoanistandaki büyük iaıe tıkıntm dolayıılle 
b'lh sa çocokl•ran klfı gıda bulamamaları üzerine 1000 El•n • 

ı as . 1 k . • .. çocoga· 
oun yurdumuza retırl erek _ orunalma~ı ıçın lüzumlu baznlıklara bqlan• 
mııb· Haber aldıtı~ız~ ıore, ba rtıalorde Y onan kmlbaçı bııkanı 
Tlirlsly• kızılay cemıyetıne müracaatla lisan, mabit ve aileden ayrılma 
bakımlarından yurtlan dışına çıkarılmıın11ın1 iıtemeıi lberloe ba t.,eb
blllteo vıqı9ilmlttlr. 
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Askerlik-----~-

Alev Saçan 
Hardal Kralı 

öldü 
Türkiye'de 213 Milyon 
Meyve Ağacı Var Makinalar 

15 Mayıs ta. 
rihli resmi Alman 
barb tebliği 173 
numaralı btihkim 
tabarunnn Kerç 
muharebeleri esna· 
11nda 10.000 düş· 

1000 Alman 
müdafaada 

askeri , 
bulunan 

10000 Rus askerini 
nasıl yok edebildi ? 

ke adar çıkacak 
taburlar teşkil 

ederek iyi bir ta· 
arrut silibı elde 
etmişlerdir. Hele 
buolır tahkimata 
sıjınmış kıt'alara 

tesir bakımmdan 

S on haftalar zarfında l~~il~e· 
de çok tanınmış ilci kışı ol 

milştfir. Bunlardan birlnciıl Atholl 
Dülcüdilr, lngiltere in en zengin 
va erı iıntlyazlı inııanı idi Bu im 
tiyazlar arasında hususi bir or· 
dusu bulunmatı da varda. loriliz 
sahillerine yakın Man ada•ı, At
boll dükünün malıdır. Hususi bir 
ordusu balunmasıoa bu ıebeple 
müsaade edihuiştir. Bo ordu 250 
kişiden mürekkeptir. Aıkerler iyi 
l'iydirilmlş ve teçhiz edilmiştit. 

Bu yll yas meyvalann pa-1 
halı olmıyacağı sanıllyor 

Endüstrimizin 
kuruluşundaki 

isabet 
man askerini te· 
mizledi&'ini bildiriyor. Ba esnada 
eair aldıiı zikredllmedijine göre 
bu temizlemenin yok edildiii, öl· 
dürüldüğü manisıoa ahnma11 ica• 
beder. Bir tabur mevcudu bütün 
ordularda ~n çok bin kişi olabillr. 
Fakat normal olarak bugünkü ta• 
burlar 600 - 700 kişi mevcudan· 
dadır. Bu kadar mevcotlo bir ta · 
burun aşağı yakara bir tümenin 
muharip mevcuduna tekabül eden 
10.000 kişiyi öldürmesi normal si· 
lihlarla pek izah olunamaz. Kaldı 
ki Sovyetler burada müteamz va· 
zlyetinde de dej'illerdir ki müte
addit dalralar halinde hücum etli· 
ler de o suretle birbiri ardınca 
biçildiler diyelim. Müdafaada ol. 
daklaraoa göre ba kadar insanın bir 
arada öldürülmesi için istihkam ta· 
borunun şimdiye kadar lr.allandıtı· 
na bildiiimiz normal silahlardan, 
yani tüfenk ve makineli tüfeok 
ıilihlarmdan başka dir şey kullan · 
ması lizımdır. 

Bo tabaron bir istihkam ta· 
boru olması da röze batar bir 
şeydir. lstibltimlar fenni bir ıınıf · 
tır. Vakia icabınd• harbin içine 
bem de en öo safta rirerler amma 
bu hizmet daha ziyade me1eli mi· 
nilcrin kaldırılması, bazı teıiılerin 

tahribi, miniler üzerine köprü ku· 
rulması ribi hosaslara inbiaar eder. 
Aııl muharebe iti ile zaruret ha· 
linde uinşılar, o vakit de dediii· 
miz ribi normal silihlarla nihayet 
kendi mevcutları kadar insan öl· 
dürebilirler. Bu itibarla bu teblij'in 
bildirdiii iş de mutlaka bir fev
kaladelik vardır. 

Sonra Almanların alev maki· 
nalarıoı kullanan kıtalar• da (Flam
menvverfer Pıoniere) alev makinesi 
istibkimcıları, dediklerini hatırla· 

mak bu iıteki rarabeti çözer ma· 
hiyettedir sanırım. 

Almanlar 1914/18 harbinden 
itibaren bu alev saçan makinaları 
kullanmışlıır, gerek geçen ve re· 
rekae ba harbde bir çok yerlerde 

mühim neticeler almışlardır. Bilhas· 
ta tahkimatın mazkallarına karşı 
çok mühim işler rördüğü daima 
zikredilmiıtir. B~ makinalaran esas 
bildiğimiz primuı tazyiki lambala· 

rıoın aynıdır. Yani tazyik edilmiş 

hava veyıı diier bir raz va11tasile 
yanıcı maddeyi uzaklara püskürt· 

mek ve bu püskürtülen şeye ateı· 
vermekten ibarettir. Yaoıcı madde 
benzin veya daha hafif petrol müı· 

takkatı olabildiği gibi diier ecza 
lar da olabilir. 50 - 60 metreye 
kadar tesir ettiği yani buralardald 
iotanları yakarak öldürdüiü, maz· 
ral kapaklarını erlttlii ve)a doku· 
nalmıyacak kadar ısıttaiı içi~ ar 

kaıındaki insan veya ıilihların ite 
yaramaz hale reldi_ii ha~r veril
mektedir. Primus laaıbasale tahta· 
kurularının temizlenmesi ribi birıey. 

Mühim olan keyfiyet alevi 
mümkün oldoğn kadar uzaia rön. 
dermektir. Almanlar da bu ıilihı 
1914 deoberi tekemmül ettirerek 

1 • 
evveli ı 5 - 20 motre o ao tesır 

ıahasını yukarıdaki rakamları, yani 
50 - 60 metreye çıkardıklarını 
biliyorduk. Acaba şimdi bo te1ir 
daha mı fazlalqmııtır? Buna rayri 
mQmkOn aazarile bakılamaz. Zira 
alevin atılma meaafeıi bir taraftan 
tazyika, aij'er taraftan atılan ma· 
yli9 aeyyaliyetloe bailıdır. Boalar· 
dan hanıriai artırılabilirse, alev ma · 
kineaiola teıir ıahası da onisbette 
artar. 

Bize öyle reliyorki Almanlar 
bu kış esnasında bo ıilihlarda 
mühim terakkiler meydana setire
r•k H bıoun için d• oamara11 173 

eşsizdir denilebilir. Meseli müstah 
kem mevziin bir tarafı yarılarak 

sükOt etmiş mütearm: ordunun bir 
parçaşı içeri dalmış ise mukave. 
met eden tahkimabn içerisini te· 
mizlemek için bu makinalardan da· 
ha muvafıjı bulanamaz. Hele is 
tibkim1ar Kerç yarımada11nda oldu 
ğu ribi ve çabucak yapılmış, mu. 
vakkat mahiyetli ufak tesirlerden 
ibaret lse yani raza ve bu alev 
makinalarına .karşı iyi tertiplenme· 
miş iıe (ki kış ve az zaman dola· 
yısile buna imlcin yoktu) ovaklt 
bu makioalarla bir istihkam taburu 
10.000 kişiyi temizliyebilir. 

Zaten tebliğde başka bir kelinin 
me kullanılmıyarak « ve şiddetli 
ateıe raj'merı» « temizleme » den 
babaedilmesi insana bu muharebe 
ancak bu tarzda cereyan etmiş o 
lacaj'a hissini veriyor. 

Buna rağmen bu yeni sflihın 
önünde durulmaz ve her karşılaş
tıj'ı şeyi kavurur şekilde olacaiı 

akla getirilmemelidir. Tesir meta· 
fesi bir ilci yüz metreye kadar çı 
karılmış olaa dahi bu mesafe yine 
az bir şeydir. 

Bunları piyade havanları, raa· 
kineli tüfekler ve tüfekler vasıta 
siyle uzaktan karşılamak kabil ol 
doğa gibi bo silahların mermile 
rlnden makinalarıo ve yanıcı mad 
delerin çok müteessir olacağı da 
muhakkaktır. Cesur ve becerikli 
piyade buna ·çare bulacatı l'ibi 
iyi tahkimat da bu ıilahın tesirinden 
kendini koruyabilir. 

Sovyetler bu işte çok ıaylat 
vermişse bu; her yeni ıilihta oldu · 
ia ribi ıürprizden ileri retmiştir. -
T•r•u• beledlre rel•I 

veklll l•tlfa etti 
Tarıoı 26 (Huansi) - Bele 

diye mecliıi dün toplandı ve 13 
imza taşıyan 10 maddelik bir isti· 
zah takriri uzua münakaşalara yol 
açtı. NeticeJe Tanaı belediye re· 
iıi vekili Refet Tarsus istifaaını 
verdi. 

Ticaret Veklletl mUfet
tltl•rinln çalttm•l•r1 

Şeh·imize geldiklerini bildirdi· 
ğimiz Ticaret Vekaleti müfettişle 
rioden B. Hü•nü O •m3oiye'ye, B. 
Macid Ceyhana gitmiılerdir. 8. 
Salibadflin de m•rlcez kuad" t,.t 
kik ve teftişlerde bnlunmak üıPre 
Adaoa'da kalmıştır. 

Atholl'un ordusu yarım asır 
da 3 defa aef erber edilmiştir· 
Bunlardan birincisi Transval mu· 
harebesi esnasındadır. O zaman 
dük, askerlerinin başıoda, yarbay 
rütbesile muharebeye iştirak et· 
mişti. lltlncl seferberlik umumi 
harpte, üçüncüsü de ıon harp · 

tedir. .. 
Atholl dükü 19 aaalet ünva· 

oına malikti. Bir orduıu bulunma-
11odao başka şu imtiyazlara da 
vardı: Evi üzerine krallık bayra 
iınt çekmek, idama mahkQm edi
lirse ale'ide mahkQmlar için ku· 
ralan sehpanın iki misli yükıelı. 
aehp• iıtemekl . . 

Atboll dükü 70 yaşında öl 
müştür. Yaşının ilerlemiş olma-
11na rağmen her sene ordusunun 
reçit resminde bulunur ve eski 
Sltoç oyunlarını oynardı. 

lnrilterede ölenle·den ikincisi 
hardal krah Jereminah Colman'dır. 
Colman bardala ve çividi ile dün 
yanın her tarafında tanınmıştır. 

Hayata beş parasız atılan bu 
adam, ıırf y•ptıiı hardal ve Çİ· 
vltler sayesinde milyonlar kazan· 
mıştar. lki hafta evvel aeksen ilr.i 
yatında öldili'il zaman tamam 
1,800,000 liralak miraı bırakmıt 

tır. lnriliz hazinesi ba paradan 
983,000 lira veraset vergiıl ıl 

mııtır. 

Amerilcaya 
tiden Fransu 

artistleri 

Fransadaki boz· 
gundan ıonra 

tanınmış Fauaız 

artiatlerind e c 
Jııan Gabin'le Micbele Morran 
Hollywood'a gitmitlerdi. 

Micbele Morran bir iki 
film çevirdii'I halde bır türlü 
Amerika hayatına alışamamıştır. 

Bunun için Fransaya dönmeğe 

karar vermiştir. Artiıt vasıta bu
lar bulmaz yola çıkacaktır. ,jean 
Gabin'e gelioceı, bu artist Ame· 
rikada yerleımeie karar vermiş · 
tir. Bir ıene içinôe lngilizceyi 
çok iyi ö&"reomiştir. Şimdi Ame· 
rikan arroınnu öjnnmeje çalış 
maktadır. Bunun için sabahları . 
erken kalkmakta, Los Anreles'de 
paçavracılar ve şafAkla beraber 
ıokaklara dökülen işçilule rörüş 
mektedir. Gabin film çevirme:ie 
bı şlamıştır. 

lstanbul 26 ( Ha11usi ) - Son 
fünlerde ltanbol~ mevaim meyva. 
lara fazlaca relmiye başladıiındao 
bir kaç gün evvel yüksek fiyatla 
•atılan kiraz, erik ve kayısı fiyatla 
rı birdenbire düşmüştür. Kiraz 20 
- 40, erik 15 - 35, ve kay111 
50 - 60 koruş arasında toptan 
satılmaktadır. 

Bu ıene bazı istihıal bö\rele· 
rinde yaş mt'yvalarıu normalden 
aşaiı oldoiu ve bazı bölrelerde 
de çok f azl4 mey va bulunduğa an 
laşılmalttadır. Alakalılar meyva fi. 
yı.tlarmın diier yiyecek maddele
rine nazaran pahalı olaııyacajını 
ve yaş meyvaların kolaycal bozul 
masının bunların beklotilerek yük
sek fiyatla satılmasına mani olaca• 
ğını bildirmektedir. 

Şimdiye kadar memleketimiz. 
de meyva iıtihıali hakkında eaaıh 

bir şey bilinmemekte ve her ~ab

zımal iş yaptıj'ı mıntakanın meyva 
istihsal miktarı bakkıoda tahmini 
bir malQmat sahibi bulunmakta idi. 
istatistik umum müdürliliü bu nok 

sam tamamlıyacak bir istatistik ha 
zırlamıştır. 

Bu kıymetli eHrİn tetkikinden 
aolaşıldıiına röre, memleketimiz. 
de mevcut me)va ai'acının mlkda 
rı 213 milyonu reçınektedir. Bu 
rakamlar far.la miktarda iıtibsal e· 
dilen 25 çeşit meyvaya aittir. Bo 
araçlardan 234 233 ton ve ayrıca 
limon, portakal, turunç ve manda· 
}ine ribi tane ile ıatılan 515.878.449 
adet meyva elde edilmektedir. 
Bunların tatara 119.870.423 lirayı 

bulmaktadır. 

Sayı itibarile en çok f andık 
aracı vardır ve mikdarı 165 mil· 
yona yakındır. En çok yetişen ve 
en çok para setiren de üzümdür. 
Y etiıen üzümün mikdarı 47 milyon 
fındık 16 milyon, alma 10 milyon 
liradır. 

Bundan sonra sıruiyle armut, 
portakal, antep fuıtıiı, badem, ki 
raz1 erik, kayısı, ayva, dot, zerdali 
ve şeftali relmektedir. bunların 

her birioden elde edilen para bi· 
rer milyondan fazladır. 

Bir baba, sevdiği adama 
kızını öldürdü 

kaçan 

lzmir 26 (Hususi) - Birinci 
Aziuye maballeıinde 52 y•ş•nda 

Ethem, 17 zaşındalti kızı Müoev 
veri, evinde kiracı olarak otordoğa 
Sabri ile evlendirmek istemiş, kız 

da sevdiği amele Aliye kaçınııtır. 

Baba buna lı.ızarak Sabri ile bir. 
leşmiş ve Alinin evine rirmlştir. 
Kız kapıyı açmamış, arka bahçe 
den bir mektebin arsaııoa atlamıı· 

tır. B~ba ile Sabri kapıyı kırarak 
içeriye g-irmiıler, kıza bulamamış 
lar, faltat kaçtıj'ıaı anlayarak takip 
etmiılerdir. Netice:ie Ethem, bir 

hendeie yuvarlanan kızı, 12 yerin
den bıçaklayarak öldürmüıtür. Ka· 

til baba ile arkadaş1 yakalanmıştır. 

Buodan başka bir cinayet de 

Alsancak'ta işlenmittlr: 

Alıancak'ta Akdeniz ıoka-
ğında tenekeci Armando o;lu Pol 
bir kaç mi1afirile evinde şarap iç· 
tikteo sonrll yolda kendilerlle faz. 

lıa şarap içmek müoakaşaaına ri· 
ritmiş, kavradı terzi Hılaeyin Ka· 
raferye tarafından bıçaklanarak 
öldilrlllmlttllr. 

Devlet limanları işletme bütçesi 
5,645,000 lira 

Ankara 26 (Hususi) - Devlet 
limanları işletpıe umum müdürlü 
ğiioün 1942 yılı bütçe kanunu li 
yihaıı Bilyük Millet Meclisi rün 
demine alınmıştır. idarenin yeni 
yıl bütçesi 5,645,000 liradır. 

Bütçe liyibaıına röre, umum 
müdürlüğün 1942 mali yılına mah 
sus daimi memur ve müıtahdemle 

rile her tOrlii işçi kadrolarını, bu 
idareye ait teıkilit liyibaaı kanun· 
latmcıya kadar Milnakalit Vekil· 
liii hazırla1acaktır. 

idare, muhtelif ifletaıe malıe
mesiaden 500 000 liralık stok ya· 
pabilecektir. Para mevcudu bu 
ıtokun teminine yetmediği takdirde 
umum müdürlOk Münalcalit Vekil-

[ BattaTa fı blrlncldel] 

basma, pazen veya kaput be:ıi ıl· 
malt için bekleşenleri görüyor dl 
biraz müteessir olmakla berah" 
pek çok da memnun oluyor. Tee• 
sür duyuyor, çünkü bu satış işioİ' 
iyi tanzim edilmemiş olması, halk 
lüzumsuz yere beklemek :zaroretiıl' 
de bırakıyor. Memnun oluyor, çüll' 

kü bütün tenkitlere, dedikodalat' 
karşı koyarak, müsbet bir fikir "4 
realit bir rörüşle bu fabrilı:a 

kurulmamış olsaydı, acaba şi 
bu memleketin ekıeriyeti çıpı' 
kalacaklara için evlerinde oturıO" 

i• mı mahkQm olacaklardı? los 
buna düşündükçe bugün orta 
gördüğümüz şu sanıi müe11 
lerioio meydana relmeııini te . 
eden Milli Şf'fimiıe şilkranlarıOI 
ne kadar sunsak ve bu endü• 
nin kurulmasında müsbet çalı 
iktisat Vekaletinin mesaisini de 
kadar takdir etaek u olacaktır• 

Hamua kanehnın v• 
yeti tetkik edllecelC 

Ceyhan ve Oımaniye kaz• 
aru:iıini sulayan H 1mus kanalı 
ziyetioi yerinde tetkik etmek üı 
çeltik mütehau 11 B. Hıuuo 01J 
b11rün Ceyhaoa gi ecektir. 

Vlllretlmlze 11500 IC 
çivi tehala •dlldl 

Vilayetimiz ihtiyacı için 11 
kilo çivi tabsiı edildiii vekil• 
alikadarlara bildirilmiştir. 

Gelecek çivilu ayakkabı, 
dık ve inşaatta kullanılacak o 
lerdendir. 

liilnin taavibiyle 500,000 lif 
k•dar kııa vadeli iıtikrazlar .~ 
debilecektir. 

30 aj'aıtos 1936 tarihind" 
ce işe alıomaı, yahut muhtelif 
irftlerden devredilmiş bulunso k 
deniz ve atölye işçileriyle taf11 

çilerinden, vücudundan istifad' 
dilemiyecefi 11hbi muayene ı 
da anlışılaolar tasfiye edilebd 
terdir. 

Ancak bunlardan hizıoe~ 
aeneye kadar olanlara t201 

seneden fazla olanlara 150 lir' 
sabile blr defaya malıtuı 

üzere tazminat verilecektir. 
Umum müdürlüiün fabrik' 

atölyeleriyle iş yerlerinde 
olarak çalışan işçilerirıe çalıŞ 

rı rünlerde ve günde bir d 
mahıuı o!mak üzere para•11 

melt verilecektir. 

•.-----------,ı 
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Semih Uygur •============================================= ÇEViREN 
- Kırlar kadmın saçını kestinmi? 
Marton çantasından yılan ıribi çö

reldenmiş olan saçı çıkardı. 

Elan kendine mahsaı litif bir koku 
neırediyorda. 

· - Patpereatlerln potunu kırdın mı? 
Marton taş parçaıını göıterdi. Bu 

karık mermer P•rçaıanda elan o iliht te· 
be11üm vardı. 

Geller elini ıreoç '-·· 
d 

papasm --.ına 
koy a ve 

- Gözümün içhıe bak otlaın 1 d d' 
Kırlarda ıezdiii on iki lfl\nlilk e ~j 

ıamao zarfında Marton'un ıeUi tamame~ 
deiiımişti. Bakııları aert ve aletli idi, 
çehresi ıiloeıten yaamıı iki katı araıında 
detin bir çisfi peydab olmaştu. 

Piskopotan çehreıl fevkallde mıh· 

zunlaıtı. 
- Valinin kızı reldi fakat acaba 

ben ıevrili ojlama ıaybetmtdlm mi? 
Bu ıözleri o kadar yavıı söyle~ti . 

ki Martondan batlcaıının işitmesine im. 
kin yoktu. 

Papaa üıtadınıo nazarla rına tabım· 

mili edemedi. Sstkıolıtını saklamak için 
eğilerek ihtiyarın ellerini öpmeie kalkış 
tı. lıte tam bu eınada fevkallde bir h 11 
vuku buldu. Şöhreti bntün Avrupaya ya· 
yılmış olan rPiskopos Geller, Marton
dan önce davranarak en renç papasın 
elini öpmüt ve 

- Unutma ki : Cennen alçalabilen· 

lerindir 1 dedi ve yola çıktı. 

Üçüncü kitap 

1 
Töhötöm'ün iki torunları Bayna ve 

Baya'nın hnkllm ıiirdlli'll Erdelek budu 
dana çeviren dailardan yilkaelen ıünetin 
reoıri kıpkırmızı idi. Maroşla papaılar 
birlbirine ıqkın ıatkıa bakıyorlardı. 
Müthiş bir fırtınanın koprnak üzere bu• 
lunduğonu bi .. ediyorlardı. Bu meaeleye 
dair aralarında birıey konuımaktao çeki· 
niyorlardr. Fakat Piıkopoıun kehanetinin 
doira çıkacıf ıoı yeni yeni bir çok ıztı· 

raplara dayanmalt lcabedeceğiae inanı 
yarlarda. 

Her şey deiişmiıti. Vaktile duadan 
kalkmayanlar şimdi kiliseye t'elmez ol-

muştu. Yarım dinliler ite mibr.ap önüne 
diz çökerek röiOılerini döve döve yllk· 

aek seıle ibadet ediyorlardı. Kiliaenln 
kapısı öııünde keskin bakışlı, korknnç 
yabancı rölreler dolaııyorlardı. 

Daşanda balıkcı kulllbeleri etrafında 
orman avcıları ara11nda oğul vermeie 

bazırlaaao bir arı teliıı ve oiultaıu da· 

yulayorclo. Kilisenin kulealnden ovada 
bir takım rölrel,,rin ateıten •tefe ko. 
şaıtoio görülüyordu. 

Yakın ıebirlerden de şikiyetler yük
şelmeie bqlamııtı. Halkın diliuden iyi 
anl•yan ve onlarla kadeh tokuttararak 
konuşan bir takım adamlar Bellaşi Vata 

uamıoa yeni arazi takıimiaden bahaedi· 
yorlardı. Bu arada bir k111m papaaların 
araılıine hücum •dilerek bölilflllm .. ı ka· 
rarlqtarılmııtı. 

Ruteo hududundan fırtına oğul 
ile kesik keaik öten boru aesleri 
iıyan haberleri biribirini takip ediyo 

Yabancı ülkede saklanan Arpad oi 
rından Andarı ve Levente ordu to 

yorlarmıf. Geliyorlar, geliyorlar 1 
kazıla boyayarak vatana ıürülen kar• 

keyl kanla yıkayarak geliyorlar. 
ananeyi kabramanlıiı ihya edecekler 

banca süprüntüyü badattan dışarı I 
caklar. 

Herkesin röztı dopya çevrilı:oif 
taraftan yllkaelecek toz bulotlarıoı 
lerken direr taraftan da ellerile kd111 

rının kabzeıiol okıayorlarda. 

Marton'un hareketinden birk•' 
ıonra Vata beyin daveti üzeriıı• 
V etiıa beyleri Maroş kaleıinio di 
toplanmışlardı. Her biri beraberiod• 

ıürll sllibh muhıfız da retirmiştl. ÇI 
ları kalenin Önündeki reniş çayarlıi'• 
mımen kaplamıştı. 

( Dewunı fHl'I 
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Mırıntılar, kırıntılar 
karşısında 

ltalyan 
ordusu 

Bomb•. uçağı sıkın· 
tı•ına dUttUler 

Tokyo 26 (a.a) - Çokianr 
cepbe!inden Domel ajansına bildi
rildii'ine röre, şiıııalden başlayarak 

cenuba doğru inen reniş bir çevir
me bareketile, Japon kuvvetleri bo 
sabıh Kinrva'ya karşı kat'i bir ta· 
arruz hareketine geçmişlerd" r, 

Karadenizdeki 
Sovyet 
Osleri 

27 Mayıs Çarşamba 
TDrklye Radyodlfthyoa poıtaları 

TGrklye radyoıu, Aakarn Radyoıu 

12,30 Projnm ve memleket 
aaatJ ayan. 

12.33 Müzik: Muhayyer maka· 
mmdan şarkılar. 

Y 8 z a n Eski harplerdeki insan kayıbının azlığına bakınca yeni· 
~ E F I K !eriyle kıyat ederek şaşkınlıj'a düşmemek elde detil. 
lı:I \1eseli çocakluiomazda aylarca ıazete sayfalarını 

le . A L 1 D Joldurop bizi dehşet içinde bırakan Transval muharebe· Fransız hududun
da toplandı 

Alman uçakla-

12,45 Ajanı haberleri. 
• 13.00 -

13,00 Müzik: Şarkı ve türkü
ler. 

l~~de iki taraf sadece 9,800 ölü vermiştir .1870 Fransa·Pruıya hı.rbinio karşı· 
Sır~· kaybı 180 bin kişidir. Halbuki birinci cihan harbi, yalnız küçük 
F ııtana hemen hemen iki misli, yani 330 bin askere mal olıooştor. 
raı:ııız ihtilatı ve Napoleon azrınhkları yirmi il,. senede Avrupadan an· 

Lor drn, 26 (a.a) - En son 
alınan haoerlere göre, Hitler Frao 
sadan Nis ve Korsikayı isteyen 
halyanın bu taleplerloi doğru 
bulmaktadır. 

Çungkiog 26 (a.a) - Cephe 
den relen haberlere g-öre, Çin 
kuvvetleri, Çekiang- eyaletinin mer· 

nnın devamlı hü-
cumlarına mi

luz kalıyor. -

12,30 Proa-ram ve Memlek•t 
saat ayarı. 

._ 18,30 Müzik: Radyo danı or• 
ır.estrası. 

Cak "k' ' d ' • y 

1 
1 1 aulyon a am eksıltmıştir. Umumi harpte iae Almanya ilo Avus· kezi olan Kingva' da bili dayAo· Moıkova, 26 (a. a) - Röy· lS.4S Müzik: Peırev, beıte 

"e şarkılar. tll~anın zayiatı dört )ılda üç milyonu bulmoıtu. Harbe giren milletlerin 
0 

YekQn kayıbı on bir milyona yakındır! 

' 
Kırım harbi, eıki savaşların en feliketliıidir: 785 bin ölü ile ıona 

t"' . 

Vaşington, 26 (a.a.)-Nevyork 
Times gazetesinin bir mobabirine 
göre, İtalyan Kralı Fransız hodo· 
dona yakın bir nok~ada toplanmış 
bulunan ltalyan ukerlerini teftiş 
etmiştir. 

maktad1rlar. ter: Alman baş~omaodanhğı Al· 
Mahar4'be şehrio 6 kilometre mao hava ordıııooı mütamadi· 19,30 Memleket saat ayarı v. 

ıştır. Acaba Ruı-Japon harbinin bilinçoıo nedir? Milyonlar mı? Ne f ~2er? Topu topu 160 bin klşil Büyült harpte en ocuz kurtıılıo iki dev-

öteıindo cereyan etmektedlr. Bir yen deil~i\t işler yüklemekte ve 
Domei tolrrafı, iki Japoo kolonun cephenin bir kısmından diier 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika 
10,55 Müzik: Faııl heyeti. 
20,15 Radyo razeteıi. ' beşer bin kişi ile Portekiz ve Yananiıtandır. Bu ııoounco devlet a 

13•dolq sergüzeştine atılmasaydı Cihan harbinden adeta pirüpak kurtul
l:uı olacakta. Birinci dünya felaketi sırasında yuvarlak hesap 60 bin ö 
t I "ererek boyrok kesilen Amerika şimdi, her halde bu kadarcıkl" kur· 

11 •ııııyaca\:. Raıyanın iae geçen harpteki gibi iki milyonla işin içinden 
11Yrıta • - h • d' 

Nehru - Gandi 
mUllkatı 

k11kaç halinde ıehre cenap ve şi bir kısmına, mevzii hava üılün· 
şimalden ilerlediklerini .burün bil· lüğünü artırmak için tam grop · 
dirmektedir. lar halinde uçaklar nakletmekte· 

Viıi 26 (a.a) - Yeni Delhi· dir. Diğer taraftan Kırıma yüz 
den bildirildiiine göre, Bir· lerce fazla uçaiıa rönderilmeıi 
manyadaki lngillz kumandanı Sti Almanların bava alanlarına hr 

20,45 Müzik: Bir Halk türküsü 
öğreniyoruz - Haftanın tQrkQıQ. 

21,30 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Fasıl proiramıoın 

ikinci kıımı. "el Hindiıtana varmıştır. ııııyacarı şup esız ır. 

b Bu iıtatiıtildori niçin veriyorum? Ne olsa nihayet bir yıldan önce 

0 
•rbio biteceiioe inaodıj'ım şu sıralarda hem ateşe uzak kalmak, hem 
~du ve politika kudretine dayanarak şerefini ve doromunu korumuş ol
d·'k, hem de rittikçe ıoloiu tüketen devletlerin karşısına icap ederse 
~r:ıç ve hazır çıkabilmek fırsatını bizo veren temkinli politikamızı Öv· 
k •it, huna hamdüsena etmek içini Şimdiye kadar nelerden ne he11plı 
ıırtuld - - - • · b y oromuzu goz ooQoe getırince azı iktisadi aksaklıkları dile dola· 

Baorkok, 26 (a.a) - Tokyo Melburn 26 (a. a) _ Son fı Roılar tarafından yapılan ani 
radyoıu iki ründenberi Hint mille· günlerce Japooyaoıo bilh111a bom- bava hücumları esnasında ujn· 
tine ordu lisanı ile yaptıiı ısrarlı ba uçağı no'uanlıiını duymakta dıkları aiır kayıplara rağmen 
Mşriyatta tayyare meydanları, ıİ· olduğa ve Yeni Gine ile Filipiolere nihayet Kerçi zaptetmeleriol im· 
lafı fabrikaları ve kışlalar ribi in- taarruz eden Japon bava kuvvetle- kin dahiline koymuştur. Şimdi 

• · d l ·ı h Almanlar, Ker,.te kazandıkları gilizlerin Hindiıtao'daki dayanak rınan mevcu at arının yarasa e a- Y 

noktalarından uzakta bulunmıya rekete geçmek mecbariyetlnde muvaffaldyet üzerine Karadeniz. 

21,00 Konuşma (Sailık ıaati). 
21,45 [düzik : Riyaseticuınhur

Bandoıu. (Şef: Ihsan Künçer.) 
22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar. 
22,45· 

~ ''•k tepeıiode dGşa:ıan uçakları dolaşmıyan hozorlo bir muhitte mırıotı 
k~r;ııtı etmok naııkötlüktea başka bir şey deiildir. insafla, iz'anla ten· 
p 

1 er yapmak içio hiç de sebep yoktur, demiyorum. Fakat tarihimizin 
d'~•klıiına bakıp sevinçle birbirimizi hcaklamak için elımizdeki kozlar 
' ' •ailım ve daha çoktur. 

davet etmektir. kaldıkları rörülmektedir. deki donanma üderioe karşı 
M h b · b d b · b toplu halde hava akınları yap· 

Tolcyo radyoıa, Hindistaodakl u are enın ışın ın erı ii· 
22,50 Y arınld Prorram v e 

kapanı, 
bütün askeri hedefleri tahribetmi· tün cephede Japoo lıava kuvvet- mığa teşebbüs etmeğo ve bu 
ye Japooya'nın karar vermiş olda· leri kayıplarının iki bin uçaia uğurda Yuoken, Heinkel ve ye Memur alınacak 

-k ld' • · h · l d ni tip Me11enhmidt u,.akları 
ğonu bununla beraber Japon tay. yu se ıgı ta mm o uomalda ar. y 

Bugünkü ~arp kaygı
sı Yarinki sulh düşün
cesi 11e elbet üstündür 
.. YAZAN la git tere 
" tam hürriyet 

•crneddln yurdudur. ln-
•d ~ • d • k gilizler, kendi 
"~•tında, söz, ~ ve hareket 1er
rııı'd e•lii'ioin kayıt11z şartsız totko· 
.., lirler. Harb ribi büyülL tehlike 
):/edbir umanları bile bu hürri 
bn~ kıııııaz. Buouo örnejioi, yaloız 
•ç·kQınetin ve harb hareketlerinin 
A Ça tenkidinde deiil, meteli, 
··wrup d h· a a karaya asker çıkararak 
it Ct h de·· p e kurulması roreklı midir, 
rıl lllid" ? "b' .,_ b. d. ıı10 • • ır ırı ı ea nazır. ır ava 

"o ılu YÖnln müoakaşa11oda rörü 
1 

'
0 2: H ı · b k lılı ' atta harb f aye erı a I• 

adan " l . • M lelll ayrı ayrı düşuoce erını ıoy 

hk~kte devlet adamlarının bile 
·~ıııedikleri röze çarpıyor. 

~r ı.eçenlerde Milli Emniyet Na· 
l lYl • 

h'r:ıd orrııon Almanyanıo 1918 sul 
lİııirı • boşuna bir intikıım zihniye· 
\,,.d. lararına ojradığıoı, halbuki 

" ıs' · ~I~ ıoın bundan yana olmadığını 
1iı1 •oyaya karşı dürüıt davranmak 
ı,lll'." reldiğ-ini bir nutkunda ıöy· 

•ıtı. Bo - l b I ·1· tele . ıoz er a:ıı ngı ız çev· 
'•ııde hrıd epeyce boşnotıuzlok o· 

ku ... 
1'~1• Lordlar kamarasında bü-

... etı k ke111 sı ıştıraolar, ıorruya çe· 
"ereer <>ldu. HükOmet adına cevap 
ıııı .~ 

1
lord Cranborne, Morriıon 

o2 eri • . . 1 teııın nı ıyıye yorarak, or·ıte· 

"Uttu· ~dalet prenıipi airuna dö 
llıaııy:~o~, ~u adaletio yl\loız Al 
ıı,ı,, •çın ııtendiğioi ve emniyet 

lQJQ L 
llokt r:ıut~uoda buna aykırı bir 

• olırı d • lrıuıı leltl' a ıgıoı söyledi. Bu yoru· 
d,ıı 1 ne olursa olsun bu barb 

•oıı ' rı,..,I ra Alınanya hakkında, bir 
'•ırı1 adaletaizlik ve intikam an• 
k,t e~l.~n Versay ziboiyetile hare· 
ti•<>ıı •

1
' ıneınesioi isteyen Nazır Mor 

. ı e Al 
•ır:ıd, nıanyayı bu sefer e1ki-
tııı, 

1

11
1 daha ııkı bailar altına al-

c ına1t . t ' ar ıs eyeo yayrıo düşü11-
aııoda d • 

Al erın ayrılık vardır. 
ileri .~arıya için ıoo zamanlarda 
b.Ikı derillen bu türlü fikirlerde 
•ııl,tıı... belli bıılı bir ooLta 
~ ... aıı İ t .. nıo 
' N, 1 eniyor. O da Al an d 'Yonal , m 

el •ıı ayrıldı. - Sosyalist rejimin. 
... att, - rı V• Nazi ıeflerioi için 

lllıı tıp1t 21 takdirde Alman milleti. 
''-el, 

1 
.. baı~a milletler &'ibl ma

t•ııcı,1 rorec:etini bir sulh propa· 
~lı.ı, 1 

gibi duyurmaktır Esaıen 
Old llYa il ' , 
l lliu lo ~ ıulhun tek çaresı, bıı 
'nıaıi .. r i•lterede çok defa ıöy. .. ır. 

Ga. Fakat l 
tlod, d 0 rllterede ba nokta 

e dClfGnce birlijloi çok 

( Tao'daa ) yarecı erme ut n taarruz arını n· •1 • b" ü 1 1 ------------ kullanmaktadırlar. Şimdiye ka- Beledı'ye 

1 1 
dar Almlln akıncıları daiıtılmış 

riliz dayanak noktalarına inhisar T TT T.T v·ı M derin ara,tırmalt Jizım reliyor. ...c:ı .Lı ve ağır kayıplara uğratılmışlar 
H ettirmeleri ve Hintlilere karıı harp Rı'yasetı'nden arbden sonraki düzeni, denil dır. Bu akınlardan biriociıi 21 1 

hareketlerinde bulanmaları için e· 27 aı 1942 1 diii ribi, herkeı için eşit bir ada- mayıs mayısta yapılmıı ve 4 Alman 
mir verildiğini bildirmektedir. K d - h 1 b 1 55 let temeli üıtüne kurmak, yeni hoc ÇARŞAMBA uçarı düıürülmüştür. anara a muo a u unan 

v Yeni Delbi, 2,6 (a.a) - Kon· il 1 k ü 11 d '- 1 1 ki nobuzloklarıo, sonradan patlak ve YtL=t942 - A Yı S Güa : 147 Hı:ur 22 Vişi, 26 fa.a) - Harkof er ra ay 1 cret ad• 0 u a 
gre partiıl lideri Nehro, Gandl ile h l • ü b k ren ııkı ve baskıların ve lbunların Rumi usa. MaJl• 14 bö•realnde muharebe yeni bir 1razoz ane memur uruna m H a a 

1 d w d rörüşmek üzere dün Vardba'ya Hicri 1361- • Cemadyel'evel 11 fh · · · 1 k ile memur alınacaktır. ogur uiu harblerin önüne aeç- sa ~ya gırmışhr. zvum f!timin • ritmiştir. 1 t'h 29 5 942 mek için milletler arasında efendi· de çevrilmiş olan Ros birlikleri m 
1 

an · · cuma (Ünü 
si ve köle1i, boyurocusu ve boyun kurtulabilmek ve gerideki kov· saat 10 da Yazı işleri bilroıuoda ya· 
eiicisi olmamak gerektir. Her gece bUtUn gUzlde allelerln toplandılı 1 vetlerle birltşebilmek için çok pılacaktır. 

Halbuki reçenlerdo logiliz ha· rayret sarfetmekte fakat b:çbir Orta mek.tep mezunu olmak 

riciye Nazm M Eden, bu harbden s EY HAN PARK' 1 n da netice elde edememekted rle-r. ve askerliğini yapmış baluomak 
ıoora loriltere RuJya ve Çinin ye Roıların hedefi Donetz hav· ıarttır. 
ni düzene bekçilik edeceklerini E r t u ğ r u 1 zasını lşral etmekti, ayni za. isteklilerin bir dilekçe ile Be· 
söylemişti. Bekçilik yahut nöbet· 1 manda Kırımdan gelecek olan lediye Riya1etine müracaatları • 

'l'k d SA D TEK mezkOr gün ve saatte evrakı müı· çı ı la ece fedakarlık vazifesi de y• t · kuvvetler de 'imale doiro ç•ka 
iildir. Bu vazifeyi görenlerde ıilih ıya f OSU rak yakarı ltovvetlerle birle,e· bitelerıle birlikte Belediye Yazı 

L b kt' F le t Al J işleri Bürosunda hazır bulunmaları 
ve .. uvvet. aıltalarında ise ıilib· ce ı. a a mao arın Kf!rç 

l k d d ld ilin olunur. 2036 
ıız ı ve emirlere uyma zora ister. e Bu G rc-c ~ • yarıma asın a e e ettikleri ita 
Müttefiklerin eskiden Versay ile ~. ll::. ~ .~ libiyet bu p1inları ıuya düşürdü. yacı olan tabaıine~ ıek1en bin kilo·-
yapmak iıtiyerek başaramadıkları G Ruslar Harkofıı arkadan çe· ekmeğ'İD 27- 5- 942 tarihinden iti· 
sonradan Mu11oliainin ortaya attı· Donanma ecesı· virerek almak Diyetinde idiler. haren kapalı zarfla eksiltmeye ko-

,, iı dörtler paktı, şimdi de dünya Bu hareketlerinde, Almanların nulınoş ve ihalesi teklif edilen fi. 
idaresi için Almanza, Japonya ve Me~hur VODViL 3 PERDE Yazan : Reıat Nuri ıol cenahlarına yaptıkları akıo yatlar haddi liyık rö üldüiü tak· 
ltalyaya yastanao iıtek baıka bir ~....,..,..,,...,_~~----------~~~~-~-- _ _ yüzünden movıffak olaınadılar. dirde 11- 6. 942 perıem~e güaü 

şey dejildir. Saat 19 dın itibaren s A z Adana c 1 MUddı111' - saat ı 1 de ihale edil11cej'İnden ta. 
Fakat lnrilterede bütQn bu « 21 « c VARYETE li lip olanların o/o 7,5 niıbetiode 

rörüaüşteki ayrılık ve aksaklıkla- « 22 c c TiYATRO (1050) liralık teminatı muvakk t 
rın burünküçetrefil durumdan çık ~~~-~-----.................... - ... ~-~~-~-------~-- Umümili"inden: ile teklif mektuplarının iliale ,;o~ 
tığını anlamak güç değildir. Japon G 1 A 1 Ş 50 _ 40 K U R U Ş Y ·~.at ona kadar memariyetiınize tev-
ve Aıya harbi, istiklali için beş Adana merkez ceza evinin ı. dıı ve şartnamesinin ceza ev·ınde 

Aileler için numarala masalar iıtek üzerine rüodüzden ayrılır. 6 942 - ü d l" yıldır dövüıen ve düne kadar ıav • guo n en ma ı seae sonu. her vakıt görüleceii ilin olunur, 
sanan Çine birdenbire büyük de. ;...---------------_ ------------ na kıtdar bir ıenelik ekmek ibti· 27-31_ 5 _ 9 2038 

ier verdirdi. Almanya ribi bir •===================::==:~=====~:::=::=::===::==:::=::=:==:=::=~=======~~~=~;;, 
düımanla tek başına çarpışan Sov G u·. N u·. N a 1 a M L a R 1 • 
yÖ Rusya, Anrlo - Saluonlara O· 1 p O R T R E L E R 1 
mulmadık bir yardımcı kazandırdı. 
Borünkü harb vargııında gizlisi 
ve ayr111 olmıyao bu beraberliğin 

yarınki ıolb hedefinde bilinmeyen 
ayrı dilekleri olabilir. Saib şartla
rında Sovyetlerle anlaşamadıkları· 
nı M. Eden Moskovıdan dönüşün· 
de ıöylemiıti. Bu aolaımanın ateş 
li kahramanı Sir Crippı hükOmette 
dir. Ôoce Almanyayı yenip harbi 
kazanmak, aolhu ıoora düşünmek, 
ıolbo kolaylaştırmak için Alman 

milletine çıkar yol bırakmak, har
bi kazanıncaya kadar Ruıyanao, 

hatti Çinin ümitlerini kırmamak ... 

lngilterede göze çarpan ve blrbl· 
rini tatmaz görünen fikir ayrılıkla 
rıoın sebebi borOole yarını koru

mak iıteyeo bu politika çarpışma· 
11 olıa rerektir. Borünkü harb 
kayrııınıo yarınki ıalh diltOnce1i
ne üstün olma11na ıafmamak 11· 
zımdır. 

o~:. Nöbetçi Eczan!J 
Halk eczanesi 

(T vaısı kapısında ) 

.. 
Son zamanlarda kendisinden en çok bah

sedilen adamlardan biri de Avustralya Baş · 
vekili B. Cortio•dir. B. Curtin, Avustralya işçi 
partisinin lideridir. Amelelikten yetişmiştir. 

1 
B Curtin ı 1885 te Avoıtralya· 

_ • om rarbıoda Perth 
şehrinde dojmoş, ilk tahsilini bitirdikten•ıonra 
marana-oz olmuştur. 

Çok zeki ve uyanık olduiu için içtimai 
meselelere ve amele hareketlerine de büyük 
alaka &'Östermiştir. 1911 de kereste işçileri bir-
liğinin omomi katibi olmuştur. . 

Daha ıonra kalemi ile amele hareketini 
kavvetlendirmek lçio 1917 de Perth ıehrinde 
cGarM Avustralya iıçiıiıt namı altında bir ra· 
ıete kurmuştu. Cevval kaleml kendisine işçiler 
ırasında büyQk nüfuz kazandırmıştır. Bunun ne· 
ticeıi olarak 1924 de toplanan beynelmilel a
mele konferaosıoda umum Avustralya işçi teş· 
kilitını temsil etmiıtir. 1928 de Avııstralyı 
parlimentosuoa i~çi mebuıu seçilmiş, bundan 
ıoora her seçimde mebus olmuştur. 1934 te 
Avoıtralya amele partisi kendiıini lider seç. 
mittir. 

Curtin tam minaaile lngilizdir. Amele par. 
~iıioin başında bulunmakla beraber sosyaliıtll· 
g-e ait fikirleri mutedildir. Daha ziyadcı banka-
ların ve JDaden te1lıatıoıo devletleştirilmeıioi 
lıtiyor, «Avaıtralyanın lktiaadi babranııt nımlle 

yazdığı eser bu itidalini bir kat daha ispat et
miştir. Bunan için kapitalist partiler bo ıoıya· 
liıt lideriodeo pek korkmuyorlar. 

Cıırtin evvelce logiliz dış politika11na mu · 
arızdı. Avrupadaki ihtilaflara karışılmaaıoı is· 
temiyordu. Harp başlAyıoca Avostralya kuv
vetlerinin deniz aıırı memleketlere rönderilme· 
ıine de itiraz etmiştir. Japonya harbe rirdikten 
ıonra B. Curtin bugünkü duruma röre bir yol 
tutmuş, Amerika ile bir ittifak yapmıştır. • BurüoQn en meıhur adamlarından biri de 
Amerika Bahriye Nazırı B. Knoks'tur. Knoks 
da halktan yetişmiştir. Babası Boıton şehrinde 
iıtirityecl idi. 1874 te doğmo~, ilk tahsilini bu 

1 Albay Knox ı ı•hirde yapmıştır. 
· _ Bu sırada baba· 
ı~nıo işl~ri .bozuldaiuodao, Graod Rapldı ıeh· 
rıne ~e~ılmışlerdir. Anneıi kendisini papaz yap· 
mak ııhyordu. Kooks bir taraftan ıokaklarda 
raıete satıyordu. 

Bu çetin mücadele rencin zelrlıını ıoo 
derece keıkinleıtirmiı, Kookı papaz olmam•· 
ia karar vermiıtir. Amerika, lıpanya il• har~• 
girdlii zaman Knoks, General RooıeKelt ~n 
teşkil ettiii ıüvari alayına •irıaiftir. Goo dı 
1808 d• KOba adaaından döomllf ve ran 
Rapldı şehrinde çı~an Herald ,.aseteaine muha-

bir olarak rirmiıtlr. 

Fakat aldıjı para kendiıiiıe aı reld'.. d 
aıuhabirliii bırakarak razete • d • lflD. ~n~ 
- • 1 yı arıtma rşını 
uzerıne a mıştır. Bunda o Lad ff k J .. ar mava a o· 
moş ve o kadar çok k yaşında ike b' pıra ızanmışbr iti, 27 

• 0 ır gazete teıiı etmiıtir. Ba ga. 
zetenın başında 12 ıene çal11mıı ve bütün 
rakipGleriol ortadan çekilmei• mecbur etmlıtir. 

eçen Umumi Harpde Franuya fÖnderl· 
len Amerikan kuvvetlerinde topçu binbaşısı 
olarak bulunmuıtur. Fakat ondan ıonra rütbesi 
yükselmedıi'i halde keodiıi Alb~y Kaoks diye 
şöhret kazaomııtır. Fransadan dondükten ıoora 
çıkardıiı razetelerin ıayııı ve ıürümü artmı 
tır. Knokl Cümbariyetçl partiye de, girmiıti~ 
Amerika ,.azete kralı Hearst, Knokı on zeki 
Dl ve oOfozana takdir eder0e~ kendisini HDe;~ 
300 bio dolar maaıla tezvı ışleri şefi tayin et. 
mittir. . 

J(nok• bır müddet bu iıle oıecr 1 1 Cb. D . v u o maı, 
fakat ıookrab _ıtcago ~ıly Nevı gazeteıini eli-n• alara u ış en çekılmiştir. 

1936 da burüokü Cümhur~eiıl B R 
1 •· • • ı·b • ooıe· "8 t ıo yeoı ıs a at prorranuna k _ 

açmıştır. Fakat 1940 ta Roose ltar~lı mucadele 
k bi ve ı e anlaı 

a neye Bahriye Nazırı olarak . , . mıı, 
mollrat partisine mensup bir Cü rhırmı!t~r •. lDe • 
b' l'.. . . . m urreııı ı e if 
~r ırı yaptır• ıçıo Cümburiyetçi parti kendiıl· 

nı fırkadan çıkarmı~tır. Fıkat ba zatın nllhaza 
o ıamaodaoberi rittikçt arttı. 
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ÇİFTEHAN 
. 

Kaphcaları yeni müs· 
tecirin e inde bütün 
noks nları ikmal edi
lerek açılmıştır. 

Kapllcada müşterilerin istirahatleri 
ve iaşeleri temin edilmiştir. 

Temizliğe son derecede itina edildiğinden 
bu şifa yllrdu olan kaplıcalardan herkesin 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, kasap 
ve gazino açllmu;tır • 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihti)"flcı için Karaisalh kazasının Patlıcanlık 
Ormanından kestirilip Seyhan nihrine en yakın iskeleden ve 
Seyhan nehri üzerinden Adanaya nakil ve 100 adedi Karai
sallıda, mütebakısı Adana istasyonunda gfüterilecek mahalde 
teslim ve şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 
6 metrelik, 710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, ı 70 
adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet ~ıralı çam telgraf dire
ği mübayaa edilmek üzere kapalı zarf uslüile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2- Direklerin muhammen bedeli beheri (8) liradan (23920) 
lira ve muvakkat teminatı l 794 liradır. 

3- Eksiltme 10/6 942 çarşamba günü ıaat 16 da Seyhan 
P. T. T. müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonun· . 
da yapılacaktır. 

4- Bu babtaki şartname her gün mesai dahilinde • mü· 
dürlük kalem şefliğine müracaat görülebilir. 

5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mek
tuplarını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait veıi· 
kalariyle 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu
na uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e 
kadar eksiltme komisyonuna tevdi edilecelrlerdir.Postada va• 
ki gecikmeden mes' uliyet kabul edilmez. 2037 27-30-5·9 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

BUGÜN 

......... ' ~· ... ,.,... ı ' ... 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

ASFALT CADDE 

27 Mayıs Çarşamba akşamı 
Açllış töreni şerefine 
büyük zengin proğram 

-1-
İlihi bir aşk ... Harikulade bir macera ... Kuvvetli ve 

muazzam sahnelerle dolu muhteşem bir film ..... 

POLA NEGRl'nin Türkçe ~özlü 

MAZORKA 
-2-

Son zamanın son harika~ı. tayyarelerin oynadığı rolü 
titretici heyecanlarla yaşatan günün şahe~eri : 

20000 KAHRAMAN 
Yaratıclları : PRESTON FORSTER 

INGRAT BERGMAN 
- 3 -

Son derece eğlenceli : Miki Mavz 
PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN AŞK - REBEKA gibi 
şaheserleri yaratan : 

LA URENCE. OLIVIER'in en son 
ibdigerdesi: ALTUN HALKA 

T. iŞ BANKASI 
Küç~ik tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANt 

KEŞIDELERı 
l Şubat, 4Magıs,3Afastos,2/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

~------19421KRAMIYELERI-------
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 il 1000 .. - 3000. .. 
2 ,, 750 il - 1500. " 
3 500 .. - 1500 " 

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

100 il - 4000. .. 
50 •• 50 ,, - 2500. .. 

200 it 25 ,, - 5000. 
" 

200 " 
10 n = 2000. ,, 

TU".'klye ı, Banka•ına para yat1rmakla yal-
nız para blrlktlrmı, ve fal:ı alm•• olmaz, arn• 
••mand• talllnl:ııd de denemlc olur•unuz. 377 

-
(50 bin Parke tatı ahnacak) 1 

1- Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke )Ol· 
lardn kullanılmak üzere Toprakkale taş ocaklarından çıka
rılmak şartile müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti 
içerisinde temin edemediğinden bu kcrre mukavelesi fesholu· 
nan 50 bin adet bazalt parke taşı, müteahhit nam ve hesabı
na açık ekıiltmeye konmuıtur. 

942 Modeli 
TELEF UN K EN radyolarımız gelmiştir 

2- Muhammen bedeli 9000,00 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 675,00 liradır. 
4- lhaleıi 2/6/942tarihine rastlayan sah günü saat 15 de Ada· 

na Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir lıteyenler 

oradan alabilirler. · · 

6- Fnzla ma.lflmat _•l_?Jak isteyenlerin Adana .Belediye 
Fen dairesine ve ıbale gun~ de nıuayyen saatta teminatları ile 
birlikte Belediye Encilmenınc müracaatları ilan olunur. 

2005 11.22.21. 31 

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

~atfla alınacaktır. 
2- Koyun etinin muhammen bedeli 2 o,ooo lira ilk teminat. 

lSoo lirad t. 
3- Sığır etinin muhammen bedeli · toooo lira ilk teminatı 

7 50 liradır, 
4- ihaleleri 29.5.942 cuma günü saat 15·30 dadır. 
5-Evsaf ~e ~artnamesi bergün komisyonda görülebilir. 
6- ~stekhlerın belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları lüzumu ilan olunur. 
14. ıs. 21. ~7. 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmakaızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modtlleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 

olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

lslahige, Ulukışla, Feflzipaıa r1e mütemadi cereganı 
elektriki santralı olp.n şantiye merkezlerine ta11sige 
olıınıır. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mc.ZlMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyesini açacaktar. 

Belediye Riyasetinden: ı 
1 - Belediyeye ait yai cami 

civarında s 1'" .k b e •nı bankaaınıo U· 
lundaiu biaa , t . -. ar oameaıne rore 
1/Hazıran/942 tarihinde "tlb • . o ı aren 
bır ili lk1 tene nıilddetle k' • ıraya 

verilmek üzere açık arttırmaya çı· 
karılmıştır. 

2 - Bir senelik icar bedeli 
500 lira olup mu vak kat teınioatı 

0/0 7,S ht1abile t.lr .enılik için 

2026 

37 ,5 iki aenelik için 75 liradır. 

3 - lbaleııi mayııın 29 uncu 
cama günü saat on beıte belediye 
dairesinde belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin mezkOr rüo 
' ve saatta yatırmıt oldukları temi
nat maltbozlarile birlikte Belediye 
eocllmenine fartnameyi ıörmek için 
her a-lln Belediye rıuıhaHbesine 
müracaatları ilin olunur. 

1991 14--16--23--27 

27 Mayıs 1942 

Yazlık Sinemanıll 
lık açılış proğramını teşkil eden ve büyük artist 

HERBERT MARSALL 
Tarafından fevkallde bir tarzda yaratdan 

Casus Aşıklar 
Emsalsız süper filmi ile kıymetli okuyucularımız 

Mualli - Muzaffer Ilgar- Necmi Rı:ıs 
nın netrs t•rkllarlle sUslU 

CEMİLE 
Türkçe sözlü ve şarkıll 

Büyük şark filminin kazandığı görülmemiş rağbet kar 
şısında bir kaç gün daha devam edeceğini müideleriz. 

Yer bulamayıp da göremlyenler için 
bu b U y U k teraatl kaçırmayınız • 

Pe.k Yakında 
Sinemanın yeni GRETA GARBO'sll 

SİGRID CURIE 

Unutulan Kadın 
Müstesna filminde ••• 

Birden 

1- Dramatik ve aürU"1oyici bir mevzoa sahip bilyük artiıt 

LOUIS JOUVET 
in temsil ettiii f ransızca sözlü 

Artistler Mektebi 
Bir Sanatkarın Merakh Hay.atı 

2- Macera fıtmlerioin eşsiz yaratıcıları 

WIL YAM BOYD'ın en heyecanlı 
ve meraklı filmi 

GOnüllü Suvariler 

Orman Emvali 
satış ilanı 

Orman 
Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Mikdarı 

Cinai Hac mı 
Köknar 440 

Muhammen 
vahit fiyata 
Lira Kuruş 
1628 ·oo 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli 
kızası dahilinde Kayseri ormanm 
dan 440 M3. mikdarıoda köknar 
satışa çıkarılmıştır. 

2- Satış 8°6-1942 günü ıaat 
16 do Seyhan Or. Müd. dairesinde 
arttırma ile yapılaca\ı.tır. 

3 - Beher Gayrı M.M3. nın 
muhammen fiyatı 3 lira 70 kuruı 
tur. 

4- Şartpamo ve mukavelena 
me projeleri orman umum Müd., 
Seyhan Or.Çe. Md, Kadirli Orman 
Bölge Şefliii yerlerden alınır. 

5- Muvakkat teminat 122 lira 
10 kuruıtor. 

6 - Satış umumidir. 

7- Orman22-5-942 gününden 
baılamek \lıere 15 iüıı mOddetle 
11tııa çıkarılmıştır. 

8- Orman on ay müddetle 
verilecektir, 

9- TaUblerin belll edilen rün 
ve ıaatte Soyhan orman çevirre 
aai1dürl0i6nde müteıekkil komla· 
yonona ticaret odası vesikaaı ve te 
minat makbozlariyle birlikte mü· 
racaatları (Ticaret odası veaika11 
köylGlorden istenmez) 2029 

24-27-31-5 

Belediye riyasetin~ 
1- Boledire akaratındaO 

tıda nomaralarile icar bedelle~ 
mevkileri yazıh dükkanlar ı . 6 
don 31 5 943 t.ribine kadaf 

aooo müddetle icara verilece~ 

2- ihalesi Mayı"o 29 
cuma ırünü saat oa beşte sete 
encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihalodeı> e 
şartnameyi fÖrmolt ve temiP~ 
oı yatırm1k üzere belediye 

sobe kalemine ve ihale güıılİ 1 

nal makbuzlariylo belediye 1 

menine müracaatları ilin ol~ 
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200 15 83 Dükkan Kıı•'~ 
200 15 85 c 

100 7 50 8 « sob11 

' 100 7 50 9 c 

125 937 10 « 

125 9 37 11 « 

100 7 50 14 « 
' 100 7 50 15 « I 

1993 14-19-ı' 

(} 
imtiyaz Sahibi : CAVl'f 1 
U. Neıriyat MOdürO : p.~{ı 

R'fat YAVf:.~0 
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Baaıldıiı yor : BUGÜN;:;, 
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