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llln tartlerı idare Ilı 
kanrlattırılır 

r " Yeni Delhi 28 (a.a.)- General Voy· 
ve) Birmanya badadaaa yapbtı ıdyaretten 
Yeni Delhiye döomüıttır. General, l'Ue· 
~ecUere demiıtir ki : 

Yll ı 2 No. 534 
\. Fiyatı (S) Kuru•tur 

'2:: --
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

«- Hiodistanı lıtill içio japooların 
Y•pacıkları her teıebbihll plbkDrtmek 
vazifeai artık Doia Hiodlıtao ordaıuna 
da1., . ,. _________________ J 

Çukurova çiftçisi 
Büyük Millet Meclisinde 
Hararetle övüldü . 

Ticaret veklll dDyor lk<D : 
''Asil Türk çiftçisinin bu hasat yılında da 

hükumetle işbirliği yapacağına· inanıyoruz.,, 

epimize örnek 
olacak hareket 
D iin ticaret vekilimiz. Bay 

Mümtıız Ôkmen büdçe 
lbGn,,ebetile Büynk Mıl'et mecli· 
11 

de iıahatta baluodo Ba a•ada 
:•ııaleketio i''"Çird i ği ıılunhh iaşe 
I ''""'una bıılırtti. Yeni mabıul yı· 
.,, daha nmitli ve deha güvenli 
hdit• . . - l d' v d el' k" ı1111zı soy e ı. e e ı ı; 

"Büyük meclisin büJçe 
ltiiiıalceresine baıladılı pa· 
ı•1 teıi günü At/anada Re· '•i .,. . . ~ L. • 

6 aruner ısmınue na•ı· 
;efli bir vrıta,,laı itle de· 
f 

1 ofaro/c o/İH vermf'ji 

6eelalaat ellili SOO bin lcilo 
ı fıfdagın SO bin lciloJıınu 
;•li1t1 etmi' bulıırıugordu. 

4tiin Çukurova lıallcının 
"'•rtalekde ö'nelc olacalc 
t.lc· d ilde 6a vatandaıı tolcip 
' •e•line ve nihayet devlet 
"• ,,.illet için laagatf bir 
..._Zil olan iaşe m~vzaanda 
:'GıtG/ali/c bize ozoml dere· 
~de gardım edecef ine lca· 

•tı,,.,.ı vardır.,, 
~l S :yın Tıcaret vekilimizin bu 
ı_.. 'l'ini itilirken Çalıurovah. 
'' hakkında iıbar ettiii bu takti 
ı._:;ter kaoaattao hi11elenmemete 
ltk Q Varandır? Hakikaten mem· 
l •tiQ b' . d 1 * . . d Q,1 ır yeyım ar ı ı ıçıo e 
t•ıı'"duta bu sırada Çokorovanıo 
ıı ~· Ç•lııkan ve bUyilk b'r çiftçi· 
~1Q

0b'' R"lcai Tarımer arkadaıımı · 
-.,._. 

11 baıoiyetli hareketine imren· 
biç kk ."e bitti ooa kttkanmımak 
~ki •lıl ıniair? Ben öyle zannede 
""• ÇukurovaDıa vatanperver 
l 1 t, .. 
.. ., rıoı yakındın b len berlı.ea 

t~t~llltQrovalınıo Rııcaioin bu ba· 
" 0 tıne llasıl imreodijine ve bat. 

i. "~"" kadar çabuk davranmadı· 
' " de ona oaııl luıkandığma "•it tadır. 
~t eİİfii._elim ki en lı.Ötil, OD ber. 
>aı\a 1' 

8 
diioya durumu içinde yeıı · 

~-' 6tiin muvasala yolları ka· 
~ct.~18ııtiln iktisadi ve ticari mü 
lıt, O ;r ~r ıöz.den ibaret kalm•ı· 
t-.,ki, yb • bır vaziyet ba11l olmuı· 
tıbi L la de bir çok memleketler· 
~ 'l•Qdi 
'ııcli . Y•rımız.la kavrulmıj-a, 
)'~et lltıb14lih1111zla kendimize 
d,,'-a ~ecb11ru. Şa halde bu 
"\'"'· fıtıoda memleketi ekmek 
tl "'' ı .. ı •ç lr. Ttllde b1ralı.aaamak, mille-
'l.c:,t 0

>-.aak içia bGkOıaetin 
~''~ teıbır ne olacaktır ? Bir 
~lr. iıtıbaalltın artmaaıoa ça• 
IQ ıa_' dii-r taraftan da mOstabai 
~lr. d"1

Y•tine rn"enmek ve dayan. 
~il •t:t~l ~ldir? qte hOkGmetin ta 

111t,,0 .. ,aııııtte bador. Bu ıllo 
..... ti, ~•da da iıtibıal mevıimi rel
.... '~llb L 

Itır 8 •-tın idraUoe baı'an '- 1.: __ •1a•n itin de bll~Gmet adı· 
-,....,, veLıı. 

...... la meçliı kUul· 

Yazan: CAViT ORAL 
Ankara - 28 

•üodf'n Ç'akarovalıtardın devlete ve 
millete kartı i•te itinde azami yar 
dım beklenditini tebarüz. ettirmİf· 

tir. Bu itibsrla Çaka•ovahlar bul'Ün 
ikinci bir vatanseverlik. tecrilbesi 
karş11ıoda baluouyor'ar demektir. 
Elb .. tte bu ıerefli tecrübe devresini 
de Çakurovanın mert, metin •e 
kab•aman inaarılarının, asil~ feda· 
~Ar, ve cömert müttah•illerinin çok 
P"hk ve bütün Türkiy•ye vine 
milli müeadelede utan ve iıtiklil 

dava11nda olduh r bi ö·oek ola . 
cak bir ıarette çıkAcııklarıoa zerre 
kadar filpbe yok tar. Ça~ arovalılar 
ba harekette bulanacaklar ve ba 
hamiyeti rösterecelrlerdir. e~llıi on 
ların içinde diljiim o'an bir iki 
nokta vardır. 

8911a da llrHI r'miılren bi~ 
irah etm•ğe çalııacığ z. lhtimallci 
bababat fi,atlarının biraz daha 
yilkHk tatalması ve bu ıaretle 
katlık, kuraklık ve fiyat drğersİz· 

1 ti yüziloden azan, ilzilntnlü ve iz 
tıraph bir devre r~çlren her müı
tah .iliu burüokü ıartlardan biraz 
daha faydalanmak iıtemesi mahte 
meldir. Hatti daha ileri rlderek 
hakikat diyebiliıi&. Ancak akıllı, 

mikal, realilt, halden ve deıtten 

aolıyao Tilrk köylilıll ve Ti1rk mil .. 
tabıili bu~n Mılll mlldafaanın hD· 
ldlcaete yllkled•ti yilkil, m ısrafı ve 
her giln artmakta olan vatan mil· 
daf aa11 tedbirlerini de l'ÖZ öniloe 
ald ığı taktirde hllkOmetine de bak 
vermekte biran bile tereddüt et· 
miyecektir. Cumhuriyet r•jimiade 
mü) t J bıilinin kazanmaıını iıte111iye. 

cek bir tek bilkOmet olabileceii· 
ni tasav•ar etmfts imkio var mıdır? 
Tabii yoklar. F.kat diloya da•uma 
içinde yapdıjımız badiaeler hükO 
meti de biraz 11lı.1, biraz daha ta 
tamla ve biraz daha ibtiyath ha· 
reket etmiye mecbur tQlmak.tadır. 
HükOmet ba vaziyet karı11ıoda 

bntnn nilfaıamaHo ihtiyaç dayda 
ğa bir maddenin daha fazla yilk· 
aeltilm•sinde bir fayda rörmemek· 
tedir. Ba aeb•pden de Türk mUstah· 
ıilioi devlet ve millet adıaa fera 
ğdk.irlıiı, fedakirlıia ve hamiye· 
te davet etmektedir. Zannederiz ki 
ba açık hıkikah da ber Çukuro
valının takdir edecığine tereddüt 
edileme&. Fakat Çakurovalalar içio 
bandao daba mllhim olan ikinci 
dönllm noktuı da, ftçen Hne f&· 
bit olanduta rivayet edilen buı 

badiathrdir. Bi& b• bynetd• Yatan. 
daılar balanacatına ıbticaal ver· 
111emekle beraber öoQaıOzdeld se
ne de ba r·bilere faı ıat vermemek 
içla ba m .. 'eleoin ehemmiyetle 
Gzerhade durmak iıtedik. Bir çok 
mnıtab.uı., diyorlar kf; •• biz re· 
ç~n Hne aeve Hve hilkGmetim'ze 
ka•ıı taahbiltlerimial yerine retir· 
dik. Hattl lS,S kanıtan bile it· 
tUad• •taaeclik. Batclaylarımm 7,S 

Ticaret vekildi biitçeıioin 
müzakeresi 91ra11nda. ticaret ve 
kılimiz B. Mümtaz Ôkme.,, yeni 
hasada ümitle girmlt balanda
ğomazıı anlatırken, Tiirk. ç~f ıçısi 

nin ve bilbaasa Çukurova ç'ftçi 
ıinin f sdakar gayretleri üzerinde 
ehemmiyetle durmuı, çiftçinin 
mesaisini iftiharla övmüıtür. 8. 
Mü -ııtaz Ô emen, nutkunun ba 
k.11mıoda demiştir ki : 

« Arkadatlar, Ç9tln bir haut 
vılı reçirdilr. Bize mOtkilit 1'Ö1-
tereo ıü•ekli, sert bir lı.arakııtan 
ç•kt k. ş md ı yeni basıda om:tıe 
rirmiş balaouyoruz. Bü)O'< Mecli 
sin bütçe müzakeresine baıladıiı 
p,zartesi rilnü bir bilınü tesadüf 
l'ÜDÜ olarak Adana'da Recai Ta. 
ramu isminde hamiv,.tli bir vaten 
daş ilk defa olarak. Ofise verme. 
ti taahhüt etfği 500 bio kilo 
baidayıo 50 bin kiloııına teılim 
t trniş balunayorda. BiUUo Çuka 
rova balkının memlekete ö rnek 
olaca~ bir ş e k i 1 d e ba va. 
badatı takibedecelı.leriott ve ni· 
bııvet devlet ve millet iç·n baya· 
ti bir mevıo olaa ia,e mevzauo• 
da mlatabııhnde b"ze lzami dere 
cerfe yardım edecejine kanaati
miz vıırdı•. Taaribe, lüzam yo~t•r 
ki meml ekttın ordu ve mılletin 
ıruht • ç oMur• n1ıfakayı, mahtaç 
old11ğa b,.rhan&'i bir maddeyi k•n 
diıine d• t~r ..-buı verildiii bal 
de dahi Hü~O•ete tealim etre· 
mek, bir ordanan mubteç olduta 
sllibı ve cephaneyi kendi evinde 
Hklamalrtan mah:yet itibariyle 
farklı bir şey dai'ildir. • 

Arkadaşlar, biz kati bir iti· 
mat ve kanaatle inanıyoruz ki, bıı 

memle"etin ber dar zamanında 
imdadıoa yetiıeo bilyllk Türk 
çiftçiıi ba asil ve civanmert kllt· 
le sonradan fitatlarao ynkselece. 
ti veya hllkOıaet plyauyı aerbeıt 
b1rakacatı yolanda k.6tllcill kim 
Hleria yapmak iıtedilderi telldo. 
lere aıla kalak ver,,.iyecek ve 
ıeçmiş senelerde olduğa l'ibi ba 
hatat yılanda da hillı O netle el ve 
lşbirl ii vapacaktır.> 

ve 8 kuroıtan ofiae verdik. Fakat 
mahsulüoil of se vermiyerek aak 
layan bazıları el altından buğ Jayın 
kiloıanu 35.40 kara1a aattılar ve 
para yaDhlar. Ve neticede de biç 
bir t•Y olmadı. Oolar para kazın· 
dılar, biz yine sıkıntı ve Uıüntil 

çektik.11 Elbetteki ba ıözleri ıöy· 
liyeolere bir hak vermemek naııl 
mOmkündür ? Hiç füpbe yok ki I'•· 

yet bakh ve reddedilemez bir id
diadır. Ancak tahmin etmediiimlz 
bu teyi bir baklk.ataa bile, halkın 
küfrUne, nefretine ve ır 
renmeaine karııhk para kaz.anmıı 
olan ba &'ibi k.iiç6k ruhla ve her 
fınılt meııf aatıoda blleıa iaaaoların 
bu iirenç hareketlerinin Çakaro· 
vah mtııtab ıillne bir örnek olabi. 
lecetine de en uf ak b!r ihtimal ve· 
rilemeı. Çüoktı bu zıif ıblıkda 
otan inaan her ıınıfta bulanabilir. 
Fakat Hciyede ölçll o1ın dalma 
ekseriyettir, 0Jan içio Çukurova· 
0111 Hilam karekterli yıırd Hven 
ve Millt Şsfioe candan lnanaaıf ve 
ona bıtlaomıı olan köylOıtıollıı, 
ç'f'çiılnln, mllıtaliıilinla kendiıin• 
öroek alacıjı lnıa'lıa Recai Tarımer 
ribf hamiyetli lnaanlar olacatın• 
aall ne t•recldOt ve ne de bir fllp · 
... edilebWr. 

- FAKIR HALK 1 C iN 
Büyük şehirlerde aşlıa• 
- --

neler açılması kararlaştı 
An karı 28 (Rıd • = ="': = ;ı:. 

yo gazete•• > - Meclis, millt müdafaa lçın 120 milyon 
zılaym da bana 
iştirik ederek ka· 
zanı ocıi"ı her 
feyi hazır bir bal. 
de bulanan imaret 
hanelerin yeniden 

~~yük millet mec liralık fevkalide tahsisat liyihasını 
ı... burün saDt 
14 de toplanarak. kabul etti 
mülhak bü•çeleri .:.::.=.: > n 

mUzakere etmiştir. Bu toplantıda, milli müdafaa ve· 
klletl emrine verilen 15 l milyon liradan bqka , 
fevkall la tabıiut olan 120 milyon Uranın .•erilmeti 
ne dair kanan liyibaaı kabal olanmattur. 

karal111atını istemiştir. 
Baıvelıil doktor Refik Saydam bu dil•ie karıı 

111 cenbı vermiılerdir. 
c- V aluflar idaresinin dahili blzmetioe alt luı· 

KAoanların müzakereıi aıNıında mebaılar tara
fından m6talialar nrdedilmlt; sualler aoralmaı, eli· 
kadar amam müdürlerce bonlara beveplar verilmiftir. 

V akıllar ıımuın mildürlDail biltçeıinin milz.akereıl 
ııraaında ıöz. alan hatiplerden Z ya Gevher Etilinin 
Vakıflar umum müdürliiiilnce lıtauboluıı muhtelif 
yerlerinde ve bilbaaaa O tküdar ve Ak11ray gibi mıo
rıkalarında imarethaneleri ihya yolııoda baz.ı hare· 
ketlerde balandaiuaa İprttle, valuflar idareıinin bu 
yolda ki çalıtmalaranı daha ziyada ihrletm•si ve h 

ma mlbaade bayararsaoız müdüril amomi cevap ve• 
rir. Bendeniz Ziya Gevher arkadaıımıo IÖylediji 
noktaya temas edecetim. Esaıen K zılayla anlaımı· 
ıızdır. Llzımgelen tertibatı almaktayız. Kıtın b!lyilk 
ıebirlerde l.luıra halk için aşhıoelcr açmak niyetin. 
deyiz» 

Baıvekilimlzin bu beyanatlara meclisin taıvip ve 
alkıılarile karşılaamıştır. 

Mec' iı, mülhak bütçelerin miiukereıioi bitirdik· 
ten ıonra, yaran ıaat 14 de toplanmak llzere d•iıl • 
mıthr. 

1 Ortoıarlc lnıilis Boılca111ondonı Olıinl•lc 

Köylüye 100000 
Pulluk Dağıtılacak 

- Mahsulat fiyatlarında çiftçi -
- vaziyeti göz önünde tutulacak -

Ankara 28 ( a. a. ) - 8Dyilk 
Millet Mecliıinin diinkO toplantııın· 
da Ziraat VeklJeti bütçeainio mü· 
zakereıi sıruında muhtelif mev
zulara taallOk eden mütalialara kar· 
şı Ziraat Vekili tarafından cevap 
hr verilmiftir. Ziraat Vekileti 
bünyesinin takviyesi ve isti4ari 
mahiıette ziraat ıarası kurulm111 
IOz.amanıı belirten Vekil, toprak 
kRnanaoan ihtiyaca cevap verecek 
derecede tedkideo l'eçtitini, mab· 
ıalit fiyatl:mnda çiftçi vaziyetinin 
l'ÖZ öollode totalduiuna, tobam 
luk meaeluinio daha 11aıh bir H· 

Harkof cenubunda ı 

165000 Rus 
esir düstü 

Bnlin 28 (ı.a) - Alman or. 
dalan Baıkamendanlıiıoın huınıi 
teblitiı Harkofan cenabandıki 
çeoberleme meydan mabarebeıi 
Atmaa ıill'llafının ve müttefikleri · 
nin bOyOlı. b·r zaferile neticelen. 
mittir, Çenber içine ahomıı orda· 
lara kartuma k için Rusların , • .,. 
tığı ıon hücumlar ba bvvetlerin 
m11kadderatını •t:ıtırememiıtir. 
Şimdi ancak mlnferlt dllf aan frap. 
ları m•k•v ... t ı&ıterlyor. Bon· 
lar da yok edllmiftlr. $imcUd• 

Ntte halli içiu tedbirler alındıtını, 
köylüye ziraat düzenleri ve 100 
bin pullak yapılıp daiıtılmak için 
tahsisat konaldoğanu, ılmdiye lra . 
dar 10000 pulla; yapılıp daiıtıl· 
dığını söylemiı ve demlşıir ki: 

c- Ümidimizin ve kuvvetimi · 
zio en büyük kayoajı, beraberce 
çahtmaktan bUyilk bir l'DrUr duy 
duiamua ve daima elbirliii yapa· 
cajımıa Türk köylilıünllu yükaek 
kavrayqı, iyiyi snifi ve inandıiını 
tatbikte l'Öıterdiği yBkaek kabl. 
liyettir. BilyDk Tilrk. köylilıil ile 
bapralamayaralc bir diva yoktur.> 

Çagvekahve 
beyannamesi 

Ellerinde ç'y ve ~ıbve bu
lananlar 1 haıiran ıabahıodao 2 
haz1ran ıkıamıoa k a d a r 
beyanname vereceklerdir. lobipr· 
lar bıı mildllrliliOoQa baaa dair 
taf .i!ith illoı dördllocll aa1f.smas• 
dadır. 

165 bin esir, 517 tank, ııso top, 
• LIJ k••JOD at ve bınlerce otomouıı ı ' 

tahmini lmUn11• '-fka harp mal. 

i ... .. -1rllmlftir. Ba rakam· 
zemeı •·'il' 
1., d_..dao artıyor. 

(R• Alman harbine alt diier 

laaberler 3 tlacG tablfaıaladedlr) 

Girit'te 
Alman 
hazırlığı 
Loodra 28 (a.ıı) - Ş mdi Rus 

C"'p'ıeıindeo sonra umumi dıkkatl 
L•bya crpbeıi çekiyor. Tank ve 
oç ıklar himayesinde oldukça mı. 
bin Alman kolları doğaya doğra 
ilerliyor. Fakat h9oilz eaas m,vzi. 
lere vııralamrştır. ae1ibiyetli lnıi· 
liz mehfilleri ba barrk~tin hakiki 
Önemi bakkıada benilz bir l'J dl· 
yemiyorlar. a. def ı1da boı a.bayı 
daraltmak mahııdile yııpılmıı bir 
hareket olabilirse de büyüle öl~I· 
de bir Alman ordasunun baıl•n · 
j'ıcında balaaılmata da muht~mel· 
d'r. Alman ordU1anan Gıriddtld 
talimleri ve buna benıer ;taretler 
feniş hareketlerin hJZlrhndıtını 
röateriyor. Bilha11a Almanların ka· 
radao aakeri bir t•tebbOıte bulan· 
maları ve ior9 h ıtlaraoın l'er.lı• 
rinde paraıDtçü kıtalar kuıl.oma• 
lara mü1J1k6adür. Her halde AllHD• 
lar taarraalaraaı daima bOylik öl
çUde haz•rlamrılardır. Ve ıimdi 
Libyada böyle olıDamasa için bir 
sebrp yoktur. Bundan dol•yı bazı 
mü ıahidler Libyadaki faaliyetin 
b r Alman taarrazuoa batlantıç 
olacağı kanaatindedirler. 

Faik Üstün 
tekaüde 
sevkedildi 
Aakara 28 (Hoıuıi) - Valiler 

aruın..Jaki nakil, tayin ve terfıler 
bak.kında ki litte yü~ s•k taadiktea 
geçmittir. Da.biliye Ve-.illiii Mil· 
ttıarı BB. Ah Rıza Çevik Maniaa 
valıl'ğioe, açılan Dahiliye MU.te. 
ıarhrıoa da lzmir valiti Fut Tak• 
ıal tayin edilmiı'erdir. . 

Styb"n vali ifıne M•nıta va• 
lisi Akif lyidotan, Niide valiHjine 
Elazığ valiıi f eyaJ Gll~el~. Eıbrt 
valiligıne Dahltlye. V elullirı T ftıı 
Heytti Reüi Dervıt Hüsnü U.ırö · 
ren tavla olaomaılard1r. 

[)3rdllac8 llnıf valilerden Ktrk• 
larell v.liti Kizım .Demirer, Bil .. 
cik walill Rıfat Şıbıabaı OçOaca 
,.aıf valilii• terfı ettirilmitl•rdir. 

Seybao valisi Faik Oıtün ve 
Nlid• •alisi l~mail Safa Apaydın 
tekaOt edllmiıterdlr. 

lzmlr fuar1 bu rll 
•çıhn•w•c•k 

Bilyiik Mi •let Meclisinde tıOtçe 
m8zalı.ereleri ııra11nda bir mebaı 
tarafından IOrufaıı IUl\l n 2 • 
8 k T . b 1 u eı ıne 
aşlve 1 ımı~, u yıl zınir f11annın 

ıçı mıyacarını, .rel•c,k yıl açılma· 
ııaın Jm ~ edaldiiini aö)Jlemitt1. 

Düok u sayım1z.da t>aoa dair 
çıkan haber, bir mQr~ttip ye ••· 

aabbib hatası Jlzlndeo, foarm 
açılacı tı ıekllu flr•ittir. Ôdr 
d&leria. 
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PORTRE----1 

Timoçenko 
Kumanda etmesini, ders ver
mesini ve yalnız subaylarla 
değil, maiyetindeki asker
lerle de arkadaş olmasını 
bilen bir adamdır. 

Dünyanın en 
sicak yeri 

Perakendeci tacirler· 

1 941 senesinde Sovyet • Alınan harbi bışlıdıktan ima bir miid 
det sonra, Sovyet ordusu yüksek kumandası Oç k11ma aynl· 

mıştı. Ba arada Timoçenko'ouo iıml ilk def .1 düaya matbaıı.tına akset 
mişti. Bogiln iso Tımoçenko ordularını Harkof kapılarına dayanmış bu· 
luyoruz. 

Gösterişli bir vücuda malik olan Timoçenko, lcttmanda etmesini, 
ders vermesini ve yalnız subaylarla dtğil, fakat maiyetindeki askerlerle 
de arkadış olmasını bilen bir adanıdır. 

G çen sene yap lan manevralar esnasında kı:r:ılordo kumandam sıfa. 
tiyle Ti ooç9olro'nun söyle iiği şo ıözlcr; ba kumandanın modern harp 
tutiii bahındaki firirlerini göJtermek itibariyle bilhana enteresandır: 

cBir ordunun bölfılc, tabur ve alaylarının yetiıtırilmesinde gösteri· 
len itina o ordunun knvVt tinin teme'ini teşkil eder. Bu noktaya bilhassa 
dikkııt etmelidir. Ordu taliminde en yüksek derece, ancak aııkeri ma· 
kinevi tPŞ~il eden her azvon, br unsurun bir saat katiydi ve doğrula 
j'lyle hareket edobildiii zaman elde edilir. 

«Er ve kumsndaolarımmn ceuretlerinden zerre kadar 4üpbe etmi· 
yo,.um. Fakat ba meziyetler•; azimkir ve lcat'i bir ukeri talim iliveJ 
edilmelidır k=, orılar; bugünün karış k harp hknljine ı-öre dövüşmenin 
bir atlası olıtbihinleı l O rduda s"vıt.•i ms1Qmatıo ehemmiyeti de mühimdir. 
Ordunun pren1ibi şu olm!!.lıdır: Ôğre 'aıeltte devam etmek ve öiretmekl• • M areıı.l Tinıoçenko'nan tecrübeleri 

dei'ıldlr. O Avropada bolanmuş, 
tetkik etmiştir. 

sadece Sovyet ordusuna bil 
bir çok ordaları yakından 

( Devama llçUncllde ) 
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ACİIRZIRH 
AVCILARI . ~ ~ 

Il~bar muharebe· ş· d" } ~~---.f--------~h..:..;;..;-= derhal •ç•i• çıka· 
leri ha4\ıyalı ım 1 ası marı et, em ralc karıılamaıım 

danbıori her iki hafif, hem de her tan- emretti. Fıanaız 
taraf da karşıda- k l h . d k b• orduau bu feda• 
kine vudird ii 1 a rıp e ece ır kirlaktan çekinme• 

tanlt zayiatını en top meydana getir - di. Fakat zırh· 
başta ilin ftmek· m e k t e d i r delen mermiye l'&· 
tedır. Gün ı-e~- • :x:o:x bip olmıyan ba 
miyor ki, her iki taraf da biribiri 
ne t ıok zayi 'tını bir miktar daha 
arttırmasıo. Hor iki tarafın b11 müşte 
rek g•yreti muhartbelerde laulun 
ehema?iyetini göiilıitir. 

Hatti biraz dah11 ileri riderek 
diyebiliriz ki her iki tarafın yaptı· 
t• ıaldırımın muvaffak olması, her 
ıeyde-n evvel tanklarına bailı ba· 
lunuyor. 

topçunun mermileri de Alman 
tanlılarının zırhlıs•nı içeri doi'ru 
bir barça yumrulatmaktan batka 
işe yaramadı. Halbuki aç i• çıkarı 
Fransız ıahra topçusu mestur mev· 
zide bulunan Alman tapçuın tara · 
fındıın blçlldi. 

Sovyetlerin bu mfsali gözönna. 
Je tutarak ooa göre, hazır-

landıkları muhakkak. Hele ba kıı 
en çok tankaavar topçasooaa to• 
kemmül ettirilmuirıe ve çofaltıl· 
ma11oa çalıştıklarım zannediyoruz. 
K "za Almar.Jar da Kızılordunun 
tank lr_uvv~~i itibarile haiz olduğ' ıı 
kudreti bılıyordu ve binaenale ~ b 
on~~r!n .da tank t < plarında yeni 
dr g1şıldıldrr ve tarakkiler kaydet · 
tiğioi bizzat Sovyet teblı ğ'feı inden 

( Devamı llçünclide J 

Oa senedenberi fen &lem: 
dünyanın en sı~ak yerinin neresi 
oldaiuna aramakla 1meşruldü•. 
Evvelce baruıoın bazılerı H n· 
diıtanda, bıızı1ıırı da Brezilyada 
Amazon orhrl ormanlarında bu· 
lıınduguno iddia etınekte idi. 

Fakat son senelerde en Si· 

cak mıntalı:aların Cenubi Irakta, 
BülQciıtanın ıark hududunda ve 
Ş mali Amerikıda Arizona'daki 
çölde boloodu(o teıbit edilmiş· 
tir. Arizona çölünde hararet sant 
grat 52 dereceye L:adar çıkmak· 
tadır. Cenubi Kaliforniya'daki Ô 
lüm vadisinde ise 56,6 dereceyi 
bahnaktadır. Fakat 1941 seoe• 
ıinde dünyanın en sıcak mmta· 
kası lran'da LOt çö üade balon· 
duğu anla4ılmıştır. lrao'ın Afg ı 
niıtan hududa civarında Kirman 
eyaletinde Nusretibad'd& hararet 
gö'gede 58 dereceyi balmaktsdır. 
Dünyanın en sıcak mıotakası o· 
lan bu yer 4000 metre iıtifadaki 
da• bir vadidedir. Bo ıuretle dür 
yanın en sacalt yeri lr11nda oldu· 

tu aolaıılmı$br. 

• F1' 6. Harp ınünaıe 
uç ayda ır t'l h em 'le ı e er m · 
çift çorap ı c lı:ette muhtelif 

tahditler konulıoaldadır. Buolar· 
dan en ~aribi Yeni z,Jindada 
kadın çoraplarına konulan kayıttır 
8u1Jdan sonra bir kadın ancak 
üç ayda bir çıft ço~ap alabile· 
cektir. Bu tahdidat memleket;n 
menfaatine yapılmı$ iıe de, koca 
ların da bütçoıini büyük bir sar 
11ııtadan koromakt.tdır. 

• Soyadı karıu· 
Fronsa'da 1unan kabulün 
öbek odlar len sonra her 

kes kendisi ıe bir ıovadı aldı, fa 
kat İf buounla bitmedi. Ht'rlceı 

ye~i doğ •n çocniona ist .. diği gö· 
belı: adıaı vermekte hürdür. Bu 
yü:r:den b&"&ılarmıo soyadı başlca 
ları tarafından göbrk adı ola•!k 
kullanalıyor. Alp, Att>Ş, Yalçı"', 
Tacç gibi •.• Halouki baş'<a mem 
leketlerde röbelt adları muayyen
dir ve yeni do(ao çocultlara an 
cak bu l lardao biri verilebilir. 

Fransada bo iıimler çok es~ i 
bir kanunla tayin edilmif tir. Ka· 
bul edilen isimler eski zamanlar 

da yaıamıı olan ricalin röbek 
adlarıdır. Bunların içinde Bisto· 
morıe, Cou•codeme, Evelpiste, 
HJrm:ıdaa. M•mınolu, Orospide, 
Phamphanuce. M•nroldoooboreo; 
kızlar içio Agadeaıe, Auralberı-e 
Craphoide, Fanesque, Creıcenti. 
enoe, Nıcarette g bı adl.sr vard•r. 
Fakat biç b ·r baba çocuiuna 
bu kabil i•imler lroymatı alclıoa 
getirmemektedir. Oradaki fÖbelt 

( Devamı UçllDcUde ) 

birliği kuruluyor 
Ticaret Vekaleti 

bir statü hazırladı 
--

Birlik, IUks ve Fantazi etr•· 
nın revaçtan kalkmasına da 

çaıı,acak 

--
Ankara 28 (Hususi) - Ticaret Velciletl Milli korunma lcanuouoa 

iıtinaden, perakendeci tacirleri bir birlik etrafında toplıyacak bir statil 
hımrlamııtır. Yakında Vekiller Heyeti in tasdikine iktiran edecek olen 
bu ıtatüye nazaran Ticaret Ve~ Aleti, birliiin iştiı-al mevzaooa girrcek 
maddelerin nevi ve cinsini tesbit, tahdit ve tevsi edebilecektir. birlik 
<l • şında kalan tüccarlar, birlik mevzoaoa dahil madde ve mamullerin 
ticarrt ve ima'Atınıyapamıyacaklardır. 

Birlik mili korunma kanonunun hükümlerini tatbik ve memleket ib. 
tiyııç1ııırını lem;o, iç piyasaların tanzimi hususunda Ticaret Vekiletioce 
verilecek emirlere oyar11k: 

A - Satışa çıkarılacak malların mikdar, cioı, fiyat, kalite venire 
bakımıodan hJJk ibtiyaçlarnıı karıılı vacalc bir h sld 9 olm 1111, 

B - Bo mallarıo mutavassıta lü.tom kalmakımn doğrudan doiruya 
halkın elirıe geçmeıini temin etmek, 

C • Tevzio tal:ıi tatulan maddeler;n bir elden alım satım ve tevziini 
yapmak için satış veya tevzi büroıu açmak, 

D - Hariçten g~tirilecr k veya yerli fabrikalarda yapı)ııca1t madde. 
lerin halkın en çok işİrle yarıyan ,eylere inhisar ettirilmf'sioi temin et· 
mek ve işe yaramıyan lüks ve fantazi eşyanın revaçtan kalkması busu· 
ıuoda vazife almak. ' 

Birliğo iıa olacak ticirler behemehal Ticaret Oda1ına kayıtlı ola· 
ca~lar ve birliğin iştigali mev:r:ouna dahil maddelerin aatııını yapan bir 
ticuf tbaneye sa bip bulunacaklardır. 

Ankua 29 (Hu•oıi) - lışe Mlsteşulığı memleketin :r:abire ve bak 
liyat tüccarlıu ıoı An karaya ça(ırmı,tır. Bugün Müıteşarlık mütehauııla
r· yte birlikte yapılan bir toplantı net cesiode ıoo zamanlardaki bükfiınet 
kararları dolayısiyle muattal bir hılde kalmış olan hosusi sermayenin 
devlet sermayesi yanında yer alması esası teııbit edılmiştir. 

Tüccarlarımızla laıe Müıteşarlı(ı ve Toprak Mabıulleri Oficinin ne 
şe\dlde bir it birliii yapacaklıırı kararlaştırılm•ştlr. Eslıiden olduğu gibi 
zahire ve bakliyat tüccarlarımıı doirudan doğ•uva lıöylü ile temaa ede 
rok satın alacakları her nevi mahıulü Ofiae veya Mıiıhşaı l jın gö)tere· 
Ct'ği rt!llmİ b r yere devredeceklerdir. 

ORM ANLARIMIZ 

Ankua 28 (Huıoli) - Orman 
umaın müdürlüiü ıon bir yıl için. 
de ö ~eınli işler ıörmü4tür. Bu ara· 
da, Seban - Karabllk - K11rasu 
devlet itletmelnrine bağlı 60 biıı 
hektar orman amenıjo edilmiş, ba 
ıuretle şimdiye kadar amenı i 9 e· 
dilen ormsn tutarı 1,000,000 bek· 
tarı bulmuştur. 

Gene ayni yıl içinde valilikler 
lıö'g'l şeflikler, kasaba ve kövlil 
ihtiyaçlarını karşılFm:ık için 200 
küıur bin hektar rn şliğ-inde keş f 
evrakı haz1rlanmıştır. 

" 
Sayısı 16 ya çıkao devlet or. 

man işletmeleı i. dünya buhranının 

doiordaiu zaru•e•ler yüzilnden bu 
yıl içinde · 263,836 metre kilp tom· 
ruk istihıal etmişlerdir. Ayrıca köy 
Jülerln :r:ati ıhtiyaçlara için de 
3 646 metre küp Toır.rıılı: elde edil 
mi4tir. 

Maden d i r e t i istihsali iıe 
59,016 metre küpe cılı:rnış odun 
istihaaıi yekOna 1,442 726 kentali 
ve keresete iıt•h•alı de 28 965 met 
re küpQ bulmuştur. Kö.ııür iııtih· 
aali de 3';,214 konhldir. 

Orman kanunu umum müdür 

jAdana otomatik 
telefonu 

Adana - Ankara tele· 
fon görüşmeleri de 
takviye edilecek 
Ankara 28 (HıHusİ) · P.T.T P 

mum müdü•lüğü dahı geniş nit· 
bette ıürat temini için posta tel 
g af ve telefon merlte1lt>rinde bİI 
çok yenilikbr yap :nıştır.I fare met 
kezler arasın.Ja telgraf mohart bl 
lerini temin eden şebekeyi de y• 
ol tesisatla islih etmektedir. 

Alınan son tedbirler ve yaP1 

Ja::ı makaveltlerle Ankara ve it 
taohul saotrallarının genişleti'ııs' 
ıi; Adana, Z'>rgaldak, Barsa, Mrf 

sin, kozlu. Çekirge, Afyon, Ad 
pazarı, Kayseri, lımir ve Bahke 
gibi Önemli merkezlerde yenid 
otomatik telefon tesi1atı meyd• 
ıretirilmeıi kararlaştıralmıştır . 

Bunlardan baıka An icara f tt,I 
bııl, lstanbııl • lzrnir, Aokar• 
Adaoa, Mersin . lsk•nderun, N 
kara · Zonguldak, Ankara . J(• 
ıeri • Sivas şehirleri arası muıı• 
aebetlerinde bugüne nazaran b 
kaç midi daha yüksek konul 
iıııkinlarıoı tem'n edecek tesis• 
f :1aliyete g çiriJme•İ de karar ıl 
na alınmıştır. 

Memleketin iş hacmi bııkı011 

dan baıı ehemm:ydler göster 
doğıı, ceoup Anadolu ile şi 
sabıl k111mlarında daha grn;ş 
telefon ıebok~sinin kurolması 

lüzumlu aörtlmektedir. ldar• 
balumhrdan ça lıımalara det' 
etme t dir. 

lüie, ormanların hudodona ger 
letmek, boı yerleri tfkrar a 
landırmak, orınarısız olan v• 
orman teşkil etmek iıtiyen kD 
ye fadan vermek maksadiyle or 
fidanhklar101n kurutması gibi O 
li vazifel,.r vermi,rr. Genfl di 
törlük 938 yılıodanberi fıdarıl• 
lturmıya devam etmektedir. 

Şımdiye kadar meydana 
rilmi9 olan Ankara, lzmlr, E.•~ 
bir, lçel, Çankırı, Antalya, &1 
ve Sivas vilayetleri fidaolıkl•' 
lllı: zamaolardanberi ilerdeki 1 

yaçlara yetecek ekim yapılos. 
Köy ve belediyelerin f .dan ibl' 
ları da bu fidanlıklardan p•' 
olaralc temi' edilmektedir. 

Ôte yandan, yurdun oi 
yerlerinde yapılan ağ-11 çlı,Pd 
ve cenup bavalisiode meydaıı• 
tirilon okaliptüs ormanlarıo111~ 
dutları gün grçt kçe büyüOl1 

dir. 

Tank benllz durduralmuı fÖ• 
rllnmüyor. Fakat bizim kanaati 
mizco ordull\ra iyi ve kifi dere· 
cede bol tanksavar topu rirdiii 
rlln tanklar da durdurulacak: rene 
bir durulma ve mevzi harbi duru· 
mu bışlıyacalı.t r, Nasıl kl 1914 • 
18 mevzi harbleri de bol miktarda 
mıakineli tüfeiin ortaya çıkmuı 
dolayııile piyade ve ıüvari tamız· 
larıoıo anııt mevzileri ıöıtemez 
hale gelme1inden doimoıtu. eı======================================================================-'l 

1939 - 42 harbiniıı bütün ta. 
rihioi de hnklar1 durduracak ka· 
bılıye tto ve bollakta bir tankıavar 
topunun bulunmamaaırıdan, ba ·si. 
lib ın koca memleketleri bir yıldırın 
ıür'atiode yere ıermesi diye bull· 
11 edebiliriz. . 

Buoun en feci m:salı Franıayı 
kurtarmak iç n Fransız S hra top• 
çusur.u Almanların önüne yem 
olarak atan ve fakat buna ra;meo 
muvaffak olamıyan reneral Vey· 
gı\Od'ın hareketidir. Bidayette tank· 

ların büyü iC yirmi miltınetrel k 
taoksavar topa daha doirusa tü · 
feiile karşıl:ı4acağ'ını zanneden 
F ran11z ordutu bu ıilihıo Alman· 
lıtrın orta büyllklükteki tanklarına 
dahi h çl:ılr teair yap"Dadıiını rö· 
rilnce ıaıaladı ve ı fları arasında 
ı•n tliii yilzlerce kılometreyi bo 
lan C•bler açılma.ana mini ola· 
madı. 

Gf'neral Veyıand baıkuman· 
da11 hia l•lioce Alman tank 

ealdırımmı dard11raıalt için Fransız 
ordusunun mo~har aabra topc;aıuoa 
ortaya attı vo her tıok hilcamunu 

ZINDIKLAR 111 Tarihi Roman : 48 I 
·=============================================;=== liirıbırlerile müoakaıa eden beyler 

ÇEViREN : 
ve yol arabasının hazırlanmasını emr•tlİ. 

Fehervar'da bu'uoan kralın yanına gide· 
cekti. lıte Ani ka ile Marton'an gelişi 
tam bo zaaman iıabet ediyordu. 

nihayet ayu,mağa muvaffak oldular. Çün· 
kü gsleo haberlere göre Töhötöm kanın• 
dau relen Baya ve Bayna'yı kral Peter 
:D2:..•i• dOşürmüş :ve bir haydut gibi el· 
erani kollarını bığ attırarak hapiı etm:şt'. 
b' ~q haber Dzer ı e kaynama birden 

kırel darda ve etrafı derin bir ılı il.Ot 
ap a ı. 

Toplanbda illt ıöze b l B il 1 
d 

at ıyan e uş 
Vata ol o. Atını toplananla na 

0 
t 

E• . k 1 r a11na 
sürdü. rrı 1 ıncını k1111odan çekerek 
batırdı. 

_ Venedikli Peter benim kralı• 
dr iildir. Eğer içinizde bu vat&naızı kral 
olarak tanıyanlar vana çık11n karııma 

çarpııahm. 
Ba ıözlorl Oç defa daha tekrar etti. 

Fakat valiler ve beyler aruında biç bi· 
riıi kralıo adamı olarak me7dana çık· 
madı. 

E·teal rOn çayırlık bomboşta. Ge· 
crleyln çadırlarını toplayan beyler ••· 
bableyin erken timale dofra barokıt •t· 

mişlerdi. 

Büyü~ bir ujultu ile giden bu kafi 
leye yolda Claha bhçoldarı karışm ·ş hep 
birdeo Endre ve Levente'niıı hodut 
•teılerinin kmllıiı yükselen Abaay isti· 
kameti :.de ilerliyorlardı. 

Ştfakla ben ber şehirde de büyllk 
srürül ı ü ' ü bafrışıp çairışmalar olmuştu. 
Sanki ıebıin ıokaHarını binince aç kurt 
istili rtmi4ti. Kör Beç'cin kuzucuklarm· 
dao ( 150) kadarı zabitlerini öldürmfş . 
ler şehirden çıkarak Vata beyin orduıu· 
na iltıhak etmi4lerdi. 

Ôileye doğra kale bekçileri şimal 
istikametinden ylllı:aelen bir duman rör
dlller. 

- Tampöı Manaatrı yanıyor· dediler. 
Sonra ıol tarafta .. i tarafta uzak· 

tan yeni yeni daman ıUtanları yllkaoldl. 
Her doaaan ıOtanu bir kiliaenin yandıiı· 
oa işaretti. 

Buoan Gzerhae Tuilo kiliıealnio çanı 
çaldı ve berkoal dDaya çatırdı. 

Tam ba 11nada Gellor meydana ~ıkta 

il 
Alcş!lm duasına fiden papas Ma,ton, 

kilisenin ÖDünde Omode ile karşdıştı. 

İhtiyar yolu lU keserek 
- Efendim· dedi. Sana yepyeni bir 

havadis vareceiim. 
Dllo H&rangod aahillnde yakaladıiı· 

mız aerıeri Al'Dan kimmiı biliyor musun? 
Maroş kalesinin yeni val•ıi Keve'lilerle 
beraber terkisini karaıtırdık paraaı yokta. 
Fakat kocaman bir mnhnrle mübGrlenmiı 
bir mektop balduk. Bu mektupta Ram· 
berrı Diterik'in bundan böyle Maroı ka· 
leaioio valiıi oldoiu ya:r:ılı idi .... M9ktabu 
8.1yan Çınad'1n yazıc111oa okattak. Mek· 
tubün Ozerlndekl milhürde kral Peter'in 
mübürü imif. Biz meselenin böyle oldu· 
ğana anlayınca darmadaiın olduk. Yazı· 
cı Almanın elini &)'atını i~zerek kör 

Semih Uygur~ 
Beç'in yanına götürdü, Brç'in bO, 
90k canı 11kıldı. Z ra Çanad'ın y 
kendiıinin vali olacaiıoı ümit ediyor0" 

Bu ıö1leri ıöyledikten ıoora OOI 
papata veda etti ve sokakta bıığır 

~(den ilı.i gence iltihak etti. Sarh;; 
kör Beç'in kuzucoldarıodandı. B t 
vali o'alıdanberi bunlarla kimse baş• I 
kamıyordo. Çanad'ın şarap mahzeııiı:ı1 K' 
geçirmiş ve sabahtan alışama kad•' 
yorlardı. / 

Sokakta Marton'dan başka il.~ 
kalmı m ştı. G' ce k!lranhk ve ılık t•• 
aeye gitmek istıyordu. Fakat vali ~ 
i'•nın pençereııinden aızan kmnıı• 
ateı görmüı bir rece ı-eldiji gibi 
too'u oraya çekti. 

Karaohlı:ta pençereoln altındı ~ 
Uzan ozon yakan baktı. Sık p•" .. 
araıından odanın ufak bir kı1111ı ı0' 
yordu. Davarlar1 ve tavını kuaıısı 
farla kabl&Dm·ştı. Her halde çok r0r 
ve rayihalı bir kadın yuvaaıydı bo 

(Devamı oarJ 
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Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bütün güz-l film meraklılarının takdir ve bayranltkla 
seyredecekleri (MARKOPOLO) filminin unutulmaz yıldızı 
Hollyvon'un yeni GRETA GARBO'su 

SIGRID CURIE 
nln en son yerettılı 

Unutulan Kadın 
BUyUk ••k ve ıstırap filmltti takdim ediyor 

Erkekler tarafından takip •. Ve hapishanede namusu 
iblil edilen bir kadın .. Zavalla bir genç kızın hazin ve 
elim romanı . . . . Çok dramatik ve kuvvetli bir mevzu .. 
Büyük ve muhteşem fılm · · · 

ilaveten : FRED MAC MURRA Y 
ve ANN SHEAIDAN 

Gibi çok güzel ve meşhnr iki artist tarafından hari
kullde bir tarzda yaratılan bilyük maceralar filmi .. 

61üm Yarışı 
otKKAT : Masalarınızı Prken İşgal etmeniz rica otunur. 

Pek Yakında 
BUyük artist KATHERINE AEPBURN 

61dUren Aşk şaheserinde 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Orman Emvali Satıt ilinı 

Mikdarı Muhammen vahit fiyat 
Cinai Hacmı M3 Lira Kuruş 
~m 1~ 5~ W 

1- Seyhan vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Büyük Har· 
man ormanında 108 metre M. mikdarında kerestelik aabfa 
çıkanlmıştır. • 

2- Satış 8 6/942 gllnli saat 14 de Seyhan Or. müdllrlll· 
gü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher metre mi"ibmın muhammen fiyatı 4 lira 90 
kuruıtur. 

4- Şartname ve mukavelename proj,.leri Orman Umum 
Müd. ,Seyhan Orman Çevirge Müd. ,Bahçe Orman Bölge Sef
lıti yerlerden alınır. 

S - Muvakkat teminat 39 lira 69 kuruştur. 
6- Sabf umumidir. 
7- Orman 22/5/942 günllnden başlamak üzere 15 gün 

mtlddetle sataşa çıkarılmıştır. 
8- Taliplerin aynı gllP ve aaatta Ticaret odası vesikaları ve 

ttıminat makbuzlarile birlıkte Seyhan orman çevirge müdür
lüitlnde müteıekkil aatı, komiıyonuna müracaatları (Ticaret 
odası vuıkesı k6ylülerden istenmez.) 

9- Orman 8 ay müddetle verilecektir. 2028 24 29.3.;· 

illn 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.Ş. 
Memur ve ltçileri istihlik Kooperatifi 

Şirketinden: 
ş:rketimizin Malatyadaki merkezinde çalışmak üzere meı' • 

ul bır mubaıcb~ciye ihtıyaç vardır. Müe11uemiz bareme tibi 
olmayıp talıbin ehliyet ve liyakatine göre iki yüz liraya ka· 
dar ücret verilecektir. Umumi ıeraite tibi olmak şartiyle me
mur evlerinden biride tabıiı edilecektir. Taliplrrin nufuı bil· 
viyet cüzdanları veıimdiye kader çahşmıı oldukları yerlerden 
aldıkları vesikal~rın birer suretini kendi el yaıılarile yazılmıı 
mektuplarına ekh~erek enç~'< 15/6/942 tarihine kadar tirketi
miı.in Malatyadakı merkez.ıne göndermeleri ilin olunur. 

2031 26-29-2 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

1- 942 mali yılı ıçinde şehır fakir halkile Belediye Me
mur ve müstabdcmluine nri.ccck illç ve tabbt malıame •· 
çckakıiltme. ıuretile utın alınacaktır. 

2- Muvakkat te'minatı (72,5) lıradır. 
3 - Şartnameıi Belediye Baı tababetindedir. İıteyenler 

orada ıörebilirler. 
4- lbaleıi Haziranın Onalbncı Salı ıünü ıaat 15 de Be· 

lcdıye EoclmeDİlade J•pılacak1ır. 1 alipltriD o aün muayyen 
saatte muvakkat te'mlnat mak.buılarıle birlıkte Encümene 
ıntlıac .. tı.rı ilin olunur. 2043 29-5-10.14 

BUGON 

inhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

Çay ve Kahve hakkında ilin 
1- 1/Haziran/942 tarihinden itibaren Kahve ve Çay ln

hiaar altına alınarak Umum müdllrlüğümüzlln vazifeleri me· 
yanına ithal olunmuştur. 

2- Bu maddelerin ticaretiyle iştigal edenlerle ticaret mak· 
sadıyla bu maddeleri bulunduranlar veya imalitında iptidai 
madde olarak kullananlar Kahvehane, Gazino, Lokanta ve 
Otel gibi pişirilmiş kah ve ve çay satanlar memleket dahilinde 
ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olup da yolda olan 
veya akreditifi açılarak siparişi yapılmış bulunan kahve ve 
çay mikdarlarını ayn ayrı göstermek suretiyle l Hlzira~dan 
itibaren 2 Haziran akşamına kadar bir beyanname ile mahal 
lin inhisarlar idaresine, bulunmıyan yerlerde en yakm lnhi· 
sarlar idaresine gönderilmek üzere mülkiye imirliiine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

3- Beyannameler3nuıha üzerinden tanzim edilerek iki nus
bası inhisarlar idaresine tevdi edilecektir. 

4- Halen kahve ve çay satışıyla iştiğal edenlerden be
yannamelerini vererek bu işe devam etmek isteyenler iki fo. 
toğrafla beraber inhisarlar idaresine 3/Haziran/942 akşamına 
karfar mOracaatla alaca~ ları beyiye tezkereleri mukabilinde 
iş'arı ahire kadar satışa bu günkü fiatlarla devam edecek· 
lerdir. 

S- Tezkereler pul ye resimden muaftır. 

6- Bt>yaname vermiyenlerin veya hilifı hakikat beyan·· 
name verenlerle 4 hazirandan itibaren teskeresiz sahf yapan
lar baldunda babve ve çay kanununun cezai maddeleri tat-
bik olunacaklar. 2044 29·30-31 

ÇİFTEHAN • 

Kaplıcaları yeni mUs· 
tecirin elinde bütün 
noksanları ikmal edi
lerek açılmıştır. 
Kaphcada mü,terilerin istira~atlerl 

ve iateleri temin edilmittir. 

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

Fırın, bakkal, kasap 
ve gazino açllmııtır • 

942 Modeli 
TELEF UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmakııızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışa°' 
154 GwK modt.lleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar aruında 

arasmda teminat ve imtiyaz remzidir. 

/slalaige, Ulıılcııla, Feflzipaıa fle mütemadi cereganı 
eleldtiki santralı olan ıanıige merk.ezleıine taosige 
olanıır. 

1 Ş 1 K T I C A R E T E .Y 1 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo müteba11111 Mc..ZlMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyeıini açacaktır. 

Deniz Harp Okülü ve 
lisesi komutanllQından 

1 - Deniz Liseli 9 ve 
JO uncu ıınıflarile Deniz Ge
dikli Erbaı Orta okulu 6, 7, 
8 bıci 111aıflaı ana talebe kayıt 

2026 

ve kabulüne 1Haziran1942de 
baflanarak 20 Atuıtoı 942de 
ıon verilecektir. 

2 - lıtt klilerin D e n i z 
Gedikli Erbıf orta okulun· 
daki kayıt ve kabul komiı• 
yoalarına mllracaatları. 2011 

19. 22. 26. 29. 2. 5. 9. 12 

29 Mayıs ı 942 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

ASFALT CADDE 

Açıh' töreni şerefin• 
büyük zengin proğralfl 

-1-
lıihi bir aşk ... Harikulade bir macera . . Kuvvetli fi 

muazzam sahnelerle dolu muhteşem bir film ..... 

POLA NEGRl'nin Türkçe ~özlü 

MAZORKA 
-2- btııt 

Son zamanın son harikası, tayyarelerin oynadığı roltı ~"~ 
titretici heyecanlarla yaşatan günün faheseri : 

20000 KAHRAMAN 
Yaratıcıları : PRESTON FORSTER 

INGRAT BERGMAN 
-3-

Son derece eğlenceli : Miki Mavz 
PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN AŞK - REBEKA gibi 
şaheserleri yaratan : · 

L~URENCE OLIVIER'in en son 
ibdigerdesi: /\LTUN HALKA 

Çiftçi birliğinden 
Makine sahibi bulunan Çıfçilerimiz MHot almak üzere el 

mevcud Fıçılarını Ômer Başeğmez ve şeıild Tıcaretbanes' 
getirmeleri ehemmiyetle ilin olunur. 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki GUzel ve MUkemmel Film Birden 

1- Dramatik ve ıilrüHeyici bir mevzua aahip bilyük artİlt 

LOUIS JOUVET 
in temall ettlii f"ranıız:ca aöılO 

Artistler Mektebi 
Bir Sanatkirın Merakll Hayatı 

2- Macera filmlerinia •tsiz: yaratıcıları 

WIL YAM BOYD'ın en heyecanlı 
ve meraklı filmi 

G6nUllU Suvariler 

T. iŞ BANKASI 
Küç'-lk tasarruf hesapları 

1 9 4 21 1 K R A M I Y E P L A N 1 
KE,IDELERı 

l ŞalHıt, 4Magu,3Ajrutoı,2//cincitef'İn tarilalerinde go 

---.1942 iKRAMiYELERi -----
1 Adet 2000 Urabk - 2000. Liri 

3 1000 .. - 3000. " " 
2 .. 7~ .. - 1500. .. 
s .. 500 .. 1500 ,, 
ıo " 

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

" 50 - 2500. " " 200 25 sooo. " " " -
200 

" 10 z:: 2000. 
" 

TUrk:IJe it Bankaaına par• J•l1rmakl• 
nıa para blrlktlrmlt ve , •.. •lmıt oımu, 
•••••d• talllnlzl de deneml• oluraunuz. 

laıtiyu Sahibi ı CAViT ORAL 
Batıldıtı yer : BUGON Matbauı 
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