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PARTi GRUPUNDA Partimi zin yeni 
Hariciye Vekili
nıiz izahat verdi 

Ankara 29 ( ı.s ) - Cambnriyel 1 bıt hüliıaımao ok11umatı1nı mütea· 
laatk partisi meclis rrupa umumi kip kiiniiye relen hariciye vekili 
~"'Yeti barlln saat 11 de reiı veki· Şükril Saracoila, ıon izahatından 
h Trabzon meba10 Hasın Sakanın beri geçen rOnler içinde memleke · 
'eiıl ii nde toplandı. Celsenin açıl · timizi ilrilendirt-n siyasi hadiseler 
"••anı ve geçen toplaubya ait 0 · hakkında beyanatta bulunmuş ve 

Türk Hava 
Kurumu 
Kurultayı 

1 ltazıranda B•t••kl · 
il,. bir nulku il• açll•c•k 

Ankara 29 ( Haıaıi mababiri-
ıa· tıden ) - TOrk Hava Karama 
~tayı önilmüzdeki ayın beıioci 
cı .. , gllcü Ankara Halkevinde 
~Yekilio bir nutku ile açılacak· 
"· '<11rııltay 4 rlln devam edecelr. 
~kiıioci pazar ıüoü Tür:C Hava 
''llıaııoun Etimttıot'dıki tuiaab 

t'" 
°'IUteek ve ba münatebetle pli· 

'Ör Ye tayyarelerle akrobasi ve 
Ye filo •çaıları, parq6t atlayııları 
'• Jıp lacak. Haa K ..... 
"' tayyare fabrlkumcla yapılmlf 
Ola, ilk tayyare açarnlacaktır. 

londra 29 (a a) -Ukrayna'da 
~· ve Raı orduları araaıadaki 
lal'" ~rbi barilo için o kadar mü· 
~ lladir ki mllıahitler hauri ordaoun 
. t.kioi çevirmiı olduiana kendi kea-
•tlQe merakla ıoruyorlar. Tek fark 

:=arı Almanlar Ratlan çevir<\ik· 
be» ili bildirdikleri halde Raıların 
'-!Yl~ bir iddiası yoktur. Londra'da 
ı.::ı1etli lri .. elerin f ıkri Alman· 
"-' belki de kllçllk Ru l'fapla· 
~ Çhirmiı balandakl1rı, fakat 
• ltof cenubunda renif Rat kav· 
:lerioin çevrildijinin yalnız pro• 
~,t~ııda makıadiyle yapıldıiı mer-

ti11dedir. 

1, l.toıkova 29 (a.a.) - Kreaaa· 
teı s.,•ıda razetuice relen bir 
ij tr•fta, Raı katalarıaıa Harkofta. 
4 lllt'lzilerin · 1atlamla1brmakta 
-~••rıa ettikleri bildirilmektedir. 
~.ıiı ltıt.ları bir kaç noktada ma· 
ı-, h6cıamlar yapmqlardır. Alman 
~ b.ıı Ru birlikleriolo yaalar1na 
t... 1~ topla bir topçu atql açmak 

•baret bir tabiye kollanıyorlar. 
'1)' l.oııdra 29 (a.a.) - Karıı kar 
)\~ bıılonan ioıan kDtlelerinin b6· 

~ ata ıebebiyle log liz gazetecl
ttt:IQ V •rdOn muhareb•ioe ben. 
--~illeri bDyllk bir muharebeye 
''• • olan U.rayoa ceph .. inde 
~"!--r hentıı iki taraftan herhan 

"' " daha iyi daramcbı olduia· 
'' •ö,ıemete imkia vermlyecek 

'ihlal 
") er verebilir. Açık olan bir 
~ ..... •traa, o da Almanların Raı 
... •y•tler; 
"it t ol çeYlrmek için mOthif 
clıt. •1rtt röst-•k•• oldaklan· 

" ~~Jet ya111na yapdaa '- kar
~ bi lla-.a netice1i ae ol•na oJ. 
~ .. 0 ;:•1 timdidea mahakkakt" 
"-a d Alman taarruı pllalan. 
~itil •tiıtirUaeıl c•r•k•cetldlr. 
'it .,_ pllnlar teıebbllıl sa;. 
llıı'lbt. için •••anında ha11r olma· 

'V •'el-.. -.a.lton 29 (a.a.) - Mosko· 
~ t tel11a bıberl•• göre bir 
-.ı ~:m H.rkof ceph•inia 150 

--.••da luaaıordaoaa çlkea 

bn mevzulara temaı eden suallere 

cevap verdikten ıonra izahatı U• 

momi heyetçe tuv"p olanarak saat 
12,10 da toplaotlya IOn vtrilmiştir. 

Ukrayna'da 
Devler 
harb i 

sDrDyorl 
dllımaa baık11ını dardarmata mu
vaffak olmqtar. 

lzyam cepbeıinio bazı kelim· 
terinde Sovyetler taarruza reçerek 
bir nehir llıerinde Alman İffali 
altında bulanan bir ıehri zapdet · 
mfılerdir. Raılar mlteaddit blrliii 
il"'ri ıllraaüıler, tank himayuinde 
kıhçla hücum eden kazıklar düş 

maa hatlarla& 37 mil rirm:ılerdir. 
Stok holm 29 ( a a. ) - Raılar 

Ooueç bavzaıında Alman paraıGt· 
ç6 kıtalarına karıı çok tesirli yeni 
bir ıilih kallanmaia baılamıılar. 
dır. Ba, dakikada bet bin mermi 
atan bir makineli t6fektir. Bu ma
ldaell tüfetin knllanılma11 parqOt 
lutalar1nın her tirli hareketine en 
gel olmaktad1r. 

Berlin 29 (a. a) - Selibiyetll 
askeri mahfillw, kutatılan Sovyet 
kuvvetleriyle Alman orduları ara· 
ııada cereyan eden muharebeler 
hakkında tafıillt • veraıiılerdir. Ba 
tafıi ita röre Harkof'an cenubun· 
da kqatdmıı balanın kuvvetler 

Alman kıtalarının çemberinden kar· 
tulmak için 26 mayıı ıllnO ve 26 
27 mayıı receıi durmadan bllcam 
etmiflerdir. Biner kitillk kllç6k bir· 
likltrin dojaya dotra bir redik 
açmak maluadl1l• tetebbla etliii 
ba hGcamlar bir netice vermemit· 
tir. Alman kıtaları, çok ıiddetli 
ialaa mabarebelerlnde blltiln ba 
hllca.ları ve dllımanın içerden dı
f&nJ• dotra yaplliı çıkıt teteb· 
bllılerlDJ plıklrtmilılerdlr. 

Sovyet topçu1anan açbiı tid• 
detll ve •lreldl bir hazarhk at .. 
tlaciea IODQ dltmaalD. k ... t ..... 

bulanan kavvetlerloln yOklnir ha· 
fifletmek makladiyl. tankJarın h1· 
may•ind• rfrlıtltf ftddetli hllcum 
l•r blltlln rDn .Orea .,. rrce de 
devam eden kanlı maharebelerdea 
113nra pibkOrtOlmU,tıır. Sovyetler 
bu muharebelerde insan ve malze
me bakımından ııon derece ajır 

kayıplara uğramııtır. Z"hh kov 
vetlere kartı kallamlmık üzere 
bilba11a t~kil edilen ,\iman ibtisaı 
kJtalarıaın ıarfettiii rayretler ve 
kullanılan mayaoler ıayeı~nde h6· 
c•m ede.- dllıman tn klarıaın be 
men hemen bepılni yok etmek m6m· 
kin olmoıtur. Dilfmanın, kartal· 
1Dak için yaptıtı rece hiicumlar1 
da temereıiz kafm•ftır. 

Biribirini kovahyan dalralar 
halinde bOcnm eden Alman uçak· 
ları düııaan kuvvetlerini nefeı al 
d1raabııın lurpalaaı11tır ve banla· 
rın çekilit hattını k .. miflerdir. Bir· 
çok dilfman bataryuı pike tayya· 
relerimiz tarafından ıaıtaralmaıtur. 
Diier taraftan Alman l&V&f uçak• 
lan hlcuıaa baz1rlanan Sovyet tef· 
killerini datıtmı,br. 

Doneç havz11ı11da yeni bava 
muharebeleri oldaia bildirilmekte 
clir. Son haberlere röre ba mnha· 
rebelerde Rnılar 58 tayyare kay· 
betmif lerdir. 

Gayriineşrô 
birleşmeler 

Bir rapor hazırlana 
~-.......... ~-----------
rak adliye veklla-

tine sunuldu 
Ankarıı 29 (Ho1aıt muhabiri· 

mizdea) - Adliye veklleti tarafla· 
dan f&yrimf'ft Q birleımeler ve OD• 

dan haınl olan netebi fa\ rl ıahih 
çocalılarıo vaziyeti hakkında bOtOn 
vali ve mllddei aınamilerin mOh· 
lealar1 ıorulmaıtu. Gelen cevap· 
lu vekllet tarafıodao tunif edil· 
mtı ve mllıterek eaaılara irca olan 
••ttar. 

Mabtellf lcaaularda Japdmuı 

mebus namzetleri 
Açık bulunan Seyhan mebusluğuna Alımet 

Kudsi Tecer Partice namzed gösterildi 
Ankara 29 ( a. a. ) - Açık olan Ankara meb 

uslaiuna emekli reneral Nılıat Analmış, Barsa 
mebuslnj'ona Camhuiyet Halk Partisi reael sekr• 

eocOmen aıaımdan Suphı Arıel, KGtabya mebaıla· 
iana emekli reaeral Aşir Atlı, Seyhan mebuılota. 
na Maarif Veklleti talim ve terb'ye heytti aza110• 

dan Ahmet Kudsi Tecer ve Zonrald"k aıebaıluta 
na da ılyaNl bilgiler okulu mü~ilrü Mehmet E"Din 
Erit;rril Parti namzedi olarak 1eçilmiılerdir. S.ayıa 
ikinci mOntehiplere bildirir ve İlin ederim. 

terlik bqkitibi Dr. Talit Simer, lzmir mebaılujıına 
lzmir Cuabari1et Halk Partiıi viliyet idare heyeti 
reia vekili Dr. HilHyin Halki Cura, Kara mebaılu · 
ğona Maarif V ekileti teftiı heyeti reiıi Cevad Dar· 
ıaaoilu, KHtamooi mebaalujıına profeıör Hayrullah 
Diker, Kocaeli mebasluiana lıtanbal viliyet daimi 

c. ff, P. Geael Bapaa Yeldll BqYeldl 

Dr. Refik Sagdom 

Libgel. /n6fliz t1111lcltll'ı 
ve Al•1111 laulıtuıd11nı 

geneNl Ro..,.l 

Libya~da 
tank 

harbi 
Rommel'in~evir-

me teşebbüsü 
suya düştü 

-A- lm_a_n_lar iki ayn koli 

halinde ilerliyor 
Ankara 29 (Radyo gaıeteıi)

Londra radyoıa, Afrikadalr.i hare. 
kit ba~kında ,a malOmatı vermiı· 
tir: 

T obrojıan 24 mil cenap dot•· 
Hnda bOyOk bir tank harbi cer•· 
yan etmiıtir. Ba mevki 6ç çöl pa 
tikaaıaın kAvıak nokta11ndadır. Ge 
neral Rommelia b11rada lorilizleria 
yanını çevirmek teıebbllıll nya 
dll1m61t6r. • 

Londra 29 (a.a )- Libyıda"ı 
hareketler dün tahmin edildltf ribl 
büyOlt bir taarraı ınanl11nı kaza· 
oıyor. Almanlar iki ayrı kol halla· 
de ilerliyorlar. Son haberlere r6r• 
G11aladaki loıiliz mevzileri olcla· 
ia ribi duruyor. Sıvqlana bilbu· 
sa cenupta tiddetli oldata anlifıl· 
maktadır. 

lbım.relecek detifiklikler le rayri 
meırO birletmelere mlni olmak ve 
a•ıbi ıabib olmayan çocukların 
HJmnı azaltmak huıoıuada teklif 
olıınan çarelerin ba~aki bakımın· 
dan banrilerioin iıabetli oldata ve 
yabancı memleketlerde ba buut• 
ne ribi tedbirler alandıjol)lakkmda 
mtitdeıyı ihtiva eden bir rapor 
hazırlanarak adliye veklletlne ıa 
nalmqtar. a. rapor, bq vuralacak 
tedbiri• laalduad• bakak, tıb, ede 

_.,..... ÜllMtch -

Beden terbiyesi 
Umum müdürlük, Maarif 

vekilliğine bağlandı 
Ankara 29 (a.•) - Bllyük Millet Mecliıinin burüokO toplanbııac:la 

Beden Terbiyeıi kaaanaoun birinci maddeıi ıu ıekilde dejiıtirilmlıtin 
Madde t - 3S30 Hyıh kanunun birinci maddesi hOkmllne r&re, 

Baıvekilete bağlı bulanan Beden Terbiyeıi umum mOdOrlOtO, kanonc:la 
Bqvekilete ı•t olan vazife ve ıalihi1etJerle birlikte Maarif vekillljine 
batl•omııtır. 

Madde 2 - Ba kanua haziran 1942 tarihinden itibaren mertdir. 
Aokara 29 (L•) - Bllyllk Millet Meclisi barüokii toplantada mili · 

hak daireler bOtçelerini kabul ve Beden T eı biyesi kaounanan blriDcl 
madduinin def iıtirilmeıine ve inhisarlar tetkilit kaa•naoa bir •dde 
ekleamafne ve "bana batla cetnlde 4fiiflklik J8pılmQUta, aioema film• 
leriaia rGmrllk res•inio indirilm•i hakkındaki kararın tasdikine ••in· 
kall4e: .. hallerde haksız mal edinenlerle aemar aylaklarının tevbJd " 
tead6lli kaooaaaa batla cetvelin maarif vekilliji k111nında tadlllt len· 
110& dair kanan IAJlhalannı alzalrere ve taevip eylemiıtir. Mecllı Pa· 
zartHI toplanacaktır. 

Meksika 
Mihvere 
harp açtı 

Mebiko, 29 (a.a) - .. Meksika 
hlkOmeti Japonya, Almanya ve f. 
talya'ya harp ilin etmiıtir. 

Meksika'nın eıki cumharreiıle

rl Rodriraeı ve Calleı, camhurre
lıl Camacho'1• telraf çekerek 
flmrine ve hizmete hazır olduklan
nı bildirmiılerdlr. 

General Herberto Jare, hOkO· 
metioio, Mekıika körfezinde Mek· 
ıika ve mOttefik vapurlarını hicna• 
1• için 2S torpidonaa inp1101 bıı· 
laodıracajıaı bildirmiıtir. 

Baadan bqka Tampico'daa 
öjTenildifin• röre, m'hver teb'a· 
ııııa memleketi• iç tarafına ıöade · 
rilerek ıöı altına alınmalarının 
mllmkiln old•ta teblit edilefpir. 

Meksiko, 29 (a.a) - Cuaıhar 
Reial M. Avilla Cımacbo baınn 
fevkallde olarak bir arada topla· 
aan lyan mecliıi ile mebutlar ıoec. 
liıirae haıati bir meıaj röndermlf
tir. M. Cımacbo bu m"ajıada 
M bverle Mekıika,oın arasını açan 
mo~telif hldiseleri ve ba arada 
" Potrovo de Lanoı, , petrol ,._.. 
ıiyle .. falı de Oro,, yak c•.W· 
nin torplUeameıiDI habrlAtaalftır. 

A•erlke devletleri a~~i 
dottlntan " Aa.lkaa ...,..,_ 
mldafuımda Meblka' .... ~liı ..... --···· rolden bahseden C9 .-.-

ima ıöyle d.... --=ika ile 
- Koo.,.-. 

Aba.uya. ltalJ• .- J-ponya ara. 
... _ 22 _,.._.. itibaren harp ' 

1tnU11 
halola .ewcadlyetial lllıa etmesini 

~·· illi meclis buı b• beJtnab 

Mareşal 
Peten 

Teftişten döndü ve 
Fransızlara hitap etti 

'' !Jirleşiniz, 
çalışınız ve 
beni tak ip 

ediniz ,, ---.. Ankara 29 (Radyo gazeteıi) 
- Aıkeri tatbikat talımleriade 
baluoan Mar8fal Peten Vifip 
döamilf ve radyoda Fransız .n. 
!etine bitap ederek demiftlr ki ı 
.. Birleıiniz; çalıtımz ve -.ı t.
kip ediniz.,, 

Londra 29 ( .. a.) - Fraa 
sa - lta11a b...,...• raa•t•leria 
tefsir kon- olmakta berde 
vamdır. 

M.,....ı Petea'hı kıtaları 
teftit 1fiD Chat•aroakı'ya yap. 
ttfl .-yahatin Alplann ate ta. 
tafaDdaki harp arayan ~Ölt...U.. 
,.. 1aif filphnfz Wr karıalık ol
.... belirtiliıor. 

Fakat ••teaddid ruetelw 
Ula Milanria, Alıaan hak..aı. 
tiJI• bir nevi adatma yapllarak 
kasaaçlar temini lçla Vitl aa.lacle 
baskı yapmak tlaere blokta ba 
landajuna Hnmıta mtUemayUdlr. 

hararetle alkıılımııtır. 

M Cımatho mesaıını ıa cim· 
lelerle bitll'IDittirı 

- Mekalka ba barbe el1.-W 
btltln vuatalarla lttlnk ...... .. 



2 BUGON 

TARiH . 1 

1FiKiRLER1 
ikinci Selim, Yeniçeriler '--~-öyu-··n -

önünde boyun eğiyor! d;:ı~~eri=~~;: 
- Neylerslz Dr. Raelm başhiı ilk ba FranıızcadacPa1111r • k I ~-~ 

aoaı 1 .. foarches Padltahı, Yeniçeri ı ıcından geçme- yoldaşlar! Ay·p Ad••al kışta bir ıey 
dej' 1 midir? yol if. etmiyor fıbidir. köyün bükQ-C .. diaes• CK0 den tahtına oturtmadılar 

dio mazrakları al· _ • : ;, ıcı:x::::::>::'.:'== , : = : 

tından r•çmek) diye eski Romalı soda kati olarak keıtiremese bile, 
lann Kodyam ıebri civarmda Sam• Sokollaoan ıözünü diDleaıiyeo pa• 
nitlere mağlQbiyetlerinden kalma dııaba ve padiıab milıavirlerioe 
bir tlbir vardır ki, ralibin mailO· ders olsun diye işi cerey11oıoa bı-
ba ... •iır tartları kabul ettirmeli rakmağı tercih ettiii açık rörll· 
aakamıada kallanılır. lilyor. 

ldoci Selim babuıoın cenaze· Böyle mühim bir haber ahoca 
aiai kaııılamak ve aılr.erle ilk defa onan rıbi mildebbir . bir adamın, 
temaıa ıelmek nzere Belrratta seher vakii de olaa, Yeniçeri ağa11 
belr.lediii ıırada Sadrazam Sokolla ile nüfuzla zabitlerini yan1nı ça· 
Mehmet paıadan vaziyet icabı ola· ğırmak ve banlllrla alınabilecek 
rak neler yapması lizım gelecr ği, tedbirleri müzakere etmek lüza· 
ba arada Yeniserilere bahıiş ve maou takdir etmemeıiae hiç ibti· 
teraklr.ileriaio verileceiini matlaka mal verilemez. 
ıöylemeai iktiza eyledıği hakkında Bizim anladıiımuıa göre, o pa· 
aldıiı mektup üzerine hasaıi müıa· lerde infialine mığlOp olan Sokol-
virlerioin reyine müracaat et'11itti. la hünkir nedimlerinln oilfazlarıoı 
Hocası Ataullah E'.f endi: kırmak için . kopacak ıürültünün 

-Ba, hikimi mahir.Om etmektir! önüne geçmek külfetile ııiraımak 
Demişti. Musahibi Manastırlı iıtememiştir. 

Celil a~y de: Bir ıeydeo haberi olmıyao Sal· 
- Evvel zamandan bir söz işi· tan Selim 5 kioonaevvel 1566 rilnil 

tUlrdi: (Ali ÜJmao kul kılıcı altıo ıabableyln alayla lttanbala hare· 
dan l'eçmedikçe aaltaoat tahtına ket etti. 
otaramaz) denirdi. Demek gerçek- o ıabab rDneı doğarken mtlftil 
miti Ba makale ıey daidajadu I Eb611out Efendi ile lıtao
Saltaaat milltt:i biricik viriH miln· baldaki vezirler, rfoal ve ulema 
ba11r iken bu cioı taıavvarlara Edirnekıp111 baric-inde padişahı 
vilcat verilmezi karıılamata çıkmıılardı. Yalnız ve• 

Diye, Sokollaoao tavıiyeleırine zirlerden Mnıtafa paşa ctemarau 
ehemmiyet verilmemek lüıamona edip alaya iştirak etmemiıti. 
arzetmiş, bu ıöder Sultan Selime Hareket iıareti verilince der-
de pek doğra rörllnmüıtü. rihı ili çavuşları allııılarda bu 

Fakat Saltan Selam de, mil· luodolar. 
ıavir'eri de aldanıyorlardı. 

Romalılar nasıl Samnitlerin 
mızrakları altından reçmeie mec 
bar olmuılaraa, Fatıbtenoerl Ü•· 
maoh padişahlara da kapt kallaraoa 
cillCh baht•ıi vermeden tahtlarına 
otara•amlflardı. ikinci Seli• ba 
mecburiye tle bir istiına teşkil tMle. 
miyecekti. 

S ultao Selim ordo ile birlikte 
lstavbala dönllyorda. Halkı 

bda bir rece ge~irilmişti. 
Erteıi günü payitahta girile

cekti. 
O rece müverrih Seliaildi Mas· 

tala Efendi bazı yaranile lttanbala 
doi'ra yol alırken (Litoroz) köyiln 
de Y eoiçerilerin bilyilk bir cemi
yetine teıadllf etti. Mepleler, mum 
lar yakılmış ve ceıbabı bezm ile 
llitı rtım:ıt ellerinde bir«mecliıi ilı• 
luarmaılaıl Erte•İ günü yıpacak· 
ları ıti pervasızca kooaıoyorlar. 

M111taf a Elendi b11Dlann ara· 
lanıada bir ittıfak akdettiklerini 
daydo. cKaııtları yaramİ:ı> olda· 
t•aa anladı; arkadaşı divaa katibi 
GıD&t Çelebi ile birlikte döıı iiler; 
ILooak yerinde ReiıOı kilttap Meh• 
met Çelebiye ve 11r kltibi Ahmet 
Feridun Beye rö üp iıittiklerini 
anlattılar. Ba lkiıi de derhal atla· 
yıp Litoroz'a rittiler. 

Haşmet ve debdebe ile abeate 
aheste Edirnekap11ından girildi • 
Alay biraz ilerledi. Ancak Y eniçe
rilerln ilk safları Şehzade camisi 
öoüode Eıki odalar baıında dur• 
dalar. B ribirlerine: 

- Dar ıt Dar ıl. 
Diyerelı. bütil1.1 alayı darmata 

mecbur ettiler. Devlet erkanının: 
- Nedir aıh? YürüyiJn yoJ. 

dqlarl 
Sualine evvelden bazırlaomıı 

cevaplanD1 verdiler: 

- Katılan otlak arabası varl 
Ba duuı hotnataulatao ve 

fesadın itareti idi. Padiıah Edirne
kap111 cihetinde bir saat bekledik· 
ten ıonra alay biraz ilerledi. Ba· 
yazıt hamamı önüode İkinci bir 
tevaltkaf oldu. Ba defa vezir Per· 
tıv paıa, Y ıniçerilere naıibat tl· 
mek lıtedi: 

- Llyık detll arkadatl"rl 
Derdedlez, bu ıöz kendilerine pek 
aiır relmiı ribi, yeniçeriler: 

- Bire vaatık fitne! Buolar 
Hoio kölen midir? Sen aerdar mı· 
sınlr.i böylo ıöyleuio. 

Dıye bııirııtalar, içlerinden 
biri do ıopa ile carpt•; fakat öldD· 
resiye vurmadı. Peıtev paıa attan 
yıkııdı. Mücevveıeai yuvarlandı. 
Kaptanıderya Piyale pııfa araya 
rirmek iıtedl : 

mador boyle et 1netçe tatmin ve itm"m edilmeti 
mek? Diyecek oldu. Berikiler kız- her vakıt çalışılan ihtiyaç1arı a• 
dılar. rasında cipe yapabilen bir adamı 

- Sen bir gemici Az:ıb •i• bulmalı.» kayra~a da mühim bir 
11110! Bize ıöylemek ne yolondur? dert teıkil edrbilir mi? Hakim 

Diyerek üzerine atıldılar; onu olmayan bir butaımıo 11tırabın1 
da atından yıkt'lar. Kaptan paşa benimıiyeo bir insan llcra bir 
Ancak Bayezid bamamanın kDllıao yurd köş,.inde tedaviye muhtaç 
avlu!una yaya kaçıp keniUol kor · bir hastaya ipe yapmanın kıy· 
tarabildi. metini takdir edemez. 

Yeniçeriler Ferhat paşanın da Herrüo nahlyelerden ve bil. 
atına ve kendisine tllfeok kandaiı baua uzak köylerden muhtelif 
yetiı tirdiler. 

Artık fesıt rüzıarı iyice eıme 
ie baılamıştı. Vezir Ahmet 

paıa ile Sokolla Mehmet paşa , 

ceplerinden avuç avaç altun çıka · 
rıp: 

- Lutfeyleo yoldaılarl 
Diyerek "ırzların satıo aldılar,, 
Ancak ba ••ırz ıatın almaoıo,, 

pak kolay olmadıiı milverrih Ha· 
san beyzadenia fa if adeıioden ao
lqılıyor: (1) 

(Saltan Bayezid camiıi civa
rına reldiklerinde Y eoiçerilet mey· 
danı bile ribi ikiıer kat kaıattı . 
lar. Padiıahı ve erkanı ortava alıp 
bir adam ileriye ritmeie komadalar. 
Harb ve darp alitı ile vezirler 
üzerine bilcam edip Veziriazam 
Mehmet pqaya ve V eziriaani Per 
tev pqaya tüfenk yetiştirip biriri 
bir dilkkaoa k•çırdılar ve bir kaç 
tüfenk kandajı darbııu içirdiler.) 

Yeniçeri aia11 Ali •i• men
dilini boynuna dolıyıp: (2) 

- Hıy medet yoldaşlar! Bana 
k1ydınızl Niçin böyle edersiz? LOt· 
f edinl lbau ediol 

O .dikçe, Y eniçerllerden: 
- Sen bize Hfer yolande 

sükkeri peksimetler verdin amma, 
yeni padiıaha ve Mehmet paıa 
ya - Sokallaya - hazioe artır 
mak iıtersio( Olmul Belki sen de 
kartalmazsınl 

Yolandı cevaplar alıyordu. 

itaatten çıkan aıkere ıöz 
dinletmej'e arbk ki•ae de 

iktidar balanmadıf1 anlaıllmıttı: 
Y eoiçeriler lıtedilı.lerini ytJ p abile 
ceklerdi. 

Alayın ilerisiodekiler devlet 
erkioını yerlerinden ayırıp l:ö ük 
bölOk nuy avlosao• rirdiler. 
Kimseyi dıtarı çılcartmıyaralt kapı

ları kapadılar. Dışarıdakiler de 
•tlarına tekrar binmlı olan veıir· 
leri ıardıtar. 

Rıdifah Ayaıofvada Haseki 
hamamı öoiloe gelıoce, yeniçeriler 
vezirleri atlarından indirdiler; önla· 
rir.e katarak padiıahın yanına gö 
tiirdiller. 

- Geri eıki kanonu vinl virt! 
Diye çairııtalar. Solcallu ve 

( De.amı BçGnctlde ) 

doktorlara ve mütebau11lara ıi 
fa ar•yao köylü baıtalar k•rlar. 
Bııolarao haatahklarında lciliyet 
ve ioi müdahaleler tozumu röril 
len pek az bir k11mı memleket 
baıt h~oelerine yatırılır ve tedavi 
edilebilirler. Bir k11mı da tabip'e 
rin reçetelerde yazdıkları dahili 
ve harici iliçları alarak köylerine 
avdet ederler ve orada kall•oır· 
lar. Midesinden veya baş ağrııın 
dan 11tırap çeken bir vatand"f 
hekimin tavsiye ettiii toza veya 
hapı bir kaç rün • all•nmak.la 
derdinden kurtulur. Banlar baıit 
vakalardır. V.llyet msrlr.ezine ka• 
la"-t röz, sinir, cilt, cerrabi ribi 
hastalıklar için mütehaaııılara 

muayeneye relen haatelarıo mab· 
dut bir k11mı murafa ve zahme: 
te katlanarak bir müddet .bir o
telde vtya tanıddt bir evde ka 
hrlar ve niıbeteo uaoca ve kont 
rollil bir tedaviye tabi olarlar. 
Köylünün en bllyillc k11mı haıta. 
ııını ıehirde totamas; iki ilç riln 

zarfında köyüne dönmek mecba· 
riyetiodedir. Çünkü ya fakirdir, 
ha•aıt bir ıekilde kendini tedavi 
ettirmek imklnını balamaz; ıehir. 

de kalmakla otel, tedavi paraıı 
vermek ve ba zamanda ekmek 
tedarik etmek lazımdır. Birçokla
rı da reride bıraktudarı tarla it· 
lerin-a dönmek mecburiyetindedir. 
Z ra çifçioio kazancı ancak elleri 
le çalıımak ve terlemekle te 
min edılebilir. Birçok gençlerin 
ulter ocatında vatani ödevlerini 
yalr.tıklara bir umancla ibliyarlar, 
yaılı analar ve çocuklar dabi tar 
lalarda çal1tırlar. Böyle bir aile 
oin haıtalanan ve azaıı tedaviye 
muhtaç .olan bir ferdini taıavvor 
edelim. Meaell vilcudanaa bir ta 
rafı ıinir tat.ıklato ile oynamıyan 
ve iki bacatı zayıf lamaya b&Jh 
yan bir köylll ıehirde kelamadı 
tına röre köyilnde tedavi edile· 
bilmelidir. Her köyde, nahiyede 
hekim bulunamaz; nihayet en I· 
cil ve reamt iıler için çıfmhr. 
Her köyde ebe ve sıhhiye me· 
mora da yo~ tor. 

( De.amı Gçüncllde ) 
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Askeri ceza 
Kanununda değişiklik --

lhtly•t erlerden çalrıhpd• git· 
mlyenler bir •Jdan •ltı •ı• k• 
dar lnlpl• ceza•• giyecekler 

--
Ankara 29 (Hataıi) - Askeri ceza kaoanarıua bazı maddelff.; 

deii1tiren yeni bir kınan llyihuı hazırlaoarAk Bllyllk millet mecllll" 
verilmlştir. Milli Mildafaa "° ıdliye encümenlerinin tetkikinden r•~ 
olan ba layihanın eaaılenna röre, cu.ı hükümleri, örfi idare ilin o)apll 
bölgelerde harp hükilmleri tatbik oluoacağ'ına lera vrkilleri heyeti.,,. 
karar verildiği takdirde banan devamı miMdetlnce o bölrede baland' 
lar bıkkıoda da tatbik edilecektir. 

Buoban başka, kabul edilecek bir özürü olmadan bazerde bak•f' 
olanlarla yoklama kaçığı, ıakh olanlar, ihtiyat erlerden çağrılıp da rsıl 
zeretaiı gelmiyeoler b r aydan altı aya kadar hapis ceza11 riyecekl 
Bu saçlar1 seferberlik zamanında iş1iyeoler çok daha ağır cezalara ç 
tırılacaklard1r. Snk rünündeo üç •Y ıonra keudiliğioden rııleoler 
Hneden az olmamak iJzere aiır bapiı. kendileri reJmeyip de yakala 
lar ölüm cez&11na mabkOm olacaklardır. 

' 

Kömür istihsal bölgelerin 
de is mükellef iye ti 

Ankara 29(Rıdyo gazeteı;) -
Yarın, memleketimizin kömür istih
sali ile lltili iki koordinasyon ka· 
rarı nefrolnoacıkbr. Bunlardan 
biriıi Ereili kömilr bavzaıında, di. 
ğ,rı de Etibank rrap linyitleri ta· 
rafından ifletilen Soma, Deiirmıssz, 
Tavıanlıda ücretli İf millr.ellefiyeti 
kooo\ma11na dairdir. 

HnkOmet ilk defa olmak ilze
re Ereğli kömilr havzasıada çalı 

ıan ve çahıabilecek olan vatan
d&Jlara ücretli iş mükellefiyeti y&k· 
lemiştl. 1941 son teırin ıoolarıoa 

Yaran repllacak futbol 
k • ., ••• , ..... ,. 

Yarın saat 17 de .ıtadyomda 
antrenör Cend Dıblao'ıo nezare
tinde Adana ıeoç1ik •Demir ıpor, 
Millt menaaoat • Malaty" men111cat 
rençlik klilpl•I arasında huaal 
futbol ltarıılqmaları yapılacaktır. 

Tenlacllerlmlzln 
antremanl•r1 

T ınlıcilerimiz, her riln beden 
terbiyesi bö'ıe binuı bahçeıiodeld 
teolı korlaada aotremanlar yap
malı.tadar. 

86lremiıı: teniacilerile Hatay 
teoiıcileri arasında 1•kıoda bir 
moıabaka yapdacaiı ümit edil
mektedir. 

l•k•nderund• reni 
bir m•tbaa 

Matbaacı arkadaılarımızdan 

Bay Ramazan Yurt, lk11nderooda 
c Yurt» iımile bir matbaa teıiı 

etmiftir. 1 Hazirandan it·bareo fa. 
aliyete reçecetlni öireodii miz 
« Yart • matbaaıınuı, Hatayıo en 

doiro çılan bir kararla da 
linyitleri bölreıinde iş 
yeti koaalmaşta. 

Tatbikatta edinilen tecril 
re göre baoların d~j'lştirilmetl 
etmiş, yeniden iki karar haz 
mııtır. Yeni kararlarla it mDk 
fiyetinin tatbikatı daha miJe11ir 
bale konalmoş, kolaylaıtanlm•I~ 

Bilindiii gibi, İf mükelle · 
iicretleri normal ücretlerdir. il 
li it mükellefiyetine tabi it 
çalışan •atandaılar yarda lilı 

itleri ücretle yapmaktadırf ar. 

Gayri mefrO 
blrıe,meler 

( Ba9tarafı blrlncld• J 
biyat fakiilteleri p,of eaörleriyl• 
in ilim müe1aeselerioe ve 
(etlere röııderilecek ve ahn•ll 
vaplar taıoif edilerek mübtelif 
kilet mllme1aillerioden teşkıl 
nacak bir komlıyooda mOı• 

ve icap eden 11&1lar teıbit ,;. 
duktao ıoora bir kanun proi 
zırlanacalı.tır. 

Evlenecek kızlar• 
ra•ı ı gellnllk kum 

Ankara 29 (a.a) - Çoc
rıme kuraıno amami merke 
bildirilmif tlr : 

Karam amamt merkezi 
iç!nde evlenecek ve ıelinl ;"' 
darik edemiyecek vaziyette 
kızlara pna11ı relinlik ipek• 
maş verecektir. Nıkih kij'ıdl 
kurama milracaat edilmesi k 

müteklmil matbaaıı olac• 
ıDphe etmiyoruz. Bay R 
Yard'a mıvaffakiyet dilerİI• 

Y eniçerilerio panayır yerinde 
fıçılarla prap bazırlamıı oldokla. 
nnı ve cbıteke\lüf rermıgerm• 
ı:>hbet ettiklerini rördiller. Yeni 
çeriler Edirne kap11ındao içeri ri 
rioce, Eılr.i odalar Öoilnde dar..· 
caklarını, yahut aaray bpı11nı ka
patacaklarını açıkça ıöyllyorlarda. 

•===========================================~ ÇEViREN ı 
balnnayor, dua etmek iıtiyordu, fakat 
edemiyordu. Haçın dibinde de dimaiın· 
dan hep rüoah dola hillyalar geç~yorda. 
Nerede oldaiana da bilmirorda. Yama· 
ıak balotlardaa yayılan bir yatakta re· 
rindiiioi uooediyorda. Zevkli dllfilnceler 
içinde ruba erimit yok olmaıta. B•aber 
ıeçen vakalara yeoideo yqıyorda. Ataç 
baçı öpilyordu. Fakat oe öpt6tllDI bd
mlyorda. Zamaa aamaa ba blllyalardaa 
ayaoıyor ,,. keacllılDI ıebvetll cllılnce
lerden kartarmata Nvıtfıyor ve bir kaç 
dakika eaberlenmit daalano malam keli· 
melerlal dlliade dolqtmyor fakat tekrar 
o blD bir renkli içi ateı ve ııhvet dolu 
bDlya bulutlarını dahyorda .•• ~ 

Yukarıdan rayet hafıf bir rübap ı .. i 
reliyorda. Sonra bana rüzel bir kadın 
uıl karlfh. Uykaaa gelmiı bir kafan cı· 
valt11111a benzı)Ordo. 

çökmilı dua ediyordu. 

Semih Uygur 
bir uykudan oyanmıı fıbl idi. Papı 
arkaıında merakla halk kitlesi ba 
yordu. Döoüp bal ve keıyfiyetten So. 

kolluya lıih ettiler. Fakat Sadra. 
za'll h ç bir tedarikte balan. 

.. dı. N çin? 
Sellnikli Mustafa Efendi; (llm 

ma ne fayda! Sabah yak1ndı; bir 
veçbile tedarike mecal olmadı.) 
Sözlerile Sokollayu ba noktada 
.&zar fÖilermek iıtiyor 1 Sabahın 
ıakın olması kifl bir mazeret diye 
kı bal olanabiUr mi? 

S okoUa acaba aldıiı haberi 
padifaba anetse, aıkeri kendi 

tahrik etmif oldaia yolanda bir 
....... buıl ôlmaaındao mı çekin· 
mitti? Fa\at padlıah Sadrazamı 
bö1le •"-.ı1etli bir haber aldıtı 
ha\de keadlel.e bildirmedi diye de 
azledeblHrdıl 

Her halde v-....erla bafle 
toplanmasından •e ......... aala· 
paa karardan ae fıkaoat•ı IMa 

Anjika o vakıt moda olan bir Ya· 
• aan tvllıauu aölilyorda. Şarkı; hüz6n1 

at.. ve ha.retle dola idi. 
Martoa'u kalbini bir alev sıcaklıjı 

kapladı. 

- Benim olacak11n, benim olacak11ol 
Hayatım, imanım bahaaına dahi benim 
olacak11n 1 • diye aanlducla. 

Oaıuzunda bir elin tazylklcai biaMtti 
Bo baş papaa Taailo leli. ' 

_ Erer rnoabı rözlerin s&a-1,0 ,.. 
ları çıkar at. Eter kalakların 1tıt11or. 

:: içine karıan dök. Gözünll de lı.aJa. 
t da ka11bctmek rabooa ıeytanın firme-
ın , 'di 

ıioden çok daha iyı r. 
. ....... . . . . ' . ... . . 

Sabab1eyio çanlar çahndıtı •e hıriı· 
tiyalan Hbah daaıına dawet ettiii za
man klUaenin medballııde bulanan bllyOk 
baf1D alt.da kal cObbell bir pıpaı db 

Ba papaı Martonda. Gece yar111ndan 
beri diz çökmüı bir vaziyette biç kıpır· 
damadan darayorda. Y&zOoü çarmıhta 
asılı olan l1aoın ayaklanDa dayamıı ve 
ve güo91te bütila kalbile dua ediyordu. 

Bir gOn öoce ıünahmı çık.rtmıı 
olan T aıılo keodiılne k ırbaçlanmuıoı 
tavıiye etmifti. Bütilo macerayı battan 
aıaiıya dinledikten ıonra : 

- Oilam rlloab if 1emifıin • dedi. 
Adam öldürmene rtimen rüoahıoı af 
ettirecetim. Gurur ıekllae r1rea .. ytao 
aeoi ba bale getirdi. Şeytanı lçladen at. 
Hakiki Allah huaraoda bir toz kadar 
alçal ! 8Ande f loahını çözeyim. 

- o,ı. olıan babacıtım. 
_ y ann sabableylo daa bittikten 

IODl'a buiatiyaalann piü önllode ba al· 
çalmayı IOll haddin• kadar retirirain 
ben de Hai AUabın inayeti ile ınnabtan 
kurtarırım. 

- Teıekkllr •derim babacıtım. 
O 11maodaaberi kW..ain mMlhaUude 

Dua bitti. Killıenla pap .. ları iki ııra 
olarak kilisenin medhallne dotra yDrOdil· 
ler. En öode baı pıpaı Tastlo rellyord•. 
Elinde kısa saplı m•tin bır lnbaç wardı. 
Elini Marton'an omuana koyarak. 

- Kılk evlldım 1 ·dedi. 
Martoo ıyat• kalktı. lııktao kamqao 

ıöılerle etrahoa bakında. Sanki derin 

Tasilo elindeki lı.ırbıcı öptU 
papaıa verd~ .,J. 

- Allahıo bir iımi baklu için ·~ 
Alçal ki zavalh vilcadaoa dolatan r' 
ıifa balıan • dedi. İ 

Marton rayrihtiyari kırbacı .110• t 
d~. llti kiliae hizmetçisi belindeki .ıl 
çoıdlller cilbbeyi beline kadar ııyır' 
Papasın .çıplak vllcadll rörllndll. ~ 

Papaa ıaıkın bakıı1arla etrafa "',İ_ 
ken gözleri iki çehreye tetadlf ~ 
Sanlardan birisi Dıterik diterf ~al. 
idi. Yerlerinden fırlamlf iki çift P' 
retle keadlalne bakıyordu. Al_. 
Anliko da kendini derhal taaı 

Her ikiıl de Marton'an papM ol 
ıimdl anlıyorlardı. Almanın çe..,..ı ~ 
cından kızarırken kız aldanmak~ 
vellit bir yelt içinde ıapaan ol ..... 

( Dnaını .,.,, 
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O halde Türk 
çocukları 

Y a z a n Komşomaı ve doıtumuz Yunanistandaki büvük 
iaıe ıılmıt .sını karıılama1' ilzere, yapt ğımız malOm 

Abl din yardımlardan ayrı olarak bin kimse1iz Yuoan çocu· 
- Davar ğunun yurdumuza ~etirilerek korunmaları kararlaştı· 
'•laraıc lüıomlu hazırlıklara bıışfaıımıştı. 

Anadolu Ajsnsınıo verd ği bir habere göre, Yuııan kızılbaç bı4kanı, 
Tnrltiye kmlay cemiyetine müracaat ederek lisan, muhit ve ailedea ay· 
r'.lına bakımlarından çocukların yardları dışına çıkarılmama11nı latemesl Oze· 
tıııe, bu trşc'ıl:.üsten vug•çilmiştir. 

Bu vaziyet karşııında, Yunanlı çocuklar için hazırlanmış olan ıeyi. 
kiınıeıiı Tilrk çocokları lçin yapmamız, en hayırlı bir içl'mai yardım O· 

hır, Yalnız lstanbolda, böyle kimıesiz yilzlerce çocak vardır ki bunların 
bir kısmı ır~zete satarak, bir kıımı öteberi taşıyarak, bir kısmı da dile. 
ııerek yışamağa çalışıyorlar. Ôteki büyük şehirlerde de böyle muhtaç 
Türle yavruları yok drğ'ldir. 

Kızılay cemiyeti, ıuf bir in111olık ve doıtluk düşüncesile komşu Ya· 
ııan milletinin çocukları için hazırladığı yardımı, elbette Türk çocukla· 
1ından esirgiyemrz. Yunan çocukları yerine kimsetiz Türk yavrularını 
korumak toklıfi ileri ürülünce insanlık ve şefkat duygularına milliyet ve 
YUrd sevgileri d e iltihak ve inzimam eder. Kimseılz, muhtaç Türk ço· 
cı.ııaarı bizim yavrularımızdır. Komıumazıın çocuklarını düşiinecek kadar 
haııaı ve şefkatli olan ruhumuz, elbette, kendi yavrulanmm ihmal ede. 
illet, Mademlı:i Elen çocuklarına bakmak üzere, bir takım hazırlıklar 
Y•pılaıış, tahsisat ayrılmıştır; o halde bin çocaia, bütün harp müddetin- , 
ce bakabilecek imkiolar bıılanmoı demektir. 

Ba im~ iiolardan istifade ederek bin Türk yavrusunu 1efaletten ko· 
nıına\c, artık bu işle uğfaıanlar içln, insani vazifedea üıtün, milli bir 
"'•tıfe olmuşlar. Kızılay cemiyetinden ba vazifeyi ifa etmesini, bizim ka· 
111111ıtdıın olan ve Türk varlığının bir parçasını teşkil eden bu çocukla· 
: 1 _koruma1ını, onları kurtarmasını istiyoruz. Bcı yolda kmlaya, Çocuk 
•ırgeme kurama da yardım etmelidir. Her ilci cemiyetten hemen f.ali· 

Yete geçmelerini istiyoruz. 

• buUarı ve yetim-
leri unutuyoruz 

- Cıımhurlyetten -

KÖYÜN 
DERTLERiNDEN 

(Bıştırafı ikincide) 

YAZ Bütçe müzke· O halde me1leki ve vicdani 

Peyami 
relerinde, mem- bir tedavi zarureti olarak ı,ebirde 
leketin büyük deri altıoa veya kaba etlere zerk 

-...... Safa lhtiyaçlarile öl için verdiğimiz ilaçları kim yapa· 
Çüıürse bır kapı rezesinio yerinden caktır? 
Jııaınasıoa beoziyen teferruata ka· Bazı mibtesoa köylerde aıker· 
dı~r biitün bir seneDİn fiıtü~te yıi' likte sıhhiye neferliji yapmış insan 
k rı her mesele konuşuldu; fa· lardan iatifade etmek mümkündür. 

d•t
1 

hiçbir mebus ve hiçbir vekil, Fa•~ at bunu bütn k" 1 l 
Q ] .. uo oy ere teşmi 
.. Yetim evlerinin damları Ü•tüne k 
Ç~ken sıkıntıya dair tek kelime etme ve her köy oda11nda bir 
•<>yleınedi. ikilik ve beılik şmnra buluııdur· 

H 1 mak lbımdır. ·Böyle bir köyde he· 
d'" •rteyden ve herke1ten evve 
llŞünülırıiye lirık ve korunmıya kimin müteakip tedavi için lüzum· 

lıı11htıç, tözleri ığlamaklln kızar· lu götterece;i lllçları da bir haf. 
~ıı ve içine birer ceviz sıiacak talık bir kurata bunun basit pratl· 
l •der avurtları çökmüş bir çaresiz- ğini öirenmiı olan vatandaş "yapa· 

• ~' 0rduıu karşısındayız. Bunların cakhr. 
t 0 ca vıııya baba· erkeklerinin ço· O halde her kaza merkezinde 
b:• cephede ölmüştCir; çoğuoan lıtisna11z olarak her köyden iki 

lik,!ç:?' zdeki yükQ bir transatlan. vatandaş biri ihtiyaç muayyen Zil· 

d 11 ı ıu kadehlerinin aiırhiı ka· maolar da açılacak olan ve gün. 

111:~ bile değıldir ; buna arttırırsak delik işlere mani olmıyaıı kıaa bir 
Qı 1 reınhnız batmaz, fakat arttır- kor1ta na11l iine yapıldıtını ve 11. 

ti:~··~ aıcaıleketin abllkına ve iı · rınraların n&1ıl kullanılıp t•mizlen· 

b "1ıne batlı hesap11z kıymetler 
•tar. diifni öireoecokler ve liizuoıunda 

D 1 tatbik edeceklerdir. Köy enııtitüle-
'Yl ıı lar ve yetimler arasında rindeo de itttfade kabildir. 

ık heıablle eUerlne 10 küıor li· 
rad,0 f Biz hergOn bizden şifa bekli-
Çot ula para reçm:yeoler pek 11 
d, ~tQr, Herhangi bir mebusumuz. yen yarıaı a 1 köylG haatamızın 
rlnn •e herhanri bir vekilimizden karşısında ıltırapla bunun ihtiya· 

"' ed • cını hiıtoc:Uyorn. Çok ba1it bir •e 
~, b' erıaı, Eline bir kalem alsın v 

kn ır kitıdın sol tarafına 4000 kilde bana çaresiz olmak mümkün 

dı;"r kuto1 yauın. Bu benim tanı· ofdnin cihetle burünkü yazımla 
•il 1~ dört nilfaslu bir dal • yetim da bunu tebarüz ettirmeyi vazife 

'•ırıj - . bildim. llli~t 0 uç ayda elıne geçen para 
'd arıdır. Ayda 1000 küıar karaş 

•it:~· Sonra lı:iiıdm sağ tarafına 
•ic, ta fil kelimcleı in yazılma1ını 

•deriaı· 
tv kira~ı 
Elektrik 
l<örnQr 
So 
E1t11ıek 
Zerzevat 

"·i Şıılter 
O•tb,, 

' 
l'eferraat 

lçı0d!1~di bo 10 lira aylık l'ellrl, 
bıt lhr Gt, et veya l'eıme ribl ta· 
k-ı,._. 'Y•çlar bile bolunmıyan 10 
~ı. dııı~•ır~f a o asıl böle bilirsiniz 
•hı h Y•tıaı allt1i hem bir l!atı 
d 1 ·- 1 'I' ' Yiy 11ılt, hem glyecelr, hem 
bit •U ec~k bılabilıinf E;er böyle 
tllı.,.ll:nıa hlçlode bazı abllk çökOo· 

.. it olarıalı: buna,tavaıu-
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yıldırım dDıen harap bir evin. 
yakılması kadar tabii bulanıma· 
yız. Hemen her abük yıkımının 
dibinde böyle bir ev yıkımı vardır. 

Kocalarını ve babalarını dOşman 
kurıunu, kendlleriol de mentop ol· 
doklan cemiyetin ihmali öldüren 
bo naalpılzlerlo r6z0ade, bizi dilt· 
IDandan ayıran farkı hemen ortaya 
koy11aalıyız, Baou lıteyen blr milli 
vicdanı11a1z ve bana muktedir bir 
de•letiıaiz var. Devanın hemen yo· 
la çıkarılacatından emlnlr. 

lTaa..trieftı&rdaa) 

--
BUGON 

illn 
Sulh mahkemesi 
SBtlt memurlu · Kahire 29 (a.a.) Selilııiyetll bir 

ğundan: Ortaşark logiliz Libya'da kaynaktan 1 ö Y. 

Ô 
umum kararrihı lenildiöfoe •o""re 

lü Fabrikatör Selilı Boına 6 
• 

. l om 28 mayıs teL · t k umumiyetle •o"zo< 
veretolerine aıt o up tapunun mart a n . 
330 tarih ve 368 yine kinuouev. liği: nünde tutulan bati 
vel 927 tarih ve 320 numaraların. Libyada, dünkü d arda relişen ;Lib· 
da kayıtlı bir hektar 511 metre çarşamba giinü mey an yamuharebeıi için 

bb Ü 
• b . k sabahleyin erken · memnuniyetsiz • 

mora aı zerıoe me nı arşı ya . h 
d k~ı k k den başlıyıın tank a r b ,. lir· e dü•ecek hiç ka a a n şar an tiri iim, iar. ,. 

b k 1 1 l P 
meydan mahare· bir sebep yoktur. 

&n ana , 1 ma fln arıom aöa 
1 S 1 ° besi bütün gün • Zuhh kuvvetler 

iken o yevm a ih Bosna veresele ilk Al . c b K- F devam etmiştir. man arasındaki el&I 
rı, enu en or alnın ilcen halen 
S•lih Bosna vereselerine nit arsa Düşaıan kuvvet· çarpışma Birha· 

ile mabdu i un ve çırçır ve huz. leri iki başlıca ko· hedefi·. Tobruk! ıoym veBirelidemi 
olmak üzere üç kısımdan müteşelc · la ayrılmıştır. Bir. şimal dopıunda 
kil olup un fabrika11nda bir kahve hakeim'in şimal ------ ----- ve seğlam bir hal· 
ocaiı bir maiaıa bir oda bir kü· doio!mnda zırhlı Giritte tahşit edilen Al· de daran D\ütle· 
tüphane iki mağaza yedi buj-day kuvvetlerimiz diiş fik cephe hattında· 

man kolları na 11.it man paraşütçülerinin mül· kı" mevzilerio ar· 
aoban ve bir yuna" dairesi ve y / k k 

f l
. d ' h tetle taarruı et te i Uflfletler «erilerine '-asında aeni• bir 

te erruatı ve ıi ıo ıri avi silindir 6 
" & y 

d 
. . d miştir. Büyiik bir indirilmesi muhtemel. bo·ıO'ede cereyan 

aıresı ve un epoıu ve ak· e 

l 
._ . 1 • tabada yapılmak etmektedir. 

samı ve ça kama ma"'ıoe cm ve te-
ferruatı ve bir elek dairesi ve bir ta olan bu muharebenin neticesini Londra 29 (a.a.) - Britanova 
silindir ve bir kepek mağazası ve tahmin etmek hali mümkGn olam·a. ajan11nın askeri muharriri yazıyor: 

maktadır. b uıta oturmasına mahsus bir f evka Rommelln ele reçirmeğe teşe 
ni oda ve çırçır kumında iki çır· Düşman zırhlı kuvvetlerinin büı edeceği ilk hedef Tobraktur. 
çır dairesi ve 55 çırçırı havi üç Bir halcelm üzerine yaptığı taarruz Çünkü Mihver şimdi daha kuvvet· 
raz anbarı ve keza bir maj-azası düşmaıı için kayıplarla püskürtül- U bir surette tahkim edilmiş olan 

L m~ın~ T bir şifleoıe dairf'si ve içinde İır.İ obrak'u zaptetmek ıuretlyledir ki 
Amerikan ve üç yerli şifleme ma· Gündüzün dilşman tankları Ay. M111r'1 ciddi bir tehdit altına ala· 
kineıi ve aktamı büyük bir mai•· nel Gazeledelci mevzilerimize yak · bilir. Bngan Rommel'io arkadaki i 
za ve karşıhklı dört oda ve büyük laşauşlar ve kayıplara uiram•ılar· kuvvetleri Tobruk'taki lutaların 1 

bir çiğit deposu ve bir çiiit eleği dır. Mevzilerimizi olduiu ribi mu· tehdidi altında bırakarak bir kere 
mateferruat bir demirhane ve için· haf a:r.a ettik. daha ileri atılma91 ihtimali pek az. 
de bir torna ve bir ıilindir torna· Bütün rün lnriliı bava kuv· dır. Hava muharebelerinin Rommel 
sı ve teferru.tı bir eski kazğan vetleri kara kuvvetlerimizi destek· taarruzunun . inklşıtfma müvazl 
dairesi içinde razoien biriıi is im liyerek dilşman taşıtlanaa devam· olarak çok geniş ölçüde reliı,me· 
bahar makinesi ile işlemez halde la taarruzlar yapmışlar ve kıtaları- si bekleniyor. 
tekrar ikinci bir kazğıın dairesi ve mıza kuıı düşman hava kuvvetle. Bu bölgedeki lngillz hava lcuv 
içiode 150 beygir kuvvetinde üç rlnin hücumlarını önlemişlerdir. vetleri şimdi her zamandan fazla kav 
motorla bir adet 5 beygir kuvve Dün av ve bomba uçaklarımız vetlidirler. ilk hat tayyarelerinin 
tinde bava motora ve tulumbatı Birmaşeym ve Eladern bölrelerinde sayısı çon arttırıldıi• ribi bir çok 
ve deposu ile birlikte müıtamel diişman motöriz kuvvetlerine le.arşı ihtiyat pilotlar da vazi(e almaia 
bir buz makineıi Hkıen kadar buz bareltitta bnlunmaşlardır. Avcıları· hazır bir halde bulunmaktadır. 
kalıbı ve aksamı ve bir dinamo Rommel'io emriııde 450 tank 
ve elektrik saati 220 voltluk 2A mız dokuz düşman uçağı düşürmüş· bulunduğu tahmin edilmektedir. 

ler ve bazı uçakfarı da haııara ua· g l 21 
benir kuvvetinde bir makine da. 1 d • un ar inci ve 15 inci tank tü. 

ratmış ar lr· Bundan başka rok ı · l l 
iresi ve içinde marşal marka 300 T men erı i e Arriete talyan zırhlı 
beyrir kuvvetinde buhar makinesi miktarda taşıt ~ahribedilmiştir. tümeninin mevcudunu teşldl edi· 

kazğan ve teferruatı ve ayrıca Dün gece Timimi hava meyda- yor. Sandan başka Rommel'io elin 
kaz;an .iaireıi bir büyük şif mağa· nı arar !Urette bombalanmıştır. Bu de 194 tanksavar topla 120 sah-
zası iki hayvan ahırı bir örtme " tayyare meydanına 26 mayıs rüoü ra topa ve 6 piyade tnmeni vardır. 
beş koza mağazası yine bir örtme de hücum edilmiş ve ayrıca Mar· General Auchioleck hava üı· 
bir çevirme dairesi yedi çevirme tuba iniş meydanı da bombalanmış. tünlüiünü temin etmiş bulunuyor. 
makinesi iki kırma makioeıi ta. iki Yunkers-88 e bir Heinkel Tank ve tanklara karşı kullanılan 
ve odaları ve bir depo iki büyük -111 düşürülmüştür. müdafaa v111taları bakımından iH 
beş küçük majaza yine dört nıa· Salı gecesi dBımanın Sicilya Rommel'e müaavi bir vaziyettedir. 
;aza ve bir yedek anbar daireıi adaaıada Mesina'daki hedefJerine Yalnız RommeJ piyade bakımından 
içinde yedek malzeme alet ve eda- hücum edilmiştir. daha üıtıın bir durumda bulanmak 

vatı ve barda demir ve dört böl· Uçaklarımızdan dördü dönme· tadır. 
meden lbarcııt yazıhane ve içinde miştir. Diier taraftan AJmaolar Girit 

bir camekan ve ikiıi camekinh Londra 29 (a.a.)- Reuter ajan- te külliyetli paraşütçü tahşit et 
sekiz masa bir l•parta taban ha· sının selihiyetli mahfillerinden öi· mişlerdir .. Bunların Rommel taar· 
bil ve beı pencere perdeıi 18 a- rendiğine göre, Rommelin Libya razuoa yardım etmeıi mümkündür. 
det koltuk ve aandalyayı havi 300 taarruzu logiliz ıol cenahı kin bır Bu paraıiltçülerin Girit'ten getiri· 

b. l' h L ' ti' fab T lerek,· münakale hatlarını keımek 
ın ıra mu ammen .ıyme 1 • tehdit teşkil etmektedir. Şimdi ba. 
•L '- b"l' t 1- • l d • da için müttefik kuvvetlerin arkaları• 

nıı;a il& 1 1 a•91m 0 ma ııın n hiı mevzuu olan hareLea. müh"ım 
1 l · t'l k • ' na indirilmeıi milmküadllr. Fakat 

şuyuuo za eıı ıure 1 e ve. açı devriye faaliyetinden ziyade b"'y"'k 
·ı t ı d • · ı u u Rommel ilk füolerde bir muvaffa · 

artarma ı e sa ı maıına aır verı en bir taarruzdur. 
karar temyiz mabkeme1ince taıdik kiyehizliie ağrıyacak olaraa derhal 
edilmek ıuretile katileşmiştir. Kahire 29 ( a. a. ) - Reater hareket ettiii noktaya dönmek zo 

1 - Göıto.-ilen gilnde arttır· bildiriyor: randa kalacaktır. 
m~a ~tirak eden~rarttırma şa~- ~~-~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

namesini okumuş ve lüzumıu ma· r Bu 1 
IOmab almış ve bunları tomamen IG•c• Nöbetçi Eczane 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Ali Na&ibı• 

2- Mezktlr fabrikanın satışına 
19· 6- 942 tarıhine mü1aclıf cuma 
günü saat 9 da belediye mezat 
salonuada başlanarak saat 12 de 
kati ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Birinci artırmada maham· 
men kıymetin yüde yetmiş beşi el· 
de edilmediii takdirde en ıon ar· 
tıranın taahhüdü balLİ kalmak üze . 
re artırma oo rüo daha temdit 
edilerek 29. 6 942 tarihine mü 
aadif pazartesi rünü ıaat 9 da baş· 
layaralıc 12 de yine mezl.Or bele
diye müzayede mezat salonunda 
en çok a r t ı r a n a ihalei kati 
yesi icra kıhnacat• ve satış peJİD 
para ile oldaiaodan l'ayrı menkul 
kendisine ihale olanan kimıe der· 
bal veya verilen mühlet zarfında 

ihale bedelini tediye etmediği tak· 

dirde ihale kararı f eslb edileceil 
ve kendisinden evvel en yllksek 
teklifte bulunan klm1e arz etmiı 
olduğa bedetle ona ihale edilece· 
ii ra.ıı olmadığı veya bolunmadıiı 
takdirde hemeo onbeş riln müd· 
detlc artırmaya çıkarılacağı ve ba 
artırmada alikahlara teblii'at ya• 
pdmaaına hacet lı:almak11zıa ilinla 
iktifa olunacafı ve eo çok artıra· 
na ihale edilecetl her iki baldo 
blrfacl ihale edllen klmH iki ihale 

( Y agcami yanında ) 

Halkevi Reisliğindenı 
Adana Halkevinde açılacak 

aile gazinosunun şartnamesi tidil 
edilmiştir. 

En mühim demirbaşlar temin 
edilf!cektir. Taliplerin Adana Halk· 
evi Bürosuna ıüratle miiracaatları. 

2041 28-30-2 

arasındaki farktan ve diğer zarar· 
' lardan meıul tutulacaj-ı ve geçea 

rüolerin yilzde bet faizi ile birlik· 
te "ihale farkı ve diğer zarar ziyan 
hükme hacet kalmakııaın satıı me. 
marlaj-anca tahıll olanacağı. Mad· 
de: 133. 

Şartname tlio tarihinden iti. 
baren her riln satıı meınnrlut 
nezdinde olup arzu edenler ta ~ 
f • '- ' '- ra 
ıodan tet.ıır. edilebileceii ve daha 

fazla IOzumlo izahat l\lmak iıteyen
lerindo 11t1ş moınurluiana milra· 
caat eylemeleri lüzuma "e talip 
olanların mezkOr rnn ve saatta 
belediye mezat ,.Jooıında yilzde 
yedi buçuk pey akçası ile birlikte 
hazır balaomaları ilin olunur. 

20SO 

Seyhan sulh hu
k u k mahkemesi 
s a t ı ' mamurlu· 
ğundan: 

Satış doıya No: 10 
Adananın Yortan mahalleaiıı· 

den ölii nalçacı • Ahmet o;ulları 
Selibettin, Duran ve kızı Şerife 
ile Ahmet o;la .Halil ve yetnnleri 
bulunan Mahmut ve Naileye veli· 
yeten ve nef aine eaaleten anaları 
Firdevıln mG4tereken mutasarrıf 
oldukları Yortan mahallesinde kl· 
in nisan 938 tarih ve 14 No 
178 cildde kayıtla şarkao H ve 
Fatma ve Ali pııa hanele . acı 
b . . rı gar· 

en tarıkıhas vo Jİmalen Şerife ve 
Cenobeu Doda ile çevrili bir sa 
tulumbası ve hela ve bir avla içio· 
de tabtani bir oda ve fevkani iki 
oda ve bir miktar ıofa ve ayrıca 
fevkani bir oda ve tabtani bir oda 
dan ibaret 500 b91 yDz Jlra mıa 
hammen kıymette bir bab haııenin 
şoyaun isalesi ıaretile .. tııına da· 
ir verilen karar katileımekle Hh· 
ıa çıkarılmııtır. Adana belediye 
mezat ,.Jonaoda açık artırmaya 
çıkarılan bu rayri meııkuluo ilk 
ihaleıi 23· 6· 9'42 tarihine rastla· 
yan .. ıı ,.ııno saat 9 da başlayarak 
12 de hitam bulacaktır. Moham. 
meo kıymetbıln yllıde y•tmlı be· 

-
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30 Magıs Cumartesi 
Tllrklye RadyodlfOıyoa postaları 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoau 

7,30 Prorram ve Memleket 

aaat ayarı. 
7,3'.l Mibik: Karııık program 

(pi.) 

7,45 Aianı haberleri. 
8.00 

8,00 Mnzııu Senfonik parçalar 
Pi.) 

ll,30 Proğram ve memleket 
saat ayarı. 

ı3,33 Müzik. Türkçe pliklar. 
ı3,45 Aiaoa haberlcr"ı 
1400 . 

' Müzik : Riyaseticuınhur-
Bandoıu. (Şef: lhıan Kü ) 

14,30 - nçer. 

14,40 Ankara ilkbahar At ko. 
~olarının tahminleri. 

tS,00 Program ve memleket 
saat ararı. 

18,03 Müzik: Radyo da•ı Or. 
kellrasının her telden proiramı 

18,45 Radyo Çocuk klnbn. 

19,30 Memleket saat ayarı "• 
Ajans Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika 

19,55 Müzik: Unak makamın. 
dan şarkılar. 

leri. 

20,15 Radyo raıeteıl. 

20,45 Müzik: Beraber türkiiler. 
21,00 Konoıma (Ana Herler) 
21,15 Müzik: Dinleyici istek· 

21,45 Konuşma (Şiir ve Neılr 
saati) 

22,00 Mllzik: Radyo Salon Or· 
keltra11. (Violonilt Necip Aşkın) . 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı 
haberleri ve Bonalar . 

22,45-
22,50 Yarınki Prorram v e 

kapanış 

ikinci Selim, Yeni· 
çeriler önünde 
boyun eğiyor ı 

( Baıtarafı lklndde ) 

vezirler: 

- Şeyketli hilnk&rımızJ Bunlar 
mübarek lisanı şerifinizden vergile 
rin ititaıeyioce mateselli oımazlarl 
inayet eylen! Fitne defolıue! Buyu· 
ronl 

Diye riça ettiler. Ac:ı:ini ve 
Sokullunun na1ihatlarını dilenme· 
mekte hatasını ldrik eden Saltan 
Selim boyun ej'd: 

- içlerinde Türkçe biltr var 
ise ~elıla (3) Söyliyelim . 

Dedi. Y eniçerllerden kafileden 
ayrılan olmadı. Nihayet Saltan 
Selimin ağzından : 

- Cümle bahıiş ve terakkileri 
verilıinl Makbulümdür! 

Sözleri duyuldu. V eıirler tek
rar atlarına binerek saray kapı1tnı 
~çtırmaia rıttilor. Dışarıdan ba· 
kırdılar: 

- Açın kapıyı! Saadeth1 Pa· 
~işah hazretleri cümle ricaları (1) 
mayet buyurup elhamdillilJih hep 
maslahatlar bitti ve cümle yoldaş. 
lar i,itti . Allah padişahımm çok 
yıllar muammer eylesin! Açın 
kapıyı! 

Fakat içordekiler: 

- . Hayır, olmul Biz işitmedikf 
Cevabını verdiler. Padifıhı 

ikindi namazına kadar Ay11ofyada 
İntizatda bıraktılar; ancak bir çok 
niyazlar ve yeniçeri a1talarının 
şahadetlerile saray kapı11nı açma· 
ia razı oldular. 

işte ikinci Sultan Selfm llra• 
yına böyle l'İrebildil 

Sllleymaıa Kini lrteıa --(1) Yazma nOıhada.w-
(2) Elioizdeylml laterHnfz 

bafı ııkabilirsinlı) mioaıına. 10 

(3) Şaşkınlıkla (sözden a I ) 
• b- 1 d • nar ytrıoe oy e emıştil 

fİDI bolmadıiı takdirde en çolc 
artıranın taahhildG baki k 1 k 

t 
.
1 

ama 
tar ı ı e on gün daha temdid O· 

lanarak 3 7. 942 tar'ıb"ı 1 oe rast•· 
ya? cu~a ~üoü ayni &aatlarda ka. 
ti ıbale11 ıcra edilecektir. Tallp 
olanların yüıde yed" b L 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvara 
9.30 

ASFALT CADDE 

Bu akşam s::-a-:· 
Büyük edip (JANE AUSTEN) in romamndan muktabes 

(Ôlmeven Aşk) ve (Rebekf) gibi büylik filmleri yaratan 
(LAURENCE OLIVIR) in en son ,aheıeri 

ALTUN HALKA 
Büyüle hlmler in lüks ve ihtişamı ... Sinemanın en gü· 

zel kadınluı ...• Bütün genç kadm ve genç kızları alika
dar eden hissi ve ihtiraslı bir mevzu .. .. . 

iLAVETEN : 
Fevkalade eğlenceli ve renkli 

MIKI MAVZ 
AYRICA: R!NKLI ŞORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden 

ilin 
t - lnhiıarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimendifer istasyo· 

nu arasında tahminen (250) ve Yumurtalık idaresi anbarı ara· 
ımda tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi 
Adana 8aşmüdürlüğüy1e Ceyb n Baş Memurluğunda mevcut 
ıartnamesi mucibince mukavele akdi tarihinden bir sene müd
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksıltme 6 6.942 tarihine raslayan pazartesi günü saat 
1' de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapıla · 
caktar . 

3- Şartnameyi görmek va fazla izahat almak isteyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir. 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin O/o7,5 
gllven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabi· 
linde idare veznesine yatırmalıdırlar. 1984 1S-ı4-30 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

ilin 
1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle ıimendifer İs· 

taıyonu ve Kozan ve Kadirli idareleleri anbarları arasında 
mütekabilen nakJolunacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton 
atırlıtında bilcümle mevaddın nakli iti Adana Başmüdürln 
fıüyle Ceyhan Baş memurlu~unda mevcut ıartnameıi mucibin· 
be mukavele akdi tarihinden bir sene müddetle muteber ol 
mak llzere açık ekııltmeye koaulmuştur. . .. 

ı- Eksil me 6.6.942 tarihine raslayan pazartesı gunli sa· 
at 14 de inhisarlar Ceyhan Baş memurluğu binaıında yapı
lacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmel dır. 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin %7,S 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabi.in· 
de idare veznesine yatırmaları ilin olunur. 1983 JS-26·30 

• ilin 
Belediye Riyasetinden: 

1- ismet lnöoil cadduinde zahire pazarında Belediyeye 
ait mağazalardan 54 nuı_nar~h ~•iaz.a bil haline getirilerek 
biri kasap diğeri ıebzecı Dukkanı olarak 1'/Temmuz/942 ta· 
rihinden itibaren bi~ ili ü~ sene mlddetle ve 1&rtnameai mu· 
cibince kiraya verılecektır. 

2- Kasap dükkanının muhammen senelik kira bedeli SOO 
lira, sebzeci dükkanının ~enelik muhammen ~ira bedeli BO 
lira olup muvakkat temınatı muhammen kıra bedellerinin 

O/o 7,S iudur. .. .. 
3- lbaleıi Haziranın 2 nci sah gunu saat on beıte Be-

lediye daireıinde Belediye encümeninde yapılacaktır. 
4- lıteldiler mezlulr gün ve aaatta yatırmıf olduklan te

minat makbuzlarile Belediye encllmenine ve ıartnameleri gör
mek iateye~lerin her gün Belediye muh•ıebeıine müracaatı~ rı 
illa oluDur. 2004 17-21-26·30 

imtiyaz S.hlbl ı CA.VlT ORAL 
Baııldıfı yer : BUGON Matbu11 

U. Neıriyat MDdürü : Avukat 

R fat YAVEROÖLU 

BUGÜN 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

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

hisar altına almarak Umum müdürlüğümüzün vazifeleri me· 
yanına ith11l olunmuştur. 

2- Bu maddelerin ticaretiyle iştigal edenlerle ticaret mak· 
sadıyla bu maddeleri bulunduranlar veya imalatında iptidai 
madde olarak kullananlar Kahvehane, Gazino, Lokanta ve 
Otel gibi pişirilmiş kahve ve çay satanlar memleket dahilinde 
ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olup da yolda olan 
veya akreditifi aı;ılarak siparişi yapılmış bulunan kahve ve 
çay mikdarlarım ayrı ayrı göstermek suretiyle 1 Hazirandan 
itibaren 2 Haziran akşamrna kadar bir beyanname ile mahal 
lin inhisarlar idaresine, bulunmıyan yerlerde en yakın inhi
sarlar idaresine gönderilmek üzere mülkiye amirliğine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

3 - Beyannameler3nusba 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. 
foğrafla beraber inhisarlar idaresine 3/Haziran/942 akşamına 
karlar milracaatla alacak ları beyiye tezkereleri mukabilinde 
iş'an ahire kadar satışa bu günkil fiatlarla devam edecek· 
terdir. 

5- Tezkereler pul ve resimden muaftır. 
6- Beyaname vermiyenlerin veya hilifı hakikat beyan

name verenlerle 4 hazirandan itibaren teskeresiz sahf yapan· 
lar hnkkında hahve ve çay kanununun ceıai maddeleri tat· 
bik olunacaktır. 2044 29 ·30-31 

ilin 
intihabı Meb'usan Heyeti Teftisiye 

Riyaset inden: 
Münhal bulunan Seyhan Meb 'usluğu ıçın Mayısın 31 inci 

Paıar günü saat 10 da Atatürk (asfalt) cadde üzerindeki 
Cumhuriyet Halk Partisi salonunda seçim yapılacakdır. 

Sayın münttohibı sanilerin ellerindeki müntehibi saoi maz· 
batalariyle birlikte muayyen zam:ında r eylerini kullanmak Ü· 

zere parti salonuna teşrıfleri rica olunur. 2046 30-31 

il An 
Adana Belediye Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikası ve soğuk hava depoları ihtiyacı O· 

larak 250 kilo amonyak gazı açık eksiltme yolu ile alınacaktır. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 925 kuruş olup 

muvakkat te'minah yüz yetmiş beı liradır. 
3- lhaleıi haziranın on altıncı salı gllnll saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin .mezkur gün ve saatta te'minat makbuzlarile 
belediye encümenine, ıartnameyi görmek isteyenler her gün 
yazı iıleri müdilrlüğüne mllracaatları ilin olunur. 

2047 30-3-9-14 

Adana As. Satınalma Komisyonundan= 
1- 4000 kilo silt ve 8000 kilo yoğurda ~lip çıkmadığın· 

dan ihalesi on gün uzatılmışdır. 
2- Muhammen bedeli cem'an (4000) lira ilk teminatı 

(300) liradır. 

3- Ev-saf ve şutnamesi h~r güı kom\syonda görülebilir. 
4- Açık: eksiltme ile ihalesi 8/6/942 pazartesi günü saat 

15,30 da yapılacaktır. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte te'minatlarile birlikde 

komiıyona müracaatları ilin olunur. 2049 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki büyük ve heyccank Türkçe ıözlü film birden : 
1 

Çarlık Rus devrinde Kazaklarla Çar askerleri araaında 
geçen kanh maceraları muıavver büyük heyecanlar filmi .. 

Asi Kazak <TUrkçe) 
2 

Bütün ıebir balkının tekrar ve tekrar görmek istediği 
en güzel ve en hareketli Şark filmi Tilrk sazının ıüslediği 

Cemile 
TUrkçe aözlU ·ve tarkıll 

Buıün 2,30 da : Ôlüm yaratı - Cemile 

30 Mayıs 1942 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bütün güzel film merakhlarının takdir ve hayranlıkla 
seyredecekleri (MARKOPOLO) filminin unutulmaz yıldızı 
Hollyvon'un yeni GRETA GARBO'su 

SIGRID CURIE 
nln en son yarattıAı 

Unutulan Kadın 
BUyUk •tk v• ıabr•p filmin i takdim ediyor 
Erkekler tarafmdan takip . . Ve hapishanede namusu 

ihlil edilen bir kadm .. Zavall ı bir genç kızın hazin ve 
elim romanı .... Çok dramatik ve kuv ve tli bir mevzu. 
Büyük ve muhteşem film . . . 

ilaveten : FRED MAC MURRA y 
ve ANN SHERIDAN 

Gibi çok güzel ve meşhnr iki artist tarafından hari· 
kulide bir tarzda yarat.lan büyük maceralar filmi . 

DiKKAT 
61iim Yarışı 

: Maaalarınızı f'rken işgal etmeniz rica olunur. 

Pek Yakında 
Büyük artist KATHERINE AEPBURN 

61dDren Aşk saheserinde 
----------~-------------------~------------_...· 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için Karaisah kazasının Patlıcan" 
Ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden 'lf 
Seyhan nehri üzıarinden Adanaya nakil ve 100 adedi Kar · 
salıda, mütebakisi Adana istasyonunda glbterilecek mahal 
teslim ve şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adel 
6 metrelik, 710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 1 
adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet rw.ırah çam telgraf di 
ği miibayaa edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye k 
nulmuşlur. 

2- Direklerin muhammen bedeli beherı (8) liradan (239 
lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır. 

3- Eksiltme 10/6/942 çarşamba günü saat 16 da Scyb 
P.T.T. mlldürliitü binasındaki arttırma eksiltme komisyonu 
da yapılacaktır. 

4- 811 babtaki şartname her gün· mesai dahilinde • J11 
dürliik kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat ıne 
tuplarını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait "i 

kalariyle 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanuO 
na uygun elarak tanzim edecekleri tekl ıf mektuplarım hl 
kapab zarflarını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat t5 
kadar eksiltme komisyonuna tevdi edect lrlerdir. Postada 
ki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 2037 27-30-

ilin· 
Adana Belediyesi Riyasetinden: 

1- itfaiye Amir ve eratı için 21 
yaptırılacaktır. 

2- Elbiselerin kumaş ve dikiş 
müteahhide aittir. 

3- Yapılacak olan · 21 takım yazlık elbise ve kask 
muhammen bedeli 420 lira olup muvakkat teminatı 31,62 kuro 

4- lbalui 5/6/942 Cuma günü ıaat on btşte A 
Belediye daireıindeki belediye encümeninde yapılacaktıt• 

S- isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek 
muvakkat teminatı yatırmak üzere Adana belediye it 
amirliğine ve ihale günü mnayyen saatta belediye encii 
ne müracaatları ilin olunur. 

2014 21 - 26 - 30-3 

Belediye riyasetinden 
1 - TemiaUk itleri bayvanah• 

nan bir yıllık ihtiyacı olan 72120 
kilo saman açık ekıiltme ile satın 
ahnacıktır. 

2 - Bir kilo ıamaoın muham. 
:nen bedeli 8 karuştor , 

3 - Mavakkata temiııat 325 
liradır. 

4 - lhıleıi • Huiranın 12 ncl 
cuma ıGnO ıaat on beıte belediye 
eocilmeniode yipılacaktır. 

5 - Şartnımt1i belediye ya. 
zı itleri kalemindedir. ltteyenler 
orada rörebillrler. 

6 - lbale gilotı muanen H · 

atta taliplerin mavakkat teminat 

Zayi ekmelC 
Koponu 

7433, 7434, 7435, 1' 
7~7, 7438, 7439, 7440, . 
numaralı ekmek karnele 
üst kuponlarını zayi et 

Yenisini alacatımd-' 
kisinin hükmü olmadıi•P1 

ederim . • ıJI 
Reptbey maballesiO 

reıteci Ahmet Topbaf 

makbazl&l"ile birlikte Beledi 
cümenlne milracaatları 11•7 

2033 26-30 ,.. 


