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Bera, 4 (a.a.)- Amerikan büyük el• 
çisi Amiral Lihi tarafından yapılan vedl 
ziyaretinde Laval şöyle demiştir : 

«-Birleşik Amerika ile müoasebetlc· 
rin kesilmetl teşebbüsü Fransa tarafın· 
dan yapı)mıyacakbr. Ben daima Avrupa· 
mn Birleşik Amerika ile işbirliği lehinde 
bulundum.» 

Ankara'da emniyet 
komisyonu toplan tısı 

Ayırt yirmisine 
dojrU Mecliste 
"'iizakeres ine 
ba lanacak 

4 (H - • x. :ıo..:ı::.oı::ıı::~=:--=~ ""~-=-~-
Ankara U· "k • ... • l t l d Komisyona da· 

l 
ıusı muhabirimiz· 12 Valinhı iştira ettıgı top an ı ar a, bir vetH olanlar ara· 

den) - Emniyet sene İçinde yapılan İşler ve alınacak: tedbirler sanda Jandarma 
' teşkilatı kanunu · genel komutanı 

mu cebince her ıe · g Ö r Ü Ş Ü } Ü Y O r • kor general Rnş. 
oe dahiliye veki· =~ -::s: - ~ ._,.,,.... - --= tü Akın, emniyet 

linin reisHiinde umumi müf~tti,lerle bazı valilerin ı işleri umum müdürü Osman Sabri Adal ile Ankara 
iştirikile toplanması lizımgelen emniyet komisyonu lstsnbul, Samsun, Buna, Manis~, Kan valileri vardır. 
ictimalarma devam etmektedir. Komisyon, bir sene Konya, Giroson ve Çankırı valılerlJe Van, Siirt Ve 

zarfında yapılan işleri vo bundan böyle alınacak \· Mardin v
0

ek
0

il valiler! An~arada bulundukları için ko· 
tedbirleri müzakere etmektedir. misyona ıştır alt etmışlordır .. 

Japonya 
.. 

Çine • 

UYDURMA 
ŞAYiALAR . işbirliği 
Haf tada bir gün 150 gram teklif eÜi 
ekmek Veril e_c!!_#!_ do jru de ğif 1 Birmangada kaza=: 

Şehrimizde haftada bir rün ekmeklerin 150 rram olarak verileceii 

1 

mur1a//akigetten sonra 
ne dair şayia dolaşmaktadır. Bu hu,os hakkında kendilerinden malO.mat J ç• 
istediğimiz alakadar makamlar böyle bir şeyiu aslı olmadığını ve mun- aponyanın ın~ 
laı:.aman hü\ı.Omet tarafından teabit edilen miktarda ekmek verileceğini •• •• • ~ 
kat'i olarak bildirmişlerdir. • yurumesı 

Dnoden itibaren de şehrimizdeki furnnlara bol miktarda un veril-
miştir• Bu unların halkımızın ihtiyacını fazlasiyle karşılayabileceği temin itıuhtemel 
edilmektedir. 

Alman uçakları 
tarafından 

Adana - Mersin maçı 
tetll edildi 

Bir sehir 
makineli · 

Mersinde devam etmekte olan 
lçel futbol grup biriociliklerioin 
ıon maçı pazar rünü Mersin saha· 
ıınde Adana ile Menin ara1ında 

\ 
yapılmıştır. 

Fakat neticesine 28 dakika ka 
la hakem oyonu tatil etmiştir. F e· 

tüf ek ateşi-
ne tutuldu 
insan ~ayiatı 

çok fazla 
lngilizler de Hamburga 

ağır bir taarruzda -
bulundular 

1 • ~oknra 4 (Rudyo gazetesi) -
~gılız hava k\\vvetJeri Hnmbarra 

ııııır b' ır laarruı yapmışl~ rdır. Al· 
nıanlarda, lnİiliz lıava akınlarına 
kurşılık ohıı k - 1 . . . 
E.ltater h , a .uzere ogılızlerın 
bııt fe rıne şıddetli bir hücümde 

ıırıınuıtıır Ş h' -
tayyarel . ' e ır onceden pike 

erı tarafınd b b 
mütealtlben l an om alanmış, 

ı . a çalttlln 
re er şehrın •ok kl uçan tayya-
ni makineli ttlfe~ •rını ve evleri. 

" ate· 
)ardır. zayiatın fazı tıne t11tmaş. 
d b• L a olduö... h' 
.e ır çoıı. yangın çıktı· 6'"• ~e .ır. 
lıyor. gı hıldıri · 

Borlin 4 (a.a) _ D· 
gillz bomba uça~lırı ~n gece in. 
halkla meskun maballele arnburgda 

re Yanc. 
bombaları atmış, baaar v . 010 

k b 
e ıosan 

ayı ına sebep olmu•tur AJ -r • ınan 

haberlere göre, 6 düşman uçağı 
d!lşürülmüştür. 

deruyon mümol9ifi netice hakkın· 
da henüz bir karar vermediiinden 
bu mıça bitmiş nazariyle bakıla · 
mıyacaiı tabiidir. 

zır~ı~ıoın tebliii : Düşman tayyare 
lerı~ıo dün akşama doğra iogilte · 
renın cenup doiu kıyısınde bir şeh. 
re attığı bsmbalar bazı hasara ve 
az •ayıda inıan kaybına "sebep ol· 
muştur. Bizim bomba ve av oçalıt· 
~rımız düo şimal Fraoıa üzerinde 
d azı ba_•rruz hareketleri yapınışlar. 

!r. un sabah Padöltaleye yapılın 
bır akında 3 düıman llYC 91 d- - . 
-ı - t- 1 uşu ru muş ur. 

Öileden sonra büyük sayıda 
av uçaiı himayesinde seyreden Bo 
ton tipi Lomba tayyareleri Dün· s 
kerk doklarını bombalamışlardır. 

Bir şaşırtma hücumu yapan 
Spitfayr'ler bir av uçaiını düşür. 
müşlerdir. 

Daha sonra Haynkel'ler alçak-
tan uçarak Abevil h_ava meydanını 
bombalam•şlardır. Bıoalarda infilak
lar müşahede edilmiştir.Yerde du
ran uçaklara makineli tüfek ateşi 
açılmıştır. Bu hareketlerden 3 av· 
cımız döomemi,tir. 

Londra 4 (a.a.)- Hava nazırlı-
ğının tebliği: 

Bomba uçaklarımız dün rece 
düşman sularına mayn dökmüşler· 
dir. Kıyı muhafaza uçakları da re· 
ce düşman remilerine bir kaç akıa 
yapmıştır. 

Büyük bir tarınç gemi bömba· 
lanmış ve ateşe verilmiştir. Gemi 
bir aaat soDra tekrar hücuma uğ. 
ratlıiı ve bombalandıiı zaman ha · 
len yanıyordu' 

O 
1 • 

rta büyüklükte bir ıaşe re· 
mi. d 1 • sıae de laabetler kayde i mış ve 

Birmanyadaki fn
giliz ve çin kuv
vetlerinin kuşatıl
masına çalışılıyor 

Ankara 4 (Radyo gazetesi) -
s :rmanyadaki Jspon zaferi, dünya· 
yı ilğilendiren başlıca meseledir. 
J"ponlar Laşyo ve Mandalay'ın iş 
ğalile Birmanya yolu~ u kesmiş bu
lunuyorlar. Jıp1oya Çine karşı 
1937 temmuzunda harp açtıktan 
sonra ba memleketin limanlarını 

ele reçirmiJ, Çinin dönya ile ıuu· 
vaulasını 'kesmişti. Bu muvasala 
Bir manya üzerinden te{Din ediliyor· 
du. Japonya, Çin harbini tazyik 
edememesi sebebini bu yola atfet· 
mekteydi. Angfasaksonlara karşı 

harbe girdikten be~ ay sonra Bir
manya yo)onu kesmeğo muvaffak 
olmoştor. Japonlar bu suretle he· 
deflerindeo birine varmış bulunu
yorlar. Fakat Anrlosaksunlar, vak· 
tile Çine normal yollardan yardım 
gönderirken, timdi hor ne baha· 
ıına olarsa olsun yardım yetiştir · 

mek istemektedirler. Birmanya yo· 
lu yerine yeniden bir kaç yol açıl 
miştır. Çine yine esrisi kadar mal. 
zemo yetiştirildiii bildiriliyor. 

Japonya, Birmanya yolunun 
kesilmiş, Anglosakıonlardan yar· 
dım röremiyeçok h•le gelmiş ol
duğ11nu, iş birliği yapmaktan baş• 

kn çare kıalmadıiıoı ÇioliJere ao· 
)atmış ve iş birlijfoe davet etm~· 
tir. Yalnız başlarına 5 sene vuru· 
şan Çinlilerin, şimdi müttefikler 
cephesinde yer aldıktan sonra Ja· 
ponya ile anlaşmağa yaoaşacakla

rı şüphelidir. 
Birmanyanın ele geçirllltindeo 

sonra, Japonya önünde iki hedef 

belirmektedir. 
1 - Japonya şimdi Çini taz

yik için taarruz hareketini şimale 
genişlete bilir. 

Londra 4 (a.a) - Hava oa· 
;:kr:l çıkarılmıştır. Bütün bıı ha· 

. e erden 2 uçak üslerine dönme· 
IDlftlr, 

2- Hindistan üzerine yürüye· 
bilir. 

Mubab11111lara röre, Japoolı· 

2 Japon 
amirali 
Vişi'de - - Alman motörlü kuuvetler 
kumandanlarından iki ge· -

Ankara, 4 (Hasusi muhabiri· 

mizden)- Yünlü mamulleri yapan 

f abrikalardın bazılarıuın müşteri· 

lerine mal satmaktan imtlna ettik 

leri veya fatura harici ~y!ıca para 

istedikleri hakkında 'va~ i olan şi· 

kiyetler üzerine 1 lı.tiaııt Velı.ileti. 
nin alakadarlara yaptığı bir tamim 

de, bu şikayetler tevali ettiii tak· 

rm Çioe yürümesi daha yakın bir 

ihtimaldır. Hint denizinde hakimi · 

yeti aağlamladıkça Hindiıtıına karşı 

bir harekete teşebbüı m11htemel rö 
rülaiemektedir. 

Hindistan konrre partisi tek· 
rar toplanmış, bir taarruz teşebbü
süne karşı mukavemete karar ver· 
miştir. Bu kararda deniliyor ki: 

c Komite, hürriyetin Hindlsta· 
na herhangi yabancı bir devletin 

müdaheleıi ve iatillsı soretlle re· 

lebileceği ümidini retteder. Bir is · 

tili teşebbüıü vukubnlduin takdir
de mukavemet edilecektir.• 

Krips, Londra radyosunda ye· 

ni bir nutuk söylemiş ye Hindistan 
mosel:Sine temasla demiştir ki: 

c- Hindistan harp biter bit
mez kayıtsız şartsız tam bir illik· 

lal verlJeceiioe dair logiliz hültQ · 

metinin emel ve arzularını Hintlile· 
re bildirmiş olmamız bizim için bir 

teselli kaynaj-ıdır. Hintlilere milli 
müdafaa işlerinde iş birliil teklif 

ettik. Böyle bir zamanda Hint ka· 
nonu •sasiyesini deilştlremezdik • 

Ankara 4 (Radyo gazetesi) -

Birmanyada Japonlar Çinli ve lori

liz kuvvetlerini kuşatmak için bü

yük gayretler sarf ediyorlar. Çevir

me hareketleri yapan iki Japon or
dosandan biri İngiliz kuvvetlerinin 

gerisine l"rkmı~lı,r. Japonların ikin · 
ci kolu Birmaoya ü;ı;eriodedir. Bu 
kolun karo111nda lnrillz kuvvetleri 
yoktur. 

Vaşington 4 (a.a.)- Dün ga
zeteciler toplar tısında Ruzvelto şu 
aual ıoralmuştur: 

-
dirde bu gibi fabrikatörler ha\ı.kın 
da milli korunma kanunu büküm· 
!erine dayırnılarak takibat ynpıla· 
cağı bildirilmektedir. 

Tamimde, alınaca(ı bildiri\en 
tedbirler arasında, fabrikaların ka. 
patılacaiı veye vekil et taraf ındao 

iş)etiJeceii veya mamullerine ~) 
konulacağı rlbi tedbirler de var· 
dır. 

Taarruz 
gecikecek 
Doğu cephesinde 
şiddetli yağmurlar 

yağdı 

Ankara 4 (Radyo gazetesi)

Doğu cepheılndo şiddetli yaimur• 

lar yaimış, hararet derecesi bir

denbire tekrar düşmüştür. Hava 

ların düzelmeie yüz tutarken tek· 

rar bozmaıı ilkbahar taarru:ıunon 

gocikeceiint göllermektedir. Bu

nunla beraber hor iki tarafın cep 

heye aslr.er ve malzeme nakliyatı 

devaym ediyor. 

Almanların cenup cephesine 

büyük kuvvetler yığmakla beraber 

Moskova cephesi kısmına da mü· 

blmce kuvvetler ıönderdikleri ya· 

bancı kayna\dardan bildirilmektedir. 

Dahiliyede 
ler 

tayin· 

- Birmanyadaki durumun va. 
himliii ve Japonların Blrmanya yo· 
lu üzerinde ilerlemesi üzerine Aaıe. 
rika birleşik devletleri ödünçver· 
me ve kiralama kanunu gereğince 
Çine malzeme yollamaia vadede· 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz· 

don) - Seyhan Vilayet ldore beye 

ti azası Orhan Sami Güvenç Anka 

ra Vali muavinliğine Sivaıı idare 

heyeti azasından N11ri Türk kan Sey· 

han idare heyeti iz!lığına, Beypa. 

zarı kaymakami Bedii Güven Kes 

kin kaymakamlıiına, Keskin kayma · 

kamı Karııil E.fos Nallıhan kayma· 

kamlıiına, Çubuk kaymakamı Bed· 

ri Ôıer Polatlı kaymıkaınlığına, Po· 
Çan tekin 

latlı kaymakamı Turgut 
• Kart kay· 

Çabuk kaymakaııılırına, 
b ce0ğla Bey· 

makamı Sabit Koca ey . d'l 
1 • ın• tayın e ı . 

pazarı kaymakam ıg 
mişlerdır. 

cekmldir? 
' 

Reiı Ruzvelt şu cevabı ver· 
miştir: 

- Bu huıusta ıize tafsilat ve· 
remoo. Fakat bu meselenin memnu· 
niyet verici bir tarzda rellıtiğine 
emin olabillrsinl:ı.» 

Tokyo 4 (a.a.)- Japonlar Ma· 

- lıiaan koyuları kıyıları· 
kalalar ve '"' · k l ) 

k d )darı yenı uvvot er e 
na çı ar ı 
Miodanao adaıındnH düşman kıta· 
farın• knıatılması işini tamamlamış· 
lardır. Sarılan kuvvatler 30000 ki
fİ tahmin ediliyor. 

neral da Libya'ga geldi 

ikinci cephe 
·suriye ve 
Mısır imis ! 

General Rommel, 
Kefkasya'ra kartı 
glrl9llecek hare· 
kltı idare edecek 

Ankara 4 (Radyo gazetesi) 
Mihver radyaları ve baıını Ruı· 
ya cephesinden başka cepheler 
den de açık olarak bahsettlkle· 
rine göre, bu hareketia karadan 
denizden ve havadan Suriye ve 
Mısır' a doiru olması muhtemel
dir. 

Amerikan harp remilerinin 
Akdenize gelmesi bu teşebbüsle 
ilgili olmpk roroktir, Mihverci· 
ter tarafından glriıilecek bu te· 
şebbüste Vişi'nin durumu anemi 
haizdir. 

Verilen habere göre, iki 
Japon Amirah Vişi'yi ziyaret 
etmiştir. Laval, Amiral Nomora 
ile Amiral Abe'yi kabul etmiş, 
karşılıklı söylenen nutuklarda, 
Fransa ile Japonya arasındaki 
münaaebetlerin samimiliği belir-

tilmiştir. Bu ziyaret, Madagaskar 
adasi hakkındaki rivayetleri tek
rar ortaya atmıştır, Fransız do
nanması Hind denizinde Japon• 
larıo, Doğa Akdenifde l~a~ya 
ile Almanların f evkalide ışı ne 

yarayabilir. 
Diier taraftan, Alman mo· 

t- I" kuvvetler kumandanların 
or u ,. L"b ' l 

d "ki aencral ın ı ya ya ge · 
an ı • .ı• G l 

d
. •. bildirilmekteuır • enera 
ıgı 

R mıııel .. Doiu cephesinde Kof. 
k:.ya'ya karşı ririşilocek hare• 
katı idare edecektir. 

Sevgilisini hem 
öpmüş hem 
bıçaklamış 

Yazısı ikincide 
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2 BUGON S Mayıs 1941 

EKONOMi----------~ 

ı~ : n ası. o ur u • •• h b ki 
': İ !!~~1 1::! izin al~adan domuz kese: Bavyeralı bir ::~:ıi 8~==~:'1: m u ş em 1 ç a a m 1 ş 

Ilı;: harbin başlaJıiı sucukçu 15 yıl hapse, Polonya"dan Almanya yerine yüzde Ste. E k • h • d k -
rl il man ekonomisi ŞU ya büyük miktar a yeme ik yağ kaçıran a- iıtan bir mÜeHe• gündenberl Al- d ki b metlü hisseslda s ışe ır e ço Zeytı·nya v 

I, 1 
parola altında ça zı delikanlılar ise ölüm cezasına mahkum e - IO yüzde altı ile 

- d kiz arası b Ayvalıkt~ki 
• J lışmaUadır: «Har diJmişlerdir. yuz o se n· • • • t ~ nı.-
'' bl kazanmak için =- - - daki yüzde 

2 garıp ır cınaye h. t k k 
1 ı her :şeyi yapmak; fabrikalar rece dir. Yalnız munzam bır iş görmek ıçıa yüzde 100 niıbetinJe bir nevi . ım ~___E _ Y 

' güa düz çalışmaktadırlar, ekonomi suretiyle elde edilen kaıanç bun· para ceza11 ödiyecektir. kında piyasaya 
'ı ' güdüm altındadır. Bütün bunlar, dan müstesnadır. Devlete ôdeaecek bu türlü pa· Eskişehir ( Hususi ) - Burada çok rarlp ve o niıbette açıklı bir 
ı' 8~ Almanya harpte olduiu için v.• Al Fiyat temditleri ra cezaaının izami haddi yüzde cinayet işlendi. Çılğın aşka kurban rldon kız henüz 14 yaşında ve Es· karılacak? 

· maoya'nın silahlanma kudretı. as· --- 400 dür. Alıaan tedbirler çok ceı- ki,ehirio sayılı güzellerinrlendl. ---.......-
·f, keri ihtiyaçlar nisbetiado artmak fiyat tabdltlerl .. de aylık ve ri olduj'u için, kaçakçılık da ayni Yaptığım tahkikata röre hadise şöyle devam etmiştir: Ayvalık ( Hasuai ) - Bit~ 
~t ı gerektiii için yapılmaktadır. Al- gündeliic tahditleri de aylık nisbetto ortadan kalkmaktadır. Mehmet isminde 338 doğumlu ve sanatı tesviyecilik olan bir genç gün evvel Ayvahğa bir Alman 

.'1 ı maoya'nın silih istibıal kabiliyeti ve gündelik tabditleriylo at ba•ı MUeyyı"deler epey müddetteoberi Makbuleyi sevmektedir. Aylarca süren a•k, hor ne· b 1 ·ı.( ., .., caret eyetl ge mlştir. Fabrı" 

1 
1 buıüo, harbin başlangıcına göre beraber yürümektedir. Harbi müm· dense, ıon haftalar içinde güzel kızm kalbinde küllenmeğe başlıyor. 

• ler ve tüccarlarla temasa ıeÇ 
ı çok daha tüksektir. kün olduiu kadar cocoz» a devam Tam bu sırada Mehmet, vatan vazifesini yapmak üzere askere çairılı . - ı - l" b Müeyyideler çok serttir. Kaou- M bu heyet Almanya için prina 'f' Bu şüphe rotürm yen uı un· ettir~ ilmek için, Alman ekonomi yor. Delikanlı. akbuleyi buluyor ve ona mşanlanmayı teklif ediyor. 

ld ? B b ı. nun teabit ottig" i azaminin telop etmi•tir lük naııl elde edi i u uım ıi bizzat kendi kontrolü altında « Senl çıldırasıya seviyorum; eğer nışanlanmazsak gözüm arkada kala· "' · 
dan iki noktayı ayırt etmek re· o şekilde hareket etmek mecburi· üstüne çıkan veya kanuni prensip· cakl > diyor. Ayvalıkta hemen biç kaloı1f 
roktir: yetindedir ki ancak harbin yarat· lere aykırı olarak cebini dolduran Makbule, henüz çocuk yaşta · beyi kızcaimn göksüno indiriyor.. ve rünün en mühim ihtiyacını t 

.. ' herbanai bir kimse, çok büyük bir l ı. .. 1 - Almanya içinde ekono· tıiı şartlar dolayısıylo alınması • dır. Delict aşkta ne demek oldu· Sonra, ayakları diinbe düşen sev· ki odea sülfür dökarbon ma,.• 
\ 1 I 1 para veya hapiı cezaaıoa mahkQm 

ı minin tabi olduin sert teşki it ve mut aka icap ettiği anlaşılan fiat- j'unu bilmemekte, rededilmiş bir giliıino ij'illyor; boğula boj'ula •i· 
olabilir. 2 - Dışarda, zaferle biten askeri lar müşteriden istensin. Buau yap aşkın cinayete varabileceğini aklı· layarak, sarılıp öpmeie, kokla-

harokit, ki bu sayede Polonya, Bel mak için de alman ekonomisi iltih Maliye dairesine yanlış şeyler na bile getirmemektedir. maia başlıyor. Ayni zamanda da 
7ı çlka, Fransa, Hollanda v.ı. endilı· sali ve istihsal maddelerinin teziini bildiren herhanri bir kimae do, ek Mehmedin teklifine rülüp re• bıçaiı tutan eli durmuyor: Kanlı 

11 trileri de Alman endüstrisine katıl rasyonel bir şekilde nizam altına ıik vermek istediii mobliiıo dört çiyor. bıçak zavallı Makbulenln vücoduno 
1.!

1 
t almaktadır. Eg· er fiyatların harp mislini bulan bir para cezasına Bu aü)ü .. , bir ok aıbi delile.an· delik de•ik etmekte devam ediyor. 

liode istedikleri prina yağlarıııı 

volce olduğa gibi 36 kuruştan al 

iıtiyen Almanlara, Ayvalıklar ti 

)arını nihayet 46 kuruşa vereb' 

ceklcırlni söylemişlerdir. Mü:ı:ak 
mış "· mabkOm olabilir. • -1 • "' 

ı: Biz borada, Almaoyanın ıçıo zamanı ekonomisiyle telifi kabil de lının ta yüreiine saplanıyor; şüp· Yakaya koşanlar, kı:ı:cıiızı lerin neticesiz kalmaaı üzerin• 1 
1 d •. 1 h b I k d Alıcıyı fiyatlarınm sebepsiz ye. h l d i de harp ekonomisinin nası üzen· gı se, er müessese un arı en 1 heler uyandırıyor. feci bir şekilde can vermiş bulu· mao eyet av et etmiştir. 

1. d d h 1 re arthrılmasına karşı korumak ı 1 lenmiş olduiunu gözden geçlrece· ıjin en ve er al indirmek e mü Çılgao işık, bir gün çeşmeden yorlar. Biraz ötede, çılrm aşık Geçenlerde Yananistandaıı 
il f için de vesika usulü konulmuştur. 

'ı • ğlz. ke e tir. B b k d so ahrkon Makbuleyi 11kıştmyor. Mehmet de can çekişmektedir: Vaka tlrilen 20 toa sülfür dökarboıı 
Almanya'da alınan tedbirleria Bu tedbirleri kontrol etmek u a ım an, müeyyideler çok da· Diller döküyor, yalvarıyor. yerinden uzaklaşmaia çalışırken mamen sarfedllmiş olduiuoqaııı 

temelini, harbin ıürdüg· ü müddetçe de Almanya fiyatlar komiserinin ha ıerttir; hapis ve bazı hallerde Makbule henüz bir ÇOC'uk... yere dü•mü• ve elindeki bır.ak ı kd · ~ f ölüm censı verilmektedir. "' ., ... va 1 a prına yaj'ı istıhsali tı 
, ~ üç türlü tedbiri düzenllyen emir- vazi esidir. izin almadan domuz kesen Mehmedin gözloriade tot\lşan kor- kalbine saplanmıştır. men durmuştur. Tüccar, Alm•O 

• miroameler teşkil etmektedir. Bu görüldüğü üzere, bu suretle kunç öfke parıltılarıaı se:ıomlyor. Mehmet do, biraz ıonra, l'ÖlÜ · dan sülfür dö karbon getirme" i 

1 

lı 1 
emlrnamolerdo vercriler, aylık 0 ün· Alman devletlerinin elinde, harp Bavyarılı bir sucukçu l5 yıl hap· Teklifleri ayni alaycı aülü• ve ayni rüldüaü memleket hastahanesinde • • p J d Al b ı. • ., • t~obbüslere l'irişmiştir. 
delikler, fiatlar hakıodadır. zamanıaın aşırı kir ve kazançları· 19• 0 onya an manyaya üyür. sükQtlo karşılıyor. ölüyor. 

•ı.t d kl.k • 1- b Ayvalıkda mühim ıniktard• 
Vergl'ler nı önlemek için iki vasıta vardır: mır. ar •yeme 1 yag r.açıran a · Mehmet, daha fazla dayana• Cinayet Esklşebir'de büyük bir 

k 1 zı delikanlılar ise ölüm cezasına yağ' ıtoku vardır. Yemeklik yııİ vergi, 1 ge irin artışı nisbetlnde mıyor: Bıçaiını çekiyor ve ilk dar teessür uyandırmıştır. 

Kanon metinlerini röıden reçi 
i ı rinek vergiler hakkındaki 

1 

'ı< tedbirlerin üç türlü olduldarını gö 
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rürüz: Gelir üıorindeki verı-i art
brılmıştır; tütiln ve ispirtolu içki
ler üzerine yeni verrilor koool-
muştur. 

Üçüncü katorori vergi atışları 
ise Nahiyeleri ve memleketleri (AI; 
manya idari bakımından hala «mem 
leket>lere ayrılmış buluamaktadır: 

Prusya, Bavyera v.s. ribi) ve bir 
de amme ltorporasyonlarını ilgilen
mektedir ki Bütün bunlar Alman· 
ya'ya harp yardımı adı altında pa· 
ra ödemektedirler. 

Gelir üzerindeki verrl, harp 
ton önuki miktara göre yüzde 50 
artbrılmıştır; ancak bu arttırış, re 
lirin bizzat kendisinin yüzde 15 ini 
geçemez. Harpten önce mükellefin 

ödediği verri, relirin tekmilinin 
yüzde 50 sini geçemediilne göre, 
oimdild verginin azamisi do böyle · 
likle yüzde 65 olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Bira ve ispirtolu içkiler üzerin 
deki resimlerle tülün ' üzerindeki 
vergi son günlerde yeniden arttı
rılmıştır. 

Bu verri tütün için fiatın yilz 
de altısını bulmaktadır. Köpüklü 
şarapların şişesinden 3 rayşmark, 
l5pirtolu içkilerin litretinden de 

birer rayh';mark vergi almaktadır. 

Ayhk ve gUnde~kler 

A lman harp ekonomisi üzerin. 
do alman tedbirler arasında 

aylık ve gündeliklerin arasında, 
aylık ve güadoliklerin hamisini tes 
bit eden bir formül vardır. Bu aza 

mi had şu suretle tesbif edilmek 
tedir: Tutarları kanuni şekilde 16 
ilkteşrin 1939 tarihinden önce teı 
bit edilmiş olan bntün aylık ve 
gündelikler. Almanya iş komiseri· 
nin izni olmadan ne arttmlabilir, 
-ne de okıiltilebillr. 

Herhanri bir mue11esenin bü 
tün memur ve işçileri ile aylık ve 
gündelik alan herkH bu tedbire 
tabidir.~ 

Böylelikle do harp zamanında 
zengio olmanın önüne kıımen go. 
çilmeklodir. mütovassıtlar tarafıa· 
dan alınan komlıyoolar, memurla· 
rın kordan .;ııldıkları hisse v·ı. de 
kanuoooa goro bo tedbirlere tabi-

t..: .kaouı eucı. s .. " it .... ,. ' 

çok büyük ölçüde arttırılmıştır ve mahkQm edilmişlerdir. t~larının so.1best bırakılma•• u 
fiyatlar komiserliğinin ihdası, ki bu Bu, birkaç misalden bir tane 1 rine bu stokun peyderpey• p• 

komiser do fiyat tahditlorinl ve sidir. Herhangi bir ham maddenin nhı•sarlar ı•daresı• vermut saya azzedileceii şüpboslı.dir. 
kir hisseleribi nizam altına almak- «kaçırılması» görüldüiü üzere, ga 
tadır. yet ıert bir şekilde cezalandırıl· zevtln mahsulU I" 

maktadır. 11 ' 

T emettu Hisselerinin Bu tedbirler ahş verişi düzen. • u k d. lzmir (Huıuti) Kışın şid 
lemiye ve « gizli pazar> . veya yapmama 1 a arar ver 1 ıojuklarından kendisini kurtat' 

tahdidi o~lçku~dr~ byoarrd1a
1
_: !tı-.öı'~tdı.ur-.rmiyo geniş olan zeytin ağ-açları bu yıl ço 

.. - v ... .., rimli görünmektedir. Her b• 
Bu türlü tahdit, harbin ikinci lşı·n laksı"mı· 

yılında görülen bir yenilik· 
tir. Bo bakımdan al10an tedbirlerin 

Ankara 4 (Huıusi) - lohisar. 
lar vekaletinin 1 hazirandan itiba
ren yükselt dereceli alkollu içltile-

Almanya ve Franaanın şarap ima

lindold teknik usulleri örnek alm

maktadır, 

bir hava tuiri olmazıa önüoıOJ 

ki mahıul yılında çok bol ve 

roketli zeytin mabıulü alınac• iki hedefi vardır: Emirnamenin yü
rürlüte rlrlşine kadar yüzde 6 ve 
ya daha aşaiı olan temettü hisse
lerinin artışını önlemek. 2. Mübala
ralı bir .tarzda yüktek olan temel· 
tü hlsselerini harbin yarattığı olar•· 
nüstü şartlara daha uygun bir niı· 
bete indirmek, 

Yukarda da ıöyledlilmlz ribi, 
Alman ekonomisi zaferi te· 

min etmek için elinde olao her şo 
yl yapmak n:ıecburiyetindedlr. Ça. 
lışmak ve istihsal etmek için iıe 
işçi lazım. 

Seferberlik dolayısiyle Alman
ya'da şimdil işçi azdır ve bu muele 
hor zaman için, hatti harpten Ön· 
ce dahi, resmi makamlar düşündür 
müştür. 

ri kıldırarak yerine alkol derecesi 

25 1 geçmiyen rakılar çıkaracaiı, 

bana mukabil şarap, istihsal ve is 
tihlikini arttıracağı malumdur. 

Ôirendiğime röre, inhisar ida
resi vermut imal etmemeie de ka
rar vermiştir. 

Şarapların bir kısmı 10 sone· 

den evvel piyasaya çıkarılmamakla 

beraber, ba şaraplar şampanya ev· 

aafıoa yakın asitli, yani gazoı:la 

olacaktır. 

ltkbabarıa, şiddetli so;uk 

donlarının iocir •taçların• 
zarar verditi muhakkaktır. 

lacir bölrelerinde tetkikat 
paa mütehass11lar ıoğok dokO 

Bu suretle, yQzdo 6 daa daha 
okıiğe baliğ olan temettü hl11elo 
rini deiiştirmek artık mümkün deı. 
iildir. 

Şaraplık üzüm yetiştirmek için 
umum müdürlügün İzmir inhisarlar 
idaresine verdiği eınir üzerine, Bay. 
raklıdan Burnovaya kadar olan 
bağ sahasının bışlıyan lıttimlilı: işi 
önümüzdeki ay lçiade bitmiş ola
caktır. 

Bir çocuk, otobUs 
altında kaldı 

dalların budanmaaını tavıiy• 
mekte ve bahçe sahipleri d 
şekilde hareket etmektedirler· 

Harp ilin edilince, hususi tek 
Diln şehrimizde bir otobüs ka 

zası olmuş, şehir otobüslerinden 
biri, Belediye karşmnda, Dumlu 
pınar ilk okulu talebelerinden bir 
çocuia çarparak bacağıadan yara· 

Bu sebeble bo yıl incir 
sulünün az olacaj'ı, hatta re~ 
nin yarısının bile oİde edile 
ceii anlaşılmaktadır • 

Ôteki temettü hlsaelori do yüz. 
do 8 haddini l'eçemez, Azami had 
olarak tesbit edilen bu yüzde 8 
den fazla temettü hlsaeıl verecek 
olan müe11eseler devlete ayrıca 

bir vergi ödemek mecburiyetinde · 

nlk, entollektüel veya artistik bil
i'İleri dolayısiyle başka yerlerde 
daha faydalı olabilecek: kimselerin 
askere alınmaması için tedbirler 
düşünülmüştür. 

Bunun için do her her hangi 
[ Dnamı llçünclld• J 

Bu bağ sahasmdan elde edile· 
cek üzümle yapılacak şaraplar yük· 
sek evsafta olacaktır. Bunun için 

lanmıştır. · 

Çocuk haalaneyo kaldırıimış, 
şoför yakalanmıştır. 

Mamaf ıh, asıl ağaçlara tel 
olduğundan relecek mahsul 
normal istihsalin elde edil" 
tahmin olunmaktadır, -eı=========================================================================-ı 

il Tarihi Roman : 2s ı ZINDIKLAR 
•================================================= ÇEViREN : 

- Ulu hatun 1 kıral Kaen'ının misafir· 
perver lrızı • dedi. Kahraman ecdadın 

unutkan kızına gücenecek f Çünkil uşak 
dahi olum misafirin !ayılırım. Eier su · 
ıu:ıluğumu ıu ile giderlrsem senin o yük. 
•ek ıöhretin lekelenecek. 

l 
Seruzab tası aizına kadar doldurarak 

talyan kıza verdi ve 

- Rozvita dedi. Al şunu rötür YO 

papası içsin. ı:akat Eier içinde bir dam· 
la dahi bırakırsa kalanı üzerine dak 1 

Kız ne1a lle ta11 aldı k t k 
ırı ara pa· 

pasa verdi, · Gülerken ıüzol yanaklarında 
iki çukorcok peyda oluyordu. Tası ıeri 
alıbta içioe b:ıktıiı zaman mahzun bir 

çehre ile: 
_ Hanımcığım · dedi· Bir damla 

çok birşey doj'ildir. Fakat pap111 tasta 

onu bile bırakmamış f 
Bunun üzerine Be!eniyö beyleri kah· 

kahı ile rülmeğe bııladılar. Hatta mag· 
rur kadının çobreılndo bile bir tflbessilm 
belirdi. 

Tas birkaç defa dolup boşaldıktan 

ıonra kılar kadıaı yan rözle Marton'a 
bakarak 

- Şarap içdik · dedi • misafirimizin 
dudakları kuru kaldı. Neşe ile rüldük 

misafirimizin çehresi somutkan kaldı. Ça. 
ğırın ıu keaik kulaklı çalgıcıyı belld 
onan şarkıları miaafirimizin rönlüne neşe 
verir. 

Kesik kulaklı çalrıcıdan babıedilince 
Omode'oin aklına heman on iki gümüş 
l'eldi, koltuğonun altında kemençe ile 
içeri giren filvaki hakııı: borçlusu idi. 
Ekose kendisini tanımamazlığa reldi. Ya· 
vaşca Seruzad'm önünde diz. çökerek 
oturdu. Bir taraftan çaltısının akordunu 
yaparken keskin 2öılerile Martoo'o tet
kik ediyordu. 

Kırlar kadını ark:uındakl yaatıklara 
dayanarak: 

- E.kıe . dedi • ecdadımızıo kahra· 
manlıklarına dair birşoyler çal ki miıa· 
firimizin ıolğun benzine kan gelıin r 

Çalğıcı Toauroba türkilsünü çalmaja 
ba,ladı. Türkü Macarca idi. Besemyolar 

harp esnasında kendilerine Macarlardan 
daha yüksek görürlerdi, Fakat sulhte bu 
kardeş milletin liııanıoı konuşmaktan tür· 

külerlnl söylemekten hoşlanırlardı. Bu 
türkü tuhaf ve bir muhavere şeklind11 

devam ediyordu. Ekese hüzünlü ve mo· 

noton behi bir sesile şafkı söyliyor ve 
her mısraından ıonra sesini aahilo çarpa.ı 
bir dalga gibi titreterek yükseltiyordu. 

Tonurba türkilıü şöyle devam edi . 
yordu: 

işte Geza'nın oiln lıtuvan yola çıktı 
Geniş Tisayı reçorek ilerliyor 
Elinde kara bir haç var 
Arkaaında bin cellad 

Merhaba merhaba hey Taoruba 
Yanına reldim ve ıenden iyilikle soruyorum: 
lıayı inanıyormusun ? 
Büyük Tonurba bıyığını kıvırdı : 
Eğer iıa hekiki bir' Allah olsaydı 
Kancık eıek üzerine binmezdi, 
Benim tanrım at üstünde rider 
O Yahudilerin hükmü altında 2idor 

• 
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SeTJlih Uygur 
Merbaba merhaba bey Tooruba 
Yanına geldim ve tenden iyilikle ıoroyot 
Senet mariyo iaanıyormusun ? 
Bilyük Tonurbı bıyığını kıvırdı: 

Kadın kadıolara hükmedebilir' 
Sakallı adam kadından daha kıymetJidi 
Bak Leaim Okkan tanrımın sakalı 

kadar uıı 

Y edl iklimde onun gibisi de yoktur. 
Merhaba merhaba bey Tonurba 

Y anıoa geldim ve sc'.lden iyilikle ıorayot 

Mukaddes ruha inaniyormusun ? 
Büyük Tonurba bıyığını kıvırdı: 

Eğer göverçin Allah oluna ona inanaııy0 

Bizim Ania kuşumuz onun üıtnnde 11Ç 

Macar lstvan dedikl : 

Cellatlarım bir meur açınız 
Bu kafiri içine gömünüz . 
dizlerine kadar römülünce Tonurba d•4

1 

iÖmüldüğüme hiç esef otmiyorıım 
Fakat kadife tüyü lazıma yınıyornoıı 

Deflamı ""' 
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. . il haberlerle resmi barb 

"ıayıs b• k•• ) •• j .ıı1"rlnde, si:ıln gibi, ben df' şun 
ır oy u ,,ıt>kudum: 

J_ 1 Alman tayyareleri iogil 
t[)ZJdır terede Norvlch şehrine birçok yan· 

y AZ gıo ve infilak bombası atarak bü· 
N M ayısın u yük basar yapmışlardır. 

. Uıllna k rlncı, ev: 2 - Çarşamba ve ve Perşem 
uı• tın artı ,,. yerinı be günleri, loriltere doğusıında 
Utınoş \le •HıdıreJle.ı:;"har b0 bir şehre Alman bomba tayyarele· 
ti r. J Bayılır. EıkideP d şİıodi 1 t f d 1 sı alı - d kotıos-nır ı. i r ara ın an tonlarla tahrip boın· 
•yısa 

1
i'un ~ i ı aünll ,_.flJk bası, binlerle yangın bomba11 atıl· 

b Ya nız bır oç o Jfrere 
r •rranı. üniforması ılY .rı• bir mı,tır. 
ıu tabiatın • .,anış d•.-;:::n: Kayıb ve hasarları şimdiden 
tlangıç yapıyon•z. fl"dır tahmine imkan yoksa da, taarruz 

Mııyıı bir .köylO ••~'sevda kar şiddetli olmuştur. Ayni bôl~edo 
Sif· u- d 'lb r şoh • dig· er bir şehre do taarrüz edllmi' 1 e ' eogirenk <"İ D' fırıl r T • 
ıyerek etr• ~ 1 d . • · b b tir. 

der ve kuşlarla sus o ıgı u a- Bazı kimıelerln yıkılan evlerin 
altında kalarak diri diri gömüldük 
leri sanılmaktadır. 

b l,.orıe kavnşmadı\tça ıır· ııen o 
2 ıııa .. _,adı. Bo sene bahar bay· 

mıoın arifesinde ltışın alacaklı 

fesini andıran rutubetli sojnğnn· 
n kurtulduk. 

Bahar bayramı, tam ismine ya
ışarı tatla bir hava ile başladı, 
raya pazar karıştığı için üç gün 
recelr. olan bu şenlik adeta ŞO· 
r bayramı ile boy ölçüşüyor. Vo 
avaların güzelliği bakımından bay· 
aılar arasında birinciliği kazan· 

• 
ış oluyor. 

Mayısın biri rakiplerini unuttu· 
acak mevkie yükselmeden adı bir 
ürlü doğru dürüst telaffuz edile· 
iyen cHıdırell~u e raim3n yioe 
fak mikyast• çayırlarda kırlarda 
esit edilirdi. Herlı:ea Mayıtın bi
lni bir «sütgünü• olmak üzere 

kabul ederdi; fakat Hıdırellez öyle 
deiildir o gün Kağıthaoeye gide
bilmek için kalem efendileri daire. 
~~ki odacılardan borç alırlar, zü· 
gurt ıamparalar, yüzde yüz faizle 
tefecilerden bir iki lira çarparlar 
hiç bir par kaynağı olmıyanları~ 
da evlerinin kiremitlerini sattıkları 
meşhurdur. Hıdırelle2in en canlı, 
en büyük sahnesi Kiğıthanedir. 
Boraya ya araba ile gidilir, toz top
rak içinde piyasa edUir, veyahut 
da kayık tercih edilerek derenin 
kenarında hasırlara uzanmak sure· 
tiyle ıevk edilir. 

Araba ile gidenler kayıklıları 
bayağı görürler. Kayıldılar da toza 
toprağa bulananların abdallıiına 

hükmederler: llr.i ıınıfın da zevki 
birbirine aymaz. Kayık alemi daha 
şehirli ve bıçkıncadır. 

Kiiıthaoenin en lüıumlu 'sazı 
çifte nara ile zurnadır. Başta .'.neş. 
har Jalı:omi olmak şartiyle Saloku· 
le, AyvaDsuay ıemtleri bu hüdai 
nabit musikicileri seri halinde piya. 
saya yetiştirir. Zornacılarır bazıları 

bir kumpanya şeklinde çalışırlar· 
darbuka zilli maşa çalan bir iki 
kol başı; urı zemin üıtüne ılyah 
dallı entariler riymiş, baş örtülü 
raksçılar. 

Bu neşeli küme paranın gitti· 
ğine ehemmiyet vermiyen günlük 
bir miraa yediden ufak bir iltifat 
görürlerse hemen o bahar için rai· 
bet gören türküye ancak bu zevk· 
li ınillete nasip olan kıvrak name· 
lerle başlarlar. 

Fakat «Hıdırelleu de bazao 
baharcılara az.izlik etmeyi sever; 
lllbahleyin her taraf gümrüoeşkeo 
hava öğleye doğru somurtur, soguk 
rüı.ğir çıkar ..• Çayırların üzerlerİ· 
ne yayılanlar bazao bardaklardan 
boşanan yağmura karşı bir ~sıiın•· 
c~k. yer bulmak için çil yavroıın 
gıbı dağılırlar. 

Mevsim havası o)arak: 
Pencereden kar geliyor. 

~~kama balr.tım yar geliyor ... 
... il urküsü söylendiii seoe Hıdı· 
e ez g~ M lA 

01 b'l ul nu apa lipa kır yağ'dıiı· 
ı en er vard H A • 

kaçark b ır. atta herhesıo 

Ç ~~ u türküyü: 
flıt kllreğl } 

~ıliıU _ıamlacı başı 
••ne bıı d 

Şekline Çe • e ar reliyor. 
da işitmiştim! vırenler olduğunu 

( Taı:ı'dan ) • Bir günlük kani 
b•ıA 1 

ı anço 
r-ı~---azan 

Abidin 
Dav er 

de «Bombalanan 

Öteki &ünleri 
bir tarafa bıra. 
kıyorum; yalnız 
dünkü gazeteler 

şehirlerıı> bıılıiı 

3 - Roıtok'on tamamile tah· 
rlp edlldlii nisan ayı içinde yapı 
lan akınlarda. Almanyadaki hedef 
lor üzerine 3500 ton bomba atıl -
mıştır. 

Rostok halkı yakın şehirlere 
kaçmıştır. 

- 4 Dün birbirini takiben 7 oci 
güo olmak üzere İngiliz tayyare· 
leri Fransa üzerinde uçmaşlardır • 
Dönkerk doklarına bombalar atıl· 

mıştır. 

Şimali Fransada lngiliz tayya· 
releri 100 Alman tayyaresile çar· 
pışmışlardır. 

5 - Salı gecesi, Kiel'e yapı· 
laa akında büyük yangınlar çık· 
mıştır. KolonyaJa yapılan eon 
akında halkın manneviyatı sarsıl· 
mıştır. 

6 - lngiliz tayyareleri tarafın 
dan Paris yakınıoda bir yerde tay· 
yare motörleri yapan bir fabrika· 
ya çok tesirli bir hava hücumu 
yapılmı,tır. Birçok evler kısmen 

harab olmuştur. 52 ölü ve 100 ya· 
ralı vardır. 

1 - Norveçtoki Trondheim 
şehri halkından binlerce kişi, lngi· 
liz bombardımanlarındao ıonra şe · 
hirdeo kaçmağa başlamışlardır. ida
re makamları, işierin hiç bir sebeb 
le terkedilmemesini tahkimat, ter· 
aane ve sanayi müeaseseleri işçile
rine emretmişlerdir. 

8 - Sah recesi yapılan isken 
deriye bombardımınıoda 102 kişi 
ölmüştür. 

9 - Şark cephesinde Alman 
tayyareleri, rorilerindeki münaka· 
lelere ve domiryollarıoa taarruz 
ederek düşmana hisıedilir kayıblar 
verdirmişlerdir• 

10 - Ruı tebliği diyor ki: 28 
nisanda 75 Alman tayyaresi tah· 
rip edilmiştir. Biz 14 tayyare kay · 
bettik. 

11 - Uzak doiada da Japon 
lar Morosby'yi, Amerikalılar L.e'yi 
bombalamıılırdır. 

~2, - Birmanyada, Japonlar 
Lu~ıo yu bombardıman etmişlerdir; 
şehır alevler içindedir. 

l 
11te günlük hava harbinin kan· 

1 b·ı~ 1 ançnıunu bu bir düzine mad· 
dede huliıa ettim Akd . . M l 
t L'b · enızıo a • 
a, 1 ya ve ltıalya cephelerinde 

de karşılıklı hava h - 1 
d 

• ucuaı arı yapıl-
ıgı muhakkak olduö-un _ b' 
_ 6 a gore ır 

fUnde, OD az 15 yerde t b _ _ ayyare om· 
balarının olum saçtıg· ı ani 1 aıı ıyor. 

ilkbaharın bu ıhk rünlerinde 
tabiat caolaoır, ye,illenlr ve çiçek. 
lenlrken tayyareler de yakıyor, Y•· 
kıyor ve öldürüyorlar. 

Gittikçe tahrib kudreti artan 
bombaların tesirini anlamak için 
bir Amerikalının f ngiliz şehirlerinden 
birine yapılan bir bombardıman 
hakkındaki fa müşahedesini oku. 
mak yeter: 

Hava hilcumlerıoa nğramıyan 
meı'ud, fakat pek sayıli lngillz ka· 
111 balarından birinde oturan bir ka· 

dın, bombalaomıı bir ıehri re2er·l 

ken, ona moloz yığılı hayli büyük 
bir arsayı göstererek : 

- iki gün evvel buraya da 
bayük bir bomba düıtü, demişler. 

Kadın: 
- Allah acımış da bomba bu 

arsaya düşmüş, yoksa büyük hasar 
Yapardı; diye memnunluk göster· 
ınlş. Fakat şu cevabı almq : 

ll - İki rüo evvel, burada da 
!e:e~0ve büyük binalar vardı. Dü· 

ınba, hepıinl yıktı, şu rör· 
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düğüııüz moloz yıj'ını haline re· 

tirdi. 
Tayyarelerin uyısı durmadan 

çoğalıyor, büyüklükleri vo bomba 
taşıma kabiliyetleri artıyor; bomba. 
larda eittilı:çe bilyüyor • 1800 ki . 
)olukları varmış ve tahrib kudret. 
Jeri de, tek bir lsebetle bütün bir 
mahalleyi yıkacak kadar korkunç 
bir hale çıkıyor. Mubaribler, bu 
"miılile makabele,. inad ve kıta
linde devam gttikleri takdirde, kısa 
bir zaman sonra inhisarlar, beşeri. 
)'etin ilk devirlerindeki ribi mağa 
ralarda yaşamaia mecbur olacaklar 

- Cumhuriyetten -• Bir köy ağasının 
evinde 

Eskiden küçülı. 
bir idari merkez. 

YAzAN 
vA-NO keo sonra sapa. 

ya düşerek bo :sıfatını kaybeden 
1akin, sessiz bir köye oiradım. Hay. 
la büyük, haylı ağaçlıklı ve kosko· 
ca bir hububat vo davarcılık ova· 
Si ortasında ideta vaha Jibi du
ran bir ltöy. 

Beraberimdeki zatlardan biri 
civarıo tanınmış ıimalarındandı. 
Dedi ki: 

-lhtimal bu rece iş dolayısile 
burada kalmamı2 lizım gelir. Barı· 
nacak yer bulalım. Y ememlzi, içme· 
mizi en iyi temin edecek İbrahim 
Ağadtr. Ona inelim. 

Y aoımızdakilerden biri: 
-Kendisi otelci, lokantacı mı? 

-diye soracak oldo. 
Gülüştük. 
- Hayır efendim ... No müna

sebet? •. Böyle yo,.lerde ya bir zen· 
gln, yahut da umum tarafından ba
kılır «Misafir odaları» verdır. Ora· 
ya Tanrı misafiri tarzında inilir. Pa· 
rasız kalınır .. : Şimdi memleketimi· 
zin konukseverlik göreneklerinden 
biriyle karşılaşacağız ... Gerçi köy. 
de muhtelif zenginler «Odu açmıı 
amma. en iyisi lbrahim Ağaoıokidk 

ismi geçen zengin haklı:ıoda 
izahat da verdiler. 

Hububattan ve davardan - ' 
1942 rayicine göre - yıllık reliri 
25000 lira imiş. (Bu rakamı kendi 
akrabaları tastik etti. Vaziyet de 
öyle röttoriyor.) 

Otomobilimiz kerpiçten yapıl· 
mı,, fakat muntazam bir c Konak 
yavrusu• nun öoüodo durdu: Eski 
lstanbnla ait bu bina şekli ismini 
borada kullanmak cidden lcabeder. 

Seyhan Orman Çevir· 
ge mDdürlDğOnden: 

ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 
Hacmı Miktarı Muhammen vahit fi6tı 

Cinsi M3 D3 Ster· Kilo Lira Kuruş 
Çanı 379 000 1857 10 
ı- Seyhan viliyetlnlo Saimbeyli kazası dahilinde Zeliha kuyusu 

ormanından 379 M3 miktarında kereste satışı sürülen pey layık görül· 
nıediiindeo 10 gün daha uzatılmıştır. 

2- Şatış 14-5-942 rünü saat 15 de Seyhan Or. Müd. dairesin· 
de arttırma ile yapılacaktır: 

3- Beher metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 90 koruştur. 
4- Şartname vo mukavelename projeleri Orman umum müdürlüğü, 

Soyhan orman Çe. Müd. Saimbeyli Orman B: Ş. yerlerde~ alınır. 
5- Muvakkat teminat 139 lira 28 kuruştar. 
6- Satış umıımldir. 
7- Taliplerin belli ediloo gün ve saatte ~artnamede yazıla Ticaret 

odası vesikaları ve teminat makbuı.larile Orman Çe. müdürlüiüode mü
teşekkil ıahş komisyonunda hazır bulunmaları. (Ticret odası vesikası 
köylülerden istenmez.) 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Satış 5-5- 942 fÜnüoden başlamak üzere on gün müddetlidlr. 

1956 

Zira, içinde hısım akraba ve mal· 
yet 33 kişi barınıyor ve İbrahim 
a(a tarafından besleniyormuş. (Ta· 
bil bunlar, tufeyli insanlar değil. 
Her biri iktidarına göre çalışıyor.) 
Bahusus bahçede oyunlarını ıonra · 
dan seyrettiğim çocuklar, bu aile 
olo aailam sıbhatlı ve maddeten 
ve manen güzel yapılı olduğunu 
bana ispat etti. 

Ev sahibi iki evli imiş. 
Fotojnf sadakatile tesblt etti 

iim aşaiıdaki intibalardan rayem, 
okuyucularıma bir aoıme vesikası 
arutmektlr. ihtimal istikbalde de 
bundan istifade edecek müellifler 
bulunur. 

* • * 

-
layamadım. Meier peçete tarzında 
kullanırlarmış. Pencerenin üstü ile 
ile duvar arasındaki küçücük H· 

haya asılmış aile fotoirıtfı airan· 
diımanları.;. iyi cins kocaman bir 
çalar .saat ... Tavanda bir lükı lim .. 
ba11 D~varm oyuğunda bataryalı ili 
marka bir radyo ... 

Böyle ansızın geliveren şeklz 
on misafir, ev sahibinin bir tek 
kaş, göz, yahut kulak fısılt111 işa· 
retile tatlmndan tuılıısuna, iıpirto . 
lusuodan meyvahsıoa kadar her 
türlü:yiyecek, içecekler bol bol izaz 
ve ikram ediliyor. Hem de ıessiz, 
telaşsız bir nium içinde. 

Yemek yeyeo yer, sioidlr. El 
yıkanan yer, salonun methali dı -

Bizi, bahıettiilm kona;ı deiil, şında bir pencere: Çirkef 1 derme 
ondan kapalı bir avlu ile ayrılan çatma teneke bir boru v~sıtasile 

alt kat odanın Önüne liübali şe. 
minimini direr bir binaya aldılar. kilde avluya akıveriyor. 
Burası selamlık. Alt katında ser· (Göreneiin iyi taraflariJe bir· 
vis içio k111mlar ve ikinci sınıf mi· likte fena taraflarını da belirtmek· 
safirlere mahsus yatacak yor var. ten kendimi alamadım.) 
Dar ve tahta bir merdivenle çıkı· Biz şehirlilerin havsalasına sığ 
lan üst kat iıe, asıl aalon. mayacak bir cihet de, ev sahibinin 

Yerler baştanb~ı• balı ile giyinişe vermodiil ehemmiyettir: 
kaplı, pencerelerin önünde, yerli Deiil ıenedo 25,000 lirası olmak, 
bir sedir. Onun da üstünde, duvar· ayda 25 lira ele geçironlmiz, ilk 
ların kenarında da baidaş kurup iş diye şu kötü papoçları, şu ber-
otormaia mahsus içi yün dolu, ka. bat yarım şalvarı yenilemenin yo. 
barık, dört köşe minderler. loou arar ... Ev sahibi, boua olsa 

Davarlarda neler yok: Koş ha· olsa tenezzül etmiyor. Zira, bir kaş 
!inde tertip edilmiı hüsnühat «Bis- işaretile açtırttığı iki altınbaş şi. 
millı.birrahmanirrabim• lor Mioe tak· şesi vo ıofrasına konulan çifter 
lidi idi çiniler üzerlna acemice çİ· çifter tavuklar, tepsi ile tatlılar 

onu bir gün zarfında şıklaştırabili:. 

Almanya "Karbor
sa,, yı nasıl 
·öldürdü? 

•Ba9tarafı ikincide• 

bir müeuesenin patronuna, kendi· 

sine çok lüzumlu olan iıçilerden 
birisinin ıeferber edilmesine mani 
olmak kanuni imUnını bahsetmek 
çaresi düşünülmüştür. 

Böylece harbe lüzumlu olan 
e~düstriler ötekilerden ayırt edil· 
mı, ve bunlara, işçi veya memur· 
larıadan birisini askeri makamlar• 
dao «geri istemek» hakkı verilmiş
tir. 

Bo müeS1eselerin mutlaka . ıf· 
lah veya askeri malzeme ve teçhi· 
zati istihsal eden müesseseler o). 
maları liizım değlldir. 

Bunlar, halkın güudelik bayati 

için lüzumlu olan müesseseler ka. 

tııgorisine de dahil olabilirler. Me· 

selii bir sütçü düL:kinı veya bir fa 

run. patrono askere gitti diye he· 
men kapanmıımaktadır. 

Şayet patronun vücudu lüzum 
la olduiuna karar verildi ise o, iç 
cephe askeri aıfatiyle geride kalmak. 
tadır. 

Bankalarda veya ıigorta kum. 
panyalarında vücutları çok lüzum. 

lu olan başka bazı memurlar için 
de hal böyledir. 

'" Bitirirken ıonu hatırlatalım 
ki, herkesin müşterek işe ortak 

olması prensibine gpre kadınların 
da fabrikalarda veya başka yerler· 

de seferber edilmelerine Almanya. 
da şaşmamak gerektir. 

Almanya'da devlet, kadın te. 
baasını da, bunların beden veya 
fikir kabiliyetini göz önünde tat· 
mak şartiylo, şu veya bo işi yap· 
mağa mecbur edeb;lir. 

Onan için, devlet bu hakkını 

kullanmaktan kaçınmamaktadır ve 

böylelikle de Almanya'da kadın 
erkek herkes, açılmış olan muaum 
savaşa iştirak etmektedir. 

S Mayıs 1942 
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zilmiş ibrik resimleri • Tohumlar• Ev g~çindirdiğim için tahmin 
dan boncuk ribi ipe dizilmi• renk. d b·ı· · lb h. - d 1 Bu ... o o ı ırım: ra ım aga, a ını·bile sor· 
renlı: ve şekil şekil ıüıler, halılar, madıiı Tanrı misafirlerine bir rün. _ Gece Nöbetçi Eczane 
çengellere takılmış tekiz küçük de 20 • 30 lira masraf edecek ka- __ _,_....., ___ ...,;.. _____ _. 

bavın ki, bunların neden böyle dar cömeruı. Fuat Eczanesi 
ço'c olduiuno Öoce düşündüm, an· -Ake•m'du- ( Yenipostahnne yanında) 

•======7=====================::::::==============~=~~~. 

Harp için yetismis milletler ASKERLiK 
.. 
Sonradan Osmanlı mü,iri olan Alman gene· 

ralı (Von der Goltz) cSilihlı Millet• ki· 
tabını yazdığı zaman bizde ştbir gençleri al• 

kerlikteo korlolmak için ıof ta oluyor ve köy 
gençleri de öteki köyden muinsiz kız alıyorlar· 
dı. Osmanlı devrinin ıon safhalarındaki gerile• 
memizin bir neticeııi olao bo aakerliltton kaç· 
ma belisı baıımıza Balkan hıırbi feliketioi ge· 

tirdi. 
«Çanakkale» ve clstiklil nvaşı• harikala· 

rı ise ancak mecburi aakerlik hizmetioi kabul 
eden meşrutiyet devrinin ve birinci büyük harp• 
den evvel bütün milletin harbe yetiştirilmesi 
hakkındaki i'ayretlerin bir netice1idir. 

Birinci büyük ~harb bitip bunun en ünlü 
komutanlarından oldojonu fiilen iıbat edeo Lu• 
dendorf «TopyekQo Harbıt kitabını yazdığı 
zaman ise lstiklil aavaşıoı yetişmiş komutan ve 
talim görmüş bol askerJo başarmış olduğunu 

bilen Cumhuriyet hükOmeti aakerlik bilgisini or· 
ta ve kız mekteplerimize kadar yaymış buluna• 
yordu. 

Şimdi bu seneye varmayan fasılalarla binleri 
aşan aslan gibi yedek sübayların orduya ka· 
tılması da ancak bu uzağı röı en ve hesabedeo 
hazırlanmanın neticesidir. 

Bir kadın ancak rebe kalmıısa doiarabİlir 
ve bir tarla ancak tohum atılmışsa mah· 

llll verir. Bunan ribi milletler de ancak harbe 
çok ovveldeo hamlanmışlana bol ve iyi ordu· 

far çıkarabilirler. Ancak bir kadın dokuz ayda 
doiurdaiu, bir tarla bir mevsimde mahsul ver. 
diil baldo subayı ve komutaolle birlikte bir 

ordunun yetişmesi en az çeyrek, hatta yarım 
asır ıaman istiyor. 

Bunun için hazırlık yoksa büyük ordularıa 
k11a zamanda teşekkülü maazzaaı masraflara 

ve emeklere mal oldniu halde reoiı zamanda 
yetişmişlerio randımanını da veremiyor. Almao
yanın bütün Avrupayı istiliııoı vo logilizlerin 
biltüo gayretlerine ra;men henüz karada düş-~ 
manları kadar ordu çıkaramıyacaklarının ıebe. 
bini burada aramalıdır. Y olı:sa fert itibarile İn· 
giliz düşmanlarından ne cesaret, ne fedakarlık 

· ne de aakerlik ve harp kabiliyeti itibarile aşa-
ğı deiildir. , 

Belki bir çok hoıusta üıtünlüie aahiptir. 
Almanya bir silkinişinde 100 - 150 yeni tü. 

meni birden teşkil edebiliyor. lnıiltere in milyonlar 
döktükten ıonra ancak 10-15 tümen meydana 
i'etiriyor. 

Hele Hindistan gibi uzak diJarlarda ve 
aıkerliğio pek ender kimselere nasibolduiu yer. 
lerde ise tenelerin mahıulü tümenlerle değil 
taburlarla ölçülüyor. Dediğimiz gibi orduların 
doima müddeti çok uzundur ve evvelden ha· 
zırlık yapılmamış1a bütün 11tıraplara (ve aancı· 
lara rağmen nevzat zuhur edemiyor. 

vakıa biz harbi ancak milletin müdafasıoa 
taallOk ettiği 2aml\n meşrQ ve mukaddeı 

röreolerdeniz. Fertlerin nefis müdafaasınıo meş· 

r~ ~e muk~~d~~ bir bak 1ayılm11ı ribi yanl 
buıuo rençlırı ılım ve çalışma ile medeniyetin 
meyvalarını toplamı yerine, elde silih menfaat 
avcılarına teşvik etmede bir fazilet ıröronler· 
den deiiliz. 

Bu düşüncede hakiki demokratlarla ta•a· 
meo mutabıkı2. Aocak her tarafı mütearrızJ~rı 
'Ve imperyalistlerle "dola bugünkü düoyadak~ıl· 
l l 

• d d k da eş ıya• 
et eri harbe hazırlama an urm• H tti 

•1 h • benzer. • lar ortasında sı i sız otormıya . tf•' 
bu hal bir taraftan da aaldırıını teşdvık ke bıghın· 

• t rafın a a a a• 
doo banda taaruza ag-rayan • 
ti bnJuoduiu işikirdır. 

.. 
•• 

• Eie! Tür~iyem!z kıymetli tecrübelerine ve 
uzagı goren sıyasetıne dayanmasa, mali müş. 
küller, para ihtiyacı veya buna benzer dar dü· 
şüocelerlo bugünkü «topyekun harbe ha.. l ._ . . ... ır ııı;» 
sıyasetınl tatbik etmemiş olsaydı bazı memle 
ketle~~e olduğu gibi, ya topraklarında muharip. 
ler cırıt oynar ya hayırhah komşuların i il 
maruz kalırdı. H'a oe 

Bugün~il istiklalimizi buıünün şartlarını 
anlayan gorü1üaıü2e ve bu görüşün neticesi 
olan kuvv.,tli ordumuza borçluyuz. 

yarım asır evvelki uzun saçlı Osmanlı müte• 
fekkirile bugünkü :saçı sıfır numara ile 

k~silmlş Türk yedek subayı arasındaki fark yal 
nız. aıke!li~ bilgisinden d" ibaret deiildir. Mil· 
letın . . buyuk kütleleri ara11oa karışma le, onun 
derdını ve .dilini anlamak bakımından da bu iki 
aydın adamı kıyaslaynmauınız. Binaenaleyh bir 
taraftan harbe hazırlık düşünülürken öte yan· 
dao içtiınai iokilip itibarile de geniş adıınlar at 
tıiımı21n farkında oJmalıyız. B~ hol bir taşla 
iki kuı vurmak demektir. MilJet!n bütün fertle. 
rioin askerli(e hazırlanması hususundaki dlfer 

blr avantaj da budur. .. 

H
alasa milletleri askt-rJıge hazırlanmış ve ba 
zırJanınam•f ~iye iki kısma ayırmak kabil 

d' ikinci kat~gorıye ayrılanların memleketleri 
d:~izler ve Oky~noslarla çevrilmiş olsa dıı bir 

ün ve güç şeraıt altında, kısa zamanda mil· 
r:ıi topyekOn harbe hazı~lamak zorunda kala
cakJarını yaşamakta oldugumuz dünya harbi Is• 
bat etti. 

Yeni silihlar ve vasıtalar dünyanın lı i bir 
taraf mı artık bu Afetten masun bıra'· ç 

B. ki · d b · ıı;mıyor. 
ız es sın en erı tuttnğumoz yol d • 

l . " un og· 
ru UiODO gormekteo mütevellit bir •ev· h. 

• " lnÇ il• 
•ederken başka mılletler için de bn ld b 
ita çarenin kalmamış olduğunu aörJ0 

an Kaşı 
d k. b 

1 
. . • uyoru2. a 

ı ı u yo da mılletın münevver ve kö lü ta· 
bakasıoıo kaynaşması ve d'ıılpl' 1. 1Y - • I .b . ın ı ça ışmayı 
oıreomes ıı 1 bır de içtimai fayda var. 
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Suvare 
Saat tam 9 
Bu akşam 
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BUGON 
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Su va re 

Saattam9 
Bu akşam~ 

Şaheserler Serisinden iki tllm birden 
W ARNER BAXTER - ARLEENIWHELAN FREDDIE BARHOLMEW'in yarattıkları 

• ASI KAHRAMAN 
A,k, kıskançhk, kahramanhk ve heyecanh muazzam sUper film 

Umumi istek ve arzu üzerine sinema tarihinin asli eşini görmediği yüksek san'at ve ilahi kueret eseri 

R•E•B•E•K•A .. 

Pek yakında • • Pek yakında : Türk filmciliğinin büyük eseri 

KIS .KANÇ -
Baş rolde Ertuğrul Muhsin 

Haftanın en güzel sinema proğramı 

TAN sinemasında 
_.ABU AKŞAM 

- 1-
Tarihi filmlerin en heyecanlısı .. Zulme ve haksızlıklara 

ısyan eden bir kahramanın harikulide maceralarile dolu 
ve Avrupanın ERROL FLA YNN'i 

Gino Gervi 
tarafmdan yaratılan aşk, kahramanlık ve macera şaheseri 

inkillp ~ahramanı 
TURKÇE • 

.. 

- 2-
Bütün seyredenleri ağlatmış olan senenin en acıklı ve 

en müessir mevzulu filmi Mısır filmciliğinin hakiki zafer tacı 

Zehirli Çiçek 
Türkçe sözlü ve şarkılı emsa1sız film sonsuz istek üze• 

rine yalnız sinemamızda bu proğramla da devam edecektir 
İki büyük ve Türkce sözlü filmi birden görmek için 

bulunmaz bir fır.sat . . 

Pek yakında Pek yakında 

Görünmiyen adaıİıın avdeti 
Esrar, heyecan ••heserl 

Ziraat mücadele İstasyonu 
• 

müdürlüğünden : 
• 

1- 60 Lira ücretli bir kitip alınacaktır. 
2- isteklilerin memurin kanunundaki şartlara haiz olma

sı lazımdır. 

3- Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edile-
cektir. ' 

4- Müracaatlar 15.5.942 gününe kadar kabul edilecektir. 
5- 16.S.942 Cumartesi günü saat 10 da müessesede mü. 

sabaka imtihanı açılacaktır. 1955 5-12 

iLAN 
Seyhan C.M.U .. liği~den: 

Bin kuruş maaşla . Adana adliyesinin iki ve Ceza evinin 
bir katipliğine 9/5/942 günü saat 9 da imtihanla. münasibi 
alınacağından memurin kanununan 4 üncü maddesindeki ev
saf ve şeraiti haiz olanlarm evrakı nıüsbiteleriyle Adliye en· 
cümenine müracaatları ilin olunur. 1954 

iLAN 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. memur ve işçileri i~tih· 

liik kooperatifi ~lrketinden: l 
Kooperatifimiz ihtiyacı için a~ıiıda yazıh erzak Hlın 1 ınacalthr. 

isteklilerin tS.5.942 tarihinde tesadüf eden pazartesi fÜDÜ H~t 
1
14 de 

numuneleri ile birlikte Malatyada kooperatif müdürlüğilode hu.ır u onma· 

ları ilin olunur. 

Et 100.000 Kilo 
Fuıılya 30.000 • 
Bıılgur 30.000 » 
Odun 500.000 » 

1931 2-5-8 

Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Ginıi 

Çam ankazı 

Mikdarı 

Stor 
9589 

Kilo 
00 

Muhammen vahit fiyata 
Lira • Kuruş 

1150 68 
1 - s,yhau viliyatioia Karaisalı kazası dahilinde Körküo kapıHu 

ormanmdan 9589 kental miltdarında odun Htışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 11-5-1942 günü ıaat 15 de Seyhan Or. Müd. dairesinde 

arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher Kentah"lm muhammen fiyah lira 12 kurnıtur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri orman umum Müd, Şey· 

han Or. Çe. Müdürlüiü ve Karaisalı Orman 8. Şefliği yerlerdeo alınır. 
5 - Muvakkat teminat 86 lira 30 kurııştor. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Taliblerin ihale rünü olan 11-5·942 günü saat 15 de teminat 

makbuzu ve ticaret o :lası vcsikaJariylo birlikte Seyhan orman çevirıre 
müdürlüğü 1atış komlıyonunda hazır bulunmaları. (Ticaret odısı veıika· 
sa köylillerden istenmez) 

8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Orman 24·4-942 güoüııden itibaren 15 gün müddetle sataşa 

çıkarılmıştır. 

10 - Bilumum masarif müşteriye aittir. 
11 - Orman bedeli üç taksitte ödenecektir. 

25 29-5-10 1:125 

Seyhan Orman Çevir
ge Müdürlüğünden : 

Orman emvali satış ilinı 
Mikdara 

Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi Kental Lira Kuruş 

Katran 1080 1944 00 
1- Seyhan viliyetinin Osmaniye kazası dahilinde Kuyu· 

.cak ormanından ( 1080) Kental mikdannda Katran satışa 
çıkarılmıştır . 

• 
2- Satış 14/5/942 günü saat 15 de Seyhan Or. Mid. da· 

iresinde arttırma ile yapılacaktır, 
3- Beher kentahnın muhammen fiyatı 1 lira 80 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename proieleri Orman Umum 

müdürlüğü, Seyhan Orman Çe. ~üd . , Osmaniye Or. Bölge 
şefliğinden alınır. 

5- Muvakkat taminat 145 lira 80 kuruştur • 
6- Sataş Umumidir. 
7- Ormanda mevcut ankaz katran imal edilmek üzere 

28/4(942 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa çıkarıl
mıştır. 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Taliplerin ticaret odası vesikalara ve teminat makbuz

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

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı 

işletme Arttırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 4800 lira tutan 40.000 adet parke ta
şı şartnamesi veçhile 18.Mayıs.1942 Pazartesi günü saat 11. 
de açık eksiltme usulile Adanada 6. ncı işletme MüdürlUğU 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gJrmek isteyenlerin 360 liralık muvakkat tem~nat 
akçalan veya teminat mektupları, kanuni ikametgih veııka
ları, nüfuı cüzdanlan ve Ticaret Odası veaikalarile yukarda 
tayin edilengünde Adana Devlet Demir yolları 6 .ncılşletme Mü
dilrlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme Komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilan olunur. Şartnameler komisyona 
müracaatla bedelsiz olarak görülür. 1940 30. 5 . . 9. 14 

• gün ve saat~e ıuıue Koms•yonuna uruuıcıuıta•aa. uu """"''"" ..... ..,, .. . ..... , ~ 

S Mayıs \942 

Beyaz perdenin emsalsız ve şahane yıldm 

Zarah Leander 
BU HAFTA 

Alsaray Sinemasınd~ 
Bütün güzel film meraklılarını teshir eden 

KADIN SEVİNCS 
Fevkalade filminde seyircileri heyecanlandırıyor 

ve teessüre düşürüyor 

Çok dramatik ve kuvvetli bir mevzu çerçivesi dahilinde 
cereyan eden bu büyük film kazandığı muvaffakiyet dolayı· 
sile bir kaç gün daha devam edecektir. 

iLAVETEN: 
Tarihi filmlerin eu merakllsı 

inkillp kahramar1~.~~.~ 
Türkçe 

Pek yakında Pek yakınd' 

Sabırsızlıkla beklenen 

Yıkllan Yuva 
Türk ve Arap sazının nefis nağmeleri ve MÜZEYY~ 

SENAR-NECMI RIZA gibi en güzide Muğannileri111i 
çok güzel şarka ve gazellerile süslenmir aşk, his ve istifi 
filmi . . . • . . 

Saldık orak Ma
kinesi yedek 

parçaları 

Büyük bir parti makornik 
ve dring orak makinalara ye
dekleri toptan satılıktır. iste
yenlerin aşağıdaki adrese mü
racaatları : 

Posta kutusu 69 İskende-
run 1931 29-1-2-5 

Zayi Şahadetname 
1936.1937 senesinde Dört

yol Gazi ilkokulundan almış 
olduğum şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacatımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Dörtyol da 
met oğlu 341 
ket Çeliker 

Kalaycı Meh
doğumlu Şev· 

1953 

Sathk iki e~ 
·~ Han Kurbu mahalle51 

Mahmut Paşa Hana karşı 

da ve Borsa bitişiğinde ~ 
alta oda ve diğeri dört 0 

dan ibaret elektrik, su, b' 
yo, mutbah ve nıükefll~ 
teşkilatlı iki ev satlıktır· 

lip olanların Ticaret ~~ 
karşısında köşe başmdak1 

tüncü Selim Kerıe mür•c' 
lan. 1952 3. 5, 
~~~~~~~-~ 

Satıhk Matb•' 
50160 ebadında büyiik 

1 

makinesi ve 25/35 ped•1 1 

k 'fl( 60 ebadında keski ma 1 b 
bulunan T oros matbaası 

tün teferruatiyle satıhkt•'· 
Gazeteler bayii HüseJ 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyoıı 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle iş yapar. Kornif' 

yonda herşeyi yerine satar. 
Telgraf : DOGU AMBARI 
Telefon: 218 1876 1 - 30 

Adana ziraat mektebi müdürlüğünden: ~ 
Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı ilk tell'~ 

beher metreıi Lira Kr. Lir• ~ 
510 vo yahut 821 460 metre 80 kr. 3680 00 276 
kalite elblaolik 
llclvort kuma~ . 1 

ı - Yukarıda cıoı ve miktarı yazalı lacivert ltumaş yerli 
olacaktır. ~~ 

2 ihale 20.5.942 çarşamba riloil aaat ıs do vilayet ziraat .,,u 
lüiünde yapılacaktır. ,r 

3 leteklller ~artoame ve nümuneıioi rörmek (lzere her rüıı "' 
tep idaresine müracaat odebilirlor. ~' 

'4 - Talipler ihale rüoündo teminat makbuzlarile kanuni .,e~ I 
larıoı alarılt muayyen ıaatte toplanacak mektep satınalma komi•Y"

11 

mllracaat etmeleri. 
1957 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Ba•ıldıit yer : BUGÜN Matbaa11 

5 • 10 . 15 . 19 ,1 
~jfl 

U. Neşriy•t Müdürü : Avok•~~ 
YAVERO 


