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lstanbal. 6 (Hasasi J Ba sa· 

bahtan itiba,en burada he,kes 
ekmek iJtihkakının ellerinneki 
karnelere aöre nıs/ını alacaktır. 
Bu vaziyet maoakkattir. 

--.. ~ MDDAFAAY 
Milyon lira fev

kala e tahsisat 

Pavlof'Un iddiası 

Jilli müdafaa vekilinin isteği üzerine 

clis, löyihayı acele 
müzake e ve kabul etti 

BOyOk millet meclisinin 5 
nıayıs tarihli toplantısında, milli 
mlldafaa vekili general Ali Rıza 
Arhıokal, milli mildaf aa ihtiyaç· 
ları içio 30 milyon lira fevkall
do tahsisat verilmesi liiyih ıDı un 
~cele görüşülmesini istemiş, mec 
lıs ı· 'h ayı nyı müzakere ve 30 mil-
yocı liralık hbsisatı kaba! eyle 
mlştir. 

Yine ayni toplantıda yeni 
don 2000 nahiye teşkil olunma· 
11 "hakkındaki kanun layihası da 
muıakere edilmiştir. Kanonoo 
birinci maddesi okunurken söı 
alan B. Refik ince (şu numaralı 
kıınun mu ibince nahiyeler teş· 
kil. edilir) kaydı yerine nahiye 
l~rın ne suretle teşkil edileceii· 
nın tarif dilmesinin dııba dorro 
olacağını söylemiş teklif kabul 
edilmiştir. 

Kanonun beşinci maddesin. 
de nahiye mlldürlerlne birer ev 
verilmesi kaydı vardı. Bazı me. 
baslar, köylülerin bu evleri yap 

ınak hususunda ic ar edilmele 
rlnin doğru olmadığını söyledi· 
ler ve bu evlerin hükOmet veya 
husosi idareler tarafından yapıl 
masını iııtediler. 

B. Refik ince, bu binaların 
köy bütçelerinden beş sene zar· 
fında ve beş milsavi taksitte a · 
hnmak üzere konacak tahsisatla 
yapılmasını istedi. 

Dahiliye vekili 8. Faile Ôz· 
trak, bu binalara hayali biiyüt
menin doğra olmadıi'ını söyledi. 
Dahiliye vekili, evlerin peyder· 
pey yapılacaiını ve nihayet bu 
evlerin üçer odolı evler alaca· 
ğmı anlattı. Neticede Refik lnce 
nin teklif ettiği şekilde madde 

deiiştirildi. 

Nahiye müdürlerinde arana· 
cak evsaf hakkındaki maddenin 
müzakeresine geçildi. Bazı me
buslar, nahiye müdürlerinin ili 
tabsil görenler arasından aeçil 
mesinl istediler. Bazı mebus\ar 
nahiye mildürlerlnin ııbhatlı, her 
vasıta ile gezebilir kudrette ol-

malıırını istediler. 
Mebuılardan biri nahiye mil 

dürlerinin evli olma11 kaydına 

neden lüzum rörüldüğilnü, erer 
bun• lüzum varsa nahiyelerde 
bulanacak doktor ve diğer me· 

murlar için bu kaydın n~ye kon 
madıJını sordu. 

Dahiliye Vekili B. Faik Ôz
trak cevap vererek bütün oabi 
ye müdürlerinin ali tahıil gör. 
müş olmalarına imkin olamıy.a 
caiıoı söyledi. Nahiye müdürle· 
rlnln sıhhatli, evli ve her vesa
itle 1rezebilir kudrette olmaları 
kaydmın da kaymakamlar için 
konan kaydın ayni oldurunu söy 
ledi. Kanon kabol edildi. 

EMNiYETi 
KOMiSYONU 
Ca ısma arinı bitirdi 

Ankara 6 (Huıusi) - Dahiliye Vekilinin relıliiinde bir kaç gündür 
toplantılar yapan Emniyet komisyonu çalışmalarını bitirmiştir. Komiıyona 
Jandarma Genel Komutam Orgeneral Rüştü Akın, Emniyet işleri umıım 
müdürü Sııbri Adal, Birinci umumi müfettiş Abidin Ôzmen, Dördüncil 
tımomi müfettiş General Abdullah Alpdojan, Ankara Vali ve Belediye 
reisi Nevzad Tandoi11n, lstanbnl Vali ve Belediye reisi Dr. L6tfl 
Kırdar, lımir Valisi Fuad Toksal, Hatay Va 1 İ ı i Şefik Soyer, 
Bnrııı Valisi Fazlı Güleç, Kars Valisi ~üdal Karataban, Konya 
Valisi Niıaaıeddin Ataker, Manis4 Valisi Akif lyidoğan, Samsun Valisi 
Fa~k Türel, Giresun Valisi Mııhtar Akman, Çankırı Valisi Refik Noyan 

~ştırak etmiştir. Valiler vazifeleri başına dönmektedirler. 

-Koregı·dor R•t•d An tarattarıara 
_ idame mehkOm •dlldl 

t Bağ'dal 6 (a.a) - Harp diva• e s 1 i m nı i'eçen mayısta Raşid Alinin 

yaptığı bükOmet darbesine iştiralt 

•O 1 d =U edenlerden 3 kişiyi idama mabkOm 

- etmiştir. 

Aukara 6 (Radyo z Bunlar arasında Raşid Alinin 
Koregidor adası Japooı:aıeteıi) • ı yanında lklilad Nazırı olan Yunus 
olmoıtur. Bu ada. F~~ . t;•liaı Sebevi Ue Irak ordusunun zırhlı 
Manili limanının ağzında nı::~ ~de tümeni eski komutanı albay Fehmi 
bir mevki idi. Adanın bo 1~ dkenı vardır. 

b• "'a ar "'f!ıı!!!!!l!!"!l!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!"""'!ml'!'!!""!'"'!!'!'....-.!!!!!~ aıun ır zaman mukavemeti b k <se 

lenmlyordu, Japonlar bu ada e -• YeltOnu 6500 kicaidir. · 
1 cıırı ., b'I şgal etmek için 250000 aılcer yol Tokyo 6 (a.a.) - Resmen ı · 
1 1 d dlritd·~. 'd k' J amış ar ı. 1il•nıı röre Birmanya a 1 A· 

P0 n k ' Ak Koreıridorda t11llm olanların ara kuvvetleri 4 mayısta 
yab bav 1 · • a a anını lşral etmııtır. 

---

Suikast dafJasında bir celse 

Om er 
Tokat 

Olmemiş 
Bomba hadisesi 
Suikast değil, 
nümayişmiş! 

Suçlulardan Sü
leyman tahliye . 

sini istedi 

Fikri Tüzer· ahiliye 
get·rild. 

Ankara 6 (a.a) - Boınba hı· 
disesinin mohakemeıioe bugün de 
devam edildi. S11çlu Abdurrahman 
reçen celıede Pavldla Kornilof 

hakkındaki sözlerini izah ve ken· 

dilerinln bu i1deki rollerini hem 
koıııunist, hemde Rus gibi oynadık-Ve il tin 
larını ilave etti. Diğer saçla Sa. 
leyman cehaletinden istifade edil~ 
rek ismioin karıştırıldığını bu işte Cinliler 

taarruza 
geçtiler 

Japonları Çin sahillerinden 
uzaklaştırmak istigorlar 

Nankin' de yan-
gınlar çıkarıldı 

Ankara 6 (Radyo 2'azeteıi) -
Çin kuvvetlr.ri büyOlı:: bir hareki· 
ta bıışlamıştır. Çin ordularının ta
arruz lıtikametlerinden birisi Şang-
hay diteri Nankin'dir. Çinliler , 
Jap~n kuvvetlerini Çinin doiu ea• 
hillerlnden uzııklaşhrmnk istiyorlar. 
Nankin'de bir çok yangın çıkmış 

tır • . lb' 
Loodra 6 ( a.a. ) - Y enıde ı 

radvosooon bngün bildirildiiine gö 
re Şaoghay'a hilcum eden Çin kov 
v;tlerl Japon deniz üssOyle kov 
vrıtli te!islerini hasara ugratmıştır. 
Çio kuvvetleri demir yollarını ha· 
vaya atmışl~rdır. 

Y ııpılan şlddetli savaşt~ N~n 
kin tersanesi havaya ı..tıldıgı gıbl, 
ana yol üze~nde de 5 köprü tah
rip edilmiştir. 

Maarif 
Vekaletinin 
bir tamimi 

Fizik, kimya, tabiat bil
gisi tedrisatı nasıl 

yapılacak ? 
Ankara 6 ( Hususi ) - Orta 

tedrisat milesseselerinde ıoo 
yapılan teftişlerde fizik, kim· 
ya, tabiat bilriıi ve matematik 
tedriaatında bıızı noksanlar rörül
müşlilr. Maaılf VeHtleti, bu denle 
rin ne suretle okutulma11 lazım 

geldiji hakkında mühim bir tamim 
göndermiştir. 

Fizik, kimya ve tabiat bilğlıi 

derslerl programlara ve ders lı::i· 

taplarına göre mntlalt suretle tat· 
bikat ve deneyle :yapılacaktır. 
Aletleri ve yeri mü1ait olan lise 

ve öiretmen okullarında her üç 
ders için ayrı birer ders sal~n~, 
orta okullardA her üç den ıçın 
bir ders salona ayrılacaktır. Mual 
timler, aralarında bir ders cetveli 
huırlıyarak mektep müdilrüne ve· 
recelderdir. Ayrıca mekteb müdü· 
rünOnUn mürakabesi altanda bir 

Memduh LaA va 1 
Şevket • , 

kötü bir mak•adı ve büyük elçiye 

karşı hazırlanan teşebbüste bir ro
lü bolunmadığıoı iddia etti ve tab
liyesi istedi. c. H. P. Genel Sekre- Berlın e 

terliğine tayin olundu Tercüme edilen bo ifadelere 
karşı suçlu Pavlof dı Ôınerin şe
\dl ve hüviyetini tesblt eden rapor
larla şahit ifadelerinde mübayenet 

B. Fikri Tüzer 

Ankara 6 ( a.a. ) - Dahiliye 
Yfıkili Tekirdağ meboou Faik Ôz
trak, rahatsızlığı dolayısile veUlet 
vazifesinden affını rica etmiş ve 
bu arzusunun kabulüile Dahiliye ve• 
kileiine Erzornm mcbuıu Doktor 
Fikri Tuzer'in tayioı yüksek tas· 
dika iktiran etmiştir. 

Ankara 6 ( a.a. ) - Er:ıornm 
mebuıu Doktor Fıkri Tuzet'in da· 
biliye vekilliiine tayini üzerine a· 
çılan Cumhuriyet Halk Partiıi om~ 
mi idare heyeti azalığına ve Cum· 
horiyet Halk Parl11i genel sekre
terliğine Bilecik mebun Memdoh 
Şevket E!!endal tayin oluomuıtur. 

deney ve tatbikat defteri tatula· 
caktır. Bo defterler her teftişde 
müfettişler tarafından görülerek 
" görülmilştür ,, lcaydile imza edi
lecektir. Bu talimat dahilinde ted· 
risatın devamı hususunda mektep 
mildClrleri icabeden tedbirleri ala· 
caklardır. 

Matematik denleri ite biri 
aritmetik, cebir ve diğeri ıeometri 
olmak üzere iki kısımdan teşelclıı:ill 
etme'<tedir. Buıılar kitap ııras;le 
okutulacaktır. lıtılı bahiıler hllkkm 
da talebeye tam bir meleke ver· 
me~ üzere bol sayıda ve çeşidli 

temrin ve problemler yaptırılacak· 
tır. Talebenin tahta ve kiğıt üze· 
rinde rakam ve harfleri dütgün 
yazmalarıoı, muntazam şekil çizme 
lerioe dikkat edilecektir. E.slti bu 

kılı kitaplara öğ'retmenler tarafın· 
dan gösterilecek usullerle eklenti 
ler yapılacaktır. Kanaat devreıi 
soounda öjretmenler toplanarak 
matem!ltik tedrisatı hakkında mOş
terek bir rapor hazırlı yarak V elti· 
lele röııdereceklerdir. 

• 

gidecek. 
Vişi /ngilterege karşı 

harekete geçerJe 

Amerika F ran
saya harp açacak 

Londra 6 {a.a.)- Taymiı gaze 

teslnin Fransız kaynaklarına atfen 

verdiii bir habrre göre, Laval Ma· 

dagaakarın işa·alinden dotan vazl· 

yeti tetkik için Berlioe gidecelttlr. 

Ankara 6 (Raı:lyo razeteıi) -

Boston radyosuna göre, Amerika 

hükılmeti, Fransızlar t rafından gi

rişilecek her harıgi bir hareketi 26 
memleltete kerşı bir hareket telak 

ki edecek ve Amerika ile Vişi ara· 

ıınd• bir harp hali sayacaktır. 

Vaşington 6 (a.a )- Laval,ln. 

iiltereye karşı misilleme hareketi 

emrettiii veya Fransız filosunu Ma. 

da g a • lı:: ara gönderdiği takdirde, A· 

merika tarafından, Martinik ile 
Fransız doğu Hiôdi!ltanının ve Fran· 

sız Güyanı'nın işgali hakkındaki 
pli.olar tatbik olanacaktır. 

Londra 6 (a.n.)- Ofi aianıı 
bildiriyor: 

Sellbiyetli mahfiller, Madag11° 
karda Fransız mukavemetinin art· 

tıgını bildiriyor. logiliz kuvvetleri 

çıkarma yapıldıjındanberi 32 kilo. 

metre kadar ilerlemişlerdir, 

bu1onduğuna ve ölen adamın Ômer 

olmadığını ve ortada bir suikasdin 
vücudunu teyit edici bir if .tde bu 
lunmadığını ileri sürerek bo işin bit 
10ikast değil, bir nilmaylşten iba· 

ret bnlundoioooo aolaıılacağını 

ifade ede•elı:: bazı şabitlerio de dio 
lenmesiol istedi. 

Kornilof, arkadaşının bu iddia ve 
ifadesine iştirak etti. Bunun Ozeri· 
ne mahkemece •• mazrıunlardao 
Silleymanın Adapazarına bavul me· 
ıelesi için ridip iİtmediainin ve 
Berıü7.ar Şenke.rdeş tarafından bu 
bavuluo getirilip getirılmediğinin 
ve i ııtlrilmi~se telil ve ebadını o 
ve nedon mamOl ve içirıde ne bn· 
lunduğ-unon ve nertıye teslim edil· 
diiiain tahki~ ve tesbiti lçia tel. 
rraf Adapaıarına talimat yazılma. 

sına ve duruşmanın 13.5· 942 çar• 
şamba gilııilne bırakıloıaıına karar 
verildi.,, 

Bu karar maznunlara bildlril· 
ml;ıtir. 

~----------------------

Sadeyağ 
Şehrimizde kaça 

satılacak? 

Fiyat MOrakabe K~ml1onu, 
d- dü - f mizdekl ılloında, or ocu saye 

d • t tan ve perakende fı-sa eyaf op . 
tl bl'ldirm~ktedır. ya arını -

örti ı d.a r e kanununun 
7 nci maddesi değiştirildi 

) _ Bi.iyilk Millet Meclisi bugüokü toplantısında, 
Ankara 6 (a.a M 

_ Karabıyık hadarları hat~ın~n Milli ?daha Vekiletioı 
Erzu~um ö~fi idare kaounonon yedıncı mıaddeılnın deiiştirilmeslne 
devrıne ve b l :l'I • t' N h' k'l • 
dair olan iiyihal~r ka ııl t'ebdı aıış ır. lı '• ıybek~~I dı le' vl~ . ıdaresile nahiye 

d 1 'oin tayın ve s ı amı usu era a ııı.ın a ı ayıba üzarinde mil-
mü ür erı b d 

k ler yapılmıf ve azı ma delerinin encümene iadesine karar veril· za ere 
111iftir. Mecliı Clllll& rüoO toplanacaktır. 



1 

• 

' 1 

ı 
1 

' 1 

2 BUGON 7 Mayıı 1942 

. . ~.. . ... ... ... . . 

AL TINDA v k . kf. l 
şEHnR KADAR aovOK ı aş ozaveıpe ıat arı 

Miihimmat deposu hakkın.da kararlar 

TETKi.K 
DACİ 

lngiliz hava kuvvetleri teşkittı- Spekülitörler müstehliki 
.~d~.~~~~~ R~~~~~~~~~~~~~y.~~:~~~~t.'!!.~~- ta h r i k e b a ş ı mı s 

Veraset 
Nizamnamesi 

38 inci maddede de· 
ği,lkllk yaplldı 

Force > denilen bir kısaca R.A.F. viı nakil vasıtalarının bir ay zar· Erkim harbiyesine bıı.ilı za· - Bur•a'da ya, kozanın azami -.. 
diye anılan ve yazılan lngiliz tay fanda 500.000 kilometre yol katet· bitleri dört buyük demlryolu kuaı· &atı, fiyatı 200 kuru, ----

Ankara 6 (Husuai muhabi 
mlzden)- Veraset ve intikal 

yıro kuvvetleri merkezinde tetkik- tiklerini ıöylemek kifidir. panyasının depo memurlariyle sık - -
ter yapmıı ve borada rördOiü o- Şlmendüfer ve kanallar vaaıta· ıık görilıür ve nakil slatenıi hak· Ankara 6 (Hı11a1t) - Koza ve iplik fiatları hak.kında Ticaret Ve-

.... --... ııısinin 38 rıci maddetfo 
deiiıtirilmeıı ... _ .... rıteaa11 

laionüstü çalınma, hazırlanma ve ıiyle rönderllen eşyadan bahset· kında müzakere ederler. kiletl tarafından verilen kararlar alakadarlara bildirilmiştir. 1942 • 1943 
siiihlanma hakkında bir 1eri ma· mlyorum. lnglltere Başvekili son nutkun· rekolteıi koaa fiatlarıoı tetkik ve teıbit etmek üzere lışe müıtotar mu· 

name vekiller heyefüıo• 
edildi. Bo maddenin yeni 

lr.ale yazmııtır. Balı:ım aervlıl iptld11ındanberi da ctecblzat buhranı bltmiıtir» avini Şevket Sllreyya Aydemir'in reisliiinde toplanan komiıyon bu mevzo 
Yaz111nın başına yaptıiı mu· sağlam surette teşkil edilmiıtir. demlıti. üzerinde bazı tetkikler yıpmıftı. Normal ıenelerde 40 ve 75 kuroş ara· 

ş11dur: . ,.İı 
« Mükellefler taralll"'1 

müddeti içinde beyaonaıo~ 
mediii takdirde mal aa• 
iunca derhal kendilerin•,,,/. 
ile müracaat olanarak ~ 
eden oıallar, haklar ve oı ~ 
ların miktar ve mahiyet 
nelerden ibaret oldoğon~ 
nerelerde bulonduiunun ~ 
meıi İltenecektir. Teblii -..J 
den itibaren. reımi tatil ~ 
hariç olmak üzere, 8 gilo 
istenilen mahlmata vereni" 
mıoa tarh olunacak verıi1' 
de yirmi zam oluoacakt1'1 
müddet zarfında iıtenileO 1 

kaddemede; « Bu teşkilit kadar HllkOmet me1eleyi yatıştırmakla ıında yükselişler ıöıteren yaş koza fiatlarının 1939 1eneıinde 11gari 
Fakat bu cümlenin asıl mina· kuvvet verici ve ayoi zamanda Al maşrulken birinin de hazırlıkları· hadde indiği ve 1940 senesinde Barsa Koza Tarım Satış Kooperatifleri 

. ıını bu bakım sorviıinin depolarını d h ı · manyayı temsil eden her şeyi bu mızla uiraştığına ıüpbe yoktur. Birliilnin piya1adaki mü a a esı netlceıl olarak fiatlar 70 kuruşa çıka-· 
derece tehdit edici hiçbir ıey gör Bu lmootazam teşkilit nebat ribl ıezerek anlıyabilinlniz · lngilizln rılmıştır. 
medim• diye yazan muhl\rririn gör kendiliğinden olmamııtır. kopacak kadar gerilen sinirlerini 1942 plya1a11 açıldığı e1Dada serbest ahcılann •pekillitif müdaha· 
dilklerini, logiliz hava kuvvetlerinin Bütün muhtelif ıubeler cojnfi bu aerviıte görürsünüz ve her gün l•leri neticeıl fiatların yükıelmeie başlayarak kampanya sonanda 280 
Almanyaya karşı z.. d k; •• b-==;::xn c:o:o: == :x x:=" 'wcx ardı arası keail· kuruşa kadar çıkarılmak suretiyle memleketin koza lıtibsal eden mah· 
daha faal btr rot Depo a ı yuz aşı, boyuna gelmekte olan miyen datralar ıibi telif bölgelerindeki fiat inıicam11ztıtı bir takım ,ıkıyetıere yol açmıştır. 
oynamaya başla- motörleri nereye koyacağını bilmediğini söy- relen ·.'!ayı gör· Geçen 9enenin bu vaziyetinden ce1aret alan ıpekülitörlerin, bu HDeld 
dıkları şu sırada ı· ··ı·· d u E"" b•• l d d dilkçosılahlanma· fiatların 250 ili 300 kuroıtan aıaiı olmayacaj'ı tarzında iı'iratta ba· 
okoyucularımıza ıyor ve gu uyor u: ger oy e evam e er- 'tt'L t 

oın fı ı .. çe ar an luomak ıoretile müıtohliki de tahrike baıladıiı anlatılarak bunan neti· 
nakıetmeyı fay- se Almanya'ya ·bomba yerine motör atmak k l' b kk d ı 
dalı b

uldok: 1 e 1 a ın • ceıini önlemek için şimdiden hem yaı koza, hem ipek. latları üzerinde şu 
1" ! bir flklr edine- k n t ' ti azım " tedblrl81'\D allDIDUI la arrur e mlf r: 

~==:::::: ~--- biliralnlz. ----------------*** "°='o;.. Buna'da yaş kozanın azami 

İlk lnrillz .kuvv.etle.rin. in Fransa bir sıra rözetilerek nakil için en I Tayyare motörleri: satıı fiatı önümüzdeki mevsim de- birliii teıcil veya idare edoc~ktir. mata vermiyenlore intikaltl' 

h 1 1939 az himmet Sllrfedilmesi imkanı dü· 
yarönderılme11 tarı ı o an vamınca 200 karaş olarak karar· 

Ba ıuretle ham ipeiin yalnız doku- mallar, haklar ve meofaa~ 
aıa müesseselerine intikali temin ri tahkikatla teıbit olun 50 L' l'k h d · •ünülmek •artfyle yapılmıqhr ve N 'k bi J d b h d denberi i .. ı sene ı arp evreıın· Y Y Y azı r mese e en a se o· laştıralmııtır. 

do cRoyal Air Force> in hemen 1938 de hazırlanan teşkilatta ır• · lim: Tayyare motörleri. Bu fiat en iyi cinıl yaf kozanın 
olunacak ve fiat da teıcil edilmiş olunacak verriye yüzde ~ 
bulanacaktır. yapılacaktır. lateoilen ıo :;;J. 

hemen bütün barekihnı röıteren lecek zaman düıünülmüıtOr. R.A.F. Bu l'•yet fÜÇ bir noktai:far; borsada çıplak aatıı fiatıdır. Diier 
vaziyetleri biliyorum. Bombardıman bo teşkilih «eparpillement» yini çünkü b&farılması çok aceleye ve kalitelerle memleketin filatör mü· 

noktan veya yanfıı ~fj Ham ipeğin dokuma müe11ese-

•vcı, ıabil müdafaası ıobelerlnl zl- «ıaçıntı• dır. dikkate muhtaçtır. Depolardan bi· eue1elerl olmayan mültahıil böl. 
yaret ettim; borada zikred~~iye:e· Bu faaliyetin esaıı olan depo- rinde göz alabildiii kadar mesa· relerindeki fiatlar mahalli fiat mu· 

hakkında kanuni takibat 
lerinden b&fka tene tatııları veya 

caktır. ~ 
ba işle meırul olmayanların ellerin· '--------------,. 

iim birçok filo merkezlermı ror- ları her tarafa saçılmıştır. Düıman fede dizilmiı avcı ve bombardı. rakabe komlıyonlarınca tetkik ve 
dil man tayyareleri oördüm. ·ı ~ l kt 

de ıtok edilmeıi önlenecektir. Pazarören köy ellP' 
İpek ıanayiimizin yerli ipekten sU talebelerırtll m. tayyarelerinin hücumlarına raj'men • ı an o anaca ır. 

Bütüa bu devre zarfında yer· depoların batara uiramamaları da• Depodaki yüzbaşı, boyuna gel· y aı kozayı Borsadan ve pazar mamol cinıleriuln maliyet kontrolü tetkikleri . .J 
de cR.A.F. bakım nrvlıi> denilen bundan olsa ıereldir. mekte olan motörleri nereye koya· dan ancak koza satı§ kooperatifle-
şube kadar kuvvet verici ve ayni K t . I I caiını bilmediiini ıöyledl. Ve gü- ri veya birliii yahut Filatör mües· 

iktisat Veklletince yapılacak, lrir ~. 
ve marjları da keza aynı vekaletçe Kayserinin Pazaröreo. ' 

zamanda Almanyayı temıil eden lf ISIY8 USU 0 iti mış: lerekz «Eier böyle devam eder1e, se1eleri satın alabilecektir. 
her ıeyl tehdit edici bir ıey gör· T dedi, Almanyaya bomba yerine ya• kozanın karo halindeki fi. 

teıblt ve teblii edilecektir. titüsündon 10 kişilik bit ,1 
gropu Cenubi Anadoluda t " 

d' otkilitıa milhlm bir tarafı da motör atmak lizıml» v 
me ım. her iti körletecek derecede B b d atı, yani 'Filitörlero intikal fiatı 

Damızlık koza fiatları, piyata • G '• .... '.J 
teamüllerine &'Öre mahalli fiat mü. ziıine çıkmışlardır. rop O' 

öiretmenlerinden B. Sait 
rakabe komlıyonlarınca ayrıca teı· Her Sanatta ihtisas om a a çok fazlıdır. Bir ticaret vekaletince tesbit ve llin 

ığır yürüyen bütün etki «uıulpe- d • it d le l k ı arın a ın a azı ara yapı an şe. olunacaktır. 
kanlık etmektedir. ~ 

bit ve Ticaret Vekiletince taıtik " ' 
sahipleri 

R.A.F., bakım serviıi olmazH 
mevcut sayılamaz. R.A.F. • 

rUndelik ve yiyecek mllıte1na ol· 
mak ıartiyle • her ıeyde bakım ser 
viılne rüventr. 

Bo 1erviı ihtiyat motörler, ka-
natlar, tam iletler, toplar, cepha· 
neler, bombalar, benzin, yQn çorap 
lar, tayyareei elbiıe1i, oksijen. per 
i•l velbaııl R.A.F. in havada ça· 
hıabilme1l için lüzumlo olan 750.· 
000 cins eıya ile meşgul olur. 

Ruıya için tayyare, Kanada 
için talim uçakları, Libya için ih· 
tiyat parçalar, Afrika ve Hindi.tan 
için techizat, ticaret remileri için 
cKatapült• tayyareler ... 

Bütüo bunları düşünen, hazır. 
lıyan, yoll çıkaran ve rönderen 
cbakım serviıi> dir. Servllle yarı· 
11 ıivll olarak binlerce memor ça
lııır. Teşkilltı toptan ıatıı yapan 
bir mai azanın teıkilitına benzer, 
çünkn fabrikalardan lüzumu olan 
eşyayı alır, depolarda biriktirir ve 
lüzomona röre dai.tır. Bu ıuret 
)e biriktirilen eıyanın ç09tdi düıü · 
nUlOrae bonon dünyanın en renif 
bir işi olduğuna ıüphe yoktur. 

Bakım serviıi bundan bafka 
ikinci derecede daha bir çok lıler 
le meşruldür: 

Hem R.A.F. in hem de düı · 
• maoın zarara ağrıyan tayyarelerlni 

yeniler; motörleri topları, bom~& 
taşıyan makineleri velhaaıl her tur 
lü alit ve edavatı tamir odor. 

Şubelerden biri zarar rören 
pervanelerin tamiriyle uir&Jır. On· 
ları dilzeltir ve yeniler. Madeni 
bir pervane 300 loıiliz lirasıdır; 
bu ıuretle tamiri lnıiltere için blr 
lk\laat demektir. 

Bakım aerviıioin muhtelif tay· ' 
yare filolarına lüzumu olan etyayı 

1röndermek lçio de ayrı blr ıubeti 
vardır. Ba ıubeye meaıup olanlar 
durmadın dlaleomedeo fece fÜD• 

restliğln» ortadan k1Jdmlma11dır. bJ k d b" - '- bi d r a ar uyua; r epoda kih Filitörlerln ham ipek satışla· 
Bir tayyare filoıunoa!komandanıaın L~h f L d · ·ı yaya ~a u aa; eıı.ovı varoncuk- rını koza tarım satıı kooperatifleri 
bir ıeye lüzumu olunca bir ıipariı larla giderken iki tarafı tavanlara 

ld k 
Talebeler ıehrimizde ~ 

odi i ten ıonra kararl.ıımıı ola. ıucat fabrikaaını, müzeyi, 
caktır. ı 

mücadele balta hanesini " --
listeıi yaparak bunu ya mektupla kadar yıiılmıı bombalarla dola idi; 
yabat telefonla en yakın depoya bem baolar cBeaverbrook» un «mo 
bildirmesi kifidir. Kendlal ai'raş· azzam ve mobt91em> dediii cinı. 
maia lOzom ıörmeden iatodikleri tendi. Yani renç zabitin bana de. 
48 saat zarfında ona ulııtmhr. dlii ribl: cPıtladıi'ı yerden aekb 

Elektrik ücretleri arttı 
okulunu rezmiılerdir. GraP 
banliyö treuile Haruniyede~ 
köy ooıtitüsüoü rormek il 
rimlzdeQ. ayrılacaklardır. ti 

Bir ••rho9 neti 
Bakım tervlıi ıivil memurla- kilometre azalt ta bulanan binala. 

rını en faal gördüğü klm1eler ara· rın pencere ve damını havaya 
ıından 1eçmif tir. Hava mareıah açurorl• do. 
olan tayyare kumandanı J. S. T. Buga benzer daha ne depolar 
Bradley depoların büyük ıefleriyle varl 
temastadır. Daha ziyade bu ııt lı- Benzine gelince: Tayyareye lü· 
lih etmek için onların irıat ve ten. zumlu olan bu madde için zlyare• 
kitlerinden iltifade eder. 'Me1eli timde bir petrol ve benzin depoıu 
sipariı servlıi için fikrini öğrenmek rördüm. Depo bütün bombardı-
üzere bir futbol ldübü şefine mü· mantardan mahfuz bir yerde yapıl-
racaat etmiştir. Kamyonla ul&fbrma mıştı. O derece mükemmel tahkim 
cihetinde lılihat yapmak için bo ( Devamı Gçüncllde ] 

Elektrik tarif• komlıyonu, Na· 
fia vekileti nezdinde toplanmış ve 
motorin fiatlarmm artması dolayı· 
ıile Adanada elektrik ücretlerini yük· 
1eltmlştir. Buna r öre, normal ten· 

Fakir talebeye bed•va 
yemek 

Çocuk ealrgem"e kurumu, yarın· 
dan itibaren fakir talebeye bedava 
öğle yemeği yedirmeğ'e baılaya· 
caktır. 

vlrat kilovat flatı net olarak 24, İf· 

letici kuvvetlerde ise 12 kuruıtur. 

Tarifenin mayıı endeksinden 

itibaren tatbikine g'oçllmlıtir. 

Bir k•dın trende 
dolJurdu 

Oımanlyeoin tanınmış komis · 
yoncolarından Bay Nuri Güner'io 
refika11, evelki ıün Adanaya ge· 
lirken trende dojurmoştnr. 

yuv•rlandı ~ 
Dlln sut 19 11ralarııı 

mü~adeleai önünde şoför /. 
Celil iıminde biri sarhoıl11~ 
den nehre yuvarlanmıf, ~ 
morları tarafından yetiıil iJ 
çıkarılmıı ve memleket bı 
sine kaldırılmıştır. J 

Celal, yuttuiu sularıo, 
· yapılın tedaviye rıığmeo, -,J 
ıam geç vakta kadar kAI" 
lememiştlr. 
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ihtiyar müdbiı bir telaşla ayara fırladı. 
Heyecanından dişleri birbirine çarpıyor, 
uzun 1akalı titriyordu. Birdenbire kıhncı· 

nı kınından çıkardı diz çökerek Marton
un ayıkları neona bıraktı. Hıçkırıklarla 
bojıılan bir ıeda ile: 

- Efendimizi... Alpar başboiumuıl 
s~~i derhal tanıyamadıiımızdan dolayı 
bızım hepimizi ltestirw. dedi. 

Bir zamanlar Tonuzoba'nın ıillh ar· 
kadaıları olan diier beyler miıaf irin çeh . 
resinde büyük bııbutlarının çizbilerlni 
farkettiler. Alpar blr domaz yavrutD rtbi 
babasına benziyordu. 

Hepsi birden 1evinçlerinden baykı· 
raımaia başladılar. Damarlarındaki ııcak 
Beşenyö kanı kaynayordu. Koşuşuyorlar 
Martonun kimi elini, kimi eteiini öpfiyor 
ailayorlar, haykıraşıyortardı. 

- Alpar efendimiz genç b&fbuiumoz 
demek reldia bal Bizi uootmadıol Obl 
Seni biz oekadar nekadar bekliyordald 

lçlerinden bir kıımı yalın kılınç ça· 

dırdan fırladılar. Orduıiba dojTu koı· 
maia baıladılar. 

Kumandan duvarda aıılı olan ve 
ıon defa Tonazobanın römüldüiil zaman 
çalınan mukaddes boruyu aldı ve bunu 
röltıünün bütün kabiliyeti ile çalmata 
ba4ladı. Üç defa öten borunun aeıi or· 
maolar arasında akisler yaparak etrafa 
daiıldı. 

Ôğ'le sıcağında iıtlrabat eden çadır 
ıebirde bir uyanıklık peyda oldu. Az 
bir zamanda tepeye doifu bir ojııltonon 
yaklaıtıiı duyuldu. İti4e kalkııa bütiln 
ordurih bo tarafa doiru akın ediyordu. 
Nıhayet fırtınaya tutulmuş bulutlar ıibi 
kfflf bir halk kitlesi çadırın etrafını aldı. 
Binlerce boiazdan 1ahile çarpan deniz 
dalrııı ribi tek bir itim yük1eliyordo. 
Alparl 

lıte bu tek kelimenin gözlere atoş, 
fÖnllllere çılrıu bir ıovinç veriyordu. 

Şimdi tepenin a ı t ı o d a toplanan 
yiizlerce Beşenyö ellerini Martona doiru 
uzatlyoydu. Arkadan releolerin ıonu 

yoktu. 
Kadınlar çocuklannı ve yata· 

lak ihtiyarlan ıllrüklllyorlar. Senelerden 
beri çadırlarından dııarı çıkmamıı olan 
bo e1ki muharipler Martonu ğörmeğe 
can atıyorlardı. 

Marton tepenin , üzerinde mahzun 
bir oda ile duruyor ve kendi kendine 
titrek bir ıeda ile daa ediyordu. 

- Allabım bana ıanulan bu kadehi 
benden uzaklaıtırl 

Şöhreti bOt6D ordal'iba yayılan 
Omode öiloden aktama kadar çadır ıe· 
birde i"eziotiler yaptı. Silah ıakırtı11, 
at kiınemeleri doymak okadar boıonı 
gidiyorduki utanmasa bir serhoı rlbl 10• 

kaklarda nira atacaktı. 

Birdenbire Ekeıe ile karıılattı. 

- On iki rllmüıtımO veri diye ba· 
iırdı. 

Çalj'ıcı elini koynuna sokarak bir 
altun çıkardı ve rün•f ıtıiında parlatarak 
mağrur bir eda ile 

- Ver iiıtlloO - dedi. 

Semih U ggur ~ 
Bo oidir manzara Omodonio ~ 

rini kamaştırdı. Altonun sahibin• J. 
da rayrl ihtiyarı bir hürmet hiSJi ~ 
Çaliıcmın üstünde başında da l 
bir deiişiklik vardı. Arkaıında t•Y 
ıioden bir caket vardı . Tayın parl•~ 
111 tarafını dııına l'etirmişti. Y•:J 
l'eçirilmit olan ipekli kordonu ~ 
~lıvermif ti. Ozamanlar reoç Bef,,,. 
rın bu en şık kıyafetleri idi. A 

Ekeşe tay borcunu ayrırla ödeOI ~ 
den ba Bizanı altununu bozdarına1' f 
zoorinliii ile ıöhret balan bir Bet_. ·' 
yanına rittiler. . ' · 

Beıenyö altunu kuza derl•1ı:, 
maiı teklif ettij'inden ıimdilik ~ 
tohir ederek ev tabibinin davetJo~Jk 
ettiler • . Ev sahibi kendilerine G•J_.. I,. 
ve Şebeş ıerabı ikram etti. Davetti~ 
bir çok adamlar da vardı. lçlerind• l 
zao bakışlı ıiyah mantolu zayif b~" 
da bulunuyordu. Oceiın yanıhaf1 ,
ıiz ıadHıı oturan bu dama et ikf 
tikleri zaman ikrahla reddetti. 

-Dewunı v.-

" 



BUGON 

'{ A Z A N Herkesin sa· 

ECMEDDIN hırsızlıkla he· ı 
SADAK yecanh ha . 

•---·-----' berlere kulak 
kabarttığı günlerde oluru olmaza 
çevirerek, yahut olmazdan olurlar 1 
çıkararak merakı gıcıldıyacak ha. 
vadis yapıp yaymak da bir marl · 
fettir. 

daçlım binbir acı ve yoksulluk için· 
de bu i~io sonunu sabırsızlıkla bek 
liyorlar, Şarkta savaş uzun uıadıya 
sürüp giderken Avrupada ne dirlik· 
ten ne düzenden ıöz açılır. 

Btıtün bu sebepler Almaoyaoın 
Rus harbini bitirmek zorundıı oldu· 
ğunu gösteriyor. Gariptir lr..i yukar· 
da bahsettiğimiz Stoilholm kayneğl 
Almanyanın Rus seldmmını 1943 
yılına bıraktığını bildirirken, gene 
Stokholmdan ayna gllnde relen baş 
ka bir telgraf şöyle diyor: 

«Aıker çevreleri Alman ta!dı 
rımın10 pek yakında başlıyacagını 

7 Mayıs Perşembe 
Tilrklye Radyodlftbyon postaları 

Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 
ıaat ayarı. 

7,33 Müılkı Karııık provam 
(pi.) 

7,45 ~lans haberler1. 
8,00 Müzik : karııık Progra

mının devamı(pl.) 
8.15 -
8,30 Evin uatl. -12,30 Program ve memleket 

saat ayan. 

12 33 Müzik: Karışık makam· 
lardan şarkılar. 

12,45 Alanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: Şarkılar prorra• 

mının devamı. 

Madagaskar'a 
Taarruz 
nasıl 

başladı? 
Harekata 20000 İngiliz 
aske1i iştfrô.k ediyor 

İngilizler Ber • 
zaha hakim 

oldu 
Vitl 6 (a.a) - Resml mahffl· 

JAPONLAR 
Birmanya'dan 
Ç in toprağina -
girdiler 

Çongking 6 (a. a.) - Çin at· 

keri 11özcüsü, Japon öncülerinin 
Birmanya ile Çin araıındaki budu 
da aştıklarmı ve Vantinr ycltınla 
rana ulaştıklaranı bildirmiştir. 

Tokyo 6 ( a. e.) - Birmanya 
cephesinden ıelen haberlere röre, 
Japonlara kerşı kullaoılın boiuca 
gaı. Amerikadan ıelmiıtir. Bir mlk
tan Joponlarıo eline reçen nermilerln 
halkıılarında 1941 tarihi yazılıdır. 

Dağ altlnda 
·Battarah lkloclde• 

edilmiıti ki atkerl mübendlıler klfi 
derecede vakit ve vesaite malik 
dabi olsalar bir istila karş11ındı 
bunu tahrip etmeğe imklu bıılaaıı· 
yacaklarmı itiraf ettiler. 

Büyüleyen bir manzara 

B akım servisi şubelerini ziya· 
retimde beni en ziyade tel• 

bir eden cihet talopler ~ arş11mda 
ırösterılen ıürattir. Sabah eyin bom• 
bardımarı merkezinden nümanelo· 
riyle fÖnderilmiş bir siparit liıte· 
ıi gördüm. Bu karmakarııık ve 
d.ı&-ıoık parçalara aitti ı 

"X tipinde bir Stirling için 
y~r te~e~le~i- 303 dört brovoinf ... 
Sır Stırlına- in aaj' tarafı için bor. 

. Dün Londradao gelen, fak at 
ıllı: k a y n a ğ ı Stoltbolm diye 
gösterilen bir telgrafa bakılıru 
Almıınlar, bu yaz havalımo saldı· 
rıma pek elverişli olmadığ-ıoı ileri 
sürerek gizli kapaklı kelimelerle , 
Ruıya harbinin ancak 1943 yılında 
bıışl ayacain lıöylilyorlarmlf. 

ıöylüyorlar.> Gıme lsveçte çıka~ \ 
bir gazete-bu sefer Bern muhab'.· 
rine dayanarak- karlarm ııeç erı· 
diiinl, ve ba yaz büyült hareket· 
lere elverişli zamanın çok kısa ı(l. 
recetlni, bundan dolayı Berliode , 
harbin kıştan önce bitmiyecej'ini 
1andıklarını yazıyor. 

18,00 Prorram ve memleket 

saat ayarı. 
ler, Madıığaskarda karşılaıan loıi· 

E. l/Velce de blldirildlil fİbİ 
Çangkinr kıtaları ve lorillz Hin· 
diıtanı birlikleri raz kullanırlarken 
rll%srirın istikamet değiıtirmesi Q. 

zerine btıyQk kayıplar vermişlerdir. 
Yüzden fazla Çinli ve Hindli aı· 
kerde boğulma eseri ıörOlmQşıQr. 

d~ h~loıu- Numaraları aıağıda 
ıoıterılen boyda yirmi çift tayya. 
reci kundurası... Bir rnasa.. Beı 
sandık tenvir fiıei'i ... X tipi bom. 
ba lçio büblot ... lıd tencere .• Ya· 
rım dQzioe şlıe brandi İçkiıi (bu 
ecza 4obeıine aithr) .. Bunan daha 
arkaaıoı hatırlayamadım. 

Avrupada harp dışında kalmış 
memleketler d\inya gazdecilieine 
havadis f abrika11 vazifesini görür. 
ler. lsveç , lsviçre, P ortekiz arasıra 
gazetelerine dişe dokunur haber 
ler gönderınek zorunda olan lngi· 
liz. ve Amerikan muhabirlerin ba
rındıkları yerlerdir. 

Bunlar arasında \ıilbassa Ame 
rikada öyleleri vard:r ki - yakın· 
dan gördük - bir glinlük beyo 
~an uynndırmak için, yalan oldu· 
gıınu bildikleri bir haberi, çok iyi 
oy~arulmuş olmak şartile, gazete• 
lerıoe yollayıp yaz.dırmaktn hiç du 
rumıamıızlar. 

Bugünün n fazla be\:lenen ha· 
beri Almanyaoan Rnsyada hareke· 
le geçmesidir. Şu halde en çok 
heycçan Ufandıracak havadis de 
ancak, Almanyaoan ba yaz hare· 
kete geçmiyeceii olabilir. · 

Bunun için sebepler bulmak 
dıı kolaydır: Kış , çok sürdü, ça· 
morlar geç eridi, nehirler taştı, 
Sovyetler hazırlandı, Almanlar yo
ruldu, Hitlerle Masolioi görüştüler 
bu yaz. şark cephesinde müdafaada 
kalmaya karar verdiler .•. 

Eğer bu haber doğru ise Al· 
manya haşbi kaybetmiş demektir. 
Yanl ış hesaplarla işe başlandığı 
için Ras harbinin geçen kış bitme 
~iş olm 11 Almıınyanın b.ıışına , 
ıçerde ve dış rda büyük rüçlük.ler 
çıkardı. 

Butün bir yılın daha bekleme 
,. ile geçmesi Almanyada derin ümit· 

ıizlikler doiuracağı ribi binlerce 
kilometrelik Şark cephesine yığıl
mış, geri çekilmesi mümkün olını· 
yan büyük ordu dıı çözülmeler, a 
yaltlanmnlıır yapabilir. Bundan baş. 
ka, gelecek yıla kadar logiltere ve 
Amerikaoan hazırlıklara artacl\k 
ikinci cephe meıelesf o zaman da: 
ha kuvvetle gerçekleşebilecek, bu 
bazırhklard ım Raıya da yardım gö 
recektir. 

Geçmiş acı tecrübelerden İS· 
ti fa de eden, fabrikaları bar al harıl 
çalışan, lıı nn kaynakları tükenmez 
olan Rusya, bir yıl ıoora yenilmez 
hnle gelir, belki de bu yaz sonun
da Sovyet orduları taarruza geçer. 
Almanya bu değerde bir fırsatı 
düşmaol rına bağışlamak zorunda 
kaim k için bugün gerçekten çok 
bitkin, kımıldanam z V6 acınacak 
duruında olmalıdır. 

·Aınanya bakımından bu yaz, 
başka hiç bir yerde, herhangi bir 
harckcıt Rusya harbinin yerini tu· 
taınaz, çünkü arkasında koskoca 
Yaralı bl d 

rtalc. b r ev barakan Almanya 
me:ı: L>nşını başka tarafıı çevire· 

• .,angl ta f 
dön c, arlr. d ta a azçolı: kuvvetle 

a an ta B arruza nirar. 
onun İçlnd' k• 

ğer harbe şiırıdi; 1 Almanya, e . 
zile bakmıyorsa :: kaybolmuş gö
ceğine loanıyoraa R rücünüa yete· 
k b• • • us ha b" • b ış ıtırmege ç11Jı,,ll , r ını u 

.. ~llıı;tır l< 
tine bu yaz güveneıni · uvvcı. 

Aynı şehirden gelen bu birbi· 
rine zıt yazılar, ortalıia yayılan 
t~rlü haberlerin deierine tam ör· 
nektir. 

• Aktam'dao • 

• Boşuna öfke 
y AZA Sokakta çocu

ğuna dövüp 
B. Felek zırıl :zırıl ağla· 

tan analııra öyle bir tutulurum ki; 
mümkün olsa karıyı ayaiımı~ 
altına alıp ezeceiim relir. Banu 
yapamadıiım için hıncımı burada, 
bu sııtırlarla almağn çalışıyorum. 

Başına kirli mi renkli mi belli 
olmıyan kötü bir bezi örtmüş, ağ 
zında bir kaç tane altın diş çitne
meyi şıklık sanmış, kaşı yolak, 
elmacıkları fırlıık kara kara bir 
kadın üç ya~mdaki çocuğaau çeke 
çeke heoı ıUrüklüyor, hem de : 

- Seni yezid seni 1 Seni kafir 
seni 1 Daha sen dur. Eve rittiii· 
miz zaman seni gebertflceğlm. Ba. 
kelam, sokakta karamoli istemek 
naeılmış ? ( Şaki Şaki ) Çocuğun 
eline ve aizına tokat l Beriki de 
tokatı yedikçe hem zırlıyor, hem de 
gözyaşı ve onlarm teşvikile bolla· 
şan sümülderine alabildiğine güm· 
rahlak veriyor. 

- Ayol, hanım 1 Ne dövüyor
sun çocuğa ? Böyle terbiye mi 
olur? 

Diyecek oldum. 
- O benim çocuium efendi 1 

Dokuz ay karnımda ben taşıdım. 
Sen deiil. Döverim de severim de .• 

Oiylnce anladım ki takonyalı 
clnılnden bir bayandır, ıuıtum .. 

Size bu acı • rülilnç vak'ayı 
nnlatııım şunun içindir ki şu paçav· 
ra anadan tutunuz da, yokuşa çıka· 
mıyan beygirini döven arabacı, 
müsveddeyi iyi yapamıyan kit ba 
kız.an mildür, penceredea sokağa 
sarkıp bakan beılemeye içerliyen 
h~nım, pilavı yağla yapan aşç111na 
h:ddetlenen efendi, halasa yaş, 
cını, seviye, zihniyet ribl ölçüleri 
olmıyanların birbirine karşı day· 
dukları hiddetler hep boşunadır 
beyhudedir. ' 

:;er, 0 ana, karam~li istiyen 
çocogun çoc~k olduiunıı düşünte 
ve çocuk rıbi muhakeme t • • . e ıe, 
karamela ıstemeıın~ kızmaz, tabii 
bulur ve hiddetlenip çocuiu pa· 
talı:lamaz. 

Arabacı kendini beyıirin ye· 
rine koysa da beş yüz kiloluk yü· 
klln bir kilo mıaır kırmasile çeki· 
lemiyeceğioi idrak etse hııyvanı 
boşuna kamçılamaz. • 

Müıveddrıyi yazamıyan kitibe 
kızan mtıdllr, eğer o kitib berşeyi 
yolunda yapsa katiplikte kalmayıp 
kendi yerine otormaı olacaiını 
dOşüose bu hale hiddet deiil 

şükreder. 
Pencereden baltan beslemenin 

i 
. Yorıa L 

u g rmış demektir. Çı11;nıa. 

hanım gibi dü~ünemiyoceiiol, ba· 
nım hanımcık olamıyacığını hatır · 
lıımadıiı içindir ki, evin hanımı 
ateı püıkürllr ve daha baıkaları da 
hep böyledir. Yani şa veya bu 

18,03 Müzik: Çifte Fa1ıl. 

19,00 Konuşma (Dıı politika 
hadiseleri). 

l 
liz ve Fran11z kuvvetleri arasında
ki farkı ve nısbehizliğl kaydcdi. 
yorlar. 

B11 nhbetsizlik mildafilerin 
kahramanlıtını daha ziyade beiir· 19,15 Müzik : Danı M6zfil 

(Pi.) 
19,SO Memleket saat ayarJ ve 

Ajans Haberleri. 

19,45 Mibik: Halkevleri Folk· 
lor saati. 

ler. 

20,15 Radyo gazeteıl. 

21,45 Müzik: Şarkı ve Tnrkll· 

21,00 Ziraat Takvimi. 

21,10 Müzik: Şarkılar. 
21,30 Konuşma (Kahramanlar 

saati). 

21,45 Mil&ik. Radyo Senfoni 
orkestra11. (Şef: Dr. Praetorius) 

1 · Moıart: Fiıaro'nun Dü· 
ğiloil Uvertllrii; 
2 · Moıart: Keman konçer· 
to'ıa, La maiör. (Necdet 
Atak). 
3 • Nuri Sami: Orkestra I· 
çin iki türkQ (1941). 
A. Karlarm tilrküsü; 
8. Efe Türküıü. 

22,30 Memleket Saat Ayan, 
Ajırnı Haberleri ve Borsalar. 

21,45 -
22,50 Yarın ki Program v e 

kapanış 

ITAKVt:MJ 
7 Mayıs 1942 

PERŞEMBE 
YlLt1942 - A Yı S Gün : 127 Hızır 2 
Rumi 1558- Nfıan 24 
Hicri 1361· RebUlllhır 21 

~~:. Nöbetçi Eczanej 

istikamet eczanesi 
( HükGmet yanında ) 

Halk evi 
den: 

reisliğin-

Güzel sanatlar komitesinde 
a~ık olan bir azalık için 13.5.942 
çarşamba rUoii ıaat (18) de seçim 
yapılacaiından bu şubeye ltayıdlı 
olan azaların o saatte Ha\keviode 

hazır bolonmcları. 
1967 

Zayi askerlik 
teskersi 

Askerlik teskeremi zayi ettim. 
Y eniıiol alacatımd.a eskiıinin hllk 
mil olmadıiını ilin ederim. 

• 
Aşaiı Buruk köyünden Ahmet 
oilu lbrablm Er 

tir. 
Vişlye gelen hmamlayıcı ha 

berlere röre a -laya taarruz eden 
logiliz eslterlerioin mevcudu yirmi 
bin kadardır. 

Halbuki müdafilerin H)ııı bu
nun ancak üçte biridir. 

En son ,haberlere göre, lnri· 
liz. kuvvetlerl Andrakaka'nın do
ğosuudald berzaha hi\dm olmuşlar 

dır. 
Ôğ\eden biraz ıonra anavatan 

la Madagatkar aruındaki telsiz 
muhabereleri yeol en kurulmuştur. 

Vişi 6 {a.s) - Madagtskara 
karşı yapılan taarruz hakkında a· 
lınan ilk haberlere ııöre Dieıo Sa 
arez ?eniz OesUne hücum eden in 
ıiliz deniz kuvvetleri iki kruva· 
zör, dört torpido muhribi, iki nak· 
liye ve muhtemel olarak bir tayya 
re gemisinden mürekkeptir. 

Taarruzun başlenııcında logi· 
lizler üssü bava bombardımanıua 

tibl tutmu1\ardır. 
Bu esnada bir Fransız deni· 

zaltısile bir devriye rcmiıi batmış· 
tır. 

lcıriliz kıt' alarından öoce pa· 
raşütçll kıt'aları inmiştir. Adayı mü 
dafaa eden Franaız kuvvetlerine 
kar41 fngilizler bafıf zuhlı birlikler 
kullanıyorlar. 

Vışi 6 (a.a) - Mareşal Peten 
Madaga1kar omomt valiıine aşaiı· 

daki telgrafı ıöndermiıtir: 
«Madı1r11kara loriliz kıt'aları· 

nın taarruz ettikleri haberini al· 
dım. Kayıdsız ve şartaız teılim o· 
tuomaımı ietiyen Oltimatoma aske· 
ri lı:umandan cevap vermiştir: •En 
ıon aıkere kadar mQdafaa edece• 
ğ-iz.• 

Verilecek tek cevap boydu ve 
buna yaptı. 

Kendisine deyiniz ki, Franıanın 
ıerefini müdafaa ett ği bu elim im 
tibanda onun yanıbışındayım. 

Maaum ıivil halka, akerlere 
ve tayyarecilere benim ve Fransa• 
oın ıelimlarmı bildiriniz.• 

Vışi 6 (a.a) - Amiral Darlan 
Madagaskardaki Franıız kara, de· 
niz ve bava kuvvetlerine fU teJg. 
rafı göndermiştir. 

cBir kere daha Aorlo - Sık 
ıonlar , düş'Daolarile . savaşacak 

yerde anavatlndan uzak bulanan 
bir Fransız müstemlelteıine batkın 
taarruzu yepaıakla ucuz bir mu· 
vaifaklyet kazanmak 1 temiılerdir. 
Ooun bu talebine vatanseverlikle 
cevap vereceğinizi biliyorum. Şerefi 
ve bayrağı az.imle yüksekte tuta· 
nuz. 

lmklnının son haddine kadar 
müdafaa ediniz ve lnııilizlere, bu 
yol hımzlarıoa, kabil oldojıı kadar 
pahalıya mal ediniz. 

Batna Fraosi\ ve bütün Fran· 
ıız lmparatorlaiu kalben ıiziole 
beraberdir. 

Loodra 6 ( a. n. ) - General 
Aleksandr şimali Birmanya Daila· 
rıDa dayanarak mukavemete hazır· 
lanmaktadır. 

Yıne o rün bıra~ ıonra ayni 
yerden geçerken isten lea bu et· 
yanın bir teıllm hangarının k~pı· 
ıında yıi'ılmıı oldutuna gördüm. 
Derhal Uııuma olan yere gönderi. 
mek içlu kamyon bekleniyordu. 

Bütün bölrede Japonlar afar 
aiır ilerlemekte ve doğada Bir• 
manya yolunun Yunnandao reçti . 
ği böla-eye rirmiı bulunmaktadır· 
lar. Bunu haber veren ~Çaoglt.iog 
tebliii Lubionun takriben 100 ki· 
lometre şimalinde bir taarruıa oi· 
radıj'ıoı söylemektedir. 

Bu J •pon kuvvetleri şimdi an· 
cak birkaç kilometre daha ötede 
bulunan Kutkai yakınındaki Çin 
kuvvetleri mevzilerine bilcıım et• 
mektedirler. 

Cenabda Tunruda Çin kıtala· 
rı aiır aau rlcat etmektedirler. 

Çanrkinr teblitl devam1ı lıll· 
camlar neticesinde Japonların kay· 
da değer llorlemelerde bulunduk· 
larını ıöylemektedir. 

Birmanyada dorum lnklr edi· 
lemiyecek kadar vahim olmakla 
beraber Müttefik kıtaların Lasbio 
bö1gesinde çember içine ahQdıkla · 

rıoı yahut Hindistanla Çin aratın· 
dald muvasalalarıo bazı mahfiller
de ıöylendiil ribi bozuldojuna 
teyid ed.m hiç bir belirti yoktur. 

Toltyo 6 ( a. a. ) - J •ponlar 
Mindaoao Ct'pbeıiode, mülteci Fi· 
lipin hüktlmetile adadaki Amerikan 
umumi karargihı merkezi olan 
Oaoulanı itıal etmişlerdir. Şimdi, 
ada tamamile Japon lı.ontrola altın
da bulunmaktadır. 

Vaşinrton 6 (a, a.) - Bahri· 
ye Nazırlıianın pazartosl tebliii: 

Mindan o isimli Amerikan top. 
çekeri Corrt"fldor yakınında Japon 

borcunu ödiyeceği fÜn gelecektir. 
Yaşasın Frar.sa.> 

Vişi 6 (a.a) - Ofi ıf ao11 bil· 
diriyor. 

M. Laval, Amerika Birleılk 
Devletleri maslihatrüzara M. Tuck' 
un bu sahlldald notasına aıaiıdakl 
nota ile cevap vermi~tirı ' 

«Fransız hDkGmeti, Madır11· ı 
karın loriliz kuvvetleri tarehndaıı 
uiradığı tecavüzil en tlddet\i bir 
tarzda proteato eder. 

Madara1karın bir fÜn Fransa· 
ya iade edılect i'• haklr.ıoda verilen 
temioatı Fransa hük.tlmetl 1eoed it 
tihaz eder, 

Amerika Birlrşik Devletleri 
w ' 

harru 1a urrıyan bir Franıız lopra 
ğını müdafaadan Fransayı menet· 
me\t iddiasındadır. 

Farnıız hükt\meti bu kabul e
dilemez iddiayı reddeder. Fran11z 
hükQıneti, şerefinin kendisine yük· 
lediği vecib lerin yerin• hllı.iaıi· 
dir. 

lıte Madarukar oıildafiJerl de 
bono böyle anlamışlardır. F 

ı -r t r ran 
Mütarekedcuberi nfı ıı e -

1aya karfl O kadar dil~ ııaoJık fOI• 
• ki Madaıraskara yaptı 

termiılerdır , F aotız bülı.Ome 
. ı b6 taaarruz da r 

D ter bir noktaya lletlorlnden 
bızılarıoı bomba ile koparılmıı, 
motöril bir di1$man remiıi tarafın· 
dan tahrip edilmiı bir veHortoo 
bombar~ıman tayyareai retirlldi. 

V aka bu ubab ıaat onda ol. 
muştu. Gemi ona bir rece cvvol 
Hambıırr yakınında yakıılamııtı" 

Erkekler kadınlar tayyareye 
doğra koştular. Hep!li za~ar rören 
aksamı kaldırıyorlar, karınca gibi 
üıü,müş\er çal•şıyorlardı. Ayni riln· 
de öj'leden ıoora saat dörtte vel· 
lington o rün fab rikadan çıkmış 
ribi tamamiyle yenilenmiş ve tamir 
baDgarıoın yanında uçmai• hazır 
bu unuyordu. O akşam bir pilot o· 
na bailı olduğu fıloya rötllrecektl 

Bir baıka tayyare merkezine 
bir emir geldi. Rosyaya röaderll· 
mek üzere mabtehf tipte kırk tay
yare hazırlama, sandıklara yerleı· 
tirme şubeleri bütüo fÜn ve bat ün 
rece çalıştılar, Tayyareler, erteal 
sabah rıhtımda idi. 

R.A F. büyült lı adam\arına 

bas olan mf!şbar cümleyi pekill 
benimslyebilir : 

"' l.tedijioiz en mükemmel tay• 
yarecilikıe o da hiz•te mevcuttu 1 , 

bomba tayyareleri tarafından batı• 

rılmııtır. 

Tokyo 6 (a. a.) - Harp sana• 

yi müme11illerinln toplut11ında 

Baıveldl Geue;al Tojo yeptıtı bir 

demeçde şunları söylemi~tir ı 

c- Japonya, rerçekte olata· 

otıatll askeri baıarılar elde edebi· 

lir. Maamaf h, yenil~i veya zaferi 

aocak istikbal gösterecektir. Şimdi 

ki halde; logiltere ve Birleşik A· 

merika ham madde kaynaklarına 

dayanarak bugüne kadar utradık· 

ları acı boıganların iderlnl orta. 

dan kaldırmak için kal't çarpıtma• 

ya te$ebbl1ı maksadile hararetle 

hazırlanmaktadırlar. 

Jeponya, harp aanayii iılerint 

btıyük bir hız vererek kendi ılllb· 

larıoı talr.viye etmek motlalı: mec• 

bariyeti karşısında bulunmaktadır. 
Bunlar, ba,arılmık ıuretiledir ki, 
l rı glltere ve Birle~ik Amerikaya 

karşı ıon zafar elde edilebilecek. 

tir.• 

Satlık iki ev 
Han Kurbu mahallesinde 

Mahmut Paıa Hanı karşısm· 

Askerlik görüşlerinde 
bir de politika dü•ünces'n rayrj 
A\ v 1 var ır.· 

manyayı herşeyden önce R 1 

h b• 1 U~a 
ar ın sona erdirmek yolundan 

ayıramaz. Raayaya karşı ayaklandı· 
rıp etrafına topladıiı Mihver r· 

f alıosuoa • kendimize röre falıo 
dediğimiz bareketiıııe • kızdıiımız 
kimseleri kendi rözümüzle, kendi 
ölçümüzle deiil de mümkün mer
tebe onların ölçüıü ve zihoiyetile 
~b~alc.eme etaek yaptıklarmın yüzde 

böylece hem kendimizi bo!I bir 
öfkenin sinir yıprant111nd~o, hem de 
onları baluız bir ıapartadan kur
ta,mıı olurua ve iıte dünyanın 

c büyült medeni meziyet » diye ter 
ter tepinip, şakır şakır ağzının su
yunu akıttığı cmüsamabaklrhk» da 

böylece gerçekleşir. 
Ama bütün edaaı ve tavrı hld· 

det, öfke ve haşlamadan ibaret 
olanların da canına ot tıkanır; bel. 
ki do şahsiyetleri kaybolup a-ider, 

Ona da karıımam. 

Uootmayınız ki lnrilizler bize 
Flanorea'te ihanet ettiler ve Sorl· 
yede alç&kça taarruzda bulunda· 
lar; hüktlmet merlcezimizin sivil 
hallt1oı öldü•düler ve Cıbatinin ka 
dın ve çocuklarını açlıktan öldOr· 
meğ-e teşebbü" ettiler. 

Kendinizi mildafaa ediniz, Fran· 
ıız ıerefiol korııyaouz. lDfiltereoln 

~ ba ret• düşercmcz. 
tınl F Y z bDkOmeti1 bu taarruz· 

"'"'' . dojabilecek ııetıcelerde M. 
dao , 1• b' . 
Rıızvelt• düş•o mes u ıyet ısseııni 
on• bırakmalı.tan batkı bir fey ya 
paaıaz.,. 

da ve Boraa bitiıitinde biri 

altı oda ve diteri dört oda· 

dan ibaret elektrik, su, ban
yo, mutbah vo mükcmme 

teıkilatlı iki ev satlaktır. Ta· 
lip olanların Tic ret Odas 

karşısında köşe başındali Til 

tüncü Selim Kene müracat 

lan. 1952 3. S, 1. 
ç 01maı.aa • elliıloi boı görür, - Cumburl71ttn -
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_Suvare 
Saat tam 9 
Bu akşam 

BUGÔN 

Su va re 
Saattam9 
Bu akşam 

Bütün seven ve sevifenlerin görecekleri aşk ve ihtiraı filmlerinin en gilzel ve en hazini tamamen renkl~ 

SON YARI$ 
Yaratıcılar•: MARIANNE HOPPE - HANS SÖHNKE~ 
Çılgınca bir aıkla başlayan ve hayatın acı iztıraplariyle nihayetlenen şaheserler şaheseri 

ilAveten : Asi Kahraman 
Pek yakında • • Pek yakında : TUrk filmclllGinin bir eseri 

KISKANÇ 
Baş rolde : Ertuğrul Muhsin 

Haftanın en güzel sinema proljramı 

TAN sinemasında 
BU AK,AM 

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

isyan eden bir lcahramanm harikullde maceralarile dolu 
ve Avrupanm ERROL FLA YNN'i 

Gino Gervi 
tarafandan yaratılan aşk, kahramanlık ve macera taheıeri 

inkillp kahramanı 
TÜRKÇE 

-2-
Bütün seyredenleri atlatmış olan aenenin en acıklı ve 

en müeuir mevzulu filmi Mısır filmcilitinin hakiki zafer tacı 

Zehirli Çiçek 
TOrkçe ıözlü ve tarkılı emsalsız film souuz iıtek ize• 

rine yalnız sinemamızda bu protramla da devam edecektir 
iki büyllk ve Ttlrkce ıözlü filmi birden görmek için 

bulunmaz bir fırıat . . . • 

Pek yakında Pek yakında 

Görünmiyen adamın avdeti 
B•rar, heyecan tah•••rl 

Fiat MOrakabe Komis
yonu Riyasetinden: 

' 
1. Urfa çiçek yatı muadili ve 

en az O/o 98 ıüt yatı ve en çok 

Toptan fiat Perakende Fi. 

O/o3 aıitli sade yat 184 202 
2. Diyarbakır muadili ve en az 

O/o 98 ıOt yatı ve en çok O/o 
7 asitli aade yat 175 193 

3. Trabzon muadili en az O/ı 80 
ılt yatı en çok% 8uitli ve% 
7 ayranı ihtiva eden yat 150 165 

lıbu fiatlar Urfa, Diyarbakır, Mardin, EIAzıt, Malatya, 
Gaziantep, Maraş, Karı, Erzurum, Trabzon ve Konya vilayet
lerinden getirilecek yağ fiatlarıdır · Keyfiyet illn olunur. 

1966 

Adana Elektrik TU rk Anonim sirkatinden ı 
Nafia Veklleti nezdinde toplanan elektrik tarife komia. 

yonanca, motorin 6atlannın artması dolayısile, elektrik üc

retleri normal tarife net 24 ve iıletici kuvvet net on iki 
kul'Uf olarak teahit edilmiftir. 1942 Mayıs ıonu alınacak 
endekslere göre elektrik sarfiyatı Mayıstan itibaren b\ı eaaı 
fiatlar lberinden hesap edilecektir. imtiyaz şartları mucibin
ce tatbUd llzım gelen tenzillt yeni · fiatlara nazaran tatbik 
edilecektir. MakaTeleaiz huıuıi tenzillt için ilrililerin yeni 
prtlann teabiti m•keadile ıirketimize müracaatı rica olunur. 

• 1965 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Sumakhtepe 
ormanından kestirilip 110 adedi Kozan ve S70 adedi Misis 
lıtaayonunda teslim edilmek suretile 680 adet reçineli Çam 
telgraf direği Si S/942 tarihinden itibaren onbeı gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Beher direğin muhammen bedeli 11 lira 50 kuruı 
olup temamı 7820 muvakkat teminatıda 586 lira 50 kuruıtur. 

3- eksiltme 21/5/942 Perşembe ıünü aaat 16 da Sey
han P. T. T. Müdürlütü binasındaki Eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4- Bu babtaki şartname bedelsjz olarak her gün - mesai 
dahilinde • Müdürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

S- Talipler, muvakkat makbuz veya Banka teminat mek· 
tuplarını ve Ticaret Odalarından alınmış bu ıeneye ait ve
aikalarile 2490 No. lu arttırma, eksiltme kanununa uyğun 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarf· 
larını 3 üncll maddede yazılı eksiltme günü saat 15 e kadar 
eksiltme komisyonuna tevdi edeceklerdir. 

Poıtada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez. 
1961 7-11-15-18 

iLAN 
Bürücek Yaylası Hey'eti 

İdaresinden : 
Jlürücekgaglasısagın halkına 

Kamyon ve kamyonetin 20/ S/942 tarihinden itibaren Po· 
zantı ile bürücek yaylAsı arasmda sefere baılanacal'IDI mili· 
deler ve bu seferlere ait nakil llcretlerini aayıa balkımmo 
malümu olmak llzere ilin eyleriz. , 

1- El çantasından para ahnmıyacaktar. 
2- Bavul ve ıepetlerd.en 10 kuruş alınacaktır. 
3- Eşyanın beher kilosu 1 k u r u ı a Mkil edilecektir. 
4- Kamyon ve kamyonet ücreti bir kişi için bir liradır. 
5 - beş yaşına kadar kucağa alınan çocuklardan para 

alınmayacak, diierleri tam llcrete tabi tutulacaktır. 1964 

Osmaniye Belediyesinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Oımauiye belediy•ladeo; elektrik. te1ilatımıa için rerek.11 bakır tel 
Fincan, ıirorta, ıiperi aaik.a, ve umum tenvirat malaemeıi evvelce nbn 

alıamıı ve ba kerre bir kazojen motöril ve bava tilpO, tedarik edilerek 

raıbane binamız bil iıllh aantral binaıına çevrilmek ve rayrl baıaaat 
mllteabbide ait olmak nzere yeniden bir proje ve ketlfname yaptanlaut 

ve Nafia Veklletlnce ta•tik olanarak. 8.6.942 p.zarteıi rlloü aaat 14 de 

ihalesi icra edilmek ilzere mevki ilina konalmntlar. lıteklilerin Ticant 

Odaıında kayıtla olmaları ve ihaleden ıeklz rnn C>nce balandaklan ye· 
rin Valiliklerine mllracaatla mllteabbitlik veılk.aıı almalan ve fenni met 
u1iyeti üzerine alacak bir mllbendiı ve ·/. 7,5 teminat röıtermeleri ve 

teklif mektuplarının k&Danan 31 inci maddeıine ayrun tekilde butrlan· 

•lf olarak ihaleden bir aaat önce encllmeo riyuetine •erilmeli mepattar. 
Mevcut malzeme ile ketif proieleıini rörmek için O.maniye belediye 

~••• ve motöril rörmık için lıkead..an belediye rlJaHtia• mira· 
caat olııuaauı ilin olanar. • 

1949 2-713-19 

imtiyaz Sahibi : Caw1t ORAL 

Bualdıit yer : BUGÜN Matbaası 
U. Neıriyat Mlldllril : Avukat Rifat 

YAVEROÔLU 

7 Mayıı 1942 

Beyaz perdenin emsalsız ve şahane yıldızı 

Zarah Leander 
BU HAFTA 

Alsaray Sinemasınd 
Biltün güzel film meraklılarını teshir eden 

KADIN SEVİNCE 
Fevkalade filminde seyircileri heyecanlandırıyor 

ve teessüre düşürüyor 

Çok dramatik ve kuvvetli bir mevzu çerçivesi dahilinde 
cereyan eden bu büyük film kazandıtı muvaffakiyet dolayı
ıile bir kaç gün daha devam edecelctir. 

ILAV~TEN : ~=:--
T•rıhr fllmlerln eu nıer•kh•ı 

inkillp ka ramanı 
TUrkçe 

Pek yakında Pek yakınd 

Sabırsızlıkla beklenen 

Yıkılan Yuva 
Türk ve Arap sazının nefis nağmeleri ve MÜZEY 

SENAR-NECMI RIZA gibi en güzide Muğannileri 
çok güzel ıarkı ve gazellerile süslenmir qk, hia ve iıt" 
filmi . • . . . . 

Satılık Matbaa 
Adana'da Abidin Paşa caddesindeki (To 

matbaası 50/70 eb'adında tab makinesi 35 
pedal ve 60 eb'adında keski makinesi ile 
şır bir halde bulunan bu matbaa bütün tefe 
atiyle satılıktır. Taliplerin Adana'da Gazete 
Bayii Hüseyin Polisçi'ye müracaatları. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~ 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gUn hastalarını kabul eder.S• 

ve cuma gUnlerl saat 15 den 16 t 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa 
kart••• Çocuk Oyun Alanı Bltltl 
No. 44 1902 1-15 ....................... 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 2 I K R A M 1 Y E .P L A N 1 
KE,IDELERı 

2 $ıı1Hıt, 4Magu,JAfruto•,211dncil.eırin tarilılerinde g 

--- 1842 iKRAMiYELERi -~-
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lifi 
3 

" 
1000 .. - 3000. ,, 

2 
" 750 .. . 1500. - , •• 

3 " soo .. - 1500 " 10 
" 

250 
" - 2500. ,, 

40 
" 

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

200 " 2S " - 5000. ,, 
200 

" 10 ,, - 2000. 

TUrklr• it B•nkaaın• Pli'• ratırm•kl• 
nız par• blrlldlrmlt ve t•lz almıt olmaz, ••m••d• l•lllnlzl de d•n•111I• oluraunuz. 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve KomisyoO 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle it yapar. Kont 
yonda herteyl yerine satar. 

Telgr•f ı D06U AMBARI 
Telefon ı 218 1876 


