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Erzurum, 8 (a a.)-Büyük Comhurre· 
islmiz Milli Şof lımet loöoü'nüa E rzuru· 
mu ilk ferelleodirdildert 18 Temmuz g-ü· 
nnnbo yıldöoilmü olarak. kabul ve tes'it 
~d.llmeslne Beiediye Meclisi tarafından 
ıttıfalda karar verilmiştir. 
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,____ __ T ES 1 83090 

BAŞVEt<iL 
.......................... 11111!1 

TONDUR----
NE MiKTAR HUBUBAT 
iSTiHSAL EDECEGlz? 

Yeni Dahiliye Vekili"ile Parti 
Genel S e k re t e r i n i ziyaret etti 
". Ankara 8 ( Hasaıi ) - Ba~vekilimiz Doktor Refik Saydam, bugün 
ogleden Önce Dahiliye Vekaletine ve Parti Genel Sa\ı.reterliğine giderek 
Erzurum mebusu ve yeni D ahiliye Vekili Doktor Fikri Tilzer ile, Bilecik 
aıebusa ve Parti Genel Sekreteri Memduh Şevket Eseodnl'ı mnkamlaranda 
zlyaret etmiştir. 

Günün 
hadisesi 

Ankara - 7 

Yazan : CAViT ORAL 

1 
Nihayet Madagaskar da Sari· 

~enl' 'n ak1betine uğradı. Mösyö Li 1 
a ID iş bno 1 S k .,ınıı ge mesi Anrlo 

d
a b100!•rı kuş\:ulıındırmışh. O fÜD· J 
erı erı de Af ''- • • erır.anıo cenap do-

raıundıı bulunan ve atrateiilı: bir 
•heaım' t' ı ıye 1 o an Madaraıkar adaaı 
rnıı~ alt~üe\ bir meaeleıi olmoşto. 
,r~ şıaıdı de günün hadisesi şek· 
nı almıştır. logilizler ııdayı İşgal 

etm ıı k için ha it t . . V _ re e e goçmııtırler. 
e dort gündenberi de adanın 

zaptı ve müdafaası için lki eski 
ı:ıınttefJk arasında maba b re e c re-
yan etmektedir. Acaba İngilizlerin 
bu hareketi doirn ve haklı mıdır? 
loriliz.ler şüphe yok ki bir bakım
dan hakhdırlar. Bir bakımdan da 

haksızdırlar • Haklıdırlar , çünkü 
Hind denizine kadar ilerlemiş olan 

bir Japon tehdidi karı111nda lnri 

ll~lerln bundan başka yapacaiı.ları 
bır şey yokta. Hılmzdırlar, çünk.ü 

Franıanın hllküınranlık hakkım biç 
Hyan ve milletler arası haklarına 

uymayan bir harekette bulunmoı · 
Jardır. Fakat milletler hu~uku kal. 

nuş mıdır? Ve bu hakka riayet 
eden biç bir büyQk devlet var mı· 
dır? Eter şu iki sene zarfındaki 
b diaelor göz ÖnOnde tatalaua 
lna-ilidori de bu teşebbilıte mazu; 
röıterecek 1ebopler oldai• anla. 

şılır. Bugün için ortada bir kaba 
hat varsa o da, Fransanın zayıfla. 
auş ve hakkıoı müdafaa edebilecek 
bir kuvvette baluamamaaıdar. 

Bizce bugün için en mühim 
mesele bu hadisenin Franıız umumi 
efkArında meydana 1rotirectği akiı
lerdir. Zira hadise röründüiü ka· 
dar da basit detUdir. Biraz da milli 

rurur, milli onur me1eleıidir. Eier 
Vişi'oin resmi diline bakılacak 
olursa, hadisenin Vişi' deki tesirleri 

;erin olmalıdır. Bununla beraber 
~rlan'ın ıert ve ağır lfsdelerine 

rarmeıı Peten'in sözleri oldukça 
lbr 
1 •• 

1Y4Uıdır. Ve Lival de biraz po · 
ıtık konuşrnuştur. 

Acab" ba b&d" . d • d doiruya F ı1eoın ogru ao 
tuirl .. r'ı ranıız mill6ti üıeriodeld 

... ve ak" l . 
bu ba.diıe k 19 erı nedir? Acaba 

. arıııında F 'll 
eskı müttofi~.in .. 1_ rnoıız mı eti 

... s;arıı k~ '-
ıırhracak mıdır? '\J uas;ünlüiün~ 

- e eğer Franaa'da 
Dewacnı l'-1 

"'•elde -

J•ponlar gelecek • .,----= 
blryaya taarruz sı .. 
edeceklermı, 

I Londra 8 (a.a.)- Jıpaolar R•· 
ecek ay Siblryaya taarruz yıpabi· 

leceklerini ilmid etmektedirler. şı. 
IDalt ÇinJen Mançuriyaya mühim 
~lktarda Japon lutuı rönderilmiı· 
,,,r. 

D i I 
kurultayı 

Dördüncü Kurul-
. ~·--~ 

tay 10 Ağustosta _______ ._,y, __ _ 

Ankara' da topla
nıyor 

Ankara 8 (a.a) - Türk Dil 
Kuromu Genel 1ekreterlijfoden bil 
dirilmiştir: 

Kurum ana tüzfiiüoe göre fiç 
yılda bir toplanma11 gerek~n Türk 
Dili Kurollayının ,1939 yazında ya 
pılamıyarak reri barakılmtş olan 
dördüncü toplantısı 10 ağuıtos 

1942 pazut.esi rünü Ankara'da ya 
pılacalr.tır. 

Karaltay Oyelerinden bu top· 
lantada bu'unmak isteyealer

1 
15 

temmuz 1942 akfamına kadar bu 
isteklerini Korum Genel Sekreter· 
liie yaıı ile bildirmelidirler. 

Kurultayın çalışma programı 
ayrıca illa edilecektir. 

Amerikan 
kıtal arı 

Madagaskar adasına 
ç 1kt1 

Ankara 8 (Radyo razetesı)
Londra radyosunun bildirdiğine gö
re, Madaraskara Cenubi Afrika 
ve A "k . merı an kıtaları da çıkmtştır. 
Vquırton ıiyaıi mahfilleri bu me· 
Hle hakkında aorulan auallere sü 
klltle mukabele et · 1 d. 

mış er ır: 

Londra 3 (a.a) - Kordol H". 

lin dün razetecilere söyledikleri 

Madaraskardakl vaziyetin ilk akis· 

lerinl aydınlatamamıştır. Amerika. 

nın müttefiklerioe karşı yapılacak 
her hücuma keodislno bir tecavüz 
nyacaiı hakk.ındaki ihtarı bili rü 

niln mevzuu olmakta devam ediyor. 

Madaraıkardaki Fran11z mu· 
kavemeti kısa ıürmekle beraber 

' Amerikanın Vişi bükOmetioe karşı 

takip ettijl hareket tarzanı deiiş

tirecek mahiyettedir. Amerikan 
mahfilleri hükOmetln, Vişi'oln pro 

te1tosana cevap verip vermeyeceii 
baıoıuoda bir şey bildirmiyor. 

Slrenayka'da hava 
h•rekltı 

Roma 8 (a.a) - ltalyın teb 
liil : Sirenayka cephesinde c-hem 
mlyetli biç bir badi1e olmamqbr. 
Fena hava keıif uoıurlarının harfl
ketlerioe enrel oluyor.loriliz uçak . 
ları Birırızi Qzerine yeniden bir 
R•ce hlicumu yapmış, fakat ne in· 
aanca kayıp, nede ehemmiyetli ha· 
•ara aeb U ki d ep olmuıtur. ça arımız. 

an ikiıi " 1 i d- ' . i 
1 tl d 

"a er ne onmemııtır. p · 
o ar •o b' 1 '-ır lllrtalmuıtur. 

BOyOk 
bir deniz 

harbi 
Müttefikdonan-
öia~·~·)apon.~fTJö-: 
siyla çarpışıyor 

Japonlara göre : 
Şimdige kadar 1 Ameri
kan ve 1 /ngiliz zırhlısı, 
2 Amerikan uçak ıemisi 

batırıldı 

MUtteflklere göre: 
}ttponlarl1 uça~ ~ ıemisi1 

• · 1 kıuvazör kagbettile, 

Ankara 8 (Radyo gazeteıi)
Paıifikin cenup batısında mütte
fik deniz kuvvetlerile Japon fj. 
losu arasında rıınlerd~nberi de· 
vam edoo deniz muharebesi, ril· 
nün en Ö!'leınH olayını teşkil et· 
mektedir. 

Japon donanm11ıoa mensup 
birlikler Y eoigioe civarında yap 
takları harekit 11ra1aoda, lnriliz 
ve A'.Derik.an deni t kuvvetlerin· 
den müteşekkil k.uvvetli bir fj. 
loyla 6 Mayısta kar~ılaşmıılardır 
Moba~ebe bili devam etmek.· 

tedir. 
Müttefiklerle Japonların ban 

gi raye uğrunda bu karşılaşmayı 
röze aldıklara ve muharebeye 
iştirak eden birlikler bıkkındı 
henüz malOaıat ahnamamıştar. 

Müttef ık. filosunda 32 bin 
tonluk Kalifornlya ııoıfa bir Ame 
rikan, 30 bio tonluk bir loriliz 
znhlısiyle 30 bin ve 20 bin tonluk 
Amerikan uçak remileri, bıfıf 
ve aiır ~kruvazörler bulanduğa 

anlaşılmalı tadır. 

Japonlara röre, muharebede, 
Kaliforoiya sıoıf ı Amerikan :ıırh· 
lııı Uo lnriliz Vorafayt zırblı11yla 
ilıi Amerıkan uçak remisi ba· 
tıralm11hr. 

Avustralya umumi kararri 
baoın bir tebliii lae, bortıne ka· 
dar Japon filosundan bir tayyare 
ıemisi, bir kruvazör, 2 rambot, 
bir iaşe remisinin batmldıtım, 

•bir uçak remiıioin, bir iaşe re· 
misinin ba1ara uğntıldıiını bll· 

dirmektedir. 
(Duamı Qçüııcnd.] 

Laval, bUrUk elçlmlzl 
kabul etti 

Vişi 8 (ı.a.)- Laval, Tıırkiye 

büyük elçiıl Behiç Erçini kabul 

etti. 

Ziraat vekaleti tarafından Adana için 
ayrılan 25 batözden l 3 Ü geldi 

Ôğrendij'imi· 

ze göre, on güo Ad e f t • • 
:~a::~· :::ııd:~~ ana çı çısıne 
len arpa, 15 rnn 

alınacaj-ı tahmin 
edilmektedir. Bek. 
lenen yağmur dnş. 
dfiğQ taktirde bat 
day rekolteıi 83400 
tOoll çık~ bilecektir. 

Vıllyetlo bır 
= - :ı::ı:.. _____... seoelik. yemeklik 

~::~ı:c~~~::a::: Motorin, benzin ve makinq yağı veriliyor 
de çoialacaktır. - -= :::ı:. 
Buiday ve yulaflar zaif bulunmaktadır. Nitan içinde 
vilayet çevreıine vaaati olarak. o mılimetr6 yatmur 
düşmüştür. Önümüzdeki 15 gilu içinde yaracak yai· 
mor, bubnbat.rındımanını yük1eltecektir. 

Bu yıl Seyhan vilayeti sıoırları içinde 1 milyon 
187 bin dekar bağday ekilmqtir. 83090 ton butday 

bui'ıiay ı~ tiyacı 91292 tondur. Gelecek aeneye tohumlu 
kolmak nzere 14400 ton ayrılacaktır. Adanada bu ae· 
neld randıman 83090 ton oldui'uoa röre, 22600 
ton açılt vardır. Beklenen yatmar dtıfordo de. 
kar başına 700 kilo yerine 900 kilo alınabilir1e, 
açık k.apanacaktır. 

1 Bi1' . /ıarp f Pmisinitı bntıırnı fÖSf~rir femsilflresrm 1 

Ekmek istihkakı 
--

BugUnden itibaren ,ehrlmlz· 
de bir gUn tam, bir gUn yar1m 

verllecek 

--
Geçen yıl TGrkiye'de hava şartlarının hububata elveriıli gitmemesi 

yüzünden buğday rekolteıi noksan olmuş ve bugünkü düaya durumu 
dolaynile bu noksan hariçten tedarike de imk&n bulonmadıiından, elde
k! ıtokun, çı\:masına pek az kalan yeni mıhıulo kadar, ihtiyatla kulla· 
mlmaıı muvafık trörülmO,tür. Ba karar cümlesinden olarak, büyük şehir· 
lerimizde bu arada Adana'da ekmek istihkakı b'r fÜD tam, bir rün ya· 
rım verilecektir. 

Şehrimizde kararın tatbik.ine bugünden itibaren treçilmektedir. Bugün 
kil dünya durumuna mildrik olan balkıll)ızın çok kısa sürecek bu zaruri 
kmotıyı tabii karşılavacakları muhakkaktır. 

Ankara 8 (H111nsi) - Gündelik ekmek miktarının teazili ve bu ka
rarın diğer ve!ik.a ile ekmek verilen yerlerde tatbiki hakkındaki karar 
atikadar makamlarca tetk.lk edUmek.tedir. Çukurova mıntaka1ında ilk. ar· 
pa mabıulüııilo önllmüzdeki ay başına doi'l'll alınacıtı bildirilmekte ve 
balen verilmekte olan ekmeie bir miktar arpa karıştıralmaaı düşüoill· 
mektedir. 

Dünkü Meclis 
Toplantısında 
Görüşülenler 

Ankara 8 ( a. a. ) - Büyilk 
Millet Meclisi butrilo yaptıiı top 
lınhda aıhhi vazıyetinden dolayı 

lıtifa eden Dahiliye Ve~ili T e~ ir
dai Mebosu Faik Ôılrak'ıo istifa. 
sının kabul ,ve Dahiliye Vekilliği· 
ne Erzurum Mebusu Doktor Fikri 
Tüzer'io tayin edılmiş oldoiunal'1air 
Riya1etic11mbur tezltereai okanmoı· 
tur. 

Belediye kananuouo 10 uncu 
maddesine bir fıkra illvesioo Hi
znm olmadıim• dair Dabilive e?· 
ctlaıeni mazbataıı ve madenlerıa 
aranma ve lıletiJmHI hakkındaki 

Bir Japon kolu, Blrman• 
ya· Hind hududunu ••tı 

Ankara 8 (Radyo razetesi) _ 

Vişi radyoıunun bir haberine röre, 

Akyab'tan •ahil boyanca ilerliyen 

Japon kolu, Birmanya - Hind ba· 
doduou aıarak Hiodistanın mOblaı 
bir limanı olan Şitaron' a dojra 

ilerlemektedir. Bu ıehlr Gıoj .oeh· 
rine 100 kilometre metafededır. 

n keretln• do· 
kanun liyihaaıuuı lll ı:a d relen 

1 k eocümco eo 
vam o noara abaJ edilmiştir. 
9 uoca madddesl k • 

t kili ve ldareal, nahı· 
Nabiye eı .h 

_ 1 loio intihap ve latı 
Ye mO<ıür er 

ilerin• dair kanun llyiha 
daa:ıı uıu dd . Ü • d 

19 uncu ma eıı zerın e 
11010 • • 
mOukereJer devam etauştır. Mec-
Jlı pazerteıl topl•nıcaktır. 

17 Yine bu yıl vilayet içinde 820 
bin dekar arpa ekilmiştır. lstibsal 
49200 ton olarak tahminl ,.nmiştir. 
Koşulur hayvan leş esine 15004 ton 
hhs·s edılecek1 12600 ton gelecelı:: 
yıl tobamloğu için ayralncalı: ve 
:.!1000 kilsar ton fa:demız olacaktır. 

Y olaf ziraatımız 525000dekar· 
dır. 31500 ton istihsal edilecektir. 
Hayvan iaşesi için villyet içinde 
yılda 46833 ton yulaf ve 9600 ton 
da tohumluğa ihtiyaç vardır. Re• 
kolte 31500 ton oldoğıına röre vl· 
liy-t n yulaf açıj'ı 24933 toou bula· 
caktır. 

MablQt 104000 dekar ekllmlr 
tir. lstih1al 7280 ton olacotır, 
1440 tonn tohumluğa nyrılacaktır. 
5840 ton faı.lamız olacektır. 

Bu yıl vilayet çevresinde mez· 
raatta haşere görillmemiı , hastalık 
olmamıştır. Bazı yerle de kınacık 
baıtalıiıoa tea düf edilmiş e de e· 
bemmiyetli değildir ve çabuk ön· 
lenmiştir. 

Yukarıda veadiğlmiz iıtihaal 
rakamlara, bugOnkü kuraklık devam 
ettiği taktirde enecektlr. 

Haber ııJdığımıza ~öre, Ziraat 
Vekileti viliyetimiz emrine 25 ba
töz vermiştir. Bunların 15 i biçer 
döier, 10 u yalnız tane istihsal 
eder. Makinelerin 13 ü gelmiş ve 
lr.urulmaia başlıınmıştır'. Devlet ba· 
tözlerinddn çiftçinin ne tartlarla 
iıtıfade erfebilecrii busa1a, çiftçi 
birligile Vekilet arasındaki temaı· 
lar neticesinde kararlaştırılacaktır. 

• Petrol ofis taraftndan Adana 
çiftçileri için 250 ton motorin 4400 
!•nelte benz!n, 140 fıçı maki;e ya. 
i 'i Ceyhan ıçin 90 ton motorin, 
llOO teneke benzin, 7 fıçı makine. 
yaiı; O•maolye için de 15 ton mo 
torin, 320 teneke benıin, 1 fıçı 
makine yaiı lılcenderundan veril· 
m•k üıere tahsiı edilmiştir. 

Gayrlm~•rO çocuklar1n 
vaziyetini lallh 

Ankara 8 (Hasaıi)-Gayri mo,rO 
çocukların vaıiyetirin isliıhı mak· 
1adıle adliye vekaleti t•rafıodan 
yıpılmakta olan tetkikler · il"rle· 
mektedir. Valilerle mGcf dei umaaıi· 
fere ıorulan ıuallerlo cevabı srel. 
miş ve tasnıf edilerek, ,,erilen ce-
vaplara lıtloadon bir rapo! hazır · 
lanmııtır. Ba rapor profeıo~ ve mQ. 

t h 1 rdan mOrckkı-p bır ko· 
e astıı a k" d'I k . tarafından tet ık e ı ere m11yon 1 b J ,_ 

bir kanun proJoı azır anacedır. 

Arnerlk•, Arap memle· 
ketlerlne bir heyet 

gönderiyor 
Londra 8 (a. a.) - Deyll Skeç 

,-uetesi yazıyor: 
Birleşik Amerika Ortafarktald 

• Arap memleketlerinin Altdeoiıde bir 
Mihver taarruzu ihtimali kartııında 
mukavemetlerini arttırmak makll• 
dile ba memleketlerle münuebet. 
lerini daha sıkı bir bele kovacak· 
tır. Bu iş Birlo$ilt Am .. riltınm Kahire 
deld Eı~iıl Alek1andr Kilk'a verllmiş: 
t ·r. Elçı yanında bir heyetle Suudi 
Arablstana ve oradan l•ak "e Su. 
riyeye ridecektir. Heyet izıaımdao 
bazılarının Al~luaodr Kılk fİltik· 
ten sonra Suudt Arablstanda kal· 
m111 muhtımoldir. 
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TETKiK------------ DAHİLİ HABERLER 
p e tr o 1, i n s a n ın .. b. k dı 9 . d . 

Karaib deni. 
zinde Karacao a- Kafkasyasız Sovyet Rusya, harbetmek ıçın ner ve borazı ra· . 

!~~~:~~.::f: vücudunda kan kalmam., bir adama dönecek kar. 8 ·1 d. Kaıı·ı bı·r kaza neıı·cesı·n tir. Eg" er Kafkasya ve Ortacark Mihver eline dalma 
0 

~~~·. ;:n. • 
dan topa tutuldu Y ' 
tana a·anı t•• geçerse Amerika bütün Müttefiklerine pet- r•n korka~u •1~ ,. 

GünUn hidlse•I 
( Bqtarafı birincide ) 

Aarlo Sakaonlar aleyhine bir akiı 
ayanaru, bu vaziyet Uval'a dış 
ıtyaaetiad• fÖoilllil bir llihver ta· 
raftarlıi'J far1atıaı vermeyecek midir 
Bu aabada ıimdiden bir bükll'e v 
.. k iaakiaı pek azdar. Çilnkü 
mamak llzımrelir, ki Uv.L 

rrafları b:ldirdiler. rollerini' vermek zorunda kalacaktır. .. ::~:ırd~t .z!::~ de ag"' 1 r surette yara landı 
!:l;;.~;~:~~-:u~ ~;ot~~i~Ir::'~;, ~::: :-::~·:;~~~:~~;:~~ 
fabrikalarla doladu. te kalacaktır. · da muazzam tulumbalar petrol re· 

R. A. F. Kuraçao o zaman Ruya'ya yalnm clkia miliaia 10.000, 15.000 tonluk yü· 

Dün aaat 11 de şehrimizde Mermerli maballulnde bir ctaayet it· 
lenmiştir. Alaıoayab Tah.ılaia 48 namar.lı evinde kira ile ·oturan ve 
(Bizim lokaata)'!da ranonlak yapan Erzanmla Hakkı Ertid b91 aydanberl 
beraber yapdıtı metrul Sllleyman kızı 520 dola.la Sai•eyl 9 yerio 
dea bıçakla yarabyarak ö1dilrmOıtilr. Katil, kaçmaya -.•bbila ettlfl ıı· 
rada dnımüı, bıçak kendi botuıaa lubet ederek •tar •areU• yara• 
lanmqtar. 

petrol kullamr 
----~--

Sir Joha Rockfeller h~nnz Ö!· 
medea bir kaç yal once Fı. 

lorida'dakl maht•t•m köıkllnde rtl 
... baayoıa yaparak 90 yıllık •Ü· 

cadana Filorida'aan alık ıabillerİn· 
de ıımyorda. 

Valter Tearle beaBz ölmedi. 
Barna 60 yaşına riren bu adam. 
Rockfeller'ia Standart OU impara 
torlaiaoaa hükOmetiade yeriui al 
dı. Valter Tearle bir petrol taıfi· 
1•claiaiıa o;ladar, Petrol içinde cloi 
aqtar. 

Alta yqında hemen hemen bar 
ı•Ji öireamiştl. 21 yqıada ikea 
petrol bakkmda bir tez hazarla· 
mufla, 25 yaımda bir fabrikada ça· 
bfaa mekaaiıyea olmqta. 

Baıiln dehfetll aenria olıD9f · 
tar. Rockfeller'ln ıervetla• h .. ea 
h-ea yaklqaa bir zusrlalitl var· 
dır. En büyllk sevki ayd•alık bir 
baroda çalqmak, keadiai a1bl alt
•lf lalıt dipr bir milyoaerle petrol 
hakkmda konqmalar yapmaktır. 
B. mll1onerla adı Villiam F arrüh 

tir. 
Standart Oil kampaqyaııoıa 

bq ekıperleriadeadir. Farriıb'in 
tek HV ld zenci maıikiıi dinlemek 
.,. danı ıeyretmektir. Koouıarlar· 
k• Farrilbi 

- Ab ba Miaiaipl vadllL· Ba· 
ruı dlnya y&zllaila ceaaetlcllr. 

Tearleı 
- Sia dana havalanın barakı· 

anı. Çahıma; dllayaaıa en eil•a· 
celi ı•Jldlr. 

EHt eter Alman deaizaltaları 
On:ba'nıa en deterll taftlyehane
ı.lai topa tutmq olmaaalardı. 

Ba top ...Jeri ilkbahar harbi· 
aln bqlanrıcıDa bit delildir. Çlln· 
ki batan dllnyadakl harpler timdi 
dalaa açık bir mahiyet almııtar. Ba 
vasiyet Sovyet Ruya'ya yapılacak 
Alman taarran ile en kıvamh nok 
tuıaa eritecektir. 

Anrlo - Sakloalarıa ve 
•lttefiklerl Sovyetleria petrol kay 
naklanna karı• tiddetli bir aaldar
ma bqhyacaktır. 

.Kafkuya lıtlkaaetinde yıj'ılaa 
kavvetlwle, Karalb deniziae rlrea 
denizaltllano bedeflwi badar. 

ikinci Bakt neresidir? 
Tı•OÇ•nko'naa rayretlerlne rat 

men Kafkuya Raa petrolle
ri Almanlarm hedefleri aruında· 
dar. Malkop'taü ea blyllk petrol 
damana• olan .... ıe 300 kilomet 
n kadardır. 

Taranroı'dıa Graıay ve Ba. 
kO'ya o1an meıafe uzundur ve ta• 
biat arızalan çok büyllktür. Fakat 
Alaaa ordularaaıa Sovyet Ruya'yı 
petroldaa malınım etmek için biz· 
sat petrol kuyularını ele ıeçirme· 
je ihtiyaçları yoktar. 

Volıa'ya veya Huer kıyılar1· 
na vardıklar1 zamm Sovyet Ruıya 
nın petrol kaynaklana& olan bntnn 
tqıt yolları k•llmft olacaktar. Şim 
diki cepheden Haaer 1ahiliadeki 
Aatrakaa ıebriae qai'J yakara 700 
kilometrelik ... f. vardır. Gene 
fimclikl cepbeclea Stallnrrat 400 
ldlı•Mre uaktadır. 

a. -leler barilakil aotörln 
ftldallarla ....... azakhldar detll 
dlrler. Blala im.lorda •otörll •a· 
11telula ~- Ayni 
....... So.,.ı zw...a .. ba dv.
ramdacbr· KafkUp ltı.ı _. 

el Baka» kalacaktar. knall botalbrlar. Gemi botaldıktan 
Ba kocaman keli•• belki bü- tonra kaptana derhal dealz:e açıl-

y6k bir ilmlt 'Verebilir. Ural'lana ma11 IÖylenlr. 
ilk rulaaan yamaçlanada hemen Ç&nkn boı bir -petrol remiıi 
hemea A.ya kata11ada1 Raı milbea dahi c tank » larında bulanan ola. 
dilleri yeni k•y•ların İafa•bnı ça- ranllıtn yanıcı ve parlayıcı rula· 
l.acak bitinnltlerdlr. Petrol ba na balaamuındaa dolayı çok teh-
kayalardan gök yGzilne fııkırmışhr. likelidir. Döaüıte remi tayfalara, 
Acaba ae miktarda ? itte filçUlk 001 on iki metre deriolliindeki 
buradan bıılıyor, çOnltn kimH ba petrol depolarını temizlerler. 
koyulana randımanını bilemiyor. Eter ea afak bir tamir icabe. 
1938 de iki milyon ton elde edil- derae bronzdan yapılmıı lletlerl•' 
mittir. yapdar, çOakü en kilçilk bir kıYll· 

1942 de alta milyon oldapna cım bdralarda yanp çıkarmak 
Sovretler löylemektedirler. Fa- içla Ufidlr. Bir tayfanın boş bir 
kat Almanlar ba rakamlan yalaolı· petrol ~e.W..de bir depodan biri-
yorlar. o• bir çakı dOşllrdüfündea dola7• 

Ne m i k t a r olar.. o 1 • • n yangın çıkarak yandıiı ~ .... ır. 
ikinci Baka, 1 aa•u.ı. BakG'ya Tehlikeleri .a.k•n olduiu 
auararao 90k uaktlr. Kafkaıtyı kadar azaltaak lfia hususi bir tek· 
11a So•,.t Raya harbetmek için nikle bir9" tertipler alınm11tar. 
ricdada kan kalmam~ bir ada· Bir petrol remiıiode, maltiael• iki 
ma dönecektir. Bagüo petrol İDtaD .. uk cidarlı ve ara1ında kalın bir 
kanıadaa da deierlidir. ta tabaka11 bulanan bir bQlme ile 

Fakat Uzaqark petrolJanaıa petrol depolarından ayralmıştar • 
elden çıkmaııaa ve Kafkaıya 'oıo Y aorıa ıöad6rme teıiıata bol ba · 
tehdit altıacla ol•atına raimen barla bacadan çıkan at11lerl ıöa· 
Aorlo - Sabon - Sovyet Birli. dllrOrler. 
;iain eUacl• orta ıarkıa biiyük pet 
rol ıabalara balaamaktadır. Irak, 
lraa ve Bahreya adalari ' yıllık İl
tlbHIAh 15 milyon ton kadardır. 
Bundan bqka lnriltere'nln ve A. 
merika'aıa elinde neralerl kılı. 
yor ? Yeni dliaya petrollan Blr
l1tilL Amerika, Mekllka ve V eae· 
zueia. • 

ilk bak11ta ba olaraalltn bir 
MrVettir. Yabus ba bölreler Pan· 
ıilvanya, Kaliforniya ve Teklu 
dllnyaam dii•r blt6n bölrelerlnia 
meemaaodaa daha faila iltihıal 
yapmaktaclirlar. Şimali Amerika ve 
cflllabi Amerika dllnya petrol iı· 
tib..U..ln dörtte Oçüıal elde etmek 

1, todir. Fakat balana yaamda kor· 
luınç bir muele vardar: Petrol ta· 
ııtaaı temiu etmek. Çllnktl, petrol 
remllerini ve tankerlerini l'Ören 
bir denizaltı komataaıaıa ilk işi ba 
remileri avlamaktır. 

lldaci dilaya harbinden az ev· 
vel de uraıçb bir petrol r•miıin· 
de balanarak denizde dolaşmak 
pe~ arn edilir bir ıey deiildi. Ba 
remilerde buaıt ıarette tecride· 
dilmiş birkaç komparbman ailıtu 
na olmak ilzere ılrara içmek şid
detle ya1ak edilmltti. Şiddetli bir 

iki l'ia hiç bir yere utrama· 
dan, arkaııadaki bacadan at11 fıt· 

kıruak ve yanrını her aa maila. 
bederek •e biç S. O. S. imdat '°fa 
reti vermeden denizlerde doleıaa 
•tef illhları rörillmllftllr. 

ltt• bu çok tehlikeli remllerin 
petrol depolara k11mında eter bir 
torpil veya bir mayo patlana, pet. 

rol remiıl ve tayfalara için çok 
saman bir dakika lçlade bataı ve 
öl&m mukadderdir. Böyle bir vazl· 

y•te r•mi birdenbire patlar ve biç 
bir kartalma tımidi kalmaz tatapn 

petrol •• mazot denize yayılarak 
her yeri, deaisi dahi t.tattarar. 
itte ba ylam ::volkanlar berinde 
balanaa iaıaalana iatibar rekoruna 
kardıklara muhakkaktır. 

Ba "tanker,, lerin tayfalan he. 
le baıDnkO harp dnnya11ada ölilme 
en yakm balanaa inıaalardar. 

lıt• Amerika b11 daramda ba · 
lanan r•milerle petroltlnil mabarf'p 
mnttefiklerlne röndermektedlr. Pet· 
rol felDİll kayıbı o kadar bOyük
tllr ki, daimi bir «tanker• bahra. 
aı vardar. Harbin başında lagillz 
denizciliiinln 8ç milyon ton kadar 

C Denmı lçlnclde ) 

Otreadijimlze röre, hidiıe ıöyle oı-.turı 
Saime daha evvel All Rıza Demlrdıt iımlade bir ,__.ıa 

bayata yqarkea Ali RIUD• alklb yıprnıma11 üz.nı- ayrdmıı ve 
diıine niklh teklif eden Hakkı Erşldle yaıır .. baılımııtar. ,,.,, müd. 
det ıoora evU oldafana ve çocuA-...-.duğuaa öire..- Saime, dO-
aabab Hakkıya bir daha e.n- plmemeıini ıöylerll ve kapı "4«n 
etmlttir. d' • '-'ld S&lrneyl delic• ...,.a ve sevdiii kadı•• ken ıııne kar. a feıu e 
hakaretine tall•_.nı edemiyen HaldP. Saimeyi evinde ....-rmüıtür. 

HldlıleP müddeiumumi vaavlalerindeo B. Z..W Çalfaz el koymaı
t .... Tahkikat devam edifor· 

19 Magıs bayramı 
nasıl kutlanacak ? 

19 May11 ıpor ve gençlik bay· 
ramı itin bir tören protramı ha· 
zarlandltaaı dün haber vermittik. 
Baıiln ba projramı neırediyoraz: 

1- 19 May11 1942 aab rüan 
aaat 16 da maarif mildürlilfOnGn 
okallardaa nçecefi bir rrup tale· 
be ve ıporc•ler beden terbiyeıi 
Seyhuı b61reei biaumda top • · 
laaacaklar; hazırlanan çelenkleri 
alarak bando ile çarıı içinden At•· 
ttırk parkına rötOreceklerdir. Çe· 
lenlderl aaata koydaktan IOnra aa· 
at 16,4S de ıtadyoma dönmllf ba· 
lanacaklardar. 

2- Orta ve T ekalk &tretim 
okallar1 kıs ve erkek talebeleri re
reken bazarbklar ile ıtadroma ri· 
dip tam Hat 16,45 de yerlerini 
alacaklardır. 

3- Uk okallaraa. yalnız (betin· 
el) 11nıf1arı 18Jİrcl olarak balana
caklardar. 

4- Saat tam 17 de Vali ve 
yanlarmda aıkeri komataa , Cam· 
hariyet halk partili reiıl, belediye 
reisi. Maarif mildllrü, bedu terbl
y•i mlldilrü ve halkevi reiai .olda. 
tu halde talebe ve ıporcalara ıe
limhyacaklardar. 

5- Selimlama bitince bilt6a 
talebe ve ıporcalu bando Ue bir· 
Ukte lıtiklil marııaı r.c;yliyecekler 
ve alana m~ruimle bayrak tekile· 
cektir. 

6- v .u H ODU takiben okul-

Jar ve •Pfrcalır adına nçilmif iki 
renç birh aöylev •ereceklerdir. 

7- Söylevler bittikten ıoara 
qatadalLi ıaraya röre reçit reami 
yapdacaktır. 

A- Kız liıeıi: 

8- Kız eattit&ın; 
C- Erkek lileıl; 
D- Erkek &fretim okalu; 
E- Tecim U.eıi, 
F - Bölre ıaaat okula; 
G- Birinci orta onl; 
H- ikinci orta ôk.ı; 
1- Be.la terbiy..t alkelW· 

lerl •• ı~calan 
1)- Emekli lpOrCalan 
2)- Beclea terblyetl Seyhan 

balreıi ajanlara, reaçUk ve ihtilal 
· kal&plerl idarecileri. 

3)- Adana atacılık •• avcdık 
ihtllu kallplerl. ' 

4)- Adana reaçllk kalnbo. 
S)- Altuacı D..U.por r•t· 

ilk kullML 
6)- Malatya memacat reoç· 

ilk ka10btl. 
7)- MiUi mensucat reaçllk 

kulübO. 
8- Geçit töreninden ıoara: 

kaz talebeler jlmautik hareketleri 
yapacaklard1r. 

9- Erkek talebeler jlmaaıtik 
ba ·ek etleri yapacaklar.dır. 

· ıo- Jimaaıtik hareketlerintlen 
10nra ıtıd1omda meruimle bayrak 
indirilecektir. · 

11 - S.riln atleclea evvel 
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we k11QaUµWr~kacıdar. 
1 ıeye rağmen o da Aıiaer;; 

sab....-ld afırlı~- . 1 
ı.dlr. Bıı ••A•.:Vişi'nla 
gııkar ••• ,,,_.aı de Sariye 
~tirq,,A ltemeıi ve hld 

.fer'-',..ını beklemeli çok 
ıpAOİr. Ve ba liya1eU Uval 
cepbeıinia alacaiı danmaa 
kadar devam ettirecektir. 
Almanlar Şark cepbeıiade 
bir mavaffakiyet elde ed 
o zaman Fraa11z ıiyueti ta 
Mihvere aymaı olacaktır. E 
nifak olamaalu1a, zaten U 
b•ııada daramıyacaktır. 0o 
bugünlerde Viıl'dea bilyllk 
ıla kararlar beklemek mevll 
kaaaatlndeyfz. 

Çeltik zlraatlne 
verllmlyor 

Sıhbat V ekiletiodea V 
l'•lea bir emirde; Kadirli , 
ve O.maniye kazalaraada bt 
çeltik zlraati yapalmmaası ve 
Jerde ba ekime kıt'iyea rn 
edllmemul bildirilmiştir. . ... ., ..••.• ,. 

haz1rlandı 
lqe iıleriade hllvlyet c 

yerlae kallaoalmak ilzere i• .. 
relerinin v eklletçe baıbr1l 
lıtimal ıekillerinia ayrıca b 
c•ii V ekllettea allkadarlara 
Ut edilmiftir. 

Burhaneddin T• 
t•hrlmlze geldl 

Tiyatro ıaaatklrı Barh 
Tepıi ve 8fi, teıkil ettikleri 
blrllkt.. temılller vermek 
ıebrimize r•lmftlerdir. 

maarif mlldllrllaila okallardıfl 
cefl talebeler haıtahanelerl 
edeceklerdir. 

12- Törene bizut r 
yecek vaziyette balaaan ib 
töbretli ıporcnlar ile ötre 
maarif ve beden t•biyeıi • 
riain ıeçecekleri bir heyet 
dan uyrı ziyaretleri yapala 

13- Gece balkevi tar 
bir reaçlik toplantı11 hı 
caktar. 

14- Beden terbiyeıi 
bölı•i t.rafıadaa bayram o 
bedea a.rbiyeai biau1Dda bir 
re verilecektir. 

~-=============:;:::::================================== - Evet inkir ediyoraml lıaam ma-
ÇEViREN ı Semih Uygur 

kaddeı •ilc~da röklere çekildi. ve kıya· 
met rtıaüoe kadar da orada kalacakbr. 

Omode mazafferaae haykırdı. 
- Hahl itte şimdi ıen yakalaadıa 

kabak ıarath herifi 
Marot kalHlaln kiU...iade laa Alla· 

hm J&aıbqmda otunyor. Ben bunu kea· 
dl ,asa.._ r&rdltlm flbi Ek11e de 
r&rdL • 

Ek .. e tudlk etti 

- Ent ben de s.&rcıtm. 
Kara elbiaell acta. ses1ccw havaya 

kaldırdı. 
- Allahım. Dedi. S. .......... af. 

fetJ çnokll ne yıptıklarandan ı..-... 

yokl 
- Sen kim olayorıan da h...,t 

bizden iyi bildiiini iddia ediyonua? 
Kua elbiteli adam Hvinçli bir çeh· 

re ile 
- Şilkret Allalıı ki, ıeai kartıma 

alıp koaqayonm. Ben ki kimli bir la1e· 
aım. Ancak MDin ribl kafirleri imana 

retirmek içia aizım açılır. Ben Allabıa 
yerde mllm...W, dllayanın nara, lnrlann 
zambej1yıa. Ben her tlrlü rilnahtan, 
kird• aside makaddea bul'omil'iml 

Kara elbi1eli adam ba ıoa kelime 
llzeriae keadi ön&nde yerlere k~dar hllr
metle etildi. 

Omode yabaacıaıa aaııl bir adam 
oldntaaa timdi anlamııtı. Ba mezhepteki 
adamlar ozamanlar bilbaua komıa Bal· 
gariatanda oldukça çotalmışlardı. Kiffıe 

baalara .. riklerden daha tehlikeli rördn. 
tnadea baklannda ııb takibatta bala. 
nayorda. 

Baaan berine Omode ayıt• kalktı. 
- Sana hitap ediyonam SJDdık bmp 

1111 • dedi. S-1 belki .. ytaa meydana r•· 
&.il. Fakat beni kendine benzeterek 
Allala yarattı. 

- W..t eti l.bat eti 
o.oda.la İlbat için bqka bir ..... 

tuı olmadıtaadao elindeki topan Baro
milin kaf&1ınm llserlade ytıknltwek . 

- imana rel klflrl Dı,. batırdı. 

Kara elbiaeli biraz kafuını ukmarak 
- Beai aldlrebllinial Fakat hakikat 

daima yıtayacaktar. Dedi. 
Omode topua herifin kefaıma hafif. 

ce vararak 
- Hali imana relmedia mi? dedi. 
- Baaa bir ub öllm8 liediye ede-

cek olan ellw makadde1 oltaal 

Ba arada ev Mhlbi Is ..... ablcll. 
- Eter Allahlar r&kte blrblrlerll• 

f9Çiaem1yorlana b a D I' fa İ hakiki 
Allah1e dl ...... i ba dlayadaa kovıan. 
Ben ..a..firl aeverlm. Fakat bir claba be· 
nim pchnmda ıeytaa, Allah mlhaakquı 
edn olana oalan kapı chtan ederim. 

Bau llıerlne Omod.. Ek• ile 
birlikte çadın terkettil•· Blltlla ordaribı 
battaııbqa ıezerek etlendller. E~ ... 
elindeki kemeaçe Ue takrık tilrklller 
çalıyor, Omode demir topuana omaıua 
atmlf tempola adımlarla ona takip • 
ediyortla. Bir çok r•ç çocaldar arka- . 
laruaa takWalfb. Nıhayet blylk bir ça· 
cbrın önlDde dardalar H ı6fle bir fUkı 

tutturdular. 
Efeadimlz yatakta 
Beliatle pıra k•811 
lçlede iki ylz dlaar 
Y ar .. ı fakir çalrıcının 
Yamı da ef..._la 
Elblanals ,.,,Utan 
Çanta- kalMlktaa .. 

Bqanda kua derlaindea bir kı 
olan ev 1ahibi bqıaı kapadan anttı. 

- Kim .... , ... relain lterll 
iV 

Akpm olanca Martoa içeri 
lerle aydmlaoaa çadırda diz ç&ktl· 
•il bir ..ıe akfam dauau ya 
baflada. 

Henilz dH bitmemifti ki kaplJI 
JAD perde hııardadı. Açılan aralıkta• 
lar kadıaıaın .. klı rörlhad8. 

Biran için harekeblz darda. 
ıllr' atll fakat .... adımlarla içeri 
ve halıma herine otara•erdL 
ıoa• plinctffe kadar hiç Hliol 
madı. Sonra: 

-DnuuYar-



'ençlik 
Şöyle bir 

macera dinledim: 
Altı genç 

adaş Boğaziçinde bir gezinti 
• 9111ak istemişler : Sant dört bu. 
ı.tn " hd • opr u en vapura bınerek 

flumelikavağınn kadar gitmişler bi. 
tıı.z. gezmi•le t 1 . . "" r, ozaıuş nr, aynı va. 
sı~a ıhı doamıık için iıkeleye gel· 
mışler, bakmışlar ki vapur yok D" 
dü kız. ve iki i erkek ola b · lor. 

kd n uatı 
ar a aş vapurdan başka bir naldl 
vasıtası aramışlar b l l b' l . , n amıımışlar . 
~odu ı ~~dıkleri için Büyükdcrey~ 

a ar yuruyerelc, Halıcıosman ba· 
yırım tırmanmak suretiyle M&1lak· 
tan kestirme geleceklerine Kıyı 
ı~rı yolu tutmuşlar. Dördü kız iki· 
~1 erkek olan bu ufak kafile yal
arda şakalaşarak, gülüşerek, eğ 
le~erek,türkü söyliyerelt kızlar rüz 
gardan perişanlaşan saçlarını dal
galaodırunk, delikanlılar kuvvetli 
ııdıı:nlarla taştan taşa sekerek yedi 
saat " suren bu yürüyüşten sonra 
sabaha karşı evlerine varmışlar .. 

1
.,.. Bu maceranın zamanımız genç· 
1:ınin 1

'a'mal .. defterinde ' base· 
n t .. hanesine kaydedilecek rüzel 
tarafları vardır. lstanbola dönocok 

v.a~.ur bulunnıadıiını görünce ümit· 
812 ığe düşmemişler; hemen o ci. 
varda e l • d v erın e geceyi geçirerek 
Ut.akta k 
d 

0 ya andan htıım, akraba, eş 
oıt ar 1 le aaıamış ar, tam gençliğe ya· 
ışao bir delikanlılıkla yola koyul 

~u.şlıır, Auadoloda seyahat eden· 
erın bir latifesi vardır 

B' . • 
ır şebırden çıkıldığı z.aman 

varıtacak yer on günlük de olsa 
onu.o yarını saat evvel terkedelen 
şehırden daha ı. ld • . 

d
•
1
. ya-.10 o aguna ıınan 

e ı ır. Ool d .. 1 ar a oy e yapmışlar. 

k 
Arkalarını döndükleri Rumeli· 

avağı ile \ b'l 
h d f 

ıneşgu ı e olmayarak 
e e ve "'a l ' d • n 

1 
• ye erme ogru yürü 

ınuş er. 

b ~ Vakanın ciddiyet ve samimiyet 
a ımından da dikkate değer nok· 

taları vardır. Gençler o receyi bir 

otelde bir handa, bir mimfirbane· 
de ve bunların hiç biri yoksa bir 
kahve peykesinde do geçirebilirler. 

• di. Banu do yapmağa teneuül et. 
memişler. velhasıl alta arkadaşın 
uz.un ve mecburi yürüyüşünde ben 
feoçliğin mOmtaz sıfatlarını hüli· 
ıa eden bir çok azim, irade, ce· 
saret, kudret, vakar, haysiyet gibi 
canlı noktalar gördQm. 

Bu genç kızların, adımlarını 
erkek arkadaşlarının yürilyüşOoe 
oydurara" yola çıktıltlarıoı d- ü 
nünce bir de eski kalıolığ'ın ~!t. 
lak acz. içiod~ geçen hayatıoı -" roz. 
onUne getiriyorum. yerleri süpü 
ren renk renle eteklikler, balinalı 
korseler, aya~larında ökçeli bot. 

larlıı hangi kadın bu yedi saatlik 
cebri yürüyüşü yapabilir? O za 
man kadın yalnız arabaya biner· 
ken, merdiveni çıkarken değil hat· 
ta düz yolda bile koluna girilecek, 
yardım edilecek, korunacak biça· 
re, iciz bir mahlakta. Halbuki bu
günün renç kızları müstakbel ko
~nlarına hem dost, hem arkadaş, 

em de eş olarak yetişiyor. 

OrtaçaQda nasıl 
muharebe ederlerdi? 

YAZAN · 
VA-NO 

Akşam üstü 

«vakti kerahat» 
te radyoyu ııçı· 

yoruz. 

Şurada şu olmuş, borada bu 
olınuş. Filanca hükümdarın şerefine 
şehirler yakılmış.. Falanca devlet 
yeni silıihlarıoı deneyerek altı yedi 
remi batırmış... lıh... Şark cephe· 
sinin orta kesiminin Goroniiigoıot 
kısmında da resmi t,.bliğlcre naza· 
ran 3000 Alınanla 4270 Rus öldü-

rülmüş. 
- Bugün yeni bir şey yok ... 

Kapat... Daha büyük taarruz baş· 
lamamış ... 

- Maazallah"' Büyük taarruz ... 
Bir ba~larsa ... 

- Ooa da alışılır ... 
- Ne diyorsun, birade,. ... Me· 

dtniyet harabolacak ... Ortalık Ku· 
ranovostiiya dönecek .. . 

"'** 
Eo büyük tehdit bu : 
Dünyanın Kuranovastiya dön· 

mesl. .. (Yani genç oeslin «Ortaçağ> 
dediği tarih safhasına .. ) 

Acaba bu hakikatte öyle kor· 

konç bir şey mi ki ? 
Bana da öıle roliyorda. 
- Maazallah ... deyip duruyor· 

dum. 
........ 

Geçen gün, meşhur tarihçi 
Ch. Seirnobos'un tarihi elime 
reçti. Fraoaızca metninde Kuronu 
vusti kısmının 95 inci sahifesinde 
şu ibareler dikkatime çarptı : 

••• 
Fransa ve lnriltere kralları 

arasında 1119 yılında cereyan eden 
Bremule muharebesini Orderic 
Vital şöyle anlatıyor : 

«Galip taraf 140 esir aldı. 
Fakat kar41lıklı muharebe eden 
900 kiıiden ancak 3 lı.işi öldil. (*) 
Dövüşenlerin tepeden tırnağa 

zırhlı olmasile beraber biribirlerine 
karşı ıilih kardeşliii doymaları ve 
Allah korkuan hissetmeleri bu ne· 
ticeye sebebiyet vermiştir. Muha
sımler yekdiğerhırinln canlarını 

korudular. Öldürecek yerde esir 
almaiı tercih ettiler.> 

*** 
Keza : Düellodan bahsederken 

«Vahşet 1 > deriz ... « Ortaçaidaki 
insanların iptidailiii 1 > deriz .... 
Daha da tezyif etmek istersek 
« Kurunaala » deriı ... 

Aynı 01erin 107 nci sahifesinde 
ise ıu satırlara raslc&nıyor ı 

*** 
« iki basım taraf karşılaıtıj-ı 

zaman, bunları biribirlerile düello 
etr · l d' · ırır er 1• Galıp, davayı kazanmış 

olurdu. Halt k d' • d b l d • . . en 11ın e a an ugu 
ıçın Cenabı Hak onu muzaffer 

RçıEkBardı Hyılırdı. Buna da MUHA
E, yahut DÜELLO d · d' enır ı. » 

*** 
Yalnız top ki " . ra arın hanri sen. 

ydor_~l aıbt. olacağını tesbit hususunda 
eıı , ır memlekete h . .. . '- l • angı reıımın 

so11.n acagı hususunda d 
11 

a aynı dü 
e o tarzına boş vurulur ( y . 
b kd

. mu~. anı 
o ta ırde, düello k I d h' . . ' ıın ı a ıli 

BUGON 

BUZ 
denizinde 
harekat 
Bir İngiliz 

kruvazörü battı 

Koregidor 
.............. 5 ..... 

nasıl teslim 
oldu 1 

Büyük bir deniz 
harbi 

-Baıtarnfı blrlnclde-

Alınao ba haberlere nazaran d" 
niz muharebaıinin neticesi hakkın. 
dıı tahminlerde bulunınalc: için va• 
kit henüz erkeodir. Müttefıkler b 
bölıedeki Japon fılosuna ıığır bl: 
darbe vuru ·larsa J ~ponların Av us· 
tralyayı ve bindiıtonı istili teşeb. 

büsleri geri lcalacakhr . 
Avustralya bıışvekıli, bu mü. 

nu• beti" bır demeçde bulunmuş 

'' bu deniz muharebesi, müşterf'k 
düşmana karşı hemen knllanmanıız 
liizımgeleo tabiyeyi tayin edecek· 

9 Mayıs Cumartesi 
Tllrklye Rndyodlfll1yon poıtaları 
Türkiye radyoıu, Ankara Rad1oıu 

7,30 Prorram ve Memleket 

saat ayan. 
7 .33 Müıik: Karışık program 

(pi.) 
· 7.45 Ajans haberleri. 

800 -
8,30 Müzik: Senfonik program 

(Pi.) 

t3,30 Program ve memleket 
anat a,.arı, Ra s gaga gönderilen 

malzemen in güzde dok· 
sonı gideceii ger e 
vardı 

Londra 8 (a. a.) - Amirallik 
Dair111inin tebliği : 

Hal diyor ki: 
" Bu muvaffaki
yetsizlikler zafer 
başlangıcıdır!,, 

t •. Osu 'tir M ıctef ıthr bı 11 ar• 

bi kayb"lttik\eri hlr.tirde, bu böl· 
gede japooyaya karşı temamen 
tedaf ü aksi halde tccavüzi hare· 
ket edecelı.lerdir. 

l3,3,3 Miizik. TOrkçe plUlar. 
l3,45 Af anı haberleri. 
l4,00 Muıilc: : Riyaseticuınhur-

Baodosu. (Şef· Jbıan Kn ) l · oçe~ 
• F. Popyı Gece marşı; 

2 • Paal L•ncke: «Amina» 
(Serenad)ı Son günlerde Şimal Buı deni· 

zinde yapılan harekat hakkında ba· 
zı mah1:nat vermek mümkündür. 

Bu barekit, lki gemi kafıles\. 
nln bu denizden geçmesiyle alaka· 
lıdır. Ba kafilelerden birisi, Rnı
yaya mühim harp malzemesi götür· 
melde, öteki de şimal Rusyayı\ 
yükünü bosalttıktnn ıonra lngilte
reye dönmekte idi. 

Birkaç gün düşman hafif de 
niz ü•ıü kuvvetleri, denizaltıları 

ve uçakları lla bu kafilelerin em
niyet altında seyrine enrel olm k 
için azimli teıobbüslorde bolun • 
muştur. 

Bıı htıcamlar neticeaiode bazı 
kayıplar kaybetmemize raimeo, şi· 
mal Rusyaya gitmekte olan kafile 
hemen hemen tam bir baldo gide. 
ceği limana varmıştır. Dönmekte 
olan kafileden ise yalnız boş bir 
vapur batmıştır. 

13 nisan öğleden sonra1 Edin· 
burg krova:ı:Örü bir düıman deni. 
zaltm taufından torpillenmiı, ve 
kravaz.örün dümeni kopmuştur. Fa
kat buna rajmeo kendi vaaıtasile 
azalmış bir süratle yoluna devam 
etmiştir. 

Kafileyi himaye eden ı · re· 
mide 6 kişi ölmüş ve bunların en 
yakıo akrabalarına haber verilmiş· 
tir • 

Vaşiogton, 8 (a.a} - Japon• 
ların on gün evvel tamamiyle İş· 
gal ettiklerini bidlrdilderi Minda· 
na adasında muharebelerin hlla 
devam ettiği haber verilmektedir. 

Vaşington, 8 (ıı.a) - Hariciye 
nazırı Mıster Cordell Hull çarşam· 
ba sabahı Corregidor'un teslimi 
hakkında demeçte bulun rıık şun· 
tarı söylemiştir: 

Arnerilıtalılar Corrrgidor ve 
Bataan'ı d timıı hatırlıyacaltlıırdır. 

Bu muvaffakıy"tıizlikler zafer baş 
lıorıcı hıdiıclordir. 

Buralarda kahramanca ve şe· 

refle döj'üşeo müdafilerin imanı 

Amerikan mılletinin robunu kırıl 
maz bir çelık haline sokacaktır. 

Vaşington, 8 (a.a) - Haber 
alındıiıoa göre Avastralya'nın şi· 

malinde Japon hava kuvvetlrriae 
verdirilen kayıplar, Japonları beş 
ka tip uçak kullanmak zorunda bı
rakmııtır. 

Milttcfiklerin yaptıkları yeni a 
kıaların ağırlık merkezi Japon üs· 
)erinde toplanmıştır. 

Sanal ığıaa röre, cenuba doi· 
ru yapılan Japon ilert .. yişi hiç ol 
mazsa muvakkaten ajırlaştırılmış · 

tır. 

2 mayıs sabahı haaara uiramış 
Edinborr kruvuörile bu kruva
zöre refakat elen deatroyerlere , 
fırtınalı bir havada ve fena rörme 
şartları altında, 3 Alman destro· 
ye ı i hücum etaıi~tir. Ba esnada 
Edinburg baıka gemiler tarafından • 
yedeğe alınmıı olarak seyretmekte 
idi. 

J ıpon üısüniln de zayıflamış 
olduğu sanılıyor. 

Mclbourne1 6 (a.a) - General 
Mac Artbur bugün söylrdiği bir 
nutukta Corr' gidor'o sonuna ka 
dar müdafaa etm=ş olan ııskerlerden 
sitayişle bahsetmiştir. 

Mac Arthur demiştir ki: 
Corrgidor benim tarafımdan Ö· 

vülmeie muhtaç dt!ğildir. Herhan 
gi bir yerde on son olarak atılacak 
top mermisinin kızıl dumanı arka· 
sında daima gö:ı:ükeç•k hayal kor• 
luuuıca mücadele eden soluk be· 
nizli askerlerin hayali olacaktır. 

Edioburr, yanındaki destroyer· 
ler, derhal düşmınla muharebeye 
tutuşmuşlardır. Bir dü4man deıt· 
royeri batmış ve başka biri de cid
di hasara ujumıştır. E.dinborr'a 
yeniden bir torpil isabet etmiıtir. 
Edinborr terkedilmiş ve sonradan 
kendi kuvvetlerimiz tarafından ba· 
tırılmıştır. 

Çünkü mevcut bava şartları 
içinde reminin yedekte taşınmall 

imkansız bir halde bulunuyordu. 
Ôlealerin yakın akrabasına haber 
verilmiştir. 

Tok}o 8 (a.a) - imparatorluk 
umumi kararrihınıo bildirdiğine 
göre Japon ordu ve donanma kuv 
vetleri 5 mayıs saat 23.15 te düş 
m'nın atrşi altında Corregidor a · 
dasına çıkartma yapmı$lordır. 7 ma 
yıs saat 8 de ada ve Maoilla ko. 
yandaki diğer ada kalel'lri tama· 
men işgal edilmi~tir. 

Tokyo, 8 (a.a) - Niıi Nişi 
gazete1i Joponlarıo Corrrıidor'a 

nasıl çıkmış olduklarını şöyle tas
vir tt nektedir: 

Melburn 8 (a.~) - Avustral· 
yakl müttefik kuvvetler umumi ka 
rarrihının teblij-i: 

Cenup batı Pasifikteki şiddetli 
deniz muharebesi devam etmekle· 
dir. Düşman filosundan bir kruva• 
zör1 2 torpito muhribi, 4 top ça· 
kerle 1 iaşe gemisinin babrıldıjı 
ve deniz uçaklarına mahsus 9000 
tonluk 1 iaşe gemisiyle 1 yQlt ve 
1 nakliye remisioin ağır suretle 
bombalandığı ve 6 uçağın tahrip 
edildiği evelce bildirilmişti. 

ll'rillz Amerikan deniz kuvvet 
leri düşmana verdırdikleri bu ka· 
yıplardan başka bir uçak gemisi 
batırmışlar ve kaybolmuş ıözlyle 
bakılması icap eden diğer bir U· 

çak gemisini aiır hasara uğratmış· 
lnrdır. 

Bundan baş\ta bir ağır krava· 
zör de ciddt hasara uğratılmıştır. 

Vaşinrton 8 (a.s.)- 4 mayısta 
deniz kuvvetlerimizle J ıpon harp 
gemileri arasında ceıeyao eden mo· 
harebede düşman 1 kruvazö~ 2 
muhrip, 4 top çeker, 1 iaşe remisi 
kaybetmiştir. Batırılan bu gemiler· 
den bıışka, deniz uçaklarına mab· 
sus 9000 tonluk bir ana gem'iıile 
bir hafif kruvazör, bir şilep ve bir 
nakliye gemisi aiır ıurette hasara 
uğratılmqbr. 6 Japon uçağı tahrip 

edilmiştir 
Büyük bir muvaffakiyetle neti· 

celenen bu muharebe Salomon ada. 
tarı cıvarında ceryao etmiş ve blz.e 
ancak 3 tayyareye mal olmuştur. 

Tokyo 8 (a.n.)- imparatorluk 
umumi kararribmıo Koralis dcıof· 
zinde cereyan eden muharebe hak· 
kında bu sabahki tebliii: 

Japon donanmaaına mensup 
birlikler 6 mayıata Yenirlne böl. 
gesinde yaptığı hareketler sırasın · 

da lnıiliz • Amerika deniz birlik
lerinden mürekkep büyük bir filo 
ile karşılaşmıştır. Birliklerimiz. 7 
mayısta bu filoya bOcum etmiş, ilk 
ateşte Kaliforina sınıfıudıın bir kru· 
va:r.ör batırmış ve Kamberra sı01· 
fından bir aiır İngiliz kruvazörü 
ile Vors fayt ıımfıodan bir lnıiliz 
zırhlısı ağır hasara uirııtılmı~tır. 
Japon kuvyetleri bugün Saratoga 
sınıfından bir uçak gemi ilo [dığer 

bir uç•k remisi batırmıttır. 

Satllık iki ev 
Han Kurbu mahallesinde 

Mahmut Paşa Hanı karşısında .. 
ve Borsa bitişiğinde biri altı 
oda ve dığer i dört odadan i: 

3 • Heroldı Zampa opera1ı. 
nıa Uvertürü: 
4 Benfamla Godard: Şairli. 
ne mantarAlar -
A. Ormıınlarda· 
B Kırlarda; ' 
C. Dağda; 
D. Köyuo. 

14,30 -
14 40 Ankara İlkbahar At ko. 

şalarıoın tahminleri. 
18,00 Prorram ve memleket 

saat ayarı. 
18 03 Müıi'k: Radyo danı or

kestrasının Her Telden programı. 
18,45 Radyo Çocuk klllbO. 
19,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dalıika 
19 55 Mü:ı:ik: Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Hüuam Maka· 

mından şark ıl a r. 

21,00 Konuşma 
21115 Müzik: Dinleyici istek· 

leri. 
'21,45 Koooşma (Şiir ve Nesir 

aaati) 
22,00 Milzik: Radyo Salon or-

keıtraaı. (Violonlıt Necip Aşkın). 
1 • J. Strauss: «Pr ince met 
husalem> Operatinden Fan• 
tez.i; 
2 • Becce: N .>ktürn; 
3 • J :>scf ıtrauu: Gttlop: 
4 • Kjaer: Sercnıd. 

22130 Memloket Saat Ayarı, 

Ai11ns Haberleri ve Borsalar. 
22,45 -
22,50 Y arınkl Program v e 

kapanış 

Petrol, insan ka
nından de ğerll 1 

•Baıtarafı lklDclde• 

tankeri vardı. Bunların 1,500,000 
tona Norveç harbi esnasında 400 
bin tonu Hollanda harbi esnasında 
batırılmıştır. Fakat hiç kimse bu 
batışların hakiki lııtııtistiğiol bıJme· 
mektedir. 

K'lybedilen petrolleri yerine 
koyabilmek için 1941 sonbaharında 
bir seri hıılindek.i torpillenmeler so• 
nuoda Büyilk Britanya bükQmetl 
çok endişeye düşerek Birleşik A
meriltaya müracaat etti:cbana ace· 
le 50 petrol gemisi ödünç veriniz> 
dedi. 

Maceranın blr de tenkit edi
lec~k tarafı var : Bu altı a:-kadıt 
ne ıçin Boiaz.dan dönecek vapurun 
saatini a l d • . . 

harb yerme geçıyor. Saia b , • o DO oı tan 
okomara devam edeliaı : ) 

*** 
« On üçüncü asırda Kasti) 

kralı Alfons memleıketioe R oma 

' Rnsyaya gitmekte olan kafile, 
bir mayısta 3 Alma~ destroyerinin 
yaptıj'ı hücumlardan tsonra, Yon· 
kers 88 pike bomba uçaiı tara· 
fından hücuma uğramıştır. Bar düş. 
mao uçağı düşürülmüştür. Kaf.lede 
hiç bır basar ve insan kaybı yok· 
tur . 

2 may11 akşamı, bu kafile bu 
sefer altı torpil oçaiıoın hücumu
na uğramıştır. En az bir düşman 

uçaiı tahrip edilmiş başka bir U• 

çak huara uğramıştır. Fakat bu 
kafilede üç remiye torpil isabet 
etmiş ve bu g-emiJer batmııtır. Bu 
k~file ertesi filnü bıışlca bir pike 
hucumona urraınıştır. Bu hücum 
muvaffakiyehizliie uiramıı ve yal. 
nız bir vapura pek uf ak basar o!
maştor. 

5 Mayısta saat 22 de J•pon 
kuvvetlerine mensup üç birlik, Ba 
taan'ın doğu kıy .. ında Limay ve 
L'mao'dan kllyıklarA binmişlerdir. 
Kayıklar, karanlıkta, ıimol boğazın 
dan reçerek Corr,.gidor'a doj-ra 
yol almağa baılamışlardır. 

baret e1ektrık, su, banyo, mut
bah ve mükemmel teşkilatlı 
iki ev .satlıktır. Talip olanla· 
rın Ticaret Oduı karşıstnda 
köşe başındaki Tütüncü Se-

Amerika bunları verdi. Fnkat 
b~ seri halınde\d batırmalar, üç 
mılyon tonni lık petrol gemileri için 
ağır bil darbe olda ve Aotiller, 
Tekıas ve Nevyork pdrol taşıtla· 
rını azalttı. Çünldl Amerika petrol. 
lerini çok zaman deniz: yollarından 
taşıyordu. 

ler ?. n nma an gezmege gıtmış 

işin bu '- d ·ı . • . d" " k ıı;;a ar ı erısını uşune· 

re hesaplayarak yola çıkmaiı ben 
ıenç\iğe y ._ 
ıur t 

1 
aııaştırmadığ-ım için lrn-

e a\dı;i d't 
yine ho " e 1 en bu ihmali de 

V gorüyorum. 

:----_:<Tan'dan 
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9 
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Bu 
Gec Nöbetçi Eczane 
Tatısin Eczanesi 

(Yooiotol yanında) 

hnkukanu ıokup sokmamak li 
ld 

.•. l l k • . zım 
re ııın an ama ıçm iki silihıoru 
dövüştürdü. » 

*** 
Şıyet Franco da rejimini bin

lere~ vatandaşta kanıoı dökerek 

doiil, Ahdi atik'ia Talat ve Ca 

lQt'u gibi iki pehlivan dövüştilre· 
rek neticeyi tesbit etseydi... Ve 
keşke yeni Avrapa nizamı, iki 
nazariyeci önderin karşılıklı kılıç 
şakırdatmasile tiyin olunsaydı ... 

Krşke iki büyük devletin 
silibh ihtilafını cemao 900 kişi 3 
mübarek şehit vererek balletseydi, 

Keşke bu medeniyet olmaıay 
dı da o derece korktoromu:ı: Ku 

:~:.~vuati olsaydı ... Hatta Kurunu• 

*** 
Tarihi okuduktan ve radyo 

Bir Y nnkerı 88 düşilrülmüş· 

tür. Kafile, düşmanın bıışka müda
halesine uiramadan seyyAhatını bi . 
tirmiştir. Bu suretle Raayaya fÖo· 
derilen malıemenio yüzde doksanı 

gideceği yere varmıştır. 

düj'meaini çevirip fikri mukayese· \ 
ler yaptıktan sonra lnHnıo böyle 
dilşünecej-i geliyor. ,, 

• Aktam'daD • 1 
(*) Tertip batası yok. Y aloız 

tıç kişi. 

Saat 22 40 ta Blltaıın kıyısın

daki Japon bataryaları çıkarma ha 
reketini destekliyerek Corregidor'a 
bombard ı mana başlamışt r. 

Düşman, C tballo aılasındm 

top ateşiyle mukabele rderek Ja· 
pon kayıklarının llerledij'i yol Ü· 

zerinde bir baraj kurmaia başla· 
mışhr. 

Kayıklar, karaya çıkma mahal
line 300 metre yakl,.şınca 0 ina 
kadar sosmuş olan Correridor' ..fa 
Mac K•ngley kalesi ve bunun arka 

ll~dan da hemeo derhal kıyıdaki 
du1man mevzileri kıyıya dor· r " 

ti 
• • u sur 

a erıuı arttıran Jıpo.. ı: .. 1 .. •ayı .. arma 
ateş açmıştır. 

Japon komutanlığının bir emri 
ilzerine, Japon er ve subayları de
nize atılmış ve 800 metre uzunlu 
iundaki karaya çıkma yerine doğ· 
ru ilerlemiılerdir. 

JaPoD piyadesi, 111 altında v• 

lim Kerse müracaatları 1971 
~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

kıyıda kurolmuı dikenli tel o" 1 . 1 . • . . r u e 
rını ıreçmıttır. 

Bu eınada düşmanın mnkave 
moti faztalışmıı fakat Japon a•ker 
leri lki buçuk saat muharebeden 
sonra Mal•uta kal .. ıine doğra dllş· 
manı püskürtmü~tür. 

Ay ış•j-ıodao ist fıde eden J~· 
pon kıt aları uço klıırıo milıabarotıy 
l do 1 11kı$tırmıj e yavaş yavaş ,mıın .. 

. K' 1 y kalf'..sını ele 
ve nıbayet Mac ıng ~ h 

. Japoıı bayra5 ını 
geçirerek üzerıoe 

dikD>işti~. 8 (a,ıt) - Re mi 
v~ş nrtoıt, 

k "J 
r Japcnlara teslim olduğu 

ayna a , · , 
Correrirfor da ve manilla 

zaman 
k 

undaki dlj'er mü•tahkem adalar· 
oy b h · I' daki a1ker, a rıye ı ve sivillerin 

ıayuını 11.574 olarak tahmin et· 
mektedir. 

Bn müoaıebetle dahiliye nazırı 
M. lclı.eo vatandaşlarına c par.ar 
ııüoleri petrol satılmıyıı.cağını» ilin 
ettı. Ak,•111 saat on dokuzdan son• 
ra petrol ıatan yerler kapanıyor. 
du. Amerikalılar ki sonıoz petrol 
kaynaklarına aahip olduklarına ina. 
pıyorlar ve bununla övünOyorlardı. 
petroliln bulunmadığını görerek 
bayr,.tfere düştOler. 

Fakat bu duru'O barış za 
b

" 
1 

• ma· 
nında .oy e ıdi. Burün Amerikan 
rem lerı ardı arkasına denı'z.' d'b" • ın ı ı· 
ne ıomektedir. Buna reO- U L o men za11ı. 

şarka ve Avnstralyaya J 1 • •pon ara 
karşı harp kodrr tini arttırmak . 

t l " d iÇ D 
pa ro gon ermek lazım g 1• E · K f ... e ıyor, 
M'h rerl' a kasyıı ve orta şark 
tüı ve~t,.t ·,~el r~çerse, Amerika bil· 

n mu e ık erıne petrollerini ver· 
m~k zorunda kalacaktır. Fallat mlk· 
hrı çok azalmış olııo tlindr ki pet· 
rol .remileriyle bu işi hakkiyle rl
rebılecok midir? 
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Suvare 
Saat tam 9 'f· ~. 
Bu akşam 

BUQON 

Su va re 

Saattam9 
Bu akş8m 

iki Şaheserden Zengin ProOram 

1 
TYRONE POWER LINDA DARNELL'ln 

Dllnyada ikiyiz milyon insan tarafından eısiz mucize olarak alk1Jlanmıı son eıeri 

Eğlence Kadını 
2 

Seven ve ıevişenlerin görecekleri qk v~ ibtiru filmlerinin en güıeli 

Son Yarış 
Çılgınca bir qkla baılayan ve bayatın acı ıztıraplariyle nihayetlenen ıabeıer 

BugUn 2,30 da : Son yarıt - Asi kahraman 

Pek yakında • • Pek yakında : Türk fllmclliilnln büyUk bir harikası 

KISKANÇ 
Baı rolde : Ertutrul Muhsin 

TAN sinemasında 
BU AK,AM 

Halkımızın sabırsızlıkla beklediği 

büyük Şark filmi 
Biıbirlertni HYen iki rencin kardaklar1 mes'ut yuvayı yıkın cahil 

,,. zalim bir aoaoıo elim .. rrl\zeıti . . . . S.vlyeıl dütllk in11olarlı 
•8cadole eden temiz ve namaılu bir ailenin hazin ve ,heyecanlı romanı 

YIKllAll YUVA 
Türkçe sözlü ve tarkllı 
bUyük revü ve korolu 

B•• rolde : SAADET YUV ~Si tllmlnln 
•••iz Jlldızı (FATMA R0tT0) 

• 

TDrkçe Şarkılar: 
NıjıDelırile bl\tlln Tlrkiyeyl mutedea bllyllk okuyucu : 

MÜZEYYEN SENAR 
KoaHrler toliıtl ve lr.ooıervataar mutınnial : 

NECMi RIZA 
Taabari beıteklr Sıllbittia Pmar, Kemaa1 Nobu ve 36 kitilik 
ıas heyeti • . . . . . Maliki mUrettibi Kemani Sadi lıalay 

LGtfen dikkat : 
Ba filmin dDiOn 11boeıi cKmm dayma11n• filminin bıı yıldm 

BfJ>IA MUSABNl'nia Kablre'deki (Bedia rula0taodı) yDzlwce ma· 
faulye ve daolÖzleria ittirlklyle tertip edllmittir. 

iLAVETEN: 
Tarihi tllml•rln en h•r•c•nllsı 

inkillp kahramanı 
Türkçe 

Dikkat : Localarınızı gündüzden al
dırmanız rıca olunur. 

TELEFON • • • • • • • • 288 
BugUn 2,30 da: Yıkılau Yuva - lnkilip kahramana 

iLAN 
Bürücek Yaylası Hey' eti 

İdaresinden : 
Bürücekgaglô.sısagın halkına 

Kamyon ve kamyonetin 20 S/942 tarihiadea itibaren Po
zantı ile bürücek yaylisı arasında sefere .. b•ıluacatmı mtlj· 
deler ve bu seferlere ait nakil Dcretleranı aayua halkımızın 
mal6mu olmak Ozere ilin eyleriz. 

1- El çantÜmdan para alınmayacaktır. 
2- Bani ve aepetlerden 10 kurut ahnaca~tar. . . 
3- Eıyanın beher kiloıu 1 k u r-u f a nakıl edilecektir. 
4- Kamyon ve kamyonet ücreti bir kişi için bir liradır. 
5- bet yaıına kadar kucatı ala'ban çocuklardaq para 

.ı...,aca1t, diierleri tam llcrete ta~i tutulacaktır · 1964 

imtlY-. S.WW ı Cavit ORAL U. Neırtyat Mlldl\rl ı Avukat Rif.t 
~·lcNt ,_ l 8UGON Matbaa11 YAVEROCLU 

Seyhan Orman Çevir
ge MOdOrlUğOnden : 

Orman emvall ••l•f Hlnı 
Mikclan 

Muhammen vahit fiyatı 
Kental Lira Kurut 

Katran 1080 1944 00 
1- Seyhan villyetinin Oımaniye kazuı dahilinde Kuyu· 

cak ormanından ( 1080 ) Kental mikdarında Katran sataşa 
çıkarılmıştır. 

2- Satış -14/S/942 rünü saat tS ·de Seyhan Or. Mid. da
iresinde arttırma ile yapılacaktır, 

3- Beher kentahnan muhammen fiyata 1 lira 80 kunqtar. 
4- Şartname ve mukaveleume projeleri Orman Umum 

müdürlıp, Seyhan Orman Çe. Mld., Oımaniye Or. Bölre 
ıeflitinden alınır. 

S- Muvakkat taminat 145 lira 80 kuruttur. 
6- SatlJ Umumidir. 
7- Ormanda mevcut ankaz katran imal edilmek üzere 

28/4/942 günllnden itibaren l S gün müddetle utlf& çıkanl· 
Dllftır. 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Taliplerin ticaret oduı vesikalan ve teminat makbU1· 

·1arile birlikte belli edilen ılba ve saatte Seyhan orman çevir 
ge müdürlütünde mntetekkil ullf komisyonuna müracaatları 
(Ticaret odası vesikaıı köylülerden i•tenmez.) 1945 1-5-9-13 

iLAN 
Devlet Demlryolları Adana 8. ncı 

ı,ıetme Arttırma, Eksiltme 
• Komisyonu Re.lsliS}lnden : 

Muhammen bedeli 4800 lira tutan 40.000 adet parke ta· 
tı prtnameıi veçhile 18.Mayıı.1942 Pazartesi günü 1aat 11. 
de açık eksiltme uaulıle Adanada 6. ncı işletme Müdürltlitl 
binaıında ıatın alınacaktır. · 

Bu ite g!rmek isteyenlerin 360 liralık muvakkat teminat 
ak~ı veya teminat mektuplan, kanuni ikametglh veaika
lan, nüfuı cüzdanlan ve Ticaret Oda11 veaikalarile yukarda 
tayin edilengünde Adana Devlet Demir yollan 6 .ncılıletme Mü
dllrlüiü binasında toplanan Arttırma, Ekıiltme Komiıyonuna 
müracaatlan lllzumu ilin olunur. Şartnameler komisyona 
müracaatla bedelsiz olarak görlllür. 1940 30. S. 9. 14 

......................... 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gUn hastalarını kabul eder.Salı 
ve cuma gUnlerl saat 15 den 18 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Bor•••• 
kart••• Çocuk Oyun Alanı Bltltllll 
No. 44 1802 1-16 
YffYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYe 

9 Mayıa 1N2 

Bütün kalpleri titretecek .. Bütün gözlere yaı 
dolduracak olan sinemanın en cazip yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
un en son ve en dramatik temslll 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER 'AHESE~ 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Büyük sinema müsameresi 
olarak takdim edilecektir . 

Her kalpde ıztırap . • . Her &'Özde yq . • • Her dudakta ha1ret 
ateıi bırakan ba m8ıt .. na flLal ba l'•ce blltüo ıDzel film merakldan 
rörmete koşacaktır. 

iLAVETEN: 
MUzeyyen Senar ve Necmi Rıza 
Gibi en ıOzide olr.uyacularımızın nefiı prkı ve guelleriy .. 

.... ı11z bir Şark filmi : 

Yıkılan yuva 
TUrkçe &azlü - Şarkıll 

DiKKAT : Prorrım azan oldupadan Savare tam 8,45 de 
izdihama meydaa vermemek içlıı biletlerinizi rOndD 
alclarm ... 

Telefon .•.•.• 212 
a.trGn 2,30 da : Umumi istek üzerine Zarab Leander' 

şaheseri ( Kad1n Sevince· ve Yıkılan Yuva ) 

Pek Yakında 
NOTERDAMIN KAMBURU filminin anatalmaz 

iki debaklr kahramanı 

CHARLES LAOGHTON ve MOREN 
O'HARA nın son ş a h e s e r 1 e r i 

Kanlı meyhane 
TÜRKÇE 

. 
Ceyhan Belediyesinden: 

Açık Eksiltme lllnı 
Demir köprü ile koruklu caddeai ara11ndaki it y 

ihzar ve teılim olunmak ve dört y ü z l ü o 1 m a k 
25 x 16 x 16 eb'adında yirmi bin adet Toptakkale parke 
ıı ubn alınacaktır. ihale 25/5/942 Pazarteıi ıünü il de 
ban belediye ulonunda ve belediye encümeni tarafındall 
pılacaktar. Mlteabbidin Toprakkale lıtaıyonunda htok 
bulunmuı meputtur. lıtekWerin Ofo 7,5 t~minatı ve 
odası kayit makbuzu ve nufuı teıkereleri ile birlikte 
gün ve aaatında Ceyhan belediye ulonunda hazır· bulu 
lan llzımdır. lıkarta tatlar hiç bir ıuretle kabul edil 
cektir. 1972 9- 14- 19· 23 

• 

ls~!~~.~!~t~~~!~~.0~!1!~~!~g!!~ !u.ti 
alınacaktır. Bunları vermeje iıteklilerin teklif mektupt. 
(Katar, Boy, ve Tul yazılmak prtile) Komutanhtımııa 
tez bildirilmeaini. 1973 9a 12 

ADANALI 
Zekeriya 

DOKTOR 
•• ozveren 

Adres : KuruköprU Trahom Dlsp• 
seri Kar,ısında Hane No. 21 · 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisy 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sUr'atle it yapar. Ko 
yonda her9eyl yerine satar. 

Telgraf ı DOclU AMBARI 
Tel•ton ı 218 1876 ı - 30 


