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Haric·iye veki~li~i_z_a~h_a_t_v_e~r~d~i 
~nkara 14 (a.a.) - Meclis 

parti grapa burüa toplanmıştır. 
Har:iciyft vekilimiz 8. ŞülCrD Sa
racoğlu, Türkiyeyi atilr.:adar eden 
son siyasi bidiseler etrafında 
izahat vermiştir. 

Cermenlik ve 
isi avlık 

mücadelesi 
Yazan : cA vlT oRAL 

Ankara - 12 _.. 

A lman - Sovyet harbinin 
;ı crörünütDae bakılırsa 
oıt • d b' 

"ki illet aruında ceryan e ea ır 
~şma bilkmüae varılabilir Fa
kat bakikatta hiçte böyle ıörün• 
mOyor. BagDn çarpıımakta, biribi· 
rioi yok edercesiae baıtırhlr.ta ve 
mücadele etmekte olan yalınız bQ 
iki millet deiildir. BQolar ayrı ayn 
i\i ırktır. Cermen ve lıliv millet
leri bııtnn · tarih boyunca birbirile 
iyi i'eçiomiyeo, biri diierini daima 
kendiıl için korkulu ve tehlikeli 
röreo iki büyük camia tetkil et• 
me\r.tedlr. Ba itibarla buründe Al· 
man ve Sovyet mücadelesini yine 
bu zaviyeden rörecek hadiseler 
kar,11ıoda bulanU}Oruz. Ba rnude 
bn blriblrile çarpışan iki ruban, iki 
zihniyetin ve iki kültürün mukad. 
derat mubarebesioi ıöstereo ita
retler görüyoruz. Çüakn ıoa i'ÜD• 

lerde Moıkovada toplanan lıliv 
ileminio mümessilleri ve bunların 

ootakları ve beyanatları bo meae• 
leyl gayet açık olarak ortaya koy
muştur. Yalnız dikkate ıayao olan 
bir nokta, Sovyet siyasetinin bir 
lıtlv lr.ooıreaiain Moılr.ovada top· 
!anmasına mllıaade etmeaidir. Zira 
bu hareketin Sovyet reiimi .ve Sov• 
yet ıfyatetile pek telif edilir bir 
ı•y olmamaaa icabeder. Çünkü lı
llvhlr. bir ırk .ıiyaaetidir. Halbuki 
Botıevizm ne millet ve nede millet 
tanıyan bir r~jimdir. Onan rayeai 
dllnya ibtillUdir. Hedefi yine dllo· 
ya Proleteryosaoan refahı ve ha· 
kimiyetidir. Şu halde bu alride için 
de bir Ruı ne İle bir Alman da o· 
dar. Bir Gürcil ne l'ibl haklara ma· 
likte bir Fraoıı& da aynı haltlara 
malik olabilir. 

Eıas olan Sovyet vataod!'Şlı· 
jıdır. Sovyet Roıya ılmdiye kadar 
kendiıhıl hep bu ıuretle ıöatermiş 
hep bu rözle röriilmüıtü. . Acaba 
böyle bir rejimin merkezinde lıliv· 
ların toplanması ve baıum açılı:. 0 • 

larak radyolariyle ilin olmuını 
Sovyet ıiyHelinde köklil bir değ-i
tiklijin ifadeıi midir? Yokaa zaten 
mevcat olan ve fakat ıimdiye ka. 
dar belli olmamıf, belli odilmemit 
bir aiyHetlo bldiseler icabı açıklan 
ma11odan mı ibarettir? Çünkü lı.on
greye Hklı, fİZlİ hiç bir ilim veril 
memiıtir. Doğ-rodan do(raya lıliv 
milletleri konrreıi denmiıtir. Son· 
ra ltoaQf111alar, rörütmeler, demeç
ler ve propaiandalar hep aynı mak 
1&t1 lıliv milletlerin toplanması , 
birleımeıl ve Cermenlere kartı 
milcadele etmeıi ıekliode ıöylen· 
mlı ve yıpılmııhr. 1 

- De•aan lldnclde -

Sulh 
şayiasll 

loı~lllt kara: 14 l Radyo rueteıi]-
1 ere ·ı 

Snlb 
6 

1 e Almanya arasında 
doiuo~ d::ere~eri yapılmakta ol• 
Ba 4ayiılar fayıalar dolııımıktadır. 

a IÖre 1 'l Al manya'yı Ro , • arı tere -
ıya Y• k 

bırakacak Al- •rşı aerbeıt 
• -•D)a da A ' 

loriltere'ye tavlderdo b vrapa da 
mış. nlunacak· 

Söylemeye lüzum yoktur iti 
ihtiyat lr.ııydile telikltiıl icap ~dbu, 
b• • d 1b . en 

ır ıayıa an ı arettır. 

lran, Japonya ile al
J••f mUnasebetlerlnl 

k •• t 1 
Tabran 14 (a.a) - lran hükQ

IDeti Japo 'l · . &erin oya 1 e aıyaaı miloaaebet. 
i 11 .. •ittir. Tahrandaki Jıpon. 

Tedavüle 
Çıkarılacak 

Banknotlarımız 
- Merkez Bankası ayın 25 inden 

--- itibaren 1 ve 50 Urehk bank· - notlar kullanacak 
--

Ankara 14 (a.a.) - Soa samanlarda bııatınlan banknotlardan ba:r:ı 

kıymetlerinhı karaya utrıyarak. tednllle çıltarılmamuındao dolayı teda· 

vülde bolaoao baolcaootlarımızıo büyQlc ye kOçOlı: kıymetleri arasında 

bir niıbetaizlik ba .. ıl olmuştur. Cumhuriyet' merkez baoka11 bn olıhet· 
ıi:aliği sridermek maksadiyle ve kanuni .-misyon hadiseleri dahilinde ltal 

mak. üzere ayın 25 inci günilnden itibaren yapılacak tediyatta 1 n 50 

liralık yeni banknotları kullanaca~tır. Tedavüle çıkan yeni baolcnotları 
• ~ •c.~., ....... -.- '· mlzın evsafı ajans bültenleriyle ilin edilmiştir. 

-=======================~====~========= 

Takviyesi 
Ankara radgo gazetesine göre 

Taarruz değil , 
müdafaa maksa-
dile yapılmaktadır 

Ankara 14 (Radyo razetesi)
Geçenlerde Ere adalarının Mihver 
tarafındın takviye edilmekte oldu
ğu bildirilmiı, bu kuvvetlerin ya 
Kıbrıaa, yahutta Mısıra karıı mDı· 
terek bir harekete rirlımelerl ihti
malleri ileri ıürülmüıtü. 

Son haberler, verilen bu ha· 
berlerin doiralaiaou röıtermekte
dlr. Girit, Rodos, Leryos adaları 
takviye edilmlıtir. Halen de takvi· 
ye lıioe devam olunmaktadır. Bu
ouola beraber, talımin edi1diti ita. 
dar fazla miktarda bir kuvvet he· 
oDı buralara toplanmıı deiildir. 
Toplanmanın nereye varacajı ke1in 
olarak ıöyleomemeklo beraber bu 
lr.uvvetlerio ıırf bir hareket içla 
toplaumımıı, tedafüi bir mak1&tıa 
adalara yıjılmıı olmaaı muhtemel· 
dir. 

Kıbm adası müttefikler tarafın
dan uzun umaodıoberi takviye e
dilmiıtir. Burada yapılın bava mey· 
danlarına ıoo ıiıtem bir çok Ame
rikan bombardıman tayyareai indi· 
rilmiı bulunuyor. E.li silah tutan 
bütün Kıbrıılılar · aıkere çairılmış 
ve bunların talimlerine baılanmış · 
tır. Havadan yapılabilecek indir· 
melere karıı çok esaılı tedbirler 
alınmııtır. Kıbrıı Sariye aabilleriae 
ve baradalti tayyare meydanlarına 
çok yakın bulunduiu için ada üze· 
rinde daima bir av tbimaye1i ka· 
bil olacaktır. Ba bakımdan Kıbrısa 
karşı bir hareketin yapılamıyacaiı 
lnnaatı basıl olmaktadır. 

Mmra kırıı müşterek hareke
te relince; Mihverin Silveyıi ele 
reçirmeyi dütünmeıi tabiidir. Fa· 
kat bonon rerçekleıtirilmeıi müm. 
kilo deiildir. General Rommel, ıı· 
calr.larıo baılamaaı zamanına kadar 
bir harekete teşebbüs etmediti tak 

. dirde loa-ilizlerio yaz mevsiminde 
Rommelden hiç bir korkuları kal 

mıyacaktır. 
Mibvercilerio, bu iki hedefe 

taarruz fılcrinden ziyade, tedafüi 
maksatla adaların takviyeaiae lüzum 
rörmüı olmaları ihtimali kuvvetli· 
dir. 

Fllof, Jeponyonın Anka· 
ra elçlalrle görU9tU 

Sofya 14 (ı. a.) - D. N. B 
•!•n11 bildiriyı>r: Baıvekil ve Hari: 
~ıye Nazırı Filof dün Japonyının 

b~rl~~ Büylik Elçiıi Oşio:aa şerefine 
ır oıle ye • . . . • 

O . ll!eıı vermııtır. \.Jeneral 
ilCDa . f zıya etten ıonra uçakla Ati· 

naya hareket etmlıür • 
Filof, Japonyaoıo. Ankaıa Bı. 

ÇAY VE KAHVE 
NASIL SATILACAK? 

Ankara 14 (Ha
ıoıi muhabirimiz. 
den) - Gümrük 
ve inhiıarlar Ve
kili sra:ıetemize 
beyanatta bulu· 
narak dedi ki : 

g j ~ ; :=ı :: ?$ ~=::;; ; i :;;- ; c - Tozan 
Tuzlalarda ki ıatıı 
fiyatını k a n u n 
teıbit etmiıtir.Hil . 
kQmet bu fiyat 
lara zam yapılması 
için Mecltıe biç 
bir teklifte bulan· « - Kahve ve 

Kalıue çekirdek halinde, 
ç()y olduğa gibi kapalı pa
ketler içinde, begige muka
bilinde bayiler flasıtasile 
sattırılacak 

çayın iıtih!Ak için yarda sokulma. 
ıını ve yort içinde satılmasını Dev 
Jet iohisarına alan kanan layihau 
Mecliae ıunulmak üzeredir. 

Liyib :ı kanun olduğu takdir 
de bo iıı lohiaarlar Ua.um mlidürlü
tn yapacaktır. Kahveyi çekirdek 
halinde çayı da oldoiu 2ibl kapalı 
paketler içinde utmak iıtiyoruz. 

Ba paketler inbiıarlar atölyelerinde 
hazırlanarak ilzerlerine idarenin 
fariki alameti konulacak ve tıpkı 
siraralarmızda olduğu gibi boyi'. 
ye mukabilinde bayiler va11tastyle 
aattırılacakbr. Satıı fiatları Tür
kiyeoio her tarafında ayni olacak· 
tır. Kahveyi üiüterek satmak iıti· 
yenlere bu iıı idarenin kontrolu 
altında yapmak üzere izin verile
cektir. 

Kanun çıkmca fiyatlar yen•· 
den artacak değıldir. Zira 09asen 
100 rünlerdc kahve ve çayıo ıatış 
fiatlaraıa hazine biaaesi olarak bir 
miktar zam yapılmış buluomıktadır. 

Dahilde yetişen çaylarımız var· 
dır. Bagüo bu çayların ekimi ribi 
kurutulınHı da serbesttir. Satış işi 
inhisar altına almmca ekimi yine 1er 
best bırakmak fakat kurutma işini 
inhisar altma almalı: zaruri olmuştur. 
Yerli çaylarımızıo iokişafına engel 
olmamak üzere ba kurutma inbi1arı 
devlet ziraat işletmel~ri korumana 
veritecek ve ba kuıumun huırla-
dıtı çaylar iabiaarlar idareıi tara· 
fından satın alınacaktır. 

mamııtır. MaJtlmonuz oldoia üzere 
Tuzun dahildeki satışı serbesttir. 
lnhiaarlar idare1ioin bazı yerlerde 
aobır tesis ederek oralarda tos 
balondurm1111 halka kolaylık içindir. 

Tuzlalarda bir kilo tuzuo ka· 
nonl utış fiatı 4 kuruıtar. Ba 
tuzların n•ldedildikleri yerdeki 
satış fiatını maballt belediyeler 
teıbft etmektedirler. Nakliye Oc
retlerinin zaman zaman tabav 
vül etmeıi mahalli belediyeleri 
bu aahs fıatlarında da deiişildik 
yıpmaia mecbur etmektedir. Sa 
tış fıatlıtrında a-örülen tahavvül 
bundan ileri relıyor. Harice tuz 
ihraç etmemekteyiz. Yurt içinde 
mevcut tıazlarımızdao küçüklü bü 
yüklü balen 54 tıızlamız faaliyette 
olup mevcudumuz yurd ihtiyacını 
fula1ile ttmın edecek haldedir. 
latibsalitımı:r: hiç bir engele oira• 
mamııtır. Bu bakımdan yordun tuz
ıoz kalmaaıoa ihtimal verilemez. ' 
Ancalt nakliye müşkilitı tuzlalardan 
iıtenilen mahalle iıteoılen zaman-
larda ta.ı 1evkine bazan imkia ver• 
memekteı1ir. Bazı mahallerde tozan 
hazan bulunamaması münhasıran ba 
IP.bebteo ileri relmektedir. Yalınız 
bizim paketler içinde satmakta ol
duğumuz bir aofra toza ile torba 
içerisinde sattıiımız mutfak tuzu 
ma:r: vardır. Bilba11a Aakaradı bu 
nevi tozlar fazla satılmaktadır. Ba 
tozları bir Çamaltı to:zlaaında bu 
ıuıt bir şekilde imal ettirmekteyiz. 

Ankara belediyesi son rüoler· 
de bunlardan ıofra ta:r:onon kilo· 
ıona 16,5, mutfak taza için 10 ka 
raı fiyat koymo~tur.» 

-

Hindistan 
Gittikçe 

tehlik,eye 
dDşDyor 

Çay vo kabvenİD inbi11r altı
na alıom&11 devlete yeni varidat 
bulmak ururetındcn ileri relıniştır 
Bu i~biıar bazioeyeteminedeceii ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
relirden başka bilhaHa müsteblikinsa 
tın a!acağ-ı kahve ve çayların ka
ıksı:r; ve biluiz olmumı temin 
edectktir. 

Bu İf devlet eline geçince, 
şımdiye kadar bu maddelerin tica · 
rctile iştigal etmekte olaı !arın 

mağdur kalacakları batıra gelebi 

lir. Fakat bu işler üzcriode çalışan 
vatandaşlardan küçük aatıcılarlı& 

kura kahveciler inhisarların bayi

liiini yapabilecekleri için bunların 
maidur kılmaları varid deiildir. 
Mahrumiyet yalnız bu işin toptan 
ticaretini yapmakta olan bir kııım 
vatandaılara müaba11r kalacaktır.» 

Sayın Vekile ıordom: «bazı 
yerlerde tuz fiyatlarının yükıeldi· 
iinden, toza zam yııpıla.caiıodao, 
baaı yerlerde tus bntuomadığ'm· 
d.o tikiJ•t edilmektedir. Ba h.a-ı 

-

Lava l 

ALMA 
Kaynaklan 

Göre 
Peten 
istifa 

edece 
Laval, başv 

muavini ol 
Almanya, V işi 
Anglo - Saks 
taraflar genera 
bay ve siflil me 
rın flazif elerinde 
masını istedi 

Darlan kabi 
dençekild 
Ankara 14 (Rady.o ga 

- Ncvyork radyosuoun v 
bir habere göre, Mıbvcr V 
baııtı isteklerde buloomaıt 
iıtekler şudur: 

1 - Derhal Almanya 
kı bir it birlıgi: 

2 - Aoglo Saiı.ıoola 

raftar general, ınbay v 
memurlano vazifelerinden 
maaı. 

3 - Peten'in Alman 
anla~ma taraf tarı şahsıyetle 
biııeaiode yer vermesi. 

4 - V ıfioio yukarıda 
talar üıcrindcı derhal kar 
moıi. 

Bat\ta kaynaklar, bu 
istei'eı Riom mobakcmesin 
tıli talcbıni de ilave etmif 

Gerçekten Mareoal 
hilkdmetı Riom muhakeme 



·;;·~ Meseleler 

;~zırhlılarının batışından .1 k·ı t "" 
' 1~,ı k. , ld .. ? mı yo!1. ~ oz~y unyagı var · 
i'.ı!ı~~.~:~::~::~:ı ~~~=~wp,~~~~ vaki~ ~~;·rl~m::~: Vılllk ıstı_hlak ~ıkdarı M~~:e~:;;~e 

1::az~~~~~;~e~~:ı=;~~ean ~:~: :tı':."~~m:Ç yeo~u;!:~~:~b=:~ ~n!:akna:~::.·~~n~;~Q~~~~e~~~: ıse 25 mılyon kılodur başlandı 
J ı dokı malOtnatln azhrından do- parçalanarak remi idare edilemez itiraf ettikleri gibi Japon bomba 

it l • Lı k -Baıtarafı blrinclde-
1 'I okuyuculara tamamiyle izah bir bale relmi,t • .a torpido tayyare enne utr te av-

ı. 1 .; memiıti. Hem bu mabarebo Ba vaziyet içinde diier tor· cı ref .. kat etmlrorda. - Ankar•'dakl toplantıda ze,tln - Hatice demlltir ki: 
d L 1 b tl rf b. b" ı ı L M b L - -la • ı c- Ôile yemeö-i zamaaı idi. ı:ında hem e iki ço .. kuvveti pldo İsa • o ır it D ta .. ip et· Q areuvu neticoa ne ea te· - raıı için teablt edilen tlatlar - • 

liz zırhlısınan ziyanında en ka- mlş, reml iskeleye yatm11 ve kıç ılrll rolil torpido tayyareleri ifa et· Ben çamaıır yıkıyordum. KGçük 
,lar•tte müessir olan ılllhıa ta· taraf taret• k11du deolze l'ömül- miJlerdir. Boalar, ln,.uız l'•mllori- lıtanbal ( Haıaıi ) - Aakara'da Ticaret Vekaletinde zertinyaica: kızım Aysel koıarak yanıma reldl: 

; ~ bnıasanda son ıünlerde taf mil' oldaju halde bütün ıiddetirle nin üstlerindeki bomba tayyı&rele· lar toplontaaana iftirik eden piyasanın tanınmış zeytin yağı tacirlerinden «Anae; d1tarada bir adam elinde 

1 
1 
1 elde edilmiştir. muhareb~ye ~~Yam otml,ti. Fakat riyle göz açtırmıyan 

0

bir aavqa rl· B. Sezal Ômer, zeytioyaiı rekolteıi ve fiatları etrafında ıu izaha· bıçak oldoiu baldo bana gel ao· 
11 il T f'l ı rqtikl ri da 1 ta vermittir. nlnle ıa çakara inelim ıana iki lira 

l \ ngı ız 1 oıu· ilci zırhlısı batırılan ınıiliz/ilosanun lcamandanı aıni· e an n 
1 

F' 1 · it' · · A k d 1 1 d be d bul vereceı·im. diyor. Korktum kaçtım.• t nrıliz deniz l ,.. r:o•ı• J "lt ..1 •• ,_ ~ .:. 
1
• 6. ,__ tifade ederek yan· - ıat enn teıp ı ıçm n ara a yapı an top antı a n e an· d-..JL • 

ı ı ·ı b '- ra ı om rı ıps, nıı ereueenerıı~ ve ue.er ı ır ""man• 1 d 1 1 dam. Kati rakamlar, bnrünlerde ilin olaaacakbr. Fakat ben size, bu fi. .u 
ıay qıı;anı t ı.._ ı.._ ı.. .,,. arın an aça mıı Ç • 

~ l . r·. d dan olarak tanınmış ır. Banıuala r:n:raoer ntUP ltuı ı, lar Ye batta tor· atler hakkında bildiklerimi ıöyleyebilirim. Sabanlak yailarıa fabrikada ocarun sözüne inanmamıştım.. 
t ~ ~a 1~ ~ ~·ı 0 ~ Amiralın, deniz ve lıaoa sllilıluının luırşılılclı milnaseHtleri pidodan kaçınmak teıllm fiatı toptan çıplak 87, yemeklik yailaraa 87, 4 , 5 asitli birin· Fakat biraz sonra komşumuıun 
I • pr k 1 oıa halclcında ilci baça/c senelilc harbin ıösterdili açılc tecrii6e- • an • v r al annı ci yemeklik yailana 90, 3,5 uitlilor zannederim ki 93; 2,5 uide kadar kızı da koıarak &'•idi: cHatJce teyze 

l eaüz aman· le ..1 • olan ekıtralar 95 yahut 97. bir baçuk aıide kadar olan ehtra ekı. ne duruyor ıun? Sokakta biri elia· 
ı ı tayin edilmlf Zere rai'!'en, ııVHtli 6ir ~aoa ~aruımı t~mın et111e~en ilıti· yapmaia imkin tralara 101 kunıı; de bıçakla Ayaeli ve Doianı ko-

f J Amiral Tom ~alsız bır ~are/cete feşe66us edışini tenldt edecelctır. kalmıyacak bir ıa Bn fiatlar üzerine navlua, teneke, fire, ıiıorta maaraflannıa da I· valayor.» Hemen dııarı fırladım. 
f ı '•) ipı kumanda edıyorda. logaliz ba arada blribiri arkutadan bir rette yakından torpldolaranı atmtf· lbesile toptaacalu için yüzde 5, perakendeciler için yGzdo 10 Ur hadc:U Aiaçlann yanında (Ali'yi röstere· 
L. ı •l ıaklarına göre, Amiral Malaya kaç torpido tayyaresi de alevler lardar. Şa halde bomha tayyarelo· veri~tir. rek) ba adamı elinde balanan bll-
•1 ı• adaaa doja Hhilln• Khata içinde ıalara römülmfiltür. rl gemilere bir iki isabet temin el· Zeytinyaiı hakkında telif ve amele veıglsl almaktadır.• yük kara ıaph bir bıçaiı •iaçlara 
1 

• tı'ya Japon ihracını haber alan· Torpido tayyarelerinin taarruz• mekle beraber aııl torpido ve tay- eadifeye lnzum yoktur. ÇGnkn Haber aldıiımıza röre, flat· ıürerken rördüm. Oıtüne dotna 
, ı. 1~ a karara vermiıtir: Harekit la· tarı bnadanıonra Repalı'a çevril· yarelerinia iılerlni kolaylqtarmak mal ,.oklar. Beyanname llo bildiri· rideceiim ıarada •taraftan «fİtmo :ı Y lerln ilinını mllteaklp toptan zey. ld I d 
! J.ıda loriliz donanmasına lı.arıı miJ. Ve o da hemen iıkelodea haıuıaada çok deierli hlzmetrör• len zeytinyaiı miktara 38 milyon seni Ö ürür• ediler. Ben de kom• 

ti · · b d tinyaiı aatıılara serbest bırakıla· b M b d M b 1,/' n bava kuvve ennan ta ıit ilk torpi o laabetiai almaş, bana mOılerdir. kilodur. Bunan için de, Beyanna- ıumas ara acı • me e; « e met 
' ' aeıioe vakıt bırakmadın ani djfer iki iıabet daha takip • uıeden hariç tatulan ve mikdara cakbr. HikGmetln zeytlnyarıoı be· aia ıa adam çocuklara Nldınyor 
1 • baıkınla Kbata Bara ÖnDndeki etmiltir • Ba 1aretle remi bir· A T l yirmi tenekeye kadar olan evler- yannameye tabi totmasaodan malt· map dedim. Mehmet ağa adamın 

miral om Pbilllpı, oril· - • ü n k fL,:ı himaye edeo Japon donan- den lıkele bordaıı nıtllne yatma•, ed 'L 1 deki zeytinyır· tarının mikdarı ise aadın, bir ara iki liraya doinn yilk uzorıne Y r yece olda. Fakat o, I' w ter e enerjı.. ve deterl •· - M hm 
ıJnı varmak. Amiral bu dGıün- mürettebat sancak bordaıı Oıtüne bir kamandan olarak tanınmıştır. 4-5 milyon kilo kadar tahmin ola· selmeie başlıyan fiyatleri azami e et ajaya hücum etti. Ba il• 

•ı 1 ıi Sinrapurdan hareketinden çıkıp kayarak denize atılmı•tar. B oabilı'r. d rada diğer komıumaz Nazif yanımıza 
w onunla beraber, harp tarihi, Ami· seviyesinde tatmak ol ap anlaıd• 

ı 1 ıl dtöer o-emi kumaadanlarana Gemi, arbk kıııe.ı ıuya römülmG•, 1 b Şu bel• nazaran barün mem• geldi. Katil ilk defa bunlara bO· 
1 ı • • y w ra ın, deniz ve ava ıiliblarının maktadır. 

•ııı rmiıtir. Bunun üzerine knmın· bq tarafa havaya doira dimdik ol· karıalıldı mllnaaebetlerl hakkında lekette 45 milyon zeytinyaiı var cam etmek lıtedi lae de etraftan 
• \1 vakit kaybetmemek için bir muı vaziyette idi. Sanki JaPon iki buçuk senelik berbin göıterdiji demektir. istihlak• relince ba, nor ===;;;::;::=;:===~;;;:;;;==== toplananları ıörüoce eıki istu· 
'ıı ı kuvveti müzaheretioi temin tayrarelerine hili meydan okur açık tecrübelere reğmen, kuvvetli mal zamanlarda 16 - 18 milyon CERMANLIK VE yon cihetine kaçmaya baıladı » 

rr tyi dahi beklemeden hareket bir vaziyette bir müddet daha kal· bir bava yardımı temin etmeden kilo idi. Şimdi belki 25 ll!ilyon Bıından sonra Halidio oila 
ı ~ tlı·r. mı1t ıonra birden daman ve kö· kı'lodar. Memleketimi .. de 45 milyon 1 SLAVLIK 6 yaıındaki Doian dinlendi. 

• ve Japonların alıoıı oldukları ted- ... O • h~di 
',' ~· Amar' alın bıı d/\•ünce ile aldı· pilk balatlara içinde röıden kay· zeytinyaiı mevcut kabul olandurwu MÜCADELESi Koran a vaeyi ıöyle anlattu 

~ bol birleri iyice hesaplamadan böyle c d · l A 1 il 
1 • arar doöra mu idi ? Khata Ba- maşlar. na röre dahili iıtiblik karıılandık· ar etım eyao ve yao • 

1 • J lbtlyataız bir harekete teşebbiıı edi· ( Ba9tarah birincide ) evimizin öniındeki ç d 
1t1 1 s· d L( f aponlar, Prlnce of Valea'in tan ıon" reriye 20 milyon kilo ayar • oyau-
1 ı\ • ıorapar arasın a.. men •· bir iki aaat daha 

0 
vazl· ılnl tenkit edecektir . Bu badiıo karıaaında Alman yorduk. (AU'yi röstererek) bu adam 

i,r• 
1
,
1 
ir rece içinde aeyredemlyeco- Eöer lnrilizler Uzak Şark filo· fazla zeytlnyaiı kahyor demektir. ve Sovyet mücadeleıini bir Cer- bize donn relcil ve baaa cAtatllrk 

yette aoyir ettiilni ve örw leden ° y ı k lt · d 30 35 il •· -

~ 
ı röre, Jıpon deniz ve hava sonra tekrar edilen bir hllcıımla ıa bu acı mailObiyetle karıılatma• en re 0 enıa e - m w men ve lslav mücadelesi ıeklinde Parkından bana limonata al• dedi. 
f t 1 t f d L f d" yon kilo arasında olacağı tahmin - k l k b k Al dedi B ı ı vuı a ara ara ın an ...eı e ı- bataraldıiını söylüyorlar. lnl'lllz kay• mıı ve böylece gerek ba filonun edilmektedir. rorme ten ve an ama tan aı a amam m. a defa kOçDk 

~/.• ji mabakkak derli mi idi ? Ami oaklaranda böyle bir malOmat yok· ve rerek bu cüretli kumandanın çare varmıdır? Ancak ba ıeyde kardetim V eyaeli röıtererek cba 
ı Sinr•parıı 9 Birinciklnunda tur. Onlar ber iki reminin az bir hazin ikibetleri taayyün etmemiş Bu miktar l'eçen sene 42 mil- tezatlar da ekıik deiildir. Meaoll bile alar» dedi ve yere ı5 karuı 
1 öil• üstü terketmiftir. Bu su- ara ile battıiını kabul ec:Uyorlar. olsaydı bu ceaur Amiraho kamaa· yon, bu sene ise 40 milyon kilo lıllv olan Bulıariıtanan muhalif ve attı. Soora baaa Ayaell röıtererek 

da d k. r·1 u b idi. yeni rekolte te•rinlsanide ah· h bi t ft l • b b d i . d" .k. 
11 111 Jıpon keıif tayyarelerinin ha· Eier Japonların bildirdikleri doiru 11n a ı ı o &ak Şarktaki ar· v mu aaım r ara • yer • maaı rı· « ana ıa en e e ın ar ıana ı ı 
r J 

9
t sahalara barlciodeki mesafeyi ise, lnrilizlerin Prlnce of Valeı'i bin aeyriae çok bqka istikametler nacaktır. Zeytinyağı fiatlerine r•· bldir. Fakat Bulrarlaran da bütün lira veririm• dedi. Korkayle kaç• 

~ JdGz ıeçerek sabahleyin Jıpon kurtarmak imklnı mevcat oldup nreceif muhakkaktı. lince, memleketimizde banrl mah• iararlara ratmen ıark cepheıine tık.• 
1~ kavvetlerinin balaodojıı ıa· baldo, Malaya sahillerinden bir in· ıal fiata, ır:eytinyaj-ı fiatleri kadar lıtlrak ettirilemediklerine ve onla· Müteakiben Ali Bıçaiıa kö· 

1 •1 
yaklqabllmek ve 0 :uman l'ilİ• filoıanun ba kadar zamaoda Kurtlarla herecanlı az niıbette yOkaelmlftlr ? MeaelA ra Balkanlarda Jandarmalık vazife- yündeki vaziyetini ö;reomek üzere 

li·I ı ıedilıe bile japonlaran kartıhk muharebe aabaaanı yetlımemif ol· normal zamanlarda batdayın kilo sinin verildiğine bakılıraa lılivhk Büyükdikill köyü mabtar ve aza. 
ı >ir almalarına vakit ve meydaa maıı keyfiyetinin efkirı umamiy.. bir bolutma başana fiati 4,S karuıken baron hiısinin onlerda da bakim olduiu· ~nle~mlt~lrAl. B 

\ ~ a•den baıkını yapmak imklnı- de barakacaia boınatıazlaia dO· Adapazarı -Adapuarının Ka 14,S karQftur. Yani Oç defa fazla. na ioanmak lbımdar. Eier böyle n ° ra ' 1 ıçaiın kardeti Mob· 
f ı 1 1 • F L bö 1 bl ınnerek mabarebeain ba ıon ıaf· yalu köyO muhtarı Klmil Atay f 1 olmasa idi Ruslarla Bulrarlara da met Bıçak ıu aaretle ifade vermiıtir: 
ı, im t etm ıtır. ualt ye r bası bakkıada malOmat •ermedik· balandaiu köyOa H meıbar avcı· Zeytinyatı iati ae normal zaman· «Sandan nç ay evvel Ali köy-
' -, de kapılmak için nriliz Amira· lerlne hilkmetmek lhım rellr. larandandar. Kqm Ziraat MOcade· larda vaıati 50 karutkea yeni ka· timdlye kadar çoktan harp halinde den reldl. Benim buradaki bab· 
1 ı ı, J pon deniz iıtıhbarat ve ke- Maamafib mabarebenio ilk nf. le ltşkilltının zararlı hayvanlara tiul edilen fiatlerle bımi 100 rörmemiz mümkün olabilirdi. Fa- çemde 15 rüo kadar çalıftt. Sonra 
ı l~etkıllta hakkında çok eksik baıının ıiddetle devam ettiji bir bir imha için verdiii ıilab ve malze. karaıa çıkaralmııtar. Yani bir mi•li kat bu biıle iki milletde birbirine ayrıldı. Bundan 6 • 7 rün evvel 
1 l "Omall olması lazım rellr. Nito- L llk b d da l ıı- - h f l o lali f la L 1 ., baça~ aaat ir zaman a Dl'İ '"" me ile koy ma ıalitana zarar ve. az a. Ç m az ya çı .. ara mı, karıı milmkün oldaia kadar ihti· ben evde bulunmadıiım bir ıarada 
,~\ ·, lnriliz filosonan denize açıldı- tayyarelerinin yetitmeaine imkio ren ayı, domuz vesalr bayvauları olaaydı 150 karat olma11 llzamre· yath davrand•. Ancak siyesi tesir· eve gelmlı ve köye ıideceiiai ıöy· 
ı 1 ~aba o ıün ör· leden ıonra ke N Lf l b b K li d. 
1 vardı. ite~• nrillzler mu are e öldilrmtiftür. imli Atay iki llç r ı. lor, Balrar banedanan duruma ve leyerek biraz ıotan ve bakla top-
1~.,. taraHat mevkiinde bekliyen ı başlarken Amlrahn telaizle bava rllo evvel avlanmak Osere rfttiji Kaldı ki devlet, seytinyaiı fi. Bulıar mllletinin bolıevizmden çe- lamıı ve ayrılmıı. Gece ıaat 24 
·, Japon denizaltı ıemiıi tarafın· kuvveti yardımı "tefini fakat Kba· ormanda birdenbire üç kartla ker· yatleriado her kiloda 10 karq mu kinkenllii yllzünden birleıemediler ıaralaranda eve relmif ve kızım 

V rörülmfil ve rapor edilmiıtir. ta Barodaki lnl'iliz tayyarelerinin, ıılqmııtar. de yoksa bu lılivhk bi11inla Bal· 17 yaııada Müzeyyeni (evvelce 
\ ,. raPor uzorine J ıponlar zaten Japon ihraç bareketioi himaye edeo Kayalar köyllnün cesur ve dinç sarılaıak ateş etmek iıtemlf iae de gar zihniyetinde do yerleımiı ol. vermek iıteyip de ıonradao reri 

:A~ elce 1 almış ol.d_aklara emniyet ve J ı · 1 b bed b b 
1, apon tayyare eray e ma are e olan mu tarı emen silihına dav• aksi bir tesadüf eserile elindeki duğ'tınu kabul etmek manhkı bir döndüiümüx) Şevket'• teslim etmif, 

t ~bir p inı dabılınde lüzumlu ba· oldukları için yardıma relemedikle· raaarak bu azrıa Ye rözG kararan ıilib patlamımııtar. Bu ıırada SO• rörüı tarzıdır. Onan için ba har· Ben kard .. lmi pek iyi biliriıa. 
' '..kuvvetlerini hareltete reçirmiı- riai ileri ıüriiyorlır. Nihayet yalnız kurtlara ateş açmıtbr. Çıkan kar• {rakkanhlıiıaı bozmadan Klmil ni bin gidiıini ve alı.ibetioi yalnız Af. Onlardan 50, 100 lira almadan 

lir. • • • üç loriliz avcm muharebe ıabaııw ıunlar kartları yaralamıı iae de bayet tüfetin dipçiiile kartlara man ve Sovyet milletleri bakımın · teslim etmemiıtir. • 

Gece, lorlliz filosunun Gstlln· 
seçen bir kaç Japon tayyare

,, "\mirale, filoıaoan vaktinden ev. 
'·,· • ketfedilmiı oldurana anlatmış 

. ba vaziyet dabiUude baskının 
ı arıltnall ihtimaJıni uzak ıöreo 

ıiral fı loya Sinrapura dönmek 
I rioi vermiıtir. 

• ' Sabableyio lnriliz filoıa cenu 
' doiru seyir otmeie baılım•ı ve 
1- muafedeo üç Jıpon teyyareai ta 

)
J odan takip edilmittir. Bir iki ııat 
ıde bu üç tayyareye bir çok tay 
eler daha iltihak etmiştir. Saat 

ı' 15 d9 Prince Of Valeı yakınına 
~ ;almak iıtiyen ilk tayyareye 
± rtı at•t açmıttar. Ba, baılan-

ıtı. ÇOnkll Japon bombardımın 
l • torpido tayyareleri derhal her 

aftAD hücuma baılamıılar ve 
tblı bir muharebe cereyan et· 

~ ttlr• Japonların iddia ettikleri 
J1 biç bir Japon tayyareciıl tay 
~ ·•iyle beraber remlletln Ostllne 

't laaamııtır. Blllkiı lnriliz gemi· 
tain çok fiddetli topçu ateıi 
rtmııda bomba taıyareleri beı 
1 metreden &f&iı ineaemltlerdir. 

Bomba taarruzları evvel& Re· 
... 'oio üstOode toplaaaıttar. Atı 

t,: llzlerce bombadan bir tanesi 
j; ı 1 

:emioln catapalı güverteslpe 
bir iıabet olarak düımfiı ve 

, Jlk bir yaorıo çıkarmışt11. Ge· 
• bomba tanareleriyle ajrq11 

na retmtı fakat baalar, batan ,.. maalesef öldürmemiJ oldapadao, vurmıya bqlamııtır. Muhtar bu dan deiil, Cermen ve lsllv arkla· Muhakeme vak'a yeri ile ıaak· 
milerin mürettebatını toplamakla kartlar muhtar Kimil'ia üzerine mütbif mücadele ve boğuşmadan rmın mukadderatı bakımından ölç- tol Beşir'io evi uasıadaki mesafe. 
me11al olan lnıiliz torpidolarından ıaldarmıılardar. sonra kurtları öldümret• mavaffak mek, biçmek ve mab.ikemo yürüt- nin k8ffi ' vo AyaeliD dlnlenmei 
baıka bir şey balamamıılardır. Kimil bu anda sililbına tekrar oldatuno ıöylOyor. mek yegine doira olan bir ıeydir. için yarına barakılmı,tar. ., __________ _ 
~[ Tarihi Roman : 11 1 

mesafeye kadar yaklaımıtlardı. Hatta içle. 
·rlQden birkaç dOıman daha yakınlara 
kadar sokuluyorlar kuzacakların yanından 
ok ribi reç• rldiyorlırdı. 

Mahafıa kumandanı 
- Karlar kadınının biai ılmdi nereye 

götOrdGiGatı anladım • dedi • Keve kam• 
,.boa dotna rWiJoraz. 

~nad 
- Arkalarına! diye bomardıodJ, 
Ufakta Beşenyö'&enn ıoncnları rö· 

rOndüiü p~aıı rGa --.k üzer• idi. 
Mabafaz kaaıaadaaı •ulıeti efendiıioe 
haber verdi. Çaaad Qzearllerı (lzeriae di· 
kildi. Y orrao atını sıradan ileri \benrile· 

di. Adamları hayHtle ark11ından baltblarM. 
At çayırda büyük bir kaviı çizdi ve iati. 
kametini Maroı tarafına doğra çevirdi ... 
Kamandan eieriode aallaadı ve aba boy. 
nandan qaj'Jya dofn ıarktı .... 

Birkaç kiıl atlarını o tarafa doğru 
kottardul•r ve kamandanlart yere düıme
deQ kacaklayabildller. 

Şimdi koca rövde karamq ot!arın 
üzerJnde röaleri kapalı olarak yatıyorda. 
Çebreıi mot morda. Botazmdan korkaaç 

ZIND I KLAR 
- Efendim, Çanad efendimiz • diye 

bıiardı. 
Glln artık batıyordu. Gök kaa kar· 

mızı idi. Sazlar1n her dalı kana batmtf 
rlbi kızıl bir reok almııta. Hava o kadar 
ıakladl ki bir tek ot bile kıpırdamıyordu. 
Ucaktan Beıenyö'lerin nal ıeılerl bora 
1adalara ifitiliyorda. 

Papa• Tuilo, Çaııad'ın yanına diz 
9öktll yllklek Hale duaya baıladı. 

- Proflciıce anima christiana-. 

Ba e1Dada Çanad tekrar rözllnll açta. 
Nerede bulıuıdapna vo ne oldotuoa bi• 
le111odi. Hayretle etrafına kırmızı röie 
bakındı. Bu arada birkaç defa 

- Karlar kadını 1 Karlar kadını 1 diye 
mırıldandı. 

Papaım bqının Gstlladoa bir Beıen· 
yö oka vızlayarak geçti. Banan berine 
k6r Beç'in rOr aeıl yOkaeldi. 

- Çevrilio arkadqlatl efeadimizia 
CMedioi muhafaza edelim! 

6-
Puar sabahı. 
Kral lıtvao'ın .. riyle Çaoad kaloal 

llnwuuaı alao Marot kaimde 8efeo1ö'. 

ÇEViREN ı 
lrmaia açılan ~apu önllnde ve kale 

içeriıinde ıabahtanberi teliıh ıidip relw 
meler eksik deiil. Piakoposlatan merkezi 
olan bu ıehirde böyle pazar rilnlerl ma· 
kaddea ıa lle vaftiz edilmek istiyenleri 
kale muhafızları ıaraya dizerler IODH pa'\ 
pular onları kiUıeye aevlr.ederlerdl. Son 
zamanlarda böyle h1rlıtiyan olanların ıa· 
yısı bilbaua artmııtı. Ç6okn Vıli kendi 
mıotakaındaki potpereatleri hudad harici 
edeceiioi illa etmiftl. 

Erkekler at ıartında kadınlar ise t .. 
kerlekleri tabak ıeklindeki kağaı araba· 
larıyla rellyorlardı. Üzeri renrirenk örtü
lerle rölrelendirilmiı olan her araba kar. 
mızı yüzlO, allı yeıWi ık elbiaeler riyiol!if 
kadınlar, kızlar, parlak rözlü çocuklarla 
tıklım takhm dolardı. Arabaların etra. 
fanda ellerindeki ıopalariyle tosla yollara 
vura vara yürüyen upkları bulunuyorda • 
Kiliteye 11imıyao nöbet bekliyeo fakir tabaka 
MarOf nehri kenarına, kalenin ıuya açı 
lan kapaıanan önGne çömelirler ve ıara• 
farını beklerlerdi. Ba .. nada lsmailller 
pazar kararlar, erkeklere bıçak, kibrit, 
kadıoları ile cam bou.klar, ıDmllfll ta· 

Semih U ggur ] 
mıılar darııyorlardı. Bualar dörtköıe 

tahtadan yapılmıı teknelerdi. Erdel'den 
l'•liyorler Tuaa'ya doira ıideceklerdi: 

Pas.ar müoaıebetiyle kalenia dibinde isti
rabat ediyorlardı. (Bir zamanlar Ayton'nin 

mahvına sebep de böyle bir remi olmuı· 
ta. Bizanıhlara rtıveoen Aytony krah'nıo 
tuandan rllmrük almıı ve kral kendisine 

karıı yapılan bu hakareti Aytony'nin ka· 
nayla yıkamııtı.) 

Kale 1aklalerl krat•ın remicileriyle 
konaımaktan pek boılanmazlardı. Kilise 
bunlara iyi &'Özle bakmazdı. Çünkü hemen 
hepıi Erdelli olan bu remicilerin iman pek· 
liğinden emin deiildi. Bunların ekseriya 

müıterek beylerin caauılaranı ıakladıkları 
aöylenird!. 

Kale aıkerlerinin uzakta bulaodaia 
zemaolar daima kalenin nehre açalan ka· 
pu •unun mııbafızlığıoı yapan Pisltopos'an 
siıihla adamlara bagiln içeriye rirmek için 
milıaade i>tiyen bir Çukurova beyi"nin 
aveneılyle kapa önüne reldiglni hayretle 
ıördlller. 

Hwlrea biUrJi ki ÇuL urova beyleri 
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Tllrklye Radyodlfthyon poetalan 
TOrklye radyoıu, Anlı.ara Rad7oe• 

Kehle 've pasta V•• z·· •• h 
y ZA . •Tan•m nog anan ma • Bir burunun yaptığı servet 7,30 Prorram n Memlek 
ULUNAY cDiltkat• sütuna 

• na yazan mobar t l'd V 
rır, dün resmi imladaki büyüle yan aç o agu e~~llıQ 
lışlırı anlatırken pek canlı bir nok 'Y ;::I 1 

taya dokunmuş; o kadar ki ikinci 
planda lazım relen bu nokta, asıl 
mevzuu bile unutturmuş, me1ele U• 

mumun sıhhatine dokunuyor; ba iti l 
barla bir çoklarınında mide1ini bu· 

Birleıik Amerikanın Parckburr 1 
k:aıaba1ında, Mosmaa na• 

mıoda bir dilsi:a n aaiır yaıamalc· 
tadır. B• adam, koklama kuvveti 
tayesiade zeario olmuştur. Bu a . 
damın koka almak ha11a11 o ka· 
dlf lı:eıkindir ki, 300 metro uzak. 
tan a-örmekıizio kokusundan yal· 
oıa hayvan nevini deiil, cinsi, yani 

erkek mi, yokıa dişimi olduiaoa 
da teıpit ediyor. • 

Moıman, yine burnunan kuv• 
Htl aayeıinde, bir çok ıa kaynak 
!arını da keşfetmiştir. Burün ba 
adamın Hrveti 100,000 doları r•· 
çlyor. 

aaat ayarı. 
7,33 MilzikJ Radyo Sıloo ot 

ı.: .. trası. (Violoniıt Necip Aflıo}. 
1 • Offenbacb: Orpbeoı 

laodmyor. 
Bu fıkra ~öyle yazılabilirdi: 
«Tf>mizliie riayet etmiyen bir 

fırın hakkında tatbik edilen teşhir 
cezası yanlış ibare ve yanlış imli 
ile ilin edilmiştir.» 

Böyle yazılsaydı fıkranın ebem 
miyeti azabrdı. Muharrir, tam bir 
realist gibi davranmış ve şöyle 

yazmış: 

«Bir pasta f ırıoı Çllbştırdığı a· 
melelerden ikisinin çamaşmnda bit 
bulunduğu, pastalarında da bit 
çıktıiı için üç rüo müddetle ka· 
patıldı.:. 

Bu cümle oydurma pastacıları 

" 

b' ha• oldukça telaşa düşürece ır 
berdir. Çünkü okuduktan ıonr~ 0 

• Ll' aıtalara camekan• 
&cayıp ren11. ı P l d 
d - d-'-çe öcrilrmemek kabl e a sor u.. • •.• 
• 'ld' Dostlarımdan bırıoı tanırım 
" . ır. d d'"' ki bir sokak satıcısın an ye ıra 

ravanide çürük bir azı dişi çıktıiı 
içia ne zaman ravanideo bahsedil· 
ıe baıtalanırdı. Bu itibarla 0000 
için aatıcı ayırt etmek imkinı kal· 
mamıştı; bir kalemde bütün rava· 
olciler sattıkları mal ile beraber 
mahldlaı edilmişlerdir. 

Bitli pastalarda böyledir; bııon 
inceleyip 11k do\uımıya lüzum rör· 
meden ben kendi heaabıma bo lü· 
zumsuz lükse öiüre öiüre veda 
ettim. Buodaıı ıoora her paatada, 
piıliii remz eden bu bıışerenin bu 
lunmamaaına inanmak bence kabil 
değildir. Karına keaat &'elen fırıncı 
kendisini müdafaa için şöyle ıöyleıe 
ne cevab verebiliriz? 

clki amelenin çamaşırlarında 
bit olursa ne çıkar? «Pire itte, bit 
yiiittea meaeline röre bu, onların 
babayiiit olduklarına delalet etmez 
mi? Bit bizde kahramanlık nişane· 
ıidir. Birdenbire meydan okuyan 
kabadayılar: «Hele sabret. Biraz 
bitim kanlaoaın da o zaman rörü
şürüzl• derler Kanuni Süleyman 
vezirlerinden Hüsrev Paşada cüz· 
zam illeti olduğuna römleğiodeki 
bit miyar olmadı mı? 

Eıki maaallara bile: «Var va. 
randan; ıür, ıüreoden; yatılmıyor 
ıu kehle :_ile pireden• başlangıcı 
ile ririıilirdi. Bit tayin ettiii a-aye
ye doiru yürüyen azimli bir bay· 
van olarak tanınmıştır •. Banan için 
cbir topal bit, bir recede dokuz 
yaıtık dolaıırla derler. 

Define hikilyelerinde de bit 
milbim rol oynamıştır. Çobanın taş 
ilzerinde bit kırması tılsımı kan ile 
yapılan bir defineyi ortaya çıkar· 
mııtır. 

Böyle olduğu halde pire ve 
tahtakurusuna niıbetle hıterelerio 
en aiır başlıaına karşı hi11edilen 
rayiz ve kin bin türlü maharetle 
yıpıp meydana retirdiğ'imlz pasta. 
lardao herkesi nefret ettiriyor." 

Fırıncının derdini anlıyoruz. 
Fakat ne yıpahm? Blliıdan evvel 
paıta ile bit arasında kimse bir ya 
kınlık röremezdi. Fakat bir müd
det için paatayı bitten ayırt ede
miyeceilz. Mahut fırının pisliği bizi 
bu lükaten vaza-eçlrlrae ne devleti 

Adamın biri altın yapmak için 
elim - i • Simyb ötreomek iıte
miş; bir bir ehline başvormq. Ho
caaı bunun için yapılacak şeylerin 
hepıloi tarif ettikten sonra: 

- Oilam, demiş. Tam iıe 
baılıyacatın zaman aakın aklına 
tilki kuyroiuoa getirme! 
. Fakat altın yapıcı oe zaman 
lf• baılamak iıtese aklına tilki kay 
rotuııan 1 · • re meaıne mlnı olamaz 
m10. Bir rn h 
ıorm\lf: n oca11 raatlıyarak 

- Naııl ? Alt 1 • mu ? ın şı ıllerllyor 

- Ne rezer ? y . 
yor: erınde sayı· 

- Neden? 

1 
- N~ldkle nkolac~k ? Ald1ında 

o mıyan tı uyruıaou ıen Ll 
'd -~~ ma getır in de ondaal • 

( Tan'dan ) 

Zayıi ekmek karnesi 

Yazan 
Vl-NO 

Proparanda ve reklim denen ıeyin bir . kı~met~ ola· 
cak elbette. Bu u(arda devletler de, bcarı mue11e· 
ıeler de milyonlar sarfediyor. Köylümilze bir ne• 

vl propaganda 
suretle: 

yapmanın faydalı olacağı kanaatine vardım. O da, şu 

Hani, meşratiyet seneleriodenberi, ~ıta~yon bekleme aalooları?a bir 
takım renkli lahvalar asılır. Meıeli, «Bıt şoyle muzır hayvandır, 101aoa 

t·ı- - · · 1 y 1 ıııırınca yapılacak tedbirler şunlardır». «Kaduz ı uıu geçırır », c ı an 
köpekten şöyle koraamaiı». cTrahom, .7:era hastalıklvına karşı neler 
yapmalı?». Ayyqlığın ıono ber~ttı~» 1 

Bu mevzolar telkin etmek uteoır. 

N t. d oe yılan ıokmaaınıo, ne ıalrın illetlerin, ne kötü baylana 
e ıce e L k' h' L - - ilml•tir. Fakat pek ço-. ımse ısse upmıı olacak. Netekim 

onune reç y ı. ı~ ld'·· . l'b b '- ta anları aaııl kaşanma-. azımre ırım g-a ı a epimiz kamaralarda can11.11r r _ .. _ • 
1 

• d' 
alı daran resimlerden rormu,, orrenm fi% ır. 

aı . Geçenlerde bir yazımda anlattı;ım gibi, devletin «müstahıili koru· 
maka ıiyaseti ıonocunda memleketimiıdo çifçi aıoıfı reiıiş bir oefe1 al· 
mq bulanoyor. Bir içtimai tabakayı yilkseltici en bilyük vasıf onda rö· 
rllıımeğe başladı: «Sabo alıcı kabiliyet». 

iyi amma ne ıatıo alacak? O zaten toprak ürünleri müstahıılıdır. 
ihtiyacı 1anayi mamullerine ... Milli Şefin ıon nutkunda ıöylediiı ribi, 
bizim baılıca ııkımız - hele ilerde - sanayi cihetinde olacak ribi rö-
rüoüyor. 
Hal böyleyken, imalatı nasıl renişleteceiiz? Ne yapıp da ne aatabilecej-iz? 

En iyisi köylünün kendi işini mümkün olduiu nisbetlerde keodioin a"Örmoaidir. 
Şüpheaiz,bir çok maddeleri yarı mamul olarak, gene şehirden tedarik ederek. 

işte bu noktada, şehirli münevver ve rehber ııoıftan köylüye bir 
aiabeylik yapmaaı beklenir. Elimi7.de muhtelif vaııtalar var: Şu anlattı
j'ım tarzda duvar Jibvaları. Halkevlerinia köycülük şubeleri. Köy ensti· 
tüleri. llb. 

Az. çok aıilreffehleıtliine nazaran, köylünün hayatında bazı maddi 
değişiklikler olma11 lazımdır. iskemle, masa, muhtelif aletler, oda tao.ıi· 
mi, ahır, kiremitli dam, dokuma teıa-ihı, ne bileyim, köy şeraiti içinde 
yapılabilecek bin bir şey ... Robinson'un ısıız adada, yalnız başına bı· 

şardıkları." Yani bizim, milletçe behemehal baıarabilmemiz lcabedeo 
şeyler •.• 

Belki yalnız re1imler de kAfi deiildir. Bunların küçük modellerini 
yapmak .• Fakat bayır, köy köy dolaşmamak, {çftnkil bundan pratik 
bir netice çıkmaz) kaaabaların pazar yerlerinde alışveriş için relen köy
lüye bunları röstermek, cŞa eşyayı kendin şu ıaretle yapabiliraia. Orta· 
11nda !aşadığın tabiatta bllouo mal:aemeıi vardır.• diyebilmek. 

Koyl.in Y•1ayış seviyesini bir parmak ylllaeltmek için bir hayli ui· 
raşmak .. 

• Seylan sularında 
y Z A N Uzak doiu har. 

ABiDiN bi, b"tıya doi
ru reoişliyor. 

DAVER Şimdi, • artık 
Seylio yabud Sereodib adasının 
yaimurlu rölderiodı YO ııcak ıa· 

larıoda dövllfülmektedir. Pek iyi 
bllmlyorom ama raliba Hazreti A· 
dem Babamız, Cennetten bu ada· 
ya inmiş veya borada oturmuş i· 
miş. cHayat Anıiklopediıl» ne sö· 
re ada ile Hindi.tan ara11ndakl • 
boiazda bulunan mercan döküntil· 

• Aktam'dan -

deniz harbi, artık deniz • hava har· 
bi şeldini almıştır. Meşhur Amiral 
Beatty ( Biti ) oin iki zırhlıya bir 
tayyare ~emisl vermelı: fikrinin doi· 
ruluia meydana çıkmıştır. Nitekim 
harbe rirerkeo 8 uçak l'emiıi bu. 
lunaa Amerikalılar, 26,000 toolok 
11 tayyare a"emiıi daha yapmakta· 
dırlar. 

Japonların, Seyllo kıyılarma 
16 kilometre ribl yakın bir me1&
fede, bava hilcumiyle Hermeı'i ba· 
tırmaia muvaffak olmaları, jıpoa 
bavacılıfının neıı:adar kudretli ve 
cl.ir'etlcir, nekadar bııirli ve feda
kir olduianu bir defa daba ispat 
etmi4tir. Harbden evvel, Japon tay· 
yarecilerini, ll&lıl bor rördükleriol 
valttile ba ıntuada aolattıiım An. 
rlo Saksonlar, belalı bir baıma çat. 
mış olduklarını, artık kabul etmiş 
olsalar rerektir. 

- Cumhuriyetten -

• • 
Bu büyük 1erveti lı:oldama kuv. 

veti sayeıiode ilci petrol menbaıoı 
keşfederek kazanmıştır. 

• 
Boşanma ve evlenme rekoru 

Amerikada,::Kaliforniya vlli· dy, mahkemeyi evlenme daireıin· 
yeti .şebirleriodea birinde oturan den ayıran 68 basamıiı inmek 
Freddy Bonaoo namında bir ha- için bet dakikalık bir zaman sar· 
yan, ikinci defa boşanmış ve bo- fetmiştlr. 
şınır boıaomu evlenmi.ştir. Merdivenin alt basamaiında 

Boşanma ile evlenme rekor m6ıtakbel kocası ile ıabitler keo· 
teıkil edecek bir çabuklukla yapıl· dlıini bekliyorlardı. 

Alt baaamaktao evlenme dal· 
reıine ririp doiruca defterini im· 
zalamak için iki dakikalık bir sa
man reçmi.ş, bo ıoretle ba iki iş• 
Amerikada rekor 1ayılan bir ıil
ratle yani 1 dakikada başarılaııı· 

mıştır. 

Mahkeme ıolona. evlenme dai 
r11iadeo 68 baaamaldı bir merdi
.enle ayrılmlf bulunmasaydı, bu 
iki İl daha çabuk rörillecekti. 

28 ya.şıoda olduğu halde 87 
kilo ajulıiıoda olan madam Fred- tır. 

Ceyhan Belediyesinden : 
AÇIK EKSiL TME ILANI 

53 Numaralı Koruklu caddesinde yapılacak idi kaldırım 
ve beton bordür ve menfez inşaata 8786 lira 73 kuruş 
keşif tutarlı olup mukarrer olan 6/4/942 ihale gününde zu· 

bureden tek isteklinin vesaikinde noksanlık görüldllj'ünden, 

24.4.942 gününe talik olunmuştur. 
Muvakkat teminat ( 659) lira ( 10) kul'Uftur • 

isteklilerin 942 yılında Ticaret odasında kayitli bulunma

ları ve ihaleden önce muvakkat teminatını maliye veznesi

ne yatırmış olmaları ve sekiz gün içinde müracaatla ya 
Viliyet Nafia müdürlüğünden veyahut Ceyhan Belediyesin

den bu iıe mabıus müteahhitlik veıikaıı istihsal eylemeleri 

ve muayyen olan ıiln ve aaatta veaaikleriyle birlikte Ceyhan beledi· 

ye salonunda hazır bulunmaları llzımdır. Keşif ve ıart
namelerini görmek isteyenler mesai Hatları içinde fen işleri 
büroınua müracaat edebilirler. 1885 9 • 15 

heonemde 

2 • Tbaler: Polka: 

3 - Cbriat: Yıldıdına 
tını. 

7,45 Ajanı haberleri. 

8,00 Müzik: Radyo Salon ork 
trası prorramınıo devamı. 

4 - Ro11ini: UverUir; 
5 • Löbr: Galop; 
6 - Mou10rpky: Poloaea; 

8,15 -
8,30 Evin ıaatf. 
12,30 Prorram ve 

1aat a,.an. 

ler. 
12,33 Mü:aik: Şarkı 

12,45 Ajaoa lıaaberlerl 
13,00 -
13,30 MtıEik: Faad prorama. 
18,00 Proınm ve memlelı: 

aaat ayarı. 
18,03 Milıdk: Radyo dana 

keıtraaı. 

18,45 Ziraat TakvimL 

18.55 Kooaıma (Dı~ politi 
hadiseleri). 

19,10 Mür:ik: Saz eaerlerl. 

19,30 Memleket ıaat ayarı • 
Alanı Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika 

19,50 Müzik: Fasıl prorramı. 

20,15 Radyo razetesi. 

20,45 Müzilu Bir Halk tOrkOs 

öj'reaiyoro1: - Haftanın tnrknıo. 

21 00 Kona~ma (S,ilık aaati 

21,15 Müıik: Şarkı . ve Türk 
ler. 

21.45 Müzik : Riyaaeticamha 

Baodoıa. (Şef: lbuo Künçer.) 

1 • lsmall Znhtü ı lbtif 
martı; 

2 · J. Strauss: ilkbahar n 
şeal (V •lı): 

1 LAN Zayi Belge 3 • Meade111obn ı Seofo 
Kantatın Allerro'ıo; 

1940 sene~inde Adana er-

Adana As .sa -
4 · E Rever: Salamho o 

kek lisesinden aldığım 136 raııodan Fanhıi; 
numarala Belgeyi kaybettim. 5 .Joae Franco: Arnero ( 

tınalma komİS• yenısını alacağımdan eskisi· so - Doble). 
nin kıymeti olmadıj'ını ilin 22,30 Memleket .5aat Aya 

YOnUndan: ederim. Ajanı Haberleri ve Boraalar. 
Bucak mahallesinde 66 22,45 -

1- 300 ton Odun kapalı numaralı evde Kemil 22,50 y arıokl Prorram • 
zarfla ebiltmeye konulmuştur. kapanış 

2 - Muhammen bedeli L_a_u __ N_ö_b_e_tç_i_E_cz_a_n_e_J ------------
9000 lira olup ilk teminat~ 675 Gece _ 

Hradar. Tahsin Eczanesi 1 TA K V 1 M 1 
3- lbaleıi 21/4/942 Salı (Yeniotel yanında) -

15 Nisan 1942 ıanü aaat 14 de yapılacaktır. 
4- Evsaf ve ıartnameıl 

herıiln komilJORda iÖrillebi
lir. 

5-lıteklilerin belli iDnde 

muayyen aaaten bir uat ev

veline kadar teklif zarflarmı 
komisyonda buluadurmalara 

illn olunur. 187J S-10-lS-20 

ÇARŞAMBA 

YILıt942. A Yı 4Giin: ıos Ka1ım 
Rumi 15SS- Nlıan 
Hicri 1561. RobUllenel 

lerloe cAdem köprüıü» ve ada
da büyQk bir lotan ayaiıoa benzi. 
yeo 2260 metre yükaeklii'iode da· 
ra da cAdem tepeıi• denilmek· 
te oldağuoa bakılıraa, inun netli· 
ni türeten el numaralı adam> bu
rüzel adada yışamış olmak lazım 
geliyor. Bilmem kaç röbek sonra 
torunlarının Seyllnda Habil • Ka· 
bil macerasına naaıl taş çıkarttık· 
larını rörae «Hazreti Adem> dt 
Şaşar kalırdı. 

eı================================================~ 

Sıcak iklimlerin biııbir nebatı 
ve bu arada nefis çaylarından bq· 
ka zümrl.id, 1afir (rökyakat) ribl 
kıymetli taılariyle de meıbur olan 
beı buçuk milyon nüfuslu adanın 
çiçekleri ve toprakları kana boyan· 
mağ'a ba4lamıştır. 

Son Japon tebliii, Seylloın 
Trlnlcomali l.i11n açıklarında, lnri· 
lizlerio 2 hafif kruvaıöriyle 1 tay· 
yare remlsini, 1 muhribini ve ı ka. 
rakol remisini batırdıklarını iddia 
ediyor. lnrilizler iıe yalniz Her· 
mes uçak gemiılain battıtını ka· 
bal ederek öteki kayıpları yalanlı
yorlar. 

Japonların batırdıklarını ıöyle· 
diklerj Birminrham hafif kruva· 
ıörü 9100 tonluk ve Emerald ha
fif kruvazörü de 7550 tonluktur. 
Birlociıi 32,5 mil gider ve 12 ta· 
ne 152 lik top taıır; ikincisinin 33 
mil yolu ve 7 tane 152 lik topu 
vardır. Hermes uçak remiıi lae 
10.850 tonluklar, 25 mil ıt\ratı var· 
dır ,15-20 tayyare~tıfır; mürette· 
bab 664 kişidir. Hermeı, tayyare 
remiıi olarak yapılmıf ilk &'emi 1· 
di; 1934 te yenilenmiş, çok deniz· 
ci, az yalpa ya.,.o, rayet muvaze. 
lnel~ .bir tekne olmakla meşhurdu. 

rılız douanınası bununla 4 üncü 
~YY~re remisini kaybetmiı oluyor. 

ar e rirerkeo lnriltereoin hiz-
mette 7 uraL . . d 

6 • • ~ remısı var ırı ta-
ne11 de tez -h 'd' b 1 • . ra ta ı ı; an arın 
dordü bıtmlıtir; öteki ikislolo 
de 1942 de bitmeıi makarrerdi. 

lorilizler.in, .harp içinde, bqka 

, =-A-S K-E R L---1K1 Sen Hazer baskını muvaffak oldu mu? 
"=============YAZAN: Hüsameddin Ü/sel=~ 

I• ngiliz donanmaaıoa menıup lcüçGk remiler• cüretı i ve takdire dejer bir hareketle denize mak için dütmao remilerl arasında ateş kayık· 
den ibaret bir deniz kuvveti Fraoaaoın açılarak lnriliz filoıiyle lnriliz ıahil toplarının larJ 11vketmek uıuldeodi. 

Alman işgali altıodaH aabillerinde, büyük ter• kudretiyle ve mayioleriyle eileoir bir tarzda Düımao remileri ara11na düşecek olan ba atet 
sanesi bulooın Sen Nazere ini bir baakın yıpb. kanal boyanca muvaffıkiyetli bir lf!Jir yııpma- kayıkları rampa edecekleri remilerl tatuıtar· 

Sen Nazer teraanesi büyGk teıiıatı ve ha· ••, lnrilizler arasında derin endişeler uyandırdı. mak ıuretiyle düşmanı ıaıkıolıklar içinde ıo • 
vuzlariyle Fraoaanıo bu sahillerinde balooan en Demek lnfilizler aldatılmıştı. Tonlarca bom. kardı, 
büyük remi yapı fabrikaaıdır. Franıız donan- baların patladığı bir ıaha altında Alman deniz lofilizler bir deltroyerl ayol şekilde patla• 
ma11oa büyük deniz harp remileri yapan bir unaarları tehlikeıiz kalmak ıırrıoı temin etmiı yıcı madde ile doldurarak ona zamanında ayar 
teraanedir. bulunuyordu. edilen tıpalarla tecbiz ve ihzar ettikten ıoora 

Alman açıkdeoiz filoıuoa ait büyük remi· Demek ld bu remiler iyi bir kamuflaj ile diier remilerio bimayeıinde ol.rak Sen Nazer 
leri bavuzlayacak ve eksiklerini ikmal edebile- düşmanın rözlerloden ıaklanmıı ve dOımao teraaoeıindeki bllyük bavazuo yanına kadar ıo-
celc, bütün deniz vasıtalarının her tnrllt ihtl· muvaffaklyetle atlatılmııtı. L L d . f'llk ettirdiler ve büyllk havas-

ı 
r.arar. ora a ın ı • 

yaçlarını karıılıyacak kudrette bulanan böyle lkbaharda ortalık caalaoıoc·a Alman açık la bu ter1aneni.ıı ifo yarar makine ve vınçlerlnl 
bir mileaaeseye karıı İnrilizlerin ılmdiye kadar deniz filoıonon mühim koraaohk hareket• tahrip ettiler. 
bu tekilde bir baskın yapmamalarının ıebebi lerine atılmaaı ve tekrar bu limanlara uirama- J T 

1 
ba işte muvaffak olduldat1aı , 

belki ıu ıuretle tefıir edilebilir: 111 beklenebilirdi. 0~1ı:a:~ar ııe muvaffak olmadıklımnı ve 
1 - Ba aabillerin, remiler ıoknlacak de. S .

1 
rf pek çok zayiat verdlerlnl iddia 

receden daha kuvvetli bir ıarette tahkim edil- Bir rOo en Nazere relerek oradaki ha· keadı e d 
mi• olması. vuzlardan iıtifade etmesi de çok tabii idi. Al· ediyorlar. Harır'.I tarkaf ~n. bu b~esele • haklı ol. 

"Y 1 b * J b' f d .w. il anfayabı me IÇln ıraz zamanın f eÇ• 
2 - Bo-yle müıtabkem mev•ı'Jere Lar•ı d-- man ara oy e ır ınat vermek budalalık o - a.-o E" l 'il l ff L 

ti k 
.. r. ... .... lordu • 111esi icap eder. ıer orı z er muva aa olda-

niz kuvve eri ba ımından fazla miktarda kay· lar da büyDk havuza tahrip ettilene ba, kıy· 
ba u;ramak endişeıi. İngiltere deniz kuvvetleri ba taraftan re- metli bir it yaptıiını rösterlr. 

3 - Alman açık deniz donanmaaıoa men· lecek baakıolar kar•111oda •a•ıp kalabilirlerdl. ç k- b t kd' d Al k d 1 ... ... ... kle ün u u a ır e mao açı eniz re· 
sup büyük gemilerin bava kuvvetleri tarafından ogilizler, Norveç aahillerioi kontrol .• et::lao milerinin bir vaziyet karıısıada yara aldığı za. 
tehlikeli ıurette tahrip edilmiş oldatu kanaati. beraber bu aefer Fraoaaoın ~~ıa;:•ı:oıurlar man bu limana ilticaaı faydattı kalacaktır. 

Alman açık deniz filosuna baila büyük Maoı ve rarp limanlarını da Yd bulaodar• Çünkü teknHinde yaraıı büyllkçe olan bir ı•· 
1-- - "'e L-uvazo-r(erle daima (ÖZ altın A remilerdeo iklıioio ve bir r.ruvazorün Breıt ... r.r minin havuza alınmadan tamiri mümkOn olamn. 

limanında uzun zamandanberi loriliz bombala- mak zaruretinde kalacak,larfdı.la •arara oiramı• 
.. ~ Banu gö-z önünde tutmak mecburiyetini d•· 

rının tahribatı altında kalmall noktasından dO· Alman harp remilerl~ıD :: o• denizini r•ç· k ı Al ÜL L d • L 
ld • ı_ d 1 b' b ld b' deobıre ın• ... yaca o an maa y ...... eoız r.umandanlıtı 

şüon ürG ta..dir e şu kanaate vırı abilir ki ır . ~ e ." ıalarıoıo rözlerlni dört büyük harp remilerine vereceii vazifeleri o-
ba remllerı'n (ı'ler tatar) yerı' kalmamı•tır. mesi, lnıılız denıs ıaaka - h d I .,._ ... d rore eaaplamal zorunda kalır. Bo a n8• .... 

A açtırmaia veıile ol 11' • 
iman açık deniz filoıuouo, Şarob&ut, Guay lnrillzler ba limaııı ve buradakı teslılerl ler için bilyük bir faydadır. 
zeoav, Prens Oa-eo ribi kıymetli oo1Urla- k k • 1 eıki zamanın ateı kayıklarını an. Eter bu havuz tahrip edilmedlya• la6'1J8-

rıoın aylarca tayyare filolarının bombaları kar• Yd:r:abi;ç,:kilde hareket ettiler ve bu hareketi lerio yaphiı fedaklrhk, boıa ~,,.. 
şııında tamamlyle tahrip edıldijine lnrilis ami· la katınlmtt d•••kdr· IJkba...,. 

modern vaaıtalarla yaptı r. ralllii lnanmıı ve eadifeye dilfmeeiae ıebep 



~~ 'lı 
•• ı .~ GENERAL ELECTRIC RAD 

1,. • Tertibatı Hivi Yeni M~el (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~· ~~~Nazarı Dikkatini Celbederiz. . f' ~ ADRES : GENERAL E .. ECTRIC Adana AcentahOı, Asfalt caıdde BURDUR00LU 381 

: :~;~.&.&ü.&.&.&.&.&.&.&ü ................ •.&üü.& .... •••• ................... üü •• 

·~j:, 'lS TAN Sinemasında E As1.ı sıNıMADA ~ Alsaray Sineması ~ 
:;.:',1,1'1:~,ıl=a AŞabrkınd•nuglUvzeıe •• h ... am•pl•n,nıln•i ~. s;::;· BU AKŞAM 7:',,j" BU AKŞAM t AL M EYE N Bitmemit acnafoai ve Mazurka flhnlorinin büylk yarabc .. ı U WILL Y FORST tarafıadaa vüMda ıetirileo iiçüacl 

• '• ·ı· Filml büyük bir muvatfaklyet ka- ~ Binlerce prestişkirl•rının hakli 411111 esı•m er 
1 't~j zanmakta ve bütün filmlerin rekor- ~ alkıfları içinde devam ediyor • ..... 

ı~ ların, kırmaktadır. Mevıimia ıaheıeri ..• Siaema Aleminin ea müeuir aık BUyUk Almen tllmlnl takdim edlror 
·I~ • re•anı .•• Siaema debası•ın rtaeşi.. . Asırların m•cizesi ... Bir ada• kaybolayer. Tekrar meydaaa çıkıyer. Bu bir 

' 1 ~ Bu filmi h4:nüz ~Öremlyenlere aey- . Yüzlerce inıanı iD ıaat hıçlura,hıılcıra ltir aıka atlatan film caDldir. Onua maaumiyetiai aaııl iıbat edecetfai yalnız 

~:'~~ A;~~;'ôOR01ÜYLAMÖudRarız. .., V ALLEcE BEERY' n in ::::!~::~:: t:ir::~ş:~:~:~~~;.;k·:~~~ k:;~~.: 
· 1= tarafından yaratllan ~ Türkç Sözlü 11.AVETEN : DOROTHY LAMOUR'un aoo barikuı 
,il'~ ..... 

TAYFUN 
/

11
,eTTnnTTTT'fTTTTTTTTnTTTTe a raman an ~ P~K YAKINDA: 

il:~., Seyhan Orman Çevı· r- ____ ... ______________ ....... LEYLA ile MECNUN ~~,~~i:r~::ttıcııı ve Mısır'ın en 
, Bugün gündüz matinada : 

·::~,· ge Müdürlüğünden : Olmeyen Ask - Deniz Kahramanları c~~},~!u~'.~~~nl•rın .n ~a~!~tTm~~-~!~~ürü 
'L' ~ ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI şaheserinden adapte edilea ve ıark siaemacılıtının ea 
• t,i ' ı Miktarı Pek yakında Pek yakında bu .. ylk eıerı· olan 
1 ' • • • •• 
i r ', Hacmı Mabammen vahit fiyah 
1 

:

11

• Cinai Kental 03 Ster Kilo Lira Kuruı ALİCE FA YE' in 
J ~. ı Çam enkan 9589 00 1150 68 
1~~·1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kaza11 dahilinde Körkün ka-
\ puıu ormanından 9589 kental mikdarında kercatelik aa• 

I 1 tışa çıkarılmıştır. .. .. 
.~ ~2- Satt1 24. 4. 1942 günu aaat lS de Seyhan Orman Mud. 

~ •• ~ dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
I .• , _ Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruıtur. 
·~· ı ~4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mü· 
'14, 1 dllrlüiü, Seyhan Orman Çe. Müd. ,Karaiaalı Orman B. 
\:~: ı' Şefüji yerleraen alınır. • 
(f{ $- Muvakkat teminat 86 lira 30 kurutlur. 

1 
, 6 - Sabı umumidır. 

•1: ) 7 - Taliplerin ıbalc iÜnÜ olan 24. 4. 942 rünfl nat 1.5 de 
ı 'ı teminat makbuzu ve Ticaret Odası veıikalarile birlikte 

I~ komisyonda hazır bulunmaları (Ticaret Oduı veaika11 
\1~', köylülerden iıtenmeı) 
& ı,j' 8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
~ 1 ;g - Bılümum ~aıarif mtışteriye littir. • 1887 9. 15. ı9. 23. 
1 

1 ~~ -------------------------------~------~--r" \ w 
1 .. - i iLAN ' , .. 
' ' Adana Belediye Riyasetinden: 

' 
l' 
) 

ı- Aziz Pamukçu- Mırıa çelebi . yolu araaında yapıla· 
cak parke yol iQfUı açık ekailtme usuliyle ıs ıtln mlddet
le münakasaya çıkarılmııtır . 

2- işin keıif bedeli 360Fi.85 
3- Muvakkat teminatı 270.Sl • 
4- isteklilerin bu ite ait ı•rtname veaair evrakını Ada

na Belediyeıi Fen lıleri Müdürllliünden paraıız olarak ala· 
bilirler . 

, _ ihale 17, 4/942 tarihine raıtlayan Cuma ıünl aaat 
011 bett• Adana Belediye Encümeninde yapılacajından talip
lerin o ründe mDracaatlara illa obıaur. 

1853 1- 4-9-ts 

I~ BUGDN--
~ MATBAASI 
~~ HerTürlü 

Baskı Ve 
Cilt işlerini 

DON AMECHE - HENRI FONDA 
ile beraber çevirdikleri 

Altun Yıldız 
Şaheserinde sizle rlteshlr edecektir. 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan : 

ı- 4000 kilo aadeyatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 8400 lira olup ilk teminatı 632liradar. 
3- Evıaf Ye prtnamr.ıi berıün komiıyonda görülebilir. 
4- ihalesi 16/4/942 perıembe günü ıaat ıs de yapılacaktır. 
5- lıteklilerin belli günde ihale ıaatinden bir aaat evveline 

kadar teklif zarflarını Komisyona Yermiı buluomalan 
ilin olunur. 1855 31. 7. 10. ıs 

Adana C. müddei Umumiliğinden: 
illn 

Bazı yiyecek maddelerini ıtok etmekten ıuçlu Adaunın · 
meatanzade mahallesinde oturur MengCilü zade lbrahim otlu 
Kamil Gülmenin Milli korunma kanununa tevfikan ve mev• 
kufeu Adana asliye ikinci ceza mahkemesinde yapılan duruş-
ması sonunda 4180 sayıla kanunun 32 ve 59/2 nci maddeaine 
tevfikan iç ay hapsine , 100 lira atır para cezası alınması
na, bir ay düklclnın k•patılmuma, ve bu müddet ticaretten 
men'ine 6.3 üncü madde ile hüküm katileştiktea sonra gaze· 
te ile ilanına ve bulunan maddelerin müsaderesine dair ve• 

rilen 28/ l /942 tarihli karar katileıtitinden illn olunur. 1900 

T. iŞ BANKASI 
KüçUk t•sarrut hesapları 

t942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDl!Ll!Rı 

l .Ş1169t, 4Magı•.3Afııdos,2/ldncit11f7'İn tariltlerinde Btıpılır. 

~---..:. 1842 iKRAMiYELERi ---
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Kadın Kalbi 
TUrkçe s6zlü - Arapça tarkıll 

~ Emsalsız filmi yarattılar.Sevıinia kudsiyet ve llviyetini 
..... terennüm edea bu film sizi cezp ve teshir edectktir. R 

·····~···~·····.-.········ 
BllQmum Çiftçi ve makine 

Sahlplerlne mUJd• 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, biltün makine

lere yedela parta, pik ve kızıl d6kilm, ıotuk ve •cak 
demir itleri, her aevi olektrik ve obijeale kaynak itleri 
vaktinde t .. iaatlı olarak yapılar. 

ADRES : !eki iatasyoo karakolu karıııutda D!MIRIŞ 
Telıraf adreıi : Adaaa DEMIRIŞ 

Telefon No, : 3S3 

Ceyhan Belediyesinden: 
1- Ceyhan jandarma daireıile Cayhaa nehri araıındaki 

belediyeye ait bahçe üç sene müddetle icara verilecektir. 
2- ihale 20/Niaan/942 Paıarteıi günG saat 14 de Cey' 

han Belediye encümeni salonunda yapılacaktır. 
~- lıteklilerin prtnameyi g6rmek ve öirenmek iıteye11• 

lerin Ceyhan Belediye mubuebeciliiine müracaat eylemeleri• 
ıt- bir aenelik muhammen bedeli (230) lira olup temia•t 

akçuı (Sl) li~a (7S) lturuştur. 1884 9 • ıs 

DoğuAmban 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•" 

yonda herfeyl yerine satar. 
T•lır•t : oo6u AMBARI 
Telefon ı 218 ı876 ı - 30 


