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Suikasd Davasının Dünkii Celsesind 
fon Papen'·in Mektupları 
l ki Sovget suçlusu, Rusgadan gönderilen -Ja __ p_o_n-la_r..___R_u_zv_e_l_t 
hukuk müşavirinin k e nd i.l er ine uçan tank Mücadelede 

d •• d • f d • galipçıkaca" gar ımına m_usaa e ıs e ı kullanıyor 
- 1 t b 1 .ıı. !alet• batlanıp ıorbeot bırakılma11 ' J diyor Ankara 15 (Radyo razeteıi)

Atatürk Bulvannda patlayan bomba 
hidiıeıi dlvaıına bui'Üo Ankara 
aiu ceza mahkeme.iade devam 
edildi. Saat 9,30 da başlayan mn· 
lıakemede ayni hakimler ve ayol 
miledeiumnmi yerlerini almıılardı. 
iki Tnrk, iki Sovyet tebası ıoçla· 
ılle Abdurrabmanıo avukatı mah· 
kemede hazır bolaouyorda. Kala· 
bahim ekseriyetini yabancı ma• 
bahirler teıkil ediyordu. 

iki Sovyet soçloıo, kendilerine 
müdafaa hakkı verilmediilni

1 
Sov. 

yet Rusya'dan rönderilen hukuk 
müıavirioin kendilerine yardımı 
için müııaade edilmeılni ve tabii· 
ye!erioi iıtediler. 

Ayni celsede Fon Papen'in, 
hidiseye dair Hariciye Vekiletine 

• 

Ankara' s an u ve di11er yerlerde talebi kanuni tebepler dolaytılle Bataan ua Vqlnrton ıs ( a •) -

bulunan Ş8hİtierln ifadeleri OkUndU ve tee•izine lmkln balanmadıtı amerlken rOnQ mOauebetlyl• 

yudıiı mektubu okundu. Papen1 

10 nisan tarihli ba4ka bir mektupla 

da, ra:ı:etelerde resmini rördüiü 

Ômeri tanımadıianı bildirmekteydi. 

Bundan aonra, Franıız elçili· 
jine menıup iki memurun bidiseyi 

rördnklerine dair Hariciye Veki· 
letine yazdıkları mektup okunda. 

Ankara 15 (a.a) - Fon Pa· 
peoe yapılan 1Uika1ttan 1Uçla olan• 
larıo duruşmalarına burün de de· 
vam olanmuıtor. Durutmada lü 

zamla evrakın Ruıca'ya tercüme 
ettirilerek Pavlof ve Kornilora tef• 
hlm olunduğu hakkındaki 1ali.bi. 

içinde 
• 

arazı ye 

yetli hikim ve naibin tezkereıl 
okanmuıtur. Soçlalardan Abdarrab· 

manan avukatı, mOekklUnln böyle 

bir hidiaeye karıımalı:tan daydata 

nedameti aolatmıt ve dljerleri de 
kendileri için re'ısen mildaft tayinini 

iıtemiştir • Mabkeme1 kanunlara 
röre, kendileri için re'aen müdafi 
tayioioe imkin balanmadıiını ve 
ancak iıtedikleri avukatı mOdafi 

tayinine hakları balandajıına bil· 
dlrdl. 

Maznun Pavlof'an ikamet ve 

tahılyetl malOm bolanduiu halde 
tevkif edilmeılnden şikayetle ke· 

beyaniyle reddedil.miftir. 40 ,000 esir ~~t':r kki~al reımlade Raavelt 

Sandan ıoara Fon Papeala « - Medeaiy•tl•tdn 
2 mektabile Ankara, lttubpl Ye almışlar caj'ıodan eıaln olmak için iki 
ditw yerferde balaaan 4ahitlerla ki de Qç yal lhı• olacaktır. 
mubat ifadeleri okanmuı ve ıuç• Vqlnrtoaı 15 (a. a.] - Am.. tıbnn bana tamamlyle kar 
lalara anlabl•1ttır. Saçlolv ba ifa rikao tebliği: Filipinlerde Kore~· Hepimi& fedakarlık yapmak zo 
deleri a1abi blr tavırla dlo&emifler dor lr.al .. l hartın aiır Japon tay• dayız. Fakat ıonanda mi1cad 

yarelerlnio dört defa taarruzuna den ralip çakacajıı:. Ba 
98 11•an ıaaan ltlrularla kartı· ufna11tır. Kıtalar1mız bazı kayıp· kürrede Alman talıakkümll a 
lam11Iardır. Vakt10 reç olmuı do. lar vermlfae de ukert tuitlerdeki da reçecek her banr) bir 
lay11ile celse öileden ıonraya bı· haaar hafif olmUJtar. rio başına neler relecdifol d 
rakılmıı darqmada evrakın olr.an· Manilli körfezinla iki tarafına nürken tltriyoram. » 

ma•ına ve lhamlulannın tercGme . y•rleştirilmı, Japon toplara da ma· A m e r ı· k 
kabela etmiftlr. 

ettirilerek maznunlara tefhimine de- Mildano adasında Didoı çev• 
vam olaamqtar.Daruıma blll de· reılnde tiddetU çarpıfıaalar olmuf• Vişideki elçisini ist 
vam ediyor. tar. ( Diier telrraflar üçOnell • • V • gt 

uyfamızdadır.) re ıçın aşın on 
çağırıyor 

Vaıiorton 15 (a.a) - U 
bOkOmete dönme~iolon Am• ri 
ayandırdıfı ilk akıülamel Vfti 
bOyOn elçi Amiral Libi'oin lıti 
için V afinrtona çajırılmHa ol 
tır. Büyük elçinin Vifiye dö.ıe 
fOphalidir. 

Zürih 15 (a.a) -Noyer Zil• 
Zaytaar ra:ıeteıinin BetliD m 
birine röre, Almanyanın Ylti 
yeni durumdan beklediji 111du 

1- Livale çok realt ae 

o::: ::::J: o::: ~'('C :::~ :::::: 
yeller verilecektir. 

2 - U•al yeni hGkGm 
kiline memar edilecek ve lbt Bölreaıizin birçok yerinde ev· ı 

Yelki rün yajan yaimarlar çok 
faydalı olmuştur. Şimdi, havaların 
ekim yıpmaja elverişli olmasın· 
dan faydalanan çiftçilerimiz re
rek pamuk ekimine, rerek yazlık 
zlraate büyOk önem ve hızla de· 

Litvinof un yeni 
bir nutku 

Yazan : CAViT ORAL 

Ankara - U 

H atarlardadırki Mösyö Utvioof 
bir müddet enel Amerikada 

bir demeçte balonmuıtu. Sovyet 
aefiri bu nutakta Roıyaya yardım 
edilmesini ileri ıürmüş, faltat bu 
yardımın yalnız malzemeye inhisar 
ettirilmemeıini, yeni bir cephe aç. 
mak ıuretiyle yapılmasmı istemitti. 
Ve tezini kuvvetlendirmek içio de 
zaman mefhumunu ortaya atmış, bek· 
lemenin hatala bir hareket oldui'o· 
on ıöylemiş ve Sovyet orduları ye 
nildiği taktirde müttefiklerin daro
munun daha çok i'Üçleıeceii nok
ta11nda dorırıofto. 

O zaman Amerikada ayni i'Üa
de bir nutuk ıöylemit olan Lord 
Ha lif akim ifadeleriyle bu outok 
adeta bir te:r.at teşkil etmitti. Çün· 
kO Halifaks da Litvinofun akıioe 
olarak zamanın Demokraailor leyhi
ne çalııtıiını bildirmiıti. Sovyet 
aefirinin bu demociain o zaman in· 
rilterede tesirleri ne oldu ? Tabi. 
d~ile b!zce m•çhuldur. Yalnız ha 
~·•lerın ridiıiae bakıhrsa ve Lit· 

vınofun lıt d'ıı:.• b 
nil-ı l e 1& 1 ir yeni cephe be-

açı ınaınıı old ıı:. 
de mUıbet bir ~auna röre, pek 
caktır. Çünlttı betıce ver~emiş ola 
ıefirinio yeni nu~ netlceyı Sovyet 
anlamak müınltilnd~nda .sezmek ve 
bir onluk ıöylemitur. 1Fıladelfiyada 
b d t' o an L't . f u e a geçeo defak' ı vıno 
ve tezinin temamiyle ;. d~111ecinln 

k b' f'L' rııne ol ra ır ı .. ır yürütmilştilr. 0 a· 
bu yeni fikirlerine röre Alma DQn 
hl l • • b n fe• 

r erıoın ombalanm11iyle ve ab. 
laka ile Almanya marlap edilemez. 
En milhlm harp 1aha11 şark cephe. 
ıldir. Bunan için lnriltorenin ve 
Amerikanın bütün gayretlerini bu 
cepheye toplamaları lazımdır. Gö 
rül~yor ki ıefirin fikri, tezi ve iı· :r t•maınlyle deiitmittir. Acaba 

k neden ica •ba ? 

vam etmektedir. Mart baıandaki 
ıotuklardan ve buna takip eden 
Ceyhan nehri feyezanındao zarar 
fÖren ekiJi t&rlılaran ÇofD ıokQ . 
lerek yeniden pamuk ekimine bat 
lanmıttır. 

Bo mevaim için pamak ekim 
alanı 110.000 dekar Akala, 800.000 
dekar yerli ve 900 050 dekar da 
Klevland'dır. Ba yal biltiln viliyet 
içinde 2.632.300 dekar boiday, ar· 
pa, yulaf, çavdar ve mahlit ekil· 
mişti. Bunun 1.182.000 dekarı bai• 
day, 820.000 dekarı arpa, 525.000 
dekarı yulaf, 104 000 dekarı mah• 
lOt ve 1300 dekarı çavdardır. 

Haber aldıiımıza rore, lışe 
müşteıarı 8. Şükrü Sökmenıüer 

yakıoda şehrimize relecektir. Müs
teşar, lç~l, Hatay, Seyhan ve Ga· 
zi Antep viliyetleriodeki habnba· 
ta el koyma işleri etrafında iımi 

reçen viliyetler valileriyle ıehrl· 
mizde rörüşmeler yapacaktır 

1 B. Şükrü Sökmensüer 1 

henGz bir cephe açmak için hazır· 
laklarını baklı olarak klfl fÖrme
~e~ demokraıi devletlerin uyacdır· 

'. ınenfl te1lrden mi ileri rel. 
mattır? A 
aıulü ü caba yeni bir ıtrate}i 

._ 
0 0 talep ve icıplarıoa aya· 

ra .. mı ol 
nokta ekırıUftar? Her halde bo 
ıoy d/r· ild' deyaz ebemmlyebiı bir 

ır. aloaz aefiri k 
bbandan evvelki deıaeci ve ~!:k~ 

• IOD ı6deri et 

1 Bir Japon llıra~ /aareiefi 1 

Ticaret Vekaletinin tebliği 
Z e y~t i n yağı ve sa b un 

fiyatlarını bildiriyoruz 
Ankara 15(a.a.) = .:: ,, c,x:ıoo:- , • .,,..,,. ,,...,,,~= ·::: •c: ::: : · :::::cc~=-~ yOzde 8 Hltllıa· 

Ticaret vekaletin· Vilayetlerdeki müraka be komisyonlan Tica· banhık 82 5 karoı 
den teblii edil· kAI t• . b•ld• d"ği l .. ' tar. miıtlr: ret ve a e ının ı ır ı esas ara gore mahal· Rafine yatlar 

~9 aayalı koor li fiyatları tesbit ve ilin edecekler. 100 kuroı, Pirina 
dınaıyonkararına "=" : : : :::::::::: :Vi::::•~x<:c:ı•<:c: : , : : :• •::c•:•:o:ı:x:=c: ı:•:•:=--Yatı 65 knroştor. 
iıtioaden memleket dahilinde yemeklik ve ıabanlak Madde 2 - Bu fiyatlar Ed 't A 1 k 

remı , yva 1 , kü· 
zeytinyaiı ile pirina yatana ve aabuna ııajıdaki uaı· çGk koya ve lımır•de muamele ı l d bil 
(ara fÔre azami flatl&r tubit OIUnlDUftur, L S Ol L d Verr S a toptan 

• . .. ıp ıı ara.. opo veya maiaza ı t f · ti d 
Maide 1-Azaml yüzde bar baçak asatli ekıtra elı:ıt· a 'I ıya arı "· 

• Ba mahallerde ayrıca ildacl bir to t Ll ·ı 
ra 101 karnı: azami 215 uith ekıtra 97 karnı, aza. P ancı .. rı verı emez 
mi 3,5 aıitli birinci nevi ve azami 4.5 aıitll ikinci Madde 3 - Körfez ve Ete bö'reai haricinde 
nevi iyi kokulu yemeklik zeytin yarlara 93 karaı ve dlier tlll lıtlhsal bölrelerl merkealerlnde zeytinyajı 
89 lcar~ıtar. Azami yOzde yanm nlıbetinde ecnebi •• Pirina yatı fiyatları birinci maddede azılı fıyat 
lllad~ela lampınt mal 87 lı:arufı yllzde S a1itll ve ların Chtllnde olıaıu. 'I 
aza1n1 Yllzde 1 ecnebi maddeli 11ra mala 8S kurau 

Telefon santra
lındaki kadın 

memurlar 
Adana Poıtı Telıraf Telefon 

MildlirlOiüoün ıoblr telefona artık 
tahammül edilmez· bir iıkence ileti 
halini almıı bulanayor. Santralı 
otartalan kachn memarlar, dakika. 
larca manyetodan ıonra ldeta IOt~ 
fen cevap vermekte ve ba da ye. 
tiımesmlf aibl, abonelere, bir ka. 
dının incelik ve neuhatlle kabili 
te'lif olmayan dtlrift maam•lede 
bulanmak tadır. 

Dla 

Katil ana .. 
Bir kadın l•Jrlmefru 

çocuıunu boldu 
Ceybına baih Ttlrktllkrllye 

köyQndeıı !50leymu kıza Fatmanın 
rayrlmeıra olarak doj'urdaj'll kız 
çocaiuou öldUrdOiil aabataya ih· 
bar edilmlt. yapılan araıtar_.da 
çocaj'lln ceıedl kafanın 1ar11ı "• 
barana kopmq halde bal_. ... tar. 
Katil ana adliyeye t .. U• eddmlftir. 

kartamııa çıkan bdm memarı. 
balka laizmet itfa halk tarafından 
tanlf eclll•lt bir ••• ., oW•ta-

Rusgada lif o 
ve tifüs 
L 15 (Radyo l'azetui) . 

Aoaıra -
R d tifo ,,. tiffi• bat roıter· 
aıya a . • I • 

. Karfana erıme11 ve yer erao 
mlıtır. I d ı.a .,.1ıam•ıı ba in e, kar al· 
1
•
10
•·· tl • d t da kalan cett erıa mey ana 

;,'kac•tı ve bastalıklarıo daha teb 
llk•li bir bal olacajı muhakkak 
prillmektedir. 

Suriye, Fllletln ve 
lrakın mUdaf•aeı 
Londra 15 {a.a.) ...... Brltanova 

ıjanıının ııkeri ,aıar1na aellbi1et• 
li kaynaklardan blldirildijia• ,..., 
Sul,..ıa. FWa " ~ ....._ 

Peten'e halef olacaktır. 
Berlinde ıöylenditine rö 

manyaoıa doju cephetiode taa 
za baılamadao Öoca batlda 
ıınd&D emin olma11 lbu11dır. 

Bor Is, 
ol mut 

Londra 1.S (a.a) - Deyri 
ralt razeteıinin yudıtına r 
kral Boriı memleketin dikta 
oldu ve Almanyaya baih kah 
Seriinin emrine itiraz edeo 
nazır azledilmit ve yerine kral 
oasyonal ıoıyaliıtlite taraftar 
teler retirilmi}tir. Balrar kat' 
Yunanlıtandakl ve Yuroıluya 
Alıaan aıkerlerinio yeılni almı 

Amerika 125 uçak 
gemisi yapacak 

Ankara: 15 [Radyo gazetea 
Amerika Bahriye nezareti, 12.S 
nizaltı remlıi in111ına karar 
mittir. Japon • Amerikan 
başlıyaladanberl de 1 mabı 

remiıi, 2 kruvazör, bir çok t 
do muhribi ve ticaret remlai 
halindedir. 

Almanyanın ellnd• 
uçak k•lmıt 

Ankara t.S (Radyo l'azete 
Londra radyoıaa• rorf', bo 
Alman bava knvvetlerioin ilk 
uqak ••Y'" 4000 dir. Banan 
kadara doj'o cepheıiode balan 

tadır. 
G,,9en 1ene ilk hat açalı: 

11,. .snoo imiı. 

MDessif 
bir kaza 
Adana, çok ·det .. rlı, mOntYı• 

çoeuiuoa mOesııf bir katı bet 
ıinde kaybetmit balabayort 

Merbam avultıt Abrlarrah 
Ali Ôıler ve ıkıoci orta okal 
retmenlerlnden bay lbrabimln 
yıoı •• merhum lımaU 5efı Ö 
rin yakın akrabılırandab C•y 
blldm muavini Fehmi Artan • 
etmiıtir. Şehrimizde ve Ceyh 
teeaıilr uyandıran mOeaılf 1ı: ... 
rafındaki tafılllt lkaacJ ,.y1, 
dadır• Ôireaditfmlse pe, 
maa ceaaaeei bd611a ... ı ll 
..uıı ..... aeat baıt•uu•• ,....,. ......,..bf'. 



·- -~. ------- ----- ----------- -- -
1V~lskerlik-----• • 

:1 }Genç Amerikan 
1~>rdusuna· doğru 
l ~ 

1 ,~ [litl~ik Amerikanın büyQll bir kıra ordaıa yapmak kararlyle çalıt· 

1
1 j~ tıiı belli olduktan ıonra bir ç..>k kalemler, bu lflo eski ınlay14a 

1 h re rüçlüiü hıtti imkinaızhiı üzerinde DZDD boyla yuıp dorda. Fakat 
. · ' ( kimae, modern harbin yaratbiı yeni tartlara göre ordada ıabay me
l: ı .-mı tetkike lüzum rörmedJ. 

'I~ Bence ba bilyük dünya harbinin ortaya attı;ı yeni ıartlardan bllhu. 

1 l' ilk ıaf mubaripleriain mümkün oldu(a 'kadar reoç olmaııdır. Yalaız 
1! tGrlG ilel ve emrazdan a:ta:k bulanmak dejil, fakat. kelimenin tam 
1 ı0•1iyle ıa(lam bir atlet olmak buı-ünkO harbin maharıplorden aradı· 
1 mühim bir vaııf olmuşlar. 
·1: Havacalıkta. tank ve motör kuvveti kullanan her cioı kıtada kendi· 

1 l~bilhat1• kuvvetle doyuran ba vuıf, bunları milmkün olduia kadar 

1 I'~• takip edecek olan direr yaya kttaların meoıapluıada da derece 

1j1rece aranılmak acaba doj'ra röralınez mi? 
; 1: Kanaatimce eo u yarım ıaat ve dökilotü vermeden kotacak piyade 

~ 1 iıtirmek fazla bir kabiliyet olmaktan ç1kmı4, normal bir iş olmaıtar. 
\!~ate dayanan ba harpte enerjiıl büyük, atılrao ve iyi sejirtebilen mu· 
~ tfp tabii bir mavaffaldyet ve ümid kaynatıdır. 

1
1 

·1, Ba ı-örll4lerin ortaya attarı hakikat, rençliiin. dünden daha fazla 
• f~a, harpte akılların alamıyacaiı ölçüde büyllk bir rol oynamakta 
t ~;,aaııdır. : • 

. ı I Kanaat o ki, üç kademeli tetmen, iki kademeli y1lz~•Jı, iki kade. 
•j ll albay, bir çok kademeli reneral rGtbeletiyle meydaiia relmiş bir ıı· 
J modern harbin ıartlarıaa bar~akü bok.leme ve terfi müddetleriyle , 

l 1,tiyea aymaınaktadar. · • · 
1 

•) Ve bntlln ba rütbelerin dün dıhi, bakiki harp ibtiyaçlanodaa doi· 
; 1 ı}~na ve her memlekette_ bu rütbelere varmak i~ln dalma bilfi ve tec· 

~ trnin biltim oldajıına ıoylemek güçtür. 
. ' Görünen odur ki modern harbin istediii yenUiii elde etmek için or· 

1 1~ İar, ıubaylarıoa liyair.atleriyle kolayca iJeri reçmek, yillcael~elc lmkinını 
• 

1 
~ fme~ mecburiye tile kar41 kar41ya bulunmaktadır. 

'•İ' ' Fakat bunun dııanda röze çarpan ikinci bir me1ele daha v~rdır ki 
' t ~ ~ bn, mubtelıf cioıteki kıtalarda ıabayhk rütbe ve derecelerinin biri 

ine beoıememesi liıım gelditi auretinde ifade olunmak mümknndOr. ,._. ,, (Devama llçllacllde) 

'ı l . ••• • 1 ~ ........................................... .... 

u' 

Bugünkü harbin bas 
" .. , Kuvvet kaynaği ·'-------·;,·:· PETROL 
1~3;';.:':!:d;~:. M~;~i·:e fr:n pet- !:.•üph• J•k· 

..,JI aalaaıının dliJ· rollerinin mukadde • Sovyetler ve 
~ Jottile Uzak do- inriUzler ba kay 
~. daki IOD petrol ratı ve müdafaası t oakları eUerinde 
' '~JDaiı da Japon· k h • d k• So balaadurmıya d• 
t ı· şar cep esın e 1 v- vam ederlerse o \'ID e ıoe seç• f 

. • 1 1. bulanayor. yet müda aasiyle ala- •aklt harbi hem 

·~·I IFD°? .•da11oda· l<alıdır. Her cey Hlndiıtın • hem 
~ ı, .larilaz ve Hol . •• .. .. ,. ona Ukrayna lıtlkame-
f '.ıda petrol kay- bağlı gorunuyor. tinde idame etti· 

: 
1
,' ::~:i~e e:~.~;·an ~=e~;;e;::=:: : :~~r~i:cek Ame;k~~lrle;a:~~~~: 

ı' at,., Cava ve Birmanyadaki kay· da bu kaynaklardan faydalanarak 
1 lt'kların da i11alile ıooa eriyor. ıimale ve ıarka dotru hareketler· 

1, Burada yalnız Japonların keo· de bulanabilir. Eier ba kaynaklar 
1~:·• .erine yetecek ve hatti artacak . Almaoların eline reçerae o vakit 
ı•.İ dar petro! elde etmeleri mühim Amerikadao Atlantiie ve Paıifiie 
·1 jildir. aşarak etki dünyaya relecek pet· 
, Beliti bundan daha mühim o rol gemllerUe mllyonlak ordmarın 

1 ı keyfiyet demokratların Avaı - ve oa binlerce tayyare ve ..tankın 
\ alya ve Hindistan l'ibi çok uzak petrolle nasıl beıleaeceği cidden 

Jl- rp ,.balarına denizden petrol sorulıcak bir meseledir. Riyazi ola• 
1 
.. >ndermek mecbariyetinde kalmıt rak ispat etmek kaltildir ki; en•• 

' t ıı-alandır. li bu kadar petrOln t111yaa sem1 
Bortloltil harbin ea büyilk kav balmak mGmkiln d•ğıldir, ıoara da 

ıt kaynağı milyonluk ordulardan bu gemilerin bir, bir buçuk ay ıü 
,ade m lyonlarca beyrir kuvveti- recek seferleri esnuında sailam 
, varan bava kuvvetleri ve zırh. olarak eıki dünyadaki üslere var· 

LITVINOF'UN 
YENi BiR NUTKU 

-Batt&rafı blriadde-

bilyü k Alman taarruz bazırhiı kar· 
1111ada kendi endüıtriıinin yeter· 
liğioe pek de fÜvenmediğini rö .. 
termektedir. Bandı da Sovyetleri 
haklı bulCDıtk doina ~lar.. Çüokli 
eo kuvvetli aaaayi mıobk•luından 
biriıi olan Ukrayaa'yı elinden çı· 
karan Sovyet Raıya biç ıGpheaiz ki. 
malzeme lltibaaliade oldukça bir 
ııkıotı içine girmlı bulunmaktadır,· 
Bu ııkıotııını ise ancak demokraıi 
devletlerin yardımile temin edebi· 
lecektir. Halbuki reçenlerde ıöy· 
ledlif bir nutukta Atlantik muha· 
rebesiaio de mllttefikler aleyhinde 
cereyan ettfiinl belirten Çörçil'io 
bu sözlerinden ıonra ve logiltere 
nin kendi ihtiyaçlarını karıılamak 
meselesi de rözöoünde tutulana, 
Sovyetlerin demokrat devletlerden 
istedikleri şekilde yardım görebil. 
diklerine ve rörebileceklerlne ib· 
timal verilebilir mi? Fakat mahak· 
kak olan Sovvetlerin ba yardıma 
çok ihtiyaç duymakta olduklara 
cihetidir. 

ŞU halde Sovyet cephe1inin de 
dayanmaımı veya da· muvaff akı. 
J8tİol 'demokrat devletlerin ba dev. 
lete. röoderdikleri ve rönrferecek-
1-'rj :laMP malze~eılle ölçmek li· 
zımd11. B~u~un pıikdarı hakkında 
lae barlin içlo bllioeo bir şey yok· 
tar. Fakat yakında luzııacaia 
benzeyen Şark cephesi harekata 
ve ma harebettle ba vaziyetin az 
çok kendisini belli etmeıi belde· 
nebilir. 

Ticaret Vekiletlnln 
tebliği 

( Battarafa birincide ) 
Madde 4 - Birinci oevl ko

kulu çamaıır sabonuoun çıplak 

izami fiyata 68 kuruıtur. Bu fiyat 
yai' iıtibsal bölg~lerindeki sabun· 
hanelerin toptan satış fiyatıdır. 

Madde 5 - BilOmum iltihlak 
bölrelerinde zeytinyafı ve aabun 
azami toptan ıatlı fiyatları yoka· 
radaki eaaılara göre teıbit edilmi.ş 
en yakan meo4ein fiyatlarına ve 
ambalaj mıaraflarıoın hakiki licret· 
lerluin normal fire karıılığıuın ve 
yü:ıde 5 iıtihla" merkezi toptancı 
r•yriaafi klrıaın ilivetiyle buluna• 
cakbr. 

Madde 6 - Perakendeci ha
mi satıı fiyatları toptancının satıı 
fiyatlarına normal fire kar4ılıiıaın 
ve y6zde 10 rayrl safi perakead .. 
el klrıaın lllvesi ıuretiyle balana• 
caktır. 

Mıdde 7 - Hacim eaaıına 

göre, yapılan perakende yat aatlf· 
lan 6 lnCI mddde de fÖtterilen 
tarzda heaaplanacak kilo .. tlf Hat
larından yüzde 10 dOıiUmek ıar•· 
tiyle perakeodecinin litre fiatları 
buluoacaktır. 

Madde 8 - Bilomum fiyat mü. 
rakabe komiıyonları, balaadakları 
vil&yetin müıtahıll veya mllıtehlik 
böli'• oldu(aaa nazaran zeytinya• 
tı, rafine yatı, pirina yırı ve aa· 
ban fiyatlarını ~a, es11lara göre 
hemen tesbit ve ilan edeceklerdir. 

O.manlr• çeltlk ••h•
lar1 tetkik edlllyor 
OıJD!Plye kazaıı dabiliadekl 

çeltik uhalarıaın ıılahi ve zirai 
daramlaranı tetkik etmek il ~•re 
çeltik mütebuıııı B. Haran Onuk 
dlla Osmanlye'ye rltmiftlr. 

MDYafık rapor verildiji tak. 
dirde burada çeltik ekimine mli 

Her vatandaşa iaşe 
vesikası verilecek 

Giyecek ve giyecek 1 Ceyhanda 
maddeleri Kar ne feci bir 

l .. b "'ı kaza USU Une agıanıgor Hakim muavini 
- Bu ay sonunda ek!ft•k karne· -
_ lerl iki ayllk birden verilecek _ 

Ankara: 15 [Haıuıi] - B\ltüa vatandaşlara c iaşe balreleri > dait· 
blması takarrllr etmiıtir. Bir nevi lqe hüviyet varakaıı olan bu belre
ler, kırmızı kapak içinde muhtelif aahifelerde Karne 4eklinde 85 tane 
fişten mOrekkep olacaktır. Me11li, maayyea müddetli ekmek karnesi lçin 
ilin edilecek numaradaki fif k.91tfrllerek mukabilinde kart ahoıcak ve 
gene karne uıalüne bailanacak fiyecek, yiyecek ve yakacak maddele· 
rlnden her bını-i biriaio teni kartı, numaraıı ilia edUecek fiıle alana• 
cakbr. lqe belgelerinin hHiran içinde dağıtılacaiı anla4ıhyor. Ba ay 
IODunda ekmek karneleri iki ayla~ birden verilecektir. 

Ankara 15 (Huıaıi) - Ôirendiiime röre mahsulün ia4e bakımın. 
dan vaktinde ve isabetli olarak tahmini için renİf te4kilit kurulmakta· 
dır. Bunua için bir proje hazırlanmıştar. Her köyden seçilecek bir va· 
tandaı, bu lıle tavzif olanacak, tarla veya harmandaki mabıallln vaziye· 
ti ve miktaranı bildirecektir. Elde edilen mabıal hakkında en iyi malQ. 
mat ba ıaretle yerinden ve isabetli olarak alınacaktır. 

Ankara 15 (Hosaıi) - Halk birliklerine dair kararname yakında çı· 
kacaktar. Bir çok vilayetlerden kooperatifler için te4ebbüıler rörnldn. 
ğünden ticaret vekileti bir ıtatü hazırlıyarak Baıvekllotin tetkikine ar· 
zetmiıtir. Dağ-ıtma ofiıioln de ba birliklerden latifade edeceği tOpbeılzdir. 

Ankara beledlı••l -
nln Atlna beledlıe m•· 
murlarana gönderecell 

,ı,ecek 
Ankara 15 (Huıusi) - Atloa 

belediyesinin kendi memur ve iş · 

çilerl için Ankara belediyesinden 
istediği yiyecek yardımı ilzerinde 
ha11rhklara batlanmıştır. 

Belediye 2500 liralık yardım 
yapmaia karar vermiş ve ~bu ha
auıta meclisten salihiyet alauştı. 

2500 liranın ancak biltçede müna· 
kale ıaretiyle temiai mümkün ol· 
dajundaa belediye reialiti bu mü· 
na kale için Dahiliye V eklletine 
mllracaat etmiftir. 

Gıda11z Yunan belediyesi me• 
morların• bir an evvel yiyecek eş· 
yası röndermek içio belediye maa· 
meleaia çabuklukla bitlrilmeıine 
çallfılma ktadar. 

Duamlupınar vapurunun, bir 
hlftaya kadar Plre'ye rldip ı-eldik 

· ten ıonra tekrar yapacatı sefere 
bu yardımın yetiıtlrileceği umula 
yor. 

GUr•• takımımız latan· 
bula gidecek 

25 Nisanda yapılacak TGrkiye 
aezbest rilreı birincilikleri müaa
bakalarıoa beden terbiyeıi Seyhan 
bölreıi rüreşçilerl tam takım ile 
ve doirudao doiruya iıtirik 
edecek ve rüreş ajanımız B. Şeref 

çetin 'in riy11etinde 22 nisanda lıtaa 
bala bereket edecektır. 

GUr•• antrenörUmUz 
&iv••• gitti 

Bir kaç bölienio güreı grup 
merkezi olan Sivas müsabakalraıoı 
idare etmek kazanan yedi kiıilik 

tıkımı lataabala rötürmek üzere 
böliemiz rüreı aotreaörn Sinıa 

Zonguldak kömUr m•· 
denlerinln devlet ellle 

ı,ıetllmesl ı,ı 
Ankara 15 (Hususi)- Zongul· 

dak kömür havzasında bulanan 
madenlerin devlet eliyle iıletilmeıi 
bıkluodaki kanuna röre teşkil olu· 
nan kıymet takdiri komisyonunca 
takdir edilen kıymetlere karıı ya· 
pılan itirazlar ile kanuni • müddeti 
içinde ~ıymet takdir olunamıyan 
madenler hakem heyetine verilmiş· 
tir. 

Temyiz mahkemesi, Devlet ŞQ. 
raıı ve hesap divana reislerindeo • 
IDÜrekkep bulanan hakem he)etl 
yakında toplanblanna baıhyacak 

ve bilhaasa kıymet takdir olunmı· 
yan madenlerin kıymet takdiri işiy· 
le meJru) olacaktır. 

Hakem heyetinin takdir iıini 
ne şekilde formille edeceti toplan 
talara ba4landıktan sonra belli ola· 
caktar • 

Anıt - Kabir 
projeleri 

Ankara 15 (Huıuıi) - Vekil · 
ler Heyeti yakında yapacağı top 
lantıda Anıt - Kabir projesinden 
mükafat kazanan üç birinci ve di· 
ter beı milkifath projeler hakkın· 
da kati kararanı verecektir. Bilin· 
liodiii üzere bu proielerden her 
banri birinin kabul mecburiyeti 
yoktur. 

Müklfat kazanan bu projeler. 
den bazılarından faydalanarak dl· 
ier bir proje yaptmlma11 da müm
kündür. Ba vaziyet, Vekiller H .. 
yeti kararandan sonra tamamen ay. 
dıolanmış olacaktır. 

,f ehmi, k e n d i 
tabanca si le 
vurularak öldü 

Ceyhanda müeaılf bir kaza 
olmaı, Ceyhan bikim muavini B. 
Fehmi, keodi tabancasının karşu· 
aile bqından vurularak ölmiiştür. 
Hadise etraf anda aldıtımız ma
l O mat ıudur: 

B. F ehml bir kaç ı-ün evvel 
Belçika markalı bir tabanca 11bn 
alm14tar. Dün aabab Mercin çift. 
litioden araba ile Ceybaaa dö· 
nerkeo, yanındaki arkadqlarına 
tabancasını röıtermek iıtemi4tir. 
Tabancanın ıarjörünll çıkaran bi 
kim muavini, namlunun yivlerini 
muayene etmek ÜHre tabancayı 

rözOoe dotra tutmuıtur, Tam ba 
ınada tetik dü4müş ve namhıda· 
ki kurşun 8. F ehmlnin ıol katı 
üzerinden girerek beynine ıap· 
lanmııtar. 

Hikim muavini, çok ajır ya• 
rah olarak Ankara - lıkenderan 
katarile Adanaya retirilmiş ve 
Milli Mensucat fabrika11 hastane· 
sioe yabralmıı1a da bir müddet 
ıonra ölmüştür. 

B. Fehmi, Cf'ybanda ve Ada· 
nada çok sevilmiş, nezih, deierli 
bir l'ençtl. Evli idi ve bir çocuia 
bulnnmaktaydı. Kaza şehrimizde 
ve Ceyhanda tee11Ur uyandırmııtır 

Adliye, kaza etrafında tahki· 
kat yapmaktadır. 

Atletizm mUeabakaler1 
Beden Terbiyesi Umum Mtl· 

dürlüiü prorramlarına göre, böl. 
remiz atletlım ajanlıiı tarafından 
her hafta tertip edilen atletizm 
tetvık mütabakıtlarana ba hafta 
Cumartesi rnnn devam edilecek 
ve biltiln reoçlilc kalllpleri ile bir· 
ilkte blltün olcullarıo kız ve erkek 
talebeleri de iştirak edecektir. 

Mahalle mUmes•lllerl 
toplantı•• 

Beden Terbiyesi Seybaa Böl
reıi binasında her ayın on be4in· 
de yapılan mahalle mümeuilleri 
toplantısı düa Beden Terbiyeıi Mü· 
dürü B. Rıza Sılib Saray'an riya· 
ıetinde yapılmıştır. içtimada bedea 
terbiyesi mükelleflerloi ilgilendiren 
mevzular llzerlnde kararlar alan • 
mıştır. 

Okullar araaı voleybol 
t•mplronıuıu 

Okullar araıı voleybol müıa· 
bakaları ıona ermlıtir. Erkek Li
ıeıi ile Ôjretmen okula arasında 
yapılan m\laabakada Ôi'retmen O· 
kala müsabakayı kazanarak fot • 
bolda oldaiu ribi voleybolda da 

ritm iştir. aaade edUecektir. 

Atıcıllk teder••ronu 
rel•I ••hrlmlzde 

Beden terbiyesi umum müdür· 
lliiG atıcılık federaıyonu reisi Bay 
Hakkı Ujan ı•hrimlı:e relmi4tir. 1 motörlil, vasıtalardır. Banlar lse [ O..uu lfa.cad. J 

,• .trol ve mnıt.klarile çalaıtmlar- •==============::;:=::::;:==:::::;:================================================::::;· ok.allar ıampiyonu olmuıtur. 

l O halde petroln burllokü har. 
a b111 kuvvet kaynarı eaymakta 

1. tbi• ya 1ııı yoktur. H.ırbin burlln. 
U Tarihi Roman: 12 j ZINDIKLAR 

Semih Uygur =J , . . . 
ı ,ı ı 1 .. ı iş mini ve yarınki netacesını· 

• bu bakımdan incelemek en doi· 
ı,~ı bir hareket olar. 

) En bllvOk petrol kaynaklarına 
11bip olan Am•rika lutası 

ı 1 ıkarılırN bıı harbin b.41nda diier 
wol kayııaklarıoın Sovyıt Raıya 

1 ı1 d1mokratlar elinde baluaduio 
wıar, 

Almany•ulakl pek mahdut kay 
Aklarla kömOrdea çıkarılan ben 

4 a lttlsaa ediline Mihver tadl ml· 
~(üile petrolden m" bramdu. Harp· 

r ~· beraber bu vaıiyet de tedriceo 

- etifti. 
r Al..aaH1• evvell Polonya pet 

1 !tllertni ıonr• Romen p~trollerinl 
•; •• f"'~irdij J•poaya ise Uzak Do· 

'11deki kaynalı.larıa hemen tama· 
~, ııoı taptetmit bulunuyor. 

8dfDO eski dOnya«la yalett bir 
., at Offriade balanın Kafkas, M ... 
I:' 111. lracı H Ba1ra petrolleri k°•l· 

ır •• bunlarda hlleo Sovyet· 
e latilizlerin elindedil'. · 

• o-Mide etki dDnJadair .. .har-

Y•klqmaktan çekinirlerdi. Bu bekJenmlo. 
• Y•n •iaafirler 1eki& kadar varlardı. Ku. 

mandanları kır ıakallı, seki çehreli bir 
ihtiyardı. Bqları tllyden yıpılmıı tui· 
larla •itli olan rliıel atları vardı. SDılO 
Acem ç1çeklerlyle ıDılenmlf ôlaa beyaz 
caketlerlnt birer omaılanna atmqlardı. 
Arkalannct. '- .ara hmatettl "··ltnıl .. 
muodaıı f ula yedek at •ardı. Ba atları 
• .,, jiıteriı ~ lataPl.rdı. 

Tiıa bıylerlnln hepei de hıriatl.1aa 
olmqlardı. Fakat clal•a ErcseUilerle elbir· 
liii ediyor ve yeni makaaın en amanıız 
dDımanı bulanayorlardı. B•lar Tisa ta· 

biHeriode Maroı'tao S.moıa'a kadar olan 
ıabada ot•rarlardı. Krıın ilk arazi taksi. 

miyle ecdadfarıııdan kendilerine intikal eden 
reai4 maliklnelerinde birbirleriodeo uaak· 
ta otururlardı. yazın · İl8 Piıkopoı Gel· 
ler'in bütGn tehditlerine ricalarına rağ.men 
ttilırlanada vakıt reçirirlerdl. . 

Birbirleriyle 11k 11k boj'qap bu bey · 
'- kelMlil•inl berkeıtea batti papulaJ-• 
dan da ylbek adcled...._ .ve yabaeeala• 

'fa kartı birlikte banket ederl•di 
A'rpa·d baralan lf Pl edip ıeal wat.aı 

. . lerdi. Arpad da ba gayretlerine mükifa. 
ten ıahlp oldaldsrı araziyi kendilerine 
vermlftl. 

Bir vakıtlar bOtlln Avrupa onlardan 
tii tir titrer ordalanaı Avrupa milletleri• 
ala atilıaa llilcum eden ipek tllylG milt· 
bit Kaplan ıilrtlıf1ne benıetirdi. Tek emirle 
•• ıeytaal bir ıf1ratle klb turada klh 
burada r~rilnllr Kaplan peoçelerioia tek 
darbetiyle daima düımanı darmadağınık 
ederlerdi. · 

BtttGa ba intizamın mahvolmaıına M• 

~ toprak taksimi olmuıta. Beyler artık 
~•clarlarını topla olarak kendi arazileri 
dahilinde karmata baılamttlar, bu suretle 
harp nlzaaalan revıemltti. Ok atmaktaki , 
aııl maharetleri ve harp biırileri azalmııtı. 
Birbirleriyle olan müoazaalar · çoğalm'ıı 
bandan dol~yı bütOn aüllet çok· tehlikeli 
anlar yı4amıf b. 

Nihayet Kral Geza hükümranlıklarına 
ıoo vermiı, Kral 1ıt,,ın iıe ordusanan ba· 
ıaoa ecnebi memleketlerinden retirttiii 
beyleri geçlrmiıti. 

Torunlar batka bafka ıartlar albnda 
-yara reldller. Baaa rapea damarla· 

ÇEViREN ı 
adamlardı. Buroolarıaın ve •iızlarınan 
ıekli aıtl durumlu, rözlerl par lak ve ateıli 
idi. 

Beyleri Çanad kalesine sevk.eden lmil 
dini kay,-ıdan ziyade Beıeayö'iere kartı 
yapılın hareketin netic•İ hakkında malG· 
mat almakb. 

lçlerloen buılan ömtlrlerlacle ilk de· 
fa olarak tqtan yapılmıı •• rörOyordu. 
fakat ıehrfn kalabalak maoıaruı onlarda 
ae bir bayret ne de bir hürmet hiııi 
ayand.,..ıyorda. Müfreze biç bir allka 
bi11i gö.termeden kapudan içeri daldı. 
Çadırda ya41yan ecdıdlarmıa Allalh taı 

davarlar ln4a edenleri tel'in ederdi, To. 
rooları da kıımen aynı hi11ln tesiriyle bu 
adamlara iyi bir nazarla bakmıyorlar •iri 
büğrü yollardan hoşlanmıyorlardı. Kırla. 

rın anan.,ine röre 4ehirde otaranlar kor• 
kak, reveze ve lman11zdılar. Miaafir aiır
lamanın para maka bilinde yapılmuı 4ehlr· 
liJerin ahllkııdriına ea bilyilk deliJdi. ş., . 
birlerin ücra kö4elerinde birçok glinahla· 
rın iflendljiai vo türlG bastalıklann ço. 
ialdıtını uf havalı k1rlarda otaraalar 
pek lll bUl1orlardı. 

ordarihtan baıka bir 4ey deif idi • 

Çanad Tuaa'oın Ötf'ıindekl kaleler! 
taklld ederek boraya kuleler yaptarm14 
teltrl kale ıeldine ıokmaıta. Piıkopoılok 
olduju gGodenberi de hariçten relen bir 
11rn ecoebi aaaatkirlar, ıerseriler ,ıebri 
doldurmuıtu. Haçlılar neferinin bqlaorıç 
rllalerhıe teıadüf eden bo tarihlerde ba-

rİftfln relen bir çok kıtalar kiltle halinde 
memleketten reçiyorf ardı. Bunlırın bir 

kıımını arzı mukaddese doğru rideoler 
bir k11mını ite maceraperestler teıkil edl· 

.yordu. Maceraperestlerden bir kıımı V •· 
lilerln hiz;..etiae gidiyorlardı. içlerinden 
erazi hatta kale ••bibi olanlar da ekılk 

deiildi. Kralın hoıuna ritmiyenler ya yol. 
larına devam ediyorlar yahutta ricalarla, 
zorluklarla krala o kadar taciz ediyorlar• 

dı ki Kral lıtvan bir çoklarını kırbasla • 
hudut harici ettirmek :ı:ornada kalıyordu, 

Süratle çoialan 4ehir halkı genişle· 
tilmeaioe imkin olmıyan kale cuvarlan 
arasında o kadar ~ kı!m•ş bir vaziyette 
idi ki kerpiçten yapılan . , lerini bir y• 
llaerine lop •tll!~k zorunda kahyorlarc1ı. 
K.ı. d ..,ı ar&11ada ka\ aa 
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Türkiye ile dost olduğu için Bul-Krips Hintlile
ri tehdit etti 

gar komşumuz, boş kalan smır -
larma güvenle bakabiliyor 

Bulgar kabinesi 
Hariciye Nazı· 

Necmeddln ,. Popof'la Har-
s A D AK biye Nazırı re· 

neral Daskalofa açıkta bırakarak 
rene Profesör filofan Baş vekilli· 
ği altında kurulda. HükOmet dışın
da bırakılan başlıca iki nazıra ba
kılırsa bu de&'işmenin ıebeblerini 
Bulrariaatanın iç politikasından 
ziyade dış siyasetinde aramak doi
ru olur. Bu görüşe kuvvet veren 
ehemmiyetli başka bir sebeb var: 

YAZAN 

Birbiri ard111ra olagelen hadiseler 
arasında bir ilişkiolik arayan ilim 
kanunu politika alanında da yürü~· 
lükte ise, Bulgaristanda hükOmetın 
d •. . I d n 0- 0 ce kral Bo· 
eflŞmetıy e OD a 

riıin Almanya ya gidip gelmesi ara-

d b'r bag· lılık aramak ve bu 
sın a ı • • 
deiiımeyi 0 yolcoluran dorurdu. 
tana hükmetmek yanlış olmaz. 

Almanya, bütün Mihvercller 
gibi Bulgaristaodan da yardım isti· 
yor Balgar bükOmetinin, Rasyaya kar· 
şı dövüşe girişmeyi kendi bakımın 
dan zararlı gördüğü ve yardım· 

dan çekindiii söylendi. 
Her halde kral Boris bu me

aeleyi konuşmak için Almanyaya 
çairıldı. Kral döndükten hemen 
ıonra h\llr.Omnt dejiştiğine göre 
Bulrariıtan na11l hareket etmey~ 
karar vermiştir? 

Eski hükOmet, Rusyaya Bulgar 
orda\an yollamaktan, yahut her
hangi bir şekilde Almanyaya daha 
reniş yardımda bulunmaktan çeki· 
nlyordu. Eğer Boriı-Hitler konuş· 
ması, Bulgariıtanın yeni bir şey 
yapmıyarak eskisi gibi yeriade ra• 
hat kalması sonucuna varmış ol· 
saydı, böyle bir dorum eski hükQ. 
metin güttüğü politikaya uygun 
çıkar, kendisi için başarıcı sayılır, 
hükGaıet daha sailam yürekle san• 
dalyesinde otururdu. Deiişme, Bul· 
raristanın eski kararından vazreç· 
melı:, yeni yükümler sırtlanmak zo. 
runda \caldıiını rösteriyor. Kabine
ye alınmayan Harbiye nazın Gene· 
ral Dulı:olof Bulgaristanın ancak 
milli varlığını korumak için harbe 
rireceğini son nutkunda ıöylemlıti. 
Bu da, Bulgaristan Almanya için 
harbe rirmez manastna gelebilir. 

Başvekil Filofan, yeni nutkun· 
da Mihverle sıkı işbirliii üzerinde 
durma11, Bulraristanıo yeni Avrıı· 
pa nizamında vazife aldığını ıöyle· 
meai Almanya ile bozuşma deril, 
anlaşma olnaiuna en açık delildir. 
Bu anlaşmaoıo şekli ve Bulgarista· 
nın ylikıeldiii vazifenin çeıidi bel· 
li olmamakla beraber, Bulgar or· 
dosunun herhangi bir vazifede Al. 
manyaya daha reniş yardımda bu. 

lanmasıoa karar verildiği açıkça 
rörüoüvor. 

Bulrar Başvekili bu nutkunda 
Türkiyeden de konuşmuştur. Pr~ 
fesör Filofun bu ıefer memleketı· 

1 • • - 1 d'"' - lerd• horu· m z ıçın soy e ıgı soz . 
. l b" vai ve dık· mankıoden faz a ır se • 

kat göze çarpıyor. Bulga~ . Başve· 
... 1. B l . t nın dı• polıtıkaaıoıo .. ı ı, o garıs a -s _ • 

temeli Almanya olduğuna soyledık-
t Tu-rkiye ile «dostane ol· en ıonra 
maktan daha kuvvetli münasebet 

1 ,. den bahıetmiş, bu münasebet 
er 1 •• d 

lerin gitgide kavvel enecei'ını e 
ıözQne katmıştır. 

Yeni Bulgar Bqvekilinin bu söz 
ferin memleketimizde en derin izler 
bırakacağına ve en elverişli karşı
lık bulacağına JÜphe yoktur. Türlü 
propağandalann zaman zaman Bul· 
garistana kötil niyetlerle röz attıiı 
bu devirde Bulgar Başvekilinin not· 
ka iki komşu memleket ufuklarında 
havanın daha fazla daralmasına yar 
dım edecektir. 

Ba sözlerin, Almanya ile ko
nuşma ve anlaşmadan ıonra ıö r 
lenmesi,Türkiye · Balgariatan dost 
luğunun Alman politikasına en 
uypn yol olduğuna da göateriyor. 
Bunun da minaıı büyüktür. 

Bizim tarafımızdan Bulgarlı· 
tan için ıöyleoecek yeni bir şey 
yoktur. Türkiyenin hiç kimsenin 
topraklarında gözü olmadıfı için 
bize dokunulmadıkça, bize röz dikil 
medikçe bizi berhanri bir komşu· 
muzla dostluktan ayıracak 1ebep 
taaarlaoamaz • Bundan dolayı Tür
kiye ile her isteyen, biç karşılık 
beklemeye lüzum rörmeden do t 
olabilir. Karşımızda düşman gö:. 
medikçe doıt kalmak politikamızın 
ltıvrımıız yoludur. Balraristao için 
de böyledir. Büyük politika görüşü 
milletlerin hakkı ve istiklali ba: 
kımındao aramızdaki ayrılık derin 
olmakla beraber, kimıenin işine 
karışmak adetimiz olaıadıiı için 
Bulgaristan Türkiye ıınırlarına,şüp· 
be edemiyeceiimiz şekilde içten, 
gerçek saygı gösterdikçe bizden 
rnler yüz görecek, biç kaşkulan
mıyacaktır. 

Ba harbin ve Balkanlardaki 
durumun teıiri altında Türk -Al
maa doıtluiu ile iıter iıtemez il· 
gili duran Türk ·Bulgar doıtluiu · 

oun burüa için verimi, Bulgari•· 
tanda ve Balkanlardaki bütün Al· 
man ordularının geri çekilmesine, 
hatti. belli başlı Bulrar tümenleri· 
oin daha oıaklara ritınesine r•i'· 
men, komşumuzun boş kalan ıınır 
farına ba karışık devirde rüveole 
bakabilmesidir. Türkiye ile dost ol· 
maktan daha büyük selamet var mı? 

• Aktam'daa • 

• • • 
ilim hürmetine misal 

y A Z A N Fran11d~, kendiıind~~ en çok bahaettiren ikl e 
debi alr.ademı vardır: Bırı On 'ürüncQ Lu-" · · • ULUNAY • _ • _ T ı oın vezırı 

Kardıoal do Rışelyo tarafından teılı edilen cF 
L d · d' · · d G k k d l • k d' ranı•z aııı.a eınısı•, ırerı e on ur ar e.ş erın en ı vakıflariylfl teılt etflı:l , 

rl «Gonkar akademisi» dir. Birincisi hele ıon zamanlarda bir d ~· e 
mahfeli olmaktan ziyade bir eski devir cŞOriy -ı- devlet•~ e ~r.'~ 
almıştır; adedi kırk olan azaıı arasında her mealekten adam b'te ını 
F L d • · · b- '- u unar. c raosız a..a emısı• oın en uytı .. meşıuliyeti bir lorat kitab n d . • _ _ ı vcae 

getırmek.tır. Gaıetelerde arada şoyle bir fıkra ıorlilür: 
«Bazı akademi azaaı diln toplanarak lOgat kitabı tertibiyle mDzake· 

rede bulunmuşlardır.> Fakat daha hangi harfe reldikleriııio kimae farkın 
da değildir. Fransız akademisi, Fransızlar için bir lüks, bir merasim, bir 
sQs~ll~. «Llyemal = Ölmez > adını verdikleri azadan birisinin yerine 
Y•oı11 ıeçilirse nutuklar, dedikodular, kabuller 11rmalı fioiformalar, yeni 
;::~.•1n kılıç kabzasını ioliyen unıtkir oldukça alaka uyandıracak mevzular 
., 1 •der. 

Fran11z ak d • • 'l ınelıı:. i 1 a emısıne aza seçı • 
but d~ 11 ~· Pek ole.adar edip 'ya· 

Yeni Delbi 14 (a. a.) - Pan· 
dJt N~bra dün yapb(ı bir beyanat• 
ta, mutavauıt sıfatile, Johnson'la 
istişare ettiklerine dair Cripps ta• 
rafından söylenen sözlerin doira 
olmadığını söylemiş, c Joboson'a 
müteşekkiriz, fakat bir hal çaresi 
aramak baıuıunda faal bir rol oy· 
n1yarnazdıı. demiştir. 

Nehru fa ıöderi ilave etmittlr: 
« -Crlpps, Hiat meselesini bal• 

!etmek üzere Britanya bükOmetinin 
~~b.k ~içbir. te~ebbüıe ıreçmiyece· 
rıoı soyledı. Bız, Britanya hükOme· 
tinden hiç bir teşebbüı beklemiyo
ruz. Ondan, yalnız, Hindistanın si 
yaıi ve iktisadi terakkisine mini 
olması beklenebilir. Bence her 
Hintlinin vazifesi, her türlü' teca· 
vüze,eski ve yeni her türlü tahak
küme mukavemet tıtmektedir. 

Müzakerelerin akamete uıra• 
muı neticesinde memlekette yeni
oiden tedib hareketleri yapılıp ya· 
pılmıyacağı sualine Crippı şa ce· 
vabı vermiştir: 

c- Harp f aaliyetleriııe muhale
fet ederlerae filhakika iş fena olur. 
Herşeye rağ'meo harp eden bir 
kimıe bulunmalıdır.» 

Cripps'e şu sual sorulmuştur: 
« - Kongreye tam salahiyet 

verilirse milli hükOmet düşmanla 
ıalh imza eder miydi fikriodesiniz?> 

Cripps böyle bir şeyi hiç dü 
şünmediiini söylemiştir. 

Amerikan tavassııtıı 

reddedildi 
Azad şöyle demiştir: 
c- Hiçbir kimse Amerikan a· 

racılıiını aramamaktadır . Fakat 
Jobıııoo yeni bir anlaşaıaj'a varıl· 
madığı takdirde yardımda bulun• 
mak arzusunu göstermişti. Bu ar· 
zusa reddedilmiştir. 

Belediye Reisli .. 
ğinden: 

Tashih 
10 - 14/4/942 tarihli Bugün 

razeteslaio ilan sahifeıinde alınaca
iı bildirilen yeşil otnn kilosu ıeh· 
ven yanlışlıkla_ 3300 kilo ol.rak 
çıkmıştı 

Halbuki 33000 kilo olması 
llzım reldiğinden, alınacak otno 
33000 kilo ve bundan evvelki çı· 
kan iki ilanın ba suretle taıhih 
edildiii ilin olunur. 

0::. Nöbetçi Eczane 

Toros eczanesi 
(Y enicami yanında) 

demektir. 
Danoyer, Segoozac'ın tablola· 

rı, Paul Cezanoi'nin kendisini taıvir 
eden bir reımi, Jan Jak Ra11o'nan Vol 
taire'in el yazılariyle mektupları, 
Blez Pukalın öldüi'ü zaman Al 
man yüzünün mHkeal, büyük bey· 
keltraş Roden•io eli, Napoleon'an, 
On altıncı Lüi'nio, Voltaire'in, Jül 
Renar'ın el yazıları. David d' Anrer 
tarafıodaıı yapılan Alfred dö Müı· 
se'ye ait bir heykel. Rodeo tara· 
fındao yapılmı~ Balzak'ID heykeli. 
Büyük musikişinaa Ş"pen'in eli, 
Napoleon'an ıirara kutuları ... 

Büyük edip Gustave Flaubert' 
in «Madam Bovari» yi, «Salambo> 
ya yazdığı zamanlarda a-iydiji ge 
celik hırkası. Taleyra'nın yeleği, 
Fraoıız ihtilali şahsiyetlerinden 
Kamil Donilen'in boyan atkısı, Mü 
teha11ıılar, yalnız cameklolardaki 
bu nefis ve nadir eşyaya en aşağı 
on milyon kıymet takdir etmi~ler· 

lerdir. Bina, mobilya bandın ha· 
riçtir. 

Ben bu chibe:tyl ilim hfirmetl· 
ne bir misal olarak yazıyorum. 

Dans 
sayialan 

Alman ve lngiliz 
mümessilleri Stok· 
holmde müzakere· 

deymi' 1 

Vels' e sorulan 
ahret sualleri! 

Vaşlogton, 15 (a.a) - Dün 
gazeteciler toplantısında hariciye 
müsteşarı M. Summer Welles'e 
sorulan sualler şunlardır: 

1 - Barıı şartlarını hamil 
Alman ve lnrili:z mümesıillerinio 
şimdi Stolbolmda bulundukları 
hakkındaki şayialardan haberdar 
mısınız ? 

- Bu hususta hiç bir ma· 
lOınatım yoklar. Bu mesele Ame• 
rika bilkOmetini hiç bir suretle 
ilıileodirmemektedir. 

2 - Berlin radyosuna göre, 
birleşik Amerika Macaristan, Ro
manya ve Balgariıtana birer n~ta 
göndererek ba memleketlerle bir
leşik Amerika arasında harp hali 
mevcut olduğunu bildirmiştir. Ne 
dersioiz? 

- Ba haber dojııı dei'ildir. 
Bu üç memleket Amerikaya harp 
ilin etmiş olmakla beraber, bir· 
leşik Amerika onlara harp ilan 
etmemiştir. Bunun sebebi harbi 
eden hükOmetlerin Alman taz
yiki altında ve kendi milletlerinin 
arzusaoa aykırı olarak hareket 
etmiş olmalarıdır. Banunla bera

ber, Romanya, Bulgaristan ve 
Macaristan mihvere Sovyetler bir· 
liii aleyhinde tesirli bir yardım 
da bulundukları takdirde M. Ruz
velt kongreye harp ilanını tavsi
ye edecektir. 

3 - Balgarittandaki kabine 
değişikliği ve Balgaristaoın Raı 
ya harbine iştiraki meselesi ? 

- Bo huıasta yalnız ilk ha· 
berlere malik bahıouyorum. Bal 
rariıtandaki durum bakkıoda ılzi 
aydınla tamam, fakat ıon kabine 
deiişikleriyle blltüıı Almanya ve 
Bulrariıtan ara11nda yıp1lan mO 
zakereler ara11nda ııkı bir müna
aebet var ribi rorüııüyor. Yani 
Almanya Bulgar milletini Rusya ya 
karşı harple kendisiyle işbirliğine 
götürmiye ve bilha11a bu iş için 
aıker vermesini temine çalışıyor. 

4 - Sir Stafford Crlpps'in 
yaptığı müzakerelerin aldm kal
maaına ra;men, Hindistanın müt· 
tefık devletlerin harp gayretine 
aala enrel olmak arzaıunda ol
madığına dair Nehru tarafından 
yapılan ıoa demeç hakkında fik· 
rinizi ıöyler misiniz? 

- Evvelce ıöylediklerime biç 
bir şey katacak değilim. Hariciye 
oazırhiı Yeni Delbi müzakerele· 
rıni yakından takibetmiştir. Ba 
müzakerelerin ke1ilmesi birleşik 
Amerika için derin bir inkisarı 

macib olmuştur. 

5 - M hverin Vicby üzeriıı 
deki tazyiki devam ediyor. Al 
manya birleşik Amerikanın Vicby 
karşıtındaki siyasetini tekidedi· 
yor. Gazete haberlerine göre, Al
man hükQıneti, Vichy'yi Alman· 
ya karşmndalti hareket battı hak 
kında hızla bir karar vermiye da· 
vet etmiftir. Bu husuıta bir haber 
var mı? 

- Almanların sinir harbine 
ve onların Fransız milletine karşı 
tazyik ıiyHetine dahil olan bu 
hikayeleri ben de okudum. Frau· 
ıız milletinin bu propaganda ile 
yolu deiiştirmiyeceğine kani bu. 
lunuyorum. 

Japonlar 
uçar tank 

kullanıyor! 
Koregidor'un mu . 
kavemet ümidi 

zayıftır. 
Bataan'da Japonlar 
4 General esi, etmişler 

V~iogton, 15 (a.a.) - Harbi
ye nazırlığ'ınıo sözcüsü 250 b:n ki 
şilik bir Japon kuvvetinin muhasa
raaı altında bulunan bir avuç Ame 
rikan askeri tarafından müdafaa 
edilen Corregidor arasındaki vaı:i · 
yetten bahsederek demiştir ki: 

Mesele ou giln r.arfında bir 
neticeye varabilir. Bataao dağları 
na yerleştirilmiş toplarla, esa1en 
son rünler içinde devamlı bir bava 
bombardımanına tibi tutulmuş O· 

lan müstahkem ada üzerinde din· 
miyeo bir obüs yağmura yaj'mak· 
tadır. 

Yiyecek bakımından vaziyet 
henüz o kadar nazik değildir. Fa
kat bütün iaşe ve muvasala yol· 
ları kesilmiş olduiandan uzun za. 
mao mukavemet ümidi :zayıftır. 

Corregidor'da muhasara altın· 
da baluııanlar ara11nda ba:u kadın 
ve çoçucaklar ve Manilla ve Ca· 
vite'den gelmiş bazı ılviller de 
vardır. 

Tokyo, 15 (a.a.) - D. N. B. 
Correridor adasına dün Japon a· 
çaltları tarafmdau ara11z ve çok 
muvaffakiyetli bir surette hücum 
edilmiştir. 

Dünkü hücumlara dair cephe· 
den gelen bir haberde, ilk daf a 
olarak «uçar tank> adı verilen u
çakların müdahalesinden babsedil· 
mektedir. Ada toplarının karşı kı· 

yı~an bombardımanı da devam et· 
miştir. 

Tokyo 14 ( a. a. ) - Japon 
omami kararrihı, Bataan ·adasın 
daki umumi taarruzun neticesi hak· 
kında bugün öjleJeıı ıoora aşağı
daki tebliii neşretmiştir: 

40.000 d"o fazla eair ahomıt 
tır. Bunların araaında Bataan'da 
Amerikan ve Filipinli l.ovvetlerin 
başkomutanı .jeneral Kinr, ildnci 
tümen komutanı General Parker, 
birinci tümen komutanı General 
Yonea, Fılıpioli kıtaların komutanı 
General Franciıco ve yüksek rüt· 
beli birçok 1Ubay vardır. 

Bundan başka elilllıze 196 arır 
ve haf ıf top, 500 otoma tık t\lfclt, 
10.00cl tüfek, 124 tank, 220 mo 
törlii araba ve büyült 1ayıda mü 
himmat ııe.,miştır. 

Londra, 15 a.a -( Annalist'in) 
aıkeri müle aluı: 

j .. ponlar Prome'nio şimalinde, 

ki Bir manya petrol alanlarına doğ
ru harekete ıeçmişJerdir. Şiddet
li 11vaşlar olmaıttadır. Fakat Bri 
tanya kuvvetleri ııerek sayı gerek 
malzeme ve bava desteklemesi ba 
lumuıdan çok aşaiı durumdadır. 

Bununla beraber ce1aretle dövüş 
mekte ve ilerlemeleri nisbcten a
iır olan Japoulara aiır kayıplar 

verdirmek.ted r. Sistemli bir suret 
te tahrip ıiyasetioden bahsedilme. 
mekle beraber, petrol tesiderinin 
mümkün olduiu kadar tam bir şe 
kilde tehribedilmeden Japonlara bı. 
rakılmıyace ğı açıktır. 

Daha auğuda, Sittang Vadi 
ıinde, Çinliler de oldukça eşıiz 
şartlar içinde büyük bir cesaretle 
ve azimle döııüşüvorlar. 

Genç Amerikan 
ordusuna doğru 

... Baıtarafı ikincide • 
Havacılıkta, tank kıtalarında, 

dahıı. kı11ca11 1arblı ve motörUl 
kuvvetlerde diier kıtalardan daha 
çok, rençlere yer vermek ve böy· 
lece bunların daha k111 zaıband~ 
terfi edebilmeleri temin olaPm• 

nıutehaı l 
yoktur. Herke . •ısı 0 mıya lüzum 

1111 ltend · 1 • h da beslediil bu lı; 1 erı akkın· 
• L d •naau t k . • 

çın a .. a emiaiyeııler lı e zıp ı· 

yillrştiriverir. Gonkor tarafından 
her seno verilen mükif atı kazanan 
müellif hemen mesleğinin eu güç 
merhalesi bir hamlede atlamış sa 
yılır. 

Eier bu bllyilk edip zenginle· 
rimi.z gibi hareket etıeydi, böyle 
milyonlar eden konaiını hibe et· 
mez, daire daire böler ve kapısına 
da kocaman harflerle yazılmış bir 
yafta asardı: 

Adana mUftülUQUnden ı 
Adanada Kuran öğretme 

kursu açılmıştır. hk tahsil 
mecburiyetini bitirmif olanlar 
dan Kursa devam etmek is· 
teyenlerin Hasan ağa Camiine 
Kurs muallimine müracaatları 
ilin olunur. 189412-14-16 

icap ediyor. d lı:f ıabayların, 
Yani ba kıtalar a k dem 

- bfr taknn I 
sınıflarına rore 

1 
derece artır 

zamlar1 alarak hız a -
bir gramer yazdılar o•rpten evvel 

• QQ ese h L 
h olarak bütün Fransad r,. aııt 
bir dedikodu uyandırdı. ç~ ,~üytik 

d 
._ n,.n ırra 

mer e arola gelmez yanlışlıklar bu. 
lando. O zaman «Liyemut• ların 
- eser - lerioi tenkit eden liıe 
ırramer hocaları kadar - bu ilmi 
bilmedikleri aolıışıldı. 

Gooltar akademisine gelince: 
!aaı aıanaıiyle bir edebi cemiyet-
tar. Oıı ltişid 'b 1 F en ı aret o an 82891 
liraıısız •debiyabnın en yllkselt şah 

• f.debl7at llemiiıde 00 

Son gelen Fransız gazetelerin· 
den öirendiiimize göre akademi· 
nio toplantılarını umumi muhaller 

de yapmasını hoş görmiyeo azadan 
ııaeıhur Sa§a Gitri, akademiye bi
na olarak kendi konaiını bütllo 
eıvaıiyl h'b 
arkada e ı e etmiş ve bo suretle 
lu d şiarını 1eyyar bir halde bu-

n arınakt k 
an ıırtarmıştır. 

«Bütün e"y • 1 d 'ld' •. b -s asıy •• eoı ırı za 
mno ondan ••dece mua, koltuk, 
k~nepe anlaıılmasın; Gitrl'nlD cŞan 
do Marsı. taki kona ibtl.a • 

«Saşa Gitri apartımaoı> 
Fakat o zaman o isim ancak 

apartman tatıhocaya kadar anılır, 
sonra unutulur giderdi. Halbuki 
Gitri'nin adı dünyada edebiyat 
mevcut oldukça yid edilecektir. 

Biz, o kadarını aramıyahm, bir 
ilim ocaiı olan Zeynep hanım ko. 

· natı yandıktan ıonra muvakkaten 
olıao, apartımanlarından birini «ya 
rım •iızla> teklif eden bir tek 
.zeoiinimizin bile adına razeteler 
de rulamak ldmıeye nasip olmadı. 
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PERŞEMBE 
YIL•lffl. AYı 4Qiaıl06 Kaaaa 

ki görüouyor. 
maları mao~ı k üstünde bir sai 

Normalın ço 
taıePlik duruD?u, kuvvet 

lık ve ıpor . 
. . bilfİ, atılganlık vesaıre, mo. 

lı bır h . t . d' •• d harbin aıu arıp en ıste ııı şart-

la:rnoldaj'aoa gör~ .ordularda spora 
ve bilri meael«ll.sine verilmesi lizım 
relen değeri anlamakta rüçlük. ol· 
ma:ı. 

işte ba hakikat ve lmkiıılardır 
kl, alta 1Dilyooluk bir ordu meydı· 
na retirmeie Çalışan Amerikanın 
işini kolaylaıbrmaktadır. 

Orclıdaraa .. .,..ıe.ltirJI~~ 

TUrklye Radyodlflhyon poı 
TGrklye radyoıu, Ankara Rady 

7,30 Prorram ve Meml• 
1aat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif program ( 

7,45 Ajans haberleri. 
8,15 Müzik: Hafif Proıra 

devamı (Pi) 
8UO -
8,30 Evin saati. 
12,30 Prorram ve 

•aat ayarı. 

ler. 
12,33 Milz.ik: Şarkı 

12 45 Af anı haberleri. 
13,00 -
13.30 Müzik: Şarkı ve tiırk 

programının devamı, 

18,00 Proıraıa ve memle 
aaat ayarı. 

(Pi.) 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 

18.45 Ziraat TakvimL 
18,55 Müzik : Bir Konç 

19,30 Memleket aaat ayan 
Aiaos Haberleri. 

19,45 Mnzilc: Yurttan ıeel 
20, 15 Radyo l'Heteıl. 
20,45 Mahur makamından 

kılar. 

21,00 Konuşma (Derdleşı:ne 
ati). 

ler. 
21,15 Müzik: Şarkı ve Tilr 

21 ,30 Konuşma (Hikiye aa 

21,45 Müzik: Radyo Seo 

orlr.eatruı. (Şef: Dr. Praetoriaı) 
22,30 Memleket Saat Ay 

Ajans Haberleri v• Bonalar. 
22,45 -
22,50 Yarı o ki Proıram 

kapanış 

Bugünkü harb 
baş kuvvet 
kaynağı 

maları tamamen temin edile 
O halde eıki düoyadald harbin 
kadderatını Kafk11yadan Basra 
fezine kadar sıralanmış olan p• 
kaynaklarının mulcadderatile b 
görmek biç de bati olamaz. Ve 
nilmüzdeki yaz u111ıntıa da 
ubaya doiru bir Alman aaldı 
beklemek de o oiıbette dojTu K afkaıya üzerinden Basra lı: 

f ezine doiru bir 1&ldır 
dan babaederken burıon her 
den evvel ıimaldeki Sovyet or 
larile kat'i neticeli bır meydan 
barebesi~,,n sonra vukua rel 
leceiini ıöylrmei• bilmem lüı 
var mı? Yanını ve reriıini te 
etm~ıden Aımıtn ordu•unun ce 
ba sarkacaiını düşünmek asker 
ten biç anlamamak demektir. 

lıkbabarda başlayacak 0 

Alman ıaldırımının cenuptan 
fakat evveli Volrayı hedef 
tarak inkişaf edece;i bu ıur 
Volgaya kadar ilerliyecek ve 
biatiyle daba şiınaldeki ordala 
de Sovyet ordularını hırpalaya 
ve yerinde tutacak böyle bir 
reltetten sonradır ki a11l ordu 
alllcaıı ltrsilmiş Kafkuyaya k 
hareket düşünülebilir. 

Şu ·ası da var ki ei"r Alma 
Volraya karşı hrreketled 

ve daha şlmaldeki ordu luııml 

Dl hırpalamıya ve alJ'lrİ oJa 
yerlerınde tutmıya muvaffak O 

lar ve daha ileri riderek v 
boyunca hareketle Sovyetlerln f 
ka dojrn irtibatlarını keamelı:le t 
dide kalkışacak olurlarsa ters 
he ile dövOımet• mecbur kala 
Kafkaıyadaki Sovyet ordaaa 
malı:avemeti zayıf olacatı ribi 
nua l'eriıiodeki lorili:z mlidaf 
da zayıftır. Bir tar•ftao Hin 
tanın J ponlara dii•r tara 
Mııırın M bver kuvvetlerine k 
aıüdafaa11 zarureti lnriliderhı 
taıarlı:ın diier yerlerinde bil 
kuvvetler bulundurmalarına 
veremez. 

Bu sebepledir k.l bii. Mu 
ve lrao petrollerinin mukaddet 
nı ve müdafaasını dahi Şark ~ 
besinde ki Sovyet mildafaaıiyle 
likalı görenlerdeniz. Her 
ona bağlı görünüyor. Ve Ame 
kıtasının dışında ve Avtu 
rp garp sahilinden Avuıtnralya 
kadar bir kül olarak telakki e 
iimi.z eski dünyada harbin m 
deratını siyaaet ve harp bar•k 
lerinde~ ayrı olarak ba petrol 
tejiıi balı:ıaundaa tetkik 
loıana daha berrak bir ,.1ıu 
teri1or ve netle.,_. ~ 



·~ l 

· :~k~uüü•••• ~·••&&••••••• Adana Birinci icra 
':ı ı~, Alsaray Sıneması E Memurluğundan: 
, ·~ ~.~, BU AKŞAM 2280 sayıh kanuna göre gayri 
ı,, j' ,Bitmemiş sehfoni ve Mazurka filmlerinin büyOk yarabcısı me~_kul Satı_t il~nl 
·~ lt.11• WILLY FORST tarafından vücuda getirilen üçüocil ...... Alacaklı: Adana _tuccardan Salı~. Zeki Bugay 1 ' ıı • ' • , t lb'd . .... Borçlu: Adana dort ağaçla kliyunden Abmet otlu Mus. 
• ı ı san a ı est 1ıııı... • 
111 ı J ô 111""" tafa veresetı . 

j'1 ı• 1~,t ld •• ~ Alacak:lpotek be.deli beıbin dörtyüz doksan dokuz lirave 
'ı 1 ı ~ uren .... ayrıca masraf ve saıre. '. ~ ! ır ~ Satılacak gayri men kullar: Dört ağaç köyünde vaki tapu· 
· f ] ~ nun kanunuevvel 327 tarih ve 126,SS numarasında kayıtlı 
1

=' ,ı"Resı· m er • altmış be, d.önüm tarla olup beher dönümüne on beş lira •, · ,ı • kıymet takdır olundu . 
:;

1
1 il .... Ayni köyde vaki tapunun Şubat32S tarih ve 525,Sl nu· 

/ 1 11 BUyUk Alman tllmlnl tekdlm ediyor . • marada kay~tlı altmış beş ~önüm tarla olup beher d6nilmü· 
1 J •t Bir adam kayboluyor. Tekrar meydana çıkıyor. Bu bır • ne on beş bra kıymet takdır olunmnştur . 
:ı. 

1

/
1 
ıt: canid ir. Onun masumiyet ini nasıl isbat e~eceğini yalnız .... Ayni köyde vakı ve tapunun temmuz 328 tarih ve279,S7 

1
1 ıj, it sevdiği kadın biliyor. iŞTE Böyle bareketlı ve kuvvetli bir • numarasında kayıtlı yirmi bir dönüm tarla olup beher dönll· 

•1 ı 1/mevzuda olan bu güzel filmi bu akı~m mutla seyretme• ~ müne on beş lira kıymet takdir olunmuştur. 
1 ~·,ılı zini tavsiye cdenz. .... Ayni köyde vaki tapunun teşrinsani, 328 tarih ve 376, 

1 ~' 11..A. YETEN : DOROTHY LAMOUR'un son harikası E 57 numarasında kayıtla ikiyüz on üç dönüm 800 arıın tarla-

1 lıJ\I~ TAYFUN nın üçte bir hissesi olup beher dönümüne on beş lira kıy· : ' tt ı met takdir edilmiştir • 
' 1 ı"I~ • Karafasılda vaki tapunun nisan 311 tarih ve 33,11 numa· 

1 • ~ f ıl rasmda kayıtla iki yüz dönüm tarlanın yarısı olup beher dö-
l V.ı Baştan bqa renkli aşk ve maceralar filmi nümüne altı lira kıymet takdir olunmuıtur. . 

' ı 1 Yine ayni köyde tapunun kanunuevvel 310 tarih ve 56, 
', 'J. P~K YAKINDA : . e· 16 num~a~ın~a kayı~lı. yüz otuz döoü?1 tarlanın yarısı olup 
ı ~ S LEYLA ile MECN u N filminin yaratıcısı ve Mısır ın en beher donumune yedı lıra kıymet takdır olunmuıtur . 
~t 1 ı bilyfilc artisti Yine karafasıl köyOnde vaki tapunun kbunusani, 310 

ı' ı 1
, E • R k SUI N • tarih ve 45,16 numarasında kayıtla altmıı danüm tarlanın 

.·~ :.'. ~ Jı mı ne iZi ayman BClp yarısı olup beher dönümüne aıta lira kıymet takdir oıun-
,ı ı 1 A •1 Cihanşümul romanların en güzeli Demirhane Mlldürü muşAturt • 1 v •• t Ad . d • 
1 • ~:ı f d k . 1 r armanın yapı acagı yer. gun, saa : ana ıcra aıre· 

1 1 ı ı,r 1 şaheserinden a apte edilen ve Jar ıınemacı ıtının en . d 14 5 942 p b .. - t ll l2 "k' · t •' ı fı b" k . l sın e , , erşem e gunu saa , ve ı ıncı ar ırma· 
ı. f uyü eıerı o an • d 2S S 942 p . t . .. .. . tt l kt ıL • ,,, • sı a , , azar esı gunu aynı saa a yapı aca ır. 

(i ı;: t K d K Ih• • 1 • işbu gayrimenkulün artırma ıartnamesi 20.4.942 tari· 
a J)'~ a ın a 1 • hinden itibaren 942/469 No. ile Adana icra Dairesinin muay· 
ı I· ı,I • yen numarasında herkeıin görebilmesi için açıkbr. lıinda ya· 
'
1 11

' • y·· k ·· 1.. A ,arkllı E zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu 14rtnameye ve 
ı 1 ,4 ur çe soz u . rapça . . . 942/469doıya numarasiyle memuriyetimize mllracaatetmelidir. 
:ıll · Emsalsız fılmi yarattılar. Sevginin kudsjyet ve ü~vıyetını 2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazıla kıym~tin 

1 \lı terennüm eden bu film sizi cezp ve teshir edecrktar. • yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın temınat 
r ~· .......... ~ ·····~···· .. •• mektubu tevdi edilecektir (124). 

' · . ' 3 • İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların vo 1 1 

\ \ ı• LAN irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarım 
• 111 • 1 dd 1 b ı h ,1, ~ hususile faiz ve masrafa dair o an i ia annı iş u i An tari in • 

I

• •• '.'·'.,iı tevlet Demı·ryolları Adana 6. ıncı den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteıerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 

'i,r.ı,
1 

İşletme Arttırma, Eksiltme iıi:~~kalırl::~ olmadıkça sataş bedelinin paylaşmasından 
1 ı\ ) d 4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

ıU \~'( Komis.yonu Reis iğin. en : ıartnameıini okumuş ve lüzumlu malfimat almq ve bunlan 
111·: tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

ı'ı : Mandaaon istasyonu cıvarında Km. 77- 82 dekı ocaktan 5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
·;· ~~karılmak Ozere beher metre miklbı 280 kuruı muhammen iırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
1 ~~ J•.eclelle 6000 m/3 balastın ihzar ve teılimi kapab zarf uıu· bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 

~,', •'·~·~• eksiltmeye çıkarılmııtır. lıia tamamının muhammen be· satış iltiyenin alacağına rllchanı olan diier alacaklılar bulu· 
~I f l:ell 16800 lira ve muvakkat teminat 1260 liradır. nupta bedel bunlann o gayrimenkul ile temin edilmif ala· 
, !',ı ı \ Ekailtme 27/Nisan942 paıarteai günü uat 16 da Adana caldarınm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
, ı'.14 .~ 1 

iletme Müdürlütü binaaında yapılacaktır. lıteklilerin 942 taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha teindid 
:.,'.~ 11: ılı Ticaret Odaaı vesikaları, nüfus cüzdanları, kanuni ika ve onuncu gilnü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa-
~- ,.,. 1. oetrlh vesıkaları, muvakkat teminat akçaları veya teminat bş iıtiyenin alacatına rüchanı olan diğer alacaldılann o gay· 
'1\ı f bektuplarile yukarıda tayin edilen günde 2490 No.lu kanu· rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
~ ,ı',' 'an emrettiti ıekilde baıarlamıı oldukları teklif mektupla- çıkmak ıartile , en çok artırana ihale edillr. Bayle bir bedel 
~ı,' ı'ıııı ekıiltme uatinden bir sa•t eYvel Komisyon Reiılitine elde edilemezse ihale yapılamaz ve satlf talebi dllşer. 

1 
;,• 1 ~ ,ermeleri llıımdır. 6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimae der-
\ ,rt'ı Bu ite ait tartname ve mukavele projeleri komisyona bal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale ~an 

.. ı • 8 2 6 22 fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 'alracaatla bedelsiz olarak verilir. 1870 . 1 • 1 . . j' 1 '.I kimse arzetmit olduğu bedelle almata razı oluraa ona, razı 
ı \ ·~' olmaz veya bulunmazsa hemen onbeı gün müddetle artırma· 

~, r:",:Al~ ... Adana As. Satı nal ma ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. ıki ihale aruındald 
' fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak f~z 

~ - • d ve diğer zararlar ayraca hükme hacet kalmaksızın memun-
,:.ı ,~,~, ~ Kom 1 s yonun an : yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
· r Gayrimenkuller yukarıda gösterilen14-5-942tarihinde Adana 
•' - 7000 kilo 11ğır eti açık eksiltme ile veya 8000 kilo ko- icra Memurlutu odasında işbu ilan ve göıterilen artır· 
a. yun eti kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. ma ıartnamesi dairesinde satılacatı ilin olunur. 190l 

L- Sıjoır etinin mubammf'!n bedeli 3500 lira ilk teminata 262 

Sıroare 
1,45 

ASRI SININADA 

BU AKŞAM Sııvare 
8,45 

6LMEYEN 
AŞK 

Binlerce prestl,kirlarının hakh 
alkıtları içinde devam ediyor • 
Mevsimin şaheseri .. • Sinema il eminin en müessir qk 

romanı... Sinema dehasının güneşi... Asırların mucizesi •.• 
Yüzlerce insanı iki saat hıçkıra,bıçkıra bir aşka ağlatan film 

iLAVETEN: 

V ALLECE BEERY'nin 
Türkç Sözlü 

Deniz 
Kahramanları 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

ALiCE FA YE' in 
DON AMECHE - HENRI FONDA 

ile beraber çevirdikleri 

Altuiı Yıldız 
Şaheserinde sizle riteshir edecektir. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

l Şrıllat, 4llaguJAluto•,2//cincit11frİn tarilılerind11 gapılu. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ----. 
1 Adet 2000 Uralık - 2000. Ura 
s .. 1000 .. - 3000. " 
2 " 7SO ,. - 1500. ., 
3 ,. soo ,, - 1500 .. 

10 .. 2SO •• - 2SOO. " 
40 " 100 .. - 4000. " 
so " 50 " = 2500. " 

200 " 2S " - sooo. " 
200 " 10 " - 2000. .. 

TUrklJ• 1, B•nk••••• p•r• J•tarm•kl• pl
nm p•r• blrlktlrmlf ve t•lz •lmlf olm••• •Jnt 
um•nd• l•lllnlzl de dene111le olureunuz. 377 

........................... 

~ !!~ -~~~!~~-~l~~l~nnl•I 1 
~ Abdulvehap'ın ~ 
~ En eon temelll ol•n mUeaelr ve gUzel mevzulu ~ 

~ Mes'ut Günler ~ 
• lira 50 kuruı ve koyun etinin muhammen bedeli 8000 

.• lira olup ilk teminatı 600 liradır. 

3 Türkçe sözlü ve Arapça t•rkllı ~ 
---------------- ~ Filmi büyük bir muvaffakiyet ka- .,,. = zanmakte ve bütün filmlerin rekor· ~ 

~ larını kırmaktadır. .,,. 
j Bu filmi henüz göremiyenlere sey· ~ 

1 t 
l 1 ihaleleri 1/S/942 cuma günii saat 15.30 dadır. 

1 ı, - Bunlara lit evsaf ve şartname bergün komisyonda ıörü· 
'• 1 lebilir. . 
1 

• , - Sığır etine talıp olanların muayyen gün ve saatte temi· 
• ~ı. natları ile birlikte komisyonda bulunmaları ve koyun 

' • etine talip olanların da teklif zarflarını ihale uatiaden 
R l 1 

bir saat evveline kadar komiıyonda bulundurmaları ili~ 
.~~) 1 olunur. 1904 16. 21. 25. 30. 

' J ıl 

~~t ıl 
,{ ~J BllQmum Çiftçi ve makine 

Sahiplerine mUJde 

DEMIRIŞ açlldı 
Hei nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, btıtün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl dökllm, sotuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak itleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karpaında DEMIRIŞ 
Telıraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Belediye Riyasetinden : 

iLAN 
Belediyemizde münhal bulunan iki tahsildarhta mlllabaka 

ile tahsildar alınacaktır. lmtihna 22/4/942 çarıamba güntl 
yapılacaktır. isteklilerin evrakı müsbitelerile Belediye Yazı 
itleri Bürosuna müracaatları. 1903 

DoğuAmban 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•· 

yonda herteyi yerine satar. 
Telgraf : DOÖU AMBARI 
Telefon ı 218 1876 1 • 30 

~ retmelerlnl tavsiye ederiz. .,,. 

~ Ayrıca DOROTHY LAMOUR E 
tarafından yaratllan 

TAYFUN 
Renkli, a,k ve heyecanlar filmi ~ 

·~····· .. ••••••••••••••••• .......................... 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gUn hastalarını kabul eder.Salı 
ve cuma ,gUnleri saat 15 den 18 y• 
kader fukaralara. parasız bakar. 

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


