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lbARE YERi ı Yeni 
laturon cacld••I Adana 
Telefon 138 • Po•ta K. 48 -
Abonı ı Yıllıtı 14, Altı 

arıı;ı 7, arlıl• 128 Kr. -

Yurtta kimsesi% kalan gnnı 
sizin kıgmetli ga1dıml11,ınızla 
gaşagan Çocıık Esiraeme Kuru• 
••na sılınır. 

Yd : 2 N &Oa llln ıartları idare ile 
e • kararl•tt•rılır. 

_ P 1 Y • t ı US) K u r u • t: u r ~ 
~·-----..;....;;~~.:..=,..:...;;.;;..;;; • .;;..;.._~ SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Çocak Eair~eme Korumu 
Geoel Merkezi 

Cenup mıntajasınınİ8Şe ye mahSUI dUrUmU İnceleniyor 
Şehrimize gelen Y A P A G ı 
iaşe müsteşarı- F 1 Y A T ı 
nın gazetemize yükseltiliyor 
beg _anatı 

Müsteşarla 5 ·vali 
arasındaki görüş
melere bugün 
başlanacak 

1 aşe nı ü •teşa. ---M•e•m•l•e•ke•t•ın•e•~"!'ı 
rı B. Şükrü Sök. eklilc:oramu üzerin· 
mcnsücr, yanında de Cumhuriyet hü 
toprak mahsü11eri kGmetince bütün 
ofisi ziraat mü1a· 

virl B. Atıf oldu · 
iu halde Toros 

ekıpresiyle An· 
karodan şeh•imiıe 
relıni~tir. Müste 

şar, Adana rarın 
da valimizB. Faik 

tedbirler alınmı~tır 

Adana'da üç 
dört gün knlaca. 
ğımı tahmin edi· 
yorom.,. 

Çıftçiler bir· 
liğ:i dün akşam 

kıymetli i?şe mü-

Amerikan tankı 

-· """'"" 

Hükumet, Yapağı fiyatlarının 
bugünkü duruma göre değişme-

1 üz um l u gördü • • 
sını 

Ankara: 21 [Radyo gazetesi) - Hüldlmet, yeni seoe mahsulü için 
Y apaiı fiyatlarını yillcaeltmete karar vermiştir. Geçen aeoe ba valtıtlar 
oeşroluoao bir karara dayanarak Ticaret ve lıttilat Vekaleti iç piyasa
da azami yapaiı fiyatlarını tetblt etmişlerdi. EUerinde mahıııl bulunan
lardan bir k11mt maUarıoı satışa arzetmemi,ler ve el konma mecbıu:i· 
yeti hası1 olmuşta. Yapağı fiyatlarının burünkü duruma ıöre de-ğ'işmeıl 
lüzumlu görülmüş, mesele incelenmiş, yeni mahıol yılanda yapıiı fıyat• 
larınm yükseltilmesi bülc:Ometçe karar altına alınmıştır. Fiyat yüksellJi-

nin ne miktarda olaca;ı tetkiltlerio sonunda anla~ılacalttır. 

Berlinin ~bildirdiğine 8. M. Meclisinde hararetli bir celse .. 
. g o re 

Tokyo' da. 
hasar Karadenizde boğulan 

ıte4arıaıız şerefine 
Adana lc:uübünde 

bir ziynfet vermit 

tir. Ziyafet geç 

Üstün, C. H. P. 
Seyhan idare he· 

yeti re'si B. R·fat 
Gülek, belediye 

reisi Ka ım Eoıer 
· ' vale ta kadar .sımi· 
tıcaret birliii re· 

çok ağır 
~erarası~da 140~-! ahudilerv~k~~~~'!a~ili~.~=~~.~~!. 

ep çocugu var Maarif Vekaletinin Mıllet Meclisi • v v e 1 " 1 giln Refik Saydam ıöz alarak şu beya• 
-- M h r · ı ı· · · natta bulunmuştur: 

b 1• • Doktor az ar ~ermenıa re ı ııın «Arkada•lar, Anadolu Ajanll ' i B 1 mi bir hava için· 11 · brohlm 
Burduroj-hı ve de cereyan etmiştir 

çiftçilerimiz tara· Ziyafette iaş• 
fından karşılan· -;-üıteşarımız Sük· 
ınıştır. Karşılama. rüSökmen ı ü er, 

da, ınüşteşarla gö t'.J B.~ Sökmensüer Kocae 11 m e b • 

r~şmelerde bulunmak üzere ş!h- uıu İbrahim Dıblao, Valimiz Faik 
~m'.ı.~ gelmi, olan Gazi antep Üttüo, Hatay Valisi Şe~ik Soyer, 

alısı B. Borbacitlin Ttker ve Antep Valisi BürhaneUın Teker, 
Hatay vallıt B. Şefik Soyer de P. reisimiz Hafiz Rifat Gülek, 
hatır bo1unmuştar belediye reisimiz Kuım Ener, emni· 

B. ŞiUuü Sökmen Süer ga· yet müdürümüz Muhsin Gökltaya, 
ıetemize, aoyahatı etrafında be· lktiıat müdürümüz Kemal, Ticaret 
yanatta bulanarak demiştir ki: odası reisimiz Abidin Ramazan· 

d 
« -. Sayın Ticoret Veldlin- oğlu, Hillliahmer reisimiz Ke· 

en aldııım emir d' •~ . · ü h'l' ve ıre..tı( da mal Kusun, Hatay emnıyet m • 
ı ınde cenap mıntakasınıo • l l b' ı· 

mahsul • t' . . )enı dürü brahim1 hracatçılar ır ı· 

1110 
vakzıyde ını ~e ıaşe duru ii lbrahim Borduroilu,!Ziraat mü 

na ya ·ın en gormek ve bu -
11unta\:adoki Vali arkadaşları. durümüz NuriAvcı, Çiftçilerimiz· 
ı:nızla bu mevzular t f d - den Fazlı Moto, Recai Tarımer, 
rüıınek içio 

1 
ld~ ra ~-a ~? Ekrem Avni, Halil Savath ve 

mıntakas ~ ~m. b uregır Zeynel, Adaoada bulunan Ziraııt 
di· ını ve ım in ulursam müteha1111laramız hazır bulun· 

ger •abaları gezeceg· im 1 d · muş ar ır. 

Sovyet hukuk mü
şaviri Levkazmin ---Ankara-cuinhuriget j;ı°iiddei-

e t ti A.~~~"!i_sini z i g a ~ _'!_ t 
dav111 dol 1 • (li111uıi) - Suikast 

•y ııle s 
mazouolara h ı ovyet tebaah 
M 1111;11\tt •• 
oıkovadan r t• ••tııareleri için 

dü " • e ırllea l 
n ogloden evvel A . •vkazınin 

giderek Ankara cııııı~lı~e ••rayına 
delumumiııi Cemil Att:'•Yet ııılld. 
d • yı ıııaıt 

a zıyaret etti ve bir b •ıııın 
k uçult 
adar nezdinde kaldı. Mo ı ••at 
• • • lıı;ov• -

nıver11te11 holtuk kısma do u 
l d Çentle. 

r n en olan Levkazminin müdd . 
u il'· eı 

.mum .11• relmeıioin bir nezaket 
2'.ılyaretı mahiyetinde olduiu anla. 
t• lllaktadır. 

' 

Molotof Londraya 
gitmiyor 

Ankara 21 (Radyo razeteai) -
Sovyet Hariciye komiseri Molotof, 
burüok'U ıartlar içinde, Edenin 
Moskovaya yaptıra ziyareti iade 
etmeie imkln olmadıtanı lngiltere· 
ye bildirmiıtlr. 
Bir ticaret heyetimiz 
Romanya'v• gidecek 

R Ankara 21 {Hosuıi) - Türk· 
rl 11ıııen ticaret anla4 nası hükümle 
lll~"t,1•tinaden Romanya'dan Sellülloz 

heyet~Yaa etınek üzere bir Türk 
Yalcıod. Roaaaoyaya ıridecoktir 

Ankara 21 (Rsdyo rnetesi)- r e m r 1 de toplanmııtır. ,, 

Buliodeo alınan haberlere ıöre, Ja Kız talebe Kahve ve çayın iohi1ar altına ısliha mulltaç olabilir. lçeriıinde 
pooyaya yapılan Amerikan hava alınması hakkında kanon layihası· şu veya bu şekilde bazı insanlar 
hücamu ağır huara sebep olmuı· nın muvakkat bir encümence tet· balanabılir. Bunların kiff esi ıallb 
tur. Ölenler ara1mda 140 mektep kiki kabul edildikten ıonra 1941 olunur. Beo ıünün ihtiyaçları için 

1 hl k S 
lltediiiaıiz bir para üzerine Ziya 

çocuiunon buluoduiu bildiriliyor. mali yılı muvazene! umumiyuioe G h 
ev er Etilinin bey,natı"ın bir 

Japon kabinesi uzoo bir toplan· dahil batı daire bütçelerinde deii· ımo:una cevap verecotim. Karade· 
tı yaparak, bombardımanlara karıı şiklik yapılmasına dair iki kıt'a ka· oizde batan gemi dolayısile Kadüs. 
ahoacak tedbirleri ıörüımüıtür. nua liyıhasınıu müezalc:ersine baş · ten gtlen telrraf üzerinde beya• 

Japon basını, Japon efkirıomumi ı ı •y•ınemez ' lanm~!"~nnakaleler ara11nda Anı· ;::~~ ~u~:~~:la~·ı .. ~:~~ti r~~~:~: 
yesinde uyanan menfi tesirleril gi· dolu Aiansıoın Avrupadaki harp lerdi ki, telıraf tamamen bizım 
dermek için yazılar ne$rtdiyor ar. • hali dolayııile yapmaia mecbur ~~!!i:::~:d:dir.kYba~~i k~b~tn!;~~ 

1 olduta reniı teıkilltı karıılamak l k 
Mersinde çiftçi blrllğl pek çorap yu··k· üzere hük.Ometçe verilmesine lüzum yeo erden 4! Ayet ettiklerini röre• 

' c.e~ler~I. T_elgref. Siyonist cemive• 
kuruluyor sek topuk, kısa röstorilen 50 bin liranın mtıaaka· tının bır 41kayetıdir. Binaenaleyh 

Menin (Husuıi) -Menin çift· lesine aıra reldıii valı.:ıt Çaoakıtale Türkiye aleybınde bir propaıranda 
.. ileri ve babçecileri toplaomıılar, etek yasak 1 mebusu Ziya Gevher Etili, esaı· \ olarak vazılmemış ve r•zoteleri· 
" k itibarile bilumum münalc:alelerin aley mize oldaau ı'b' · · B 
bir çiftçi birliöi kurmaia arar Ankara 21 (Husu•i) - Kız • 1 1 g'eçırııştır. una 

• b hinde olma11na ratcneo bugün, bu turib etmelt iıt yorum ki bizim 
vermi4ler, aralarında 20 ki41lik ir çocaltlarımızın talebelik s ı fatına fasla g-elinciye kadar, biç birine aleyhlmiyde deiil, siyonistlerin yap 
müteıebbis heyet uçmişlerdir. He· yaraıır ıekilde sade ve vakarlı itiraz etmemlt oıduiuna iıaret et• tılı.ları te$ebbüsleri büımU kabul 
yet blrliiin nizamnamesini yapacak bir ıurette f'iyinmele•lni temin tiden ıonra, ajanıın miJli bir etmiyenlere karşı aldıkları bir ta· 

V 
.. bu-L"mete b•yanname vererek ve takip etmenin rerek okul d b d 1 l vır ve hareketten ibarettir. 
"' .. u " 'd 1 ı le - • 1 müeıııeae ol uianu, o ev et e 

resmi formalitesini ikmal ile bir ı are üerb ned, ıe~~ olgrebtmen ı: rfe beraber kuralmoı bulıındutonu ve . E•aaen vapuruo batm111 facl· 
terett e en onem i ir va,.; e ası üzerine h"LOmetı·n n• ••etmı'• 

d h ti cektir M f V ~ memleketin en temiz unıurlarından u111. ,, ,, i are eye seçe • olduia aari ekili Haıan A i oldur· a komünı' <e bepı'nı'zı"n batırın• 
1 d aplle teşekkül ettiji halde son zaman· 

Yaran Mera n e Y - Yücel tarafından Uc kız ve moh !arda maalesef beynelmilel bir uzav dadır. Biz bu baıoıta elimizden 
c•k maçlar telit orta okollarile liselere, kız relen her ıeyi yıptılt, mad<ıi, ma• 

al· enııtitiılerinf', Akşam Kız Sanat haline gelmeie başladıtını ve ara oevi en afak mea'uliyetimlz yok• 
Adaca renç

1ik kulübü ile ve ticaret okullarına bir tamimle 11ada rarip garip bir çok tıbsiyet tur. Türkiye başkaları tarafından 
tıncı Damiupor yarın Mersine ıi· bildirildi Bu meselenin b'r ta· ler tür emiı olduiuno vo memleke. arza edilmiyen insanlara melce o-
derek Menin ldn:ıo yurda rençlik raftan terbiye yollarile teminine te muzır addettıti bu insanların lamaz. Türkiye başkaları .ta.rafındaıa 

kulübüve Deniz harbiyesi ile buıusi çalışılırken bir yandan da şu orada bulunması caiz olmadıjıoı ar211 edilmiyen ioıaolar ıçıo vataa 
futbol maçları yapacaklardır. Her hususlar itina ile tetkik e 1ilo· söylemiı ve Anadolu aianıı vuıla · hizmeti ıöremez. 

cektirı ıile matbuatta intiıar etmiı olan Bizim tottaj'omıu: yol budar. 
iki maçın revan41 26 • nisan puar b d 1 t bal 

1) Talebelerio ipek çorap, bir tolrrafı bahlt mevzuu ederek Kendilerioi bu 90 ep en 1 •n • 
ıüo(l Adanada yapılacaktır. k demi•tır ı. 1••• d alıLoyamadık. Çok yazık ki bir 

1 yü sek topukla iskarpin ve kısa -s "' a • 
Medeni k•nunun mer • '-1 b «.- 12 mart tarihla' Ulus oa· L •a • karban ıittiler. Şaou da eteıı; i el iae riymP!eri yas .. lc:tır. • .a .. y 

'

ete glrmealnden evvel zeteaınde Kııdüıten çekildiı· i i•ar•· ,~edeyim ki bu te'graf bizim nok· 
Etekler diz kKpaklarını tamamen 1 ,, • · • · ö t bi i 1 1 ti e Çtkao bu telrraf atlamaia tal bareketımızı r ı eren r m aa • 

ki bot•nma dava 8rl örtmelidir. ta~ı altında Yahudilerin yaptıi• dlr. Sona taıbib etmek iıterim.~ 
Ankara 21 (Haınst) - Mede- 2) Saçların taozimiode aşırı Banu mtıteakıb reiı, Anadola 

ot kanunun meriyete rlrmesirıden tuvaletlerle, kıvrılmı4 saç gibi matem mer&1imlnden bnbsediyor. Ajansına yapılacak 500 000 lirahk 
evvele aid talllt davalarında kanon bir talebe için yakışık almıyao O •ilam• taştoın üzertode benimde yardımı meclisin reyine arzetmif 
mahiyetindeki eaki eaaaların tatbi mnbaliğalı röıteri$1ere, tırnak hissem vardır. O atlama t&Jıaıalr· ve bu yardım kabul edilmiştir. 
ki icap edeceiine dair Temyiz boyamaya müsade edilmiyecektir. kasmda bu Türkli11t dOa1•

110

1 a~ Bundan sonra Tllrkiye ile Ma. 
mahkemesi bir tevkidi içti had ka- Bütün öiretır eıle rini rocuk koparılmış memleketleri~ ibi::s~ cariıtanda kain bazı firmaların ak· 
rarı verdi. 1 Y durur. Kudüıte onları ıor•r•d detmiş oldukları iki mukavelenia 

b 

" 

• il arımızıo ruh ve ahlak terbiye. kü delim• eme· Tü '- M · Bundan 14 a1 rayrameşra m · insanlara teıek r e f ba feci ıart· r• - acar tıcaret anlaşması 
aasebette bulunmalı: makeadile, da. lerile her vakıt ve her fır· leri llzım iken teır;a sOren ,artla· bükümleri haricinde olarak tıtbl. 

k ll d 1 • l s •tta en reniı ölü .. llde m~•ıul lar ara11nda vapurb ald olduiuou kıoa müıude edilmesine dıir yapı 
vacının arısının m saa es nı ı a· Y -s bir a e l 1 t d'L h 

b f .1 olmayı i' edinmeleri ve bu saba ra.n. ümitıi• r.• laataLtadır. an an q1nanın as lıı;l aklundald 
rak eve giren kimseolo o iı ve ı LJ u ı " kanun lilyibaıı k b ı d'l ı 

da f d'l k 1 d b ıoy eHm•ıb"' ~l "'ok Oatidliydl. Arkı· • a 11 e ı m' •• hareketinde mesken masuniyetini sar e 1 ece rayret er en aş- a o• ,, 
1 

d' d' mıdenl"ın aranma ve iıletilmeslae 
v ka tertı'p edı'lece'- toplantılar ve h•kO-el oa arı ye ır ı, d · k il 'h d ihla1 ıuçonun doiup doğmıyacaııoı • daılar, u ... I b a1r ıoun Y' asının üç mad ı 

tetkik eden Temyiz tevhidi fçtibad konu1malarda bu hususa müm F ıla faıl• verdi. ıte unlar bun· kabul ve bir maddesi encllm• 
k kün ·oldur· u kıdar yer verilmeai la•r keadi 6azetelerimlıde ıdadola ıöaderllıni•tir, 

heyeti umumiyHi buoon mes en bf t ı f l t. ı. " 
· ayrıca alikadarlara bildirildi. alaoııoın r • rra 1 0 ara.. çı... Büyük Millet Meclisi, ca 

masuniyetini ihlil suçu teıkil etb· ••ıtır. rilatı topl.aacaktır, 
iine karar vermiıtlr. 



--- - --- . 
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~ l ASKERLiK 
BUGON 22 Niaan 1942 

'k Amerikan müdafaasının 
TEMELTAŞI 

Amerika Panama kanallna yapılacak 
taarruzdan niçin korkuyor 1 

Okulla·rda izcilik 

Panama kanalı 1914 ıenesi 1 tem Ba limanda bir aet ile bir şose ve 1 kanalın bir baltalama hareketile 
muzunda açılanşta. Kanal o n· bir demlryola vardır. kapatalma11, ne bGyllk bir feliket 

mandaoberi Amerikalıların en bil· Amerikalılar en büyük l'ayret· teşkil edeceii kolaylıkla ta11vvur 
yOk kayrısını teşkil ediyor. Pana· lerlol bllba11a k:oal mıntaka11oda edllebir • 
ma kaoahn•o açılma töreninde bu· teklif etmişlerdir. 68 kilometre u · Bu ihtimallerden biri vuku bu 
•Gokn harbin belllbaşlı kahra~an~ zualuianda bulunan kanal boyaoca luua o vakit Amerikan filoiunun 
olao memleketlerin milme11allera ı 25000 Amerikan aıkeri, sayısız Pa1ifik Oltyaouıuoa reçm .. ı için 
huar bulunuyordu. açaU.nr bataryalara ile projektör ancak Mıgellao boiazı yolu kalır 

Amerlkalalar, x:.:ııx:::::::o: :::: =ece::::::::::: - ki, Panama kana 

kanah d•tlar a · Amerikalılar, milyonlarca dolara· mal o- hodan l'•çmek fil 

"a1tndao na1ıl aç· }acak ve 1944 te bitirilecek muazzam bir retile Nevy.ork!ao 
taklarını anlattı· San Frao11sco va 
lar. jepon mil· kanal inşasına uğraşıyorlar kadar olan 5 262 
meıilleri verilen -========::o:•:::: :ıoo:•=: =--::::::::::::;:; milllk mesafe 1 

lubata dikkat ve ıOlaOnttle dinli· lerl, Hl dinleme lletleri kullaoıyor-ı 7930 mil daha aıamış olacak, ya· 
yorlardı. O tarlbteoberi Amerika· lar. Banlar kaoal boyunca uzanan nl Amerikao filoıa Nevyorktan 
(dar kayrılanmaJa bqladılar. On ormaola11n orta11nda ordogibla1101 San Fraoıiıco'ya ridebilmek içio 
ıenedenberl ba klyrı kibas ıeklloi lrurmaılardsr. Amerikalılar bOyGk M~ellan botaznıdao reçmei• 
aldı. bir rayret ıarfetmişlerdir. Sinekler mecbur kalacatıodao 24.000 kilo-

Birleoıik Amerika, Rut -J pon ve ıivriıioelder ve ıehirli yalanlar- metrelik. bir deniz yolu katetmeie 
b~rblodeoberi blr rno j1ponya ile la dola ormanlar ar&1ıoda yollar mecbur kalacaktır. 
boy ölçOıeceiini ve Panama ka· ıçmak ve topları yerletUrecek ka- Blrletlk Amerika, bu ihtimali röı 
nalanın Amerikan müdafaasının te ideler inşa etmek lizımrelmiıtir. önOode tattaj'u cihetle, Marellan 
•el taş•oı teşkil edecetioi biliyor Sahil mlldaf aaıı da etki ıllib· botuını yeniden ıiliblandarmak 
du. Kaoal ıayeıiode Amerikan fi· larla mGcebbez olmuına raimen için Şili ve Arjantin hOkOmetJerile 
loıa Atlaotik O-.yanaııından Pati· ıoo derece ku.•etlidir. Ba toplar~o mGzakereye fİrişmiştir. Magellan 
ıilı: okyanuauna 24 1&atte l'eçebi- kallanılma11 ihtimali yoktur. Zira boiazı yolile aeyrilıeferlo yapılma· 

Panama kanalına denizden bir t•• 11, Silveyş ve Panama kanalların 
lecekti. dan l'e,.en luea yollara bırakmak 

Bloaeoaleyh bu kanalı balta· arruz yapmak lGıamsaıdur. ,.. 
&amalardan ve mubtemeı t••drraz- Hava tehlikesi !!~'tı~.o" rarip bir vaziyet do;ora-
lardan korumak lhım l'•llyor u. 

Amerikalıların bu eodiıes1, Pa Kanala havadltı taarruz etmek Yeni bir kanal 
nama kanalının iki ucuna yaklaşan daha kolaydır. General Van 
ların derhal l'Özlerine çarpar. Ge Voorhlı kaoah mtıdafaa etmek için 
rek Coloo'da ve l'erek Balboa'da elinde bulunan milhim ıillhlara 

• Amerikan polisleri vapurların her raimeo, kanahn açıklarına "-adar 
tarafında patlayıcı maddeler relebilecek bir tayyare gemisinden 

boluoap bulaomadıjıoı araştırırlar, uçııralacak bombardıman tayyare· 
yolcuların pasapotlarını dikkatle lerioin bir hücumunu meaedemiyeceji 
incelerler. Amerikan makamları, nl bilir. 
tek bir fedainin kacah bozabUe- Bir bombarman tayyaresi fÖ· 
cetloi ve kullanalmaz bir bale ko· zetleme bölreıini qbktao ıoora 
yablleceiinl biliyorlardı. kanalın hasaaı bir noktasına iıa· 

Bir vapurun aobarıoda pathya• betler temin edebilir ve tek bir ha· 
cak bir bomba, kanalın dar l'eçi- va torpili m6tb1J tahribat yapabilir. 
dini kapatabilir. Bu sebeple Paoa· Panama kanalı mildafii ile mu 
mada ~Qçtık blr lıpanyol ıebriode avini malör reneral Sanderfort -
oturan milliyeti ve meoıel belirsiz Jarman bombardıman tayyareleri. 
hallı: ıalu bir tara11ot altına alındı. oio faaliyet nha11010 l'eolılemfti ,. . 
Panamerlken poliıl mtltemadlyeo yOzOnden Panama kanalı madafaa· 
tOpheU lnnnlar ara11nda taramalıar ııoın ietioat ettlil Hallerin modası 
yaptı. reçtiiini takdir ediyorlar ve tatbik 

Panama kanalınıo idare mer· edilecek y•rlne mGdafaanın, ka-
keıi olan Baboa ıebriode çalışan naldan mllmkün mertebe uzaklarda 
kanal ltletme memarları, daha az yapılacak ve dnımaoı mııbtemel 
bir tara11ut altında balundorulmu· 0110lharekelerinden uzaklqtıracak 
yorlardı. Oolar da l'ÖZ hapılne faal maıterek bir deniz - bava 
alınmışlardı. Mektuplara 1&nıör edi- mildafaa11 olduiuou biliyorlar. Bu 
liyor, nereye ridip geldikleri kon· mtıdafaa ise bul'On yapılamaı.Çna. 
trol edillyordu. BilH1o yollarda ktı ordanan elinde klfi miktarda 
her yoz metre baıına birer nöbetçi remi yoktur. Bundan dolayıdır ki, 
aıkerl dikllmlf, ve uhlle yaklap· Carıibe1 müdafaa11, alta ay evve · 
cak her ferde derhal ateş etmeleri lioe kadar ancak Uiıt üzerinde 
emri verilmiıtl. Bu tehlike, müba· baluouyordo. 
IJjah derildi. Kanalın zayıf nok. Kanal m10taka11na parqOtçil· 
taları poliı orduauoun teyakkuz ler indirilmesi, yabat kanala kom 
ve tara1tuduou boıa çıkarabilirdi. ıu kGçOk Cumhuriyetlerden birinin 

topratıoa aıker çıkarılma11, yahut 
filhakika Panama kaoalmdan 

Batao bu tehlikeleri göz öoüo· 
de tutan Birleşik Amerika, 

Nikararua kaoahnı açmağa teşeb· 
büı etmiştir. 

Bu kanalın açılma11, azan ve 
çetin bir İflİr. Geçen 1 niıaodan• 

beri 58 bin amele, Amerikan mü• 
hendislerinio nezareti altında bo 
yeni kanala ıçmaja baılamışhr. 
Panamanın 600 kilometre ıimal ba
tııında kiio olan bu yeni kaoal 
gü.ıerrihı, daha ozon, yani 265 

kilometre olacak, fakat yeni kanal 
taarruza daha az mllıait boluna 
cakt'1. 

Kapılı setlerin mahzurlarını or· 
tadan kıldırmak için yeni kınahn 
seviyesi iki Okyana1un ıeviyesinde 
olacak ve Nikararua berzahında 
dilz bat il.zerinde açalacakbt. 350 
mette l'enlıliiinde iki kaoal, mer 
kezde bir göle mtıntehi olacaktır. 
Bu l'Öl, remilerln karııhkh serbeı 
çe geçmelerini temin edecektir. 
Halbuki Panama kanalında remi· 
lerin karıalıkh 1eferi kabil deill-

dir. Birleşik Amerika iki kanala 
malik. olmak suretile, bu kibuıtan 
kurtulacaktır. 

Fakat bu muazzam iı milyon
larca dolara mal olacaktır. Nikara. 
ıua kanalı ancak 1944 seneıiade 
biteceilodeo, aradaki müddet zar· 
f ında birçok bidlseler cereyan e 
debilecektir. 

Maarif vekil eti 
yeni direktifler verdi 

Ankara 21 (Huıuıi) - Maarif vekaletince izcilik çal11m4la11 hakkın· 
Ja mekteplere yeni direktifler verilmiş ve muayyen izci elbiıe ve mal
zemesinin temin edilememesi yüzilndeo çahımalarao yetif tirilmedlğ-1 bildi· 
rUmiştir. ElbiH temio edemlyenler en mü1&it rünlük elbi1elerlyle ça
hşmaya başlıyacaklardır. 

Ay11ca mekteplere rönderilen birinci devre çalıım• prorramında, 
bqta milli marşı dotru ıöyllyebilmek, Türk bayrağı kanununu bilmek 
olduta halde alta oka uymak, izciliiia maksat ve rayeıinl izah, güoeş 
çarpınaıana hazırlama ve .zehirlenmelere, zehirli hayvan sokmalarına, ha· 
va tehlikeıioe ve elektrik kazalarına, gazlere karşı korunma yollan bil
dirilmektedir. Buolardın başka izciler 1ebze yemeii pifirmesioi bilecekler, 
ajaç, toprak. ve madeo işlerinde kııUanılan alet va malzemenin bir kıs· 
manı kullanmayı öireneceklerdir. Bu program teşrloievvelln 15 ine ka· 
dar olan birinci devre içindir. 

lstanbul' da Bir Sorgu Ha
kimi Mahkemeye verildi 

letaobul 21 (Hu1aıi)- Birinci 
Sorıa Hik.lmi Selihattlo, Ayan· 
o;lu, vuif eılni tailıtimal ve keyfi 
muamele yapmak ıuça lınat edile
rek birinci atar ceza mabkemeıioe 

verilmiş ve öiledeo soora • doraş. 
matana başlanm1ıtar. Davanın mev· 
zuu halen uliye altıncı ceza mah· 
kemesinde devam edeo avukat 
Esat Mahmut Karakurt, mühendis 
Cevat, tüccar lımail Hakkı ve 
Bayao Betül hakkında açılan bir 
zina dava11nın ıorga muamele1lnde 
hikim Selihattinin Hayriye lımlnde 

" H•mlet ,, pir••lnden 
çıkan daval•r 

Anlr.ara 21 {Huıuıi) - Bu \cıı 
mevsiminin heyecanla davalarından 
biri olan meşhur Hamlet iti Muh· 
ıin Ertııirul ile Neyire Ertoirul 
ve ıehlr tiyatroıu müdlril Zeki 
Coşkunun lklıer ay müddetle ve 
Tasfiriefkir refikimiz mubarrirle· 
rinden Peyami Safa ile gazetenin 
sahibi Ziyad Ebilzziya ve neşriyat 

müdilrü Cihat Baban hakkında al 
tııar ay milddetle verilen, fakat 
tecil edilen hapis karara Qzerine 
taraflar bu bOkmil teymiz etmlfler· 
di. Temyiz mahkemeıl haHıi idare 
ıi lstanbul asliye birinci ceza mah· 
kemesi tarafından verilen bu mah· 
kOmiyet kararını tetkik etmiı ve 
yazıların kOl halinde mOtalia edil· 
mesi halinde hareket ka1di rörül· 
mediil ve tenkit maluadlyle yazı· 
lan yazılara da ceza verilemiyece
;ı millihaz&1iyle hOkmn bozmuştu. 

ô;rendijime l'Öre, temyiz u· 
mnmi heyeti bu itirazlara varit gör
miyerek reddetmiı ve lıtanbal id. 
dia makammın iıteiine uyrun ka
rar veren &1llye birinci ceza mah-
kemesinin kararını bozmuştur. Ev· 
rak lıtanbula l'Önderilmiştir. 

bir tabldin bOrriyetinl tahdit et
meıi, barmp çığırma11, tehdit ve 
tazyik etmeıidir. 

Hikim Selihattln dünkü duruşma
sanda iddia edilen şeklide muamele 
etmediğini ıöylemiı ve mOdafa&1ım 
yaparak bazı şahitler l'Öltermiştir. 

iddia makamını ltl'•l eden 
Ziya Y azrao, maınunun rötterdiil 
müdafaa ıahitlerioln diolenme1lni 
lıtemiştlr. Mahkeme bu talebi ka 
bol ederek duruşmayı 6 mayıı 

Çarıamba l'ÜnÜ 1&at 10 a barak· 
•iftar. 

4000 ton arp• ve 
mıstr geldl 

Köylü ve amele iııeıi içiiı 
Mersin ve Adapuarıodao gelen 

ikişeryüz ton arpa ve mısıno 191 
toou Adana köylerine, 75 tonu 

Ceyhana, 13 tooo Kadirliye, 21 
tanu Kozana, 20 tonu Oımaniyeye, 

15 tonu Bahçeye, 15 tonu Karalı& · 

lıya ve 50 tona da Adaoa merke · 

z.inin iaıeslne tahıis edilmiştir. 

1 ntaat oflal pro J••I 
hazerl•ndı 

Aankara: 21 [Huıuıi) - Uz~o 
.zamandaoberi ilrlli vekiliklerce fn· 
celeomekte olan « lnıaat Ofiıi ». 
projui kati ııklini almıı ve Nafıa 
V ekllliiince Başvekalete arz edil· 
mittir. 

Proie, Vekiller 1Heyetinin t&1• 
vlbinden ıonra yürürlllğe rirecek 
ve yeni ioşaat Ofiıi çahımağa baş· 
layacakhr. 

Gerek devlet inşaatına, rerek 
huıuai ellerdeki yapılara malzeme 
temini ribi önemli hükilmleri için
de toplıyao bu proie baıırlanarlceo 
lnıaat ameleılnin terfih! de röz 
önünde tutulmuştur. 

1000 Yunan 
"' ç<1eugu 

/ stanbul' da ger leşti· 
rilmeleri için tertibat 
alındı 

Ankara 21 (Hususi) - 7 ile 
13 yaşlara rra110daki kı z. ve erkek 
1000 kadar Yunanlı çocupn 
memleketimize · l'etlrilmealne alt 
hazarbklar ilerlemektedir. 

lıtaobulda Bılta limanında· 
ki balıkçılık enstitilıü çocuklara 
tahıiı edilmiştir. Binanın tesellil· 
mü lşi bitmek üzeredir. Binada 
l'erekli deiiıiklik.ler yapılmaldadır. 
Bu faaliyet 15 ~ün Jçinde bitecek 
önümüzdeki ay çocukların getiril 
metine baılanacaktir. 

Yapalacak her türlü ma•• 
raflar bükOmet tarafından ödeııe· 
cek, hazırlanmakta olan bir ~tali• 
matname ile idareleri Kızılaya ait 
olacaktır. Bu lı için in.zumlu tah· 
ıisat ayırılmıştır. .... 

l' 

Mllll piyangonun 
1941 bilançosu 

Ankara 21 (Hıısusi) - . MlUi 
Piyango murakabe heyeti toplan•· 
rak, milli piyangonun 1941 takvl" 
yıh billnçoıa üzerindeki tetkiki,.. 
riol bitirmiş ve billoçoyu taıdik 
etmiştir.M~rkez bankaıı idare meC' 
liıi reiıi Nıuret Metyanın reiılljlo• 
de ve merkez bankası umam aıii• 
dürü Kemal Zaim Sunel, Ziraat bl" 
kası umum müdürü Nuıret Mer•Y• 
Divanı muhasebat iza11ndan Yoıııf 
Ziya atlan ve Nazmi Başak lle o•· 
kit iıleri umum mildürü Zeki Si• 
dermanın iştirakiyle toplanan 1110• 

rakabe heyetinde Milli piyaol° 
idare heyeti reisi Nihat Ali Oçoo· 
cü, milli piyaol'onun çahımaları "' 
varidatandaki reliımeler hakkıııdl 
izahlarda bulunmuştur. 

Toplantına, milli piyangoııoO 
1941 yılında 2.737.873 liralık ,.fi 
kar temin ettiii ve safi kiran et• 
velki yıla nazaran 117.561 liralı~ 
bir faz.lahk gösterdiği tesbit edd• 

miıtlr. 
Bir yıllık sataş haıaliitının yOt' 

de 60,98 i ikramiye olarak darıtıJ. 
mış yüzde 7 ,32 ıi ıatış komisyoo• 
laraoı, yüzde 2, 78 i umumi id•" 
ma1raflarını karıtlamış yüzde 28,
ıi de ıafi karı teşkil etmiıtir. 

Atıcıhk federaaronll 
B••k•nı KUrkçUler 

körUne gitti 
Beden terbiyeıi umum müdilt

lüiü atacılık federuyonu başkıııl 
Bay Hakkı Uran ile bölremiz bf' 
den terbiyeti müdürü Bay Rııl 
Salih S a r a Yı Kürkçüler kö.t'a 
gençtik kulübünü teftişe gitınir 
lerdir. 

Atacılık federasyoou bışkaJllt 
Kürkçülerde gençlik kulübü bede' 
terbiyesi mükellefleri arasında 1118' 

kafath atış mü11bıka11 yaptırac~ 
ve biriociliii kazanan mükeU.ff 
elbitelik kıımaş hediye edecektir· 

reçiş ıistemi pek naaiktir. Çünkü 
kanaho kapıla 19tleri, l'eçecek va· 
purlara, Qkyanaıların ıeviyeainden 

24 metre yukarıya kaldırıyorlar. 
Ba kapıla setler, kolaylıkla tahr!p 

edilebilir. Bl1tl1~ tedbirlere ratmen 
mlldafaa ılıteml, kanah aıimkir ve 

cOretUr bir dllımaoın taarroıon· 

U Tarihi Roman: 17 I ZINDIKLAR 
ÇEViREN ı 
Şimdi biraz da 

Semih Uygur 

dan maıan bulunduramıyor. 

Kanahn iki ağz1ndaki Usler 
--~~~----~~~~~~----

Amerikalılar, Panama kına· 
lının Atlantik Okyanusun· 

4a ririf yeri etrahoi:la bir ıOrO Qı 
let karmqlardar. Buradald mOdafaa 
8'1ert t•bekul, Floridadan Holl.a 
dı GGyan11oa kadar uzanıyor. Ba 
hamu, Kaba, Jamalk, Porto Rıco 
•• , rioldad adalarından reçiyor. 

Paaama kanala, Paıifik Ok7a• 
ıuıa cib•tinde, Fort Amador ada· 
larl f•UpG tarafından mQdafa& edil 
•ektedir. Ba tarafta karadan en 
ıı asakta bulanaa mlldafaa febe · 
~ttl Bılbao lhaaaaada toplaamattır. 

Kumandan Çanad'ıo ceaedmi bir ye• 
dek at nzerlııde r•tirdller. Sırayao öoüne 
rebnce dört adam bir mantoya sarılm11 
olan koca c .. edl kaldırdı. Sokatı bay· 
kmımalar •• aiıt Hılerl doldurdu. Ôlilm 
derece1lnde yorıuo olan T&1ilo'yu renç 
papaılar attan kucaklayıp indirdiler. 

T&1ilo botuk bir ıeıle 

- Çanlar 9ılın11n eli ıillb talan 
herkes kale duvarlarına doğ"u ılllbını 
alarak rltsinl . dedi • 

N bayet ardcılarla birlikte kale maba. 
bafıa kamandaoı Kör Beç de reldi. Ku· 
zacaklar recelejin karda iki ylbe yakın 
15111 ye yedek at bırakmıılardı. 

Kaleden dııarı atılanlar ırmak kap111 
öoOnde bGytlk bir kalabahk t e 1 k 1 l 
ediyorlardı. Kaleden dııara atılan bu kır 
balkı ne yapacakla11nı ıaıırmıı tereddlltle 
birbirlerine bakıfıyorlardı. Valiain 61Dm0 

kendileri içio b r tehlike mi yoksa kurtu• 
loş ifareti mi oldutunu keıtiremlyorlardı. 
Bazıları korkarak kale kap111oa bakıyor 
baııları da uıaktan Beıenyö km tarafın · 
dan yilluelen toz bulutlarına dikkat edi· 
yorlardı ... 

Birdenbire sahili bir H!!lizlik kapladı. 
Gözler tuz remlsi istikametine çevrildi. 
Geminin baııoda ihtiyar Kahin ellerini 

kaldırmıı olduio halde ayakta dorayordu. 
Halka k111ı derin ve rnr ıeıiyle hitaba 
baıladıiı zaman fÖzleri kıvılcımlar HÇl• 

yor ~·hr91i alev alev yanıyordu. Papaı • 
laran baJram filn)erinde verdikleri VH.Z• 

lara benziyen bir ton ile ke•lk ke1ik ıöy· 
lOyorda, 

ihtiyarın vaazı ıa maalde idi : Yeni 
Allabın emirlerini kafi derece itittiolz. 
Artık biraz da Ynco Tanrıdan bahsetmek 
ıaınını reldl. Kara elbi1ell papaslardıo 

birçok şeyler dinlediniz. 
beni dinleyiniz: 

Bir umanlar büyilk bir bey ıeyilinl 
tecr6be içlo en kıymetli ayl'ırını Öaa tea· 
lim etti. Bu doru anırın tllyleri ..... 
vardukça 11ıldıyordu. Ceyllo kadar .. vik, 
vahft domaz kadar ceeurdu. 

Bnyük bey ata 1eyise teıUm ederken 
dedi ki : Atımı 1&na emanet ediyorum. 
Oou röıiln ribi muhafaza et. Yavrun ribi • 
baki 

TecrObe müddeti bittikten ıoarı bU. 
yük bey kıra çıktı Hylıe atanı l'Ôlterme· 
sini emretti. Ne rördO blllr miıloiı? At 
sablpılz bir köpek ribl zayaflamııta. Bli 
ayaiı da topal olmuıta. Sahibinin ıeıloe 
bqını kaldarap bakmadı bile. 

Bunan ilıerioe bOyGk bey kıymetli 
atamı otladığıo meraya röıter dedi. Seyis 
içerlıinde sazdan, acı otlardan bafk• bir 

ıey buluomıyan merayı göıterdi. . 

Bllyllk bey kıymetli atımı ıuladıtıo 
çetm•Yİ rö.ter dedi. S eyis lçerlıi kurba· 
t• piıliıderiyle dolu bir bataklık l'Österdi. 

Büyllk bey kıymetli atımın Uzerloe 
vurdaj'un eieri r öster dedi. Seyis ağıt 
ve hantal bir Hmer göıterdi, 

Bilyük beyin kalbi ıııladı ve ı öyle 
dedi: Al öyleyse 1eyisim iıte 1enln hak• 
kın dedi ve adamlarına 1eyiıi parçalattır• 
dı. Bilyük bey diierlerlne dönettık şöyle 
bitap etti ı Bir harp atayla bir yük bey• 
firlne ayoı muameleyi yapanların vay 
balioel 

Kihln ıuıto, 1ahildeki halk ar&11nd• 
derin bir 1e11iz.lik hllküm silrilyordu. sıı 
esnada kalenin 1aya açılan kap111 yarılll 
açıldı. Papa1laran hizmetçilerinden birisi 
eUyle ağzına bora yaparak. halka hitabeıa 

- Dewımı Var -
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.Yaklaşan k asirga 
karşısında Türkiye 

ne yapacak? 
............................................ 

A Düuyaoın heJecanla beklediği yaz kaıırgaıınm 
yaklııştıtı şu rüolerde memleketimizin dorıımnou 

NECMEDDIN gözden geçirmekte fayda vardır tanıyoru:ı. Fartına 

y 

S A D A K kocaiuııızda değildir. Kularımızı dikkatle k:ıbart•p 
elimizi gö:z.üaıüıe siper edenelr, rölt rürlemeloriui doyacağız, ıimşek 
çakmalarını ufkumuzda göreceğiz. Bakadur yakınımızda esecek bir bo· 
rııom - Kapımız bacıımız sailam olmakla beraber - bizi uykuda bul 

nuyıı.cağı, ~üphe götürmiyeo bir hakikattir. 
1
• • 

Herkes bunu merak ediyor. Saiı sola, önü arkası yılu h~ ıne rıre~, 
f •\tat aktlh uı1n po1itikasile bnrtıne kadar ateş dJşmda kala~ıl~o Tilrk.ı· 
Ye facianın son ve kesin perdesi oynanırken salrından kendını naııl ko• 
ruyıcak?' Gün reçmiyor ki belli başlı razeteler, bo sorguya Uer1 atmuıo 
lllr ve bilmeceyi kendi düştioilşlerine röre çözmeye uiraşmaunlar. 

Ortalık bir daha karışınca Türkiye ne yapacak, yahut Türkiyeye 

bir ıey yapmak iıteyeo olacak m1? 
Türkiye, şimdiye kadar olduju 

ribi, şimdiden sonra da, k.endiliiin 
den bir şey yapmayacaktır. Hiç 
bir feyin önceden bilinemediii bu 
karışık zamanlarda kendi kendimi· 
ze gilvenerek Tnrkiyenln, kararı 
vermek kudreti kendinde oldukça 
bitarallığa aykırı heıhangi bir ha: 
r~kete girişıniyeceilne ve bunun ı. 
çın fırsat ve il J• veı e araınıyacatı 
na doıtuo dilım.anıo _ d h d • a a Of• 
rnıu, açık dilşmanımız. olmadığı i . 
çin, bütün doatlann - iyice inan· 
ma11 gerektir.• 

Başkalarının Türkiye hakkın
daki niyetlerine gelince. bu alan· 
da, önceki görDş kadar keskin o • 
lıımayıı.. Fak.at, hükümlerimizi sa. 
dece olanın bitenin dış manzara· 
ıına dayamak- ve zaman süreğini 

çok aşmamak ıuretile Tnrkiyeye 
karşı güdülen ve rüdülecek olan 
politikanın biçimini anlamakta im· 
kinıu: deiildir. 

Başta lnriltereyi ele alırsak, 
en kötü rüolerinde kendisUe en j. 

leri antlaşmayı lmzaladıiımız bu 
devlete doatlnğomuz. üstünde biç 
bir rölge dolıımamıştır. laglltere 
ile ittif akımıı lngiliz baltımındaa 
ıu iki noktada toplanabilir: lngil: 
tere, harbin gidişi ne olursa olsun 
Tür\tiyeye her zaman f Üvenebilir 
Daha doirnsq hiçbir zaman Türki: 
yeden dostluktan başka bir hare· 
ket çıkmıyacaiını bilaıekle rahathr. 
l Harbe karışmamış bir Türkiye 
nriltere içio, yakın ve Orta Şark 

ta yaoırını durduran bir kaledir. 
B~oa karşılık Türklye, lorilteredeo 
i~rdntn maddi yardımlar dııında, 
bıtaraflıia ve oonn temeli olan • . 
tikli.l ve hCirriyelo bailılıiımız.ı :;i 
anlamış ve deierlcımiı bir mütt 
fikia hiç 

0

bir zor altında deiiımi;e 
cek ıevrı ve saygmna güveniyor. 
Bu bakımdan. iki memleketin te
mel menf aatlerile ilrili hiç bir ha. 
dlse olamaz. ki harbin rözle görü
len şimdiki devreıi içinde Türkiye 
ve lngtltere arasındaki herhanıi 
bir anla,maılık doğurabilıin. 
" A\mnnyaya gelince, harbden 
once P\llitiko ve prensip birliğinin 
;•retllil Türkiye - lnrillere itti· 

bakı h~k.kındıı, aarp ve tehlikeli 
arp doneme l • d d· 1 k d ç erın e urüst yolcu 

\t~ eneınelerinin doğurduiu Tür· 
ıye - Alma d 

niıı b't ( • oya oıtluiu Tnrkiye 
ı ora lıgını k 

ettii' 1 • ornmayn yardım 
f ı çın Çarpışan İki tarafa da 
aydalı olmuştur H 

rı arasıod • • arb kıvılcımla· 
nıaı:ı doıtı' ~mz.alaoao Türlt - Al

a• unno ka l ki 
Y•lıut reçici bir .r!ı ı ı avutma 
narak, Türkl polıtıka oyunu sa· 

ır. yeye her -
Dı••• haı.ır Al guo saldır· 
sallarını ıtır kl~an kuvvetleri ma 
l . e ı propa d 
e11 yapanlar bile ran a veıi-

yada hatta blitll ' ~onunda, Trak· 
Alman nef trl kıı.~ı:n dalkanlarda tek 

,_ Al ' •tını - 1. re.. manyanıo T" . ! ıoy ıye-
urır..ıyey 

mık niyetinde olmadıffuıı e •aldır. 
iıtemiye ilan tltiler F ._ • lsteı:niye 
A' 

' •.:et bu 
manyaya bize dost &Ör 1 , iiln 

lt d b 
• en erın d'l' 

8 •0 a ep ıu korku varı y 1 ı 
Al 

a IOora? 
manyanın Türkiye ile d 

luiuou bozması lçlQ doatlo~ oıt. 
t •"o ya. 

rba tığı aailıım temellerin yıkılması 
unu • l d h • 

bir : ıç n e iç olmazaa yeni 
m ebep çıkması lazımdır. Al. 
•oyanın bize dostlaja, vakit ita. 

zanmıı., avntma, aldatma politikası 
olsaydı, bozuşmak lçio bahane bul 
mak kolay olnrdn. Fakat oradaki 
münasebet odar ki Almınya, bo
zuşma babaneıi aramak deiil, doıt 
luia zarar verebilecek vesilelerl 
dahi bertaraf etmek zorundadır. A 
radaki dostluk dnyruya deiil, he
saba ve menfaate dayanıyor. Bo. 
ğaşmak için harbin, Almanya bakı 
mmdan zaruri kılacağı kaçınılmaz 
istek veya hareketlere yol açması 
şartbr. 

Harbin bu rüokü gidişinde 
Almanyanıo Türkiyedeo hiçbir zo. 
ra olmu, zira Türkiye Alman he
deflerin yolu üatüode deiildir. Bu 
b~k~mdao Alman - Ruı harbi• rö 
ruouşte, Alınaoya Tn ._, 
d k • • • r11;1ye araııo· 

a 1 ıyı münasebetleri bozamaz. 
Mütte(ikimizin düşmanı, onun 

düşmanının dostu iken mütt f"L. 
• • t e lal• 

mızın müttefiki ve dostumuzun can 
düşmanı olan dostumuz Sovyet 
Rnsyaya gelince, bu komşumuz bak 
kındaki yirmi yıldır beslediğimiz 
temiz dnyıulara, iki buçuk barb 
en çetin imtihan devri olıa rerek· 
tir. Kendisinden dostluktan başka 
bir şey istemedifimiz, dostluğumu
zu kaç yıldır her fıraatta keodiıi· 
ne iıbat ettiiimiz Sovyet Rusya, 
biz.o öyle geliyor ki bu harbde 
kendiıi için en büyük rüven olan 
dürüst politikamızı iş üııtüadtt ve 
ateş karşısında yalnız bej'eoerek, 
derer vererek deiil, biraz da şa. 
şarak denemiş olsa gerektir. 

Harbin başında biz 1ngiltere
nin müttefiki. o Almaoyanın koya 
doıtn iken Moskovada hakkımızda 
söylenen ıözlerden, komşumuzun 

bize dost mu, düşman mı olduin· 
nu pek iyi kestiremiyorduk. Bu 
iünde, söylenen bazı sözlerden, 
yazılan yazılardan büyük komısumu 
zuo, bizim denenmiı dürüst politi· 
kamıza karşılık banrl güzel duy· 
fuları b, si d" • • · 0 •rını anhyamadıtımı· 
zı kendi he b -. . sa ımıza açık soylemek 
ısterız. Dostumuz So t R b _ · vye usıa l1 

run tarihloin en '"•tin bo. • 
1 

d , T roşmHI 
ıç D edır. Her zaman b"ız h " 

M • oş go• 
runmeye rayret ettiiini türlü tec 
rübelerde anlamakla beraber eski· 
deoberi aramızda belli ba,h her· 
haogi bir açık anla~mazlık oldaiu 
na hatırlamıyoruz. Bitaraf kaldıiı· 
mız ve herkes adına e.onuooo ça 
buk relmesini özlediiimiz bu harb 
de bi:ıi, eıkidenberl tottağumuz 
doğruluk, dürüıtlük, terbiye yo
lundan ayıracak fırsat ve veıilele
ri, komşumuzun ölüm dirim günle
rinde dahi asla kolbımak niyetinde 

detlliz. 
Bu düıüncelerle. yaklaşan bü 

yük kasırganın ıunrlarımıza dokun 

madan aş•p geçeceğiae ioanımız 

sarsılmamıştır. Bu inan buründen 
bilinmez ve rörnlmez. yeni olaylar 
ortalıiı altüst ettiii zaman danı· 
IDU bir daha gözden feçlrf p ted. 
blrlerimizi ona röre almamıza ea· 
rel olmıyacaktır. 

·Akıam'daa • ca .. 0 •c:• Nöbetçi Eczane 

Mustafa Rifat 
( I<aleltapısında ) 

BUGON 

Çok çocuklu •llelere 
yardım 

Vichy 21 (a. a.) 
- Başvekil La· 
va l, hükOmetin 
iiyateti hakkında 
radyoda bir de· 
meçte buloomaş
tur. Laval, bu de· 
mecinde bilhassa 
deml~tir ki: 

Yeni Fransız Başvekili Almanya ile 
münnstthetler 

Aokara 21 (Huaaıt) - Her 
sene oldaiu l'ibl bu tene de çok 
çocukla ailelere yardıına devam 
olunacaktır. SıbJ:at Veklletl bütçe 
ıi.1e bu maksadla 75000 lira tah· 
sisat kooulmuştur. 

22 Nisan Çarıam6a 
TUrklye Radyodlfthyoa poıtaları 

TUrklye radyosu, Ankara Radyoıa 

cBir taraftan &. 
miral Darlan, ma. 
reşal namına as· 
keri kuvvetlere 
kumanda ederken 
ben de marefalın 
emri ve yü\csek 
otoritesi altında 

ve Fransa tarihi· 

L a val -------·-siyasetini 
anlattı 
Biz ancak 
kendimize 

güvenebiliriz 

L.val bundan 
sonra Fran11z 
- Almnn müna 
sebetlerlne temas 
etmiş ve şöyle 
demiştir: 
· cUzım zaman 
lardanberi Avru· 
pada barış için 
tek şartın Fransız 
- Alman yakıo· 
laşması oldoiuna 
iddia ediyordum. 
Geçmişte iki bü 
yük milleti bir çok 
d e fa la r birbl-

Aydında doAumevl 
Ankara 21 (Husast) - Aydan. 

da yeni bir çocuk dofumevi açıl. 
maıJ için çalışılmalttadı:. Buna ait 
tabslsatıa kabulDoü mDteakip faa. 
llyete reçilecektlr. 
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7,30 Proınm ve Memleket 
Hat ayarı. 

7,33 Müzik: Radyo Sılon or· 
keıtra11. (Violonist Necip Aşkm). 

1 · Ziebrer: Gezintiden dö
nüş; 

2 Lopeı lıpanyol Marşı; 

3 · Köenif: Galop. 
1,45 Afanı haberleri. 

8,00 Müzik: Radyo Salon orkes 
trası prorramıoıo devamı. 

4 • Lincke: Bayram Uver
tllrOt 

oin en acıklı a· Fransanın sellmeti için rioe karşı ayak· Hlcrl 1561· ReblUllbır 6 
S • Janrberr: Neı'ell adım· 
lar. 

moda Fransa iı· t~k gol lıanıisi i111iş? landırmış ba1anao Teşekkür 
8,15 -

lerioi tedvlre memur edilerek tek· feci anlaşmazlıklara bir son ver 
rar karşınızda bulunuyorum. Çetin mek ilzere, ideta marazi bir ha· 
rünler yaşıyoruz • Memleketimiz letle her fırsatta uzlaşma çareıl 
bolluk yerine yoklnklarla karııla. arıyordum. 
ııyor. Bunoo için müobuıran ve reç 

Esasen bntüa milletler de ay· mişte ve bugün de rörüldGiü ı 
oi haldedir. Bu harbin kaçınılmaz bi aramızda anlaşmazlıkları ida!e 
neticetldir. v~ çarpışanlar bandaa vo yurtlarımızın ıOkQounu fasılasız. 

Fehmi Artun'un ölümü do
layııaile gerek mektupla ve 
gerekse bizzat cenaze mera· 
siminde bulunarak acılarımıza 
i ı tir ak eden dostlarımıza 
ay r ı ayrı teşekküre tees· 

8.30 Evin ıaaU. 
12,30 Prorram ve memleket 

11at ayarı. 

ler. 
12,33 Müzik: Şarkı ve TilrkQ. 

12,45 Ajaoı haberleri, 

13,00 -

daha çok utırap içindedir: ~ükO· olarak bozmak maksadı ile tatbik 
met, ac~lar~n~zı azaltmak ıçın bli· edilen yabnocı müdahalelerden ta· 
t

0

ün va'Zlfeııoı yapacaktır. GOç ta· mamlle lizımd.ı Harp, bir kere da 

sürilmüz mini oldutundan te· 
şekkürlerimizin iblliına sayın 

13,30 Müzikı Şukı ve türküler 

programının devamı. 

lıblnl yeo~ek. ve dnıeltmek ba~ı· ha yorda0taz.dan reldi reçti. 
gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz . 

ıs.~ Prorram ve memleket 
aaat ayarı. 

mından hıç bır tedbir ihmal edıl· Fakat, dilu rerekli olan acaba 
miyecektir. Biz, ancak kendimize bugün de lüzumlu değil midir? iş. 

Annesi: Eşi: Kardeşleri: 18,03 Müzik: Radyo danı or

kestrası. 
güvenebiliriz. Şu 11atte Franu , te bu duyguların tahribi altında 

Fitnat Sevdiye Edibe 

irade ve hayatiyetini röatermeie 1940 temmuzunda, bir kaç hafta 
Eniştesi: Savni ye 
İbrahim Nakiye 

18,45 Ziraat Takvimi. 

mecburdur.> ıonra mareıalla beni karıı karşı-
Laval, memleketi müdafaa için ya getiren rörüşmeleri yaptım. 

ayni feragat ve gayretle atılranlık Her ikimiz de, görüşmelerimiz so 

Bilgen 
18,55 Konuşma (Dış politika 

hadiıeleri). 
19,10 Müzik: Şarkılar. 

gösteren ve topraklarında çalışmak nanda ıimdiye kadar bir örnei'i 
isteyen köylillere hitap ederek • daha rörülmemlş bir olayla karşı· 
«şano söylemek illerim ki demiş· laıtık. 
tir, iş dilnya11 yeni doğacak rejim· ualip taraf, galibiyetini sniis-
deo biç bir zaman endişe etmeme· mal etmemeyi kabul ve yeni Av· 
lidir fakat ber şeyi ümit etmeli· ropada Fransaya geçmiş tarihine 
dir. ·sa harp, kendi bünyesinde ih- llylk mevkii teklif ediyordu. Frao-
tilalin hakiki tohumlarını taşıyor. sanın şeref ve bayati menfaatleri-
Bolşevizm, Rus milli kütlesine ol· nln feda ~dilmediii yen~ siyaset 

lar kapalı ise beklemeyi ve 11braba 
katlanmayı bileceiiz. Eier, bunan 
aksine olarak dilnya üıtilode bir 
ümit ış•iı yüktelirse, bicabımızı , 
yaslarımıza ve l:ıarabelerimize ha. 
kim olmayı da bileceilz ? Kendi 
ralibiyetiae hükmedebilecek olan 
ralip karş111nda bi:r de yeoilfimi • 
ze hükmetmeyi bileceğiz.> 

19,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

19,45 Konuşma (Çocn\c esirre· 
me koruma adına). 

19,55 Müı.ik: Şarkı ve tilrkü· 
ler. 

20,15 Radyo raıetesl. 

20,45 Müzik: Bir marı öjTenl• 
yoraz - Haftanın marşı. 

duin gibi Fransız işçisine de yal esas prensıp olarak bu bınek taşı 
oız sefalet, tazyik ve lüzum fetİ· politikası kabul edildi. 
rebilecektir. Mareşal, bu görüşmelerimizden 

Yeni Avrupaya, bütün millet. bir kaç fÜn ev\'el şöyle demi,th 
lerln karakter ve isteklerini göı «Seçmek hakkı evveli galibe, 
önünde tutarak kurulacak bir ıoy · fakat ayni zamanda mağlOba da 
yallzm düzen verecektir.> aittir. Eter karısımızdaki bütün JOl-

«İşte Mareşalin kullandığı bu 
asil ifade, ıize takip edilecer. yolu 
röttermi~tl. Ben de bu yola rirmiş 
bulnnayoram ve bu yola takip e· 
deceiim. Memleketimin selimeliol 
temio için buudao ba~ka bir yol 
göremiyorum.> 

21,00 Konuşma (Güzel Tilrk· 
çemiz). 

21,15 Müzik: Fasıl heyeti. 
21,45 Müzik : Riyaseticambor 

Baodosn. (Şef: Ihsan Künçer.) 
22,50 Y arıoki Prorram • • 

• kapanış 

[ı-_ DE_N_l_zc_l_L_IK_. Denizaltı Harbi ne saf hada 1 
Almaoya, birioci düoya harbinde olduiu gi· 

bi bu harbde de lorilterenln hariçle ir· 

tibatıoı keserek ona açlıta mahkOm etmek 
suretile amana düşürmek içio denizaltı ıllihı· 
na müracaat etti. 

Filhakika reçen Umumi Harbde Almanya 
ıiyaıt mülibaz.alarla bitarafları ve bilhassa A· 
merikayı aleyhine tahrik etmemek dliısGncesile 
bu silahı kayıtsız. şartsız kullanmakta reciktiği 
halde bu harbde buna dilediği tarzda kullan· 
mak huıusunda hiç bir tesire tabi olmadı. De
nizaltılar düşman remllerini hukuki kaidelere 
aramağa ve bamelelerioi tahkike Uizıım rör
meden torpilledihr. 

loıiltıere aalarında rasladıkları bitaraf va-
purları da batırmaktan çekinmediler ve bütün 
remilere dü~man muamelesi yaptılar. 

Harbin ilk senesinde Alm~oların elindeki 
deniıaltılarıo fazla olmayışı liarekit sa· 

basını tahdit etmişti. Fakat 941 yılı şubatından 
itibaren denizaltılar Atlantiğe şimil büyük bir 

faaliyete koyuldular. 
Bundan ıonra lngiltere ile Amerika ara· 

ıınJa l'enlş 11hada kati ve şiddetli denizaltı 
harbi baıladı. Bn aenenio bidayetinde Mihver 
denlzaltaları Amerika cıahlllerioe de uzanarak 
takribeo üç aydanberi bu ıulardaki teyrüse
f eri de tehlikeye ıoktalar. 

Atlantikte dolaşan Mihver deniz.a1tılımnıo 
miktarı hakkında bir şey ıöylenmezte de üç 
ay zarfında yalnız Amerika sularında 28 dü~· 
man denizalb11 batırıldıiıoa ve bu vlıl 11hU. 
lerde faaliyet durmadan devam ettiğine töre 
Atlıntik meydan muharebesine tab•iı edilen 
deninltıların şimdiye kadar rörülmemiı büyük 
bir yekOna baliğ olduiu muhakkaktır. 

Acaba deoizaltı harbi tiddetiai mu haf aza 
ediyor mu? Ba hnıaıtakl kaoaatl Atlan• 

tik meydan mabareb9'lnin aerrinden iıtidlll 
edebiliriz. Bu meydan mobareb11inin ilk ayla
raoda lDriltere çok ciddi bir abluka tehdidine 

maraz kalmııtı. 

941 yılı şubat ayı bıışıodan mayıs ıonuoa 
kadar reçen dört ay zarf oda iki milyon tona 
yakın ticaret remisi batırıldıiı halde baau ta
kibeden dört aylak reaıi zayiatı 750 bin tona 
inmlı ve kış ayları içindeki zayiat 100 bin to· 

DO reçmemiştir, 

Ö'\Ümüzdeki ilkbahar ve yaz aylarında ha· 
valar denizaltı harekitına daha müsalt 

olacaiındao torpillenecek femiler blonİ•be ÇO• 
ialacakhr. 

Fakat rerek nakliyat yapan vapurlardaki 
denizaltı mücadele tertibatının tekemmül etti• 
rilmeıi Vfl rerek buoları koruyan muhrip ve 
denizaltı avcılarının çoialması ile denizaltıla• 
ra karşı kullanılacak bu vasıtalardan kış ay· 
larıoa nisbetle daha iyi neticeler beklemek ge• 
rektir. H er ne kadar lngiltere kaybettiii va• 

purlarıo yerini yeni inşaatla doldur· 
mamışH da Amerikanın kendisine müttefik ola-
rak harbe rirmeıile zayiatının bir k11mını Ame 
rikan vapnrlarile telifi etmiıtir. Amerikan tica· 
ret gemisi tonajı 12 milyon olarak kabul edil· 
mekte olup bunao liakal 2 milyon tonu lnril· 
terenin nakliyat hizmetine ayrılabilir. Geçen 
aylardaki remi zayiatına luyH edilerek 942 yılı 
nihayetine kadar azami '1 milyon ton daha batı· 
rılacaiı kaLnl edildiğine ve lnıiltere ile Ame· 
rika teı.riıhlarıoda ba ıene ıonuoa kadar inşa 
edilerek servise konmaaı muhtemel remi tona-
i• takriben iki milyon oldoinna göre o halde 
943 yılı bidayetinde, mlittcfiltlerio ticaret r•· 
misi tooıjındaQ 2 milyon ekslleceii tahmin olu· 
nabilir ki müttefıklerce buna tahammül edilme· 
ıi beklenebilir. 

Maamafih ba ml1talia ıırf Atlaotik meydan 
moharebesiodeki zayiat bakımındandır. Halbu· 
ki Japonyanıo Hiot Okyanusona nüfuı.ile ba 
Oıtyaoaıta da yeoi bir aıeydan mubarebeıi baı· 
laınışbr ki, Japon denizaltılara ba denizde mil· 
sait nıler elde ederek taarruz. harekltını inki· 
ıaf ettirdikçe müttefıklerin remi zayiatı kaba· 
racaktır. Japon_y~nın Hint okyanusuna göndere· 
ceii taarroı ıılabı yalnız deniz.altılar olmıya• 
calttır. Konan kruvazörleri de bu Okyanusa 
hatta Afrika aabillerioe ve Basra önlerine ka• 
dar akınlar yapacakbr. Hattl ba akınlar ıiaıdl· 
den bııflamıı bblunmaktadır. rıakll· 

H iodiıtana ve Libyaya yapılan d 
R 

da yar ım 
yattan maada uıyaya deolzültü 

ba yollardan reçtijine röre J•P0
,n " ,n .. ol· 

1 
il • • • 'kir b11 ma ... 

ve deııiza tı rem era açın şı. 1 her ik( Oltya· 
mıyacalttır. Mamafih mGttefık er ki • t 

"f ' kalaca arı zayıa ı 
onsta ve Pası ıkte maraz •. 

1 t 1 
kadar mukavemet edebılır-943 yı ı or a arın• 

lerse oodan soora zayiatla yeni inıaat arasında 
bir müvazene haaıl olacaktır. Ba itibarla deni
zaltı harbi önümüzdeki yaz aylarında en bnh· 
ranh rüolerini yatıyacakhr. M nu.efı~!erıo remi zayiatı takribi olarak 

bılıadırl balde Mıbverin denizaltı kaybı 
ne müttefıkler ve oe de M.hverc:iler tarafından 
ifşa edilmedliloden bu buıaıta tahminde bile 
bulunulamamaktadır. Baoa r•imen deniz.altı 
zayiatınm tellfııi rüç bir safhaya rirdlii bak· 
kında emareler sezilmektedir, Zira remi kafılt• 
lerinf' hücumlar tercibao ıeceleyin yapıldıtı 
ribi denizaltıları hava bombardıınanlarıodan 
korumak için üsler de bakim beton 11tınaklar 
vücude retirmek için büyült fedakarlıklara 
katlaoılmaktadır. 8 ütün. düoya denizlerine yayılan deniz.alta 

barbıode acaba hangi taraf daha evvel 
mecalsiz. kalacak? Ba analın cevabı, maharip
lerdekl sanayi kudretinin mukayeııeılne ve ayol 
zamanda denizaltı inıaat teıgiblarıoın ve tica• 
ret r•mlıi yapan müttefik tersanelerinin her 
iki taraf bava knvvetı tarafından tahrip imki· 
nana baihdır. Yakında yalan: Amerikada i'Ün• 
de iki vapur yapılacaiına ve boaan fazlalaı• 
ması için pliolar hazırlandırıoa göre milttıfik 
aanayiioin büyük kudreti itiraf edilmek liı.ım· 
dır. Dıier taraftan işıal altındaki memleket• 
ler de dahil olmak üzere tekmil Alman teraa-

1 . • t"k büyDmekte olan müttefık bava ne erı rıt 1 çe . • • 
L • • t hripkAr tesır •ah111 ıçıode oldu• 
.. uvvetıD1a a . 
,.._ d h bombardımaolarile deniz.altı inıa• 
... o an ava 

D 
•ecıkmeler• ve mllşkOIAta maraz 

atının aza • ~ 
beklenebilir. Bu vaziyet baafi ıaraf ıo 

kalmall d b'l i' 1 - • metlai idame e e 1 ece 10 roıttrır. 
makG:rçi milttefılt remilerine muaalıat olan 

1 Z 
denizalblar defildlr. Tayyarelerin de ya Ol , , 

eıni xaJiatıoda baJlı mClesııır oldaiu fÖrlil• 
!ektedir. F.ıkat kafılelerdekl vapurlar tayya• 
relerle teçhiz edildltiodeoberl Alman uzun 
menzilli bomba tayyarelerinin bi1cumu ttıirlol 
rittlkçe kaybttmektedir. 

HnlbıJ Atlaotik meydan mubarebeslnlıı 
reliştml denizaltılar lehine kati bir netice •et• 
mediiloe bakılarak mllttefik oakllyatının meH• 
dilmeıine ve dolayısiyle loriltereoin barlçl• 
irtibatının kesilmesloe yalnız denizaltı sillhıaıa 
kafi gelmiyeceiioe hnkmolonabillr, 
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.............. .AA••··················_.. ................ . 
AsRı sıNıMaoA Ailevi Bir Mevzua lstinad Eden Ve . , 

s;;;· BU AKŞAM . s;;·;e Emine Rızık • $01eyman Necip 
iki net'e ve zevk fllml birden Gibi Mısıran En Kıymetli iki artisti tarafından tevkallde bir tarzda raratllan 

-1- K A D 1 N K A l 11 
JACL ME GREA NANCY KELLEY Türkçe SözlU - Arapça Şarkıh 

tarafından fevk•••de bir ~ . ALSARAY ve TAN tarzda yaratllan ~ 

Kar.ımla ·sinemalarında buylik bir muvaffakiyet ka-
Evleniyorum • zanmakta ve s~yredenleri teshir ~tmektedir. 

Zevk, ne~··· eğlence fevkalide komedisi ~ ~lsar~~'dc:ı: ııav~ten: T ~~'da : llavetenn : 
- 2- ~ Gustav Frohltch - Camllla Buyuk ve macera ve 

ZorlaTu'jijJ8reCİ ~ Hor~İ;i~·;;~İİ~merı hefecan filmi 

Katılıocıya kadar kahkaha phcseri Heyecanlı ve güzel bir film Kanii Sınır 
+ 

Bugüo ıandüz matinada : 
Altun yıldız · Hap11hane kaçakları 

Pek yakında.. Pek yakında ... 
Dünya sinemacıhğmın eriıilmez bir san'at ve deha lbiaeıi 

REBEKA 
Seyhan Orman Çevir

ge Mlidlirlüğlinden : 
ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 

Mıkdan ,. 
Hacml Muhammen~ vahit fiyat 

Cinsi M3 03 Ster Kilo Lira Kuruı 
Çam 379 000 . 1857 1 O 

1- Seyhan villyetınin Saimbeyli kazası dahilinde Zeliha ku· 
yusu ormanından 379 M3. mikdarında kerestelik satııa 
çıkanlmıtbr. 

2- Satıı 1/S/1942 gllnü nat tS de Seyhan Or. Mlld. daire· 
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher metre miklbının muhammen fiyatı 4 lira 90 ku
ruıtur. 

4- Şartname ve mukavelename proieleri Orman Umum Mü
dürlütn, Seyhan Orman Çe. Müd. , Saimbeyli Orman B. 
Ş. yerlerden alınır. 

S- Muvakkat teminat 139 lira 28 kurUftur. 
6- Sataı umumidir. 
7- Taliplerin belli edilen gün ve saatte ıartnamede yazılı 

Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Orman 
Çe. Mlldllr lllğilnde müteşekkil ıatıı komisyonunda hazır 
bulunmalara.(Tıcaret Odası vesikası köylülerd~n istenmez) 

8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Satıf 14/4/942 gününden başlamak tlzere onbeş gün mlld· 

detlidir. 1908 18. 22. 26. 30. 

Adana As. Satın alma 
komisyonundan: 

TAN'da bugOn 2.30 ela Kanlı Sınır - Gülver 
ALSARA Y' da bugün 2. 'iO da Kadın kalbi • Gizli vazife ............................. -.-.-.-........................ . 

Seyhan Orman.Çevif
ge MlidDrlliğünden : 

ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vah.it fiy ati 
Cinsi Kental 03 Ster Kilo Lira Kuruş 
Çam enkazi 6600 00 528 

1 - Hatay viliyeHnin İskenderun kazası dahilinde Turnahes· 
ki ormanmda (6600) kental miktarında odun ıatışa çıka· 
rılmıştır. 

2- Satış 24/4/942 günü saat 14 de Seyhan Or. Müdür. da-
ireıinde arttırma ile yapılacaktır. • 

3 - Beher kentalınm muhammen fiyatı 8 kura,tur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mü

dürlllğü, Seyhan Orman Müd., lskenderun Orman 8. Şef· 
liği yerlerden alınır. 

S - Muvakkat teminat 39 lira 60 kuruıtur. 
6- Satış umumidir. 
7 - Taliplerin belli edilen gün ve saatte Ticaret Oduı vesi· 

kalarile birlikte komisyona mOracaatları. (Bu evrak köy· 
lülerden istenmez) 

8 - Orman (on ay) mllddetle verilecektir. 
9 - Satış 8/4/942 gününden başlamak üzere onbeş giln müd-

detledir. 1886 9. 14. 18. 22. 

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı 

İşlet"me Arttır~a, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

Mandason iataıyonu civarında Km. 77-82 deki ocaktan 
çıkarılmak llzere beher metre mikibı 280 kuruı muhammen 
bedelle 6000 m/3 balastın ihzar ·ve teslimi kapalı zarf usu· 
lile ekıiltmeye çakarılmaıtır. işin tamamının muhammen be
deli 16800 lira ve muvakkat teminat 1260 liradır. 

Eksiltme 27 /Nisan942 pazartesi günü saat 16 da Adana 
lıletme MüdürlüA'ü binasında yapılacaktır. lıteklilerin 942 
yılı Ticaret Odası ve.sikaları, nüfus cüzdanları, kanuni ika· 

Satılık Ev 
Hankurbu mahallesinde Müze karşısında s· odala ve iki dj 

reli bir ev ile bitiıiğindeki mağaza satılıktır. Görmek ve P' 
zarlık için (Belediye caddesinde Teziş Bürosu )na müraca•ı 

• 
1913 19 • 21 - 22 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

· Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle ;, yapar. Komlf' 

yonda herıeyi yerine satar. 
Telgraf : DOCU AMBARI 
Telefon ı 218 1876 ı - 30 

&&~AA.AA&&A ... && ... &&&&4 

Dr. Abdullah Erberk . 

Her gUn hastalarını kabul eder.S•~ 
ve cuma günleri saat 15 den 16 1' 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa-' 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bititill 
No. 44 1902 1-15 .-"' ......................... ~,-_____________________ ,_,! 

ADANALI DOKTOR 

1- Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 300 Ton Oduna ta- metgih veıikalan , muvakkat teminat akçaları veya teminat 
lip çıkmadığından bir ay : içinde pazarlıkla satan alınacaktır. mektuplarile yukarıda tayin edilen günde 2490 No.lu kanu· 

.Zekeriya Özveren 
2- Muhammen bedelı 9000 lira ilk teminatı 675 liradır. nun emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektupla- Adres : Kuruköprü Trahom Dispart' 

seri Kartısında Hane No. 21 ti 3 ..... Buna ait evsaf ve Jartname hergün komisyonda gÖ· rını eksiltme saatinden bir sailt evvel Komisyon Reislitine 
rülebihr. vermeleri lizımdır. 

4- ilk paıarlıtı 30/4/942 Perıenıbe gUnü saat tS/30 da Bu iıe iit ıartnamc ve mukavele proieleri komiıyona Belediye Riya- 4- lhaleıi ~is~oın 24 a~ 
yap.ılacaktıt. • mOracaatla bedelsiz olarak verilir. 1870. 8. 12. 16. 22. 

5- isteklilerin belli gün ve ıaatte te nılnatları ile birlik- . -------------------
. Cuma gunu saat onb f 

setinden: belediye encümeninde 
te komiıyona mtlracaatlan ilin olunur. 1918 

Türk Hava Kurumu Adana 
. Şubesinden : 

Ha•i Gedikli liazırİama Vuvuına ORTA Okul mezun
larıDdan1340,92S, 926 dotumluların talebe ve 338.339doj'um
lularıh da batbzet olarak kayıt ve kabulllne. baılanmııtır. 
MaUlmat edinmek iatiyenlerin ıubemize müracaatları. 

1880 7. 12. 17. 22. 

· pılacaktır, 

Satı 11 k 1- Belediye temizlik işleri hay- 5- Taliplerin şartnamesini/ 
Kuyu ıibobu ile ara sibobu birlikte yeni denecek kadar ~anab ~çin gerekli 3~000 mek üzere her gün ~ 

az kullanılmış beı inçlik bir santrfüj satılıktır. Arzu eden· kılo ~eşti ot açık eksaltme diye yazı işleri büro•_, 
1 • h 1917 1 5 ıuretıle satın alınacaktır. ve ihale günü belli ~ erın yazı aueme müracaatları - Jll""c. 

Necdet Arıkoğlu 2- Beher kilo yeıilotun mu· muvakkat teminat ~ 111!111------------------- hammen bedeli üç kuruş• buzlarile belediye e r 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL U. Nepiyiılt Müdürü : Avulrat R•fat tur. menine baş vurmal•f'I 
Baıaldıi• yer : BUGÜN Matbaası YAVEROCLU 3- Muvalraat teminata 74,25 lin olunur. tJf 
_______________ .____ liradır. 1890 10. 14. 18 .. 


