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En B ü g ü ğ ü m ü z / n ö n ü, ya ,. ı n ı n Biigilklerigle Başbaşa 

"23 Nisan,,ıKutlarken 
23 Nisa!!_, Türk .!!!_illetinin milli benliğini, 
!!!!.!!! şuurunu, mili~ i~ade ve hakimiyetini 
bizzat kendis.!_n!~!!_uy~a[~ve kulla~ğa 
~aşladığı en _!ıayırl1:__~ en uğurlu bf;ğündfu. 

Yazan : CAViT ORAL ~ 
IB irin.el dünya harbi biım;şti. Memleket bitkin ve periıar;dı. Harp 

tallı düşmanlara gülmüştü . Muharebe kaybedilmişti. lıtili ordu 
ları memleketin her tarafını işg .d etaıişlerdi. Hain bir 'Padi,ah ve ona 
va1ı1ta olan lıtanbul bü~Ometi düşınan diktasına göre hareke bıılamış ardı. 

. ~ordun en aziz bairını düşman çizmeai çiğniyor, Türk ıemalarında 
Salıbın muzaffer bayrarı dalgalanıyordu. Her şeyi kaı betmiştik. Yurdu 
muı parça parça olmuıtu. istiklalimiz elimizdrn alınmııtı. Tarihte, büyük 
devlet, imparatorlu\ diye anılan Oımanlı devletinden bir eser bile kal 
IDamışb,' Yalnız bu da derildi, Öz Türk milletinin varlığı tarihten ıilinmelc, 
yok edılmek tehlikesi içinde idi. Biz öyle bir dorumda idik, ki baıkaları 
ıçın ilmidılz, hatta ölmüı bir millet olarak görülüyorduk. Fakat onlar, bu 
~·iletin milli seciyesini, bu milletin ıeref aahıbi büyük ve şanlı bir tari 
hın yaratıcısı oldutunu unutanlar, göremiyenler aldanmıılardı. İşte on
~ar, 23 Ni1ao 1920 tarihinde, buğünle karşılaştılar. Milli beoliiin, milli 
ınancın ve milli birliiin bir eıeri olan ve bugünkü Cumhuriyet reiiminin 
eıaılarnı koran ilk bl1yl1k Millet Meclisinin toplantısı büyük tarihi hadise 
kırııaında ı•~ırdılar ve ı•ıkıolıia düştüler. Fakat bu bir realite idi. 

. Ôlm~ş gibi ı~rülen bir millet tekrar dirilmişti. Mahvedilen bir dev· 
letın yerınde kendı milli kuvvetlerine k d' ·11· k '-lırına kendi 

Ul• h ı ı · - ı en ı mı ı ayna.. , 
m 1 H et erme fUVenen yeni ve t d' ı. d l' l r- ı. 
l b• d 1 • aze, ınç ve .. u ret ı ya nız ur .. 

o an ır ev etın temelleri kurulıııu•ta B d - - l b' • ._, 'd' 
B · d 'kl • · . ., · u uııyaıumu ır va111. a ı ı a, ııte ı erı gıbl sulh dıi.te ettiren l'•li d 1 1 

· k ı· ı · · 
lr. • • _ P . ev et erın ey ıo , neşeıını açıran, hudotsaz ılıtıraıları o<ıüne bir ıed "ek 'h t Akd · 

• M • • • • • :r !!in ve nı aye enız nızamını kok~a bır ~ure~te .degıştıren çok büyük bidise idi. 
Fakat b z bugun yıımı Sf'ne ıoora ba Ölme:z M 

11
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" " ı ı aıumıye gu 
nuau tekrar kutlularken yaalarımızın tazelendiiioi kal 1 · · • • 

• p erımı.ıın er gın acılarını hiuediyoruz. Çünkü buıünün büyük yapıc111 olan e- "k ş f' 
At - ._.M , uyu e ı, 

atur .. u ne aramızda ve ne de başımızda ıörebiliyoru• O · '- h 
... eşıız .. a · raınaoı da tabiatın insaf.ız ve amanıız ebediyet kanunları her f• ı 'b' 

l' · d an gı ı 
• ımız en almıştır. Ancak bu ulu ve mutlu günde onoo Ölümüyle ba~la 
yan ~eess ürleriınizl, elemlerimizi ve büyük kaybını bir şeyle teselli 
Çareı~ bıılabiliyoruz. Bu da, milli müı;adelenio ilk günündenberi, onunla 
~~ kotü, en karanlık gönlere göğüs g-eren, onunla birlikte tarihte biç 
ır ~evlet adaonııa nasip olmıyan zafer, şan ve şeref eserlerini paylaıen 

~el nabayet bU1ük bir milletin ölmez ve ıönmez sevgiıine hak kazanmış 11 
u~n Mılli Şef ın1 lhönünün başımızda olması, kalbimizde yııamasıdır, 

h nuoçün biz 23 Nısanı ibtllilcı ve inkılapçı Türkiyenin her şeyinin •r •aerl • b ' • 
k ti l nı;ı aşı ve başlana-ıcı olarak kutluluyoruz. Onunçün biz bugOoü 
c: lu ır~en derin milli duyguların en yükstık milli hu ve zevk heye· 
23 n ~~I ıçlnde yaşıyoruı. Çünkli 23 Nisan bir mlltet rünüdür. Çün~ ti 
hlki ı~ao Türk ınillctinln milli benliöfoi milli ıuuruı:ıu, milli irade ve 

nııyetıol b' l k • ' b 1 dıtı •n h •z.za endisioin tıtmaia duymai'a vo kollaomatı aş • · 
avırlı ve i ' 

'!!!!!!!4::~~s=~Q~~~:n~ııy!u:r~elo~b:ti~rg~ü~ıı:n!:~:·~vy!'!!e!'!!t!'!!!!or!'!!d!'!!a!!!s!!!o o!!!u!!!n!!!!!d!!!ö!!!r t!!!!!t ü!!!m!!!!!!!!eni~ im 

ha edilmiştir. Rusların zayiatı 57 t Ü m e n •' bin ölü, 11 bin esirdir. Bu mubare 

1 belerin cereyan ettiil hakiki ma-yo k ed İ 1 d .. 1 hal ıöylenınemekle beraber, Viyazma 
kesiıninde vukubuldoğıı anlaşıl • 

Rus zayiatı 57 bin rnaktadır. 
· .. 1.. } l b• ·--- S B•rlin 21 {a.a.) - Dün kil gün 
0 Ut 10 esirdir ~VYetler 41 tayyare kaybetmişler 
......... S ... to._k_b_o_lm---2-1 ... ( ...... a .... a ....... )~.:_---B~e-riın· dbar. Bunlardan 27 ıl hava muhare-

d •lerlnd • 
tQ Verilen babcıre fÖre, 33 üncü tab · e. frrı kalanları da yerde 

rıp olunrıauıtur. 

---------------------------, Bugünkü 
Tören 
~~'""""""--~~~ 

iki bayram, Adana'da 
nasıl kutlanacak ? 

Bugün Milli Hakimiyet ve 
Çocuk bayramını bir arada kut
lamaktayız. Her iki bayramı kut 
lamak üzere hazırlanan proirama 
göre, bugün ıaat 8130 okullardan ay• 
rılacak talebelerden mürekkep bir 
heyet Kız Liarsi civarındaki Ço
cuk E•lrgeme Kuruma merkezin. 
de toplanacak ve kurum tarafın 
d sn hazırlanan çelengi alarak 
bando ile saat kuleıi, belediye ö 
nü ve asfalt caddeyi takiben 
Atatürk parkına gidecelı.tir. Çe
lenk Anıta konduktan ıonra park 
önündeki merasim yerinde hazır 
bulunacaldardır • 

Saat 9,5 da Atatürk Parkının 
karşısında bütün asker, talebe , 
halk ve memurlar yer almış bu· 
lonacak ve bandonun çalacaiı lı· 
tiklil marıile törene baılanacak· 
tar • 

lıtildil marşından sonra Ço· 
cuk Esirıeme Kurumu adına kısa 
bir söylev verilecek ve iki talebe 
tarafından şiirler okunacaktır. 

Şiirleri müteakip apiıdaki 
sıraya göre g-eçit resmi yapıla 

caktır. 
Aıker, Jandarma, lıciler ve 

okullar ( Maarif Müdilrliiğilnün 
tesbit edectği sıraya röre) ıpor. 
cular, halk teft kk ülleri. 

Geçili bitiren talebeler dört. 
yol aiıından okullarına gidecek 
lerdir, Ocullarında bu çocuklara 
belediye tarafından ıeker daiıtı· 
lacaktır. 

23 Nisan Milli Hakimiyet hay· 
raını şerefine resmi ve hususi bü 
riln binalar gündüz bayraklarla 
süıleo~c• k ve gece ıııklandırıla· 
calı.tır. Sokaklara vecizeli afiıler 

ısılacak ve k u r u m c a vecızeli 
da&"ıtılacak tır. 

Bu rece Halltevinde haıuıi 
bir kutlama töreni yapılacak ve 
rünüo ehemmiyeti tebaroz ettiri 

lecekt' • • 
Yarın saat 10 da Aıri, Al 

saray ve Tan ıinemalarıoda ço 
cuklara parasız film gösterilecek, 
eaat 18 de Halkevi aaloounda 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın· 
dan bir yaşından .b•ş yaşına ka 

(Devamı ikincide) 

İaşe Müsteşarı Çiftçi-
lerimizle Görüştü 

k ... :;:~·~t;:ı;~. Valiler le temaslara ~!.~E::~:~:.::i.-
~e duromu h . kltın DDn alcıam, 
da temas yapmak d 0 •• n b a ş 1 a· n d ı iış"' mu•teıarıaı•z ıi 7 er e 1 eh •imi şerefine ticaret 
ze gelmiş olan oda11 tarfındaa 
iaşe müsteşarımız Bay Şükrü Sök itibarile ve daha evvel bükOaıPtçe Yeni otel aalonuııda bir akıam ye-
men Süer dün öileden evvel ve göz. önüne alındığını ve çiftçileri· meii verilmiştir. Bu ziyafPtte kom• 
sonra viliyet makamında cenup mizin yeni hasat mevsimi için gös şu viliyetler valilerile birJikte me· 
mıntakası valiltriyle tem11ta ve fi terdi'ıtleri ihtiyaçların da temininin bus İbrahim Dıblan, valimiz, bele. 
ltir teatisinde bulunınuıtor. Ba top t .. rtiplendiil tebarüz ettirilmiştir. diye reisimiz, parti baıltanımı:ı, ve 
lantıfardaa ıonra saat 18,5 dan aa· Müsteşarın bu aolatışlarından son· teşeklrüller reislerile birçolt tüccar 
at yirmiye kadar belediye salo ra orada bulanan çiftçiler Comhu· ve çiftçiler hazır bulonmutlardır. 
nanda toplanmış olan birçok çift. riyet bükOmetinin aldığı ve alacağı Haber aldığıauza göre iaşe 
Çilerimizle saıniıni ve iyi tesir yapan db' 1 • I müsteşarımız yarın ıabab Yür•ji; 

te ır erı mil 1 bir vazife olarak mırıtakaıında hububat vaziyetini 
bir hasbihalde bulunmuştur. Bu ko karştlıyacaklarını ve milli birlik ve yakından rörmek nzere Karatıta 
nuşmalarda Seyhan çiftçilerinin di · bütünlük içiode kendilerine, düşen kadar bir tetkik seyahatı yapacak· 
lelderioden en mühimlerinin esas milli ö Jevi büyük bir memnuniyet tır. 

Sadeyağ fiyatları 
dün tesbit edildi 

A k 22 ( a a) ~ ' ~ -.....x:-' ~ ~= -~ = ~. Madde 4 -
_n ;i::ret Yeki· Perakendeciler, yağın fiatiyle beraber menşe- Direr i ı ti haal 

letinden tebliğ ini ve nevini de göstermeğe mecbur tutulacaklar ~ö~relerind~ ve 
olpnmu,tur: - ~ _ - __ ~ utıbealı k,e n ~I 

29 Sayılı koordinasyon kararına iıtinaden mem· iıtihlikineyeten vilayetlerde mah,Jli toptancı izamı 
leket dahilinde sadeyaiına •t•iıdaki esaslara göre, fiyatları birinci fıkradaki uaa vuıfJarı ve fiyatları 
azami fiıstlar tesbit olunmuştur: a-eçmemek üzere mahalli fiyat m:ırakabe komiıyon-

Madde 1 - En çok yüzde 3 asitli haliı Urfa Jarınca teıbit ve ilin olunacaktır. 
muadili eritilcniş sade yatlar 160 kurut, en çok M11dde 5 - lttihlilt bölgel.,ri villyet ve kaza 
yüzde 7 aıitli birinci Diyarbakır muadili eritilmiı merkezlerinde aadeyığının izımi toptan ve peraken-
sadeyailar 155 kuruş, en çok yüzde 8 uitll ve de ıatış fiyatları birinci fıkrada yaııh men .. Jerln 
yüzde 7 ayranlı birinci Trabzon muadili eritilmemit esu fiyatlarına ambalaj ve nakliye m .. rıflariyle aor-
sedeyailar 130 lcoruşt~r. . • mal fire k!rşılığının ve yüzde 5 toptancı ve ytıztfe 

V asıfluı daha afırı olan nevılerde ve menfe den . f' l , • 
d f f ki ·1 h ll · d • • 10 peralıendecı gayrııa ı kir pay arının ıliveıı sare-olan yailara muta iat ar arı e mı a eran e azamı . 

1 
b 

1 
k 

fiatlar tesbit olunacaktır. tıy e a unaca tır. 

Madde 2 - Bo 6yatlar Urfa, Diyarbakır, Mar
din Etiz•i Gaziantep, Maraı. Karı, Enurum,ı Trab 
zoC:, Konya ve Alıaaray şehirlerinde toplaycı ve 

Madde 6 - BilOmam fivat mllrakabe komieyon• 
ları yukarıtia yazılı e111lar dairesinde faaliyet aaba-

larının sadeyai toptan ve perakende Azami fiyatla· 
rını tesbit ve illa e:feceklerdir. 

toptancı kirları da dahil olmak üzere süzülmüş 11 
deyaiıo aatıcıı•nıo maiazazasında teslim bir kllosu!lun 

Komiıyonlar ayrıca perakende utıılarda y-(ıo 
fiyatiy e beraber meoıeinin v.1 nevinin de fÖ•teral. 

mesi mecburiyetini koyacaklardır. Kf'yfiyet mültab. 
ıil böl&'elerindekl viliyetlt re telle, .diğer lerioe poıta 
ile te llt oloomu1tar. 

kapsız olarak toptan fi,atlarıdır. 
Madde 3 - Teneke bedeli, doldurma ve le 

hem maerafları bu .fiyatlara dahil d~ğildir. Bu mas 
rafların azami hadleri mahalli fiyat mürakabe komiı· 
yonlarınca derhal teabit ve ilin olunacaktır. 

Veyvel 
diyor ki: 

Hindistanı tehdit 
eden en yakın ha
va hücumudur 

Yeni Delhi, 22 (a,a) - Hin
distan başkomutanı Generl Vey
vel dün alışım Hindstan radyo
ıonda bir natuk söylemiı ve de 
miştir ki: 

« Hiodistan'ı tehdideden e n 
yakın tehlike ha va btıcumudur. Fa 
kat J ~ ponlar, Hin distan f' birlerini 
Almanlar lıı&'iltere'yi ve inıil.izleri~ 
Almaoya'yı ~yapt•iı kadar şıddeth 
ve devamlı olarak bombardıman 
edemtyeceklerdir. 

Japonya şimdiye kadar ıivtl 
balkı pek az bombardırman etmiş. 
lerdir. Fakat, lılerioe gelirse, bunu 
yapacakları mahakkaktır. 

Bııntınla beraber ıiıe temin 
ederim ki eier hılk paıif müdafaa 
serviılerinin ıösterdiii ihtiyat ted· 
birlerini ahrsa,inaan kaybı az olacak 

ve hava hücumları inaan kaybından 
ziyade rürültüye . ıebobiyet vere 
cektir. 

Hindistan'ın karadan ve deniz 
den iıtilbı tehlikesine relioce, mıı 
hakkak ki, Hint kıyıları tehdit al• 
hndadır ve düşman hıtti kütle 
halinde bir çıkarma hareketine bi
le te1ebbill edebilir. . 

Birletmif milletlerın Japonları 

Sanayi Kanun Layi
hası i Encümende 

- Sınai mU•••••• kurmak ıstlrenıer _ 
iktlsad veklletlnden ••narı cUz·---

- danı alacaklar -
Ankara 22 (Hasusi) - Müddeti mayıs sonunda biten teıviki ıanayi 

kanunu yerine geçecek aanayı kanunu layı hasının muhtelit ·encümende 
müzakeresine bugilnl.erde b~ıl~nacalıt~ır. Muhtelit eD cumen toplanarak 
R'ş•t Öuoy (Kayserı) yl re11lı&'e, Faılc Kurdoilu (Maniıa) yı mazbata 
mubarrirliiine ve Kaaım Güleki katibliie seçmııtir. Hılkllmetin bu llyi· 
ha ile teklıf ettiii esaslara göre : 

l - Devamlı olarak veya muayyen zamanlarda içinde makine. ~
hız, alat v~ya tezrihlar yardimiyle herbanği bir mı1dde vt1ya kudretınl 
hikemi veya kimyevi vasıflarını veya ıekillerini az çok dejiıtirerek ~ .. 
ya top•akaltı servetleri çıkararak kıymetlendırmek auretiyle topla ittıb· 
sal yapılan yerler ·• ıanayi müuseıesi ,. aayıhr. 

El ve ev Hnatlarilcı taı ve ka111 ocakları bu kaaunan ıilmalll d111n• 
da kalır. • t i t k 

2 - Bu ~anamın şümulüne riren ıınai müe.,eselerı 91 1 e me 
( Devamı ikincide ) 

Hint Ültyanuıundao atmak için 
denizlere hikim olmasına kadar 
düşmanın kıyıda bir noktada kara· 
ya asker çı~arma tPsohbilıilııd• 
bulunması belki de uzak ~eiildfr. 
Geniş H ndiıtao kıyıları boyuoea 

b t bO• müdafaal"r kurmak ve ya k• 
11 1 kara 0 ar tün noktalara aıker 

koymak imkinıızdır. 
k ki banu yap · 

Ben mubakka H' dı'ıtın Ao'f'm ID o 
mak niyetinde dea• ı . hava kov 

ı a karf' . büyüle taarroı ar -ııındafaa edıle • 
1 • t •afındao - l vet erı a kovvetlerl kıyı ara 

it . Bu bav• ' 
ce tır. k düııaan kuvvetlerıoe 
yaklışıca , 
hücum edecektır. 

Karada ite, Hindistan, memte. 
keti tehdidedeo her nokta lizerin. 
de heınan derhal tekıif edilecek bir 

t Uz kar• kuvveti tarafından mO· aarr , 
dafaa .olooacaktır. Hindistan ı en 
si yad• tehdit eden kııımlarında, 
ılıadideo u9ak1avarlardan ve av•· 
çıklarından mürekkep mOdaf aalar 
bulunmaktadır. Ba müdafaalar dllf. 
man açaklarıoa, ıimdiye kadar h• 
yerde verdirilendeo daha aiır ka. 
yıplar verdirecek derecede ku. 
vetlidir. 811 müdafaalar rittikçe 
daha kavvetlenmekte ve daha faz. 
la reoişlemektedir. 

Size temin ederim ki birlcışmiı 
milletlerin hepıi, Hindfıtanın kar. 
şılaşhğı tehlikeyi ve Hindiıtanın 
OIDUmi harp fayretleri için ehem• 
mlyetioi müdriktir. S ize temla ede
rim ki bu milletler Hint milletine 

( Devamı UçllncGde } 
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ASKERLiK---
U ÇAK 

GEMiLER i 
Çok gizli tutulan Japon 
donanmasında dolcazdan 

fazla tayyare gemisi fJardıre 
tlllerlndm uaktua wkabalan bir 
deniz ••barıbeeiaı tayyar• filoıa 
naa ittirakiai tellin etaık içlo vhaç 

ı nrllterı dooumuı. loıiUz· lerio de itiraf ettikleri ri· 
W .... darbelere maraa kalaılftır. 
17 .,ıeı 939 da 22 bin toeı.k lerle it ,..._dl. Kata ltlerlD 
Coenron tanare remltl Orbey d~ tanare filolara hareket ıttlre
adalanam rarbmd• Şahutm ka· 1 .. , .. bul dıwletl• uyyare remi· 
.. nda ettiri cleaiulb tarahodu ....... ebikUtlnl W...ttiler. 
.. bnlm11tar. lttı HılDkB harp remileri 

Abwı deniaalt111 Prlıo 29 bla arumda tanare ıımlsi dnilea 
loldak Ro1aJ Oak ınrbmını bıbr- .... bll ıaretle .. ,dana ,..ıdı. Dev 
._ Şunbönt •• Goelseaaa Alman diyoraz, zira tayyarı remiıi denlz 
•hldan' tl tlmal denizinde, j •D heriodı milhim bit llratle fİdip 
llaJlll adalı cıvanoda Coaraıeo· ıllm bir hava meyclaaıodaa bat• 
..... kardeti olan Gloriaı tayyare ka bir t•Y detlldlr. Hava meydanı 
_... ile 8 huiraa 1940 da kar- olan l&Hrtesinde, ınratU aw tay-
.....,.k lal bir taarnzla remlJI yarlli balaadaia rlbi 111 •tar tor-
..... ettiler. pil ta11areli dı vardır. 

1urraz o ka· Kaaaoda köp-
tlar ao1 olcla kı YAZAN r11n, baca •• di· 

···- ,a..t.. Amı·ral F. LOTZOV relder,dlt• , •• •dıld SO tayya· a.de ortada ba-
n ha .. laaaai• ludap halde, 
-·affak ot .. dı 1 ,.,,.,. ,..Ulade 
" 22500 toüak WIH• ,.. pek çok k•ara almd~Blır tana-
.. k•tap deolsioio bazl• ıalanoa renin havalan-• için eo u 200 
pmllld&. 24 mayii 1941 oı Abaao ••tre karada rltlllli llumdar. Vı 
n Lasilis fıloları arU1Dda bu il· bm M'>eptla rG..teabulı biç bir 
na bir prpı ... aetic..mde dla maala b.Jaa .. ..tıdır. 
JMID ea bllyDllE zırblııı olaa Hood Ta11arel•io iame1i lçfn daha 
Almanı., tarafıoclao bavap •Ç•· u bir ...... klfı relir. Zira tay 
nida. 1 , .uderan en modern tayya yare lndlti saman ,.a..-tedı bua 
n , .. ı.ı olan 22600 toolak Ark . ıl tertibatla fna yapbnukta •• 
ROJ411 Akcl•izde battı. ılrati k.-ilaektedir. 

ınr••bler tellfili rnç kayıp'ar T an•,. ,..ı11nd• bahMc:I•· 
.... kte dıvam ediyorlar. Sollom kea .ı..ı olarak bataa Ark 
da batan atar l i>filiı zırbh11, Ae- Royal-tu bahıedeli& Böyle ma· 
tada Japon açaldarı t.rafıadao tor. uzam bir remi ne ribi zorlaklarla 
pil&eo•ık babnlao • llOdera R.. lota edlliJOf. . 
,. ... •• Prioce of Valll arhldarı GealalD d..ı& yl&Badeld Jlk• 
.... babriy .. ini fena bir darama Mkllii 18 meuedlr. Uıanlata 220 
..... olayor. metre reoit•lii 29 metndir ve tay 

Bi•laci aaaml harpte old•ia yarelerioin havalandwtı rBwertı ki 
r·bi .,. barptı de yni bana havalanma daaı di11biUıiz. 

n mlı•ı•r bir ııllbın oı taya çık· 240 meuı uaalepodadu. 
t tııaı ıördflk. ilk harpte, c&.isal· füvalaoma fllftrteıl altında 
w.r bir iolullp 1arat ... lardı. Ba- hanrarlar vardır ,,. reminin iki ka 
ata iM teklmlll ıcwın deaiz alb tını ltıal ed•. B• baararlarda 
•• hava kav.eti IOD d•ıcı faal mahtelif tipte 70 tayan bu1D1r. 
Wr rol OJD•JO'·. Haaprlar • Mrt clealzı ma 

BVlaei -1 harpte denlzal· kewllllt edecek tlrtlbab haftdir. 
ta laaab r•t Mr aillbtı. Baına CıphaDI ,,. bomba •• torpiller 
ile laali1ete r•c;eo tanarll• o ba k1111adad1r. Ta11anlerl rG••· 
...... r•c " tecrlbellz bir si· teyı çabracak alan 80 ...... 
lala dltüdlr. B•fla deaiz harbin- rabbamdald uaaıörler •rt hawada 
a. •Dlsalb •• tanar• biribiriol r-ı ..U...clıtı ...... bllı lalp çı 
te.-.tıy• lld si lhbr. kabilecak vulpH9clr. 

ilk harpte aahil hawa latuyoo Hanrarlarda tamir atölyılıri 
.......... btif hareketleri içia tay · ve 1eclek akla• depom. yan .. o 
,.,e k.U..allnl. .Hatta o ...... ıaöodlnH tertibab wardır. Cepha• 
Mle tanan ı..u.n J•Di ana ,.. aı o4alar1 beezlo depolara harar-.._i dea• re-il• varda. Maay. lara pkaa W..aaıalar " ....... 
,.. •Jlda otıkerlıkliz •• ybme nio dibia1 y•l1ttlrilmlf olsalar, 
tertlbatlm ha•i tanar•JI rGvertı· huırularcla tananlere bemio dol 
._._. taflrlarda. Taner• bir Yloç dvmak için beasla t ... mm M· 
....._ r..W.o •p htdirlllr, 1 ............... Vı .-.e bara· 
..,... Jldaclea laavalanar, kefil [ Denaı lthelde) 

1 

BUGON 

POLiTiKA 

Yeni Fransız 
Hükômeti 

1 

Mösyö Plerre 
Laval, Fransız 

A • ' • blkGMtiol kar-ii-• •afla•. Yeni 
kabine iflod• keacliai lalUm"et 
Reiıllti ile beraber, Hariciye, Da 
hlllyı vı Haberler auarbklarıoı 
da Ud ... almaldachr. 

Kabineala dipr iyeleri poli· 
tika hayataada çok tanınanı kim· 
ıeler dıtillerdir. Amiral Darlan, 
Peteaüı halefi ve orda ile donan 
muım bqkomutaoı olarak kalmak· 
tadar. Peten - Darlan - La .. l 
Oçlil kombianoau aruıodaki mii· 
ouebetler, verilen demeçler• rö
re, töJle oiumlama11tar. 

1 - Laval , dHletia dahili 
ve harlct iti.mi idarı edıcıktlr • 
Y aol tlvil itlerin bqındadır. 

2 - SUlblı kav•etler İle 
Darlanan elindedir. 

3 - Pıteo de dewlet Reisi 
olarak her lklsfain Bıtflodedir • 

G•ık Darlan vı ıerık La· 
val. nlllıi1etlerioi Peleodeo al. 
.. ktadwlat. Her ildai dı dofra· 
elan doinya Pıteo'• IDll'aldlr· 
ler. ikili aruıodakl tema nokta• 
tala da Petenlo .. kam, daha 
dotrasa tahndır. 

ÇIDkl •erilen iuhattao an
lqıldatma röre. Franaao.. alllldı 
lı•wvetlerl. Darlaala beraber ka: 
biaeaio atıfu ve aallhipti d11ın· 
da ve Marepla baib kahıiakta 
dar. Mar11al Pıtea, kandan yeni 
hilkGmıtl Fraoaız halkına takdim 
ederken ıöylediji notalı.ta bu nok· 
tayı ıa sözleriyle belirtmiftirı 

cFransaslar- Yeni bir hii~O
•et karalcla. Beoiaı tayin olan· 
aq halefim olmakta dıHm eden 
Amiral Darlan aruimizlo •• im· 
paratorlatamazao alldafauını t• 
.ıa eyliyecaktir. Otoritem altmda 
Paerrı LHal, ....ıeketin iç H 

dlf politlWIDID ldarllinl IHrlİll 
alacakbr.> 

BqwıkU M6ayö Laıval da ıöy· 
leditl aatakta Dırlanın vazife ve 
maaliyıtlıri hakkında demiftir itiz 

cMaretalin ylksek otoriteli 
altında Fraoanın itlerini tedvire 
Maretal tarafından mımor edil· 
.... olarak ,.w. brt•ada ba· 
ı..ayon•. Aalral Darla da Ma 
,...ı adına ukerl kanetlen bat 
komataalık edecektir.> 

S6zln lıuıuı, Marepl Pıten 
Vitide .. ı olarak bh.ror ve alvil 
itler oaap namına Laval tarahn· 
dan, ukeri itler dı renı onan 
namına Darlan tatafmclan ted.&r 
ıdiU1or. Aalqdıyor ld bir hafta 
kadar enıl, Vııi hilkGmıtiola 
dayaoacatı bilcllreo yeai ....ı.r 
bularcbr. 

M6ayö Laval, 1YVelld akta• 
nd,ocla Franıa ..Uletiaı hitaben 
söylediii asan bir oatukta yeni 
lalkG..tin po6tikunn anlat.11br. 

[ Denaı ...... de) 

Ücretli memurlara 
tekaüt lük lıakkı 

- Kanun Projesi Meclls -
- Umumi Heyetine Verlldl -

Ankara 22' (H....t ••habiri ı aua hlkn•l•W. devl.t bltflllae 
miadın) - Devlet iktisadi tlf•k· ,.ılar ıeçtlkçı Jlld•ditl ajırbk 
kBUeri mamarları tıkant ADdıldan llzerlodı dualarak lktlladi dawlet 
hakkmclald kana proieal Meclll t•kkllllrlncle ...... ,. tull1 
U•amt Hıy.etioı 11wkeclUmlftir. laak h bllttlD .aarua 
Bltçı eoc&.•l mubatuıoda kı· 0 

.,. -
uca ıöylı clea .. ktadlr: tlbl tat.lacaldarı bir tekalt Ni"'1ıl 

lıtlkbaU.a la•lz tellİioata tllil wı icap ederH heJ*aln tek 
batlaomamlf olan dnlet dairelı· Wr saaclık Uı allkalaadınlmua 
rinde llcretle •lltalada. ... .,. 
lara da tekaltlflk hakb werlbaı· 
slal, mabtellf kaoanlarla •"1 •"1 
vlcadı retirU.. tıkalt aaadıkla
nnın blrl .. tlrilarek baolarla urm 
.... , •• •Dltahclemler bakkm· 
dald tekalt hBkB.Jeriadı tam IMr 
birlik teala edilmlllal, tıkallt \a· 

llUIDID tetkik edlJ...mi blltçe 
•cll...U t ..... olyı 11,.k rör
•lftlr. 

Proiede •••cat tekaBt kaa.-ı• 
bBkBalerl uu tatahlakla beraber 
bazı ktlçlk clefltlkllkler ,.,.. . 
maktadır. 

Sanayi kanun llyihası 
EncOmende · 

-a..a.rat. Blrlaclde
lstiyealet lktlaad Yeklletioe •lncaatle bir .... ,ı oWam .ı.ata .. c
bvdarlar. 

Ba llyihadald hBkı.ı.ı rcwı, lktlaad ve ..U,. YIWetlırince yapıla· 
cak •lftarek teklif lurloı 1Y1ah h1J1tl wekilecı tayla olanacak ıınai 
mO•••t.I ka•aolara (devlet aermaflli ilı karalacak mü11M1ıler ha· 
rfç) Maliye wekllıtl bltç .. den hdkGmetçı t•bit edilecek •lktarda 
prim wtrilecıktlr. 

Telis weya inkitaflnda fayib görülen NDaJİİ teıll ederık bir am• 
tıkanın bu sanayi mamalleriae olan ibtl1acmı kartala .. ,. taabhld ed•· 
lere maayyıo bir mıntıkaya tamU olmak la.e tllil ,,. ftletme i•tlya
zı verilebilir. 

Ba liyibuııd huırlaa•u•cla .mı 1aoaJlmlala -•,,.. b.a prt
larla m .. f iptt• istif adı et .. klı beraber daha zl1ad• tıkaik ve lkti
adi 11alara dapaarak t111ıll ve iaklpf et_. raJllİ röutn.ittlr. 

Adana Basın mensupları 
arasında abs musabakası 

E•vılkl ıllo saat 14 dı becleD 
t•bly11l polfıooaoda Bedea teni· 
pal a•am mldtlrlltl abcıhk fed .. 
raıyooa bqkaaı 8. Hakkı · Uıaa 
tarahadan TBrldyedı Uk defa ol·· 
mık here matbaat ...,.plan an· 
ııada bir ataı mllaabakaıı yapalalf 
tar. Mll1&ba~aya (Barla) •• (Tlrk· 
ıözll) odn altıtar ldtlllk ekipler 
iftirlk etmfttir. 

Nıiicedı takım tuoifladı (B•· 
ınn) 147 pa .. nla birinci olmat 
.,. k•y••tll bir 1aatlı 1azı takamı 
kazao•ııbr. 

Ferden blrlacllitl 32 pnaala 
r••tımlz tahrir &e,ethul• Ş.vket 
Ôzsoy, iklacillji 29 pawula yloe 
ruetımb mabuebeclal Ha..,la 
OalB almııtar. 

Her iki takımın birincileri olu 
mwbarrir Ş..ket O.O,. ve 'D pa• 
vanla M•aaa ÇiaJIJappaa Bu· 

rinde (abcıhk). yazda biaw sa bv
data hedir• adllalftir. 

Sut 18 dı beti• ter...,_. 
bölı• blaumda ba •bta lttlrlk 
edenlere bir faJ W.u.lf YI ba 
çayda federaıJOD bqkaaı, 21 alaa· 
ouı Acluaa aatbaat .....aplan 
aramda (abcıhk) ba,,U.. olarak 
kabalW teklif ıt.Jt vı teklif 
memoaal1ıtle kabal olaoaaftar. 

KUrlıçUler ••r U•d• 
•••• .. u .. •k•l• ra 
Din Klrkçlllerde, •bt fed..,. 

JOD• bqkaaı Hakkı Uraa " b61-
remlz bedıo t•blylll mlldtırl Rı· 
u S.Uh SaraJID öııllodı 60 •I· 
k.U.flo lftlrlk• abcılık •llaba· 
kaıı 1apıla"' 31 pavaala Ala .. t 
Erda birinci, 29 ,.,,..1a lbralaha 
Kalat ikinci, 2S pmwaala O..... 
Atet llflacl o1-.m. BlrloclJı 

El tezgahı 
mamulleri 

CI• ve vuıfl•r1 bir ............. , ....... .. 
edlllror 

Ankara 22 (Huni maha 
mmdeo) - Mımlıkltlo •ll 
bir k11a1Am dokama ihtl1ac 
k11rtala .. kta olan el teq'llll• 
... aııerioio mnrakabulnl 
.. badiyle cins wa YU 

t•bit ıd111 bir alzaoaoame 
lan•lfbr. Sa oiza•aa•• ile m 
leketio •ahtelif ıambKa11anaaıı 
kallanılan mamall• isimi 
ltua rnplar• aynlmakta, 
rnplano iplik waaaflan, atkı 
çözı& .ıkdarları, enleri t 
edilaıktedir. Nizamname, tel 
edilmek az.. devlet tir 
röowllmlttir. Mer'iptı r1r 
tea IODl'a, ba wuıflara röre, 
t11bltl itin• bqlaoacaktır • 
saretla ıtandard bir halı kon 
... .u.rm iptidai madde zly 
••ydao v.U..yıcek ve M 
llzeriade her haari bir ıpek 
JOD yapmak •lllkla ol.aya 

u ._.aw.n ••• 
lurlerloı va11flarmı Mlclllr 
retler konulacaktır. 

BugUnkU t6ren 
(Baftarafı birin 

dar çocaldar arumda rBrblb 
et1k allabakuı Japılacak vı 
zaaaalara mlloalip hediyeler 
lecıktir. 

Çocak haltuı dev .. mca 
ol Otel kar111mdakl çqoak 
J•İ açık balaaduralacak ve 
hu bo,aadakl MJf&ID OJ1111 
karalacakbr • 

Panr rGall saat 18 de 
kewiadı Çocak &tirr ... Ka 
tarafmdaa bir çocak baloaa 
\ec•ktir. Balo puaıaa •• 
lara ......... 

Plllbe tuerinden zir 
ve .... ,ı llellerl 

elln•c•k 
Ankara. 22 (Hani) - l 

Vekllıti m .. ulanaclao blr 
Fillbe faanada tetkikler J• 
tadar. Tıtkikl•dan •Blbet bir 
tice elc:lı edlllne, faardaa, 
aa1at- hnklmlerladeo Is 
edll .. k, Iİnat ve saoaylı alt 
llaklaı Y1 llıtl• mllbayH 
cektlr. 

KUkUrtler geldl 
Adana batcdan için 

ıımarlaaaa kllkOrtl• rılmlftlr• 
t1J• bajcılar, ziraat mlcad 
•lracaatla bedeli mauı.nm• 
klrt alabdıceklerdir. 

elbil.Uk ka ... , ikinci wı ti 
lere birer ıa kapuı hediye 
tir • 

Hakkı Uran b•flla 
Ja rldecektir • 

............ a ........ ,.., ~====================================================================================================luama laer " tekrar W.9 :•uıta· 
•fh.t•J• ...... 

9 US da lrfilid.ın Enradlaa 
ana rımiliadeo harıket et-

tlrileo tayyare yın• IUt toan mo
tlr arıu11ndao io1Hi1 .. cbu 
lralaasa,da. Skljerak dıoiz •ba· -...-a1a seyri üzerinde . mne .. 
olabilirdi. D ter taraftan ayni .. , 
A.._ zepHolerl için de ıöylene
lllUr. Lakin bı•anın Jiıli olmaıı 
.. p11nin ı&rnı tabauoı daraltmıt 
" dlfaaula t .... elde ıtmık m6111 
\la ola111UD1ftı. 

Tanare tek .. mDI ettikçe de 
ıJs huplerlode •h-•lyeti artta. 
a.,1n rl••tealodı tanare tat•· 
'lillpa 11rldt ••J• krawuör tuav· ........... 

81,ak dotaaomaya malik her 
~tin &Da ta"are femlli vardır. 

a,,.....ua d1Dls harbinde • 
•• ltıttll rol opamuı, keo 

...... sl••lıa Udl1aca ubrcla ve 

... _,.,. IHzlalyle •lablarm 
...,ıelerl kL,.a .......... bat· 

lacb· Dilf••• 1•• l11111a ...._... 
...... edil..ıerl ..... ..,. Ura 

ll Tarihi Roman : 18 I 
- Kale kUIUdanl Beç keaclileriol 

nltls attin11k latlyeDlırlo yedlfer •itilik 
kafileler ••llede lillbaız olarak ka1eJe 
............. allaacie etti 1 diye bajvdL 

Gezrln llatlyar ilaha yllbek bir ...ıeı 
- Kati ..,.. ouallDI balda. Sbler de 

., rlsel 1-p atllll ••rili Macar ka
••I ffl I de ella Jlk UfWJI, IU JI· 
...,. .............. ? 

içeriye ,... .. Wr tek kadta 9ocuta• 
aaa eUndeG batarak acele acele rirdi. 
Kalınla ... .- ,...._,. olaea koca ka 
pııı 1a •lf 1a•11 lılapaaclı_. 

Halk toplal•ta datıldı. Hetl.11 ..a 
eliti ı.tlkamete doira yol aldı. S..-,& 
kırana cloira giden pek u halk arum• 
ela '"• de vardı. o .. RDda ,.,,.ı 
bir k ... np udı idi. H•k•t• &acı ıOr· 
atle yol ahyorda. 

Çüaroftla beyler de atlarmı ••ri· 
ledller. Yolda bitlik haberi daha öace 
,........._k 1t1a birWrleri1I• J"lf edl· ,...,.. 

ZINDIKLAR 
Arkalarında yDklelıa toz baladan 

lçlade 11vloçll haykırqmalar ifidWyorcla. 
Ba 11Dada kaledeki çanlar hlzGoltı 

lalzGnll 6tlyorlardı. BBJlk ValiDia öla.o 
.. hir halkına dehfetH bir heyecan ••· 
mitti. Bltiin 11hrl saoki bir korka rlrcla
bı ıilpDrllyor ıibi sokaklarda ko...-alar, 
haykantmalar .. rdı. Papular ,,. ecoıbl· 
I• atlatarak ldllM11 kotayorlardı. 88,Uk 
k•maaclao 6lclll Çuad'• kadnti •J•· 
liodı barin• kadar iatlkbalı haaarakalblı 
baba hlriltiyaalar -soa rnalerlola reldl· 
tini biuediyorlardı. Çanların kork•ç ve 
kalbe kuwıt veru iailtilerioi cllnl•k• 
clqarda k1rlarm afakanda ylkttl• ,.tdı· 
.... ı.r. ki f11tıoa balatlan yOkleliyorda. 
Ta9 reakll balatlar aruındaa maaız• 
.. •••kalldı rllzel bir kadm bata k•rla· 
rm ...... dalralanıyorda. 

-8-
lkiadlye dop. Çaaad'ıo dal kar11t 

Geller Ue riWltaaek iıtedltloi bildirdi. 
Geller'ia evi1t. -., 11U1Dcla pık u 
.... ı. varda. Bana rataa• hNDclıam 

ÇEViRi N ı 
•• karam don U..jaaı ejwlettlrtll. Ei• 
ria lurloe altaa ifla..U bir kap setWI· 
mitti. Karam r•khld taklmm beriade 
,.,.tlltif .......... klçilk ,..... flD 
paklar dildl ... ti. Kum•11 elblll ri,.._.. 
iki •kek hls .. t9l _aba ................ 
yorlarch. Arkada ,.,. olank 111 ı•;••ai 
kızlar rellyorclm. ....,_ ..., 1111 .. ,-

elladı yelpue ..... _ ..... 

.. dol• ......... ·h··- .... ,... 
larclı. 

Çaaacl0ın kulu flDf dejildi. Fakat 
IOlaa Jldoclı ello bir AIUDID mqlau 
11Mllltfoln lzlal tafıJOl'dı. Ailen Y aoaalı 
idi. Q.fsrla bmaa, pwarlak t•eal, bl· 
ylk röaleri ulım açakp r31t.ı,orda. 

Y u alltaeti olarak JbtlDde siyah bir 
kardell ile batlaamlf ince bir tal varda. 
HilıOale hltı ÖDIDı efilmlt oa....a 
ratmea binim berinde arif wa Nt· 
rar bir dantu warda. Bil,Uk kederine nt· 
mın. JilkHk aıvldloe ft ualellne J&lu• 
pcU .,. .. bit aDabaaalfh. 

Zira Çaaad'm karılı -.hu Blum 

Semilı U g gur ::::::=ıı 
lmpuaton VuiUa kı11 ldL H• ae b 
keadial l.paratoriçe'deo doilDUDlf ... 
yine dı Sara1da blyttlllmlftlL 
Konat'la bf .. ıtflll idi. Budan .... 
Çaaad'• ....... 8DDlllM• hfç ba ..... 

la kocuı Marot beyi Ayton1 idL 
....aalana ba ilkelerde bir ıııamaolar 
,Uk alakaları vardı. Banaa için Tana 
Şarkt Roma l•.-aton lamdadlanaa 
Marot'a kadar hlkmedıo Aytoay 
tok abea.Jyet wtriyorlardı " Kral 
vao'm rlhld• rtıoe blytym kavvıt 
•udretl ba fİbl dlf8acelen IOD Y 

ribl Çuad'm A,toay'yl öldllnull 
rlae ba ..... blıbltlla kapandı. 
berine dal kadıa kalblala ııs 
npıa Çaoad Ue Ht.a•kte acele 
Aytoay'd• ol .. biricik bn Z..o 
iM lıtanbal'da akrabılarıoro yaıaıoa 
derdi. 

Çaaad ini v11•Jeylı kadi b 
,........ ...... VI -ela ad,... 

-o. ..... v .. -
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PERŞEMBE 
YILıtMJ • A Yı 4Gi•ı ns Kuıa 167 
Rtaat ıssa. Nlaan 10 
illed lMt. Lbllllbır 7 

• 
Çalışmanın 

ideali eşmesi 
Yazan Tarih şöyle ya· 

zıyor: 

VA- NO cB91inci aı· 
rın ıoouoda, Benoit iıimli bir ltal· 
yan asilzadHi (480-543), kayalar 
ortuında bir ıuğarada uzun za• 
man itlk,fa çekildikten sonra, Na
poli naealeketindeki Ca11in daiına 
yerleıti. 

Oradaki ApoUon mabedini 11k 
brmak mauadile civar köylüleri 
bıristiyaolqbrdı ve emelinde ma· 
vaff ak olda. Ayni mevlcle iki kili· 
tecik bina e d 1 1 d i ve bir de 
büyük manastır yapıldı. 

Böylelikle Benoit, bilyllk f>ir 
dini kurulun b•tı oldu ve o ıdat· 
la rahipler içiıa bir nizamname vii· 
cude getirdi. 

Atıiı yakarı [tark rahanilwl· 
nin teıekkülleri taklidedilmiıtl. Fa 
kat vaktin 1arfolanq teklinde Be• 
noit bir ayrdık meydana getirdi. 
(Tembellik nhan dllfmaaıdu-1) di 
yor da. 

Ba Hbeple, rarp&ı her rahibin 
blltün ömrll, .. rt bir nizam albna 
ıokalda: Her rlln, yedi nat elle 
çalaıacak; iki ıaat okuyacak. Tabii 
züht ve takva bandan hariç. Glln, 
yedi ibadetle parçalaomıı bala· 
narda. 

cSalot - Benoit nizamı» de
nen ba aaal, biltiln rarp rahlpleri
nlo amami kaidHl haline reldL 
Cullo daiJndaki manaatar, nllmane 
tatalarak 1enl maaaıtırlar yapıldı. 
Çok reç•eden rarp Beoediktin, 
ya .. ı 8-olt ualll rahiplerin hllk· 
•llne rlrdi. 

Altıncı aaırda İtalya we Gol 
= (Fran .. ) b811lk ormanlarla kap 
la, kıs .. n bot erad haliae relmif 
ti: lns1Ya arayan rahipler , ba bili 
bölreye dahyorda. Çalalıklar ,,e 
dikenler ar&11nda bir ibadethane 
ve birkaç kalllbe Jnp ediyorlar. 
ıonra civarı imara bqbyorlarda. 
Sazan da bir kral, bir kont Jabat 
bllyllk bir emlik 1ahibi aevap ol· 
ıan diye kendilerine l•it toprak· 
lar ilıua edl1orda. 

(0 tarihte wulnin pek u kıy 
meti vardı.) Böylelikle yeni bir ma
nutır meydana reli1orda. Papu 
lar ambar, fmn, dejir .... lota .. 
diyor; toprakta çal1111or; elbin, 
mobilye, 1aaat etya11 imal eyllyora 
el yaz111 kitaplann kopyelerlnl ah 
yorlarda. 

Manattırlar bir nilmuoe çiflik, 
atelye klltllphane, mektep halini 
aldı. Fran11z ıebirlerindeo birçok· 
ları bö1lece, manaıtırlar etrafıada 
t•kk&I etoüt ve onlann mlleuiı 
ı..ın1o adını almıtt1r: 

(Salat - Om.,., Salat - Cla· 
9d.. Remlremoat) .. 

••• 
b& Ortaçat huiatfyanbfınm tarihi 
,_~ fekU almata bqlamq ola· 

mad;,~:ı tiri& tilrlO ibtlrularll .. 
beaı.. •• •lae911at1 hodbince 

e•u11e, Lkbiqon1aru., be· 

BUGON 

f . 

Ru• ceph••lnde 

Eri y e n 
ka rlar 

Büyük feyezanlar do· 
__. -...--~.....__.--

ğuracak ve yolları ça. - ; 

mur deryasına çevi-
recek -

Berlin 22 (a. a.) - SellblyetU 
Berlin mabflUeri, ba yılın kati sa• 
nılarının baıhyacatı zamandaki 
prtları her zamandan daha ziyade 
miiıait rörmektedirler. 

l- Üçlü pakt devletterlnin 
deniz kuvvetleri, bllyük muvaffa· 
kiyetlerl ile düıman cephesinin nor. 
mal laıe ve ikmalini hemen hemen 
imkin11z bir hale sokmuıtar. Do,. 
manan biitiin iqe ve ikmal ıiıtemi 
fimdlden boıulmat bulunmaktadır. 
Oiişmanlar1n Almanya, halya ve 
jıtponyaya karıı herh•nri bir cep· 
hede mühim bir hreket yapmaıı 
imkinı yoktur. 

2- Japon deniz kuvvetlerinin 
Sevlao açıklarındaki mnvaffakiyet· 
leri ile baılca mühim emarelerin 
ispat ettiği ribi, Japon harekita ' 
Basra körfezi ve Kmldeniz istika· 
metinde ılstematilc ıurette cereyan 
etmektedir. 

3..:.. Batı harekat cephesinde 
Alman ve mGttefık kıtalarının faa• 
liyeti g:ttikçe daha fazlalatmakta· 
dır. 

Şark cepbealnde karlana eri
mni, bir iatibale devreıi dojıır· 

muttar. Şark cepheıinin birçok nok· 
tasında parlak bir ilkbıhar rGneti 

altında ııfırın ilıtünde 15 derece 
111 vardır. Rusya için dahi fevkali· 
de tetikki edilen muazzam kar 

kitlelerinin erimtsl, bllyiik feyezan· 
Jar doiaracak ve yollar1 çamur 
derya11na çevirecektir. Böyle bir 
vaziyette, bütlln kıı ıdmn altında 
40 d .... ce aotalı:.ta dlfmaa bOcam· 
larına mukavemet r6ıteraif olan 
Alman •• mDttefik teıkiUeri, ba· 
rııa dahi mabatn tavraıdar yapmak 
enerjleini 1"6atermektedir. 

Veyvel 
diyor ki: 

( Bqtara'1 bfrfaclde ) 

d m 

'

öodermiye ve Hindiatanı yar ı . 
sonuna kadar biltiln 1&Hılmaz azım· 

1 • ile miid 1 f aa tttmlye karar ver
en 1 B' · h b' miı balaamaktadır ar. ızım ar ı 
kazanmamıza biç bir ıey mani ola. 

az. fakat bozranculalt veya hat 
m anik, zaferi reciktirebilir. Hindiı-
r.aın mllhim liderlerinden birkaçı 
son zamanlarda, mukavemet lehin
de ve bozıuncalak aleyhinde he-
yecanlı demeçler yapmıılardır. E. 
ğer Hindistaoda bahınan logiliz 
veya biatli herkes tehlikeyi ıQltGn· 
la kartılar ve Hindiıtan için bll
Uin kalbi ile çah11rn, hiç bir tey
den korkamaz olamaz. 

Ve ben de iizerimde bulanan 
mesaliyetten bllyOlc bir lc11mından 
kartolmaı balanaram. 

Hiadlltanı mil Jafaa eden lcıta
lann mOkemmeliyetioden ıizi iti· 
matla temin eyliyebilirim. loriliz. 
lerin de hintlilerin ıavaı kuareti 
hakkındaki imanınız, Malezyada 
ve Birmanyadaki olaylar yilzünden 
sar1almas1D, Japonların luymetini 
lüzumundan fazlaya takdir etmeyi
niz. Mihver devletlerinin tecavüz· 
lerine karşı ıon zaferin hiç bir şey
ler rötürmediğinl tereddübüı size 
temin edebilirim. S izlerin yanımız· 
da, dünyanın en ıailam ve en me
tin dört ırkı, lorilizler, Çinliler, 
Roslar ve Amerikalılar yer almıı 
balnnayor. 

Malezya ve Birmanya seferle
riade, kıtalarım1%1 bu dıtrece fena 
vaziyete sokan talimde h·zırhk ha· 
talar1nı borada tetkik •decek de· 
;mm. Ba dersleri ezberJemit bula
auyoraz. Omidediyorum ki bu hati
lar tekrarlanmıyacaktır. Japonlar, 
ıailam atkerlerdir ve iyi çarpıt· 
maktadırlar. F alcat az çok müıavi 
tartlar alhnda karşı kartıya bizim 
aıkerlerimiz, onlar kadar iyi belki 
de daha milkemmeldir. 

UÇAK GEMiLERi 
• Bqtuafı lklacide· 

da dökiilecek olan benzinlerin ö
niiae reçilemez. Dökllen b.azin 
il8 lnftlik tehlikesini dotarar ve 

-------------•ı daimi tehlike yarahr. Hatta en ye 
ıerlyet bir bakıma karanlık bir 
devre firmlı haluoayor. Fakat, bu 
na rağıaeo, barllnkB garbi b rün• 
k6 ıarkın iiıtiine çıkaran bir aıa· 
ıiyeti ıa ltalyan aıilzadeıl B•oit'· 
aın yaratbiı tüpbeai de fikirlerde 
dojııveriyor. 

idarece mevkide bulanan roba· 
ni ıınıf, bir tarafta bamdll sena Ue 
ve kara lif la (vele kara liftirın 
.. mceal olan felaafeyle) nğraıır 
ken, öbilr tarafta, rilnde yedi aaat 
ef itiyle vakit feçlrmif. Çalıtmaaın 
tilretmenin, Oretmenio ae olduğuna 
kadrosandaki bütOn banın tecrO· 
belerile öjreomİf, öiretmit de H 

Maddiyetçi .,. aıüıtahıil mo· 
dern Avrupa D1edeoiyetinl de bn 
farkın dojılrmaı oldapoa iater İl· 
temez inanmak icabeder. 

.Şimdi yııamakta oldaiamaz 
devit için baodaa bir imtiNI nil 
manui çıkarmata ainımak ~elkl 
abeltir. 

Fakat tarih ıua ötr•tmit ol· 
aıayor aa: Elle çalıımak. tilret
••k, llretmek uuma dayuan 
med•lyetler, rakiplerinden daha 
deri wlcllyor. 

Çal11m•iJ en bllyllk ideal ha· 
llne aokank ldeta miltikleıtlrmek 
fa yaıadıtımaz devrin de nraret-

lerinden rörlnllyor. Onan için Be
ott'nm (Tembellik raban dDıma· 
nıd1r) akiduinl, bislm mllalllman 
ve Tilrk zihniyetimize de biç ay· 
kuı balmayoraz. 

Böyle bir cmlstiılzmi• defil, 
fakat - maddiyetçi devrimizin İ· 
cabı - cidealizmi>} ~ cemiyetimiz 
içinde ayand1rm•i• ihtiyaç vardar. 

Çalqmatı Olkflleıtirmenln ve 
- tlblr caizae - ldeta bir iba· 
det haline ıokmanın yoluna balan 
TDrk nuarlyeclıl ve teıkilltç111, 
ba devirdeki en bOyllk mWt mllr
tltlerimla arumda yer alacakbr. 

·Aktaııııa'tlaa-

ni tayyartt r•miJerinde, tayyarele· 
rin açattan evvel motörlerin ban· 
rarlarda 111talmasına ait olan ta
HYVarlar hangarlarda mtbim bava 
tertibatanıa · balanmuını iıtilzam 
eder. Barlln motörler güvertede 
11ıtılmalı.tadar. 

Ş•mdiye kadar ıöyleditlmis 
tanare , .. İlinin bGtün 

harp remileri ansında en haaıaıı 
oldajııoa röıterir. Geminin bqtan 
batı z1rhla örtülmeai mümkün de. 
jildir. Bir tek bomba i1abeti bava 
lanma rüvertaini ite Jaramu bir 
bale koyar ve biç bir tayyare ha· 
valanamu. Gemiye J•pılacak di
ier bomba i1abetleri (reminin bil· 
yük olmHı, isabeti ıoa derece ko 
laylqbm.) Yanrm ve infilildar ha 
ıale r•tirir. 

Bir tayyare remiıl, ağır top· 
larla dejil de icabında gemilere 
kartı k•llunlabilen hafif ve •i1r 
tayyare dafi toplariyle techis edil· 
mittir. 

Ta".,. remiıi ken.Jini •ncak 
yilkMk ılratiyle muharebe 

aahumdaa kurtarabilir. YOklek ıu 
rati ile m a bar• b • aaba11ndan 
• z • k 1 a ı a n t a y y a r e re· 
miti, tayyarelerinl harekete retıre· 
bilir ve ba ıllratle mahHımına kar 
fi cevbert kuvvetini 11ferber ede· 
bilir. Havalanan tayyareler iıter ke 
ıif; iıter bomba veya torpil turra 
zanda balanar, yabad kendi do· 
nanmalarmı imdada çıt1r1rlar. 

Modern tayyare remilinde ke· 
tlf ve muharebe tanaraleri de 
vardır. 

Av tayyareleri kendilerini htı 
yan remiyi himaye ettiderl ribi 
mabarebe tayyarelerini dütınan tay 
yarelerine kartı himaye eder veya 
haYadaa tehdit altında balonu 
kendi donanma11na menaap zırbb· 
lan himaye eder. 

Çok rizli tatulan Japoa donaa 
maıında dokaıdan fasla tayyar• 
r•miıl vardır. lot• &alinde olan· 
larla IOD zUMDJaida denize hadi· 
rilenln• ..ıo .. tumz yokl":f· 

Yeni Fransız 
HükOmetl 

( Bqtarafı Udaclde) 
Kabinenin takip edeceii politika, 
Almanya ile anlaşma ve uzlaıma 
slyaaetidir. Baıvekil , Fran1anın 

l'•Çmİf zamaoluda yanhı yoJ ilze· 
rinde yilrildDj-ilnü, İnfiltere ile it
birliiioin Franıayı harbe ve al. 
hayet feliltete ılirüldedij'ini , ba 
felaket içinde Petenin 1940 senesi" 
Uktetrininde Montoire siyaaetini 
kurdajıına ve banan, Franıa için 
knrtuluı yola oldniana anlatmıı ve 
demiıtir ki: 

- Almanya ile anlaşma ve az
latma ılyueıi dürüıtliikle tatbik e
dilmektedir. B• ıiyatet mOeasir ol· 
mak için karşılıklı itimat iıtemelc

tedir. Hiç bir ıllpbeli tarafı olma· 
malıdır. Devamla bir anlaşma ve 
azlqma ancak .özlerde ve filiyat 
ta samimiyet iizerine karalabilir. 

Mösyö Lavalın ba ıon ıözle· 
rinde, belki de Vitide yapılan ıon 
detiıildiiin sebepleri aezilmektedir. 
Hatırlarda oldatu l'İbi, Franıanın 
yenilmesi üıerlne, Peten 1940 le• 

neıi haziranında Almanya ile mil· 
tareke lmzalamııta. Her iki tardın 
ds bana imzalarken , mlltareke 
devrinin kısa ıiireceiini zannetti· 
ğiodon tüpbe edilemez. 

Fakat logiltereye kartı senenin 
yaz aylara içinde yapılan Alman 
taarruza neticeıiı kaldı. Harbin a
zayacıiı anl•tıhnca. Almanya Vi
şiye cif birliji• teklifinde balanda. 
Ve neticede Montoire'da bir an• 
latmaya varaldı. 

Ba aolıtıaanıa minatı müphem 
olmakla beraber, Almaoyanın, harp 
devam ettiii mllddetçe, Franıadan 
faal bir yardım ve battı mlltareke 
hOkGmlerinin dııına çıkmasını iıte
diiine dair bir delil yoktur. 

fakat harbin devamınca, AJ. 
manyanın zaferine inanarak ona 
fÖre hareket edilmesi ve harpten 
sonra da Atman nizamına riıilme. 
ıi Almanlar tarafından beklenil • 
miJti. 

Möıyö Uval'in natkandan, AJ. 
manya'nın nuarında, Viti politika· 
ıanın ba noktalarda abam11 olcla. 
ia anlaıalmaktadır. Vftl, bir takım 
olayların b .. kıaı altında yavq ya• 
v•ı. bir tarahızlık ve neticeyi bek• 
leme politikaıına doira kaymııtar. 
Bir defa, lnrilterenin beklenmedik 
mukavemeti ve biraz aonra da Af· 
rilca'da taanaza reçlp ltalFan IÖ

milrge iınparatorlatana tufiye et
mesi Fru11z balkının lberiade de
rin teıir baıal etmemiftir. Riom'da 

açdan mabakeme bqka 11beplerle 
Almanya'yı memnan etmif. Viti'nln 

Amrrika Ue ririıtiii rörilfmeler, 
tüpheler ayand1rmııtar. Almanyanın, 
biitin ba vaziyeti Montoire anlq· 
maıınan ruhuna ayk1rı l'ÖrdOtii an. 

lqılmaktadır; lıte banan llzerine· 
dir ki, Montolre politikaaını, kendi 

if adnine röre, «dOrOıtlOk» tatbik 
etmek ve rene kendi if adeılne 
röre cbiç bir tllpheli tırafıt bırak
mayarak, Atmanya ile «karııhkh 
itimab karmak için Uval it batına 
geçiyor. 

Almaaya'nın h•r halele timdi· 
lik, Viıi'den baıka bir tey iıtediii 
anlqılmamaktacbr • lnrilizler ve 
Amerikalılar, bir aralık Franıız 
illlerinin Almanya'ya barakılaca;.0• 
dan endiıe etmlılerdi. Uval'in 

ıahıı aleyhindeki neıriyat lnriltere 

ve Amerika'da hlli devam etmekle 
beraber, dooanmamo Almanya'ya 
bırakdmaııoın babiı mevzaa olma· 
dıtı rerek Londra ve rwek V• 
tington'da teılim edilmektedir. 

Peten, Fran11z donaamu•• _. 
cak F raa11s topraklana• •••faa 
için kaUanllacafuaı t.,.,. ..,... 

• ti I!' L • ıa.L-&11.l .. e karfl ..,. 
mıı r. 1:1151 • swıı~ .,w bir 
be l'İrmeyl Mani-:-. Hatd u. 
ıeref ıizlik .. ymat ..:· ba aoktaJI 
•al'in dlakO a•tlula ard y . • .ıer ., ar. enı 
imi edea .. '° ldı 
B ı eldi d•'"'* . 

a " 8 .ı,.-tln (Almanya ıle 
cloetl:k 

8
.;ya1•tlbin) ancak bilmem 

sfW fedakirhklar ve tezlillar 
;:....... prllleblleceiine ılıi lnan. 
darma1' hedef alacak biitflo ba 

Hul dlror ki 

ZAFE R 
bizimdir! 

~Amerikan harp sana· 
~-y·i i düşmanlanmızın 

~ağlubiyetini çabuk· 

!_aştıracak 
· v .. ,ıol'ton 22 (a. a) _ Harf. 
ciye Nazırı M. CordeJ Hall, KaU
forniyada seçirdij; neltabat de.
reıinden döodOkten sonra l'Uete· 
cilerle yaptıiı Hk •örOtmede de· 
mittir ki: 

cAvdetiaideoberl, ıoo aylar 
içinde Amerikanın blltlln harb ray. 
retlerinde ve bilha11a harp ittih ... 
linde elde edilen taralı.lıileri deria 
bir memnaoiyetle •lltabede eyt. 
dim. Ba ittibtal harbin b•ıında 
yaptırımız bOtOa tahminleri l'•C • 
miftir. 

Sava,çı kavvetlerlaılzin emri
ne verilecelt olan ba bllyOk iatlh-
1&1, dlltmanlarımızın kati m•ilGbi 
yetini çabııkl•ıtıracalttar. Bizim de 
ualarında bulandutamaz birletaaif 
milletler ba harbi kannacaklardar. 
Zafer saati çalacaktır. 

Birl•tik devletlerde her erkek 
her kadın. tarihin kaydettiji ea bar 
bar diktatörlerin hedefleriniıa mille
timiz için t•tk 1 ettiil büyük tehlikeyi 
anlamak tadır. 

o diktatörler ki mfıli rörllJ. 
memiı vahıet 111alleri ile diinyaJI 
fethetmek ve zorla tahakkllmleri 
altına almak arzHundadı•lar. 

Zafere varacıiız , lba bllyDk 
rGn, rayretlerimizl fazlalqtırdıiı• 
mız niıbette yaklatacakbr. Eter 
Amerikalılar atetin çabmm 1&rdı· 
tının f arltına varm12lar1a ıafer 
günü recikecektfr. Banan netice
ıinde de 11tıraplarımız ve kayıpla
rımaz lllzam1az olarak artacaktlr. 

MiUetlmlzin ve bizimle beraber 
bulanan berkuin bir tek dövilİ 
balandajıına kaniim. Ba döriz ıa· 
dan heri, Jarın dejil fakat barGa 
ba azim, diinyadaki blltOa hilr in-
1anlar1 zafere alaıtı.racak b9f• 
kavvetleriae kartı l'•lebe çalcbra • 
cakbr. 

Bu demeçten ıonra razetecl
ler M. Hail' e ıa aaali ıor-.lardu: 

- FraD11Z harp r•milwiHblr 
dirilmek here Alman mBretteba. 
bnıo Mani11ada toplanaıı oldap 
hakkındaki pyiaları teyideden ha. 
ber aldmız mı? 

- Harar ba ha.uta biç bir 
haber almadım. 

kötü niyetli ıayialara inanmayınız.» 
Ba deiitik.liiin ltalya'da ayan. 

dırdıiı aklı dikkate llyıktar. Ro. 
ma'dan haber verildifine röre, ltal
yao hariciyeıinin rumi r•seteai 
olan Relazionl E'.nternul onali 
razetesi, Möıyö Uval'in iktid.r 
m.vkiine r•lmeıiyle ltalya'am fra• 
11ya kartı ılyasetinde bir detiflk· 
ilk olmıyacajını ve Franu'da han
gi hOkGmet iaı.tidar mevkilnde ı.. 
lanaraa balanıan, halya itte~ 
rindeo bir harf deiifdr•i~ 
yumaktada. ltaJ1aa .......... 
ba yazı11, okayacaya ..,..., Mrr 
ten evvelki polıtika .. ..,...... ltiM 
atmaktadır. 1 .. _ 1 L1... F 

MalGmdu ld ıuuJ&. _. ,... 
ıaz • Almaa 1akıalrtaam kendilW 

b ---"eriadea 111abraa edece. 
azı__. 

1 da,tadlttadm, b6yle bir ro • ....-•a dai.. fllpbelea
-'ttfr• Relasloai Enterautonali .... 
setflhlo pkenkl 16alert, btl eekl 
ead ..... ha JUi bir ifad..tcllr. 

[ 8':'.. Nlllıalçi Ecmı ] 
Tahsin Eczanesi 

(Y eniotel yananda) 

-------------------------: ...... 
Blrmakineat 

aranıyor 

Sanatlnın ehU bir matbaa u• 
kiniıtiae ihtiyaç vardır. Ana ed.a. 

rio idare mDdOrllltDallza 

c"atları. 
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3 Ailevi Bir Mevzua lstinad Eden Ve E 
i Glbl~~!~~ıw~t~ı~!.~tl•: t!f~~.!,!~~~r ~~~!!!ııen E 
~ KADIM KAlll. E 
~ Türkçe Sözlü - Arapça Şarkllı ~ 

3 ALSARAY ve TAN - E 
3 Sinemalarında buyük bir muvaffakiyet ka-E 
3 zanmakta ve seyredenleri teshir etıiıektedir. E 
~ Alsa ray' da: ilaveten: T AN'da : llavetenn : · E 
3 Güstav Fröhlich - Camilla Büyük ve macera ve t,'. 
~ Horn'un müsterek temsilleri • 
~ heyecan filmi ~ 
~ Gizli vazife. Kanlı Sınır ~ 
~ Heyecanla ve güzel bir film • 
~ TAN'da bugün 2.30 da Kanlı Sınır • Gülver • ~ 
~ ALSARAY'da bu~ün 2.'iO da Kadın kalbi • Gizli vazife • 
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İLAN 
Adana Erkek Lisesi 

Müdürlüğünden : 
1- Adana Erkek Lisesinde yapılacak (1500) lira keşif be

drlli ab~ap döşeme inşaatile sıra imali açık eksıltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme :i4. 4. 1942 tarihine müsadif cuma günü saat 
15 de Maarif Müdüriyeti odasında teşekkiil edecek ko· 
misyonda yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe iit mukavelename, keşifname ve şart· ı 
nameleri görmek için Okul MUdilrlütüne müracaat ede
bilirler. 

4- isteklilerin (112) lira (50) kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi bin liralık iş yaptıklarına dair bon
ıervislerile iki fotoğraf, (38) kuruşluk bir, (8) kuruşluk 
bir maktu (1) kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağla
mak suretile ihaleden üç gün evvel Viliyete mür2caatları 
ilin olunur. 1871 4. 10. 17. 23. 

Seyhan Orman Çevir
ge Müdürlüğünden : 

ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 
Miktarı 

Hacmı Mahammen vahit fiyatı 
Cinsi Kental 03 Ster Kilo Lira Kuruş 
Çam enka11 9589 00 1150 68 

1 - Seyhan viliyctinin Karaisah kazası dahilinde Körkün ka
pusu ormanından 9589 kental mikdarında kerestelik sa
tışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 24. 4. 1942 günü saat 15 de Seyhan Orman Müd. 
dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Bt her kt ntalının mubammtn fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şeıtume ve mulca~eıename projeleri Orman Umum Mü· 

oilılügü, Se)han Oıman Çe. Müd. ,Karaiıah Orman B. 
Şdıiğı yerlerden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 86 lira 30 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Talıp)uin ıhale günü olan 24. 4. 942 günü saat 15 de 

tt"minat makbuzu ve licaret Odası vuikalarile birlikte 
komısyonda hazır bulunmaları {Ticaret Odası vesikası 
k öylülerdcn iıtenmez) . 

8 ... Orman on ay müddetle verılecektir. 
9 Bılilmum maıarif milşteriye aittir. 1887 9. ıs. 19. 23. 

Saym Adana Halkının Nazarı Dıkkatine 

Alsaray ve TAN Sinemalan 
Yarın Akşam 

Senenin en hissi ve en acıklı filmi olup en katı yÜ· 
rekli insanları bile göz yaşlarına garkedecek olan ve 

AŞKIN GÔZYAŞLARl.'ndan çok daha müessir bir mevzua 
sahip, MISIR'ın en güzel ve san'atkar artisti : 

Emine Şekip 
Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

ZEHiRLi ÇiÇEK 

TUrkçe SözlU - TUrkçe ve Arapc;a ••rkıll 

Şaheserini Takdim Edeceklerdir 
Kıllsik Türk ve Arap saz1nm en ateıli, en ruhnevaz 

parçalarını sinesinde toplıyan bu fevkalide film bütlln 
Kadınları hıçkırtarak ağlatacak, t:kekleri en kuvvetli he· 
yecana silrükleyecek, biitün Gençlere ibret dersi verecek 
bir hayat faciuıdır. 

DiKKAT DiKKAT 
Bu müstesna film için localar ve numaralı 

koltuklar bugünden itibaren satılmıya başla-
mıştır. 1 S T 1 C A L E D 1 N 1 Z . 

Ceyhan Belediyesinden : 

Pazarlık illnı 
53 Numarala koruklu caddesinde yapılacak 8786 lira 73 

kuruı keşif bedelli idi kaldırım ve beton bordür ve menfez 
inıaatının 20/4/942 Pazartesi günü açık eksiltme ıur~tiyle 
ihalesi ilan ettirilmit isede iıtekli çıkmadığından, 2490 aayıh 
kanunun 43 üncü maddesine tevfikan bir ay içinde muamele
sinin ikmaline karar verilecek pazarlığa çevrilmiıtir. 

Açık eksiltme ilinımızdaki sair şartlar baki kalmak üzere 
iıteklilenin bir ay içinde belediye encümenimizin içtima gün
leri olan her Pazartesi ve perşembe günleri, saat 11 de en
cümen riyasetine müracaat etmeleri lazımdır. Daha ziyade 
izahat almak, proje ve keşifnam,.leri görmek isteyenler her 
gün mesai saatı içerisinde belediyemiz fen itleri bürosuna 
müracaat adebilir. 1919 23 - 30 

----------------------------~----------- ------------------------------
Adana As. Satın alma komisyonündan : 

1- 75 Ton Kırmızı mercimek pazarbkla satın alına-
tal<tır. • , . 

2- Muhammen bedeli 15,000 lira olup katı te mına ı 
2250 liradır. 

3- Pazarlıkla ihalesi 24/4i942 Cuma günü saat 15 de 
~apılac:ak tar. 

4- Evuf ve ıartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
5- l.teklllerin kati teminatlarile belli glln ve aaatte ko · 

1nlıyona mtlracaatları ilin olunur. 1906 18-21-23 

İskenderun Dz. KomutanllQından: . 
Hatay havalisinde cem'an 35 kilometrelik telefon havaı 

hat teaiaatı yapılacaktır. 
Bu inıaatı llzerioe alacak isteklilerin gereken izahatı al

mak üzere lskenderun deniz komutanlı§'ına müracaatlan, 
1920 23- 2S- 28 

laıtiyaz Sahibi : Cavit ORAL U. Nepiy•t Müdüril : Avukat R·fat 
Ba~ıld•ğı y~r : RUGON Mdbaa11 Y AVEROCLU 

ASRI SINltilADA 

s;,':;" BU AKŞAM 58~~~ 
iki net'• ve zevk filmi birden 

-1-
JACL ME GREA NANCY KELLEY 

tarafından fevkalade bir 
tarzda yaratllan 

Karımla 
Evleniyoru 

Zevk, neş'e, eğlence fevkalade komedisi 

-2-
TUrkçe SözlU 

Zorla Tayyareci 
Katılıncıya kadar kahkaha şaheseri 

+ 
Bugüo gündüz matinada : 

Karımla evleniyorum - Zorla tayyareci 

Pek yakında.. · Pek yakında •.• 
Dünya sinemacılığınm eriıilmez bir san'at ve deha abia,,I 

REBEKA · 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

il An 
• 1- Adana koşu yerinde yapılacak 900 liralık padok tarl 
rile yatla boya işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 30/4/942 tarihine müsadif Perşembe günü' 
at 10 da Villyet Daimi Encümeninde yapılacaktır . 

3- isteyenler mukavelename ve keşif evrakını gö~mek Ü., 
re Veteriner Müdürlüğüne müracaat edebilirler . 

4- istekliler 67 lira 50 kuruş muvakkat teminat verrtl 
leri ve bu miktar Nafia işlerini yaptıklarını gösterir bonserfl' 
lerile iki fotoir•f (38) kuruşluk birde (8) kuruşluk bir m~ 
pul ve bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak surP 
le ihaleden üç gün evvel Viliyete müracaatlari lizımdır. 

1896 14 - 19 - 23 -28 

Satılık 
Kuyu sibobu ile ara ıibobu birlikte yeni denecek k• 

az kullanılmış bet inçlik bir santrfüj satılıktır. Arzu ed 
lerin yazıhaneme müracaatlara 1917 1 - 5 

Necdet Ankoğlu 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi . 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle f t yapar. Komı•· 

yonda herfeyl yerine satar. 
Telgraf 1 Doclu AMBARI 
Telefon ı 218 1876 t · 30 

••••• , ................. ___ 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gün hastalarını kabul eder.sal• 
ve cuma günleri saat 15 den 16 1' 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsafl 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bititia1 
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