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Akdeniz hattı poata-

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

lanna ba9lanıyor. Va
purlar Mersine kadar 
gelecek. (yaz111 ikincide) 

~..._------------~ 

•• 
Omer Tokat, suçlu Kornilof'u 
Apartm~nda z igaret etmiş 

Ankara 29 ( a. •............... ~ - - - - Ben yıralanm 

a)- Almtoyanın D avaya b u g u n Ye yer• dlftl 
Ankara büyük el . Mareııhn oto 

:!7ka~:0 ,~;:.:~~ d e v a m e d i 1 e c e k ~~~:~ .:~~.d~~ 
la maua olaaJa. - ........ - ~-- ~~- ~-.---. 

na mahahmeetae Ankara aiu ce. 
za mabkemaiade baroa de dev•• 
edil i. Hakimler: h8f•ti, )'la• Sab· 
rl Yoldaııa relallfindi nadan Re· 
ıat Bayramojlu ile Cemil Btıkedeo 
teşekkül ediyordu. iddia makamında 
da Cumhuriyet mllddelamamlıl Ce· 
mll Altay ve bat muavini K•mal 
Bora balanayorlardl. 

Salon, budan e•velkl celıe
lerde de oldap ~bi, ta .. mea 
dolmQfta. Dialeyiciler araımda bir 
çok tao•nmıı ıünalar ve b• •8fan• 
da ecnebi ıaaetecUer 16•• çarpı• 
yordu. 

Mabake .. , l.taabaldan zorla 
.. tlrllea tahitlerl. dialenmffile bq. 
Jadı. I• tahft MelMret Korlaet'ti. 
Dıızrnn ve sakin bit ifadeyle bil 
dilderioi ıöyle anlatb: 

- Hidl1e ronn arkıdatım 
Biran ile beraber Kıva"b dereye 
ridiyordak. Alman elçiliji civaruı
da kartı kaldınmda tllpheU vazi
yette bir ada• rördilk. Tabii afi. 
kadar olmadık ve geçtik. Biraz ile
ride Papene rastladık. Refikulle 
birlikteydi. Y aoı•ızdaa reçtUer ve 
lun bir aradan aonra iofUlk oldu. 

Mecliste kabul edileni 
kanun lô.gilıaları 

Ankara 29 (a.a) - BiiJük 
Millet Mecliıi barün toplaam1Jtır. 
Kauaç verrtıi kaoaııanao 6çüocl1 
maddalaio 13 üoril f ıkraılyle me
marlano tahıil mllea .. elerlnde ta
lebe olamıyacaklarına dair kana· 
na birinci maddulala deflttirll· 
melerl hakkındaki kanan llyibalan, 
iktlaadi devlet t•kkillleri me•ar· 
ları tekıüd Hnd•i'ı hakkındaki ka-

nao liylha1ıaın iki maddul bariç 
dii•r maddeleri kabal olaomaıtar. 

Erzaram • Karabıyık dar hat
tının Malt MDdafaa Veklletine 
devri Ye örft idare kananunao ye 
dinci .. dd..min detfttirilmuloe 
dair kaau llyibalarıoıa birinci 
mllzakereleri yapılmııbr. 

llecllı,ıelecek toplant11ını pa· 
zırtni rrıon yapacakbr. 

yorum.» 
Bono, Kornilofan ••welce o 

daia apartmanın kapıc111 Kirk 
dialenm•i takip etti. Kirkor, K 
Dilofan apertmaada refikaılle a 

"milddet kaldıtıaı, ve ıoora da r 
mini ıördüiü Ôınerio Kornilola 
defa ziyarete reldljiol ıöliiyorda. 

Korailof ba ifadeye itiraz 
ve tahidio akli mavıızeaeıioin 
riade olap olmadıtınıa tetkiki i 
muayene edUmeıloi istedi. 

Kirkordıo IOora Koroilor 
otardata apartman'ın 11bibl Ba, 
Ojeni dinlendi. O da Ômerla k 
nilofa bir defa %lyarete r•ldi 
teıp t eder ıekllde ıehadette 
lu'\da. Koroilof ba if •reyi d., 
kik-ıt e unun olm ıdıtmı ileri 
rerek reddetti. 

Bu ıırada öile olmoıta. M 
kemeolo devamı öileden ao 
lurakıldı. 

Ôjledeo ıoora celıe· 
açılmaz, iddia makamında ba 
Kemal Bora, Korollofao plaft 
kor hakkındaki m•aJ9De lale 
itiraz etti. Fakat hikmı. 
İltejia mOdafaa laakbaa taı• 
dolayaaiyle kaWllal .. nfık 
•• ıabitleri• clalen•••e 

edtlo:-...... ........... ..., ... 
tiHIDcl Y-f, enelce tala 
,.,.,.,.... verdlfl ifadeyi 
ladı .,. bir ron Abdanah 
dGkUaıada otururken tltOn 
ba)aaaeeiyle airayan Pavlofla 
.ıa .. a11 öaüode bal8ftwt-na 
dBjilal aöy!eJi. Pa•lof ifadeyi 
bel etmedi. 

Bundan sonra dinlenen, M 
tel berber salonunda kalla f 
ve çarak Mai.z dı mazoaol 
Siileymaola Kornilof 'an laDlfb 
nna ıehadet dliler. Fakat Ko 

ba ıehadetlerin aydarmave ö 
oldaiuoa iddia ederek reddıtL 

Erı Fo:ıra dinlenen tahit 
veci Mehmet idi. O da Pavlo 
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T•)yarelere karf&, ıebirlerin 

etrafına Hblt balonlardan 

mürekkeö bir mania !Luralmuıta. 
Geceleyin yukarıya çekilen bu ba· 
tonların çelik tellerine takılacak 
bir düşman tayyaresi için kurtulaı 
ümidi kılmazdı. 

Şimdi bu usul daha mükemmel 
bir ıekle konulmuştur. Sabit balon 
yerine kauçuktan aerbeıt balonlar 
kullanılıyor. 

Bu balonlar ti Stratotfere lu· 
dar yükseldikten ıonra, hava taz 
yikinin kafi derecede azaldığı ook· 
tada patlıyorlar. 

O anda balonlardan bir para· 
2ilt ayrılıyor ve bu paraşütten pi· 
yano teli gibi aert ve bir kilomet
re uzunlaraoda, ucunda kilçilk bir 
bomba baluoan bir tel aıağıya 
doğra sarkı1or. 

Bir düımaa tayyare.i bu tele 
takıldı mı, o sür'atli l'idiıi dolayı 
siyle bombaJ'ı kendine doj'ra çeki 
yor. Bir infilik ve tayyare baş aıa 
ğıya! 

Uçan bombalarm. 
gözleri olacak 

• 
1 gilizce (Saodey Oııpe~) J'aze 

teıinde profesör Loi~ şaolarr 
yazmııtı: 

«Harbin sonaodao evvel, kat'i 

BUGON 

Yazan 
RIZA 

SALI H 
SARAY 

ilk defaA 
danaya yirıııi 
sene evvel gel 
diiimde bir fut 
bol maçı sey· 

rettim (Türk Gücil) ile(W.M.C.Y.) 
isminde iki kulüp ıahaya çıktı 
lar, Biri Türk, diğeri ekalliyetleri 
içine almıf bulanan Adananın iki 
takımı dizildi. Yılda ancak bir 
defa yapılacak bu mühim maç; 
yüze yakın meraklı mektep tale· 
besi, mahalle çolak ve çocaldıırı 
ile Adanada bulunan topu toptt 
ba iki kulübüu birkaç idareci5i 
seyretıneie gelmişti. 

Adananın en sıcak mevsimi 
Haziran ayının tam ortasında ve 
1922 yılında yapılan bo maçı hiç 
unutamam. 

Eski iıtuyoa bırııtlyan me· 
zarhiının boşluğu ile lr.omlulr.taki 
(Hayvan pazarı) yeri; o zamanlar 
- üzülerek yazıyorum - Ada· 
na Gençliğinin spor alanları idil 
Hele fatbolculann kıyafetlerine 
gelince hak getire: Boyunda ve 
başta mendiller, ayaklarda fudbol 
ayakkabı11 pek :ız.. Çoionda fo. 
tin lıalti baz111nda iskarpin .. F or· 
ma açları içte dışta... Pantolon· 
Jar ç~itli sanlr.i (bob.til) modasını 
ıporcular ( defile ) yapıyormuş 

gibi. .. 
Aradan zaman geçti .. Devrim 

ler yavaş yavaş sökün otmeie 
başlıdı. Adları HY&'• ile anılmağa 
deter ıpor idarecileri işbirliii 

yap:nağa baıladılar. 
(VV.M.C.Y.) Spor kıımına a . 

radıiı ekalliyet elamanları bola. 
mayınca içtimai bir kulüp; ve ni
hayet zamanla yaııyamaz oldu; 
kapandı. 

Fakat bana ~arıılık olarak 
(Türk Giicü), (Türk Ocaiı) oldu. 
Ocıık rüzel bir ıpor kola açtı. 

1 

Bnynk Türk zaferi. Adana spor 
hayatına da hız vermeie başladı. 
E;emenlik ıavııında (Karaisalı) 
da kırk kişi ile dörtyüz kişilik 

bir taburu esir alan ve Türk ere 
menliii uğrunda pek büyük ilah 
ramanhklar göateren Adanahlar 
(Spor )u ihmal edemezdi. 

O zamanın 8114vekiH büyük 
ıporcu ve inkilipcı Mılli Şefimiz 

f Devamı llçllncllde ) 

lmil olabilecek yeoi bir ıilih mey. 

dana çıkacaktır. Karadan ve azık 

meıafelerden telsizle idare edi· 
lecek bombardıman tayyareleri 

[ Devamı llçllaciide ] 

Aokııra ( Hoıuıi ) - Geçen sene vaziyet icabı olarak hilkOmetia 
bir kararile tadil edilmiş olan Mersine kadar Akdeniz battı poıtalarına 
tekrar başlanmasma karar verilmiş ve bu huıoatalr.i emir Oenizyolları ~ 
letmesine blldirilmiştlr. 

Cama günü Meuio hattıua ilk posta yapılacak ve bu postalar ev• 
velce olduğa gibi 15 gilnde bir tekrar edilecektir. 

Mersin hattı poıtalarıoı karıılıkh olarak iki vapur yapacak, vapur• 
lıır yük ve yolca alacak ve lzmlrden sonra bütün iskelelere uğraya• 
caktır. 

Diier t:uaf tan Karadeniz hattı poıtalarında da ilkbahar tarifesinin ı 
tatbiki talcarrQr etmiıtir. 

Karadeniz hatb yeni sefer tarifesinde postalar lıtaabuldın ıah ve 
cuma günleri sabaha karıı saat 4 te hareket edec:ektir. Banun içla 
yolcular bir gün evvelden, nihayet ınat 21 e kadar yapura rirmiş ola. 
caktar. 

Bölgemiz bede·n terbiyesi 
bütçesi 100 000 lira 

Dün ö2'leden ıoora saat 17 de 
beden terbiyesi Seyhan bölgeai iı· 
tlşare heyeti, Seyhan vallıl ve böl
gemiz başkanı Bay Faiıı; Üıtün'ün 
riyasetinde toplanarak 1942 mali 
yılı bölgemiz beden terbiyesi büt· 
çesini 100000 lira gelir ve 100000 
lira masraf olarak şu şekilde tes· 
bit etmiştir. 

Gelirler: Vilayet hosaıi idare-
sinden 15233, Adaoa belediyesin· 
den 21839, Ceyhan belediyujnden 
2130, 1941 mali yılından mlldevver 
nakit 52000 ç•şitli relirler 6398, 
umum müdürlültten yardım 2400. 
Gelir yekOnu 100000 lira. 

Masraflar: Spor alanları 20000, 
kapalı jlmnastikbane 33500, kapalı 
salon 1000, açık ylbme havuzu 
5000, açık atıı po1iionu 5000, ka

yak evi 2000, Sporatif oyanlar le· 
sisleri 3000, saha ve teıiıler bakım 
tatil tami,. ve ifletme masrafı 7611. 
60, kayıkhane 4250, güreı aalona 
ve rinrl 2000, beden terbiyesi fa· 

aliyeti vo malzemesi 4100, ücret 
tazminat tedavi masrafı ve huzur 
hakları 6600, harcırllh 300, renç· 
lik kulüpleri masrafları 3500, çeşit· 
il ma1raflar 1600, ihtiyat 538.40. 
Masraf yelr.O.nu 100000 liradır. 

Küc.ük sanat erbabını ko
ruyacak yeni bir kanun 

Aokara (Husaıi) - Hükılmel, 

endüıtrl yanında küçilk sanat er· 
babını da korumak maksadile yeni 
bir kanun projHİ hazırlıyarak Mec· 
lise vermiştir. 

Bu ptoie kanuniyet kesbettik· 
ten sonra, az sermaye ve el eme· 
iile çalışan müıtakil bir ıan'at 
zümresi yetiştirilecek, bu suretle 
msmleketimizdeki an'anevi saa'atlar 
da daha düzenli bir şekilde yaıa

tılacaktır. 
ileride usta olmak üzere yetlı· 

tirllecek çıraklar, bu kanonun hü· 
kümlerine tibi olacaklardır. 11 ya
ıını ikmal eden ve bedenen, inti
sab edeceii zümrede çalıııbilecek 
olan çocaklar Maarif Vekiletinio 

açacaiı çırak melr.teb ve ak,am 
san'at kanlarına devam edecekler· 
dir. 

Çırak ve kalfalar, halen oldu. 
in gibi başıboş olarak dejil, birer 
mukavele ile ustalarına bağlı ola
caklardır. Ücretleri de ayni kaou• 
nan hüküml•ri dairesinde verilecek· 
tir. 

Kilçük san'at erbabının moh· 
taç oldukları ·kredi, Halk Bankası 
ile devlete ait diier bankalar tara 
fıodao temin olunacaktır. 

Bu lr.aoonuo mer'iyete girme. 
sinden ıoora 58,272 kOçOlr. san'at 
müeıı eseıile buralarda ç a 1 ı ş a n 
145.316 klfi yeni teıkilita batla· 
nacalttır. 

30 NU.n 1942 -

Garip bir tren 
kazası 

Çumra ( Hususi ) - Bu hafta 
içinde Ç11mra'da hem müe11if, be .. 
de i'arip bir kaza olmuştur. lıd 
köylü, Abmetle Mehmet, kepenek 
denen poıtlarına bürünmüş, araba• 
larile ridiyorlardı . Demiryolao• 
vardıkları zaman , trenin relditioi 
f arketmemişlerdir. LokomC?tif, ar•" 
baya tam ortasından çarpmış, ara• 
bacı Ahmet derhal çiğneamiıtfr. 
Atlar, bir tarafa fırlamışlar, ezil
mişlerdir. 

En garibi şu ki, Mehmet, ıad• 
menin teıirile havaya fırlamıf, lo
komotifin önündeki iki fenerin ot" 
tııııa.ı otoruvermiıtir • Tren bit 
müddet ıonra durmuş, Mehmet o• 
radan, o vaziyette Hi ve Hlim ill" 
dirilmiıtir • 

K•nun• urgun olmır•" 
doktor lllnlar1 

Ankara 29 (Hususi) - Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliği basl 
doktorlann ilin ve reklimt ne :f,. 
kilde yapacaklarına ait olan kan•• 
oi hüküm dışında reklam yaptıkı.• 
rını rörmüştür. Velr.illi1'. bu türlO 
ilanların basta vatandaşları yanlst' 
lığa 1evkedece(ini de göz öoao' 
alarak valiliklere yeni bir eııJI 
göndermiştir. 

Bu emre röre kanuna oyf" 
olmıyao ilan, reklam ve saire y•• 
pan doktorlar bulandtJiu takdirci' 
bunlara kanuna uymaları için ttb' 
liğat yapılacak, kanona aykırı il'" 
reketleri devam ettiği taktirde k' 
ooni takibat yapılmak üzere Co' 
huriyet milddeuimumiliklen hab' 
dar edilecektir. 

Ant•kr•'ll Tevtlk'l11 
yeni m•rlfetlerl 

lıtaobul 29 (H01asi)- Geçeod' 
iz.mirden latanbula kaçan ve Af' 
vaosarayda sığmdığı evin bahç'° 
ıindeki kuyuda yakalanan Ant•~· 
yah Tevfik, lzmirden reldikteD"' 
r.,_ bir i'CCe Ayvansarayda bir fıb' 
rikadan 1457 Jira kıymetinde datit 
bet top kwmaş çaldıiı iddia.il' 
mahkemeye verilmiıti. lıtanbul d~ 
düncü asliye ceza mahkemeıiodl 
muhakemeye başlanmııtır. Maıo_., 
ba hırıızhldan haberi olmadıı-.: 
llnmaılım kendisine Hasan Horr 
adlı birinin emanot olarak bır3J.: 
ğmı söylemiıtir. Mahkeme, i'eıec 
celtede bazı şahitleri dinliyecektW 

Hlr çocul• kam1011 
çarptı 

Dün saat 17 sıralarında rV 
)atya MenSDcat fabrikası ön~~ 
ıoför Şakir Kontun idaresio~ 
129 numaralı yük kamyonu ~ 
Kihya mahalleıinden Mutafa o'! 
8 yaıında Mahmut Nedim Pit~ 
çarparak sai aya(ından yar 
mışhr. iti 

Yaralı memlelı.et baatahaoet 
kaldırılmış şoför yakalanmııtır· 

~[Tarihi Roma~~ ZINDIKLAR Semih Uygur 
da oldu. Geniş bir daire çizerek önlericıİ 
keıti. Arkadan ikinci üçüncü ve dördiiO' 

cü allı birbirini takip etti. Atları ter içiod• 
kalmıştı. 

Omode 

- lıte şimdi boliya çattık diye hO' 
mardanda. 

Dört Beşenyöoüo dördlioüo de go· 
iüıleriode kemik yollarla "planmış det' 
röiüılilk ç•plak kollarında ise alton ,,,. 

ma iılenmlt birer kolluk vardı. Belki •1 

tınordu askerleri idiler. 

iki asker mızraklarının sivri acoO' 
Marton'la Ocaode'nln 1röiüslerine dayar 
kon direr ikisi de ellerini arkaya ~j'll• 
dılar. 

Bu iıler bitinciye kadar bfç bir ,l>I 
söylemediler. Beıenyöler ha:uıi bayatll• 
rında ne kadar reveze iHler at üıtilodl 
de o kadar ıiikOti idiler. 
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Ölüm dirim 

• 

Bunların ce· 

BUGON 

•••k Cephealnde 
Hitlerin nutkun. 

d• tarihi anlatan 
çok azan bir beı 

ı.,,g.ç, fnrilter~ harbine hazırlık 
polftikısıoı b d'I . -

vabanı vermek rllç 

tür. Fakat ba ou• 
tak, Almanyaoın 

30 Nl_,, P~rıe11t6e 
TGrldJ• llad1odlfls10• poetalar1 Ti....,. rad1oıu, Ankara Radyosu 

7 ;JO Pl'Ol'ram •• Memleket Yeni Gine'de 
1 

Birmanya'
d a Japon 

ve ya u ı erı ·kotiUeyea 
acı ıöıler, Raı cephesindeki lr.11 
zorloklarınaa herecanh anlatuaı , 
Almıo orduıuoe ve sıra ile irili 
ufaklı müttefiklere teşekkür borcu 
bir tarafa ayrılaraa JrÖH çe•pao 
b.ılıca nokta Alman Devlet Re 
İsioin1 ba tarihi v• çetin devrede 
herkesin vuif•lni, beklendiii ribi 
Y•P•adtjı loanında olması ve iyi 
iı rörmeyulere karşı lort dav· 
raumak içia Reichıteg Meclisinden 
reoif ıelihiyet isteme ldlr. 

. . ti tler Rus cephesinde kıı bar
~ı~ın korkunç zorluklarına yenmek 
ıçın, Lazeo çok ıiddetli hareket 

düımanı memleketlerde bir zayıf 
lak ve karrqalık baılangıcı diye 
ele ahnacaktar. BOtün kadret ve 
yetkileri kendinde toplamlf olao 
Hitlerin daba aert davr.....-k ffia 
Relchıtag'dan yeni .. JAbJpt alma· 
yı rerekli balmuıaı her yaaa yo
ranlar çok olacaktar. • • • . 

Ancak, Almaoyaaıa l'il'lf.COf• 
büyü'-. Hitlerlo keadlode top 

" 11 va • dllf ilniıle· ladıtı •i" .... u,.aı.r 
k ol Fllhr•ria çok ıert dav. 

ce ar .. , d... . L 
Larar .,,., ırını açıır.ça 

ranmaya • 
~y1e ... ındelrl •ebeplar kolayca 

::lafdır. Hiç ıüphe yok ki Alman 
milleti, in .. nların dayaoabileceii 

1&at ayarL 
7,33 Müzik: Hafif program (pi.) 
7 ,45 Afans haberleri. 

8,00 Müzik: Hafif Programın 
devamı (Pi.) 

8.tS -
8,30 Evin .. ati. 
12,30 Prorram ve memleket 

11at ayarı. 
13,33 Müzik: Kadınlardao fa· 

111 ıarlulırı. 
12.4S Alanı haberleri. 
13.00 Müzik: Fa11l Ş.rkı1arı 

proıramının davamı. 

1315 -

Japon muvaf-

Tokyn. 29 (a.a> - Japon u· ı·lerleyeşı· momi kar.rgibınm bildirildiğine rö 
re 16 oi1aadaa 21 nisana kadar 
MoUak adalanyle ve Yeni Gine'· 
aıa ıiınıtinde hareketlerde bntaoao Japonlar Mar~ 

f akigetleri 

Japon deniz kuvvetleri boradaki 1 d 1 
biltün stratejik noktaları iJlal et- fa 8 8 arın . 
mitlerdir. da t• ht ld at 

Tokyo, 29 (u) - Tokyo Ni· 1 
ti Niıi razetesi Japon deniz kuv· yapıyor ar 
vetleri tarafından Yeni Gine'nin Sayron 29 (a.a.) - Birman 

ettiiioi ıöylüyor: 
c Bu rüçlükleri 
Çelikten bir karar 
ile yenmek için 
Çok şiddetli ted. 

..--YAZAN--. en qm fedakar 
itim aon ıınarına 
varmışlar. 

13,30 Kooutma (Çocuk esirı•· 
me kurumu İdına). 

18,00 Proıram va memleket 
şimal batısı sahilerine kc1rşı yapı· yada Çin kıtalarınıo son yirmi 
lan harekattan bahsederken Jıpon dört saatte elde ettiii bazı ma· 

Necmeddin Sadak Bir kaç hafta 
.. at ayarı. 

18 03 Mllıik: fasıl bey&ti. 
18.45 Ziraat Takvimi. 

laran borada petrol cihetinden çok halli movaffaklyetlere ratmen Ja 
zenrio ubalar elde ettiklerini ya· poolar baıkmlaranı arttarmıılar ve 

birler almq olmamı elbet sizler de 
•olar va takdir edersiniı ... 

Ba bOyilk ve tarihi ba~ıralar 
için, Qdece birkaç tek dorumda, 
slnirlerlo batmamaya başladığı, itaatin 
11:a dliıtiiiü, vaıife bilrisinin ek
il iii yerlerde şiddetli tedbirler 
~~·•· Baaa da, Alman milletinin 
'"'na va d0t' · h kk r 1 •na sandıtım eiemenlik 

a Dına dayanaralr. yapbm. » 
•ınak ola L • R de Hitl yor ıu as barbio · 

• er Qdace, eşl bi -
••ı, inıanları va .ft rorülme. 
duran bir ıohkla •:lr.;~leri doo
aıkerlerin vaıife bilriı~zı:~ yer !er 
at elr.alkliti il d 51 ve •ta. 

• e 0irat•ıttır 
Zorlalr. ba kadar d••ild" • H' 

1 d. . • ır. ıt 
er ıyor lı: cBeklerlaı ı: ·1 h k • h .. er e,. 
er yerde kendime itaat ettlraaelr. 

halr.lunı millet bana versin. 

. • Alman Reichstag Meclisioden 
ııtıyorom ki herkesten vazifesini 
ya~masmı iıtemek ve vazifesini 
yııpauıdıiını gördüğüm ioııanları -
ed~~i~miş haklara ne olarsa 0 (5110 

- ışınden çıkarmak hok\cını bana 
açıkça tın111n.> 

Almın milletinin hükümranlık 
lıılr.lr.ını elde ettitini ve b h . unu cep 
Fede ııddetle kullındıiını söyliyen 
'.ührer, vazifeıini yapmayanları 
bılhasıa s ı l ı. ' aç 0 ara Karıı yumuşak 

davr~n~n hilr.iınleri iıinden çıkar 
tnıık ıçıo Reichstar Mecli,iden ne· 
den. yeni selibiyet istiyor? Hitlerin 
o\udenberi Alman milleti &zerin· 
deki bu hadudsuı selihiyetini ar· 
tık ınOnakqa edenler mi çıkmaya 
b'Pladı? 

• Kıç_ yıldır yoluunlaiun, v.ılan 
urrunıı oıverinin her Ulrlüsüne hiç 
aıılanaıedan katlanan b' 1 ı .• , ın erce .. ,. 
lomatre nıaolatanda bütGn Avra· 
pa cepbffiode dö.,Oşen Alman 'l l , IDl • 
etı içinde vazlle bilrisizliti 't t 
L •ı-ı·ı· • - • ı aa 

....... 1 ı, ., rorememnlik ba de-

rece çoialdı mı lr.i Hitler buna 
filnün belli bqlı meselesi olarak 
nat~aoa aldı? lıin i•tiyeolerin sa. 
y111 çok arttı da Bitler hundan 
Reicbıtarda bahıediyor ve kendi. 
nl Örnek mi röıteriyor ? 

içinde bn millet, 
tarihte eti fÖrülmeDIİf bir ıavaıa 
baıhyor. «Adımı ve bayat.mı mJI 
letimio makadderatına batlamak 
iıtiyoroın» diyen Hitler Almanyayı, 
reri kalaıı bütün kudret ve gay 
retile Rus harbiade zafere atmak 

istiyor. 
Bu zaferi kazanmana Alman· 

yanın yok olacaiını da bu nutkanda 
gizlemiyen Hitlerin bugünkü aeli· 
hiyetlerini dahi yeter rörmemesine 
ve hiç bir ihmal ve 11zıltıya mey
dan vermek istememe,ioe ıaşma
mahdır. Ba notak öollmiiıdeki çar· 
pıımaoan ne kadar müthiı olaca· 
iına röıteren v .. ikadar. 

-Ak .. aa•daı-

Adanada spor 
kalkınması 

• Bqtarafı ikincide• 
Sayı 1 .. n nonü Adanaya ilk defa onar 
verdikleri rün; Türk ocait aalonan 
da bir ıpor idaredsinin spor alanı 
hakkındaki nıaro21hnı çok büyük 
bir aUka ile dinledikten 
sonra çok kat'i emirlerini derhal 
vererek Adana l'ançlitfne buriin· 
kü (Stadyom) a hediye ettiler. 

(Türkiye idman cemiyetleri it
tifakı) ile arkuındaa çıkan (Tiirk 
ıpor karomu) ttşkilltları da k11· 
men ve lmkin içerisinde ~lqtı. 

Nihayet iki seneden beri tat 
bik aahuıoa riren 3530 saydı Be
den Terbiyesi kanuna ile esaslı ıe· 

kilde ele alanan Tilrkiy• ıpor ve 
Bedeo Terbiyeıi hayatı içi•ıde (A· 
dına) bir varlık olma(a bqlamıı· 

18,55 Müzik : Danı Mosikiıi 
(Pi.) 

19,30 Memleket ... t ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19,45 Mnıik: Yurttan sesler. 

ati), 

20,15 Radyo raıetesi. 

20.45 Müıik: Saz .. erleri. 
21.00 Konuşma (Oerdleşme sa· 

21,15 Müzik: Suzinak makamın 

dan şarkılar. 
21 30 Konuşma (Hikiye saati). 
21,45 Mnzik: Radyo Senfoni 

orkestruı. (Şef: Ferid Alnar). 
1 - Lally - Mottl : Balet 

. Sait,i; . 
2 • Ravel: c Ma Mere l'i· 
O,e »: 
3 - Aaber: Portlçi'nio Dil· 
siz km. 

22,30 Memleket Saat Ayara, 

Aiıtnı Haberleri ve Boraalar. 
22,45 -
22,SO Y annki Prorram .,, • 

kapanış 

Uçan ve gören 
bombalar 

zıyor. Şan bölreıi ıimaliode Sal ven cep 
..;azeteye röre, Japon kuvvet- heıinde ilerlemeğe devam etmiş 

leri bq•ıcı olarak Anıchlover ko· lerdir. 
yunda Fakfak "° B"abobebu nokta• lrravadi cephuloJe cereyan 
larını ele r•çirmlılerdir. , etmekte olaa muharebeler hakkın 

Yeni Glne'oin doin Hollanda· da hiç bir haber alanamemışhr. 
lılara ait kısmının şimal dojosunda Yeni Kaledouya•nın Ameri 
imparator giyom eraıiıine pek ya- kan kıtalara tarafından İfralinde~ 
kın bir yerde bulunan Holandia şeh· bahseden Amerikan radyoıo bu 
ri işgıl edilmiştir. adanın Yeni Zelaoda'nm l'lttikçe 

- Holandia'anm İşgalinin hosusi daha faıla Japon tehdidi altına 
bir ebeaımiyeti vardır. Zira bu nok. girmeıi üzerine zaptedildiiini be· 
tadan hareket ederek Yeni Gine'. lirtmiştir. 
nln şimal doiuıona karşı harekat Amerikanın aıkeri muharrir· 
yapalabilir. leri Marahall adalırında Japon 

Gene bildirildiilne göre J~poo harp gemileri ile Japon kıtaları 
-kuvvetleri ıon günler içintie yeni tabşit edilmekte oldujılna dair 
Gine'nlo doiHooda bazı adaJar1 gelen haberler üıeriode ehemmi· 
ifıal etmiflwdir. yetle darmaktadar. 

Müttefiklerin Y~nl Gioe'de el· Japonlar bu adalardan ceou-
de bulundurdukları tek liman Port bı dotra harekete reçtiltlari tık 

dirde Amerikan fıloaana miiblm 
Mereıby'dir. Niti Niıi raı.etesioe 

bir va:rife düıecektir. 
fÖre, bu liman da ıoo günlerde o Filipinlerde Japon hava kav 
derece bombalenm14hr ki, müttefik 

vetleri Correl'idor adasını bom· 
kuvvetler için deniz 011ü olmak 

balamaia devam ediyor. Tokyo-
itibariyle ehemmiyetini kıybetmiı· dan relen haberler Cebu ad11ın· 
ili. d aiti temizleme hareketlerinin so• 

Vichy, 29 (a.a) -Hariciye na na ermek üıere balondoiuno röı· 
zarlıiı yeni Kaledonya'nıo Ameri· termektedir. 
rlkan katalara taraf andan işgali bak y rni Delhi 29 (ı. a.) _ Bir· 
kında dün aıaiıdaki tebliji nefret 

( Battarafı Udaclde ) miştir. manyadaki aakeri durum hakkın· 

h «Ecnebi kavneklerdao aelen da dlln akşam netredileo teblii: 
mürettebatsız olarak, dilf .. a e. ı- • lrrevadi cepbeıindeki kıtala· 

b Lı haberlerde yeni Kaledooya'va Ame 
deRerioio Ozerinde uça ileceıuer· 1 rımız fimal Kı1ak-doaa- Mek· rikan kıtalerı çıkanldıtından bıb- r- • 
dir » ıedilmektedlr. tili bethuda bulunmaktadır. Ge-

Uıak meıarelerden ve Herç B len rıporlara röre düımar.an ti 
1 b k d • u hususta ıonu kaydetmek ae. 

ıaalariy e mGrette atsız ara, enız 6 miil dor· ad• Şan bölresindeki ile. 
rekli olur: Pasifik denizindeki bo 

ve hava nftkll vasıtalarmın idaraıi ri hareke.ti Mandalay•ın 120 ki-milıtemleke 16 aydanberi iıyan 
şimdiye kadar tecrObe edilmiş ve b ı· d d M lometre dota ıimaliade Liyolem a ıo e ir. ütarekedenberi frao· 
filiyat sahas10a rlrnıiıtir. Fakat İı· sa ile her türlü movaaala ve ma· - Koypıv yolunan ortasına var· 
tikbalde bunun dılıa pratik tatbi· habere yoklnio, yabancı radyolı· mııhr. 

tır • L - l k • OOşraan uçakları ~eri bölre· 
Baf"un Aaanada artık yalnı• .. atı rorG ece tır. ran yalan iddiaları, milstemlelı.enio l d lr. 

• er e i yolları vo şehirleri bom 
fodbol yok. Her türlü spor yapan; iki Amerikalı teknisyen, lı:ı iaıeıi ve ihracatiyle ilrili şiHıyet· belamıştır. 
b b '-ı"Laten a,.an bombalar ı'milinl dO- lor de Gaalle'cülerin teıebbu-ılen'o'ı eden ter iyesi kanana mucibince " " ... Melbourne 29 (a. a.) - Müt· 
de yurt müdafaa11 için çahşın kov ıtıomüşlerdlr. Ba bombaların kanat koleylaıtarmııtır. tt fık kuvvetleri kararrihınm teb 
vetli bir gençlik toplalaiu, kaynaş lan, bir motörlJ, iat;kımet ve lrti· 16 eylül J940 ta yeni Hebrida liii: 

f • ı ti • la 1·t • vali vekili • ki asilere iltı'haı"- et maaı ve caolıhiı var. a a • en ° ca .. "· ~ O tipinde 5 av uçaiınm hi 
Camhariyet rejimimiz sayesinde Bu madde k6tlesioio insan rö mlıti • bir Avostrelya kruvuörü - meycıinde uçan 177 bomba oça-

Ad Ü 'b0 ao· en bir ao·ıu- olacakhr ııGrı yardımiyle zorla yeni Kaledon 
ana modern ıpor tesis"'ve alın z fı 1 • r • ' i• Dar•in tayyare meydanım bom. 

l - B ...a. t 1 ' n .. has·nda va'nm valili.ır..ini ele almıı ve m"'•r'u 
ba~oa da kavoımu•tar: Büyük a, ... • evıayo ' 1 

• -y bardıman etmiıtir. 
ı .., elde edilen terakkinin bir neticesi valiyi hıpsetmiıtir. O zamandan 

r s t a d y o m v e b u MuvaffakiyetH bir müdahale. 
ıtad l ı kt d beri anavatandao çok uzakta ve ın çioda her türl6 ıpor aayı mı a ır. de bulanan tayyarelerimiz 3 bom· 
Ya bil L u bo ba rene radyo Vllll Hindi,.inideo de 15 günde gidilir 

pa eceır. nlsamı altı kulvarb ko çan m .. bı açeiı ile 4 av oçaaını dü 

~ 
· t" ı a..ı 20 L"I tre mesafeden bir yerde bu'unın ba ada ile h•r 0 

fa pıs ı, at ama, •tma yerleri, vo- talı7 e ve " 1 ome " ıürmüşlerdir. Kayıbımız azdır. T ll. 1-C V İM ı leybol ve baıketbol 1ah-•-- sıcak açan bir tayyare tarafından idare türlO movanla keıilmif bulunmasına 
_ ıuan, i d b 1 • Yeni lrlanda'da u,.aklarımı• ıoğ11k duş tesitatı, revir tribün ve kontrol edilecektir. ra mm, ora a a unan 13 bin fren ... ... 

30 Ar• 19 'bi I" l • 1 ıızın • ki bir lmmı hili röıaltın· KavitDl'DOs'ta dGımın gemilerine 
CYIMft 42 fi uzum D muhtelif t .. lsler yapıl Mı'knatisli mitra yöz h d k b" 
PERŞEMBE. ' mıştır. dadır • ekseriyet itibariyle mareşal ücum e ere " nakliye vıpo 

YIL St d d L_ __..._,,,_ 1 p t • h L • dk b ranu balırmı•lardar. •ıttı • Ay 4a- • • yoın an uaıka yerlerde ş imdiki muharebelerde ö üm a aıo üır.ümetıne sa ı ulondak ..-
•••I ]Ha 

1 
ua: 12° K .. ıaa 174 d H" dr A la S l d l d Lf d .._ Nt e: ıpo om, çık jlmnastikhane ollrleyerek reliyor. Küç6k ra ö;reollmiıtir. ı amon a a ımn h O•man itleri ısı tan 17 L • u .., 

- 1• Reblllllhar 14 ır.apah rnre, ıalona •e malzemele• tabancadan büyük toplara kadar temleri uçaklanmız tarafından 

Bu ri, çalqan bir ahı poliıoaa ve her hepsi patlad.akları zaman ıeslerinl tir ki, yarının harp gemileri bam· muvaffakiyctle bombardıman edil 
tOrlll ıiliblan ve malzemul, Tür· miştir. 

Gece Nöbetçı' Eczane kiyeda detıl bütün ko-- mem. de duyuruyorlar. baıka bir modelde ioşa edilmek F'l' , 1 

Rua cephesinde 

Kat' i 
muharebeler 
kararlaşmış 

Berfin, 29 (a.a .) - Al•an 
duları beıkomutaolıtı aeıaretin 
çalışan Albay Krauss tarafand 
D. N. B. ajın1t için yazılan hafta 

lak aıkeri makalede ıöyle den 
yor :. 

Bu kıı ••nasında verilen ka 
rarla harbin cihanıümul bir mabl 
yet almasa lizım i'eliyor. Bö tle 
harbin ortaya sürdüiü meaeleler 
b11 işin alelide harplerle başarıla 
mıyacağım göııtermelttedir. Führ 
in 26 niıauda Reichıtar'da s·· 1 
d••. k b k 01 0 
ıgı outo · u ış doğu cepheaia 

de cereyan eden muharebeleri 
de normal bir harp sıydamıyacatı 
m belirtmiştir. 

Fübrer nutkunun diier bi 
yerinde bizi tehdldeden felikette 
de bahtetmiıtir. F alr.at şimdi ka 
ti muharebeleı kararlaıtııalmıı b 
loooyor. 

Geçen hafta doğu cepheıind 
cereyan eden askeri hereklt Füb 
rer•io tarihi ıöılerlni teytt •ahi 
yetindedir. 

Vakıa Ruıların ıimal ve mer 
kez kesimlerinde haftalarca hika 
ettikleıi doğrudur. Fakat bu h 
c11mlar düşmana arar kayıplar y 

dirilerek pilskürtülmüştür. 
Ruslar yalnır. Ka·elı'de reç• 

hafta batında fio cephesine bel 
yOz kere bücam etmiflerdlr. Fak 
14 000 ölü verdikten başka bir ç.> 
eair vermişlerdir. 

Raalar Lıponya bölgesinde 
taarruzları Alman dai kıtılano 

mukavemeti kar111mda kmlmlftl 
B11oa karşı, k'ıtalarımız tarafınd 
yapılan bir çok hareketler büyO 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Ş 
mal ve merkez kesimlerinde koı 
talmıı bulunan düşman kuvveti 
gösterdikleri şiddetli mukavemet 
rağmen tamamiyle imha edilmiıt 
Cephenia cenup kesiminde Alma 
ve Romen kuvvetleri cüretli bi 
taarru.1 hareketine geçerek dO 
man mevzilerine girmiş ve pı 
çok eıir almııttr. 

Bilhassa rerideki müoakale y 
lannı, demiryolu tesislerini ve kö 
rlilerini bombardıman etmi~tir. 

Adana· ikinci icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mab 
cuz bulunup paraya çevrilme 
sine karar verilen (~5) lir 
kıymetinde bulunan bir ade 

(ARlOM) markn radyonun bi 

rinci arttırması 5/Sj942 Sal 
günü belediye mezat salonun 

da saat 10 dan 12 ye kad 

icra olunacaktar. Takdiri kıy 
metinden yüzde yetmiı beti 
bulmadığı takdirde satlf ge 
bırakılarak ikinci arttırmanı 
11/5/942 Pazarteai giinü aya 
saatte icra olunacaj'I talip o 
lanlHm utlf günü ulooda bu 
lunacak memurumuza mü 
caatJarı illn olunur. • 193 

-...- 1 ı· ı ıpın erde bava faaliyeti az 

M lelr.etlarimizde, Balkanlar .... - ve hat Tekaaıb bir mGbaodis, 1 m' a zaruretlodedirler. 1 U t utl l k o muştur. Japon topç11ıu Corre· 1 k B İİ 8 8fa Rı·fat ti Ruıyada bile eti olmayan mo· 0 e trikli bir mitralyöz yapm11tar. Yarınki harp gemilerinin de- ld , ı. Satı 1 8 
( Mik ti U L-L• ı · d b r or 0 •ıılah bir sarette bom· K•lekap11ında) dero yüzme havuzu... na s uuvtıD er aayaaan ° 0 niz sathının üıtüodekl k111mlara için bardamao etmiıtiı·. 

Memnuniyetle kaydeclebilirlz ki mitralyöz •es ve alev çıkarmadın "'Aerodinamizm,, kaidelerine uya· Yılanlı nıezraında Turıu ce,a...-ft S - at91 etmektedir. HenOı tecrGba Luıon adasında dilfmaa Ga· o· t ht d 15 d • .._ Ulh h bu yaa Tilrkiye yllzme biriocilikle- d'lm k 1 carı anlaıalıyor. Glverte ve kula. gayeo vadisinde ve adaınn cea•P. cu ıyap a asın a ö 
m&hk UkUk ri Adananın bu l'lıel ve modern • 

1 
e te 

0 
an bu mitralyöz mor· lor aerodioamik olacaktır. nüm iki binalı bir bax. satıhlc •"'••lnd yüzme haYUzaada yapılacaktır. A· milerini saniyede 120 metre ıOrat· B taraflarında harekitta bfdaa..,~t 5 

Ce h en u da rüzrarı iyi yarm•kho Visayan'da dA··an ,.hU bo Al k . 
. y anın "· . danaoan OD mühim bir hoıualyeti le röodermelstedir. Halbakl timdi- .... 1 tır. ma ısteycnlerin Hal 

malum iken ölen .:Wli köyiinde her tOrlü •porun yıptlabllmesi için ki mitralyözlerin mermileri saniyede ziyade yukarıdan felecek bomba relerinde keıif baıekotl•r yap· Eczanesi yanında Berber Ce 
variıleri tarafında Ylencı 1-allin coir•fi daramanuo mOkemmeliye. 900 metre süratle hedefe ritmek· lara, daha mukavemet edebilmesi makla iktifa ~tmifl~,ıklik olma· 
edilmekle aıüteveff:n 'addi •iraı tidfr. d" içindir, Mindaoao da d mal Seyhan'a müracaatları. 
tasfiyesi alac•lılılar t~n :•r•lr.eauıin Toros'un en yükaek zirveleri· te "· l.!•~ı!ıt~ar~. ___ ,.. _____ _ 
lep edilml• ol '-1 ra ınct.n t• ne tırmanan rençıı·L aynı aünlen' t!I Sonra miknatisli mltkalyöz he· Bir loriliı bahriye mühendisi, ---------~---- 1932 29.JQ.}.3.4 

• " mh a laıfiy .. ı L • " 0 
... n nüz dakikada 70 mermi atmakta· rar0ır olan nt ff 1ta de Akdenizio eııiz Karataı pliı'ınd• reminin Ü•t kıamıoın kalın zırhlı ve kkU 

. d
6 

m eve anın tar-L . \ dar. Fakat ba miktarın dakikada k T•t• r 
11n en ılıc ki bo -•· Grek çekmek, kotra alemleri ya· bombaları kaydaracak ıorette in••· Açı Zayi Makbuz 
lan _ _. 

1
, 

1 ve rçla bulunan. t 6-- 600 e çıkaralacag· ı umulmaktadır. ...-
o m"°e k •-.-ak kı1a zamanda yaz ve kı• ııo t i k d' d be · k nı Hanuo 561 · • 11Po la ... Bu ailih harp nhaaında rörO· 1 avı Y• etme te "· Seneler en n çe mekte 3277/88003c ~ddesioe tevfikan tarihi ·ı~ dıncı Be~ rı yapmak imlr.inmı baluyor. Müstakbel harp semilerinln ba· " numaralı 

•libar bl ı ao an de ·~lreaalzia imar plioı •ahrimlzi nürae, yerini belli etmeden diifma• olduj'um nefes darlıfından 22141942 "hl' 1· 
Utın.en ~ ay içinde s11lb hakim. • l ., oı harpalıyabilecektir. calara rörünmlpcektir. Damaa, ı•· tarı ı ma ıye 

murı ti 1 ID"f•L 'L trmektedlr. Adana vn ........ beni tedavisiyle kurtaran Adu· b v bor t • cıa • a acaklari le .. " •1tll • ·ı ı- Sonra ba yeni sillhın namlHu minin inç tarafından çıkıp wı_.. uzunu zayi ettim. ı ı 
ç aranı tereke defte . y kiyenia •ı ı • pek yakında TOr· l Dokt B Z Ô 

ettir«Uyenlw hakL d ran.• kayıt 1 ao .. ıb· (t • 'k) h • öteki mitralyözler ribi kızmamakla cektir. na ı or ay tkeriya 1• alacatımdaa ealrb*·m 
5 ıuo a ayn k o acak, dablldenım urasb ı• n kkü illlt- 1 1 Bir sıffı harp U.vasörflnOn 

- 69- 11Dc• dd . ı anaoan Y•hlar celbed ve hariçten ••Y· ve a m or e lf emektedir. verene aleni teıekkürlerimi olmaJıtıaı illa ederim • 
..... ,...... ma lllDe röre mu- t•cek •c•k kadar rüzeUe· arınki h r 10.000 toa olarak '• edilmeai ve bildiriri-ı...._~___:_-~--~L-..c...d.aH!m~~PI! ...... .._~_::_==~l!...J!l'DINm Ha- ı~..Lı=:.:~~llYJ.eu...t..-LıL-...._~..=....~~.....ı..~L::::..:.~~...:.:.s.:...K.....1111111Ull11L1L--L~~~--~_,__._~__...ı......:ıu..:L-..._--Jı........:==:~~ ~ 
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-Suvare 
1 Saat tam 9 

Bu akşam 

BUGON 

Suvare 
Saattam9 
Bu akşam 

30 Nilan 1942 

1 Adana As. Satınalma 
· Komisyonunden : 

1- 7000 kilo sıiır eti açık eksiltme ile veya 8000 kilo ko
yun eti kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Sıtır etinin muhammr:n bedeli 3500 lira ilk teminata 262 
lira SO kuruş ve koyun etinin muhammen bedeli 8000 
lira olup ilk teminatı 600 liradır. 

Sinema tarihinin asli eşini görmediği bir güzellik., Yüksek san'at ... llibi kudret kaynağı 

LOURENCE OLIVIER - JOAN fONTAINE'in bütün kudretleriyle yarattıkları 

3- ibateleri 1/S/942 cuma günü saat 15, 30 dadır. 
4- Bunlara iit evsaf ve şartname hergün komisyonda görü· 

le bilir. 
S- Sığır etine talip olanların muayyen gün ve saatte temi· 

natları ile birlikte komisyonda bulunmaları ve koyua 
etine talip olanların da teklif zarflarını ihale saatinden R•E•B•E•K•A bir saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilin 
olunur. 1904 16. 21. 2S. 30. 

Bütün dünyada şöliret tufanları yaratmış, romanı milyonlarca basılmış ve memleketimizde ilk defa sayın Bayan 
Rezıan Emin Yalman tarafından Türkçeye çevrilmiş modem dünyanın en büyük ve en edebi şaheseri 

İskenderun DZ. K~mutanlığından: Görülmemiş bir muyaffakiyetle devam ediyor 
ILAVETf N : FRANCHOT TONE - ANN SOTHERN'in yafattıkları. lskenderun deniz komutanlıtına 3 - 8 sınıf bir muamele 

memuru ile 50-85 lira ücretli ve 40-SO lira ücretli ilc.i aD"' 
bar memuru ve 40-SO lira ücretli bir işci alınacaktır. Kocam Güzeller Peşinde 

Gereken şeraiti haiz isteklilerin lskenderun deniz Komu• Son Derece Net'ell ve E61•ncell Komedi 
tanlığına müracaatları. 25-28-30 

Seyhan Orman Çevir
ge Müdürlüğünden: 

ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 
Mık darı 

Hacını Muhammen vahit fiyat 
Cinsi M3 03 Ster Kilo Lira Kurut 
Çam 379 000 1857 1 O 
- Seyhan viliyetınin Saimbeyli kazası dahilinde Zeliha ku

yusu ormanından 379 M3. mikdannda kerestelik satışa 
çıkarılmıştır. 

~- Sataş ı/5/1942 gllnü saat 15 de Seyhan Or. Müd. daire-
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

1- Beher metre mikibının muhammen fiyata 4 lira 90 ku· 
ruştur. 

1- Şartname ve mukavelenamt: projeleri Orman Umum Mü-
1 dürlüğü, Seyhan Orman Çe. Müd. , Saimbeyli Orman B. 

1 
Ş. yerlerden alınır. 

S- Muvakkat teminat 139 lira 2R kuruştur. 

5- Satış umumidir. 
1- Taliplerin belli edilen gün ve saatte şartnamede yazılı 

Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Orman 
Çe. Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonunda hazır 
bulunmaları.(Ticaret Odası vesikası köylülerden istenmez) 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Satış 14(4/942 gününden başlamak üzere onbeş gün müd· 

detlidir. 1908 18. 22. 26. 30. 

Seyhan Orman Çe
virge MüdürliiğOnden: 

Orman Emvali Satıf ilanı · 
Mikdarı Muhammen vahit fiyata 

Cinsi Ster Kilo Lira Kuruı 
1 Çam enkazı 6600 00 792 00 
'1. Hatay vilayetinin İskenderun kazası dahilinde Turnalıseki 
: ormanından ( 6600) kental mikdarında odun sat11a çıkarıl-

mışbr. 

~ 2. Satış 11/5/942 günü saat 15de Seyhan Orman Müd. daire· 
r sinde artırma ile yapılacaktır. 
3. Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 

1
14. Şartname ve mukavelename projelari Orman Umum Mü-

dürlÜR ü Seyhan Orman Çe. Müd. lskenderun Orman Böl
r ge şefliği yerlerden alınır. 
5. Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruştur. 
6. Satış umumidir. 
7. Taliplerin ihale günü olan 11. 5. 942 günü saat 14 de te

minat makbu2u ve Tıcaret Odası vtsikalarile birlikte Sey
han Orman Çevırge MiıdUrlü~ü Satış Komisyonunda hazır 
bulunmaları (Ticartt Odası vesikası K6ylülerden istenmez) 
Orman on ay müddetle verilecektir. 
Orman 24. 4. 942 gününden itibaren yeniden 15 gün müd 
detle satışa çıkarılmıştır. 

10 Bılümum masraf müşterİ}'e iittir. 
11.0rman bedeli üç taksitte ödenecektir. 1926 25.30.6.1 O. 

942 modeli 
radyolann şah~seri 
orijinal menşeli 

TELEFUNKEN 
Radyoları bir haftaya kadar geliyor 

UŞIK Ticaret Evi • Asfalt JOI 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Ba•ıldığı yer : BUGÜN Matbaası 

1936 

U. Neşriy.&t MOdllrll : Avu~at Rıfat 
YAVEROCLU 

Billistisna Botun Seyredenleri ağlatan ve 
Alsarag ve TAN Sinemalarında 

Bu Mevsimin En Büyük Muvaffakiyeti Olarak Emsalsız Bir Ratbetle Gösterilmekte Olan Türkçe Sözlü ve 
Şarkılı Acıklı Fılmlerin En Güzeli 

• • ZEHiRLi çJÇEK 

Şaheserlerin Şaheseri Şehrin Her Semtinden Koşup Gelen Yüzlerce Halkın Sonsuz Alika ve ·Rağbeti Karşısında 
Birkaç Gün Daha Temdit Etmek Mecburiyeti Hasıl Olmuştur. 

A~latan Bir Mevzu • ibret Alınacak Sahneler - Zavallı Bir Gencin Hazin Hayatı . . . Başından Nihayetine Kadar 
Seyirciyi Heyecana vr Teessüre Düşüren Müstesna Bir Film .. 

Alsaray'da : ilaveten 
Bir yenilik olmak üzere büyük artist CONRAD 

VEIDT'in yarattığı meraklı ve heyecanlı casusluk filmi 

Londra uyumuyor 
Pek Yakında •• 

l TAN'da: ilaveten 
Macera filmlerinin en güzeli - iki saat daimi he

yecan kaynağı 

Caniler Yatağı 
Pek Yakında ••• 

Büyük ve Şahane Ylldız ZARAA LEANDR 

KADIN SEViNCE şaheserinde 

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 8. ncı 

ltletme Arttırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 4800 lira tutan 40.000 adet parke ta
f& şartnamesi veçbile 18.Mayıs.1942 Pazartesi günü saat 11. 

, de açık eksiltme usulıle Adanada 6. ncı işletme Müdürlüğü 
binaunda satın alınacaktır. 

Bu ite g!rmek isteyenlerin 360 liralık muvakkat teminat 
akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgih vesika
ları, nüfuı cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile yukarda 
tayin edilen günde Adana Devlet Demir yolları 6 .ncılşletme Mü
dibl üğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme Komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilin olunur. Şartnameler komiıyona 
müracaatla bedelsiz olarak görülür. 1940 30. S. 9. 14 

Adana Sulh ikinci Hukuk Mahkemesinden: 

Ruzvelt 
dedi ki 

( e .. tarafı blrlııc:fde 

Avrupa cephesinde reçen yı· 
lın en mühim relişmeıinl büyük 
Roa ordularının Alman ordaıuoa 

iodirdii'i ezici taarruz teşkil etmiştir. 

Bu Ruı kuvuetleri bütün diier 
birleşmiş milletlerden daha fazla 
niıbette en kuvvetli dilşmuun or
daıuou tahrip etmiştir ve bili edl· 
yor. 

Akcleniz bölgeainde vaziyet 
rörüniltt• hemen değiımemit ola· 
rak kalmaktadır. Fakat bu bölr .. 
deki vuiyet dikkatle röz önilnde 
tutuluyor. 

Pasifikteki Japonlara cenuba 
doğru ileri bareketlerioio önlendi. 
ğinl zannettirecek bir çok aeb•p 
ler vardır. Fakat bo ak,am Birman 

ya~an gelen haberler iyi dejildil• 
Jıponlareo Birmanya yolunu kıt 
molıri mümkündür. Fakat kabtf' 
men Çin milletine JUDO söyle~ 
isterim ki, Japon ileri bareketl,,ı 
her ne olarsa olsan baş komut-' 

Çankay Şekin ordularana uçakf~ 
ve cephane tealim P.lmek ç.,.. 
daima bulanacaktır. Harp için ıV 
de 100 milyon dolar sarf ediyor; 
Fakat ba yıl ıona ermeden Ö'lle' 

ba inanılmaSI güç miktar iki ,,il 
line çıkacaktır. Ba para bat~ 
cak, hemde ıüratle barcaoacaklt 

Harp rayretlerioe biç bir 1 
hılif, korkak, hain, bencil vey• u. 
rültücü iouo eniel olmamalto .. 
Tesbit edilen programı tatbik İ~ 
elimi7deki bütün icra selihiy•" 
kollaoacaiız. T aribte ıivillerio _, 
nret, tahammül ve sadakataoııı tılf 
derece hayati bir rol oyoııdıi' 
bir harp olmamııtır. 

Adananın Alidede mescidinde ikamet etmekte~ve dilenci
likle iştigal etmekte iken vefat eden Ali kızı Haticenin tere
kesine mahkemece vaziyet edilmiı olduğundan alacaklaları 
ile borçlularının ilin tarıhinden itibaren bır ay zarfmda mah· 1 
kemeye müracaatla alacak ve borçlarını kaydettirmeleri ve 
mirascılannın keza üç ay zarfında varislik sıfatlarını iıbat 
etmeleri ve aksi takdirde müteveffayı ne şahsen ve nede 
terekesine izafetle takip edemiyecekleri ilin olunur. 1939 

Doğu Ambarı 
............... ~·········· 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gUn hastalarını kabul eder.Sah 

ve cuma gUnleri saat 15 den 16 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa•ı 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bitifiğl 
No. 44 1902 1-15 

Umumi Nakliyat ve Komisyoo 
. Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi' 

yonda herteyi yerine satar. 

Telgraf ı D06U AMBARI 
Telefon ı 218 1876 1 • 30 
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