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Küçü Memurlar ve 
hayat pahalılığı 

Yüzde 20 zam 1 Çörçil 
-- Küçük memurun yUkUnU hafif· 

leticl mahiyette görUlmUyor 
b. · • d ] Meraur ve müstahtemlerio 

Ankara: 19 [Hususi muh:ı ırımız en - _ _ . d _ 
. J · k projesinin butçe encumomn e mu· 

maaşlarına zam ıcraıına aır aoun . . k - 1 • d A • 

. d d'l lr.tedir Ôoümüzdelrı bır aç run çın e layıha 
zakoresıne cvam e 1 me · . ı. d"l '- • p . . . l k M l' . muıni heyetıoe ıev11.o ı ece&.br. roıedo ba7.I son şeklını a ara ec ısı u .. 

d•ıA 1 kt olduau bildirilmekte ve bu muoıısebetle yapılan zam· 
ta ı at yapı ma a o l ld • ·ı· . . 
1 . b tleri üzerinde münakaşa ar o ogu ı ave odılmektedır. 
arın nıs e k- -k l .. d 20 . b . 

S- lendiğine göre uçu memur ara yuz o 011 otıodo bir zam 
oy - b "k h 

8 
almış olaıasına ragmen u mı tar ayat pahalılığı karşısında küçük 

~:murun yükünü hafifletici mahiyette değildir. Yüksek muşlı memurlara 
doha az oiabette bir zam yapılmış olduiu halde maaı tutarları fazla ol
duiundan ellerine daha çok para geçecektir. 

60 lira ücret alan küçük bir memurun maaşına yapılan zam mikdarı 
takriben 10 lirayı bulmakta, buna mukabil daha az nisbette zam gör· 

• müş olan vo meseli 400 lira ücret alan bir memurun gördüğü zam 45 
liraya yakla,maktadır. 

Bu suretle yapılan fevkalade zam küçük memur meselesini hallet· 
mekten ziyade hayat pahalılığı karş111nda biç bir müşkilitı olmayan 
yüksek maaş dereceli mo:nurun daha çok işine yaramış bulunmaktadar. 

Bu mesele etrafındc& encümande henüz kat'i bir karar verilmiş de
ğildir. Meclisi oınomi heyetinde bu yolda şiddetli münakaşalar olacaiı 
tahmin edilmektedir. • · 

Boğazlar 
. hakkında 
lngiltere ile Rus 

ya arasında 
ı a! 

Amerikanın eski An
kara elçisi neler 
söylemiş? 

Bir Rus gezetesi diyor ki: 

Türkiyenin top
rak bütünlüğü
nü tehdid eden 
Hitler Alman
yasıdır 

Mo~kva 19 {a. a.) - hvestiya 
raı.etesı yazıyor: 

~ Tııra(11z memleketlerde beliren 
yeni meyilden tellşa düşen Hitler• 
ciler, Edenin Moııkova müzakere· 
lorinde lnıiltere ile Sovyetler Bir
liğinin Çanakkale ve Boğazlann 
Rusyaya verilmesinde uzlaştıklarını 
yaymıştır. -
Mihver 
müşterek - p 1 a n~ 1 -Berlinde bir askeri 
anlaşma imzalandı 

Boi'azlara dair Rus iıteği hi
kiyosinin Hitlor ve Ribbentrop 
tarafından ortaya atılmış eski bir 
manevra olduiu Türkiyodo bilioi. 
y.,r, Türk devlet adamları ve ga· 
zotelori ve Türk of karı uz:un za
mandan beri biliyorlar ki Türkiye· 
nin toprak bütünlüğünü ve istik· 
litini tehdid eden Sovyetler birliği 
değil, böyle bir tehdit ancak Hit
ler Almanyasıodan ı-eliyordu ve 
gelecektir. Bunun içindir ki Eden 
avam kamarasında\H demecinde 
hakh olarak müttefiklerin zaferin
den Turklerin biç bir korkusu ol
mayacaiıoı ve Moıkova görüşme
lerinde Tiirkiyeden dostça bahse-
dildiğini söylemiştir. Bunu Türkiye 
memnuniyetle öğrenmiştir. 

Malt Moroy Hitlerci propagan
daya iltihak etmekle yalnız gülünç 
ve manasız değil, aynı zamanda 

bir diplomata yaraşmayan bir vaziye
te düşmüş oluyuor. Bununla bera
ber Hitlerciler kafilesinde görülen 
bu münferid ve beklenmedik tak· 
viye, durumu doiiştirmek şöyle 
dursan, taraf11z memleketlerin teh
did edildiğine dair Seriinin uydur
duğu yalanları ve bu yalanların 
manaaızlığmı birkat daha belirtti. 

: 

Göbels'in bombası Türkiye'de 
patlayamamıştır. Bununla güdülen 
hedef yonilgeye uirıyan Hitlerci· 
leriu itibarını yükseltınok ve Al· 
man yenilmezliğini ortadan kıldıran 
S?vyetler Birliğine karşı itimadı 
b? '?emieketlerdo ve bilhassa Tür. 
kıye de sarsmakhr. GörülüyQr ki 
Hitlercilerin eski umulleri bir qe 

0 yaramamıştır. Y y 
Yalnız istiyerok veya istemi. 

yerek. H!tlorcilorin yalanma kapılan 
Amerıka Din esli Türkiye a- -k 
elçisi Mak Morey bundan h ~ytul 
B d' l arıç r. 

u .ı.P. o~at Baltimor gazetesine 
verdıgı bır demeçte, Sovyetler Bir· 
liğlne karşı Alman taarruzundan 
önce, guya neşredilen belirsiz teb
liğlere dayanarak, Sovyetler Birli . 
iioio, Türkiye'nin zararına olarak 
~oiazlar hakkında pazarhk yapma· 
ıca teşebbüs ettiğini söylemiştir. 

kabinede 
değişiklik 
yapacak 

Mihl'ere göre ise 

inğiliz Baş~-;;kili 
iktidardan 
çekilecek 
lngillzler Blrmanya 
Batveklli Ueo'yu 
tevkif ettiler 

Ankara radyo gazoteai- la 
giliz başvekili Çörçil Londraya 
döner dönmez bir takım tenkitler· 
le karşdaşmışbr. Tenkitler bilhas 
sa iki nokta üzerinde toplanmak· 
tadar: 

1- lıtlhaalln yetişmezllği. 
lngiliz harp ıenayii bir türlü 

istenilen neticeye yükselememiştir. 
Gerçi yeni harp ıahneleri açılmış, 
bu İngiliz sanısylino yeni meıolı· 
yetler yüklemiştir. Ancak, şurada 
burada giriıilon teşebbüsler o ka· 
dar ehemmiyetli malzem& sarfına 

lüzum göstermemiştir. 
Son günlerde bir istihsal re· 

nel kurmayı kurulması fikri orta· 
ya atılmııtır. 

2- İkinci aebep, uza\ doiu 
da barekitın kötü bir coryan al · 
ma11dır. Japonya, ririştiii her te 
şebbüıto muvaffak olınuş, bilbas · 
sa Singapura karşı yapılan tatbik 
tehlikeli bir bal almışhr. Japonya· 
nıo movaffakiyetlori lngilterenin 
hazırlıksızlığını bolirtmiı, Domin· 
yonlarıo tiki yetini mucip .. olmuş· 
tor. 

Çörçilin bu tenkitlere cevap 
voroceii anlaşılıyor. Mihver, in· 
riliz Başvekilinin ilttidardan çeki · 
locoğini iddia etmekteyse do, o, 
lngiliz ve Amerikan balkının de· 
rln güvenini ve ıovgisini tkazao· 
mış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Çörçilin, ka· 
binodo değişiklikler yapması bek· 
loniyor. 

Mihver, halk efkarını Çörçil 
aleyhine kışkırtmak için her fır 
saltan istif adeyo çalışıyor. 

Avastralyada beliren memnu 
niyetsizlik, Japonyayı, Avustralya 
lılara lngiltero aleyhine kışkırt· 
mak için sebep teşkil etmiştir. 

Birmanyada da bazı faaliyetler 
oldniu, Birmanya Başvekili Uso· 
mın lnrilizler tarafından tovltifin· 
den anlaşılmaktadır. 

Uso bir kaç ay evvel lngil· 
tereye gitmiş, oradan memnun 
olmayarak ayrılmış, memleketine 
döoerken Vaşington& uğramış, 
Amerikan devlet adamlarile te· 
maslar yapmıştı. Başvekilin çok 
zamandanberi Japonlarla temas 
halinde bulunduğu biliniyordu. 

Amerika cumhurreisi Ruz
velt, Bahriye için 11 milyar 
dolar tah•isat istemiştir. Buna 
dair telgraf haberi üçüncü sa· 
bifededir. Resim, bir Amerikan 
tayyare gemisini gösteriyor. 

~aponlar 
Singapur'a 
50km.me 

saf ede 
Malezyada 20 bin 
İngiliz, 200 bin 
Japona karşı dur
mağa çalışıyor! 

Ankara radyo gazetesi -
Londra radyosuna röre, ilk Japon 

baskı01odao liarap olan Amerikan 

üssü Pörl Harbar tamir edilmiş 
bulunmr.ktadar. Burası eskisinden 

daha kuvvetli bir balo gelmiştir. 

Malezyadakl Japon ilerleyişi 

devam etmektedir. Japonlar Singa 

pur'a 50 km. meaafoyo kadar yak 

laşmıılardır. Malezyada harekat 
yapan Japonların 200 bin kişi ol· 

duğ'a, bana karşı 20 bin logilizin 
mukavemete .çalııtıiı bildiriliyor. 
lngilizler buraya (Avustralyah kuv 
vetler do retirmişlordir. 

Bern 19 ( a. a. ) - Japonla· 

rm Malozyadaki ilerlemeleri logi

liz ofkir1nı ciddi surette kayrılan 

dmyor. Buna sebep Japonların 

Povoal battı denilen hatta reçmiş 

olmalarıdar. Bu müdafaa ~hattında 

Japon ilerleyişinin durdurulmaaı 

gerekiyordu. Burada da Japonların 

çok büyük kuvvetleri vardır. Bu 

hususta müttefikler şimdid neharo

k•t hattı teıbit etmişlerdir. 
· Tokyo 19 (a.a.) - Filipindoki 

Japon kumandana bir beyanname 
neşrederek sivil ve aakor bütün 

Filipinlileri eskisi ribi adaların ima

rma devam için işbirliii yapmaia 
davet eylemiştir. 

Sini'apur 19 {a.a.) - Resmi 
tebliide lngiliz kıtalarmm Muar 
armai'ı bölgesinde bazı_ çekilme 
hareketleri yaptığı bildiriliyor. 

Ankara Radyo Gazetesi -
Borlinden verilen bir habere göre, 
Alman hükOmet merkezinde, Al· 
manya, Japonya ve İtalya ırenel 
kurmayları a.dına bir ııskeri an· 
laşma imza edilmiştir. Mihver bu 
anlaşmayı müşterek düşmana karşı 
yapılacak hareic:otlerin anahtarı 
addetmekte ve ehemmiyetli bul· 
maktadır. 

Japon sözcüsü, bu mukavele 
ile Mihver devletlerinin son za· 
ferleri temin edeceiini söylemiştir. 

Sakarya kır 
242 Atlet 

Koşusuna 
Gir di 

_ Bertin yarı resm'i mahfillerine 
r
1 
o~e, bu anlaşma askeri kuvvet
erın, bUyük muharebe kuvveti 

isteyen çok tııüh' h ._ 1 • • un are .. ot er ıçın 
daha fayda~ı bir şekilde daiıtıl· 
masını teman edecekt" 

ır. 

Üç Mihver devletini bl .. 
A n r muş. 

terek haı ek et plana bnırl•dı ki ara 
anlaşılıyor. Plinıo, Mibverciler 
tarafmdan girişilecek ilkbahar 
taarruzunda başlıyacağ'ı şimdiden 
ıöylenebilir. 

Sakarya karkoşusu, bavaom yajışlı olmaıına 
raimon, pazar rüoü yapıldı. Koşuya 242 atlet iştirak 
etti. Küçük atletler 3500, büyükler 6000 metrelik 
bir mesafo dahilinde koştular. 

Küçükler arası müsabakanın biriociiiiini 14 da
kika 3 saniyede öğretmen okulundan Cumali Erdal, 
lkinciliiioi liseden Niyazi Topal, üçüncülüiünü öi· 
retmon okulundan Akif kazandılar. 

Büyükler arası koşunun 29,33 dakika ile birin· 
ciıi Erkek lisesinden Rıza Ürenç, ikincisi incirlik 
~öyü gençlik l'rupuodan Halil Atalay, üçüncüıll 
lııeden Osman, Aydınoğlu oldular • • 

Takım tHnifinde Erkek liaoıi 11 pavanla birin-

ciliği, lncirlik köyü ronçliktrrupu 15 puvanla ikinci
liği,. Mala.tya . menıucat gençlik kulübü üçüncüliü, 
Misıs nahıy~sı rençlik kulübü dördüncülüğü, Adana 
rençllk kulubü beşinciliği, Ceyhan kazası gençlik 
grupu altmcıhiı kazandılar. 

Kazanan atletlro madalyalar ve takımlara bayrak 
verildi. 

Lig Maçları 
Pazar günü Bölremiz lir maçlarına Adana stad· 

yomunda devam edildi, incirlik köyü gençlik ,.rubu 
Ceyhan kaza11 rençlik kulabnne 3-1, Malatya Moo
ıucat rençlik kulübü Adana rençlik kalübü11e 3.2 
rallp r•ldi. 

8. M. Meclisi 
DUn bazı mUhim lllylha· 

lar1 kabul etti 
Ankara: 19 [a. a] - Büyük 

Millet Mocliıi bugünkü toplantısın· 
da fevkalido vaziyet dolayısile 
bazı vergi ve resimlere zam icra• 
s1na ve bazı maddelerin mükellefi. 
yet mevzuuna ithalioo dair kano• 
nun 8 inci maddesiyle muvakkat 
birinci ml\ddeıiuio tefsire muhtaç 
görülmediiine dair mazbata ile 
Türk • Franıız - İngiliz üç b.rafll 
yardım muahedesine bailı anlaş
mamn tasdikine ait Paristo imza· 
lanao kredi anlaşmaamın ve hikim· 
ler kanununun 120 inci maddeıi· 
nin tadiline dair olan kaooa layiha
ları kabul edilmiştir . 

Mareşal Kaytel 
Maacristana 

gidecek 
Ankara Radyo gazetesi - Ma· 

car Milli Müdafaa Nazırınm yap· 
tıiı ziyareti iade makaadilo Mare· 

L Ofi ajansına göre 

ingiliz 
tebaası 

lstanbulda 
ayrıl ıyor 
Vişi 19 (a.ıı.)- Ofi ajanı 

lstanbuldan öğrendiiine göre 
tanya makamları tarafından lı 
bul şehrinde bulunan lnırilizler 
ay içinde şehri terke hazırlan 
rı ve gitmek istemeyenlere de 
ıoloslaiu meauliyetten kurtar 
bir demeç imza etmeleri bildi 
tir. Bir çok aileler bu ihtara 
men lıtanbolda kalmayı tercih 
rar vermişlerdir. 

Türk1yenin başka büyük ı 
lerinde do buna dair tehirler 
dıiı zan ediliyor. 

Berlin 19 (a.a.) - Yarı r 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Siyaıi mahfillerde, Türki 
yaşayan Brltanya tebaaamın o 
nı terke davet edildikleri b 
en büyük bir ilgi ile karşıla 

tır. Alman hariciyesinde, eğer 
ru iae, bu haberin Türkiyode 
çıkartmak ve bu aaretlo Tü 
üzerinde yapılan tazyiki arttı 
bu memleketin dikkatini Moı 
müı:akerolorinden çevirmek 
danın rüdüldüiü kaydediliyor 
·kat Sovyet lauvvuronuo Tür 
malOm balandupna zerr• 
şüphe olmadığı cihetle bu l 
hareketinin yalnız Avrupanın 
iil boğazların da Sovyetlero 
maıına muadil bulunduğu be 
yor. 

ıal Kaytel'in 20 Sonkinonda 
peştoyo rideceii blldirilmekt 

Şundan Bundan 

Zihniyet Farkı 
Karanlık basmıştı. Tren Tor<>a-

larm iç f orahlatan çamları 

arasından çıkmış, Uhıkışladİn 
Niidoye doğru aiar aiar yol al· 
mağa başlamıştı. Varon hıncahınç 
dolu idi. Hele kompartıman tıkhm 
tıkhmdı. Altı kişililt kompartımana 

sekiz kişi sıklaşmıştı. Bu yolcular 
arasında en yaşlısı altmışhk bir 
memur mütakaidi, on genci de li· 
senin son ıııııfında ifenç bir talebe 
idi. 

Hepiniz bilirainiz, tren yolcu· 
luklarında yolcular arasmda kooaş· 
malar, sohbetler tatlı ve neşeli 
olur. Yalnız bu kadarla da kalmaz, 
aym zamanda samimi bir hava 
içinde i'eçer. Saoki fU kompartı· 
manıo içinde oturanlar da kark 
yıllık dott, arkadaş ve tanışık gibi 
konuşuyorlar. 

Yulcular arasında ahbaplık 
hayh ilerlemişti. Şimdi mütekait 

memur bay .. karşısmda oturan renç 
liseliye soruyordu .• 

- Oğlum nerelisin? 
- Adanalı .. 
- Nereye gidiyorsun? 
- lstanbula •• 
- Mektebe mi ? 
- Evet ... 
- Ne olmak istiyor1un? 
- Çiftçi ... 
- Allah Allah yani ziraah 

tahsil edeceksin? •. 
- Pek tabii. .. 
- Nerde? 
- Farıat bulursam Anıerikada, 

olmazsa Ankara ır:iraat Enstilüıün· 
de. 

- Tubaf ıey ... 
-Neden tuhaf olsun boyamca. 
- Babaa zengin mi? 
- Beni okutacak kaJar .• 
- Peki niçin lıukuk tabıU 

edip te bir avukat ~eya bir bikiaa, 
mülkiyede ohmayupta bir kay· 
makam veya bir vali veya büyük 
bir idare memuru olmak lıtemiyor
ıun? 
- lı ve serbest hayatı tercih odi: 

yorum da. ondan .. " 
- Bak yavrum tana bi 

hat. Nerede İH altmııın 
hayatta bir çok tecrübeleri 
Bende renç yqta senin &"l 
şünmüştüm. Hatta bir az: ti 
ve bir arahk ta ziraatla oi 
Fakat neticede en aailam i 
let kapısında buldum. Şimdi 
kaidim. Ayda ..... tekaüdiye 
Allah devlete zeval veraaeai 
batım, roçinip gidiyorum. 
sen ziraat tahsil etle 
na11l tatbik edecokıin l.i .. 
tabii edenleri de 
yapıyorlar ki ... 

Yüzü sevimli vo Hm 
kat fikirleri baıit ve iptid 
naıihatçı henüz ıözlorini 
mişti, g'OnÇ liıeli rülorok 
verdi: 

- Amca Bey, dedi; e; 
düşüncenize röre bu mom 
çiftçi çocukları tarlayı bırak 
cır çocuklara bıbalaranm 
ıını terkeder, kimse mühen 
ınar olmak lıtomez vo hor 
çimiııi devlet hazineıindeo 
mak ve memur olmak ltt 
memleketin itiıi ne olar? .... 
man bu memleketin topr 
kim ekecek, bu momleke 
ıadiy•tında kim rol oynıya 
Siz bakmayın belki A 
Amerlka'da ziraat tahsil e 
l'Österdiklerl bir yenilik 
Fakat kabul ediniz ki b 
onların kabahatlara detildir. 
bulamıyorlar. Adodlerioin a 
da teıiri az deiildir. Halbu 
mu, zlraatçımrzın adedi ç • 
bizim ziraatımızın ıekli do 
rellşocok ve moderni 
Biz de o zaman modern 
ileri memleketlerde oldu 
fazla mahsul almak imkin 
odecoiiz. 

ihtiyar mütekait 
Genç talebenln bu olıao 
kal ıozlerini dikkatle di 

• 
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Riyo dö Janeyro 
konferansı 11 milyar 

tahsisat 

20 llclnt:ilcinan s 
Tarklr• Raclyodiflııyo• po 

Tirldye radyoıu, Aakara ra 

Geliri Mahdut Olan Va -
tandas Ya 1 n ı z Devlet 

ğunu bildiriyor.Türlü yabancı kay• 
naklardan gelen bu hab~rler doğ· 
ru iıe Ruıy"daki durumun nazik· 
leştiii Berlinde de artık gizlenmİ · 
yormuş. 

Alman toplulukları 8 yerden 

Mihvere 
harp 

7,30 Pro~am, ve Me 
ıaat ayan. 

7 ,33 Müzik: hafif prorr 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Milzik: Senfonik pa 

Memurlari mıdır 1 

yarılmış. Bunlardan bir k11mı çev· 
rilme teklikesi içindeymiş. Bazı 
ltalyao gazeteleri Ruıyada döğü· 
ten ltalyan askerlerinin acıklı ba· 
lioi anlata anlata bitiremiyorlar. 
Çoğunuıı soğuktan öldügünü ya· 
zıyorlarmış. 

açılmıyacak 
Bütün Amerika hükumet 
lerinin mihvere harp 

açmaJını istigen 

Teklif geri 

Ruzvelt bahriye için 
~~--.....-. ............... ---.~~-
yen l den para istedi 
~~---------------~~ 

Vaıinrton: 19 (Lı) - Raxvelt, 
bahriye için yeniden 11 •Uyar 
dolar tahsisat istemiştir. 

Vaşington: 19 (a.a) - Bahriye 
nazırı albay Knoks demiltir ki: 

(Pi.) 
8,15 Evin saati 
8,30/ 
8,45 Müzik: pro,.ruun 

k11mı (pl) 
12 ,30 Prorram, ve M 

ıaat ayarı 

Türkiyenin vaziyetini, bugünkü Avrupa devletl~ri için. 
Yazan de, az çok lsviçreye benzetebiliriz .. Az ço~ dıyonız, 

ispanyada da Rusyaya giden 
gönüllülerin u(radığı afır kayıplar 
Falanj partisini düşüodürmeğe baş· 
lamış. 

alındı 
Riyo dö Janeyro 19 ( a.a. )

Milletler arası hiç bir konferans 
Rlyo dö Janeyro konferansı kadar 
bol proje ve telr.liflerle karşıla4ma
mııtır. Reisliie elliden fazla proje 
verilmiştir. 

«- Naziler bili dünyanın •n 
kuvv.,tli aıkeri kudretidir. Ruılar 
bu kudreti az çok sarsmııtır. Fa
kat Alman harp makineıl henüz 
parçalanmamıştır. Alman batkUJlllD• 
danhiında bir düzeaıizllk oldujuDI 
dair haberlere inanmaia meyilli 
de&'ilim. Ve bunun harp neticesi 
üzerinde her hangi bir tesir yapa• 
bllecejini sanmıyorum.» 

12,33 Müzik: Türkçe p 
12,45 Alanı haberleri. 
13.00 Milzik: Türkçe 

prorramının devamı. 
Zekerlta çünkü Türkiye bir ziraat memleketı oldugu ~ald.e , 
SERTEL lıviçre daha ziyade ihtiyaçlarını dışarıdan getırmıye 

mecbur olan bir memlekettir. . • • • 
Fakat 0 da Türkiye gibi harbe girmıyerek bitar~f kalabılmıştır. Har-

• 1 · d da bizde olduğu kadar ve belkı daha fada tesirini 
bin teıır erı ora a ' b l ı 

_ . ba at o/o 50 nisbetiode pa a ı anmıştır. 
roıtermış, ve Y b" d old • 'b' , S umanlarda lsviçrede, ız e agu gı ı, memur maaşlarını 

/o 3;nnisbetiode arttırmak ihtiya:ı~ı duymuştur. Fakat İsviçre bu ka· 
0 

1 k 1 yarak ilçi çalıştırılan butun müesseseleri aündelik veya üc· dara a mı • • 
ti e 80 az o/o 15 bır zam yapmıya mecbur etmiştir. 

re er .1 l . ~ . . 
Dilokil post" ı e ge en 29 ılkkanuo tarıhlı •Gazelle de Laosanne» 

maaıların arttırılmasından bahseden bir yaz111nda şu mal6matı vermek· 
tedir : 

«Federal makamlar, bütün pat· ı 
ronlara işçilerle yaptıkları muka· 
velelerde lıviçre frangının satın 
alma kuJretioio düşüşünü göz Ö 

nünde bulundurmalarını tavsiye 
ıstmiştir. Federal idarenin takdirine 
sröre, o/o 30, hayat pıhalılığma 

karşı ftsliri mahdut işçi ve müs · 
tabdemlerio gündeliklerine en az 
o/o 15 bir zam yapmak lazımdır. 

Bu makul tavsiye memleketin 
her tarafında derhal yerine reti
rilmiştir. Müvazeneli bir ekonomi 
ve memnuniyete dejer bir içtimai 
durum gün.delik ve ücretlerin de 
bayat şartlarına uydurulmasmı za· 
ruri kılmıştır. 

Hük<lmet, bu zammın , asgart 
bir alış veriş kabiliyetini mobafaza 
etmek suretiyle, bu müşkül zaman· 
larda memleketin dayanmasını te· 
min edeceği fikrindedir.> 

** 

I• sviçreli yazıcı bu karıır hakkında 
şu müteliayı yürütüyor : 

" Harp içinde bulunduğumuz 
için her fırsatta müstacel tedbirler 
almak mecburiyetinde kalındığını 
v•ile iitihaz ederek ekonomi po· 
Htilce llff empirik bir ilim gözüyle 
bakmak doğru deiildir, bu sebep· 
le maaş ve ründeliklerio artması 

yüzünden fiyatların da yükseleceii, 
o vak.it tekrar maaş ve gündelik· 
lerin bu yükselişe göre ayarlanma· 
ıı lizımgeleceii düşünülebilir. Şüp· 
beıiz. mesele ciddidir ve paranıo 

dahilde durmadan kıymetini kay· 
betmesi tehlikesini doğurabilir. Fa. 
kat zaman bu kabil düşüncelere 
er vermemektedir. Birçok hallerde 

~iyatların durmadan yükselmeıioe 
k rşı kafi derecede şiddetle savaş-

a beceremedik veya bileme· 
masmı 

d"k O n için bugün artık çalı · 
1 

•1 na t n alına kudretleriyle 
şan arın aa ı . 

f• ti arasında bır muvaze· 
eşya ıya ıırı k 
ne tesis etmekten başka yapaca. 
bir şey kalmamıştır. Denecektır 
ki elde mevcut eşyaya nisbctlc 
ls~lçre balkının satm alma kudreti 
fazladır. Fakat hakikati görelim: 
Ellerinde faydalı şekilde kullana· 
mıyacakları derecede para bulu· 
naolar kimlerdir ? Banltalar, saoa· 
yiciler ve tüccar ki, artık hariçle 
iş yapamadıkları için paraları el
lerinde kapanıp kalmıştır. Her filo· 

aelişioio doiurduğn muvazenesizlik· 
ten yalnız devlet memurları deiil 
reliri mahdut bütün vatandaşlar 
müteessir olmuşlard1r. En basit iç· 
timai devlet fikri bu kararın onla· 
ra da geııişletilmesini emreder. Bu 
işi patronların ve iş sahiplerinin 
takdir ve insafına b1rakmak doğru 
değildir. Çünkü iş sahipleri için 
de bu insafı gösterecek pek az 
kimse bulunabilir. Onun için hü· 
k.6metten devlet memurları bak· 
kmda verdiii kararı, işçi müstah· 
dem ve memur çalıştıran bütün bu· 
susi müeHeselere de teşmil dme 
ıini istiyoruz 

( Tan'dan ) 

• Rus zoru karşı-
sında Almanya 
sendeliyor mu? 

YAZ N logiliz Başveki · 
il ile Amerika 

Necmeddln Reisicümhuru a-
SA DAK raaında verilen 

kararların yakında açığa vurulaca. 
ğı bildiriliyor. 

Bu kararlara göre, Pasifikte 
general Vavell'e verildiii gibi, 
tek kumanda altında bqka yerler 
olacakmış. Akdeniozde ve Yakın 
Şarkta da komutanlık tekleşecek· 
miş. 

V aşiugtonda bir yüksek harp 
meclisi, Londrada imparatorluk 
harp danışaiı kurulacakmış. Görü· 
lüyor ki harbe bqlamak için bü· 
tün hazırlıklar tamamdır. Mesele, 
kılıç kuşanıp at koşturmaya ka· 
lıyor. 

Bunun içinde galiba daha za. 
man lazım. Avrupada her şeyin 
alt üst olması, kuvvetli donanma
ların koruduğu yüzlerce geminin 
garp kıyılarına tanklı toplu milyon. 
larca asker boşaltması için Ameri. 
kanın da harbe girmesi yeteceğini 
aaaıınlar çok sevinemediler. Harp 
durumu, Amerika işe karışmadan 
önce ne idise şimdi de odur. Ame
rika, savaşa girişmeden evvel 
ne yapıyordıysa bugün de onu ya
pıyor: 

Bol silah hazırlamak. Bu re· 
niş hazırlıiın ilkin Pasifik denizinde 
Japonyaya, sonra da Avrupa ka
rasında Almanyaya karşı kedini 
duyurması için bir kaç yıl bekle· 
mek gerektir. Çünkü en bol ve 
en üstün silahlar kendi kendilerine 
işe yaramaz, kullanıcı ister. Tay
yare ve tank öncüdür, yıkıcıdır; 
arkadan mutlaka alıcı insan ritme 
ıi lizımdır. 

Eter, denildlii gibi, Almanlar 
kışlanacak bir çizide tutunamıyor 

lar, Ruslar aj'ır basıyor, askerler 
ıoğuktan ölüyor ve herkes açıktan 
açıia 11zlanıp dert yanıyorsa Al· 
manya için harbi bahara kadar 
bile sürdürmek güç olacaktır. Al· 
man ordusu, Hitlerio ıöz verditi 
gibi, yeni zaferler kazanacağına 
Rusyadao bu kış sonu kolu kanadı 
kırık darmadaiıo dönerse Alman 
eflı:irmı tutup yeni adaklarla avut• 
mak Hitler için bile olurluktan çı· 
kar. Böyle bir ters yüzüne dönü· 
şün hem askeri, hem siyaıi ıonuç· 
ları çok büyük olabilir. 

Askeri bakımdan Avrupa har· 
bi sona erebilir. Afrika şimali ve 
Akdeniz daha çabuk taranacaiı 

için İngilizler - belki o :zaman 
Fransanın da yardımı ile - Av· 
rupanın en :zayıf noktası olan ltal· 
yadan karaya çıkmayı deneyebilir. 

Siyasi bakımdan, 26 imzalı Va· 
şington anlqması ve Moskova ko· 
naşmıları, bu hız önünde yarı yol 
da kalabilir. 

Kayıpla kazancın, uzlaşma ve 
bozuşma, ayrılma ve birleşme şart 
larıoı deiiştirdiğioi iki yıldır çok 
gördük. 

Fakat, şark cephesinde olanı 
biteni rerçekten bilmekdikçe, doi· 
ru dürüst bir İnana varıp olaca;ı 
kestirmeie çalışmak boştur. 

Sovyet ordularının f ıraatı kol. 
lıyarak Almanları rahat bırakma· 
dıldarı ve ilkbahara kadar yer ka· 
zanmak istedikleri meydandadır. 
Bu hareket, Sovyetlerin ne insan· 
ca, ne malzemece, tutunuş, yürü. 
yüş ve saldırış kodretlerioio kırıl· 
madıiını da gösteriyor. 

Ancak, Almanların da bili iı 
tekle ve plinla mı, yoksa aıkı bir 
zor altında mı geriledikleri belli 
dej-ildir. Karşılıklı propagandalann 
bilyilk ioaan kayıplarına yer ayar
mam&11 düzenli çekilişin bozguna 
döndüğünü gösterir sayılmaz. 

İki taraf da bem önde çarpı· 
ııyor, hem reride olanca gayreti 
ile haz1rla01yor. Almanya, her han. 
ri bir yerde tutuouna, bir kaç 
ay ıonra dünya, iki can dütmanı· 
o~n. en acımıız, en kıyasıya ölüm 
dırım çarpışmasını a-örecektir, Av· 
rupaoın alın yazısı ısncak o zaman 
okunacaktır. 

( Akıam'dan ) 

Ekvator 13, Mekıika 8, Boliv 
ya ve Venezüella altışar proje 
vermiıtir. 

Mihverle her türlü münase
betlerin ke.ilmeaini iltiyen Meksi• 
ka, Kolombiya ve Venezüellaoın 
teklifJeri, rarp yarım kuresinin bü 
tünlüiü tehdit ~ edildiii vakit bü. 
tün Amerikan devletlerinin fili te· 
saoüdünü lkararlaştıran Lima ve 
Havana konferansları kararına da· 
yanıyor. Şimdiden en az 14 rey 
toplaması temin edilen bu teklif 
gelecek hafta görüşülecektir. 

Cenub · Amerika devletlerin. 
den bazısını tereddüde düşüren 

sebep daha ziyade bi11idir. Bu 
memleketlerdeki Alman ve İtalyan 
azlıkları bu memleketlerin yükse
lişinde büyük rol oynamıştır. Mib-

. verle münasebetler kesilirse azlık· 
lara karıı şiddetli tedbirler almak 
zoru haaıl olacaktır. 

Mihver devletlerine hep bir· 
den harp açılmasını iıtlven teklif 
reri alınmıştır. 

Kont Clr•no Budapef• 
teden ayraldı 

Budapeşte: 19 (a.a) - Kont 
Ciyano bu rece Badapeşteden ha· 
reket etmiş ve iıtasyonda Tranıil· 
vanyadan dönen Başvekil ve hari
ciye nazırı Bardoııi tarafından 
uiurlanmışllr. 

Malezya' da 
Japon ilerleyişi 

lnglllz hava rney
danlarandan b 1 r ı 

daha lta•I olundu 
Tokyo; 19 [a. a] - Malezya• 

da Batu Pahat, Japon kıtalan 

tarafından zaptedilmiıtir. Yarım· 
adanın doiu kısmında Japonlar 
Pahang ırmağı boyunca ilerllyerek 
nehri geçmiştir. Şimdi Japon kıta• 
ları vahşi hayvanlarla dohı tepeler, 

Dünyada 
ne 1 er 
oluyor? 

( 

ormanlar ve batakhklardan merkez 
bölgesindeki dailık araziye doira 
rüclükle ilerliyor. lnfilizlerin elin
de Singapor'da yalnız Bç tayyare 

( Baıtarah ikincide J 
iki genç iyileştikten sonra mah

keme huzuruna çıkmıştır. Raymoad 
de Trafford burada gene kadmı 
müdafaa etmiş , kadmm kendisini 
öldürmek iltemedijini, sadece teb· 
dit etmeie kalkıştığını söylemiş , 
bunun üzerine mahkeme kadını 6 
ay hapse mıhkOm etmiş, fakat ce· 
zayı tecil etmiştir. 

Birkaç ay ıonra Traffor genç 
kadınla evlonmiıtir. Fakat bu İz· 

divaç uun ıürmemiş , karı koca 
iki ay sonra ayrılmıştır. Raymond 
de Trafford bundan sonra Amerikayı 
gitmiş orada otomobille bir piyadeyi 
çiğoediiinden 3 sene hapse mah
kQm olmaşt~r. 

Alice Kenya'ya dönmüştür • 
Orada Kont ve Kontes Errol ile 

meydanı kalmıttır. 

Singapor: 19 [a. a] -Teblii: 
Dün Singapur'a yapılan akında 

130 ölü ve 100 yaralı aayıhalfbr. 
3 tayyare dOşürdük. Bomba tayya· 
relerimiz Gena1'ta aj-ar baıarlar 

yapmııtır. 

Rangun: 19 [a. a]- Rumi 
teblii: 

Çarpışmalar merkez Tena .. 
ser'inde «Tovay Militta» yolu bo· 
yunca devam ediyor. 

tanıımıştır. Genç kadm Kontla çok 
ııkı ahbap olmuıtur. Bir milddet 
sonra Kont esrarlı bir şekilde öl. 
dürülmüştür. 

Şimdi de eaki Kontes ölil bu. 
lonmuştur. Acaba ölen Kontun in. 
tikamını almak için meçhul eller 
taraf ıodan mı öldürüldü ? Henilz 
bunu kimse bilmiyor. 

13,30/ 
14,00 Müzik: Karqık p 

(Pi.) 
18,00 Prorram, ve M 

••at ayarı • 
22,00 Müzik : Radyo 

Orkeatruı. ( Violooiıt N 
kın.) 

19,00 Mll&ik: Fa11l .. ıı 
19,30 Memleket ıaat a 

ajlDI haberleri 
19,4S Konuıma (Kitap 

19,55 .. ibik: F uıl .. zı 
ramıDID ikiıaci k11mı. 

20,lS Radyo razeteıi. 
21,4S Milalkı Film P 

(Pl.) • 
21,10 Milıık: Violou 

ları - Feyha Talay. 
21,30 Kon11tma (Tllrk 

koruma adına) 
20,45 Klaıik Tllrlt 11an 
21 00 Ziraat Takvi11at 

ramı Sef: Meaad C-il 
2'l,30 Memleket Sa.t 

Ajanı Haberleri; ve 
22,45 Mnak: o .... 
Zl,55/ 
23,00 Yannki 

panış. 

20 Sonlc4ııa 1 
SALI 

YJLtl!M2. AYıl Giiaı 20 IC 
Raal 1357. Soıakla•• 
Hicri 1561- Mubarna 

a~:. Nöbetçi Ecz 
Yeni ecza 

Zayi Taskar 
Askerlik teskere 

ettim. Y eni.aini alaca 
eıkiıinin hllkmü ol 
ilin ederim. 

319 dotamlu ~ 
köyünden H 
Abdulvabap 

1 Röportaj] Havada Bir Gece Muharebesi 
·=7;====:=7:7.==~~:::===================~========== Hava meydanın büyük oparlörü gecenin tınıdan aonra yaian yaparun 

bu ilerlemiş saatinde birdenbire haykırdı : Bugünün harbinde fennin en Jon andırmaktadır! Acaba isabet var m, 
« Yüzbaşı ... derhal hareket edinizl,» motör vı· buluşlarının tatbikatından en genif nıyor ma ? Alçak bir irtifada dllf•IDI' 
zıltılım arasında üı mensupları derhel yerleri· ölçüde faydalanılmaktadır. Harp şıyoraz. Projektörlerin hibımeleri 
ne koştular. Projektörler bir dü4man tayyare· k . ,,. k' l yareaioio kayrak kısmından fıtkınm Wr 

• • L h 1 B te nıgı, es ı çağ arın harplerigle sını ışı~ üzme erinin içine düşürmüştüler. aş kümeaini parlabJOr. ı..Ht elde edllcll 
pilot « hızırmısmız? » diye sordu. Her şey kıgaslanamıgacak kadar incelmiş· ki motördea" bir d•an kn • ..ı 
tamam. Mikrofonu boy~uma yerleştirdikten tir. Ba teknikteki harp vaJıtalarig maktadır. Fakat .ı.& kendisi 
sonra tayyareye atladım. Yerde ufak bir de· le yapılan harplerin daha korlcıınç almadı ,,. bir a.k motörle Bil 
vlr yaptıktan sonra havalandık. olacağı da apaçıktır. Aşafıdalci JÜ• bilmeli ıeyrek UcllHlerden biri d 

İki metre ötede duran pilot ıealendi: tunlar. da taggareler araJında gapı• manan ıırtnıa dojra yeni bir hlca .. 
- işte düşman 1 dedi. B--ımı .. kaldırdım. l b h b yonıL T.. erk.adan yükleniyoru. 5'ı. 

-. an ır gece mu are eJinin korkunç re kadar yakla4ıyoraz. Ateı tealri " 
Belki on, yirmi, hatti k1rk, altmıı tane ııık hiktigesini bir harp mnluırririnin keodl aanaremiz Mllaueaktadır. K 
hüzmeaiain birbirlerini kestikleri noktada düı· gazuından okagaca/uınız. k~a bir defa daha d•J11101'Q-. 
manım171 gayet net bir tarzda gördüm. Pilotun arkuma bir lklaci defa 

Motörler olanca bularile ifliyorlardı. Akıl· bir dünyanın acaip kuıaodan bqka her ıey, ra• ve bir ikiaci defa her ildmiıı 
lara hayret veren bir ıüratle tayraremiz yuka her şey sanki artık mevcut deiildir. kapatıyoraz. Proiektörtla lf•iına k 

l"k ihtiyaçlarını temio edemiyecek 
;erecede f akirlcşenler kimlerdir ? 
Binlerce işçi, sırtlarında kalabalık .., 
aileler bulooan mahdut gelirli va· 
tandaşlar. Evinde kira iie oturan, 
verii veren, ve nazariyeden ziyade 
hayatını kurtarmak kayıusiyle ya· 
şıyan bütün mahdut gelirli vatan· 
daşlara asgari bir yaşama kabi\i. 
yeti vermek mecburiyetindeyiz ve 
bnıuı verebiliriz. 

. '' Maa4, ücret ve ründelilde· 
",? bu~tınkü ihtiyaçlara ve fiyat 
yukselıılerlne röre ayarlanması 
yalnız fiyatların kontrolümüz dışta: 
da kalarak y6kaelaıesi ile baııl 
olan muvazeneaizliti düzeltmekle 
lulmaz, içtimai sulhüo de temelini 
teşkil eder.,, 

Ordu ve subay yetiftirmek, 
bunları harbe alışkın çetin düıman· 
larla savaıa yatkın kılmak bol ıİ· 
lih yapmaktan daha çok zaman, 
daha sürekli emek ister. 

rı doiru dikildi. Düıman tayyareıinia kaç mo. İçinde bulunduiumuz av tayyarul ona doi" tırarak dalaa faala Y•klqayoru. MI 
törlü olduiunu henüz farkedememi4Uk. Düş· ru yavaı, yavaı yaklaııyor. Düımanın ..,.:ti ııtaları felce ainmıı mamaill k .. 
man hüzmelerio ağından kurtulmak için ıüra. bir kesit (makta) h•linde belirmeie .,.... ı. mnzdel Ant bir döoGtt• ikinci .. 
tini arttırıyor. Yavaş yavaı bu tayyarenin çift Yüz metreye kadar yaklqtık. Acaba 11• saman revtik. Arkama bakı,...._ Peki 

- lü b' b b d t . ateşe başlıyacaj'IZ? n d man awc111 nerede? Projektörler Vbk 
motor ır om ar ıman ayyare11 olduiunu Bir saniyelik bir milddet.. BOtOD vd.cu um 1 oldular Dü 
farkettik. At amas ' fman recenln 

8 iıde de şüphesiz hükOmet, 
memur maaşlarını fiyat yük· 

aeliılerine röre ayar etmek ihtiya
cile memur maqlarını artırmaya 

karar vermittlr. Halbaki fiyat yllk· 

Amerika ile lngiltere böylece 
konuşup hazırlanırken Almanya ile 
Sovyet Rusya çarpışıp duruyorlar. 
Bu ıuretle, Almanya ile ba4açık
malr. yükümünü, tek başına Sovyet 
Ruıya omuı.lamış oluyor. Rusya 
•aldırımı lnıilterenin, kış mevılmi 
de Sovyetlerin imdadına yetişti. 

Cepheden relen haberler,Sov
yet ilerleyifinla, bazı k .. imlerde 
Almanlara ııkıtık vaziyete aokta· 

korku ve heyecanla ıaraıldı 1 _ ef e ıyoruz, l'ömilldü. • 
Şu bir kaç saniye içinde reçen hadiseleri mütemadiyen ateı ediyoras. ilk once lmakineli Birdenbire yerde patlay11larla 

artık mekin mefhumları içine ıok.mak kabil tüfekler çalıım•i• batl•d•· ArkHından hafif yanrın alevlerinin panlblan ptlkl 
deiildir. Her şey beıeri kadroların dlfına çıkı toplar. KarJanlar öoO•O•de •tık çizıileri halin manın nerede olchiUa timdi anlıalll!I 
yor. Yıldızlar artık parlamımaktadır, at•ıin ren de akıyorlar. alev almayan tayyare yere söılllllllll 
ri solmağa baıladı. Yerdeki projöktörlerin al· içinde ba)aadaiamuz llet at91 tüküren mqta. Biricik canb aablOk ~-
tın baılı büzmeleri kararmaia yüz tuttu. Fakat bir •i•• bafiae reldi. Saia ıola sapmalar ve yere atan dllfawı pilottu. Geci,...ll!fll 
acaba arz diye bir ıey bili var mı? Dev fibi ani •anevralar arasında düşmanın mukabele receye dair koa8f.ak ıp. U.ldllıllılll 
ve karanlık fezanın açıaz derinlitinde, yerdu edip etmedijinl anhyamıyorum. Tayyarenin içi altında balaaclwalclajtl ı.-!ılillf.ııjlıılf:l!.lll' 
fqkırao ölllm aaçıcı lflim ajına yakalanaıt k .. kin bir toz kokaıa ile dolcla. Pilot makine- dofn J6a.U,.U. 
dllfmandan bqka bir .. , 16rlbamDyor. Bqka yl •ta yöHlti1or. Motörln bomart.ları far. 
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Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

. DEMiR İŞ 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 
Her !'evi maklnalara yedek parça, pik ve kızll dökUm, •oAuk 
sıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plinya ı,ıeri, 
elektrik kaynak itlerini temlnath olarak yapmağa pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ESKi İSTASYON karşısında - Telgraf Adresi ; 

1 Zayi cüzdan ve mühür 
Para cüzdanımla birlikte tatbik 

mührümü zayi ettim. Bu müh 
rümle kimseye borcum olma 
dığını ve yenisini yaptıraca
ğımı e!kisinin hükmü ol ~ 
madığını ilin ederim. 

Alidede mahallesinden 

20 Sonkinun 1942 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ASRI SINlEMAOı\ i • • : . 
! Su:~;~ BU AK.ŞAM Matina i . ~~ . 
: Siyah Afrikanın derinliklerinde ... Balta 2irmısmiş ormanın : 
: tehlikeleri vo erkeklerinin arzuları arasında ... Bir kadın sev. : 
: gilisine kavıışuyor... Kin 1aikasile hitibirine düşman iki erkek : 
: Tehlikeden kuvvetli AŞK : 

307 doğumlu Abdulraz : ÇAM SAKIZI • 
zak oğlu Mustafa Atıl · { ! i 

__ gan-
162

-
5 

__ ·: KONGODA i 
Düzeltme i Bat rollerde: Ann~othern • John caroll en canlı, : 

: en ihtiraslı ve orijinal Macera va Aşk Romanı : 

Gazetemizin 17 Sonkanun .=• İLAVETEN AŞK ı•LANLARI =.•: 
1942 tarih ve 222 No. lu 

sayısının ikinci sayfasındaki ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
icra ilim İkinci icra daire-
sinden olacak yerde yanlışlıkla 
Birinci icra dairesinden olarak 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

Tüm satın alma ko
misyonu reisliğinden: 

Bir Haftadan Beri 
1 

'=Al saray Sinemasının 
Tan Sinemasında 

1 - Pazarlıkla 20 ton Ke 
çiboynuzu satın alınacaktır. 

2 - Muhan1men b c de 1 i 
2500 lira ilk teminatı 187 
lira 50 kuruştur. 

Tüm satınalma ko
misyonu başkanll
ğından : 

1 • Açık eksiltme ile 2800 
kilo sade yağı alınacaktır. 

•• r 

1 

ı. 

Görülmemiş Büyük Bir Muvaffakiyetle Göstermekde 
olduiıı burüne kadar görülen M111r Filmlerinin 

. en mükemmeli ve en rüzeli 

f TUrkçe SözlU ve Arabca Şarkıh 1 

Kızım Duymasın 
Hissi ve Müessir Mevzulu Büyük Film 

Halkımızm ba fevkalade rağbeti karşısında birkaç gün 
daha devam edeceiini müjdeleriz 

ILA VE TEN : Sinemanın iki Büyük Artisti 

Claudette Colbert ~ Charles Boyer 
in Nefis ve Müşterek Temsilleri 

1 

DU$1S PIIROVNA 
Şen, Nükteli ve Çok Güzel Bir Komedi 

Gelecek Proğram 

Haftalardan Beri Sabırsızlıkla Beklenen, Sinemanın bir 
Eşini Daha Yaratmadığı Şaheserler Şaheseri 

•••••••••••••••••••• 
• • • ••= Notrdamın Kamburu =•• 
• • TUrkçe SözlU • • • • • • .--

Bu Akşam 
Büyük seri Filmlerin en heyecanlısı. Dehşet saçan teşkilat her 

sahnesi seyredenleri heyecandan meraktan coşturacak 
Muazzam Film 

il ÖRÜMCEK ADAM 
36kısım büyük serial filmin hepsi birden 

DIKKA T: Sinema saat tam 8.15 başlar 

1 

Pek Yakında Pek Yakında 

Türkçe Sözlü Büyük Şark Filmi 

f'Zaı Oğlu Rüstem 

Tüm satın alma ko-
misyonu Başkanlığından: 

3 • Pazarlığı 29/1/942 per 
şembe günü saat 14/30 da 
yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şutoamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün 
ve saatte Adana Askerlik 

Dairesi binsındaki satın al~a 
müracaatları komisyonuna 

ilin olunur. 
1592 11 15 20 27 

2 - Muhammen bedeli 4172 
lira ilk teminatı 312 lira 90 
kuruştur. 

4 Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 • Pazarlığı 7.2.942 cu· 
martesi günü saat 11 dedir. 

S isteklilerin belli gün ve 
saatte Adana askerlik dairesi 
binasındaki komisyonumuza 
müracaatlar! ilin olunur. 

1623 20-25-30-5 

Adana su işleri 6 Haruniye Düziçi Köy 
ncı şube müdürlüğün enstitüsü 
den : Müdürlügünden: 

Dairemizde istimlak fen Enstitüye (8000) kilo çel 
1 - 300 ton saman için yapılan ilanlar neticesinde talip. memurluğunu yapmak ve ba tik alınacaktır. Beher kilosu-

çıkmamıştır. rem kanununa göre layık ol nun muhammen bedeli 15 
2 - Kapalı zarf usulile 300 ton saman alınacaktır. duğu ücret verilmek üzere kuruştur. İhale 23!1/ 1942 cu 
3 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 5 Nafıa veya kadastro fen mek ma günü saat 18 de Ensti-

liradır. tebinden mezun olmak ve ev- tüde yapılacaktır.Talip olan-
4 • Evsaf şartnamesi her gün komisyonda görül~bilir. velce devlet memuriyetinde ların 90 lira teminat akçesi-
5 • Pazarlığın 3·2-942 salı günü saat 15,30 dadır. kullanılmış oldukları vesaikle ni Bahçe Maliyesine yatıra• 
6 • isteklilerin belli gün ve saattan bir saat evveline ka- sabit olanların müracaatları. rak Enstitü Komisyonuna mü· 

ı~ • 11 d'' I" ğ" d dar hazırlayacakları teklif rnektuplarını Adana Askerlik da- 1626 racaatları. 8, 13, 16,20 117S 
·~rman çevıroe mu uru un en : ~r:si binasındaki satın alma komisyonunda bulundurmaları ı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
' Akoluk Orman Emvalı Satış ilanı ılan olunur. 1602 16 20 2731 ı S t 1 k : 
: Mikdarı ··············=···········••,f a 1 1 1 ·-cinsi beher kental umum bedeı kental kilo •. DOKTOR •. ıBı·çer d•gv er makinesi ıı 
m enkaz odun kuruş lira k. 497 4 00 ı U 

12 596,88 1 R d L 1 ı Rus marka son sistem bir biçer döğer makinası bir ı 
1 1 Seyhan Viliyetinin Osmaniye ka1ası dahilinde hudutları • 1 Van 0 km an • ı çok yedek aksamı ile birlikte satılıktır. i 
'ıtnamede yazılı akoluk devlet ormanından numaralanmış 1 s· . K d ,. H t 1 ki • ıi Taliplerin lskenderunda Tüccar Ali Güngör, Ada· ı 
794) kental çam enkaz odun ağacının on iki ay içerisinde • ınır • a ın • C • as a 1 an •• nada A.ıiz. Naciye müracaat. : 

l ::arılmak üzere 9/1/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle • ,,_ • ı l597 11-14-17-20-23 ı 
~k arttımaya konulmuştur. • Her gUn ögleden sonra Hastalarmı kabul etmektedir = ııııııııııııııııııııı: ıııııııııı:mııı:ııııııııııııııı 

• 2 Arttırma 24(1/942 tarihine müsadif cumartesi günü saat • Cuma - Salı günleri saat 4 • 5 arasında parasız bakılır .• , .................................................... .. 

de Osmaniye orman bölge şefliği binasında yapılacaktır. • Yeni Adres: • ı lstanbuldan yeni geleni ı 
3 Beher kentalinin muhammen bedeli 12 kuruştur. •. Asfalt dörtgol ağzı Elektrik şirketi karşısı No. 265 • ı D kt M ı M k 
4 Muvakkat teminat 44 lira 77 kuruştur. 1601 2 15 • ı O 0 r a 

f S Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdürlü • - • ı • • ı 
nden Seyhan orman çevirge müdürlüğünden ve Osmaniye or •••••• •• •••• •:••••• •• ••••••• ı ı 
an bölge şefliğinden alınır. ııııııııııııııı ı .. ı ı ıııııı ıııııııı ıııı ıı BiRiNCi SINIF ı ıı •• ı ı ıııııııı • ıııı Dog\ol um mütehassısı ve kadın Operatörü ı 

6 Satış umumidir. D O K T O R ı ı 
1 7 Taliplerin ticaret odası yesikalariyle birlikde belli olan ı ı ı lstanbul Bahkll Hastanesi Do§um ı 
\n ve saatte ihale komisyonuna müracaatları, bu vtsika köy ı A pd u 11 ah Erberk ı ı ve Kadın KlinfAi Sabık Şefi ı 
\erden istenmez. 1612 16 20 21 24 ıı . . .. A ı ı Her gün hastalarını KIZllay caddesi ( Yeni postahane ı . d 

1 
d ı Şehrımızde 6 sene kadar Tumen ve Asken Hastaha ı ı karşısında ) 32 Nr. lı muayenehanesinde saat 3 ten ı Orman cevuge mü Ur üğün en: ! nesi ~aş~abipliğini yapmıştır. ı i sonra kabul eder. ı 

Orman 'Emvali Satış lıanı ı Şımdı serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No.

1
: ı Çarşamba günleri fakirlere meccanen ı 

ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarım ı 1571 4 - 5 ıı 
Miktarı ı kabul eder. 1583 3 - 15 ..................................................... .. 

Cinsi Hacmı Muhammen vahit fiyatı ıııı T Ş BANKASI ıtı M' 03 Lira Kuruş ımı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı • 1 
·~ayın kereste 87 000 217 51 K ... ük t f h 1 
f: 1 - Seyhan vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Şimşir LUTFEN ŞU GÜNÜ NOT DEFTERiNiZE KA YlT EDiNiZ 1 UÇ a.sarru esap &rl 
manından (87) M3 Kayın mikdarında kerestelik satışa _ 22 ikinci KAnun 942 Cuma GUnU Akşamı _ ı 1 9 4 2 1 K R A M 1 Y .E P l A N f 

1ıkarılmıştır. 
1 

K E Ş 1 D E L E R: 
.: 2 - Satı, 26/1/~42 günlü saat on da Seyhan orman Alsaray ve Tan Sinemalarında ·, 2 Şubat, lMagıs,3Aiustos,2/ldnciteırin tlll'ihlerind11 gapılır. 

liresinde artırma ıle yapı acaktır. 9 2 iKRAMiYELERi -----• 
1 3 - Beher rnetre ku··pu-nu'"n rnubammen fı·yatı ı'kı" lı"ra ellı' o·· Kl 'kl G' ı · V'k H·· ' o·· ımez şaheseri 1 4 -unya ası erinin en tize ı ı tor ugo nun · 
tıruıtur. (Notre Dame de Paris] den iktibas edilen ve muazzam 
1 l ' O U Bir San'at Abidesi Olan ~ 4 - Şartname ve nıukave enanıe projelerı rman mum 

1 !Ud. Seyhan Orman Çe. Mlld. ve Bahçe Orınan B. Şefli
'nden allanır· • s - Muvakkat teminat onaltı lira 3l kuruştur. 
1 6 _ Satıf umumidir. 

; 7 - 10-1-942 gününden itibaret 15 gün müddetle satış 
~pılacaktır · 
· 8 - müddet bir senedir. 

mtlyas Sahibi ı CaYit ORAL 
J, Netrlyat MDdDrl ı Ankat 

Ufat YAVEROaLu 

1607 14-20.24-27 

Bıuıldıtı Yer ı ( BUGON) 

llııtbaaaı - Adau 

Notrdamın Kamburu 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

MUsteana Filmin ilk Şeref Gecesidir 
Kambur Kazimoda Rolünde Büyük Artist CHARLES LAUGTON 

DİKKAT : ilk gece için ALSARA YDA koltuklar ve 
localar satılmaktadır. istical ediniz. Tel. No. 212 

1 Adet 2000 Liralık 200o· Lira 
3 

" 1000 
" - 3()00. 

it 

2 ,, 7>0 " 
- 1500. 

" 
3 ,, 500 

" 
= 1500 " 10 250 = 2500. ,, 

" " 
40 . 100 !!: 4000. ,, 

il .. 
50 ,, 50 " - 2500. ,, 

200 25 ,, - 5000. ,, 
" 200 10 ,, - 2000. ,, 
" 

TUrkly• it Bank•••- para yatarmakla yal
nız para blrlktlrml9 ve faiz almıt olmaz, arnı 

camand• talllnl•I de denemlt olureunua. 377 


