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Atatürk yaşıyor; inönüye candan bağlıyız 
Bugün, Atamızın Manevi'Mottefiklerin 
Huzurunda Eg" iliyoruz g~niş ölçUd~ 

bır hamlesı 
Burün, Türk milleti, 

Ebedi Şef Atatürküo ma· 
ııevi uıuraoda saygı ile 
eğilmektedir: O:ınn fani 
vücoda aramızdan ayrı
lalı dört yıl olı:ıyor • 
10.l 1.938 tarihi, Ebedi 
Şefi kaybettiğimiz tarihtir. 
Fakat, Sayın Başvekill
aalz Şükrü Saracojfonun 
Cumhuriyet bayramını nçış 
nutkunda ıfıylediii gibi 
«Atatürk yaşıyor.» ve 
«lnönüye de cından bai· 
lıyız.» 

Bu ~abah saat 9,05 
de bütün Halkavlerlode 
ve Halk odalarında, bü· 
lüa Parti merkezlerinde 
ihtifal yapılacaktır . Bu 
IDÜnasebetle Halkevimiz 
bir ihtifal tertip etmiştir. 

Saat 9,05 de ha· 
zırlanan Atatürk köşe· 
sinde Müze Müdürü B. • 
Naci Kum, ihtilalde bala· 
nanları tiz.im sü'dltuna 
davet edecektir. Bundan 
sonra 8. Rasim Başgöz 
tarafıodan Atatürlıün ha· 
Y•h hakkında söylev ve· 
rilecek, 8. Vehbi Evlnç: 
Cvmlııırreieimi11 cMUü Şef 
lnöoünün 21.11.1938 do 
Türk milletine yaptığı be· . 
Y•nnameyi okuyacaktır . 
Halkevlndeki törenden 
sonra Atarürk Parkıoa 
ridllerek Anıta Çelenk 
konulacaktır. 

Yine bu sabah ıaa t 
9,05 de bütün okallarda 

talebe ve öjretmenlor en reniş \ 

ıalonlarsnda toplınacalılar, 5 da· 

kika sayrı ıaıması yapacaklardır. • 

Müteakiben ötretmenleri taraf m· 

dan Atatürkün hayatı, millet ve 

nıemleket için y:ıptıf ı büyük biz· 

•etler ve kahramanlıklar hakkın

da hitabede baluoolacak, Milli Şe
finai7.İn beyannamesi okunacaktır. 

Türkiye Radyosu sabah neşri· 
yatanda aynı beyannameyi oll.uya 

cak mUletln bu bDyük elemine 
' 

katılarak tuimen ıuıacaktır. 
Radyo öile neşriyatında ajanı 

haberlerini vermekle lktif a edecek, 

akşam yayımında ~talürkün ha· 

yatı, şabılyeti, memleket ve millet 

için yaptıiı büyük hizmetler otra· 

lında bir konnşma yapacak, Aziz 

Atamızın Cumhuriyetin onuncu yı· 

lında Türk milletine hitabını kendi 

•eılerlle nakledecektir. 

Barün Ankara Hıılkevlnde 

)apılacak merasimi mnteelı.ip, 

tbedi Şefio muvakkat kabirlerinin 

bılandoğıı bina amaman ~lyareticc 

•tık balandurulacakbrt 

Etiket mecburiyeti 
bügUn basladı 

Gıda ve rlyltn maddelerine 

•liket koyma mecburiyeti burün· 

deh itibaren başlamaktadır. Ba iş 

behıdlye tarafından sıkı bir kobl· 

role tadi tatulacak, aksine hare· 

ket •debler, muhakkak bir sebep 

)okken fiyat artıranlar hakkıtıdı 
~IDUD1 tatbikatta bılanılıcıktır. 

Milli Sef'ten Millete 
Beyanname 

Ebedi Şef Atatürkün ölümü dolayısigle Milli Şef 
ismet lnönü'nün 21. 11. 938 de Büyük Türk Mil-

letine begannameıi: 

Aukara: 21. 11. 958 

Büyük Türk Milletine; 

Bütün ömrünü hizmetine vakfettiil sevrili m\lletinln ihtiram kolları 

Dstünde olu Atatürldin fini vücudu istirahat yerine tevdi edllmlıtlr. Ha

kikatte yathir yer, Türk milletinin ODlln için aşk ve iftiharla dola ol•n 

kahraman ve vefalı göiıüdür. 

Atatürk, tarihte uğradıjımrz en zalim ve haksız ittlham gDnünde 

meydana atılmış, Türk milletinin masam ve haklı olduğunu iddia ve ilin 

etmiştir. ilk öoce elıemmiyeti kavranmamış olan gür sHi, aıli yıpran· 
mayan bir kuvvetle nihayet biitün cihanın şuuruna nüfuz etmiıtir. 

En büyük zaferleri hzandıktan ıonra da Atatürk, ümrünll, yalnız 

Türk milletinin haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hakket· 

tiii meziyetlerini iıbat etmekle ıeçlrml~tir. Milletimizin büyüklOiüue , 

kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mOkellef oldatu insaniyet 

vazifelerine ıarıılmaz itikadı vardır. cNe mutlıı Türküm diyene• dedijl 

zaman, kendi enl'İn ruhunun. hlı ıönmeyen aıkmı en manalı bir surette 

hulasa eta.ılşti. 

Fena zihniyet vo idare ile reri bırakılmıı Türk Cemiyetini, en kısa 

yoldJn iounhiıo en mütekimil ve en temiz :dhnlyetleriylo mücehhez , 

modern bir devlet haline getirmek onuo baıhca kayraaa olmuıtar. Teı
kilitı eaulyemizde ve bugün hizmet başındı. irfan muhitinde ve geaiş 

halk içinde balaoan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleımiı ol•o 

Lilk, Milliyetıi, lnkllipçı, Devletçi Cumhuriyet, bize bütün ev1afiyle 

Atatilrknn en k17metli emanetidirı 

Ufalllndenbeti Atatürldin ulz adı ve hatıratı, blltlln halkımtıın •b 
candan duyrularlyle ıarılmııtır. Mımleketiı:ni:r.io hır köıeıinde "e bütün 

- Deva1111 ikincide -

Amerikan 
kuvvetleri 

Sim al Af rikaya 
çıkarma yaptı 

Amiral Darlan 

alınmış 

Kazablanka önünde 

• 
esır 

t 

Ruzvelt ve bir 
taşıt gemisinde A 
m erikan askerleri 

rFıransoz ve mütite1Fftk. 

Deniz muharebesi 
Fransız 

donanması 
/ 

ağır kayıp 
verdi 

Tulondaki kuvvetli 
Fransız filosu harp 
sahasına hareket 

etti 
Ankara 9 (R.G) - Amerikan 

kuvvetleri tarafından Franıız Şimal 
Afrikaııoa yapılan muazzam çıkar· 
ma, rünün en önemli olayını teş
kil etmektedir· 

Çıkarma pnzar ıabahanın hennz 
karanlık saatelerinde Franııı şimal 
Amerikasanın bar çok kısımlarına 
yapılmıştır. 

Amerika Cumharrelıi Razveltl 
ba münatobıtle Fran11z mlllttlne 
bir mesaj neıretmiı • Ve dımiı· 
tir ki: 

«Sizlere, 1918 Hnesinde Fran 
aada, Fran11z orduu ve donanma· 
sıyle bolunmaı bir adam ribi hi· 
tap etmekteyim. Hürriyet, muaav
vat, kardoılik, uodolerlnlze olan 
rüvenim tamdır. Amerikalılar, Bir. 
leıik milletlerin yardımile. Fran11z 
bayraiının dalraları altrnda yaı•· 
mıı olanlara bürrftyeti iade için 
ellerinden relen lıer ıeyi yapacak. 
lardır. 

Bu büyük amacın aaalüne en. 
gel çıkarmamanızı rica ederim. 
Y aşaıın ezeli Frazosal• 

Razvelt, çıkarma hareketleri 
hakkında bir de demeç 011retml1, 
Amerika için tehlike ttşkil e· 
decık bir istila teşebbüsüne karıı, 
eD ıon harp v11ıtalarlle mücehhez 
Amerikan kıtalarının Afrikanıo Ak 
deniz kıyılarına çıkmakta oldata· 
ou, lnriliz kıtalaranın yakında A· 
merlkan kuvvetlerini takviye ede. 
cetınl, bu çıkarmadan f ran11ı hü. 
kOmetluln ve Fran11z milletinin ha 
berdar edlldliini bildirmlıtlr. 

Rıızvelt bu d•mecinde, çıkar
ma kuvvetlerinin, f ran11ı memur· 
laranın vazifelerine hiç bir suretle 
mlldabale etmlyecelderlol ehemmi· 
yelle bellttmiıtir. 

'ölnci lngiliz ordusu Libya 
hududuna yaklaştı 

Mihver 40000 
esir verdi 

-- 8 ltalyan tümeni bütün 
teçhizatlle teslim oldu 

--Ankara 9 ( Radyo razetesl ) - En ıon relen haberlere aaıarao 
ıekizlnci loriliz ordosanon ileri kısımları Marsa - Matruhu ve Sldi 
Berraalyi reride bırakarak Libya hadudıına yaklr şmıılardır. Şimdiye ka
dar alınan eıirlerin say111 40000 i bulmuıtar. 

Tahrip edilmiı veya ele reçlrllmiş top sayısı 10000, tank aayı11 
500 dür. 

Kahire 9:(a.a.) - Ortqark lagfüz tebliil: Dün bDtun rün Alman 
zırhlı ordusundan rerl kalan k111mlarm Libyaya doğ'ra takibine devam 
olunmuştur. Mersa Matrahta totunan bazı düıman zırhlı unsurları dün 
tHllm olmuşlardır. Dün riindüz kııvvetlerimlz bir çok esir almıştır. 

Av ve bomba uçaklarımız bir hilcamu eın .. s10da 50 kadar kamyon 
tabrlb edilmiıtir. Dütmanın ricat halindeki nakliya araba kollara av 
uçklarımızın devamlı hücumları karş111nda her hangi bir himayeden 
mahrum bırakrlmııtır. 7 Sonteırlnde 13 düşman uçaiı düşürdük. 

- Devamı dördüncüde -

cak. Franıanın lrnrtarılma11, yerine 1 
retirllmesi baıaıanda tarihi bir biz. 
met ifa edecek lir.~ 

Vlşideki Amerikan m11lahat· 
rOzarı Mareşal Peteni rörmDı, Ruz 
veltln mesııjınıo rHmİ metaioi ver 
mittir. Mareıal de Ruzveltin me· 
aajını vertiıil cevabın metnini tev· 
di etmiıtir, çırkarma hareketini te
e110r ve hayretle öjrenditini rös 
terilen sebeplerin makOl olmadıtını 
ıöylemif, ve demiıtlr ki: 

cBen, imparatorlağamuz taara 
za uğrarta onu mildafaa edeceii· 
mlzl bet vakit ıöyledlm. Siı ı;lte, 
iki mllletl birbirine bağlayan o ka 
dar bailar varken, ba kadar acı 
bir t .. ebbllse ririıtiniz. 

Borada Franaaoın preff meY••· 
bahiıtir. Biz hücuma maraz kaldık, 
kendimizi mllafaa edecejia. » 

Yeni Zelinda Başvekili de bir 
demeçte balanmuı ve bllha11a fOD• 
ları ıöylemiştir: 

"Son zamanlarda Mmrda olap 
biten şey, az zamanda müteaddit 
harp meydanlarında tekrarlana• 
calı.Ur. Şimdi birleşmiş devletleria 
elinde bir ÇQk vasıta v.rdır. 

Bir. Vaıiorton haberi, "1tral 
hareketı esnasında Amiral Darla• 
nın Cezayirde buluoduiana, .. 
dGşmüı olmA1ının mablemel olda. 
ğıına bildirmlıtir. Bana dair teJit 
edici malOmat l'•lmemittir, 

Fran11zların Amerikan kıtaları 
na yardım etmelerini istiyen Raz· 
velt bilhU1a demiftiı lı:iı 

cBa bıteket müttefik mllletle
rla realf mlkyuta bir hamlHI ola 

için bir bqlao~ç oldatana yaz. 
maktadırlar. 

Ankara 9 (R. G) - llti haf. 
ta evvel M11ır harekitı başlar bq• 
lamaz, Ruayadaki harekat ehemmi. 
yetini kaybetmlıtl. Bugün Ameri
kalıların ıimal Afrikanın mubte 
nolıtalarıoa asker çıkarma11 netl
ceıl olarak Mısır muharebeleri de 
arka pllna geçııaiştir. 

- Devaıın iklacide -
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TETKiK 
Bu harp 20 

milgon insanın 
hagalına mal 
OLMUŞ 

Bir lıviçre ra· 
ntni yazıyor : 
1939 da, mahartt 
be baıladığı za. 
.. n insanların 

Wr luımı harbin 
ima ıilreceğlni, 

o kadar çok kan 
h olmıyacaiın1, 
bir k11mı İH ma 
barebeain yalnız 
tleaiderde ve lk· 
lisadi sahada o · 
laca;tnı tahmin 
ediyordu. 

• Alman harp büt
cesi 85 milyon rayş· 
maktır. 

16 milyon ton 
hac.ıncle vapar 
yapmaiı ümit edl 
yor. Ba r•milerin 
b8yilk bir k11mı 

•İngiltere senede 
45 milyar Türk lira .. 
sı sarfediyor. 

denizin dibine İn· 
dirilecektir. Çüa• 
kü iaıaat geçen 
harblerdeki mikta 
ra çok l'eçerkea 
babnlao r••il•in 
miktarı da art· 
maktadtr. 

Si•dl herkes 
harbin daha azan 
•addet ıürebile· 

•Amerikanın 1942 
- 1943 harp bütçe· 
sinin 100 milyar do
ları bulaeağı bildiril-

Aiti ay evvel 
mahtılif ceph .. 

miştir. 

cethıe, milletlere büyük kayıplara ı 
aebep olacıjına kenaat getirmiş 

tir. 
B. Hitlerin natakları Dr. Gö

.. u'ia makalel.,i ba haıaıta 8. 
Rouvelt ve CharchiU'in ıöıl•ine 
tuaaaea uyrandar. B. Hitler da· 
.. ilkbaharda mllletiae Rus1ada 
lklacl bir kış geçlrilecetinl bildir· 
mlfti. 

Tobrak fellketiDdın ve cenap 
Ru cephesinin yalulm11nıdan ıon• 
,. Aal'lo Saktoalarda 1942 seoe· 
lhaln ıonana doira maharebenin 
Wt-i ümitl•İDİ barakblar. 

Herk• bal'iln kanaat l'etir· 
•ittir ki harbin •iırlıiı her ay, 
laattl her riln milletler berinde 
Wr parça daha fazla kendini his· 
11ttlriyor. Şimdi arbk mahnmlyet· 
lerdea dıiil lr.atlalr. tıblllr.e.tadea 

l»ahseclil•ektedir. 
Hw ...ııuttı bitil• mem· 

...., o kadar Hferber edllmiftir 
ti bltün memleketler aynı tarlda 
Wr iktisadi siıtemı yaldaııyorlar. 
.. sistemde halka ancak reçiaebi· 
hcek kadar para bırakılmakta, bil. 
... fasla kaaançlar verri. lstikru 
nya mecburi taıanaf aamlle harp 
... ıfı için alınmaktadır. 

Maharip bll1ilk milletler 1ah11· 
lanlaa baıka emvali de seferber 
eblittir. Ka seferberlik 1914-1918 
..ı.arıbeıinde oldaiandan çok Ue 
rl rötlirtllmliıtllr. ... 
Baıüakil muharebenin, nil· 

faı ve para bakımından 

.... dan evwelkilıre oiapetle 
fok fulaya .. ı olacatı -ıimdiden 
Mlaıdaqtır. Bir kıç rakam baaa 
pt-ıte yeter. 1942 - 1943 
MDUI için muhtelif muharip mem 
lek•tlerln bildirdikleri harp masraf 
lan bat d<'.ındOrecek rakamlardır. 

a harp biltcesi 85 milyar ra• 
ıaarkbr. 
larilterı timdi rilode 125 mil· 
ıeaede 45 milyar Türk lirau 

yiyor. Domiayonlana masrafı 
dahli detlldlr. 

Amerikaaıa 1942-1943 harp 
ıpııtftllillİn 100 milyar doları ba 

it bildirilmiştir. Buna ltal1a, 
np, Çin ve Ruıyanm ve kü. 
cleYletlerin harp muraftarını 

e etaık lbamdır. 
Ba suretle muharip milletlerin 

bir Hnede b0t8a 1914-1918 
-.11are1Mıi easa11nda sarfedllen pa 

çok barcadaldarı sörillr. 
~ıcea amamt barbia murafı J• 

1,200 .Uyar albn fraaktar.) 
Sanat çallfaa •ltbiı bir bad

belaqtar. Her ay mabarebe 
11111ı.-rtne röaderllea tanarelerta 

tan 14 - 15 bladen u cleifl· 

8a ••ti• ı•elik yekta qa. 
karı 200 bini balaJOr. Taak 

_, aiktan bandan fOk fada· 
A.ribaın .ne kadar bl,Ok 

llBP• Wliyoraı. Japonya da bu 
•• t""-1or. 
A•erlb 1943 ...... ıarfuula • 

lerde dllf 8rülmnı 
olan tayyarelerin 

yekaaa 50 bin tahmin ediUyorda. 
Bir kaç rlln evvel neıredilın bir 
Alman istatiıtlji 1939 eylOlllnden 
beri demokrat devletlerin 23 mU. 
yon toa hı.eminde ticaret gemiıi 
bıtırıldıjını bildiriyorda. 

Bana Mihwerln kaytplannı da 
lllvı ederHk l 939 da denlderde 
mevcat ticaret remilerlnin yiizde 
lurkıoın battttı rörülllr. 1914-1918 
harbinde kaybedilen remilerin mik 
tarı ba rakamın yarısını bUe bal· 
mayor. 

Hava bombardımanlarımn se. 
bıp oldaia müthiı tahribata r.U..· 
cı, V arıovs, Roterdam, Loaclra 
Kolonyada, larilterı ve Almaaya: 
nı bir çok nna,ı .. lairlerlnclekl 
tahribat blltlln 1911 - 1918 ••· 
harebeıl ııaaııadakl tahribat ile 
ölçlllemiyecek kadar bllyflktlr. 

Um••I barWe .. hanbe, Fran 
IUID ahpetın dar bir "--8 " 
prki Awrapa1a •lahulrdı. Şlmcll 
Polaaya, Balkanlar, Raıyada tama 
men harap olan ıehirler, yınao, 
yıkılan yerler, harap olıo mahsul. 
ler mlltlüt bir yıkaa tatayor. 

Çini bir tarafa b1rakıyoru, 
Avrapada kaybolan ıervetler, tim· 
diye kadar hiç görlllmemif derece 
de bilyllktilr. . .. . 

N&faı kayıplaraaa reHnce, 
bana fl•dlclea tabela et• 

mek rüçtllr: 1914 • 1918 ••hu .. 
betinde l 2 m.llyoa laaan ölmllfHI. 
Bu harbdı ihtimal henOı ba ka • 
dar bü11lk rakama çıkılmemqbr. 
Almanlar Raıların kaJlplannı bef 
mUyon tahaia ediyorlar. Çinliler 
de harbin lptld .. ıDdanberl 2 mil· 
yon kifi kaybettiklerini ıöylilyor· 
lar. Banlardın bqka Fransa, Po
lonya, Norwrç, Balkanlar, Afrika 

Uzak Şark •abarebelerinde, hava
larda, denizlerde öleni• vard1r. 

Alker kaytpları heaDz 1914-
1918 •aharebeslndekl miktarı ba~ 

.... ıda beraber 111.W. araı111· 
dakl kaJlplar amaat harp ile ••· 
kay ... ecın...,ecek derecede çok· 
t.,. Bir çok b&yilk pbir han 
kanıtlerl Y•Ja tanklar tarafındaa 
bo---.n MUwı, Utan b.a. 
km bOJllk bir U.ı yollarda bom· 
bardımaadaa, aılaktae, hutalıktan 
ölm6'lilr. Fraaaada k .. aGrea •a· 
harebe devreılncle ölea .ı.w.n2 
miktarı 11kerleriakl kadardır. Av· 
rapuun ıarkında da dan•1111 ws,ı. 
old•t- tahmin ıdlleWllr. a .... aı· 
hk Jlzüncleo ölenleri lllYe et.ı. 
yoru. 

Harbin iptldaıaaclaaberl a&ea. 
lerha alktarmı 20 aU10n talnala 
et•ek •lballfalı deflldlr. Milyon. 

larca ioaan da her ffln bir parfa 
claba kawMttea dllferek Ölil•• 
mahkGa Wattayor. &traft•:adald 
fellket, mecleol)et taılbiaie b1· 
dettlti fellketlerhl •a bDylfldGr. 

BUGON 10 SoaTeırin 1942 

Ayrı yerlerde 
doğan ikizler 
Şimdiye kadar ikizlerin, üçüz· 

terin bir yerde doiduklar ı 
rörlllDyordn. Şimdi ltılyada ayrı 
yerde ikialer dormuıtar. 

Edvira Kverzeaton isminde 
bir köylil kadın ApriJi1ada bir 
çocuk dofarmaıtar. 

Fakat yolda bir çocağanan 

daha olacafıoı hllletmlf; ba ıe 
beple Litorlya klinitfne rötlrül· 
müı, orada da ikinci çocajılna 

doiarmaıtur. lldıler ba iki ıehlr· 
de belediyece ayrı ayrı teıciJ 
ettirilmiılırdir. • 55 dülme Macaristında 

ıenç b l r kız 
.__g_u_t_m_ıı_ı _ _. Tana üzerinde· 
ki remllerden birinde çahşan bir 
delikanlıyı llYmlı, onunla evlen 
mek İltemiıtlr. 

Fakat ailesi, kmn pek reoç 
oldajıuıdan bablsle evlenmeie 
•iltude etmemiflerdir. 17 yqın· 
daki kız bana çok kwaı, ve bir 
çok bahriye üalfonH11 diiimeıi 
tophyarak bunlardan 55 tane•iai 
yat•Qflur. 

Kız baadan sonra yataiına 
yatmıı H derin bir aykaya dal-
mışbr, Fakat rece yıraıındın 
ıoara ıiddetli airalarla ayanmıı 
br. Kıs hemen hastahaneye kal· 
dmlaış, burada ameliyat yapıla. 
rak dfli ... •r çıkanlmqbr. • A111erllcad• Amerikada ye 
çalınan e/c.. ni bir haydat 
mele lcarne- lak tlremlftir. 

Banlar yiyecek 
.__l...,e_r_i _ _. v•lkalarJ n ı , 
karnel•ini çalmaia bqlamıılar· 
dar. 

811 ıebeplı Amerikada l•tih· 
ilk aaddelıri vuikaları sailam 
demir kualarda mabafua ecli)'or 
lar. Bana nt.... ran:r.terler • 
dokaz Amerikan ıehrin e demir 
kasaları k1rarak içerlerinden ya· 
n• •llyoa dolar k1J•etlnde y1. 
,ecek karneleri çwlflardar. • Sert neiri· Parlat• r• 

• ..1•61 ..1 çen Sıioe neb· 
nın aı nae 1 • b' L r DIR lr ~IS• 

6ıılıınanlu mında latım • 
ların t .. iıleameıi lç'n barejlar 
açdmı. ba kıımm saya boplbl· 
m11tar. 

Bir çok kimseler nehrin dl· 
biDden neler çıkacatını ıörmek 
için toplan•11br. Nehrin dibinde 
fe•kalldı .. ,.... balaaacatı zan· 
nedillrkeo bir otomobil, bir kaç 
bisiklet, Hrrl samanında neblre 
dlt•llf ifk-beler, bir ratıktan 
bafka bir t•Y rörillmemiıtir. 

DAHİLİ HABERLER 

Mersinde göriilme
miş yağmurlar 

iki mahalleyi 
sular bastı 

--
lçpak tabrlkasınd• kısmen fa

•llv•t durdu; b•zı b•hç• evlerl 
ç 8 k t u 

--Mersin 9 (Ha1aıi mahabirimizdea) Pazar l'ilnll ıaat 23 de baılaya · 
rak baron biltün rlln yatan ıllrekli yaimurlar Meninde bir çok yer· 
lerl 11llerin h8cuaana ujTatm11tırr 

Menin civanndakl datlarda rörillmemlf bir ıiddetlı yatan yar· 
mar ıeUer hılinde a karak tehrin şimal ve bati tarafındaki dereleri ta· 
ıarmış, Mahmudiye ve lbıanİJe mah.U.a...ı temamlf ıa altında b1rak· 
mııbr. 

Zeytinli bahçe ve Stıdyom bölretlncle •larıa hlic .. •a atraa11, 
stadyoman kap111aı ıalar ,.atürmDı lçpak fabrikcbı k-.cı f..Uyetlal 
dardarmak mecburiyetln:la kalm11tır. Dere keoarandaki c .. hvi,.t fab· 
rikat1 ıalarla çewrllmiı, bir ada halini almıştlr. 

Silifke, klfla, Soiak•a, Hastahane caddelırl bir çok keelaalerlade 
bir nehir manıaruıDı almış, saatlerce yaya ve piılkletle bualardan reç 
mık mlimklln olamamrıtar • 

lbsanlye, Mah•lltliyı mabaUelerindı ıalar albnda kalan evler boııl
talmakta, ba kııaalardakl dlkklnlarıa e11alarının kurtarılmasına çal11ıl. 
maktad1r. 

Bir kaç baraka ve bahçe ••l suların hücumuna mukavemet ecleai
yerek çökmlftllr. lnNDca kayıp yoktur. 

-------------------------------------Milli Şeften Millete 
- Baıtarah birincide -

IDIUetçe kenditlne fÖlterdlifmiz ıamimi baihbk, devlet ve milletimiz 
lçln kadret ve wefanın beUt misalidir. 

Tilrk Milletinin Aziz Atatilrke röıterdiii ••••i ve •Jllt onan niçin 
Atatlrk ribı bir eYllt yatlttirıblUr bir kaynak oldaf•• bDtGn dlln1aya 
ı~bt-ittlr. 

Atatilrk'e tizlm vazifemizi ifa ettijimiı bu anda, ballumıza, kalbim· 
den relen ıükren dayralarıaı ifade etmeyi ödeaa .. ı llzım bir borç 
sayd1m. 

Milletler arumda karcl11ç• bir luanhk hayatı AtatOrkan en kıy• 
metli lcleall idi. Bitin dG .. 1acla öllmlalln ıördGtu ihtira•., la1anhjın 
ltiai için llmlt verici bir •licl• olarak Hll•l•nm. Ba söslerlm, yazala
rıylı ve toprafımııda ıav.ı,. uk.terl Ye mlmtu ph..,.tleriyle Y••· 
m1za qtirak eden büyük milleti••• Tilrk Milleti adana ıDkraalarımın 
ifadesidir. 

Devletimizin binİli ve mlllıtimizin fedıkir, sadık hidimi, 
lasanhk idealinin &tık ve mümtaz ılm111, 
Efıiz kahraman Atatlrkl 
Vantan ıana mlanettard1r. 
Biltün ömrilnll hizmetine verdiğ'in Türk Milleti ile beraber 11nin 

ha11randa tlzlm Hı etiliyoraz. BOtlln hayatında bize rahandald at .. tea 
cubhk v•din. E .. ın ol, aziz batıran IÖameı meşıle olarak nhl8rı•ızı 
daima ateıli H aıaaık tatacaklar. 

REiSiCUMHUR 

ismet lnönU 

HOkQmet 
Y ~rın Mecliste beya· .. 
natta bulunacak 

Ankara 9 (•. a.) - Bllyllk 
Millet Mecliıi baıün Doktor Maz• 
har Germenin baıkanlı;ıada to,Ja 
aarak Meclis ihtisas ıacilmenl• 
rlne aza 11çimiol yıpmıı ve Çar• 
pmba r ünü .... 10 da toplu· 
mık üzere daf ılmııtır. Mecliıia 
Çarpmba r&akll top1antı11nda bil 
kQıaet beyanatta balanacakbr. 

---------------------·---Akala çlGldl 17 
kuru, 

Ankara 9 ( Hasaıi mahablrf. 
•••• ) - Ziraat VelıAletl, akala 
çiti için 17 kuruş fiyat t11bit et· 
miftlr. 

B•l•dlr•l•r t1v•tl•r1 
n•sıl mur•k•k• 

edecekler! 
Ankara 9 ( Hasaıi •Dhıblrl

mizdea ) - Beledlyelerin Ryatlar1 
ne tıkildı nezaret ve marakabele• 
rl altmda balandaracakları ve ba 
itin ne ıekilde yapalacatı hakkın• 
da Ticaret V eklleti vlllyetlıre bir 
tamim röndermlftir. 

Beledlr• 111ecllsl 
topl•ndı 

Belediye mecliıi dOn saat 15 
te Reli 8. Kı11• Entrin Baıkan• 
hiında toplanmış , belediye v• 

kaaaranan kati h ... bı kabul edil· 
miıtlr. 

iki vurguncu 
tevkif olundu 
Baklavaam klloaanu S liraya 

sa tan T athcı Maıtafa Berikmaa 
ve kömllrll 18 karqtaa ıatan K&
mürcü Maıtafa Tolra, ihtikar ıa: 

çiyle mahkemeye verUmifler v• 
tevkif edllmfılerdlr. 

Ç•tm•l•r• eu verlldl 
Esaı teıkUlttakl bazı tamirat 

do~ayısiyle iki r üadllr nları ktw 
len çeımelere barlioden itibaren 
tekrar ıa verllmiftir. 

HARı··eJ ·.HABERLER 
.... .. 

MDttefiklerin geniş 61ç0de bir hamlesi 
- Bqtarafı birincide - 1 mete mavaffak olmıılardır. meninden ibarettir. Tanaı eyale• deniz birliklırlle kartdqmak Gzere 

Bir Londra haberine l'Öre, Cesayir eyaletinin merkez ıeh· tinde bir kolordu komataahiı em· Talondan ayralmııbr. Ba Fraaııs 
dlln •bah Amerikan kıtalaruun rl Cezayir i11al edllmiı, Amerika· rinde 1 piyade tl•eniyle 1 sawarl doaaama11nda birisi eıki olmak 
tlmal Afrlkaya çıkar.a.uı klflı• hlar Vitl kav.etlerini •ltarıkeye tlmenl mevcattar. llure 3 maharebe remlsi 7 ıu.. 
11nda lı~I h~ke .. t~U. " mil- mecbar ettikten ıoara Oıaa şehri . Bltüa Afrika mlıtemlekel.. vuör, 16 torpido krav~ıör, 15 
~ala •• Afri~a1a rosterecek· istikametinde yilril•ei• bqlamış- rtDde. Franıazlann bine yakın tay mabrip ve mQteaddit denlsalb 
lerı allka .dolaJ1ıllı, baılamııolan lardır. Oranın iki tarahaa çıkarıl· ,.,.. Yardır. Fakat hepli de .. ki b la L .. _..J 
bareketlerm lıpanya topraklarını __._u1- • ama .. -ar. 
t belit tm_..Jı&a.. I t k mq olan kıtalar da mavaffak ol m- ve barilakO ta11anlerle Loadra 9 (a.a) - Brltaa'ja 
e e 1K115 oue, ıpanya opra • bo - ı li ıl • 

lana. d L 1 .ıı.... da" 1 anılar ıehlrdeki tayyare meydanı· Y 0 9 , .. , er. kavHtlerı yoldMar. Banlaraa kav• 
o .. aaa mıyaca5 ... a ar ı· • A -L 9 (R G) H b hllkt ti l 'it aı ltr•I etmlflerdir. Barüa veya ruı .. ara • - • • v.. wetlerlnl tabifllden ılıadı, JtNIİ 

~:ikaa tar":iaa'd:U ~:.=~ v~~ yann Cezayir tibi Oranın da ta rlldiiine rör, Şlmal ~frikaya jerler ltral IÜCefl ....ı.aktadar. 
·ı · ti mamen ltral ıdllmeıi beklenebilir. rönderllen Amerika ıelerı lııav Vlfl 9 (a.a) -1.aYal , Dakar-

n •llF r. ş1--• Af 'k L Amerikahlann en ~ok kuvvetle veti 140000 kiti kadardır. Her daki Fr- kımıtuıaa bir m ... I 
ran11z _.. n uıu .. ar. ... • ~-Mar ı p . 

fi yapılan harekatla nihayet mllbim çıkbkları yer bara11dar. lııiri ,beter bin toalak 200 UA 300 0.-;g.~dlf:j'a e~nl ıa;Ruwelte 
b - • __ ..J. B L M h bel F remı Ue aaklolaa•aıtar. 1 ve IVJ e a•mlttlr' 
ir onamı .-anur. aglln .. n hadile. a are erin rauız ılmal F bil ba larıam Her ihtiaıle kartı hu 1 • 

ltr, bllyOk dünya harbinin döa&m ~frika11aa intikal . etm•İ dola!'" harek~~n~:.: FrlUlllll = kav. aaz. Mar11.ı ve hilkOmet~s ::. 
noktuını tayin edecek kadar kH• 11yl1 baradakl V11I kav\letlerml deri tanfm... ....Uea m • fÜY•IJor.» 
Yetidir. şı..ıt Afrikayı ıliaı re· . incelemek faydah olacakbr. » Si· :' v.-t tek u,.t • ol•attar a Ka ... du fa cnabı Ylrmfttlrt f.!t• tarafm dlnya harbini keadl mal Afrikumda bir bqka111U1daa· a Orucla 2 Framız ~abrlbl cBiltlla tedbirlerlm1d aldıkı 
• hlH da.dlrmMI kanetll bir lh· 1ık Yardır. Bqkamandan, bir Al· _ ....... dtfı edila. 2 Amerl- huarıı. Mar...ı we hlkemet bbe 
ti~ahlar K blaak man taraftan olan Korswral kan korveti batm11tv Ilı rllyeaebllir.» 
kerti~, Ra:. . .ıa!:..... Jaendir, -rinde Tunu ylbek Kuablınkadakl Frumı filoı• NHyork 9 (a.a) - R•nelt, 
JM'Cllr. Rebab itral em!' kavY~• komdtanbjı, Cnaylr atker1 mm• da mOttıfik dala kunetlerUe t.. Geaıral Fraakoya we Portelds 
ler Fa11n İflerlae alfas etaekt•· bka komatanbiı, \fe Faı yllkıık .... felmlttir. ~I ba mabanbe ~==ı~. ~!:':: 1:~:-,.::-1,.::k 
dltl•. komataahj1 •ard1rı netlclllade badi kayıplanmn atır Porteklzln ıon Amerikan bareki-

Safl we Kaablaaka,. çekan· ftaıtakl kavvetler 4 piyade ve oldutana blldlrmektedlr. tından endit•y• kapdmamal1r1•• 
lan kaww.tler vı,ı k••wetleriDİD 2 savarl tam1nlndıa1 Cezayirdekl Blldlrtldljiae fkre, 1alondaki .a, ...... kHdllerlae temlaıt ... 
••kıv ... tlal kma11lar H ileri•· ku .. tler 4 piyade, 2 ıuvırl tQ. Fraa111 denlı kuvt1tleri lnrWı mittir • 
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-t!Jfilfül 1 
~~~ö=--S 11 n ajJ 

Döır@l lUıınıcltlı lfiıar~ 

yoDolfilda AvırtYJ~a Bir Parisli 
Hitler bir nutuk 

söyledi 
Ankara 9 (R.G) - Hitler M 

nlhte bir nutuk söylemiştir. Füb 
rer, zaferin Almaoyadll olacaj'ıQ 

Vurguncunun ökıbeti Kadının24saatı 
kat'i imam bolnndoğaon b 
llrtmlş: 

«- Mukadderat ve Allah, n 
feri en ziyade layı le olana vere 
cektlr. » 

Demiştir. YAZAN 1 Biz ahlnlcıo, vatan muhnbbetinin ve intaf ın falebe 
çalacağı kanaatindeyiz. Çüakü ruemlelcello ı:ıf ve 

B. Felek nli kuvvetleri hu taraftadır. 11 Fransa - lsviçre 
hududu kapatlldl Harp bndlresinin piyasalarda yarattığı anormal havadan faydıılaa·. 

m:ık için vurgonculuğa sapanların Akıbetleri muhakkak vahimdir. Şunun 
bun11n biç yoktan; fakat halkın bayatı ve memleketin vahdeti pahasına 
para kazaodığınr rörüp lmrenmemtli, kanunun ve milli öf keoln bu ıoy
sozlarıo yaka11oa yapışacaiı zamanı emniyetle beklemeliyiz. 

Sıkışık zamanlarda halka düşen iş sıkışıklığı artırmak deiil, ona 
karşı savaşmaktır. Telaş heyecan, dedikodu ve türlü tevatürler, vurgun· 
canan arayıp bulamadığı nimetlerdir. Ne kadar telaş edeuek, onların 
exmelclerlne o kadar bol yai ıürülür; ne derece endişeli aö:ı:ler söyler· 
ıek oularm propağandısına o kadar yardım olur. 

S imonno'u Amsterdam sokaiı f 
boyunca Pariıin derinlikte. 

rinde giden yeraltı treninin güriil
tüsü uyandırmadı. Çünkü o zaten 
bir saattanberi uyumuyordu. Ara. 
da bir dodaklarıoı oynatıyor ve: 

kocasını oyandırmamaia dikkat mümkOn değil. Bunları düşünürken 
etti. Slmoooe bir taraf tan da dört çlf t 

Sırtında peoyuarı, ayaklarıoda ayakkabıyı acele acele pırlatmağa 
çalışıyordu. 

terlikleri, mutfağa ritti. Ne? Cu· Geçenlerde deriyi yakmıyan, 
martesl mi? Hemen de cumartesi gayet mükemmel bir kondura bo-

lsviçro 9 (a.a)- Fransız ma 
kamları, saat 22 de Fran1a-lı 
viçre hododooun kapatılmasını om 
retmişlerdlr. 

- Dört defa 7 frank 50 san· 
tim. Dört def & 7 frank elli san. 
tim . 

olmuş. Ônce havagazını yakma· ya1ı bulmuştur. 
dan saati muayene etti. Geçen Su. madeni tencerede şarkılar 
hafta sarfetmeie izinli oldukları ıöylemeğo başladı. Yarabbi! Oç 
yedi metremlkibını aşmışlardı. E· tenceremizi koro, çünkü yenileri 

Sağa ıola sapmadan takip edoceilmiz hareket çiıg-iıi hükQmete 
muzaheret etmek, hiikOmetin icraatını Itlmadla beklemek ve varrancu
ııun müstnhıık oldnin cezaya çarpılmn11oa yardım etmektir. 

Diyordu. Çün- YA z AN ..... illllilillıiimiiiiiiılliiiiiiiiilli•I bolonmuyor.Slmon 
kü, Simonne'un ı·-------• ne kahve telve· 
Yıptıaı bu"tu"n darp • ıılni kaynattı, ona 

ameliyeleri dört- Georges Duhamel birtotam hakiki 

Cenovada büyuk 
yangınlar cıkanldı 

' Londra 9 (a.a) - Resmen 
bildirildiğine göre, dün recekı 
Ceoova hücuma şimdiye kadar 
olanların en şiddetlisidir. Kısa bir 
zamsnda bütün limanda büyük 
yangınlar çıkmıştır. Bir çoğa 1800 
kiloluk Jnfilik bombaları alevler 
arasında patlamış ve geniş tah· 
riplere sobep olmuştur. 

Üzüm üzüme baka 
1
baka kararır clıye ulun falancanın şu işte ba~

tao yakarı para kazandıiına bakıp ondan nümune almağa kalkmayalım. 
Halkın istemiye iıtemiye, zoraki verdiği bu paralardan hayır gelme:z. 

ledir. Birazdan dı tikora ilave etti. 
bunun neden böy Şlkore on iyi cinı-
le oldoğ1Jnu gö. Gazette de Laueanr1e'dan tendi veSlmonne 

Dedelerlmlzio bize verdlj'i öiüdü katiyyeo batırdın çıkarmayınız: 
- Helal paranıza haram katıştırmayıol Ötekini yolr.eder. 

receğiz . AraJa bono, 6 • 9 luk 

bir Simonne kulak kabartıyordu: 1 sir kaldıktan sonra b11talanarak bir bobin fotoiraf filmi vererek, 
Ne taraftan bakarsanı:ı: bakınız vorrunculuiuo insanlıiın manevi Çünkü Paolün nezleye totuldufn geri dönen ve fırıncının ekmeilni üstelik paketin normal fiatını ödi· 

gittikçe daha iişlltiir bir bale rlri· hazmedemlyen jeanın ekmeklerini yerek elde edebilmişti. Simonne rnües.se1eleri katında yerl yoktur. 
Din, bunıı haram der. 
Ahlak, namu ııozluk sayar. 

y<>rdu. Güçlükle ıoluk alıyor ve nasıl kızartmalı? Elektrik cihazı böylece lıazırladığı kahveyi lcok-
sohık alışı uzakl:ırdan dııyolıı- işlese bile halbuki işlemiyor-ona ladı. Çocuklar için bir de komp· ------------------------.i 

Yord sevriıi bnkımındao mahza lıiyaneltlr. 
insaf yönünden zulümdür. 

yordu. kullanmak, kı!lıntılar yüzünden, rlme 1akarlnle bu, her halde iyi 
ilk yeraltı treninin geçlsi Si· ------------- bir balo relecektl. Yalnız, işin kö· 

monne'o bu muayeneden ve bu Hük:Omet, maaşlarile borilokü tüsü, 1akario kalmamıştı. 

Adana as. satınal
ma komsiyonundan 

1- 60.000 Kilo Sığıreti 

kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Holiiııı bu, ticaret kisvesine bürünmüş, haydutluk. Bi:ıim a-ibi en 
kara kuvvetleri yenmiş bir millet buna tahammül etmez ve etmlyecektir. 
Cumhuriyet hükOmeti halk kütlelerine mo1allat olan bn parazitleri ez· 
mekten aciz deilldir. Yakında alınan kaouni tedbirler teıirlerinl ırö•te
recek, vurgunculuk mukadder ilubetile karıı karşıya kalacaktır. 

he1aplardan ayırdı. Çabuk yatak· geçim zorluğuou karş1lamıyan bir simonne tuvaletini yaparken 
tan dışarıya! Uyur ribi görünen zümreyi doynrmaia muvaffak olur, hülyalara daldı. Hem do 
------------- tedbirler genişledikçe bunlara ya· 

recek tedb1rlero baş vururken, ka- vaş yavaş az gelirli diier vatan· ne muhteşem hülyalar .. J...a Bruyere 
zancına beş misline çıkarmış olan- daşları da katabilir!IO, pahalılıktan için katranlı kiğıtla iyice maske· 
lara da ucuz ekmek, ucuz yiyecek rorç.olc ıstırap çekenlerin sayısı solcaiındald bir k.ltapçıda lo7.lu 2- Muhammen fiyatı 42.· 

000 Lira ilk te'minatı 3150 
liradır. 

Bu loanladır ki biz ahlikıa, vat:ın muhabbetinin ve insafın galebe 
çalacaiından emin bulunmaklnyız. 

dağıtmasını hükQmetten kimıe iste- çok azalır, bu suretle plya1aya en aoçüvez varmış. Yarabbi, ne olur 
yemez. e1ash şekilde tesir yapmış olar; izin ver de Simonne tuzla ançüvtz 

B • h l l '-t • ._~ t t alım ve alıcı aza)acaiı için fiatlar bulablls'ın. 

• Hükumet herşeyden 
Önce az gelirli vatan
daşları düşünmeğe 

mecburdur 
y A Z A N Geçirdiği. 

mlz buhran, 

NECMEDDIN aadece dar
s A D A K lıktao doian 

·------ btr sıkıntı 
değildi!. Harbin, her tarafta oldu-
iu gibi bizde de yarattığı azlık 
Yııhut pahalılık, karşılaştığımız bu· 
rüokü zor?olcları kendi başına izah 
•demez. 

Harbin bir araya retirdiii ka. 
Çınılmaz şartlar, hayatı bir derece 
rüçleştirdl. Bu şartlar yok olma· 
~ıkça bu güçlilğün önüne reçmek 
1 tnkinsızdır. 

Fakat memleketimizdeki do· 
ruın, harbin normal halini aşmıştır. 
Bunun sobebl yalnız maddi doiil, 
hllhana ruhidir • Comhurrelıinlo 
dediii gibi bir inan ve rüven buh· 
'•nı reçlriyoruz, zehirli bir hava 
içinde nefes alıyoruz. 

Bundan dolayıdır ki derdin 
Çaresi sadece maddi tedbirler de. 
ili, her şeyden fazla Lir ahlak ve 
~laiplin olgusudur. Satıcının bir 
~zanç hırsı var ki bunan bin bir 

~~tli tertibini hiç. bir bükOmet ted· 
ırj önllyemez, on ağır ceza buna 

eıı2'el olamaz. 
Halkın şahsi menfaat kayıı· 

•
1ndan yahut korkudan doima bir 
telaşı her şeye atılışı ve horşeyi ka. 
l>ıı etmesi vnrkl vurguncuların ce• 
••ret kaynıiını teşkil ediyor, bu
~Un Önüne kararla, kanunla geçi. 
0ınez. 
~ HükOmet bu türlü hareketlerin 
ııİ'llrını kısacak şeklide tedbirler 
b:C:.•ktır. Fakat en tesirli çare, 
ç l~n vatandaşları, dünyanın bu 
•tın yıllarında, vaıife ve mtııoll. t:u iyi bilerek milli menfaatleri 

-.,' feyden iislUn totmaaıdır. Di· 
't l!ıız, bir mllli ahlilc diivasıdır. 
lQOc

1 
cnr, fırsattan iıtifade ederek, 

b r n hilelerle halkı soymağı tık 
t 'def bilirse halk bodkiimltiı hı· 
Q~ • 
dı~ •rak kendi hakkına razı olma· 
bı,1ça, hükOınetin en şiddetli ted· 
ııı erı buhranı hafifletemez. Hüku· 
ta!Uo elblrliği yapacaiına ıöz ve. 
to ve namoshı tanınan bir çok 
ta:j•r Devleti aldatmış, iyi niyeti 
hııı ııaymıştır. Bunların ettikleri 
c,~ lrına kar kalacak def ildir. An. 
t,11 bir ıııoıf halkın bu sonsuz ka. 
ta ~ hıuını arttıracak şekilde ka· 
,, h0rıaya raibetlori devam eder. 
kı:ıd iç bir ceza bu a-izli satınalma 
~,tJ0t1nin beıliyeceil pahalılığı 
"' b''•ınaz. Dünyanın her yerinde 
~llıı er devirde büyük: hırsızlık su 
tut~ll~leyenlerin - buna imkio 
deıı .. Çe - on ağır cezayı önce• 
"' 21°ze aldıklarını lıe11ba kat• 

2•ındır. 

( Cüoıhurlyettcn) 

Hükumetin önümüzdeki haha 
Millet Meclisine retireceği tedbir. 
ler, memlekette yolsuzluğu ve soy· 
ıuzluğo kolayca yı~atmıyacak, te. 
miz bir muhit yaratmaia çalışa· 
cııktır. Bulaşık bıstalıklarla mücı· 
delenin çaresi yalnız sıhhi tedbir· 
ler değil, bilhatsa halkın mikrop· 
lıtrdan sakınmaaıdır. 

Ofun pa a 1 ı .. an şıuye e • kendiliğinden normal halini bu. 
mek lçio en fazla !le!llerlol yiikıel- lor. Bu lezzetli yiyeceğin düşünce. 

3- ihalesi 14/11/942 Cu 
martesi günü saat 11.de Adana 
Askerlik Dairesindeki satınal 
ma komsiyonunda yapılacaktır. 

tenler, darlıktan en çok zarar gÖ· Bütün bu tedbirlerin yürümesi sile hülyalar koran Simonne dalrın-
reıı, temiz hayatlarını harbin za· için, Milli Şefin dedlii gibi «Tek lıkla elini 2 dakikadan fazla yıkadı 
roretlerine oydurmak zorunda ka· çare, ruoıi vazife 1ahlplerlne ve ve sabunu ziyan elti. Şimdi nisan· 
lanlar deiildir. Hükumetin tuttuiu en başında Cumhuriyet hükumeti 

1 1 - it k ı -· ne candan yardım etme'-tı'r.~ dayız ama, şubatın saban tayını yo o yan ış ıoıterere a ı oıret· .. ,. 
k il • 'd l 1 w b k Meclı'• ve hu"'-Omet, Devlet bala dağılmış değil. Slmonne kendi 

4- Evsaf ve şartnamesi 
210 kuruş mukabilinde komsi 
yondan alınabilir. 

ı:ne te erı gı en er n çogu üyü '" .. 
kazançlarile henüz biç bir malı · reisinden aldıiı direktifle her zor· kendfsiae «acaba neden ?» diye 
romiyotcı katlanmayan, bugünkü, loiu yeomeğe, memleket üzerin· ıoroyor •. 

Bugünkü pahalılıkta en çok sı• 
kınlı çekenler, kazancını fiyatlara 
röre arttırmıyanlardır: HükOmet 
ilk önce bunlarıo derdine çare arı· 
yacaktır. Müstahıile fedakarlık yük
letecek yahut bütçeye afırlık ve· 

yarınki, hatta gelecek seneki ihtl· den ağır havayı kaldırmağa azmet· Pencereleri ve «pasif korunma« 
yaçlarını toptan temin etmek için miştir. lenmiş pancnrları açtı. 2 çocuk ya· 

5- İsteklilerin teklif zarf 
larını ihale saatındaQ bir saat 

evveline kadar komsiyonda bu 
lundurmaları )uzumu ilin olu-

fiyat haddi tanımayan, bu ıurotle Büyük tehlikeyi atlatmaia ka· taklarından kalkıyorlar ve onları 
de pahahlıia yardım eden kim1e- rar vermiş bir millet 11fatile, bo riydirirken Slmonne de bir bir el-
lerdir. Bunları memnun etmek güç· buhranı da reçiştlrecoiiz. biııelerinln her parça1ın1 rözdın 
ürt. Buna lüzum da yok. (Aktım'dın] - Sonu Var - nur. 2668 28- 3- 8- 11 

HiKAYE 

Onkıam Efeye beklediği haberi 
getirdikleri zaman oı sarp yama• 

cın mahafualı, düz bir yerinde ve sekiz 
adamiyle büyük alevlerle yanan bir ateı 
çevre1iode her vakitki gibi rOnüo ve 
roçmlşlerin vakalarıoı konuşmaktaydı. Efe. 
nin duruşundan, hareketlerinden bu çev• 
renin hepsine lıükOm ettiği anlaşılıyordu. 

Ve gerçekten Efe, mağrur haliyle eski 
yüksek duvarlı, muhteşem demir kapılı, 
yer yer lbazrallarla işlenmiş şatolara sa
hip ortaçai şövalyelerini o kadar andırı· 
yordu ki ... Dişlerinde 11kıştırdığı cığara· 
nın yamı ulaktı. Ve bu, onun sakin bir 
halde olmadığına barlr. bir dollldl. Biraz 
yan unndıiı yerinden doiroldn. Gelen 
haberciye: 

- Ne haber diye ıordtı. Sarıyıra ne 
zaman dönmüş? 

Habercinin zarif ve ürkek st:ıl duyuldu: 
- Dün ak~am .. 
- Yalnız mı ? 
- Evet .. 
- Fatma kadıııı ne kadar oldu 

güreli ? .. 
- Uç saat -var .. 
- E ... Ona dilberı muhakkak gör 

mek iate<tiiimi ıöyledln tabii. 
- Diverdlm ... 
- Ne, dedi? 

Bu son ıual karımnda haberci !luçlu 
bir lo1an haliyle boynunu büktü !lultu. 

Ba sükOtu eylye yormayan efenin 
mağrar baıı oynadı. Yü:ıüoiln keskio kat. 
ları rorllerek haşin bir ifade almıştı: 

- Cevap versen? el. 
- Efe Dilberi ancak beş akıım ııon· 

ra JZÖrebillr, .. dedi. 
..,.. Halt elmiş. Bu kaç beşinci akşam. 
- ?l?ı. 
~fe çabuk vı müthl~ kızardı. Ve onun 

bir öfke anıoda etraf ıoa bir arslan tibl, 
kükremek adetiydi. Yine adamlarıhı ateş· 
ten çakmakla~an ri"zlerl7lo •yri ayrı sil· 
Hre~ bağırdı! 

- Yahu! .. Bu kadının dillerde yoı. 
ıoalıiı tr•ıerkeo banı nıJoa 0700 ediyor. 

Gurbet Kadını 
Y A Z A N : Tarık Serfice 

Yoksa bn işi Fatma kadın mı boıayor. 
Sekiz kişiden vt hatırı, sözU hepsin· 

don çok sayılan biri cevapladı: 

- Hayır Efe.. Günahlarını almaya• 
hm. 

Belki bo kadın denlldiil ribl deill· 
dlr • 

- Zahir bıı kadın bizden korkmuyor. 
Haberci yumuşak ve mazlOm bir ıe1· 

le ıüze karıştı: 

- Haddtu eml Ef el. Sarı yara geleli 
ıurada ne oldu. Düşmanlarımızdan rayrl 
herkes rahat uykuda. 

- E??. 
- Kmlacak bir.şey olmua gerek ... 

Çünkü dilber 9lze bu ıö2ü kimseye et• 
medlii hoşlukla, ıeliimla iletmiş. 

Fatma kadın divordi Efe; can dama· 
rına dokunulmuş ribi, bu vaadli sözden 
adeta yumuşamış, hazdan hafif bir tebe!I· 
ıümle aralanan dudaklarıodan cigara11nı 
düşürmüştü; 

- Hoş. dedi. Ben dilberi daha ev· 
vel röreceiim. 

Ve tekrar uzanmak için dirseiini yer 

verirken, haberciye kolona ufladı: 

- Yıkıl karşımdan.. Yarin dilberle 
kendin konuşı naz otmeıin ı 

Haberci bir a-ölıe rlbi !lel!IİZ bir ka
ya arkasına ıtnmiıtl. 

O•man namlylo maruf ve korkunç 
cüretlorile şöhret bulmuş bo mairur 
adamı öc almak ve bir aile hayıiyet ve 
şerefini temizlemek hmııyle bu civara 
reldlilndon beri atıldığı dailıırdı «EFE• 
lakabını almış sil5.blarao karşılaşarak ateş· 
lendiil bir sırada hal olabilecek bu kanlı 
ııhıt, ailevi badite ar11ında dedikodulu bir 
şöhretin sahibi dilberin güzelliğini de da· 
yunca bir macera ve hovardalık :r:e~kino 
de kapılıvcrmi~tl. 

- Korkarım bu kadın bize madik 
oynuydr, diye mırıldandıı 

Maiyetinhı az cıvvel kona;anı e hep· 
ılnden yaşlısı! 

- Dilber rarlp bir kn:Jtr. Hoş gör· 

oıell, diye cevap verdi, 
Efe ; hali sloirlerlnl yenemomtş bir 

tavırla avuçlarını ateşe göaterdiı 

- Ora11nı bilmem çavuı Ha,anl .. 
· Enine boyonı\ nihayet bir yoıma kızı. 

- Evet. .. Yoıma km diyorlar. Dü
şünki likln bende vaktilo bu civar lr.öy· 
lerde gençlik, 1af a silrdüm. 

Anasını eyi tanırım yamın bir ka • 
dandı. 

Efe, ıayak kilotona eleriol vnrduı 

- Meşhurdur .. Bak anasına taoı kı 
zını derler deiil mi, dedi. 

Sekiz adam, sekiz donmuf ceset gl· 
bi bu ıöz karımnda ailkuti kaldılar. Şim 
di (inlerinde eson dağ rnzrirlariyle alev· 
lerl alçalıp yilkıelon at~şteo etrafa kıvıl
cımlar sıçrıyor, derinlerden iç ürperten 
vahşi av hayvanlarının korkunç ıe1leri 
reliyordo. Belllydi .. Her şey Sonbaharın 
yavaş yavaş kışa kapı açtıiıoı müjdeli· 
yordu. Bir aralık Efe doiruldu. Biraz 
öne eiilerok ateşten yeni bir cif ara 
yaktı. Ve mütalıakkim bir sesle emir 
etti : 

- Çaiırın şu me~'om haberciyi • 
Bize 1az çalsın. Az şen olalım. 

Az sonra .. Üç telli bit sazın eben. 
rlyle kayrlaşmış üç hovarala yanık Hıln 
söyledijl bir köy türküsü; yarlardan akın 
çaiıltıh sular ribl, rUıgirlartn önQodo 
uzaklara daidıyor, dardan daia aeı ve· 
rlyorduı 

Yosmadır yosma dilber 
Koyundan koyna l'İror. 
Ona <!an yakan derler •• 
Yoımadır yosma dilber •• 

"' 
G6zleri llzüm üıüm, 
Ah bir rörseniz gözüm1 
Vuruldu ona özQm. 
Yosmadır yosma dilber .. 

dökıiltıdı ;nl koklabmazı. 
Klın derki fÖDDl 11nmat, 
Onan ujranda yanmaz. 
Yoımadır yoıma dilbır.ı 

$ 

* "' 
Dilber, toprak evinin kapuıunda 

Efenin relen habercisine baykırıyordıu 
- Efe beş akşamdan evvel gelme

ıinf. Haberci mazlum konuşuyordu: 
- Bacım .. Ben diyemem gayri ona. 

Dilboro daha evvel geleceğim! dlver 
diye emretti. Çok gazaphdır. Ben ölUm· 
deo korkarım. 

Genç kadın, kaponuo arkasında yum 
rnklarını sıkmış hıraıodan yerinde dura• 
mı yordu: 

- Ben o kadar derim sana.. Uzıııı 
etme .. Efe lakabına lliyik olmaya çalıı· 
sın. Ben sarıyarıo kızıyım anladın mı 
IOn ? J 

- Ben başımdan korkarım baöımı. 
Sözüme kulak tınmaz. O bildiiloi yapar. 

Kapu arkasından billür bir şey ak
sediyordu: 

- Sen benim dedllcleriml ona bir 
anlatıver. Haberci l'erçekten 
yordu: 

yal varı· 

- Diveremem, ~idemem bacım! Kd· 
lan olayım. Fatma kadını bir yanına gört 
donen iyi edersin , Nah.. Efe bir ııaathk 

şuracıkta. 
Dilber; geniş tahta kapa 4rkaaındd 

18bıraıılandı'kça bu talep ve lsrarla inci. 
nen kıdın gurura şahlanıyor, içi içina 
aıfmıyQrdıı. Fakat söz: anlamayan haberci 
atının diztioletl elinde kapıdan ayrılmı. 
yor, Dilberin olur cevnbını bbkliyordu 
Çüokil biliyordu ki; vaadılz, betlcealz 
bir dönüş kendi ine çok pahalıya mal 
olacaktır. Böyle olmakla beraber sarıya· 
rıo kızı da zedelenmiş kadın haysiyetiy
le bir anıı kadar sabreder ve sıııablllt
dl. Nihayet .. Malıpesloi kıran bir kaplan 
oavlotlylo birden kapı kanadını ardına 
kadar a~arak dışarıya fırladı. Hırsında 
k&pnrnyordu. Bağırdı: 

- Gir içeriye!. 

Haberci büyük bir hııytel v kork 
tçinde dooa kalmıştı. 

-Devamı Var-



4 BUGON 

--·---------------------~\ J AN Si lltil ı 51 nda 
Ticaret ve Sanayi Odasından: 

BU AKŞAM 
İki Heyecanlı ve meraklı fifm birden 

1 
İSA MiRANDA ve FESCO GHİACHETTİ LTarafandan 

Fevkalade bir tarzda yaratılan ve Vahşi Afrikanın 
·Balta girmPmiş Ormanlarında Korkunç Yamyamlar 

ve Yahşi Hayvanlar arasında geçen 

BEYAZ iLAHE 
Fevkal6de bir m•c•r• filmi 

2 
ALTIN SESLi 

DICK FORAN nın bugüne kadar görülen en güzel fılmi 

SON AKIN 
{ ı ı il TÜRKÇE il il 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Yeşil Maskeli t-Jafiye 
30 Kısım Seryal ŞAHESERi 

..................... am ................ ... 

DOKTOR 
TlYllrgjlU'lt S©yeır 

Hergiin Hastalarını Hü~ amet Civarı l~tikıımet F.cıaııe1i karşııında 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftnnın Snlı ve Cuma günleride öğleden sonraları fa'sirlere mec• 
cani bakılır. 

2355 

·~ ...... ~ .. ı ...... ~~ ...... ~~ .. ~ .. ~ .. ı~ .. ~~ 
ASRI Sinemada 

SUVARE 8,45 SUVARE 8,45 

iki film birden Bu Akşam 
1 

:catırasını ebediyen uoutamıyacaiıoız bir Şaheser 
Gorinne Buc\talre - Jeao Plerre Oumoot' un yarattıiı 

Ölünceye Kadar 
Nefis bir Aşk, haıio bir Mevzu en rüzel eo heyecanlı 

Sergüuşt filmi 

İNTİKAM 
~~ .. ~.-ı~~~~ .. ~~~ı~ .. ~~~ 
Adana belediye riyasetinden: 

1- Aşağıda numaralarile icar bedelleri ve muvakket te· 
minatları yazılı belediyeye ait sebze halindeki beş toptancı 
dükkinı 31/5 943 tarihine kadar icara verilecektir. 

2- ihalesi 20(11/942 cuma günü saat onbeşte belediye 
dairesindeki belediye encümeninde yapılacaktır, 

3-fsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve te
minatlarını yatırmak üzere belediye muhasebe kalemine ve 
ihale günü muayyen aaatta Belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

Jcar bedeli 
Lira 

Muvakkat teminatı 
Lira 

Numarası Mevkii 

80 
80 
~o 
80 
80 

6 
6 
6 
6 
6 

2690 

9 
10 
11 
14 
ıs 

6-10-15-19 

Sebze hali 

,, ,, 
" 

O. D. Y. Adana 6. ncı işletme 
A. E. Komisyon Reisliğinden : 
Muharıtmen bedeli (8360) lira olan (220) ton sönmemiş 

kireç 23/11/942 pazartesi günü saat 17 de kaı>alı ıarfla ttıu• 
bayaa edilecektit. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627) liralık muvakkat temihat 
akçalarile birlikte Ticaret odası vesikası, kanuni ikimetgab 
vesikası, nüfus tezkereleri ve (2490) sayıh kanunun tarif et
tiği gibi teklif mektuplarile eksiltme saatmdan bit saat ev-
vel komisyon reisliğine müracaatlara lazımdır. 

Kireçler Adana, Mersin, ,skenderon ve Osmaniye istas .. 
yonlarıtıda veya aralarındaki istasyonlardan birinde vagon j .. 
Çindc teslim edilecektir. 

Şartnameler komisyona müracaatla bedelsiz olarak teda-
tikedilcbilir. 2691 6-10-17-22 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT ORAL l 
, N rl1ıt Mftdftr8r Anka• 

Rıfat YAVEROÔLU 

Ba11W.iJ ,., ı BUGON Mat~• 

- Dünden Artan -

Yedek akçe 
Madde: 53- kooperatifin adi ve fevkalide yedek akçesi 

hudutsuzdur. Ve muhtemel zararlara karşılıktır. Ticaret ka 
nununun 462 nci maddesine tevfikan ayrılmış bulunan adi 
yedekler, 2999 sayılı kanunun 26 ncı maddesi mucibince 
menkül kıymetlere yatırılır. Fevkalade yedek akçeleri ise 
Kooperatifçe ihtiyaç halinde sermaye g-ibi de kullaoılabilir. 

Madde: 54- Her seneoin kooperatif propaiaoda ve KülUir fo ıl ırı 
Birlik ve Medarsyon emrioe bunlar kurulmuş olmadıiı takdirde Ticaret 
Vekileti emrine verilir. Yedekler İie kooperatifin tasfiyesi sonunda Ti. 
caret Vekaletinin göstereceii şekilde Kooperatif Blrlik1erioln veya ayni 
maksatla kurulmuş kooperatiflerin yedeklerine katılır. 

Kuruluş masrafları 
Madde: 55- kooperatifin kuruluş masrafları nihayet ilk beş 

sene içinde kapatılacakbr. 

Zarar kapanması 
Madde: 56- Kooperatifin zararları evveli fevkalade ye· 

dekle kakatıhr. Bu kafi gelmezse idi yedeğe müracaat ede· 
lir. Buda yetmediği takdirde sermayeye müracaat olunıbilir • 

FASıL YI 

Ayrllma ve birleşme 
Madde: 57- Kooperatif lüzumu halinde Umumi heyet 

kararile kendi nııntakası dahilinde bulunan diğer bir istihlik koopc 
ratifine iltihak veya böyle bir kooperatifi kendine ilhik edebilir. 

Madde: 58- Kooperatif mevzuu ile alakadar olmak üze· 
re mevcut bir birliğe gireceği gibi ayni neviden kooperatif
lerle yeni bir birlik de kurabilir. Kooperatif memlekett~ te· 
şekkül edebilecek koop~ratifler Milli birliğine de girecektir, 

FASIL: Vll 
FESİH 

Maede: 59- İflastan gayri bir sebeple infisah eden ko· 
operatifin, infisahını müteakip tasfiyesi icra olunur. Koope· 
ratifin feshine karar vermiş olan umumi Heyet ayni zamanda 
tasfiye memurlarını da intihap eder ve intihap edilmiş olan tasfiye 
memurlannın münferiden veya müctemian idareye mezun 
kılınmaları hususunda da ayrıca karar verir. 

Feshin ilinı 
Madde: 60-- Feshine karar verilen Kooperatif, keyfiyeti 

azimi birer hafta fasıla ile üç defa iJan ettirir. ltinnameye 
şirket dayinlerinin şirketteki hukuklarmi nihayet bir sene 
zarfında müracaatla isbat etmeleri lüzumu dere olunur Bu 
müddetin mebdei üçüncü ilin tarihidir. 

Tasfiye memurlarının işten el 
çektirilmesi 

Madde: 61- Tasfiye msmurlarına Umumi heyet her za
man işten el çektirebilir. Bu takdirde yerlerine başkalarını 
intihap ve tayin eder. 

Mevcudun taksimi 
Madde: 62- Feshine karar verilen kooperatifin bütün 

hesaplar kapandıktan sonra sermaye mevcudu ortakları arasın 
da hisseleri nisbetinde iade olunur. Ancak 53 üncü madde· 
de yazılı olduğu veçhile teşekkül eden yedek akçelerden or• 
taklarm hisse istemeie hakları yoktur. 

Tasfiye sonu 
Madde: 63- Tasfiyesine karar verilen kooperatifin evrak 

ve defteri tasfiye sonunda tasfiye memurlaranm veya alaka· 
dar bir şahsın müracaatı üzerine müessese merkezinin bulun• 
duğu mahaldeki Ticaret mahkemesi tarafından tayin olunacak 
bir yedi 11dile tevdi olunur. Ve bunlar onbet sene muhafaza 
olunur. 

FASIL: Vlll 

Umumi hükümler 
Madde. 54- Ortaklarla Kooperatif arasında bir ihtilaf 

zuhur ettiği takdirde alikadar ortak mürakiplerc müracaat 
ile hakkanı arayabilir. 

Mürakip tarafından verilmiı olan kararın ortaklar umumi 
heyetinde temyizen tetkiki kabildir. 

Madde: 65 Kooperatif Ticaret Vekiletinin kontrolü altın· 
da çalııır. Kooperatifin inkitafını takip Ye kontrolü teshil 
makıa<lile her türlü vesaik ve malumatın Yekilete veya Ye
klletin bu iş\e tevzif edebileceği memuruna tevdii mecbu. 

ridir. 

Adı ve soyadı 
Ziya Alaçam 

Ahnıet Sıvacı 

Ihsan Çelen 

Şefik Erbil 

Gani Sa11al 

Edip Baykal 

Hamdi Oiket 

Haıan Sever 

Müessisler 
İşi imza 

T. C. Ziraat Bankası Adana 
Şubesi Mildürü 
T. C. Ziraat Bankisı Pamuk 
Müessesui Müdürü 
T. C. Ziraat Bankası Adana 
Şubeıi Müdür muavini 
T. C. Ziraat Ziraat Bankası 
Pamuk müessesesi Muhasebecisi 
T. C. Ziraat Bankası Adana şu .. 
besi muhasebeci muavini 
T. C. Ziraat bankası Ticari kre• 
diler Şefi 
T. C. Ziraat Bankası Zirai 
krediler Şefi 
T. C. Ziraat Bankası Adana 
Şcbcıi tetkik memuru 

1 O Son Teşrin 1942 

8 inci lnglllz ordusu Libya hududuna yakla9ta 
- Baştarah birinclde - Kahire 9 (a.a) - Çevrilerek 

Kahire 9 (a.a) - Royter Ajan· esir alınan 6 ltalyan tümeni taw 
sıoın huıuıi muhal.ıiri bildiriyor: leçhizatiyle esir edilmiştir. Tahrip 
Düa burada ric'at halindeki Rom· edilen veya elo reçirilen 900 to· 
mol kuvvetleri bahs mevzou edilir- pun 300 ü orta büyüklükte 1ahra, 
keo bu kuvvetler çok zayıf olarak 500 ü taoksavar ve g"eri kalanlar 
vaeıflaodırılmıştır. Rommelin zırhlı 88 ı·._ t 1 d 
ı. 1 b ııı. op ar ır. 
ıı.uvvet eri emen bemeo yok edil· B il 9 ( ) R • b 

· t• B · er a a.a - esmı te . 
mış ır. rıtanyalılar henüz bu kov- ı·- M "' · 
vetleri hezimete ujrattıklarıoı bil. ıg: araa Matrub bo.g~~ınde Al 
dirmemişlerse de bu işin döı tte man savaş uçııkları lngılız tankla 
ü~üo~ tamamlamış bulunuyorlar. rını ve kamyon krıllarını tahrip 
Şımdıdon 40000 esir alınmıştır. et niştir. Mavakkat mahiyette külli 
E•irlerin nihai sayısı buodan çok kuvvetlerden ayrılmış olan Tufge. 
yükıMekar~alacMaakttrır.h 

1 
d neral Rancke kumandasındaki bir 

"' u çevreı n e en Al . . _ 
t • k b k- _k _ man teşkılı 3 guo devam eden 

mar esı a şamı azı uçu oocü l 
'- ti · bAI• ı. t d savaşlarda ogilizler11 kaydedilir 
ıı.ovve erın a a muıı.aveme e e· d . 

t 1 • • M" tt f"k erecede kayıplar verdırmiştir. vam e me erıoe rarmen u e ı • B' . 
l · b 1 t ı.• ı. ti 1 b ır mık.tar kamyon elo reçlren 
erıo aı ıca aıı.ıp .. avve er o b . 
noktayı çoktao aşmıştır. u teşkıl, bu suretle yeniden ha· 

Sütü'> ltal}·an piyade tümenle· relet im'ıtinlarıoı kazanmış ve 
rioln irtibatı fileo kesilmiş bolu· külli kuvvetlerle yıtniden temasını 
nuyor. tesis etmiştir. 

r:::: :•~ "'::.:: :.:.::::.:::::: :; .:_:_.v:e::: ::~ 
Resmi küşadı ' · _ ·:. 1 . 

AlSARA'f SINltJJl\Slı IDl\ 
icra Edilecek olan 

~ ........................... . 
•ııııııa OT EL SAŞER niıt:ı• 
~- .~ .. 
do yemek ve Dilns etmek için ııofraoızı temi11 eJioİ:I. 

Fransızca sözlU olan bu gUzel fllmin baş rollerinde 
SYBILJ.E SCHMIDT ve VILL Y BIRGEL bulunmıktndır. 

C•zlp H•reketll bir mevzu. 
iLAVETEN: 

Meraklı ve Heyecanlı bir Film 
...................................... 
KA TÖIL SENSöN 

·-~~~~------................ ..: .......... __ _ 
Pek Yakında Pek Yakında 

, J\lKJ\Zt.U~ + MlYlll'iı.:oısaıraso llij' 
............... -. -v ... -ı..-.---... .................... ~ ...-
Adan~·. e;ı;dif ~ Rfy~;;tind~~= 

Adana şehri Yen:şehir kısınıoın imar tatbikat pliolarınıo tenıim ve 
tenim işi kapalı zarfla ekılltmeye çıkarılmıştır. Bedeli keşif 7000 lira 
oldağuodan muvakkat temlnab 525 liradır. Ekılltmeye girecekler 2490 
sayılı .ihale ~anono~da~i evsafı bi!z oldoio l'ibi bu işte ehliyeti olduia· 
?a daır N~fıa Veka~!~ınden ala;arı ve~lka üzerine AnkaradaBelediyeler 
ımar heyetı fen ıeflıııodeo eksıltaıeye ııtirik vesikası almaları lazımdır. 

Eksiltmeye eıas teıkil eden evrak Ankarada Belediyeler imar 
heyeti fe~ şe~liğliti~don v! ~dana Belediye Fen müdürlüiüodeo alına· 
bilir. Talıplerıo ek11ltmo gunu olao 24-11·942 tarihli sah rüoü ihale:ıa• 
mana olan ıaat 15 den bir saat evvel yaoi saat 14 de zarflarını imıa 
multabillode Belediye riyaaetioe tevdi etmeleri ilin olunur. 

25 - 3 - 10 - 18 2655 

---Sayın müfterilerin Gayrı menkul satıt 
nazarı dikkatine ilinı 

Fabrikamız anbarlarıoda çiğit 
ve çekilmiş pamui• olanlar azami 
bir haf ta zarfında mallarını kaldır. 
madıkları takdirde volmbulacak 
her hangi bir avarya ıı:arar ve zi· 

yandan müessesemiz hiç bir mes• 
allyet kabul etmiyaceği gibi Borsa 
nizamnameıinin maddei mabsııııooa 

teve,sül etmek mecbııriyetiode ka· 
lacağımızı vo yevmiye beher balya 
için elli kurıış ardiye alınacaiı ve 
preseye naklinde olacak masraf. 
ların dahl miiıterilere ait oldaiona 
bildiririz, -

Ceybaoda Adana şosesi üze' 
rinde Zaloila çeltik ve çırçır 
fabrikalarıoın ve bilumum depolı• 
rıoıo tamamı (40) hi11e ltibaril• 
(12) biueıl pıurlık saretile aatl4• 
çıkarılmııtır. Müstakil mülklerd• 
tbedili kabildir. Almak ve fabrf• 
kayı ıörmek istiyenlerio Ceyhand• 
ıahibl Tevfik Zaloğluna müracaat• 
ları ilin olunur. 

2705 8-10-11 

--------------------"" Aziz Pamukçu vereselerİ 
ao ve çırçır f abrlkaııı 

2702 8-10 

Ali Rıza Gilrbüz 
Tahsin Akalay 
Şükriye Çetin 
Hicabi Kalaba1 
Namık Sayıel 

il ,, .. ,, 

Şakir tunç 

T. C. Ziraat Bankesı memurlarından ,, 
il ,, ,, 

lt U ti H 

T. C. Ziraat Bankasi Adanı 
Şubesi Muhasebecisi 
T. C. Ziraat Bankası Pamuk 
Müessesesi Depolar Şefi 

iMZALAR 
Bin dokuı yüt kırk iki senesi Agustos ayının on dörd~; 

cü günü tarihli bu mukavelenaıtıe altındaki imzaların ıah11 

ve hllviyetleri dairece maruf T. C. Ziraat bankası Ad•"' 
ıubesi Müdürü Ziya Alaçan pamuk müessesesi Müdürü ,A~'. 
met Sıvacı: _müdür mavini İhsan Çelen, Pamuk müesse•e~: 
mu?~sebecuı Şefik Erbil, Muhasebeci mavini Gani Sanalı t•eı 
carı !krazat şefi Edip Baykal, Zirai krediler şefi Hami Dıi~, 
Tetkık menıuru Hasan Sever ve Ali Rıza Gürbüz, T. C. -~ 
raat bankası memurlarından Tahsin Akalay, Şükriye çet!, 
ve Hicabi Kalabay, muhasebeci Namık Saysel, Pamuk ısı~~ 
esaeseıi depolar Şefi Şakir Tunç'un olduğunu tasdik ed• 
Bin dokut yilz kırk iki senesi Aiuıtos ayman on dördiifl' 
gün il 

14/ Aiuıtos/942 ~ 
Reırtli mühüt: T. C. Adana Birinci Noteri Hamdi f;tl 

imza Vekili Hadi Erkan 


