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Yazan: CAViT ORAL 4 •• • ava an 10000 
sa~~~D;a;:~~:!U ~~t!~:::e:~· mu es sese n l n . . 

millet kürsüsünde ilk defa olarak _ . .. .. _. ı Mihver askerı 
:~=~~~:::. ;:ı~:~~:.h·~:~~~~ü::;'. oguncag"ı olamaz 

surette ızah etm·ştır. Açık ve samımı 
diyoruz; çünkü Başvekilimiz alınan 
faydalı tedbirlerin verdii'i müsbet 
neticeden duydoğu kalp huzarunu 
söylerken, yapılan bazı hataları 
da ilave etmek.ten hiç çekinme· 

Müstahsil, her yıl olduğu gibi bu sene de 
bir çiğit tröstile karşı karşıyadır 

miştir. Şüphe yok ki her devlet Çukurovada dört çiiit yoğı 
adamının kendine mahsus bariz va · roüeHesesl vardır: Adanada Giloıfo, 
ııfları vardır. Bizim HOkQmct re- Mersinde lçpak ve Turyağ , ls. 
lsimizln de en bariz ve karekteristik k<!lnderundakl yağ müesseseleri. 
vaıfı budur; açık konuşmak ve işte ıenelerdenberl Çokurovada 
mertliktir. Bu asilioe vasfından çiğit piyasasına hakim olanlar bun 

lardır. Bu memleketin çiftçisi ve 
Jolayıdır ki Saracoilunu yakından 
ve uıakton tanıyanlar onu pek ıe-

miistahıili, yıllardanberi, kazanmak 
hınlıırını bir türlü tatmin edemi-

verler. Kıymetii Snracoğlunuo Başve· yon, her H ne aralarında bir an· 
killiti henüz pek erkendir. Dııha )aşma ile çiğit fiyatlarını istedik 
bir kaç ylık bir meseledir. Fa· lorl iibl düşürmeğe muvaffak olan 
kat açık söylemek icabederse, bu bu müesseselerin adeta eıiri ve 20-

Hülr.Qmet reisliği onun için hem bunu vaziyetindedlrlor. Bugün Çu· 
bir tali ve hem de bir taliıizlik kurovada müstahsil her !lene oldu· 
eseri olmuştur. Bir tali eseridir, ğu &'ibl bu sene do bu şekilde bir 
çünkü TUrk milletinin aziz Şefinin, birlik ve bir anlaşma karşısında bu· 
loönünün itimadını kazanmıştır. Şu lonmaktadır. Ancak, bu dört müe9se-

, ıedan yalnız Gilodo müosseıeıi 
halde Türk milletinin de sevgisloı bondın bir müddet evvel piyasa· 
kazanmış demektir. Diğer taraftan ya rlrmlş ve kendi ihtiyacı olao 
bir taliılzlik tir. Çünkü dünyanın çiiidl onikl kuruştan b•şlıyarak 
en curclnalı, en karış•k, en fırtı· 17,5 kuruşa kadar almıştır. Fakat 
nalı bir devre,inde 0 en ağır dev- şimdi bo müeıuse de ihtiyacını 

. karşilayacak çiğidi aldıiı fçio pi· 
let yükOnü ve mesnllyetini üzerıne yasa yalnız lçpakla Taryaiın ve 
almış bulunmaktadır. Vakıa burüo lıkenderanon tesiri altında kal. 
Türkiye takibedilen iyi görüşlü, mıştır. Booun için bu üç müe11eıe 
dürüst ve olgun bir siyaset aaye• iayet müıtainl davranmaktadır. 
sinde harbe rirmemiştir. Fakat Ve birbirlle anlaşarak mübayaada 
harbe girmiş gibi de bir vaziyeti buluodakları için piyata çliit fi. 

yatları birdenbire on karaşa kadaY' 
vardır. Z1ra Türkiye hudutlarını indirilmiştir. Hatti piyasadan la· 
bekletmek, istiklillnl korutmak için mamile çekilmiş bir durum almak· 
büyük bir ordu beslemektedir • tadırlar. 
Şüphesiz ki, seve seve beslediği· Halbuki bu sone lıükOmet pa. 
iimiz ve hiç bir masrafından ka· muk fiyatlarıoı tesbit ederken çl-
çıomıyacağımız bu ordumuzunıa ğit fiyatlarının da yirmi, yirmi beş 
ma1rafı pek büyüktür • Buodao kuruşa kadar yükseleceiiai göz 

önünde tutauk pamuklarımıza bo 
baıka hariçle olan iktisadi müna· zaviyeden bir fiyat teıbit etmiştir. 
ıebetlerimiz., ticari mübadeleleri· Bundan başka işin en dikkate şa. 
miz aıgari bir hadde inmiştir. Hiç yan bir nokta11 da bugün lzmir 
bir şeyi ue kolaylıkla alabiliyor piyasa11nda çiğidin yirmi• yirmi bir 
vo ne de kolaylıkla ıatabiliyoruz. kuruşa satılmakta olmasıdır. Aca. 
Halbuki'. köklü bir inkılap yap- ba memleketin bir tarafında çiğit 

· fiyatları yirmi kurnştan aşağı düş· 
mış olan, ilı.tiıadi hayatı henüz re· mezken, Çukorovada oo iki kuru. 
llşmeğe başlamış bulunan meırıle· şa düşmüş olması neden ileri rel· 
ketlmizin hem çok almaia ve hem mektedir? Bu vaziyet , çiilt mü-

bayaa eden bıı müesseaelerio müıı· 
tahıile karşı birleşik hareketlerlol 
açık\ao aç•ğa İspat eden bir delil 
ve bir vesika teşkil etmez mi? 

Fakat doğrusunu ıöyliyelim ki 
bu gibi müesseaelerdeo bo gibi 
hareketler beklemek daima müm· 
küo görülebilecek şeylerdendir. 

~ 

Y almz bizi en çok müteessir eden 
nokta, h bankası ribi bu memle· 
ketin iktisadiyatınd.s hayırlı ve faal 
rolü olan bir milli müeue1enlo 
şubesi içpakm da diğer müeS!le
lerle bu şekilde bir kazanç ihtira · 
sına hpılmış bulunm&11 ve müs
tabsill bo suretle zararlı bir du
ruma ıokmaia teşebbüs etmesidir. 

Diğer taraftan, mevıak bir 
yerden haber aldığımıza ıöre bu 
çiğit müeS1eseleri tarafından veki· 
lele yağ fiyatlarının yükseltilmeıl 
ve tesbiti için verllen malumat 
da haklkata oygoo değildir. Çün· 
kü Ticaret Vekaletine yapılan mü· 
racaatta çiğidi 16,5 , 17 kuruştan 
aldıklara söylenmiştir. Hakikatte 
ise çiğit fiyatları burüo yirıe bu 
müe11e1eler taralıodan oo \.uruşa 
dütilrillmüştilr. ve alıcı yoktur. 
80000 için Ticaret Vekiletloio 
ehemmiyetle bu mesele ile alaka· 
d"r olmasını diliyoruz. HükOmetı. 
mi.zdeo, müıtahıilio bu birleşik ib· 
tiraılı müe11e1elerden kurtarılması 
için ya bu fabrikaların iyi kontrol• 
lü bir şekle koomaııoı veyahut 
devlet tarafından satın alınmaııoı 
bilha11a rica ediyoruz. Esasen köy
lü ile, müıtabıll dertlerile çok il· 
gill o)ao Muhterem Başveldlimiz 

Saracoilu bir müddet evvel kabul 
ettikleri bir Adana heyetine «Şayet 

bu fabrikalar birleşirler ve müıtab· 
sil aleyhine teşebbüs alırlarsa ben
de o fabrikaları devlet hesabına 
satio aldırırım » Demişlerdi. Zaooe. 
deriz ki buoun da zamanı relmiş 
olmalıdır. Çünkü bunlardan bu 
mıntıka müıtahı:Jini kurtaracak 
yerine çare de her halde bu şe

kil olacaktır. 

de çok satmaia ihtiyacı mütema ---------------------------

~:~~ond:r~7,a~~adı;~ti~~:~! ~:~~~~~ 1 mı·ral 1 ariana 1 o·· re 
karşılamayışıoı ve vurgunculuk ih H 
tiruını iÖzÖoüne getirirsek hükQ. 
11etln üzerindeki yukün, hükOme-

tin çalıımak ve yenmek mecburiye- p t • • t• 
tinde olduğa şeylerin çotlnliiici e enın vazıye ı 
ve azametini ıuhOletle kavramış 

oluruz. 
işte Saracoğlu HükOmctioln 11 "areş [ F •[[ f ·ne 

burünkü durumunu bu rüçlük1e.r lVI 1 Q ranSlZ mz e l 
içinde ıörmemtz lazımdır. Tenkit hakı.kı"' du··şu··nce/erı·nı· bz./dz·re-
hakikaten kolaydır. Ve hatti tenki-

din haklı görünen tarafları da pek cek durumda ...leg"'ı·ımı·ş 
çoktur. Fakat böyle bir zamanda Uı 
bil' HükOmet idaresinin de ne ka· 
har atar olduğunu bilmek ve lak
e.lir etmek icabeder. Ancak bütün 
ba zorluklarara ra(men genç ve 
enerjik Başvekilimiıin. ~ir çok ~e
alyetleri biıe, kendi dılıle de ıoy· 
lediii. ribi, milletinin kendisini yetiı
tlrm• ie vcrdiii emeii muvaffak!. 
yetle ödeyecek kuvvetli deliller 
olarak ıörünmektedir. 

Ankara 16 (R.G) 
- Birkaç gün 
evvel Vişiden ge· 

len bir haber, 
Cezaylrde ateş 

11 ıooteşrindo 
hürrly e t 1 me s a 
lıip olmadığımı zan 

nederek General 

Londra radyosuna 
göre, general Veygan 
Almanlar tarafından 

tevkif edllmlt Noreai şimal Af 
~ rika Başkomotan• kH emrloi ver-

diii için Mareşa Petenin Amiral Dar 
lan takbih ettlifoden babsediyorda. 
Dün gelen bir telgraftan ögrenildl 
ilne röre, Amiral Darlan neırettl· 
ii bir beyyannamede Mareş•l Pe· 
teo hakkında şu mutalaayı yürüt• 
müıtilr. 

«Resmen beyao ederim ki, 
Mauşal Peteo, Franıız milletine 
hakiki düşüncelerini bildirecek va· 
zlyette deiildir. Muharebe vasıta. 
ları Alman kontrolü altındadır. 

lıiına tayin etmlıtir. 
13 sonteırlnde General No-

ıea barekitında ıerbest olduiumu 
rörerek, Mareıalın tam tasvibiyle 
bütün ıalibiyetlerinl bana dev
retti. 

Kara, bava, deniz kuvvetleri, 
verdliim emirlere itaat etmekle 
Mareşala sadık kalmış olacaklar-
dır. 

Fran1aya dalma şerefle hizmet 

indirildl 
1 lngilizler şimal 1 

Afrikaya yeniden 
mühim kuvvet 

çıkardllar 

Berlln 16 ( a. a. ) - Alman 1-----------------------
tebliii: Sirenoykayada düşmanla 

teması kesmek için yaptlan hare· 
kellere plio geroiince devam edil
miştir. Alman ve ltalyan savaş ve 

tahrip uçakları düşman kollarına 

muvaffokiyetle hücum etmişlerdir. 

Sayıca çok üstün hava kuvvetle· 

riyle yapılan muharebelerde 3 uçak 
düşürülmüştür. 

Franıız. ıivil ve aıkeri ma· 
kamlarının muvaff akiyetle Alman 

ve ltalyan kıtalara Tunuıa çıkmış-
lardır. Cezayir kıyılarında bir li· 
mao ve bir uçak meydanı bom· 

bardı illin ediladştlr. Bir zırhlı, 3 
uçak remisi ha1ara uiratılmıştır. 

Uçak gemilerinden birinin yarası 

o kadar aiı rdır ki ozon müddet 
kullaoılmuına imkin kalmamıştır. 

3 kruvazör batırılmış, 14 kfu· 
vazör ba1ara uğratılmış, ayrıca 4 
muhrip ve avlzo batırılmış ve 7 

muharip ve avizo da ha1ara oi 
ratılmıştır. 

Ankara 16 ( R.G ) - Tana• 
sa giren müttefik kuvvetlerle, ha· 
va yoliylo Tunu1a giden Mihver 
kuvvetleri arasında ttmas başla

mıştır. Tuooıtakl Fransız kuvvet. 

leri müttefiklerin yanında harbet· 
mektedlr. lngillzler Şimali Afrika· 

ya yeniden büyük kuvvetler çıkar· 
mışlard·r. 

Şimdiye kadar hava yolile Bi· 
zerteye indirilen Mihver kuvvetleri 
say11ı on bini balmoştur. Bu mik. 
dar her an çoialmalchdır. 

- Devamı dördüocilde -

--------------------35 yılını t1ahşiler arasında 
geçirmiş bir Alman seg• 

golıının maceraları 

Yeryüzü insan
larının esrarı 

YAZAN 

L. Busch 

Bu eser ıizi, bilmediğiniz eı· 

rarenıiz alemlerde dolaştıracak, 
insan eti yiyeı.lerin korkunç iyin 
lerinde bulunduracaktır. 

• Bu eserle, serbest &1k insan
larının arasına ıirecek, onların 
şehvet iyinlerinde balonacakaınız. 

• 
Bıı eıer size vahşt kabilelerin 

çok rarip izdivaç şeklllorinl, iç
timai hayat tarzlarını öj-retecek· 
tir • 

Milli 
Piyango 

Kazanan numaraları 
bildiriyoruz 

Mılli piyaoronun 12 inci ter· 
tip birinci çekilişi pazar iilnü An. 
karada yapılmıştır. 

Bu çekilişte kazanan numara· 
lar aşağıdadır: 

20,000 Lir• 
377161 

10,000 Lir• 
288100 - 139468 

6000 Lir• 
373226, 193102, 170434, 195283 

2000 Lira 
022193, 029141, 060257, 072369, 
077279, 101441, 138556, 157183, 
185854, 186049, 190083, 191338, 
211786, 212167, 291286, 298910, 
316277, 34686l, 362497, l378972, 

1000 Lira 
008876, 012844, 0,451000 45288. 
061652, 069563, 074559. 081786, 
121155, 130616, 143144, 155747, 
182923, 196893, 203677, 223605, 
217177, 240484, 245528, 249149, 
251708, 268538, 269308, 269791, 
275802, 291366, 296074, 300209, 
300725, 312779, 307832, 310539, 
322175, 323474, 330674, 363106, 
379109, 382145, 398473, 

Diier ikramiyeler 
Son dört rakamı 2181, 9775 

olan biletler beıer yüz; son üç ra· 
kamı 51 O ola o biletler yüzer, ıon 
üç rakamı 493 olan biletler elliıer 
lira alacaklardır. 

Feci bir 
kaza 

Bir çocuk elektrik cer 
yanına tutularak öld · 

Dün tehrimizde feci bir k 
olmuş, bir çocuk, yarama.zlıiı 
kurban riderek ölmüştQr: 

Saat 11 sıralarında, yeni çı 
çır fabrika11nda 12 yaşlarında 
erkek çocuk , elindeki luti 
Hpan1a bir kuş vurmuş ve ban 
almak üzere fabrikanın dam 
çıltmışhr. Fakat, naaılta ayatı 
mıı, damıo üzerinden reçeo el 
trlk teline lotunmnı, cereyan ça 
muı neticesi hemen ölmtlftür. 

Zabıta tarafından tahklka 
baılaomııtır. 

Tat kömürün ton 
21 lira 

Ankara 16 (R. G.) - Baı 
resmi razetede neşroluoan bir k 
rarla, taş kömürilo 1 tona 21 
olarak tesblt edilmiştir. Reımt 
hu•osi binaların teıbini lçio k 
nılmak ilzere aatılan kok ve 
kömOrler 30 4-943 tarihine ka 
eski fiyatlarla ıablacaktır. 

Teıhln kömürlerinin 
maktatlar içio kullanılmaaı 
tır. 

Son üç rakamı 
196, 577, 614, 694, 695 

biten bütün bilet sahiplerine y· 
şer; 

Son rakamı 11 olan blletl 
Onar; 

Son rakamı 3 ve 9 olan 
lere do ikişer lira verilecektir. 

Şehrimizde AL TIN OLUK 
şeslnden bilet alan bir vataad 
10,000 lira kazanmıştır. 

Henüz müracaat edip para 
almadıj'ı için bu talihli vatan 
kim oldaj'u bilenemlyor. 

Şıuından BtUJncllan 

Köylü ve Çiftçi meseles 
G eçen rün Oç arkadaı ayak üzeri konuşuyorduk. Tabii n• 

ouştuj'omuza ıiz do tahmin edebilirsiniz ... Güniln, 11ahn eb a 
tuel blr mevzuu .... Köyln ve çiftçi meselesi. Köylüoiln ve çiftçinin k 
zaoç divaaı. Kalp ıızııı duymadan, vicdan azabı çekmeden ıatafath, y 

laadıra. ballandıra eski blnblr rece heUyelerl ribl anlat.lan köyllla 
israfı, çiftçinin Hfahatı meselesi. 

Arkad&1lardan birisi dedi ki, canım artlk bu kadarı da fatla • 
olmuı ki dedim. Ne olacak, dedi; lzmlrin bilmem baorl nablyeıinde 
ilç köylO blrleımifler, bir kaç şiı• bıyıklı «bıyıklı kelimesi bazı O. 
torların köylü dillle kalap rakı11na verdikleri lılmdlr.» çekmişler, on 

ıonra da bir otomobil çatırmııları Şııf3re şimdi biti lzmire bı&ra 
recekıln deaılşler. Şoför gece vakti ıridemiyecojinl, gitse de bid 

Sayın Saracoj-la bu defa mem· 
leketln iktiladi darama hakkında 
çok etraflı malOmat verdi. Yurdun 
iktiaadi durumunu inceden inceye 
acı ve tatlı taraflarilo açıklamak. 
tan çekinmedi. Fakat bu ·ihtiyaç. 
lara kartı aldığı ve icabettikçe 
•lıcaiı tedbirleri de ilan etmekte 
recikmedi. Tehlikeye kar~ı hazır· 
lanmış oldoiuou ıöyledl. BilhaHa 
.-ıinnet ve şükranla kaydedelim ki, 

9 Son teşrinde Mareşal bana 
rönderdiii telirafta, Afrikada bu. 
lunuşuradan dolayı memnunlaianu 

etmiı olan General Jiroyn aske 
ri komutan tayin ediyorum.• Pertembe günU 

Vişl rad)oıaouo yazdıiı bir 

alataiını s&ylemi~. Bunun berine köylOler de istediğin para olıtia, 
araba1ı diye otomobile kurulmuıtar ve yola revan olmoılar. 

= D•vamı ilçüncüde = blldlrmlıtir, 
hıllere röre, Mareşal Peton, Ge· bafhfOrUz. = Devaaıı dördün<:Qde = '·; -----------=---- BiZ 

- Dnamı lkhaçl Sablflll• -
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lSKERLiK 

Bu harbin en müthiş silahı 
Tankı durdu-
ran nedir? 

Mmrdaki lngi· 
liz taarruzu

nu inceliyen Re· 
uter'io ukeri mu
harriri diyor ~, I: 

· retle ba~Jada ve 

tesiri artan ve adet· devam etmektedir. 

J • " } t k Şimdiki cihan 
erı çoga an an sa· harbinin başında 

«Seklzioci ordu 
komutanı tama • 
men yeni bir ti 
biye tatbik etmek. 

var silah ve vasıtaları anlaşılıyor ki tan 

te, tankların Ö· 

nünde piyadeyi 
ilerleterek mayn 

tarlalarıodan yol 

bazı yerlerde t a n k ı 
durdurmuş v e bazı 

yerlerde is e tankın 

ayağına köstek vur. 

kuvar vas ı talar 

karşısında eski hi 
kimiyetini muha· 
faza edememekte 

dir. Bilhassa Ela. 
lemeyn gibi dar 

bir sahada ve mü 
m u ş t u r • dafi tflraf tanka 

açmakta ve on· ~ .;.:::::--_:::..... ........ ...:::::::_- karşı müdafaanın 

dan sonra tankları ileri 
dır. 

salmakta· icabettirdiği bütün tedbirleri almış· 

Bu sebepten bu taarruzdan 
çabuk neticeler beklemek doğru 

detildir.> 
Taarruz bu tarzda yapılırsa 

bundan çabuk neticeler beklemenin 
doj'ru olamıyağı hnsusunda Reoter 
•aha bir ile mutabıkız. Çünkü taar· 
rozan neticesi hurünün en süratli 
ve_en kudretli silahı olan tankıo, 
motörlü vaııtasının tempoıuoa de· 
iil, piyadenln harpıiz zamanda 
dalal beş kilometreyi aşamayan yü· 
rüyüş temposuna batlı kalmıı de· 

mektlr. 
fakat taarruzda tanktan evvel 

piyadeyi sürmenin bir tabiye yenl
ll;ine delilet ettiğini kabul etmek 
çok rüçtür . Zira daha tanklar 
mevcut olmadao da harp böyle 

7apıhrdı: 
Biyade ileri ııürülür, miniler 

bertaraf ettirilir ve arkasından a· 
tır ıilihlar gelirdi. Şurası var ki 
ba tempo ki.fi derecede hızla bu 
lanmadıiından ortaya tank çıkarıl· 
dı, duralamış , mevziler önünde 
dunmuş olan o rdu kütleleri hareke· 
tiolo bununla temioi düıüniildü. 

Nitekim 1939 42 harbinin bii · 
tllo bazla hareketleri de ancak tank 
ve motör aayeslnde mümkün oldu. 
Stmdl bittekrar mezvUere taarruz. 
da taok birinci kademeyi i~ral et· 
ai1or, mnzi muharebelerinde kifa. 
yettlıliii evvelceden 1abit olmu~ b~ 
luoan piyade öne ıürülüyona bu bır 
yenilik deiil, ancak bir rerilik ola. 

blllr. 

Fıllıııktka bu rerileın .. ye yalnız 
Mııır ceplıe1inde ve l 1ıtıiliı· 

ler tarafında rasgelmiyorıız. Aylar· 
dır Stalingralta muharebenin uza· 
yap srltmeıi, Sovyetlerin Kafkaslar 
da dayanması hatta bizzat Rom· 
mel'io geçen yaz f.lilemeyn mev· 
zinde dııralaması taokın bu ezici 
teıirinio kalmadıiana delalet etse 

ıerektlr. 
Biz, tank ıilihının her tarafa 

ıilip ıüpürdüğü, cepheleri ve mev
lilerl allak bullak ettiği zamanda 
dahi, harp tarihinin ve silih teki· 
mlllünün bize gösterdiii yollara 
bakarak, bir rüo bu azıh vaııta· 
nın da dordurulabileceiioe inanı · 
muı asla kaybetmedik. B111ün Mı· 
ıar cepbesiode piyadenin ileri ıü. 
rlllmeıinde yeni bir tibiye deiil 
ve faul tankaavar silih ve vaıı· 
talaran büyük bir tekamüle maz· 
har olmuş bulunduiu hakikatıoı 
Hziyoroz. 

Harp ıilih ve vasıtalarının 

tekamülü dalma şöyle ol· 
muıtarı Harbi kazanmak içlo insan 
dlmaiı ve kolu bir ıür ü faaliyet • 
ler aarfederek y~ui ıilih ve vaalta· 
lar balar. Fakat bu silah ve vasa 
taların müessir olduj'u rörülür fÖ· 
rtlimeı da defada bunu öoliyecek 
lmkinları araıtumaya başlar. Bu 
iki reçit mesai arasında kih yeni 

baluamuı ıil&h ve kih onu önle· 
t•a vaıatanıa tesiri uzunca müddet 

de•am •d•r. İ<1lıçla kalkanın, kale 
il• topua icadından beri devam e
den bu kartılıkla ilerleme ve hi
klm olma vazlyetl tankla. tankaa. 
ıar vasıtalar arıasında da •7•• aa. 

sa artık tankların bu bu mevzileri 
yaramadıkları yeni lnriliz tabiye· 
ıinden anlaşılmaktadır. Halbuki 
tank b:ıbıssa bu ribi dar ve müs· 
tahkem mevzileri yarmak için mey· 
dana getirilmişti. 

Mamafih bu mütaliamızdan 

tankın artık kıymetini zayi 
ettifi maoa11 çıkarılmamalıdır. Hayır, 
bilhassa Afrika gibi geoiı sahalar
da, her tarafı ve her istikametinin 
tahkimi imkanı olmıyac yerlerde 
tankın eski kıymetini tamamen mu· 
haf aza ettiğine kanilz. Bir defa 
cephe yarıldıktan ıonra tank eıki 

kıymetini yine iktisap edecek, sür. 
atlndeo ve zırhından dolayı piya· 
de ile kıyaslanamıyacak fayda· 
ları haiz olan bu sillh manevra 
alınanda yine kendiılni gösterecek· 
tir. Yukarıda da dediğimiz rlbi 
çöl ve geniş Afrika illkesi bu ba· 
kundan en müsait harp aahoeıidir. 
yalnız dar sahalara relioce bun· 
dao ıonra vaziyetin deilıeceğ'lol 
•On zamanlarda muhtelif harp sah· 
nelerindeki muhtelif misalleri bize 
röstermektedir. 

iyi tanksavar topu, bol mayo, 
bataklık, nehir gibi su minileri, 
akar yakıtao yanmaaıoa teair ede· 
cek kadar fazla sojuk tankın işe 
yaramaması ve hatta eskiden oldu. 
ğu gibi piyadenin öo safta ileri 
atılmaıına lcabettirmektedlr. lnrillz 
sekizinci ordu komutanının yeni 
diye tavıif edilen tiblyesi ribl 
Stalingrad ıokak ve dolaylarında 
tankla beraber hareket lçio teıkil 
edilen ho1Usi Alman piyade birlik. 
leri ve bütün harp aahnelerlnde 
yavaşlıyan, duralayan ve mevzi har· 
bine inlulip eden hareketler buou 
fÖJtermektedir. 

Tesiri artaa ve adetleri çoia· 
lan taoksavar ıilih ve vasıtalan 
bazı yerlerde tankı durdurmuş ve 
baza yerlerde ise tankın ayafrma 
köstek vurmuştur. Bundan ıonrakl 
harplerde buna •röre hazırlanmıı 
ordularda bu çeşit hareketlere dai· 
ma şahit olacaj-ız. 

Bir tathcı mahkem•J• 
verlldl 

Aafalt caddede tatlıcılık yapan 
Ka1ım oğlu Salih Mutlu Kaya, 
nokaan dirhem kullanmak ve yük· 
sek fiyatla tatlı satmaktan ıuçla 
olarak adliyeye verilmiştir. 

Bir gaz latlfclal •dll· 
J•J• verlldl 

Radyo tamircilijl yapan Tah. 
sin isminde birinin evinde fazla 
miktarda ıaz bulunduiu haber a
lanmış, yapılan araştırmada evinde 
6 teneke ve bir bidon içerisiode 
gaz bulunarak suçlu adliyeye ve· 
rilmlştir. 

Maarifte tarlnler 
Bayan Ayşe Onatı şehrimiz 

öiretmen okolu biçki-dikiş öjret. 

menliiine. ilk tedriaat müfettiıleri· 

mlzden Halim Alranoıilu Bile<!ik ilk 

öiretlm müfettişliifoe ve yerine 

Arif D"tan Genç tayin edilmişler

dir. 
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14000 Sandık 
bir içinde 

manastır 

Amerlkada 12 nci asırdao kal· 
ma eski bir lspanyol manas· 

hrı satılmıştır. Bu maoashr san 
daldar içinde duruyor!.. Manastır 
ispanyada bulunuyordu. Bir rün 
Amerika razeteler krala Hearst 
şatosuoda eski bir manastır kur· 
mak iatemiş, adamlar röndererek 

lııpanyadan çok eski ve çok fÜ 
zel bir maoashr sabo almıştı 

Mana.tırıA her kısmı müte• 
hauaslar tarafından yıktırılmış ve 
parçalar 14000 ıtandık lçioe kon· 
muştur. 

Sandıklar Amerikaya oakle· 
dildlkten sonra rouhart be bış• 
lamaş, manastırın kurulması işi 
geri kam ıştır. 

Şimdi Hearst eski manastır · 

dan vazgeçmiş, relen parçaları 
satılıj'a çıkarmıştır. Fakat saodık· 

lar kendisine 500 blo dolafa mal 
olduiu halde kimse 19 bin do · 
lardao fazla vermemiştir. 

• 
~

aponga is· ~ Uzak • ı a ~ k 
• • harpleraode 19· 
ının nıenşeı 1 J m geçen a• 

ponyanıo lımi nereden gelmiştir ? 
Japonya, Japoolar ve yabancılar 
arasında muhtelif isimlerle malam. 

dur. Daha lsaoın doiumund&n 
670 yal evveli, Japonlar kendi 
memleketlerine Nihon ( Ni - tai 

= güneş , hon = başlanrıç ) 
veya avam llaanında ( rüneş do· 
rao memleket) demek olan «Ni· 

pon> demeie başlamışlardır. Av. 
rupalılar, J•pon adalarıodan en 

büyüğünü elin bu isimle yadetmek 

tedlrler, 

Japonyada, «Büyük Japonya» 
demek olan « Day Niyorı > iımi 
de çok kallanılmaktadır. 

Jıponya Çin yazaıile «Ya -
Peokuo> diye yazılır. Avrupalılar 
da Çinceden alarak Jsponyaya: 
Capon, Y apon, Japon .. » demiş 
lerdir. 

Japon edip ve ıalrleri ise 
eserlerinde memleketine « Yama· 
to > derler. Bu da, «dağlarao ka· 
pm demektir. 

Şekerin Adanada satış 
fiyatları tesbit edildi 

Kesme şeker 528, 
toz 507 kuruş -- Şimdilik, satışa çıkarllabi· 

lecek bir vagon teker var 
--. Belediye encümeni dün toplanmış, Başvekaletin şekere koduğu son 

fıyat üzerinde şehrimizde toptan ve perakende şeker satışanın kaç ku-
ruştan yıpalablleceğini kararlaştırmıştır. 

Brşvekiletin evvelki günkü tebliğinde de bildirildiği gibi fabrika 
teslimi kesme şeker beş lira ve toz şeker de 480 kuruştur. Vi.ayetimi · 
ze kadar olan muhtelif nakliye masrafı kilo başına üç kuruş olarak he
saplanmıştır. 

Buna yüzde 2 toptancı , yüzde 3 de perakendeci zamma eklenmek· 
tedir. Bu hesaba göre kesme şeker şehrimizde toptan 513, perakende 
528; toz şeker iso toptan 493, perakende 507 kuruş ve serbest olarak 
satılacak tar. 

Şimdilik aatışa arzedllebilocek toptıın şeker bakkal Yusuf Ocak na• 
mana gelen bir vpgon şekerden ibarettir ve oo zaman 11tışa çıkarıla· 
cağa henüz teıbit edilmemiştir. 

Duyduğumuza göre mahkeme kararile musadere edilip belediyeye 
teslim olunan şeker sabit gelirli vatandaşlara eaki fiyat üzerinden karne 
ile dağıtılacaktır. Bunoo içinde Vekaletten emir beklenmektedir. 

Bu vaziyet karşısında kazino ve kahvelere kooulao fiyat brara 
kaldırılmıştır. Alakadarların lfadesine nazaran bir fincan kahveyi 15 ku. 
ruştan aşağı içmek mümkün olmıyacaktır. 

Dün sabahtanberi halk toptancı bakkaliye mağazalarına akın ede· 
rek üzüm ve pekmez kapışmaktadır. Piyasada pekm'z hemen hemen 
kalmamış ıibidir. 

Ankara 16 (R. G.) - Son kararla şeker üzerinden alınan primler 
Ziraat Baokuana yatarılac•ktır. Bu, Türk parasının kıymetini korumak 
gibi yükselt bir gayeyi istihdaf etmektedir. 

Şekerle ilgili bir başka karar daha neşroluı:ımuştur. Bu kararla, 1942 
şeker kampanyası için şeker pancarına kiloda 2 kuruş zam yapılmıştır. 
Ayni zamanda müstahslH pancar eklmioe teşvik için, kendilerine yüz 
kilo pancara mukabilibir kilo seker verilecektir. 

Y anl müıtahsil hem pancar için kiloda 2 kuruş fazla alacak, hem 
de teallm edecej'i her 100 kilo pancara karşı bir kilo şeker kazana. 
caktır. 

Sabit gelirlilere, 120 ve 140 kuruş fiyatla nüfus başına ayda 600 
rram şeker verilecektir. 

Ziraat mUdUrlUAU selek· J TUccar olma1anlar mal 
törlerlnde ne kadar stoku 1apamı1acak 
hububat temlzlendl? Ankare 16 (R. G.) - Yeni 

Seyhan Ziraat müdürlüiüne bir kararla, her türlü sanat ve 
ait be~ adet ıelektör makineıile ticaret erbabının faaliyet aahaJarı 
muhtelif ova köylerinde 942 Eyhll dışaodaki malları stok yapmaları 
ayında 524379, Biriociteşrln ayın· menedilmiştir. 
da 341352 kilo ki ceman 865731 Diier tarafta,, tüccar olmayan· 
kilo çiftçi hububata temizleodirll· lar da, ticaret maksadile her hanri 
miştir· bir maddeyl ıtok yapamıyacakludar. 

Köylü ve çiftçi 
meselesi 

- Baş tarafı birincide -
Tabii ben ba kuyruklu, bu 

kulakla yalana lnanmadıiım için 
ses çıkarmadım. Fakat diğer arka· 
daşımız, ayol sende şu bal gibi uy• 
durmaya inanıyor masun? Sana 
.bu yal~na uyduran daha bu nahiye 
ıle lzmır arasında on 1ekiz saatlık 
bir mesafe olduianu unutmuş. De. 
di. Ben yine sealenmedim. Diieri 
yine devam etti. 

Peki Polatlıda Flricider alan 
köylüye ne dersini Hele Adanada 
barlarda bol bol para yiyen, beş 
yüz liraya bir ıigara kiğıdı kadar 
kıymet vermlyen köylüye ne bu
yururaunl Artık yatakla varoolar
da, tayyarelerde köylülerden yer 
bulmak imkina da kalmadı. Bu 
~oiru mudur? Köylünün bu kadar 
asraf yapmasına fÖz yummak na· 
sıl olur? onun böyle har vurup 
harman savurması oo demektir? 
Diye kulaklarına akseden dedi ko· 
duları ıöyleylp. duruyordu. Bu de· 
fa da ben dayanamadım. Arkadaş 
dedim. söylediğin şeylerin hepıi 
de yalandır. Haydi yalan olmasın 
da mübaliia olsun. Haydi müba
liia olmaaın da bir hakikat olarak 
kabul edelim. Fakat sen bu mem
lekette köylü nüfuıunu biliyor mu· 
ıun? Bu memlekette bu ribi şey· 
leri yaptıianı farzettlğimlz kimae
lerin köylü elueriyetlnin kaçta ka-
çana teşkil ettiğinin farkında masan? 
Bu söyledlğini yapanlar belki de 
Türk köylüsünün yüzde birini bul· 
mıyacaktır. Biz bunları bir tarafa 
bırakalım da hakikati rörelim. 

Birazcık aklımızı, birazcık mu• 
hakememizi , birazcık lnıaf•mızı 
harekete getirelim. Uydurmalara• 
mm, hekiyelerimizi ciddi müşaho· 
delerimlzlo, hakikati köylü ve çift· 
çi vazlyetile mukayese edelim. 
Ra1treleoin ıözüne kapılarak bir 
kaç köylüyü, hatta bir kaç yüzünü, 
hatta bir kaç biolni içer görmekle, 
eğlenir bulmakla şu memleketin 

- Devamı üçüncüde -

1 
' 

t 

Glornale d'ltalia gazetesinin Don nehri cephesindeki muhabiri , 
Rusların şu harp hilelerini yazmaktadır: Bir rüo bir ltalyao as· 

keri diri olarak esir etmek istediği bir Rus askerini takibetmlıtlr. 

tarafından bulnnmuıtur. Çok tecrübelerden sonra lastik kumaştan yu
varlak bir kayak vücuda getirml~; bunnn içerlıine de otomobil, bisiklet 
tekerleklerinde olduiu gibi bir ince lastik minder daha reçirmiştir. Bu 
minderi hariçten hava ile ıiılrmiştir. Uj'raşa utraşa buna daha mükem· 
mel şekil, biçim vermiştir. 

fakat nehir sahilinde artık Rusuı:ı kaçamıyacaiını, duracaiını zan
nederken bir de ne görsüo, bu Ras askeri, derin nehir üzerinden bat· 
madao kaçma;a, yürilmeıine devam etmiş. Böylelikle Rus kaçıp kurtul
duktan sonra ltalyaolar tarafından nehirde yapılan tetkiklerden. nehir 
ıuyu seviyesinin 40 santimetre altında Ruılar tarafından kurulmuş bir 
köprünün bulunduğu anlaıalmıştır. 

Bir defa da ltalyan askerleri Rus cephesinde, birkaç metre uzakta 
önlerinde yerin oyoad1ğıoı, kımıldadaiını, görmilıler. Bunu evveli aerap 
gibi göz 4aşırtması zannetmişler. 

Fakat bu kımıldamanın birkaç yüz Rus a~keti oldoğllnu ve ceket
lerinin de toprak renrinde renkli, benekli boyandı jını, bunun için yer
den farkedemediklerini anlamışlardır. • Kauçuk kayık, 30 yıl 

önce icad edildi 
Kauçuk, lastik kayık, bugünkü harbin en mUhlm aıkerl vasıtası 

olmuşları Onun aayesinde askeri kıtalar nehirleri, gölleri geç· 
miştir. Yine onun vasıtasile köprüler, aallar kurulmuştur. Uçalr.larm mec
buri ln:şlerinde pilotlar, denizlerde, Kızılhaç veya karakol uçakları ta· 
rafındaD f.Örü.}i.inceye kadar ODQn sayesinde Canlarını kurtarabiliyorlar, 
Harp ıremılerınde de kauçuk kayık, bir kurtarıcı vasata olarak kullana· 

lıyor. 
Şimdiki harbin kopmasındab evvel li~tik kayırın mevcudiyeti yalnız 

mahdllt kimseler tarafından biliniyordu. Halli çok klm1eler bu kayıkların 
şimdi ke4fodildliinl zannederler. 

Halbaki 30 Hn• •vv•ll 1912 yılında Alman müherıJlıi M. A. Richler 

ilk listik kayık modelini Rlchter, Drava nehrinde tecrübe etmiştir. 
Sonra da daha ziyade mükemmelleştirerek buna, yüksek reami zevat 
huzurunda Trlyeıt iskelesinde merasimle göstermiştir. Ve neticede keıfl 
kendi namına teıcil ettlrmiş, ruhsatname almışlar. Buodan sonra seri ha· 
Hnde kauçuk, laıtik kayıklarao imaline başlanmıştır. 

Uınumi harpde lastik kayıtın tatbikatına reniş •urette reçilememlş· 
tir. Bu harpde Almao akaocaları, iıtikim kıtaları tarafından liltik kayık 
devamla surette kullanılmaktadır. Roa nehirleri bu kayaklarla reçilmek· 

tedir. ·• Bir in.san susuz ne 
- --- - .. -
kadar yaşayabilir ? 
A m~rlkada Micbigao ünlversite.t profeıörlerlnden doktor Collet 

bı~ losanao ne kadar müddet suıuı yışayabilecej'ini araştırmış, 
b!rçok tecrubeler yapmıştır. Neticede ıusuzluiun vücudun ağırlıiman 
yuzde alta nispetinde azalmasına aebep olduiunu meydana çıkarmııtır. 
Bundan sonra susuzluk rene devam ederae vahim bir şekil alabilir. 

Amerikalı doktoruo heaabına göre 70 kiloluk bir insan vücudund• 
büyilk bir arıza olmadan 4 kllo kaybedebilir. iki üç rün Stı içmemek bu 
kadar kUo kaybetmeie sebep olur. Bu müddet reçtlkten sonra dil sert· 
leşir, cilt korur, gözler çukura batar. Bu susuzluk neticesi ölilmün baf· 
langıcıdar. 

Normal bir insanın 2 litre suya ihtiyacı vardır. Çok terleyenlerdt 
lelamyat neticealnı.le ıu kaybedeulerd• bu ihtiyaç daha fazladır, 
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YAZAN 
NECMEDDIN 
SADAK 

HükGrnetin uzun çalışmalardan ıonra Mec\i!O 
rotirdiii kararlarda dikkate çarpan özdo(in, 
fÖy boyamak, yahut bastalıiın sadece dış fÖı· 
terilorlni savuşturmak isteyen geçici uyoşrorma· 
lara deiil derdin köküne varacak tesirli ve sü· 

rekli çarelere dayanmasıdır. 
istihsali çoğaltmak ribi temelli tedbirler uzun zaman ister. istihlaki 

k11mağa ve daiıtımda tam adalet rözotmeğo memleketin soıyal bünyesi 

elverişli değildir. 
Başvurulacak toıirli çare, pahalıhiı azaltacak, yahut pahalıhjın art 

txıastna enrol olacak yolları bomon bularak adaleti, bunlardan en faıla 
zarar gören halka tatbik etmektir. 

Bonon içindir ki hükOmet, ilk iş olarak, az rolirli vatandaşları yani 
kazancını pahalılığa göre çoialtamıyanlara elden geldiii kadar giydirme· 
ie, doyurmağa karar vermiştir. 

Sayısı bir buçuk milyona tutan, çoio şahirlorde oturan bu muzta· 
rlp kütleyi bükOmot, müstahsilden doiradan doiruya alacıiı maddeler· 
le yışatmağa çalışırken, dolayısllo plyaaaya genişlik vermek, alıcıyı azalt 
ınak surotilo do fiallerin yükselmesine engel oluyor. 

Yaranın üıtüne büyük bir coaarotle parmak baaan Saracoilo, fiat · 
larin yükıelmesiado yalnız eşya azlığının değil, aynı zamanda para bol· 
loğuoun da imli olduionu Meclise anlatmaktan çoldnmomlş ve en ehem 
ıniyotli tedbir olarak bir nevi para azaltımını ileri sürmüştür. Piyasadan 
büyük miktarda para çekmek zarureti karşısında bükamet, bir hedef da 
ha gütmüş oluyor: 

Buhrandan bol bol iıtifado ederek para kazanmış o)aoları milli mü· 
dafaa fedakirlıiına ortak etmek, kazanç vorriıl uıallerlnln okslklorlne 
ve kaçamak yollarına sıiınarak türlü hilelerle kazançlarını glzloyon züm 
tedon bu vesile ilo tam vergiyi almak. 

Varlık vergisi, bir taraftan mil1onlıırca liranın geri çekilaıeıi sure 
tile pahalılığın önünü alacık on teıirli çare olduğu gibi, kıazandıkları 
pualarlıı bu pahalıhia yardım etmiş olanların Devlete ödeyecekleri on 
adaletli borcu teşkil ediyor. 

Bu bir defalık vergi, mali, lktfsadi bir tedbirdir. Fakat aynı zaman· 
da, halkçı ve devletçi Türkiye Cumhuriyet rejiminin, memlekete iktisa
di muvazeneyi kendi lehlerine bozmak gayretinde hor türlü haklara, 
hudutsuz hürlyotlore malik olduklarını sanan bir zümreye karşı ilk lhta· 
rıdır. FovkalAdo zamanları icabottlrdiii bu fevkalade tetblr memlekette 
yapacağı derin iktisadi te1lrlerdon başka, bu mesai zamanda vurguncu-
luk ve bo kazançtan başka bir yüküm tanımayanbir çok kimselere za. 
llaan zaman vatan borcuna ödemeii do öjntocektir. 

Hükumetin pahalılığı önlemek, fiyattori tutmak için alacaiı tedbir· 
ler bunlardan ibaret do değildir. Milli Şof'in göstordiil hedefe varmaiı 
başlıca vazife bilen bükOmot' :ıamana vo ihtiyaca röro her tedbiri al· 
txıakta durumsamıyacaktır. Herhalde anlaşılması Jizımgolen şudur kl 
Cumhurroisinin nutkundan sonra Moclls ve hük.Omet memlekette no fi . 
kir anarşisine, ne varrunculoia mll1Dade etmek, no do bn tehlikeli rün· 
lerdo milli müdafaa siyaaotimizi zayıf düşürmek rafletindo bulunacaklara 
txıüsamaha etmek niyetinde degildlrler. 

Harp kendini müdafaa zorunda kalan milletlere çok aiır kan feda 
klrlığı yOklotlyor. Harb dışında kalmak bahtıyarlıiının lılç bedelıiz sa· 
tın alınacağtnı ıanmak en büyük yanlışlıktır. 

Momlolı..ell• bir doh2et ve tedip politikaaına henüz yanaşmak lıto. 
ıolyon Saracoğlu Şükrü hüiOmotloo yardım etmek, aldığı ve alacaiı 
tedbirlerin tatbikini kolaylaştırmak, etrafımızda dünyanın katlandıiı can 
ve kan vergislnden daha zor olmaaa i'eroktlr. 

HükOmet, aldıiı kararlarında memlekete iylllk, ronişlik retireceil· 
no inanıyor ve ğüvıniyor. Mocli~ kendisilo birliktir. Başarının yaradan 
fazlaaı çiftçi, mtmur. tüccar, halk. k()ylü bütün vatandaşların iyi niyeti· 
ne bağlıdır. 

(Akıaıo'dın) 

işi düşmüştü; cxx» dairesinin da, yarım saat evvel yediği yoiur· 
taş basamaklarını tırmanıyordu. dn sarmısaklı p.ıtlıcao kızartması-
Ôilo ~paydoıu bitmek üzereydi. nan rehavotilo kendinden g,.çmeio 
Yarım aaat öoco memurlara fO• hazırlanan odacı, paydosu bitiren 
tirdikleri piyazın veya ıoianlı köf • ıankl oymuş rlbi, rakkaalı saate 
tenin tabaklarını almaia gelmit be- öfkeyle baktı. Ve, mesainin baş• 
)aı ceketli lokanta garsonları. loş, layıp başlamadıiını soran kır saçlı 
tozla koridorda bokloşon «Ashabı adam, bu öfkenin ilk kurbanı ol-
ID•salih»ln arasında dolaşıyordu. du ı 

Dalrovt merdivenin ortaıında, ' - Dur bo babalık! Y ediii· 
cırara dumanilo renrinl kaybetmiş mlzi burnumuzdan rotlrecekıl • 
•ılr.i bir ip1 alt kattan çatıya kadar nlz 1 
Çıkıyor, büyük bir çınrr•iın kul. Kır aaçlı adam, yutkundu. ·ı• •• 
J>ıına geçiyordu. vokkillle boynunu .bükerek reri 

Cami, medrese civarlarında, foklldi. 
)iilr.ıek çınarların rölge1inde nar- Ağlamaklı bir ıcılo, Solimiye 
tile tokardatan, kahve höpürdeten, dert yandu 
tavla atan müşterileri «devlet ko· .-. Devlet memurnil. Et.ı büyü· 
fn»ndan kotomak endlşesile1 yGk· jilnden odacıaıoa kadar işte b"p 
•ek •taç dallarına çıntıraklar asıl· böyle - dedi - halkın işini rör· 
lll~tır. Mü~toriler araaında soiirton mek maksadilo halk tarafından 
kahve ıarsonunan bit variftsi dt1 maaşla tutulmu' oldajonu düşüne. 
''•da ba çınrıraiın ipine yapışmak bilene raıtlamadım ı Memleketin zayıf 
"' güvorcloleri korkutarak yaynık bütce1inden yılda doklan mllyoo 
tırıoaktır. · lira alan kırk iki bin memura röre 

1939 yılındı, belli başlı bir halkın iti anraryadan baıka bir 
dairedo, yangın ihbar tertibatı ye. 4oy deill ... işimizi ~ördürmek için 
~İne böyle garip bir orta çağ va· 1eçtij'imiz bo adamların birinci 
ıııtaıı kullanılışı Solimlyi gül- plinda rayoleri, kondllerlni mevki· 
diırdl}, lerlno 11kı sakıya bailıyacak, istik· 

Koridorun latn ortımnda du· ballorlni rarantiliyecok nizamlar, 
tan uzan, rakkıaslı saat birdenbire kanonlar hazırlamak oluyor. B6n 
ikiyi vurdu. . ründo llç Uta kazanabileyim diye 

t'ıtığı f ırlamıı kauife koltoiao· aabıhıu yedlılndın akıaaun doku· 

BUGON 

IO>öırd ~ D"ilC\ÜI tnaırp 

yoDonda Avırupe Bir Parisli 
Kadının 24saatı 

Çünkü fotoğrat kağıdı artık Sonra çabucak, dört kat mer· len Jean yatmıştı. Ço-:uklar oda· 
bulıınmıyacak ve Jean titiz olduiu divoni yeni baştan tırmandı. Ev lırında uyuyorlardı: Paul ökıürük 
için çok mükemmel iş ister. Si· sakindi. Çocuklar mektep vazife · haplarını sıcak ve iyi bir ıhlamurla 
monne roıimleri kiiıda ağır aiır, lerini yapıyorlardı. Kocası bonüz beraber almıştı. Bütün bunlardan 
dikkatle çekti. Oooo için, rri ro dönmemişti. Simonno sırtına bir sonra Slmonne bir sumeni açtı. bir 
bunu hili yola koyarken acele bluz geçirdi. Lahzada çorbayı oca- kiiıt aradı, Stilo bozulduiu için, 

etmoai lazım. Mu YA z A N bir mürekkep şi· 
cizo kabilinden, .--------• ·-------• şesinin kapaiını 
hor şey 1aat beş açtı ve daha 

ton biraz önce ha · G D lı l , yeraltı treninde, 

b·:ı~~~~! ço!:~~~r eorges u ame kendi zihoindoba 
6 T zırladıiı mektup· 

vo yamandı; hat Gazette de Lausanne'dan lardan birisini 

ti akşamıa çorbası ----------------------------·• yazmaya başladı: 
bllo • artık emayları dökülen vo ' ia, tepsiyi hava razı fırınına yor. «Sevgili Kuzenim, röı.ıderdiiiniz 
yenisini bulmak imkinıız olan· ten· leştlrdi. Bereket versin kl artık şeyler çok makbalümüzo geçti. 
coredo pişmiş, duruyor: Lahzada karnı aç deill; bir fincan çay içmiş, Yumurtalardan ikisi kırılmıştı am-
giyindi ve ıokaia çıkmaya hazır fıstık küıpoıinden yapılma bir do ma buna şaşmamak gorok. Çocuk· 
bir hale reldi. Simonoe otuz beş pasta yemişti. Amma bir fincan tar bunları hemen yediler. Kotaya 
yaşında; şık ve sevimli. Hatti al· çay da ne aüzol •eyi b li' Lii d b' 
nıaı boruştnrm11a tam mlaaııiyle • • am a 1 • 1 1 ve uzun ır sap 
rüzol olacak. Akşam yemoiindo Jean düşün· sicimle beraber ılzo reri gönde· 

celi çünkü işleri kötü ridiyor. Si· rlyornm. Biz sizin için bir şey ya· 
paliHot'iara ritaıok içhı Si· monno Paliuotlardaki cıyı anlattı, pamıyoroz amma, ıiz yine bizi dü 

monno do herkes ribl yer· bakkalın önünde sıra beklerken şünüyononaz. Ne kadar iyiılnlz.» 
altı trenine bindi. Trende dudak· 
larını oynatıyor vo zihninden, Ol· araluıoda balondaio insanların Simonne bütün bunlara aynı 
rarh bir takım mektuplar hazırlı· taklidini yapb. Yeraltı treninde adama hiç olmazsa on defa daha 
yordu. Amma işte, Sovre1 • Ba- rattladıiı adamları tarif etti, der• yazmıştı. Uzan uzun içini çok.ti vo 
bylone litaayonona gelmiş bile. Si· kon horkoı ıöze karıştı; yaşama rataiına doğru baktı. Şonra, bir· 
monne Paliasot'ların evine çok IO· znki yeniden alovlondl. Slmonno don bire, aklına relen bir. düşünce 
vimU bir tavırla ırirdi. Yanındaki· kllçücük dünyasını noşedon yana keyfini kaçırdı: Bütün bo bengi· 
lorlo çok nazik bir eda ile konıı· da besliyordu, medo hafta ıonları tozlu ançüvez 
şuyor. Hazırlanan gutoyi iştahla Sonra tekrar bulaşık yıkadı. satan ' Lıı Bruyore ıokağındaki 
Yerken içinden do •o·· le dM"Ünu·yor Kalma• rorapları bitirdi, Cıtheri. • .. Y u,. .. T kitapçı dükkinıoa uiramayı unut· 

ve böylelikle akşam yemeii yemem; ne'in robnndakl küçük lekoyl çı· 
çocuklu daha fazla yemek imlı:i· kardı. Sonra PaulQn cakotinio dir· muş tal " 
nıaı bulurlar.• aoklerlni ördü .. Sonra ipin üzerin• 

- Snn -

Biraz ıonra, Amsterdam ıoka. do koruyan resimlere bir röz attı. 
ğ'ım yeniden tırmantrkon Slmonne Sut, nasıl oldoğ11 bilinmeden, bir· 
laaanıo batını döndüren ahş veriş. don bire on bir buçoia K•llvor. 
lor do yaptı: Bir limon, bir baş oaiştil ... 
sarmısak buldu. Hattl, çingene kı. 
lıkh bir kadının kartlız olar"k sat 
tı;ı bir yumak iplik bllo ole geçirdi 

* * * 
Simonno birden bire yalnız 

kaldı. Keyfi yerine 1re· 

Batvekilimizin nutku \ 
Baştarafı birincide - aımıza uyan ne milkemmol bir tod· 

Türk köylüsQnün kalbinde, kafasın- birdir VO yarın için de ne rüzol 
da ve tarihinde hiç unotulmıyacak bir eser olacaktır. 
darecede onu kayıran, ona içten Netice olarak .şuna söyleye• 
l'olen bir sevgi, bir alika vo bir lim ki, bu nutuk hor bak,mdan az 
şefkat rösterdi. Hole düne kadar müstesnaları harlc, herkeıi momnoa 
köylüyü vo köyü yapmacık bir odo· etmiş ve herkoao yeni alınacak 
biyat mevzuu yapan ve burOnH, Lodbirlorlo memleketin vaziyetinin 
onun refaha dofrn yürüyüşll kar· daha iyiye rötürülocek bir meaaiye 
şmnda dilleri tutulan, kalemleri rlrişilmiş oldaia lcaoaatinl ver· 
kırılan muharrirlere verdiği ders . miştlr. Hor halde Saracoğlu HOln1 
ne kadar yerindedir ve bu memlcıko· metinin muvaffaklyetlerino omnl· 
tin özOnü rören bir devlet ada· yotlo ve itimatla bakabiliriz. Yal. 
mının DO canlı ifadeleridir. Sonra DiZ bu rüveoli hava içinde iıo her 
bütün devlet işlerinde ve çalı~ma· vatandaşın kondiıine düşen tok 
larında kendisine yerine amil ol- vazifenin do her hanri sahada 
duiuno söylediği adaletin varlık olursa olsun, hükQmeto yardım 

yorl'İsi suretinde tecellisi de zam&· etmek olduiunu bilmeliyiz, 

BERAT 
zona kadar didiniyorum. 

Halla oldatom gün hazırdan 
yiyorum. Çalışamaz hale roliace 
silrüneceilm". Ahdettim: Oilomu 
kolay. rahat vo müemmen bir ha· 
yata kavuşturmak için memur ya· 
pacığıml 

Selimi, bedbin ihtiyarı müdU· 
rün oda11ndan ailar bir baldo çıkar. 
kon tekrar rördü. 

Odacı1 bıyıklarını burarak, 
slnıl bir tavırla ona yaklattı: 

-a Bayılmak lizım. babalık! 
diye ıöylondi. E~lerlnıJo tomar 

tomar derkenarh kiiıtla kapıda 
birikenler, rülilşorok tekrar et
tllet! 

- Bayılmak IAzım, babalık ... 
lşlnin yürüyebilmesi için bayılmak 
liı:ıiiil 

Ôocı utancından kulaklarıtıa 
kadar kızaran ve ıonra hiddetinden 
moraran Selimi «Rüşveti alan mo. 
mor kadarı rüşveti tabii sayaa ve 
soilatimali likayt bir iatihıa ile kır· 
şılayan halk da mücrimdir.• diyen• 
lore daha kuvvetle hak verdiı 

Kolayca alabllon memur lçha 
rüıv•t bir itiyat, bir ikinci tıblıt 

haline gelmiştir. Oaoo ahllkını if. 
ud ediş bakımından. rüşvet vere· 
nln snç kefesi, rüıvot alanın ıuç 
kefesinden şUphoıiz ki daha aj'ır 

baımak lbımgellr. 
Herhangi bir vatandaş rlbi 

doiil. razotecilik hüviyetini kalkan 
olarak : kollandıiı için, işini k.o. 
laylıkla ve müsbet şekilde bitiren 
.Sel&mi, daireden çıktıiı uman1 

vazlfoıılni bir başk.11ına devrede· 
t•lt dörtyol aitındaki tünoiindon 
inen ve bir dostunun kolona riton 
lıarot memurunun kooaşuşunu en• 
torosan buldu. Ga1rl ihtiyar1 bir 
tece11Uıle arkalarından yütlldü. 
Şişman kırmm yanaklı momor ön. 
lerlndon reÇen takıiyl röatordi: 

- Bu ıoföre dikkatli baki 
- Kaktuıı. 
- İki dakika ıonra bir «Spa-

hl ocatı• retirecek ban• ... 
- il 11 
Ptrftmlerl muşamba kasketin. 

deh fıtlayatJ, aizı kulaklarına 
varan jenç bir şoför, önlerine dl. 
kildlı 

iki üç kelime hoşbeş ve ay. 
rılıı . . 

Nazarı dikkate 
Abidiopaşa caddotlndo Batmaz 

dlkişyurdu eski postahane cadde· 
ıiade 11 nomrolu haneye taşınmış· 
tar. Sayın müşterilerini orada ka· 
bul edecektir. 2734 

Etiket mecburiyetine 

uymayanlar 

Bakkal Abdullah otla Hacı 

Ali, lhrahim oflu Ali Dülrer, E· 

min otlu Mustafa Çolak, Mastaf a 

oğla Mehmet Soydomir, sattıkları 

maddeler üzerinde etiket bulundur. 

madıklarındao, haklarında tutulan 

ubıtla adliyeye verilmişlerdir. 

Bakkal SözUdllz de, kırmızı 

merciaıoj'io etiketini rayice uy. 

mayarak 135 kuruş ilzerinden yaz· 

dığından h:ıkkında kanuni muamo· 

lo yapılmıştır. 

Şimdi, şlıman memurun elinde, 
inhisar idaroıinln lükı cıraruı var· 
dı. 

- Şu teneke katuyn rörüyor 
moıun? 

- Evet. 
- Bunun lçindeu bir rümüş 

Ura çıkacak) 
Ve, tombul parmakları kııtu· 

yu aralıyor, hoklı:abaz Kaznöv, ya· 
botta hokkabaz Zati Snorur mo· 
haretilo bir rümiiş lira çıkarı• 

yordu. 
Ooıtanott aj'zı: hayrett•n bir 

karı~ açıktı: 

- Olur şey deiil ... Olur şey· 
değil" Bravo Vı&llıbil 

Daha iki saat önce dörtyol 
arzında, perı;emlori muşamba kas· 
kelinden fırlayan şoför, bir vatın· 
dışın canına ok.omaia ramak k•· 
lan korkunç bir 10yrü10f er ıu~o 
lılemlşti. 

Sollmi, mürteıiyl hicvod~n bir 
halk masalını hatırlıyor: 

Sakala ıövmeoln ea büyük saç 
1ayıldıiı devir .. ı Adamın. biri, ada. 
mın biriolıi sakalına küfrediyor. 
mahkemeliit oldyorları Davayı ra
ren ihtiyar kadı, ııarıitnı bastırı. 
yor. Bemboyu nurani aakılınt oy
natarak, suçluya açıyor ıgzınt, ya 
muyor röıünU... «Behey oid&n, 
kanaoo bllmtı mlsjn ki sakıh tez• 

Köylü ve çiftçi 
meselesi 

- Baıtarafı ikincide -
o büyük çokluğunu, o masum, o 
çalışkan, o oamu la, o biç bir fo. 
dıkirlıktan kaçınmayan, kahraman, 
vefakar, o köylü donen, o çlftçl 
tesmiye edilen iosanı bu kadar ka· 
ranlık rörmoğo, bu kadar karanlık 
göltermeğo gözümüzü, dilimizi alış. 
tırmıyalım. Sonra köylü bakkında 
yanlış vo fona fikir ve kanaatleri· 
mizi do doiiştirmcğe çalışalım. O· 
non kaderini yalnız tarla sürmeğo, 
yaloız hayvan yomlcmeğo , yal. 
nız bizim için çahşmağa bağla· 

mayalım. Ona da yemek, içmek, 
goyinmok, eğlenmek bir hak oldu. 
tuna tanıyalım. Onun da bo dün. 
Y,ada karın tokloğllo, gönül ncşo. 
sılo, mesut yuvaslle yaşama11ndan 
bir zevk alalım. Ve Türkiyonin ha· 
kiki, samimi yürüyüşünü yükıolişi· 
nl köylümüzlln dej'lşocek bu sos· 
yal hayatlle ölçebilecciimizi bl. 
lelim. • 

Şimdi boa de size sorarım: 
borcundan kortolmoı, kendi kılığı· 
all, çocuklarının kıyafetine bir ÇO· 
ki düzen vermiş, çift haydanlarını 
arttırmış. vergisini vaktinde vere· 
bilen bir köylünün, ailesinin refa· 
hını mükemmelen temin eden, kö. 
yllndo rüzel bir ovl olan, çiftli· 
iini modern bir surette işleten, 
işinde makine kullanan, icabında 

soıyal yardımlarda bin, iki bia, 
boş bin lirayı vermekten çekinme· 
yon bir çlftcinin bu memleket için 
ifadeıi nedir bilir miıin? Fakat 
üzülerek ıöylorlm ki bo dediklerim 
henüz olmamıştır. 

HükOmetinin şefkatini röron 
no bu çiftçi, ne bu köylü dediii· 
miz vaziyete henüz rirememiştir. 
Çünkü onun omuzlarında asırla· 
rın foliketloriolo katlı vo katmerli 
yükü yeni yeni zail olmağa başla
mıştır. Evet ben aana köylüler 
araınıda hiç masraf yoktur doml· 
yorum. Ben aana, senin, benim şu 
kaldırımlarda dolaşan tüccar, eı-
naf ve her çeşit moılek erbabı 
arasında daha fazlasile movcat o· 
lan masraflır ribi köylii arasında 
da biç bir milsrif bulunmadığını 
lnkir etmiyorum. Vardır. Fakat 
banlar ekallikalil moaaboılndedlr· 
ler. Ve şuna da bil ki, hanların 
elloo bu fırsat da lurk yılda bir 
keçmlştir. Ben öyle çiftçiler taıu· 
rım ki, daha bir kaç sone önce 
bir kahveye otarmak için cebinde 
boş karaş balunmadıiı günler ol· 
muştur. Bon yine öyle köylüler ve 
çiftçiler bilirim ki aylarca evine 
bir kilo et alamamışlardır. işte bu 
devir sermayaler devridir. Ba gün 
do ba devir köylü ve çiftçi dev· 
ridlr. Fakat yine de ten üzülme. 
KöylQ israf ediyor diye düşilnmo. 
Hakikatte Türk köylüsü çok du· 
tomludor. iktisada hepimizden faz. 
la riayetkardar. Ho1ab101 çok iyi 
bilmektedir. Hole parasını öyle 
eaklar ki... Eger şimdiye kadar 
saklayamadı iso bulamadıiındandır. 
Eier onda bu meziyetler olmasay
dı asırlarca çekmediği lzlirap, gör• 
medlii afet ve felaket kalmıyan 
bo köylü, ba çiftçi bugüne kadar 
bu suretle naili ayakta durabilirdi? 
işte hakikat budur. Gerisi ise hop 
en köUl bir şekilde yapılan bir pro· 
paganda manevrasından ibaretdir. 

yil ve tahkir ile boyunca aoç irtl· 

kip eylenin?» 

Maznun, perva1ızca baş kaldı· 
rıyorı 

- BorAtım var, kadı efendi 

lıazretleri .•. 

- Boratın mı var? Göster 
borAtını ... 

Suçlu yaman iş adıımıdır. Ba. 
yilk bir aruhal kllfıdını zamanın 

on kıymetli paraalle telleyip pulla. 

tiuş usulotle yaklaıarıık kadıya ıad 

mu~tar . 

Efendi hazrollerinin rözleritt. 

do binblt lştiha kıvılcımı tültiştt. 
yor. 

Berih, itina ile kaUııyıp bll· 

korok cebine yorlo~tirlyor ve lıe· 

men yoırınşayan bir sesle, bombe· 

yaz, nurant sakalını sığazhyarak, 

matnonla koou~uyor! 

- Hakkui var, evlat - dl. 

yor - Hnde bo berlt mevcatkod 

benim sakalıma dahi kllfreyleyebi· 

lirsin! 

Evet .. , perçemleri kaııketlndon 
fırlayan şoför de haklıdır. Onde 

bu •Btr&t:. varken ... , .. 
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1'M 5INllMASlnda AlSARAY smtnM~\suıDJ\ · ASRI Sinemada nn BU AKŞAM 
BU AKŞAM MASKELİ KADIN - Bltmemlf Senfoni 

- 1- Mezurka Bel Aml gibi Sinema aleminde Büyük 
Şimdiye kadar seyredilen Gang.ster filmlerinin en beyecanlm filmler yaratm•ş olan Dahi Rejisör ve Artiıt 

Amerikan Polislle ortalığı dehşet ve korku veren ( WILL Y FÖRST ) u Güzel ( MARIA HOLST ) 
Ganırasterlerla en Mütbiş mücadelelerini canlandıran ile beraber şahane bir Mizanıen içinde yarattıkları ve reçen 

••••••••• .... ••••""•••• .... ••••""•••• .... • Mevsim bütün lıtanhulu aylarca teshir eden ! Cün~yet Mekteböl ........................... . 
=-~ FP : ııııHIOPERETjllmı 
BAŞ ROLDE HUMBERY BOGGART Büyük Muıukl ve AŞK filminde takdim ediyor 

_ 2- ŞARKILARI DANSLARI ve nefis mevzuu ile bu güzel film 
bütün seyredenlere zevkli dakikalar yaşatacaktır. 

En Hareketli, en Meraklı ve en güzel bir Kovboy filmi fi iL A. VE T E INJ : 

Y U M R U K K R A L 1 Yeni Kovboy REX BELL 
BAŞ ROLDE REX BEL 

................................................................. 
PEK YAKINDA 

1 = Yeşil Maskeli Haf iye = 
30 tı\uum BUyUk Seryal Filmi 

~ ........... ~~·· ..... ·~·· ..... ~~·~ .. ~~ 
- SATILIK OTOMOBiL-

938 - 39 Model Opel Olumpiya Marka az kullanılmış 
beş y~ni lastikli 250 kilometrede bir teneke benzin 

sarfeder kapalı bir otomobil Satıhkhr. 

M•rsln de Uray caddesinde Hikmet Erman 
mUesseseslne mUracaat edllmesl. 

2718 13-15-17 ........... , ............................. ... 
Uroloğ Operatör 

DOKTOR 
Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r•••• 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

YUMRUK KRALI 
HEYECANLI SERGÜZEŞT FiLMi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Sala>oırSOai!O o k.Oa taek.O~ineD"\) 

ALKAZAR MUHASARASI 
Mevsimin en büyük TÜRKÇE Sözlü FiLMi 

--iSTER MiSiNiZ?--
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dokkat: 
Çukurova Gi,esi talllileri 1 
15 Sonteşrinde zenrln olmak için valı:it kaybetmeden dört )Ol •f 
zındalti gişemize koşunuz. 

................................ , ...... . 
ADRES: dörtyol ağzı Çukurova 

Gişesi ••• 

TarsusSatınalmaKomisyonundan: Necip Özyazgan 
Tarsus satın alma komisyonunca 55 ton buğday un hali- -------- --- --------- - - -

ne getirilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Şartnamesini görmek isteyenler mezkur komisyona mü
racaat ederler. 

Tekmil masraf ve vergiler müteahhidine aittir. Beher ki· 
losunun muhammen kırma ücreti 16.5 kuruştur. Muvakkat 

teminatı(1052)liradır. ihale eveliyesi 27/11 /942tarihine müıadif cu
ma günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin vakit mezkurda 
teminat akçesi ve teklif mektuplarım komsiyona vermeleri 
ilin olunur. 2717 13-15-17-19 

Yunusta müttefik
lerle Mihver kuv
vetleri arasında 

muharebe başladı 
- Baştarafı Biriocide

Tunae üzerinde büyük hava 
muharebeleri ,olmaktadır. 

Ankara 16 ( R.G ) - Mare· 
ıal Rommel ord1J1u çekilmeıioe de. 
vam etmektedir. Vişiden relen bir 
haber, Rommelin mühim roikdarda 
takviye aldıiıoı bildiriyor. Romme. 
lia muayyen bir yerde durup seki. 
zinci ordu ile çarpışacaiıoa ihti. 
mal verilmektedir. 

Taymis ıazeteıi, Tonultald 
Bizerte limanının ehemmiyetine 
lıaret etmektedir. Bizerten:n atıl 
ehemmiyeti ltalya ile alakalıdır. 
ltalyanlann meşhur ıiyasi muharri• 
ri Gayda, tehlike işareti vermekte. 
Akdenizdelı:i müttefik hareketleri· 
uin ehemmiyetini belirtmektedir. 

Londra radyoau, buıün Bul· 
farCa yayımında fD haberi vermiş· 
tirı 

« Mareıal Rommel bir hafta 
•vvel Tobruk civarında tam lnri· 
liz kıtaları tarafından esir edılece 
ti bir anda pijama ile kaç mai• mu. 
nffak olarak Haretten kartalmaı· 
tar. > • 

Birinci lnıiliz O!'düıu komutanı 
retıeral Aoderıen bir demeçte bu
luaıtak demiıllr ki: c Birinci or· 
al•aan hedıfi Romaell• mümkilD 

Amiral Darlana .. 
gore 

- Baştaraf ı birincide -
neral Jiroyu Mareşal nıunına hare 
ketten men etmişlir. Yine bir Vi 
şl h•beri, Mareşal Petenin, Amiral 
Dırlanı bütün vazifelerinden ve 
komutanhktan ızlettiiini bildirmek 
tedlr. 

Loodra radyoau. General Jiro
nan orduya hitaben bir beyanna· 
me neşrettiiial haber veriyor. 

General, bo beyannamesinde 
şöyle demektedir. 

«Tek bir düımanımız var. Mem 
leketimizi işral eden, vatandaşla 

rımızı eııir menzileııirıe düşüren 

ha düımaoımızı evveli Afrikadan 
sonra Franaadan tard edeceilz.» 

Londra radyosu, reneral Vey. 
ganıo Almanlar tarahnndao tevkif 
edildiii rivayetini yaymııH da baş
ka kaynaktan teyld olunmamış· 
tır. 

olduia kadar çabuk temas kurmak 
ve ona yakalamaktır. » 

Ankara 16 (R.G) -Sekiıiocl lnrl
liz orduH t.kip harekatına devam 
etmektedir. lnrlliz kıtaları dün ak· 
ıam Tobruiun 120 kilometre ha· 
t111nda bir yere aelmişlerdlr. Bu 
rün Derne ıehrine rirmiş olmaları 
muhtemeldir. 

Dernenin cenap batısında ba
luoao Mekilinin ltral edildij'lne 
dair heoüı bir haber relıaemlıtlr. 

DOKTOR 
Turgut soyar 

Herıün Ha1talarını HükOmet Civarı lıtikamet Eczaneıl karş111oda 
çılı:mu ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftaoıa Sah ve Cuma rünleride öj'leJeo ıooraları fakirlere mec· 
caol bakılır. 

2355 

D. D. Y. ·Adana 6. ncı işletme 
A. E. Komisyon Reisliğinden ; 
Muhammen bedeli (8360) lira olan (220) ton sönmemiş 

kireç 23/11/942 pazartesi günü saat 17 de kapalı zarfla mu. 
bayaa edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627) liralık muvakkat teminat 
akçalarile birlikte Ticaret odası vesikası, kanuni ikametgah 
vesikası, nüfus tezkereleri ve (2490) sayılı kanunun tarif et
tiği gibi teklif mektuplarile eksiltme saatından bir saat ev· 
vel komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Kireçler Adana, Mersin, .skenderon ve Osmaniye istas· 
yonlarında veya aralarındaki istasyonlardan birinde vagon i
çinde teslim edilecektir. 

Şartnameler komisyona müracaatla bedelsiz olarak teda-
rik~dilebilir. 2691 6-10-17-22 

Maras as. satınatma komsiyonundan~ 
1- Adanadaki birlikler ihtiyacı için Adana birliklerine 

teslim 10.000 kilo kuru soğan 200 kilo kırmızı biber 2490 
sayılı kanunun 46 acı maddesinin ( M) fıkrasına tevfikan pa· 
zarhkla mübaya edilecektir. 

2- Mevzuatsız olarak teslim edilecektir. 
3-~ Kuru soğan kati teminatı 300 lira kırmızı biber kati 

teminatı 52 lira 50 kuruştur. 
4- ihalesi 20-11-942 cuma 2ilnü saat 15 de Maraı mer· 

kez komutanlsiı binaıında aatın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

~ - isteklilerin belli gün ve ıaa tte kati teminatlarile bir· 
likte komisyon• müracaatlarh 2731 
~ _h ..._,iiiill ........ iiiiiil ... miil ... iiiiliiııııiiiiiiiii 

lmtl1az Sahibi ı CAViT ORAL 1 Rlfat Y AVEROCLU 

,, ~eıtlrıU Mldlta· Ankıt Btaııldıt• ,., 1 sur. ON Mattı11 

SUVARE 8,45 

Bu Akşam 
SUVARE 8,45 

iki Büyük film birden 
1 

LAYAMUT eserinden ALEXANDER Kord•mln 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

NAMUS BORCU 
Kabraman Fedayi Aş~ Kahramanlık fedakarlı k Harikası 

2 

Meksikah Fahşe 
Büyük Sergüzeşt müthiş Heyecan filmi 

~ ............ ı~~~ .......... ·~~ .. ı~·~· ..... ~ 
Adana As. Satınalma 

komsiyonundan: 
1-- Ciheti askeriye ihtiyacı için 500 Ton odun kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 20.000 lira ilk teminatı 1500 liradır. 
3- ihalesi 4/12{942 cuma günü saat 11 dedir· 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5- isteklilerin artırma eksiltme kanununa uygun olmak 

şartile hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatından behem· 
hal bir saat evveline kadar Adana askerlik dairesindt:ki sa· 
tın alma komsiyonuna vermiş bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

2728 17-21-26-1 

Adana asliye 2. nci hukuk 
mahkemesinden 

1157 Dosya numarası olan davacı birinci orta okul yanıo· 
da 87/89 numaralı evde Fatma kızı Safvet vekili avukat 
Dehri Gültekinin Adanada Milli mensucat fabrikaaında kontrol 
iken halen mahalli ikameti meçhul Nacaran mahallesinde Ah· 
met oğlu enver aleyhine a~tığı boşanma davasının yapılmak· 
ta olan duruşmasında davalı Enver namına çıkarılan davetiye 
ikametgahı meçhul olduğu şerhile bila tebliğ iade edildiğin· 
den ilanen davetiye tebliğine ve duruımanın 7/12/942 pazar• 
tesi saat 9za talikine karar verildiğinden davalı Enverin mez· 
kdr gün ve saatte mahkemede hazır bulunması lüzumu ilin 
olunur. 2720 

Adana as. satınalma komsiyonundan: 
1- 60.000 kilo sığır eti 14.11.942 tarihinden 14.12.942 

tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 42.000 lira ilk teminatı 3150 liradır· 
3- Pazarlıkla ihalesi 20.11.942 cuma günü saat 11 dedir. 
4- Evuf ve şartnamesi her glln komsiyonda görülebilir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile bırlikte 

Adana askerlik dairesindeki satınalma komsiyonuna müraca· 
atları ilin olunur. 2732 

Adana as. satınalma komsiyonundan= 
1- 200.000 kilo ekmek pişirmesi açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Muhammen bedeli 4000 lira ilk teminatı 300 liradır. 
3- ihalesi 2-12-942 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki satınalma komıiyonuna müra· 
caatları ilin olunur, 2733 17·21-26-1 

Belediye Riyasetinden 
( Yeni Şeker Fiatları ) 

Şeker fiatlarına yapılrn zam dolayıs:ıe şehrimizdeki ıatışlar aşıi'ı· 

daki şekilde tesbit edilmiştir. 
Beher Kilosu 

Toptan Parakende 
Kuruş · Kuruş 

Kristal şeker 493 507 
Küp ,, 513 528 

17.11.942 Tarlbioden itibaren şehrimizde yukardaki fiyatlar üzerlndeo 
şeker aatışı yapılacaiından sayın hallumıza ilin olunur. 

Adana Belediye riyasetinden: 
Adana şebri Yenişehir kıımıom imar tatbikat pliolarmıa tanzim ve 

tenim işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli keılf 7000 Ur• 
olduiundan muvakkat teminatı 525 liradır. Ekılltmeye glr.celder 2490 
sayılı ihale kanunuadaki evsafı hiiz olduju ribl bu itte ehliyeti olduja• 
oa dair Nafia Vekaletinden alacaiı veılka üzerine AokaradaBelediyeler 
imar heyeti fen şefliiiaden ekılltmeye iıtirlk vesikası almaları lizımdır0 

Eksiltmeye eHı teıkU eden evrak Aokarada Belediyeler imar 
heyeti fen şefliiUtlnden ve Adana Belediye Fen müdürllitnoden alına• 
bilir. Taliplerin ekıiltme rünü olan 24-11-942 tarihli .. 1ı ınnn ibaleza• 
manı olan ıaat 15 den bir saat evvel yani aaat 14 de zarflarını imı• 
mukabilinde Belediye riyasetine tevdi etmeleri ilin olunur. 

25 - 3 - 10 - 18 2655 

Halkevi reisliğinden Zayi Tezkere 
Dil edebiJat komitesinde 

açık olan bir azalık için 21.1 t.941 
cumartesi günü aaat (17) de 
seçim yapılacaktır. Bu şubeye 
kayıtlı olan azaların o saatte 
halkevinde bulunmaları rica 

olunur. 

Nüfus cüzdanımla birlikte 
askerlik tezkeremi zayi ettiııı 
yenısini alacatımdan eıkiıinirı 
hükmü olmadıtını ilin ederifll 

Döşeme mahallesinden 
S nolu hanede 331 dağumlu 
Oım•n ot. Halil 37.50 .. 


