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Memur ra 
ucuz s ker 

tevziatı 
ikinci kanundan iti 

baren başlayacak; 
o tarihe kadar nü· 
fus başına yarım 

kilo şeker verilecek 
Ticaret Veldiletinin vilayeti · 

ınize yaptığı bir tamime göre, me 
oıur ve müstahdemlere şeker tev
ziatına lkincikinun ayından itiba· 
ren başlanacaktır. 

Aacak, talimatnamenin esas· 
larına göre tesbit edilmekte olan 
istihkak !lahlplerinin ve ailelerinin 
Blrlncikinun ihtiyaçlarının kuşı
lanmuı için nüfus başıoa yarım 
kilo olmak ve yalnız bu aya mab· 
ıuı bulunmak üzere aşağıdaki ş~
kilde şeker tevziatı yapılacaktır: 

Şeker şirketi tarafından, kaza
larla beraber vilayetimiz ihtiyacı 
İçin ziraat bankası şubesine 16200 
kilo şeker sevkedilmiştir. 

Vilayetimiz emrine verilen bu 
şekerler vilayet merkezindeki zi· 
raat bankası teşkilatınca dep-:da 
tartılarak teslim alınacaktır. 

Ziraat bankasının depo ve kan. 
tar temin edememesi halinde bu 
husuıtıı vilnyelçe yardım yapıla· 
caktır. 

Ztrııat bankası şubesine rön
derilen bu şekerden vilayet mor· 
lcezine ait kısmı ayrıldıktan sonra 
kazalara ait olan miktar, vilayetçe 
lemin edilecek vesaitle depodan 
aldirılarak hemen kaymakamlar 
eınrlne gönderilecektir. 

Şekerlerin fabrikalardan vili· 
yetlare ve vilayetlerden kazalara 
ıevk ve nakil masrafları bidayeten 
2İraııt bankasınca şeker şirketi 

hesabına yapılacaktır. 
Tevzi olunacak şekerin bedeli, 

şeker şirketinin tebliğ edecej'i H· 

tış fiyatına banka oubesince bildi 
rilecok na kil vesaire masraflarının 
ilivcıile bulunacaktır. Kazalarda 
ftker bedelini tayin için vilayet 
ınerkeıinden tevzi yerine kadar 
olan masraflar yiliiyet tarafından 

tesbit olunarak kazalara tebliğ 
olunacnldır. 

Vilayette banka şubesi, daire· 
lor mutemetlerine bedelinl peşin 
alarak. şeker tevziatını yapacaktır. 

Kazalar ve buolara bağlı ::ıa· 

biyeler için kaymııkamlıır emrine 
gönderilen şekerler keza bedelleri 
Peşin alınmak soretile idari vatı· 
lalarla ve daire mutemetleri elite 
tevzi edilerek hasılatı banka ~obe· 
sine gönderilecektir. 

Çok mühim bir 
heykel bulundu 

Gülek boğazı civarında, Ça. 
ltıalanı köyünün yakınındalı.i (Me· 
~aroluk) mevkiinde asfalt yol ame
lesi taraf mdan yol kcnıırı düzelti
lirken büyük ve mühim bir tunç 
heykel bulunmuştur. Tarsus Kay
ltıakıımlıj'ının işaıı üzerine, Müze 
~lldürü Naci Kum derhal mahal· 
llne giderek bu mühim eEeri mı.i· 
~eınize nakletmiş ve mahallinde 
letkikatta bulunmuştur. 

Heykel tabii cesamelten iki 
ltıidi büyük, tamamen çıplak kol. 
1•r ve bacaklar kırık ve yoktur. 

Heykelin Roma imparatorla. 
' 1ndan birisine ait olduiu sanılmak
tadır. Mozaroluk mevkii Gülekbo. 
i11 :ıı ağzındadır. Tarihi kayıtlara 
töre imparator Koostans şark se 
ferleri esnasında burada vefat et· 

~1•tir. Bu kıymetli eser üıorlnde 
~hilz. etüdler ,yapılmak.tıdır, 

Şimaı Afrıka 

hareki tında 
tahrip olu· 
nan Mihver 

tankları ya- ı 
narken 

General Franko ispanyada 
kısmi seferberlik ilin etti 

1 FALANl18uıuaristan 
PARTiSi 
lnoiliz aleyhin
de bir beyanna-

me çıkardı 
1 

Memleketlmlzln bUtUn ıztırap· 
lar1ndan yalnız lnglllzlerln 
meaul olduğunu unutmayınız 

İngilizler Bingaziyi 
geride b~raktılar 

1 
Anka,.a 18 (R. G.) - ispan-

yanın k.ımi seferberlik ilinı, günün 
en önemli olayıoı teşkil etmekte· 
dlr. 

Batı Akdenizde Mihvercilorle 
Müttefiklerin büyiik ölçüde karfl• 
laşmıya hazırlandığı bir sırada lı. 
panyanın k11mi ıeferberlik ilh et· 
mesini ehemmiyetsiz bir olay say
mak mümkün değildir. 

Göbelse göre 
Miliver zaferi kazana
cak; fakat bu, zamana 

mütevakkıftır! 
.\nkara 18 (R. G.) - Alman 

propagands nazıra doktor Göbels 
bir nutuk vermiş, şark cepbosin· 
do harekatın evvelden tasarlanan 
hedeflere vardıj'ını, müttefiklerin 
Avrupa istilasının muvaffakıyelliz· 
liğe mahkOm bir hayal olduğunu, 

şimal Afrika harokitının harbin 
neticeıine tesiri olacak mahiyette 
olmadığını söylemiştir. 

Göbels, doğu Aıyada mütte. 
fiklerin büyük yerler ve ham mad. 
de menbaları kaybettiklerini, son 
zaferin Mihver tarafından kazanı(. 
muının muhakkak olduğunu, an. 
cak bunun 7.amana müteva~kıf bu· 
lundoiunu sözlerine ilave etmiştir. 

Bir / suiçre gazetesine göre 

Fransa 
Yakında Mihve-
re iltihak edecek! 

Laval Mare,aı Pe-
~ -

t e n 1 n mUstakbel 
ha l e fi olacakm19 - . " 

Ankara 18 (R. G .) - Tribün 
dö' jenev adlı lsviçre gazetesine 
Londradan verilen bir habere gö· 
re, Fransada Mareoal Petenin müs· 
takbt 1 halefinin tayini beklenmek
tedir. Ba halefin Laval oJmaaı 
mümkün görünüyor. 

İskandinavya aiansına röre, 
Fransız hükOmeti yakında bir de. 
meç n11ırederek mihvere iltihak 
edece\c.tir. 

Ankara 18 (R. G) - Ruzvelt, 
Amiral Darlan hakkında bir de· 
meçle buluomuş, Darlanla kati bir 
anlaşma yapılamıyacağ'ını, şimdiye 
kadar yapılan anlaşmaların muvak· 
kat olacağını söylemiştir. 

Ruzveltin Darlan hakkındaki 
bu sözleri lngiliz g-azetelerlnde iyi 
karşılaomıştır. 

~--------------------------Başmuharririmiz 
Ankaraya döndü 

Başmuharririmiz Niide Mebusu 
B. Cavid Oral dün akşamki Toroı 
eklpreılle Ankaraya dönmüıtür. 

1 Müttefikler 
BÜYÜK NAKLiYE UÇAKLARIYLE 

T unusa paraşütçü kıta lan 
indirmeğe basladllar 
Mareşal Rommel Yunusta kuvvet· 
lerini tanzime çallfıyor 

Ankara 18 (R. G.) - Sekizinci lorlliz ordusu süratle Bina"azl İsli· 
kametinde takip harekitına devam ediyor. Britanya kuvvetleri Binrazlye 
107 kilometre mes4feya kadar yaklaşmışlardır. Rom mel kuvvetlerinin 
doğruca Sirte kö!fezinde El - Aroyla istikametine gittiklai bildiri· 
liyor. 

İngiliz Ortaşark Başkamandanı Gtınoral Aloksandor bir demeçte bu. 
luııarak demiştir ki: 

«- Dü~manın Ageylada bir mukavemette bulunması çok muhtemel. 
dir. Ageylada kuvvetli müdafaa mevzileri hazırlanmıştır. Birinci ravundu 
kazandlk. Mihver ordusu sallanmaktadır. Düşman denizden ve havadan 
takviye aldığı müddetçe muharebe kazanılmış olmayacaktır, 

Mihverin 500 tankından 15 şinln kurtulmuş olmasına rağmen şimal 
Afrilrada yeniden mübim savaşlar vukuu muhtemeldir. 

Almanler zayif değillerdi. Biz kuvvetli idik. RommeU galil avladak. 
Hareket iyi hazırlanmıştı. Bir haftada 650 kilometre ilerdilı:.» 

Ankara 18 (R. G.) - Almanlar hava yohıyle Tunusa aaker ve mal· 
zeme taıımaia devam ediycrlar. Müttefikler de büyük nakliye uçaklari
le Tunuı topraklarına paraşüt kıtaları iodlrmeie başlamışlardır. 

Kahire 18 (a. a.) - Ortaş"rk kavemet için ·mihver kuvvetlerini 
tebliği : Geniş bir cephe üzerinde tanzime rayret ediyor. 
düşmanı takip eden sekizinci ordu Londra 18 (•. a.) - Cezayir 
kuvvetleri dün Blnraziye 112 ki . radyosunun bildirdiğine röro, Al· 
1 t d d h b. f d manlar Tunuıta keşif müfrezeleri ome re en a a az ır mesa e e 
b l d arasında vukubu1an ilk çarpışma-o unuyor o. . . . . 

16 - 17 Soateşrln gecesi larda rerı çekılmışlerdır. 
b b ki B. . I Londra 18 (a. a.) - Nevyork 

om a uça arımız ınrazı ima- d b"ld" dl"· " 81 
• M ra yoıunun 1 ır gıno rore, o 

nındakı mavnalara alçaktan hucum zortedeki Fransız lutaları Alman· 
ederek yanrınlar çıkarmıştır. Dün Jara karşı muharebeye devam edi-
avcılarımız Bingazi çevretinde 6 yor. 

düşman nakliye uçai'ı düşürmüş, ---------------
6 llnı da yerde tahrip etmiştir, a. M. Mecllal 

Londra 18 (a. a.) - lnrlliz Ankara 18 (a,a) - BOyük 
radyoıuna röre, teklzlncl ordunun Millet Meclisi bugün Şemıottln 
ana kuvvetleri Binraziyi reçmiştir. Oünaltayın başkanlığında toplaı1-
Mareşal Rommel belki El • Agey- mış, ruznamede müzakere edilecek 

madde bnlunmadıiından cuma rilnü 
lada mukavemet teşebbüsünde bu· içtima etmek nzere daiılmıştır. 
lunacaktır. s ö uı d 

Londra 18 (a. a.) - Royterln UÇU g r me I 
Şimal Afrika umumi karargihın Çukurova rlşeıl tabibi 

ve bisikletçi Necip Ôzyazfan 
daki muhabir~ biJdiriyorı blılklot yedek edavatını fazla fiyat-

Rommel şimdi Tanusta bulu. 
la sattıiından mahkemeye veril1Dlş. 

nuyor ve Cezayirden relen Birinci se de ıuçu rörOlmediğinden bera· 
lorillz ordasanuo hOcumuna m~· et etmiıtir, 

Mlbver kuvvetleriyle Cebelüt· 
tarık boğazı arasında ispanya var· 
iiır ve boiaza da Mihverciler zi· 
yadeıile önem vermektedirler. 

lıpanyol şefi General Franko, 
k1smi seferberllil ilin eden emir. 
nameıinde bilhassa şöyle demeltte· 
dir: 

«Harbin İspanyaya, İspanyol 
!!Ömürgelorinc ve himaye idarele· 
rine ea yakın bir bölgeye bulaş· 

mış olma11yle bu ilnkü harp dura· 
mu ba11 tedbirlerin ahomasıoa lü· 
zam röstermiştlr. 

Bu tedbirler ispanyanın toprak 
bütünlürünü 1&ilıyacak ve harp 
dışı daramuııu l'arantl edecektir.» 

Londra radyoın bugün bu me· 
sele etrafında şunları söylemiştir: 

«General Franko, lspanyanın 
blltünlüğünü ve istiklalini eııınfyet 
altında bulundurmak, anavatanın ve 
denizaşırı sömürrelorln emniyetini 
aailamak için ispanya orda1unu 
kıımen aeferber etmiştir.» 

Borlin de şu mah1matı vermek
tedir: 

clıpanya hükumeti, ordaıunan 
kısmi Hferberlij'İDİ ilin etmiş, fe• 
niş ıelibiyetler almıştır. Kısmi se
ferberlikte garnizonlardaki boşluk
lar doldurulacaktır. 

Bu garnizonlardaki kuvvetler, 
lıpanyanın tarafsazlıjıoı müdafaa 
için hudutlara sevkolunmuıtur. 

Tarafsız lıpanyanıa her iki ta• 
raf tan tehlike rörmekte olduiuna 
söylemek için henüz vakit erken · 
dlr. 

D. N. 8. Alman ajaos• nın Mad· 
ritten alarak ne~rettlii bir tolrra· 
fa röre, lspanyol Falanj partiıi bir 
beyanname no4retmlştir; dikkate 
ıayan i"Örillmesi li.zımrelen ba be 
yaanamedo lnrilizlor aleyhinde 
şiddetli ıöı.ler vardır. Bllhaua de· 
niliyor ki: 

1- Devlet reisi General Fran· 
koya itaat ediniz. 

2 - Totaliter devletler lıpan· 
yanı nmüıterek raye taklbettilderi· 
nl daima hatırlayınız. 

3 - En iyi lıpanyolların Ruı· 
yada harbetmekte olduklarını hiç 
bir zaman unutmayınız. 

4 - Yalan haberleri yayma· 
yıoıı. 

5 - Memleketimizin blltOo ıs
tıraplarına yalnız larlllzlerio me· 
aal olduj'unu unutmayınız. 

Dostlarına ve 
müttefiklerine 
sadık kalacak 
Başvekil Filo/, hükame

tinin dış siyasetini izah 
ediyor 

Sofya 18 (a.a.) - Bulrar 
ajanıı bildiriyor: 

Başvekil Möıyö Filof, halın 
nutkuna verilecek cevap hakkın. 
da mebuslar meclisinde cereyan 
eden müzakerelerin ıona ermesi 
münaaebetlyle ıöylediğl bir nutuk
ta, fıükOmotln dış siyasetinden 
bahsederek demlıtir ki: 

«- Kralın r.utkundakl poU. 
likaya ait kısım o kadar açık ve 
kati bir ifadeyle yazılmıştır kl 
tafailatilo aydınlatılacak hiç bir 
noktası yoktur. HükOmet 12 ni
san tarihli berannameıiode baı· 
lıca gayemizin yeni Avrupa niza• 
mı prensipleri çerveılnde içtimai 
adalete dayanan kuvvetli bir mil· 
li birlik devleti yaratmak oldağ-a 
nu bilba11a tasrih etmiştir. 

Bu gayeyi ancak Avrapada 
yeni nizamı gerçekleştiren ve ida 
re eden mihver devletleriyle ... 
mimi ve sıkı bir lşbirliil yaparak 
tahakkuk ettirebileceiimize hiç 
şüphe yoktur. 

Dış politikamızın ber şeyden 
evvel mihver devletleri ve mütte 
fikleriylo dostça ve samimi bir 
işbirllii prenılplne dayanmasının 
sebebi bodur. Bulıaristan İ>a siya 
aete sonuna kadar devam ederek 
bütün müttefiklerine ve doıtları
na aadık kalacak ve kendilerine 
karışı giriştiği taahhütleri yerine 
getirecektir. 

Hulrar hükOmeti müttefikle· 
rlyle en aamimi lşbirJifi yapmağa 
hazırdır. Çünkn, hor defa ıöyle· 
dij'im ribl, makadderatımızın ÇÖ· 

zülmez bir ıarette müttefiklerimi· 
zin mukadderatına bailı olduğuna 
kati kenaatımız vardır.» 

-------------------
35 Yılını oalışiler arasında 
ıeçiren bir Alman segga
hının korkunç maceraları 

Yer yDzü 
insanlarının 

esrarı 
Yazan 
L. Busch 

Ba eser ıiıi, bllmodiğiolı eı. 
rarenriz llemlerde dolaştıracak, 
inHn eti yiyenlerin korkuoç iyin· 
lerinde bulunduracaktır. 

• Bu eaerle, serbest aık loaan · 
larının arasına rlrocek, onların 
şehvet lyinlerind• balanacak11aız. 

• 
Bu eser ılze vabıt kabilelerin 

çok l'arip izdivaç ~•killerini, iç. 
tlmai hayat tarzlarını öiretecektlr. 

BugUn 3 Uncu ••
hlf•mlzde 
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KERLIK---
al Af rlkadaki harekatın hedefi 
ngloSaksonlar 

ita/gagı saf tan 

;~~rmak ist~!~~I 
artak har- ltalyaya hakiki dar· rfkaldar Tnb-1 

fu .. ttlnliii be ) ak • . laıa doira u.le 
Hrb ,.. vuru m ıstenı- •e1e1er bile .ıı.-

1,45 santim 
boyunda 
salkım! 

FranMaıa V eodee aıntaka· 
11nda Cb .. p Salat Perede bai 
boıama milauebetile Bzilmltr top 
laavken büylk bir Nlkım kop•· 
nlm11tar. 

Ba ıalkım bir metre 45 aaa· 
tl•etr• boyaa•ıdır. Genltliii 62 
ıaııati•dlr. 

Salkım t•••• 110 litre ta· 
rap yapıcık ıa vermiştir. • ar. Ôyle rö yorsa Sicilya işgal ..m Tabla1aa 

or ki ilk rarp hadatlanaı T.ı.• tllı Franaada talı:· 
Afrlbma edilmeli ve sonra ce· milclafaa içia de slb •• dit .. a11ı:a-

•~• t..az- b"' 1 1 1 kav.et ay.,.... N •• ıı lı:oDmuıtar. 
DU 1 ta yaya at an• icabedecefiaclea Tabla dit yapbnlak lçia ene· 

malıdır. Harp ancak " ...... ikl,e il hllı:G•M• bq vararak ba v .. 
.. bölla•Hi ... .. alı:alardaa t.darllı: et••" ...... 

böyle yapılır ve mu· ha fİlldlclea ka1 dar. 

zafferiyet ancak böy. d..W.Cek blr lı:a Karara HMp takma dit ya• 
uoçtar. palan maddel•ia bqlacuı çok 

le kazanılır. Biz, lariliz we Hrt bir nevi ponel•a yapmai• 
a •lllte.· A•arikabl a r ı a yarayan hanı1 bir kaolladir. Ka-

v• aynı rtacle blribirin· 
1 

ıi•dlye kadarki harek.t tempola- oJln bııhca A-ilı:ada çıkar. 
tok azalı: it yerde çıkart... nna bakarak t.ıaa yapbkları it· Harbd• evvel yeryldade 0/o 75 

l!lllllallın çok ui•kAnn• Wr ba· leri daha çok ualı:lardaa ve ba1U ial Amerika röaderirdi. 
H -vaffak oldaja takdir· u .. n IODra yıpıcılı:lanm NDmlf• Harp yldadea ıevkl1ata im 

- ki ,W. ..U.. obwı ••h· bk. lı:h kal•ıdıtuadaa her tanfta, 
llillMlldlr-çok çıbtalı: ve mühim netice- Biı: lı:ulı:aç bareketlaia Libero bUbuıa Frauacla lı:aolia a..ı..ı 

elde abllecek bir baıUHlar. 1adaa va Frauaa hıtb Oıtlwa •&le tar. 
laatekat bir çok bakımdan dik· t..ıekHI ....._ pp1lac•tnu a.... &zerine ... cecla ko· 

fılat. p71nclar. tahmla t ... tik. 
Bir defa icra tanı ~; Halb L• ı h L k da 

.,.~1111.hıı~-- 0 le fi k ki Dal J8D are .. et ÇO • 
- - 1 z re• • •za ta h L f L d b 

1 • L d. 1 L- a JA&ln .... eden v• ÇO& a 1 
.t •ı m;oor mı etm .. ve u. L!- K 

• avnL b" b lı: ti d mlleuir .... ıvett• J•pdqtar. 11 
~~ .. ~· ~ ~ lı: b" ... ,. kadar rfdi tat ... t Aarlo ICID farp aca da birden ft .. ,. 

&boalar tarafında rörllen ilk dua çılı:mlftar. 
tlrtipR hareket Jre bqandar. Ke1a Şimali Afrilı:adakl Fraa• 

ramak ıç1a lllahat ,er ... dit tu· 
bell .... u...ıa.a.. koaauma 
karar ._iftlr. 

Takma dit v•ikaıı ancak 
pek m&hi• ve mllıtıctl valı:alar· 
da verilecektir. l>JfçUer ba veli 
lı:alara rör• 11...,e.... •ıdde1i 
alacaklardır. Geçenlerde Ubtarya1a 1apdaa 11z •lat..a.kelerinde Sarl1• va 

~.mı .. hueketi bile rizU tat.la- Madarukar ribl •r•ç itral edl· TU ki k k 
-.-. •• thraçtan hı1H n•el r•· lec.ttai ileri tllr•iftlk. Aacak ba· r re ır otuau 
.._._. 1rac1u aktetmiftl. • ..,.,. w M, 11ae Aaslo - SW..la tellrl•lade ,.ptl•c•k 

ile ta• .aaa.U. top ribl pıt- na ılaadlye kadarki laarelı:et tan ..._ T•..,_ S.Jh• bal-

Soara tam 1erinde H uma· 
J•palclı. Şimali Afrilı:adelı:I 

1Jmlils hareketlerlaia thadlJ• b
••vaffak olmay•ı•ın bathca 

ba ıabaıye 11ker ve mal· 
-... Hvldnia ti Ü•it burauadaa 

ıtarılarak Hvkeclil•eai ve do
,.U. ikmalin dai•a çok zor we 

• 11yici oı..u11dı. 
l...ııterec1en çıka kafilelerin 

r .. i karkotaları protrımı t .. p't 
larıaa bakarak, BIDrazl H Trab- edll•lttlr. Bua röre ilk kot• Bi· 
la11arbla lfralhadea IODfa olacafı· riacl klan• 12 •ele Mabat ko· 
aı tahmia etaaltdk. tu• adlfle 1apılacalı:taı. Bana H · 

HallMalı:I ... da daha enel .,. ri hı.._ " •ÜWf t.rilııl9lde 
ki olda. z ..... •lteallik bta afak ,.u kı.U..- taldMcleceldir. 
tah•in hıta11 muu rörllmılidir. 'El Martta 63 vlll1et alletllrl. 
Zira Aarla - Saboalarıa fimdiye aia iftirllı:Ue Tflrki1• klrkota .. 
kadarki yGrlyÜf tarzı ba1da. ıehrimiı:de yapılacaktır. Bu mGbim 

Blrdeablre bafhyaa fimclilı:I kot• itin ıimdW• hazarbklara 

1 

DAHİLİ HABERLER 

Mahkeme koridorlannda ı Sayanı 
hayret bir Şerife kadının 

başına gelenler I 
" Hele şuna bak, bak ... Şu karşıda eşeğini 
yitirmiş Darendeli gibi düşünen herif beni 
kandırmağa çalışmaz mı ? ,, 
Yliz .. m.,., endam çabuk etli 

•e bqmdaki yaihlı: J üzllnün ren· 
riae ta• yarq•••· dotru öılü 
ve açılı: aözlG kö1IO kadın Ştrife 
abla mahlı: .. a kortdonnda etrafı. 
nı Çt•i,.lere aalatıJor: 

- T • a, bıaralan hep o, pis 
dlfmaa almııta. Biz ona dayana· 
madık, bi:ılm TOrk uk•lerine ıa 
tqıdık, rlvura da haydi a.kahm 
kit kit dedik... Hele tana bak 
ıanı. Şa kvtıda 8feilal Jltlrmif 
Darendeli ribi dllfla• herif beni 
kaadarmıtı çalıımaz mı? 

- Allabıa o cehenatm fibl 
ııcaklanada 1alın •1alı: beı açık 
çıl11b•, didladill, ditlmd•, br· 
naj1mclaa artardım, ha bİllll , .. 
rladea kalka... koca h.ıfe bir 
Mln bir putOU.k ahvenm dl1e 
, ....... ,..wı., ....... ondi-. 
Panam h .. blaa da lfioe fibS. 
yemedltladea yıaı•a bilim Kara 
Halili de ıldım. 

Nıyıe lfte ı• kuııdaki dllfOa
cemeıiz herifin düvealne « dükkl· 
ama ,. rirdik. 

Bir kıtea bejeadik. 6 lira de· 
di, tatlarda. s.. qıtı, bet ,.ka· 
karı S.S dedi.. Bınde col .. n de· 
cllm. Tam dlHaden çakarken, - G• .._ lçta eon fiyat 

,..,.. ..,. Olu, dedi ..... k•dl 
ktnı:lime ıöyle bir fikir yordam. 

·- Ulan ba hırif, ne diye bi· 
H böyle acaz nrlyor, dedi .. Ne 
..... dört tıae o rök paralar. 
da v..&k, iki meb'e keten alclık. 
Ama matNll kaça ..... .. ... de 
llilı•••· YalDız v...- para Oll 
lira ed-lf. 

Heybeye yerlıttlrdik t.. çı· 
karken n çarıı atuı l.mall dedik· 
leri çıkı pldl. 

- Ne o, h••t•hrller, ne al· 
dınıs, kaça aldmız diye ıordu. Be· 
alm içi.. bir bof dllftL 

Ne .. lbım twitll. meritli bir 
..,. Nı ise bislla Halil aalatta. 
Şuna aldalr. Şadan da ıa •ttiii 
içia ı• kadar para •erdilr, dedi. 

Bu Çartı atuı bizi pefİne 
tıktL Y •idea herifin düwenbae 
firdlk .• Ondan ıöJle par11alı: kadar 
bir klfıt çıkutbrdı .• 

O uı.. Bir de baktım ki ka· 
rakol, mıhlı:e••·· 

Yavnm h&kO .. t kap11ıadaŞerlfe 
ablanın ne iti var, btrk .. bua •• .... ... 

Malak ........ ediyor; mu. 
bqlr .. ..... 

- Şerlfı kadın, Şerlft kadın. 
Ş..ıfe ablı, mert bir köylO ka· 

dın tavrilı hiklmin kırtı .. a dikU· 
dl ... 

Hllı:im 10rdu 1 
-... . Oofn ıö1Uyecıtlne ye· 

min ... r misin? 
- YeaJa mi? Hem de bin 

kemi 
Mahteklria 10ı:O biraz daha N · 

rardL Şerife abla ~aram 1ata döae· 
relı: •Ütelı:lria 7ilzllae bak.hı Hele 
o paraJI kumoak bir klmt• ol. .... 

Herif yerinden kımıldıaı .. z, 
. bir kamçı boJ11 tocafa• bile yok 

ki bana tarlada bir pd..ıak ıa 

retinia .. 
Meter bt1 herif rlvana da 

ılnralmlf.. 
N N O v. ellerlai , ... eçank bir ,., ... , .... ..,_ ........ 

AU dona kalm11tı. 
M. Çoun Yurtçu 

istif el! 
Tatlıcı Mustafa 

Berlkmanın evin
de neler bulundu 

Mllfttriyı pahalı tatlı ııtmak· 
tan •çl. olarak hll• hıplebaaecle 
yatmakta balanu Mutafa Barik· 
•anın evinde buı fllpheler 8-1· 
ne yeniden arqtanular yıpıl•lf 

•• harret edilecek şekilde lltif 
.. ddeler balumqtar. 

Maıtafanın evinde depo ettltl 
m811eldyle bile iJPi olmayan mad 
deler ıaalardm 

1400 kUo Nohat, 20 teaek• 
pe,.. •• iade ret. 640 kilo Pl
rlıııç, 30 kilo kmnap, {650 kilo hal 
n, 250 kilo ince dan, 160 kllo 
aara mı11r. 

Bütiln ba maddeler •hadere 
edilerek yedi •in ııfatı,le kanim• 
ft keadiai hakkında tatalaa zabtta 

. acWy.,. verihafttlr. 

Okul ve çocuk terbi,.. 
al mevzuu Unrlnde 

konuım•l•r 
ilk tedrilat alfett•ılerimW.. 

Kemal Altua ktndl haf ...... ça· 
lapa öfretmınlerl do. Guipap 
Ukolı:ala ıJloaaada toplaJank (O· 
kal .. Çocak terbl1ui ) haklı:_. 

da " bir Mrl lla&ndeki kon .. ••· 
larıaıa iklacllini yıpmııbr. Ba lı:r 

•atmalara her bahum ç.,...ı. 

r&alerl dev .. edllecelı: " kon .. • 
malardaa IODra .... 1 blrHlderİ fa• 
aliyetl bqlayacaktar. H• ötnt• ._ k_... ftrilen mınllan ,...,_.k arkadqlarıaı ba ı. ... ı.r
da t•• edecektir. 

.O.. --.dan dolqarak Mllın 
N .. llİ •-ek, IOI kat.it ıat ... 

ve batın arkeıındaa dolqtln• 
iik ımtermek demektir.. Eneli 

hareket, çok mabte...adir ki ..,. ı' batlaa••tbr• 
talS•atl•edller atlana hah- _. ............................................................................................. . 

:ı... •ani olmalı:, Milavere en lu-
JOldaa darbe .... k için en 

... yola 1tçmtk rerelı:lrdl. 
Şimdi A..tkablann Fraua• 

..... lekel•iD• 91k••t ......... 
ı..ı ba k .. yola uta..11 ol.· ,.. 
Sonra fimall Alrilı:adakl Mib · 

ver ordaRD• Ud defa la· 
tuylkiaden kartalmumın df. 

jw bir Hbebi de ba ord•na ... 
.-n nhalmıa kafi clencede re· 
•• balaaawındaa iltri r•llJonla. 
........ 1940 41 kıtmM yalaıs 
a.tranlara, 1941/42 luımda Alman. 

•• ltal,..ıara lndlrdllı:ı.t •O 
......._._ IODn ba.lm Bia 
c•abuı kadar takibettller 

labt her lldllacle de ikmal için 
~-la dural•ıll w._.,.llacle 

M~rdaki Oıl•in- W. kJlo. 
r.-atftıdea fazla azaklııtaktaaa IOD· 

ra ,.m Wr ikmal 1apmadaa llerU. 
~derdi. 

H• iki Hferıle de Mihver ba 
-.1a.-an iatifade ede,.k Af· 
:iaafa daha 1akıa )Ol~!'- 1•~i tak 
•• ~rdl H leflllslerl feri 

•tto. Mihver takvlpai, lar:i· 
takvl,...dea tok ~·bak , •• 

a. ..,., Hkllincl Biarul ce
r,w_. ......,. adar, Amierilı:a· 

Frauıı •llt .. t.blerlade 
.. ka ... ete •tra-ulua. 
da Trabhlcarbı alm11 Bha

hcladana yaklaı•ıı a.ı.... 

5~[~;.; ---ı H-.v-. c:-.,, k-.1 A'~~~~akl f RANSIZ HAYA KUVVETLERi 
re ve bazı n..,.. Fraatalana da ı .......................................... ___________________________ _. 
Amerikahlar tarafında hareket M• 
.... aetlcelincle -nffald,9de 111 
ter •• hatta baa Fnneaa Mrllkl•· 
riala de 1ardı.U. Trablaırarbe 
dotn rarptaa bir barıku hatlar· 
1a Afrilı:an1n teabl•meal nihayet 
bir, bir baçwlı: ayda bltirllebillr. 
(S. arada Frau1Z dcılbaamUIDID 
dı Mihv• tarafında banket lhli· 
-U ortadan kalclaraJ.ak ll:ın•ı•· 
lecektlr.) 

Oadaa IODra Akd.izin lnrdb 
d.m ka......_ açıl ... llmll'• 
Ur V alua Tan ... n •• Şimali Afrl. 
ka aahilleriaia boydan boya ifpli 
ı..._e çok .. , kuaadlracak 
br. 

Fakat Akdealı:deki HJtlMf .. 
• ..ı. v• kati olabil...ı lpa ev· 
..al Slcilranın, baau .,.._._a 
4a Glrw. itıaU loabedecektlr. 

T-.-llfalleWaberlt.ı,a 
... ...... .. .... bulua altın-
da tahllacat-a..,.. ,okm. Mih· 
verfa ba u,.ı _..ia lk a... 1af. 
tan çıkarıl•ak ı.t .... aeldlr. 

A•.. baklkl .,_ aaeak 
Aaaeribblarıa ...... ,.,....._. 
tarada, 1anl m....,..,.. ..,..b 
ra.. aı.rak nraaak ı...U. oa.. 
ltal1aya halı:llı.I darbe ..,.._l& il-
... .,._ SlcilJe ...... ... 
10ara -.üt ltalyar• atla .... . 

Harp -- ..,.. ,.,., " -· ..... .,.. .... la6Jle lwıulbr. 

Şilull Afrtlı:adalı:I l1raa111 mem.. 
t.kelerha• flltİNk llarWa ba .... 
k.Wıbrt.I ele Amerlls.W.ra 1tNt ........ 

Harbha y•İ y•I teralı:llDer 
kaydederek, FrHıız ,Şimal 

Afrilı:una 11çra .. 1U., blıtla d&a· 
yı efkln a•ami1ealnin dikkati ba 
•haya intikal etti. Amerikan kara, 
d..a birlklerini d .. tekllyen kav
••tll haH t•kklDerinla faaliyeti 
bllbuaa dikkati çtkiJOI'. Ba kadar 
wul bir ..ı.. ilıeriacle hareketlere 
iftlrak eclea Aarlo • Amerikan 
ban WrUkl_..e kart• Fruız h .. a 
knHtlerlala .. kabil f..U,etWa 
der...aucakba ...._ lbrerlade 
baluaa hava illl...._ •• açak 
adedine batla olacatı taWtdir. 

H.rbla bWa,.tlade, Fraa111 
hava kavwetleriala iclanel ilan 
erklın laarbiy.U. ifbirlltl Japan 
hava uzaredae beib lcll. Hava 
... tablan •ulle bat lı:ııma tak
llaa edllmlftb Dqoa, Pw, Toara. 
Abl • • • Pro ... oe, CuaJİI'. c. . 
uylr .. briaJa t..U. olclajaaa ba· 
k...,_ Frauıı hava -talı:alann
daa blrWalaı hali hazardı en •O 
........... kaybolap •• blaalllce 
11k11ık bir .......... tualalrl 
........... cleaileWUr. 

Penoael balı:ımıadaa, Fraa111 

lana tok •ta •• .... pilot ol· 
H hrt -ltıkkakbr. r.....da eok 

""'" bir .. ile yetipa ..... 
,....., ............... - •lcklet 
Shnn ._. •Mtep açıklanada 

da IOD lbjlanal Wlirlp ordap la• 
tlaap ederlerdi. 

rr..... av blrliklerbal tıılı:U 
r ecleo tipler mub ... taraf•· 

kilerle makaJ•H edlHne ırada ba. 
1Bk bir nlıbetaizllk oldata derlaal 
röıe çarpar. M•tll - IOD tip 
Aaerilı:an ıv açaklarmdıa biri o• 
lan Lockbeed P, 38 i nazarı iti· 
barı ılalaa. Ba ta11ar•la ılratl 
630 lı:•. dir ve 23 :••· Hk 4 top 
ve iki .. 1ı:1a.U ile •Gcebbııdlr. 
Bana ••kabil Fnn11z haH kav· 
vetlerinde balanaa u ıon modtl 
avcı açajı Moraa 406 nıa ıllrati 

480 kilometredir. 20 ••· lils bir 
top .. Hd mıklatli talekle alceh· 
hesdlr. 

Fru11ı:lana elhule ba tipt• 
bqlı:a 0..oltln SpM, Kodl'ODlar 
vardır ki, banlar artık modern bir 
havı hublade hiç bir lllaa ifade 
etmiyecek kadar •kl•lt tlplerdlr. 
1938 ıeaealade FraDA Amerlkaya 
200 taae Cutlll P. 36 tipi tana· 
reli 11marlam11ta H baalann çota 
t..U. edilaalıtL Çok hnetli bir 
ihtimal dabWadedir ki baleo Mlki 
Franııı: Cartiulerl de Am•lbn 
Curtluleri birblrlerlle çarp ... ak
tadırlar. Yalnız pna da itaret et• 
aeclen ret•lyelim ld balen Fraa
ıas Carti11lnln ılrıb aon A.eri· 
kan Cartilli olan Kitt1havk'a aa• 
uran MJli APİ'I bir mevkidedir. 

Hm Fruıa bo.Mr.._ 
tiplermclea F-•n m,m ı ... 
yabillrlz. Her birisi 700 bayıfr 
kanetiacle dart motlrle •ltehar
rlk olu tipin alntl 270 im. " 
1500 k-. dalallmcle t&pJaW&taeti 
boalta 2000 q. dan ibarettir. 
Baadaa aonra Blocla 210 tiplal ... 
rıbll~ B• tı,,.,_1a •INtte-

bata 5 kifkllr, ılratl 320 im. 2000 
kilometreye 2 toa bomba taşı ya· 
bilir. Alliot 143 Gnome Rhome 
iki .ata.le altebarrik olap ılratl 
310 lı:m. 1200 kilolletre bir •ha 
daW.de 1,5 toa bollbı taııyabUlr. 

Nihapt ea IOD •• ciddm - · 
vaffaldJetli bW tip olu Leo • 4S i 
ıdkrecl... Bebtri 1500 beyrfr 
kavvetlmle olu iki mot&ole aite 
harrlktlr. SOratl 480 k•. 2600 lı:-. 
bir Hha dıhllhlde 1,5 ton bo•ba 

tapı. Okayaalara bir makay•• 
fır1abaı daha verebilmek için ban· 
daa bir kaç ay enel 3 a Aakua· 
ya ve biri Arlfly.,e laea 4 motlr-
10 Amarikaa Libent6r atar bo•· 
bardmaa tana....a hakkmda kıuca 
16Jll1ebillriz ki, ... kar t•nar• 
ralaatc;a Lonclradaa kalkıp L•ia-
rrada fidip releblllr .. normal 
olarak 4 ton ltomba tat•· 

Kefil lçla Fraaıaahıva kav
vMlerlacle •v•f itibarile 

h• tarafta takdir edilen Potea 63 
tipini .. ,.blllrls. a. apk •• 'tllf 
vulfelerde kallı..... -t'ell •· 
bh, tlft....., • S Wtl tarafın • 
daa W.. ..,, dratl 440 km. dir. 
• 8'teD maada Brepet 'J:l, Maro 
ııs, ıll'llanar. 

Fran1a majlOp oldaktaa IOllft, 

ba ani matlobiretüa .... ,,...._ 
blrillala de bava kavvetlerlalo ki· 
fı,.ı.lsllti old .... .a,leadl.Fraa111 
hava auarlarmdaa Piwre Cot ve 
Cwy Chambre ba noktalardan -. 
•I t•t•ldas fakat -kar flh•· 

rm lfatlel.ı bana ablnl ifade 
ediyorchıl Netice ltlbarUe d..a. 
bUlr ki Fna1a harbi unamda 
Fraaııı: laavı kanetleri kan bw
Htlerlne pelı: clzt Jardmcla bal• 
aabilmitler ve Almaa bava laicalr 
lanaa karta da1aa••-11larcbr • 
Bazı iıtatiıtikl•• ıön 1939 da 
Fnuaaıa emrinde 1500 Uk-' 
modern ta11areler oW.p icldi9 
edlWL S. rakaua ..... k oW 
olaaacbflnı barada •laabp _.. 
cek dejiliı:. Afrlbcla iM halef 
tahlllalen naı:aran 1000 i ıeütr 
caviz tanar• blla.nd•ia b116" 
liyor: Ma•flh ba adedin iflad' 
k••ı kllllsl ... tip ta,,.,.ı. .. 
tHVcattu. 

Ş...ı1 Fnnaaa Afrlku•dl 
balaaan t111are birllkJlll 

Aa,ıo • Amerikan hava birli 
katlrea boJ ölçO,.Cek ka,biltıreaılıtrll 
............ Çlalı:I evnla•lrde .,,. 
•h itibarile .. .. ... lı:iclecl" 
ler, ~ Wrlael eh 
... c.i;lr ve Oran laava 
••• mahramclarlar, ..._ .._ 
kaybolaa ilk af Frauaa a-ı1ıı.., 
yerine pleoek ,_. ... Ht 
dir. V.,.._ tab• edllellllea 
Of •Oblm 1abtplen lllfttea 
taU. Pllkoloj&k Mbıp&. de ı 
lalaillr. 11_,11 A......._ 
._pati " Gollll tema1lllllrle 
nket .._ haH , .. a•• flbl. 

Y•lı:aada _...._ Mtlll 
.... 1 ............. Fı 
ım han kanetlerl ltiD 
·-•lanada elftltlll ........ 
cletMkt..ualD, 



19 Sonteşrin 1942 

D. D. Y. Adana 61 ncı işletme A, 
E. komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli 12255 lira 40 kuruş tutarmdn 84,520 
m3 kereste ikinci sınıf sümala veya muadili tahta, kalns ve 
lOXlO maktaına kadar kadranlar alınacaktır. 

Talip olanların 1.12.942 salı gün~ saa~ . 16 d~ 919 lira 
16 kuruş muvakkat teminat akçesıle bırlıkte tıcaret odası 
ve ikamethah vesikaları nüfus teskeresi ve teklif mektupları 
ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 

Keresteler Pozantı, Mersin, Tarsus ve Adana istasyonla
rında veya aralarındaki herhangi bir istasyon ve durakta tes· 
lim edilebilir. 

Şartnameler Adana 6. ncı işletme komisyon reisliğine 
müracaatla bedelsiz olarak verilir. 

2722 15-19-24-29 

Telgraf Memuru alınacak 

o. o. Yollan Umüm Müdürlüğünden : 
ı - Teşkilfıt garlarındaki tel evlerinde bilfiil muhabere memurlu· 

ğuoda çalıştırılmak üzere müsabaka ile (40) telgrafçı alınacakhr. 
2 - Müsabakada kazanaolardao Orta okol mezunlarına 60_ilk okol 

mezonlarma 49 lira ücret verilecektir. 
3 - 5 Birincikfıoun 1942 günü saat 14 de Haydarpaşa, Ankara, 

Balıkesir, Kayseri, Malatyıı, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci ve Erzurum 
işletme merkezlerinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atelye 
Müdürlüğü istasyon şefliklerince kabul olonur. 

4 - Müeabakaya iştirak şartları şonlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi hır kimse ile evli olmnmak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını geçmemiş olmak (30 yaş) dahil 

4 - Askerlii'ini yapmış olmak. 
5 - işletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurluğu 

İmtihanında movaffak olmak. 
6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 

romları Demlryol işlerinde vazife görmeğtı elverişli bulunmak. 
5 - Müracant iııtidalnrıoa bağlanacak vesikalar şunlardır. 
Nüfus cüzdanı veya tastikli sureti, diploma veya taadlkname. Aı· 

!terlik veslka11 ve askerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyi huy kağıdı, 
Çiçek aşısı kiğıdı, evli ise evlenme cüzdanı, 6 adet veıikalık fotoğraf 

lstidalar en son 3 Birincikioun 1942 günü saat 12 ye kadar ka· 
bul olaour. 2743 19-22-25-28-1 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Teminatı % 7,5 

Cinsi Kentalı Mohammen bedeli Muva'ckat Müddeti 

Lira Kş. Lira Kş. Ay 

Meşe kömürü 1047,20 00 35 27 49 
Karışık 184,80 00 30 4 16 12 

" 31 65 

1- Seyhan viliyetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Uçan dere ormanında 1047,20 184,80 ken
tal Meşe karışık kömür odunu 12 ay zarfında kat ve imal 
ve ormandan ihraç edilmek şartile 11.11.942 tarihinden iti• 
bnren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1.12.942 salı günü saat 15 de Adana Or-

man çcvirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Meşe karışık kömürünün beher kentali muhammen 
bedeli 35.30 kuruştur. 

4- Muvakkat teminatı 31 lira 6S kuruştur. 
S- Şartname ve mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde Bahçe 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12.942 salı günü sa· 
at 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lizımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikasile birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy· 
lülerden istenmez.) 14-19-24-28 2719 

Selimi, bo gece Şükranı zi· 
Yaretinde, bir yabancı kadınla kar
şalııştı. Tesadüfün Şükranı kızartı· 
ıından öğrendi ki, o eski bir kn· 
pı yoldaşıdır. 

Limianıo boyna da - O yo-
lıın yolcaıo her kadın gibi - be
Yaı tülbentle arıhdır. Ooduleli saç· 
ları, günün modasına adım uydn · 
rabilmek kaygısile çiy sarıya bo· 
Yanmıştır. Sırıttıkca, azı dişleri-
nin yemyeşil küf bıığlıyan kronu 
KÖrünür. 

O da, bu yuhın yolcusu her 
kadın fibJ, boıuk bançereden ÇI· 
lcao; ıefil, yornco bayatını açığa 
-Vuran çatlak bir sesle konuşur ... 
lier biri üç beş viziteye mal olan 
"• dirseklerioe varan altın suyuna 
batırılmış kafesli bileziklerini şıkır-
datarak, tırnakları menekşe reogi 
l>armaklarile çiy sarı saçlarıoın 
bııklelerini düzelterek, hayatını an · 
latır. 

Hayatını anlatırken yaosokak· 
lırın ba zavallı mahlOku, birdenbi· 
re Öfkeden şahlanır. losanlara-ve, 
Şüphesiz bilmiyerek, içtimai kaoun. 
lara- ağız dolusu küfür, ilin et 
kuıar. 

On yıl evvel, dört ve yedi 
hşlarmda iki çocuğile, .ke_?ar_ m~· 
ballelerlnden birinin eııu pusku kı 
k" evinde yapayalnızdır; marangoz 
ocası, biç umulmadık yaşta apan· 

•ıı ölmüş, onu dul bırakmıştır. 
On yıl önceki Utmia, yirmi 

P~rt )'aııoda, terütu hir kıdın· 

dır. Yüzüne bakmağa kıyılamıyacak 
derecede de güzeldir. Ücra mahal· 
ledeld eski püskü kira evi, artık 
muayyen bir saatten ıoora her ge 
cc, ~aşka bir yabancı erkeie ita 
pısmı açmaktadır ... Biri yedi, biri 
dört yaşında iki çocuk, yaşamak 
ister. Ve, güzelliği, diıiliğl iıtiımar, 
bu memlekette en kolay ıeçim 
vasıtasıdır. 

Karanlık bir kış gecesidir. Ko. 
duran f ırtıııa, ıiaç dallarını l"ra· 
ca'c kadar şiddetlidir. Delice esen 
rüzıar, çatıdan sarkan kopulc yai'· 
mar olaiunu biteviye kaplamalara 
vurmaktadır. 

Çncoklarmı uzuo ninnilerle U· 

yutan, sıkıca Hrıp sarmalayan ka· 
dın, rece nin yarısına doğru yatak 
odasına bir dost kabal etmi4, ona 
rakı sofraları kurmuştur. Ate4slz 
odanın soğuğuna raimeo yarı so• 
yunmuş. tombol, beyaz kollarını 
sarhoş 'erkeğin boynuna dolam14tır. 

Birdeo, kapı yıkılır gibi vora
luyor. Gelenler polis memurudur. 
Mahallelinin ihbarı üzerine, bir cür
mümeşhut yapılmıştır. 

Mahkemeye çıkan, saokl çok 
güzel kadının kendisi deiil, ölüıü
dür. Kara bıyıklı, yıtız suratlı bir 
hakim, kara cübbesinin bol yenle· 
rioi uçurarak, kollarını aık ııık ve 
öfkeli öfkeli havalandırmaktadır! 

- Madem ki fuhş yapacaksın, 
vesikıı al, ıorbest çalııl 

KaJıo moztırlptir; inler ribl 

BUGÔN 

rs o ır A o ll"ifil aı ili) s e '1 • 
walf'ilolii)on mcace .. 

ırG!O~ıro 

Bütün beşeriyete bir sual sor
mı k lıterim. Medet.iyetin en bü
yük kemaline eriştiil 20 oci ıısır
da bulunayoroz. Hila , dünyanın 

hınri tarafında olursa olıun, tek 
bir insan çıkabilirmi ki şunu söy· 
leye bilsin; 

- Ben bütün insanları tanı• 
yorum. 

Hayır, bütün insanları lanımıyo· 
ruz. Ben hatta şaou dahi iddia 
edebUecek vaziyetteyim ki merih 
yıldızındaki insanları ve onların 

sırlarını ne kadar tanıyorsak yer 
yüzü insanları da hepimiz için hali 
o kadar meçhuldür!.. 

Bu rünkü dünyamızın mnmor 
kıta\arı dışında milyonlarca insan 
yaşıyor, doğuyor, ölüyor, boğuşa. 

yor, azap çekiyor. Bu yüz milyon· 
larca insan yığmları hayatı bizim 
bildiğimiz ıibi değil, büııbütün baş· 
ka, adeti korkolu bir rüya halin· 
de, fakat insanın bulunduğu 
her yerde o 1 d u i u ribi 
huaımalı, ihtiraslı, heyecanlı olarak 
yaşıyorlar. 

Hali adalar veya bucaiı yok 
çöller içinde yahut kutupların ebe. 
di kar ve buzları arasıada yaşayan 
bu yüz milyonlarca insan yıiınla
rının 60 - 70 - 80 senelik ha· 
yatlarını nasıl öldürdüklerini dil· 
şünürsek hayretlere düşmemeniz 

kabil değildir. 

Adalar, çöller veya buzlar için· 
de bo yarı çıplak insanlar nasıl 
yaııyorlır? 

Çoru bir asra yakın ömürle· 
rini neyle dolduruyorlar? 

Niçin lıepsi birden intihar et. 
miyorlar? 

Bugün bir karnaval ıeceslode 
baloya giderken bir kitapçı came· 
kanındaki mecmua kapağında vah
şi reıimlerini a-ördüiü zaman bir 
şehirli genç kızın veya bir rece 
kulübü müdaviminin bu garip İn· 
sanlar için böyle düşünmesi pek 
tabiidir. 

Eveti Bu insanların yaşamasın· 
daki mana nedir? Dünya karalalı· 
dan beri hala ayoi halde yaşama
larındaki esrar nedir? 

lıte bo sırları öğrenmek için, 
yerrüzüodeki yüz milyonlarca İn· 
sanın n:ıınl müthiş, heyecanlı hum-
malı ve bize hiç benzemiyen ha· 
yatlar olduğunu rörmek içiıı, bo 
yüz milyonlarca insanın da tıpkı 
bizler gibi ıırf kendilerinin tahay-
yül ettikleri saadete ulaımak, tıp· 

kı bizler gibi mesut olmak uiran• 
da ne müthiı azaplar çektiklerini 
dehşetle, merhametle ve hayretlerle 
görmek için benimle beraber reli· 
niz. 

35 sene bu yüz milyonların 
henüz medeniyet meş'alesi tutuş-

YER YÜZÜ İNSANLARININ 

ESSARI 
mamış karanlık ve vabıi illkele · 
rinde yaşamalı11nız. Geliniz size 
insan yemelerinden duydukları sa· 
adeti tattırmadan evvel yer yüzü· 
nün en vahsi insanları ile aramız· 
da son bir tabaka teıkil eden ya
rım vahıllerin ve yarım zencilerin 
diioyasına girelim. 

Zira, bende bu ikinci dünya. 
nın beyaz insan ıirmemiş koyu 
alemlerine girmeden evvel, ilk, bu 
yarımlar taraf ındao yakalandım. 

Bundan 3S yıl evvel geçmiş 

olan ve benim bu günkü medeni· 
yelten dönüp ikincl dünyanın sa· 
dık evlatları araaına girmeme so· 
bep olan bu hidiaeyl anlayabilmek 
için Okyanasyaya, ebedi ıüoeıler 
memleketine rotamızı çevirmemiz 
lazım gelir. 

Yani, Ava1tralyanm garp ve 
şlmalinden Amerikaya doiru aza. 
nan ve Okyanusya denilen sayısı 
meçhul, irili uf•ldı bitmez tüken• 
mez adalara... Ebedi ıüocş adala-
rına.:. 

işte hepsine birden (Okyaons· 
ya) denilen b11 adalarda iki t\lrlü 
insao ırkı yaşar, biri kozrool si -
yah dlieri ise esmer. 

Kuzgonilerin yaşadıkları ada· 
lara (Melanezya), dljoer esmerlerlo 
yaşadıkları adalara da ( Mikrooez· 
ya) ve (Polinezya) denir. 

Polioezya adaları gurubonda , 
eğer şarka doğru gidersek, tam 
[Fiji] adalarının arkasında [Tonga] 
ve [Samoa] guruplarına ondan son· 
ra rarpte [Kuki], Tahiti, Paumota 
ve Markiz adalarına raslarsınız. 

Ayni istikametle ilerlemefre 
devam eylerseniz nihayet bo böl· 
rooio en sononcoıo olan [Oıler] 
adalarına varırsınız. 

Şimalde de homoo hemen ay· 
ni şekilde ve ayrı bir halde meş 
bur (Havai) adaları vardır ki tam 
akıl istikametten, yani garbi cenn· 
biye doiru yioe aynı ayrı halde 
bu O k y a n u ı denizlerinin bil· 
yük adaları olan ( Yeni Zeland ) 
adalarını görürsünüz ... 

Polioezyanıo şimali garbiılodo 
ve Melanezyaoıo tam şimaliode iae 
( Mikrooezya ) adaları bulanar ki 
küçük adalar demektir. 

O"yanusya denizlerinin bu esra 
renriz ve uca bucağı bolunmayan 
adaları dahi tali, ikinci groplara 
ayrılır. 

Palav adalarile birlikte Karo· 
lio adaları gurubu Mariao yahut 
yadronlar ve Marşa!, Gilbert, El
lice veya (Sıgonlar) adaları gibi. 

işte bu son ikisi müstesna ol
mak şartile bu son iki rrop, Mik
rooezyaoın o zamanlar Alman müs· 
temlekesi olan adalardı. 

Bo adaların üstünde 1aldo gö. 
rünen hayatın içinde na11l garip 
sırlar ve nuıl ihtiru fırtıoaları 
yaıadıjoıoı bir Avrapalı aklından 
bile geçirmez. 

Fakat insanlar hayatlarını teh. 
tikeye atmadıkça yeni hiç bir şey 
öğrenmemişlerdir ve öğrenmeye· 

ceklerdlr. 

E1mer Polinezyanio tatlı güler 
yüzlü iouoları ara11odao da lnHD• 

lığın en garip sırlarıoa süıülüp 

geçebilmek için evveli can tehli
keaini göze almak lazım gelir. 

Bo esmer Polloezya insan· 
larıaı en güzel temsil eden tip 
(Samoa) lardır ki, belli başlı Po-
linezya tipi olarak gösterilebilir. 

Samoalılar, uzan boylu, bir 

teksen boyaoda, mütenasip endam• 

lı rüzel adamlardır. ~ 
Bilhassa kadınları biraz etllce 

bacakların• rağmen g-ayet güzel 
vücatlu, yüzleri çok canlı aülüo 
gibi endamlı zarif kadıolardır. 

Zeytini esmer renkleri kuıgoni 
•iyahtao açık siyaha kadar tahav• 
vül eden dalgalı veya kıvırcık , 
kısa, biraz genişçe delikleri yuvar• 
lak buruoları ve kalın dudaklı, 
etli ağızlarile bo kadınlar hemen 
umumiyetle güzeldirler . 

En garibi bütün bo Polinezya 
tipinin tamamlyle Mogol tipini an· 
dırmasıdır. Şaşılacak cihet şudor 
ki ba adalar insaolarıoın Mogol. 
larla ıerek tip ıerek idetlerce 
pek çok benıeyl~leri oluşodur. 

- Sona Var ----------------------------
Adana sulh ikinci hukuk 

hakimliğinden 
Adanadao Bekir Alemdar kamı Afife ve ojalları Solihattln ve Ab. 

dülkadir ve kızları Refika ve Zeldyoyo izafeteo ve kendi oeffaioe asala. 
ten vekilleri avukat Mahmut Nedim alemdar tarafından Bekir oğ. Ahmet 
alemdar ve diior arkadaşları aleyhine açılan lıalel ıaya davasının yapıl
makta olan duruımaaında. 

Müddei aleyh Ahmet alemdarın ikametgahının meçhol bulonma11 
aebeblle llineo davetiye teblii edildiği halde gelmodiil ve kanuni bir 
vekilde röndermediği cihetle doruım nıo rıyabında devamına ve bo gı· 
yap kararıoıo da ilinen teblliine ve bu 1ebeple mabakemooin 26.11.942 
tarihloe müsadif peraembe günü ıaat 9 talikine kuar verilml4tir. 

me1kür gün ve aaatte gelmediği veya kanuoi bir vekilde ıöoderme. 
medij'i takdirde iıyap kararının kendisine teblijo edilmiş addiyle e-ıyabın· 
da muhakemeye devam olanacağı ilin oluonr. 2741 

Belediye riyasetinden 
(Peynirlerin satışında nazara alınacak noktalar) 

1- 942 senesi peynir mevsiminde imal edilip de Adana 
kanarasr firigosuna konmuş olan peynirlerin maliyeti beledi
yemizce tesbit enilmiştir. Bu maliyat fiyatlarına toptan yüz
de on parakende yüzde onbeş kir illvesi ile yağlı Edirne 
peynirinin beher kilosunun toptan 85, parakende 100 yarı 
yağlıların toptan 45, parakende SS yağsızların toptan 25 
parakende 30, tulum peynirinin toptan 155, parakende 175, 
Kaşarın da toptan 150, parakende 180 kuruştan satılmaları 
muvafık görülmüştür. 

2- Bu fiyatlar yalnız kanaradaki pey!J.İrlere mahsuıtur. 
Hariçten getirilecelderin, mahalli belediyelerinden tastikli fa
turalarındaki bedellere yol masraflarının da ilivesile elde e
dilecek maliyat fiyatlarına yukarda zikredilen azami kir 
hadleri ( toptan yüzdeon, parakende onbeş ) konmak suretile 
satışları yapılacaktır. 

3- Adana mmtakaıından harice peynir sevkedileceği za· 
man sahipleri tarafından belediyemize malumat verilmesi li· 
zımdır. 

Şehrimizde peynir satışı ile iştigal eden bilumum vatan
daşların yukardaki maddelere riayet etmeleri, aksi takdirde 
haklarında icap eden kanuni takibatın yapılacağı ilin olunur. 

2740 

1 1 D-Ga&<Avm: j HATIRALAR 1 
Hakim, kendiılni moahazeye 

kalkışacak muhayyel bir efkiirıo
mamiye karşısında, belki: 

« Ben vbu kanun deiiliaı; 

benim düstarom, elime verilen ka. 
rakaplı kitaptır! » diyecek ve kon• 
dlılni daraya çıkaracaktır. 

iyi kalpli, vefalı ana, oolara 
şekerlemeler getirirdi. iki oğol, 
ooun her ıelişinde büyük bir kov· 

vetle yemin ederlerdi: Mekteple· 
rlni bitirip hayata atıldıkları güo. 

feryat ediyorı 
- Ben kanun manda .hllmem 

reiı bey. l4ledlğim rünahıo mahke
melik bir saç olduiano da bllmi· 
yordum. Hem ... vesika alırsam bel· 
ki serbest çalışırım ama, beş ıene 
ıonra çocuklarımın yü:ı:üne baka· 
mam, reis bey. 

« Bir burjuva cemiyetiodo, ka· 
ounlar daima hakim sınıfın kaoun· 
larıdırl• sözü işte böyle bazı kere 
hak kazanıyor. 

Hakim, hiçte müsamahakar gö 
rilnmemektedir • Hükmettiii bu 
kürsüde, kanon maddelerinin hal· 
kın anlıyamayacağı çetrefil bir dil-
le yuıldıiını uootm•k istiyor gibi ... 

- Kanonu bilmemek, anlama· 
mak mazeret değil, kadıo ... 

Limia, muhakkak ki tepeden 
tırnağa haklıdır. Fakat, neye yarar? 
Kendini müdafu edemedikten 
sonra! 

Gazeteciler yerinde divayı ta· 
kip eden bir muhbir, arkadaştnın 

kula,.ıoa eğiliyor: 
- Kanunlar bile, bo çetrefil• 

llğile adeta zengin uoıfın tarafını 
tatarı Bir dava düşün\.i, dba olu
nanı haksız, fakat paralıJ davacısı 
tepeden tırnağa haldı, fakat tırıl· 
dır. Yoksul müddei için divayı 
kaybetmek mu adderdlrı 

O, akıl danışacaiı bir hukuk 
adamı bulamııı.ken, hakııt dlvalı

sı lıir kaç avukatı birdeo kollanır. 
Ben böylelerini çok gördnm. 

Baııoı acı acı aallıyarıık devam 
ediyorı 

- Daha fena tarafı var: Ka. 
oon 'maddesinin aolıııılmadığı çok 
defa bir ıürü tefslrlo ekleomeıioi 
icabottirlr. Tefsirlerle biraz daha 
karışıklaşao ve kalıolaşaot yeni ye• 
ol ve sık 11k kanun maddeleri ill· 
ve olunan kara kaplı kitap, günün 
birinde, adaletin tevziine memur 
mahkeme1i ıaşırtacak muamma ha· 
llne girer. Kaonnun çok oldağ'a 
memlekette adaletin güçle4işi doi'
ru bir görüştür. 

Limiaya yardım elini nzatacak 
içtimai bir müe11eae gösteremiyen 
hakim, kolay ve rahat fahşun yol .. 
larını tarif ediyor. 

- Vesika al, serbest çalııl 
Deyiıte, herhangi bir marangoz 
veya demirciye: 

- il::snaf teıkereıl al, aerbeıt 
çalııl Der rlbi bir bal var. Mtdent 
cemiyet, bir kadının diıllliiol pa· 
.zara çıkarmasını, Hnat ve meslek· 
lerln sıra1ına kıtıvermekten ürper. 
mi yor, 

Llmia u yüksek adaletin ,, ka· 
rarile, artık müseccel orospodur. 
Ve bıı senelerce sürfiyor. Borüo, 
ıki çocuktan biri oodört, biri on 
yedi yaıına basmışlar. 

O yolan yolcıııa her kadın 

ribi, Lamlanıo da acıklı bir hlka. 
yesl vardırı 

Hosuıi bir rece eğlentiııinde 

tanııtıiı çok oüfoılu şahsiyetin 
tava11uto neticesi, iki çocoru, se· 
nelerdir resmi yatı mektebinde oka . 
yordu. Her gidon yıl biraz daha 
göçeo kadın, oobeı gün 'e bir de· 
fa, yıkanır, boyalarından - belki 
de ıünablarından - temizlenmete 
oiraıırdı. En sade elbisesini giyi· 
nlrdl. Ooduleli saçlarıoıa bayaiı 
ve yapma rengioi kalıo, liclvert 
baıörtüsü altında rlz.lerdi. v o, 
mektebe giderek, yavrolarıoı bai· 
rına basardı. 
Yarım ayda bit gelen bu «gün•, 

Lamla için bayram olarda. iki ço· 
cok ta, hOrmetle elini öptükleri 
lacivert baıörtülü, temiz yOdO 
anlinıtt kibar ve :zeog'İn bir aile 
yanında hlrmetçl bufandujuna lna• 
nırdı. 

ilk düşünecekleri 111 analarını ya• 
baocı kapılardan kurtarmak, kendi 
evioin hanımı yapmak olacaktı. 

Dört gün Önce, Abı.nox ıoka. 
jınıo 31 numaralı evioe, atanarak, 
kızarıp bo:ıararak, 17 - 18 yaş· 
larında üç mektepli çocok çıktı. 

Ooheı dakika sonra müşteri. 
ıinln koynondan Hlooa dönen 
Limia, pliktakl ramca tangoya 

uyarak birbirine ıarmaımış dönen 
kızlardan birlnio elinde tottağu 
ikibuçuk liralıiı taoır gibi oldo. 

Günlerce çorap konconda taşıdıf ı 
bu ortası lekeli para, acı hadisenin 
muıtaaını kafasına yerle1tlrdi. So. 
kak lizeriodeki odaya koşta; pen• 

ceredco baktı: Evet.. oyda • BüyOk 
oiln, llcivert, urif mektep ünifor. 

maslle, arkadaılarıoın ortasında• 
çamorla ıokağıo blrikintilerlodeo 
nrkek ürkek sekiyor, tızakla~ıyorduı 

iki hafta Önce ııarhoş ve hoy
rat bir hovardanın yanında etleri 
t;lmdikleoerek, koparılank kazao-

dıiı lokoll lkibaçaklak ltiğıdın 
macerası. tallln ne acı iatihzHıydıf 

K•dıa. uatlerce atladı o r•c•, 
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SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE 
En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markala 

BAT ARY LI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
acele ediniz. 

•• 
BASECiMEZ .. ., 

VE ŞERiKI MU ESSESES~r 
Telefon: 168 Telgraf: ~AŞtE:GM~Z 

!;~:~'~:~::i~~~~ 1!1111A-i _l_S_A_R_A_Y_Slllllll!l!!lllN_l_M_A_ii 
Baokamız lçio (50) lira aylıkla BU AKŞAM 

ve müsabaka ile lü7.umu kadar ik· 
raıat mutemedi alinacaktır. lmtiban MASKELİ KADIN - Bitmeml' Senfoni 
27.11 942 tarihinde s11at dokuzda Mazurka Bel Ami gibi Sinema aleminde Büyük 
icra edilecektir. Otta mektep me-
zunu olupta askerliğini vapmış ve- filmler yaratmış olan Dahi Rejisör ve Artist 
ya başka Müeıseselerde tahsildar- ( WILL Y FÖRST ) u Güzel ( MARIA HOLST) 
lık işlerinde çalışm1ş olanlarm ve· lle beraber şahane bir Mizansen içtode yarattıkları ve geçen 
sikalarile birlikte Baokamıza müra- Mevsim bütün lstanbulu aylarca teshir eden 

~:::!:rs::k~'d!ihh':zı;ünb~ı~:~~r:r~ .............................. . 

ilan olunur. ııııeııiiO p ER ETHıılıııı 
2742 19-22 .... .. •• 

Maraş As. satınalma • • 
Büyük Musuld ve AŞK filminde takdim ediyor 

komisyonundan: ŞARKlLARl DANSLARI ve nefis mevzun ile bu güzel film 
1 - Maraş Birlikleri ihtiyacı bütün seyredenlere zevkli dakikalar yaşatacakhr, 

için kapılı zarfla münakasaya ko. Ü !L /A. ~(E 1i E iNi ~ 
oulan 102 ton Patatese belli gün y • K b REX BELL 
ve Sal\lt'! hf;p çıilmadrğ'ından bir enl OV oy 
ay pazarlığa bırakılmıştır. YUMRUK KRALI 2 - Mabamm'!n bectell 40800 
lira ilk teminatı 3060 liradır. HEYECANLI SERGÜZEŞT FiLMiNDE 

3 ..:- Mevzuatnz teslim edile-
cekt~. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 - lsteklilerln ber gün te · Pek Yak•nda 
mioatlarile birlikte Merkez Komu· •••••••••••••••••••• ' 

S~~u lf'SDl']gOO ~Daı ~<a{k{U®liıl®li'i) 
tanlıiı binasında Sl~ınalma komiı 

yonuoa müracaatları. 2143 ALKAZAR MUHASARAS/ı 
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Cinsi Kenlalı Mubamauın Bodoll 0/0 1,5 Müddeti 

SiNEMALARINDA VA~OINI Aiı<.ŞAM ALEXANDER Kordanı! LAYAMUT eserinden Çam enkaz od••• 3240 Lira ~'2 L~~· ~:· Ay 
TÜRKÇE SÖZLÜ Ardıç " ,, 3500 12 31 so 

~:€ 

İspanya ihtilalini .an merakh ve en hakiki vesikalara 
istinaden canlandıran ve bugUnkü Harbin 

modern silahlerile mUcehhez Franco kuvvetlerlle 
.......... ~-

Kızıl lspanyol Askerieri arasındaki mUcadeleleri 
ibret ahnacak hissi, heyecanlı ve tevkah\de 

Meralııh Bir mevza çerçive!'İ dahilinde gözleriniz önüne koyacak olan 

Namus Borcu 
K~IHJ~~M~INI IF~[Q)~Y/ö 

Aşk Kahraınanlık fedakarlık Harikası 
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ıji LKAZARUı 1 ~ü~S~g!.!ı~!i~ 1H.~~~~şe 
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iilYıırk~~ s@~OıYı Mevsimin Rakipsiz Filmi venet Müdürlüğünden: 
Şeref"ne Büyük Sinema Müsameresi Bir milletin mu'udderatıoı . Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi Çiçek Aşı· 
bu uğurda dökülen Kanları ve yapılan büyü'< fedalı.arlıkları sı ihtiyacı için kapalı zarf usulile (160) Dana alınacaktır. Be-
Canlı Hareketli Hr tarzda yaşatan bu şahes•Hin Baş Solleriode herinin muhammen bedeli (100) tutan (16000) lira olup Ek-

MIRelLLe BALİN ve FOSCO GiACCHeTTI siltme kapalı zarfla 24.11.~42 salı günü saat 15 de Sıhhat 
....... , · Gibi lki Bü} ük Artist Vardır. · · ' · · · · · · · müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde (1200) 
DİKKAT : Biletler Sablmaktad1r. lira olan yüzde 7.5 teminat parasını maliye veznesine yatır-
T e lef on ALSARA Y 212 Telefon Tan 266 mış oldukları halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü mad-
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ncı işletme A, 
E. Komisyon Reisliğinden : BU AKŞAM 

- 1-
Şimdiye kadar seyredilen Gangaster filml:ırinin eıı heyecanlısı 

Amerikan Polisile ortalığa dehşet ve korku veren 
Gangastcrleriu en Müthiş mücadelelerini canlandıran .............................................. • • i <Cülfil@lV~it M~lk<it~lbü! 

• • 
·-~ . '-1-1 ,_,_, 
BAŞ ROLDE HUMBERY BOGGART 

- 2-
En Hareketli, en Merakh ve en güzel bir Kovboy filmi 

y u ! R:~:.:~~ AL_~, 
1 = Yeşil Maskeli Haf iye = ı 

30 "'ısım Büyük Seryal Filmi 
~ .... ~~~· ~ ............ ~ ..... ~~~~~~~~~·~ .... 
Tarsus Satınalma Komisyonundan: 

Tarsus satın alma komisyonunca 55 ton buğday un hali
be getirilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Şartnamesini görmek isteyenler mez.kiir komisyona mü

racaat ederler. 
Tekmil masraf ve vergiler müteahhidine aittir. Beher ki· 

toıunun muhammen kırma ücreti 16.5 kuruştur. Muvakkat 
teminatı(1052)Hradır. ihale eveliyesi 27/11/942tarihine müsadif cu

ma günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin vakit meıkOrda 
teminat akçesi ve teklıf mektuplarını komsiyona vermeleri 
~\An olunur. 2717 13-15-17·19 

Muhammen bedeli 111171 lira 20 kuruş kıymetinde olan 
794.08 metre küp muhtelif eb 'ada çam kereste şartnamesi 
veçhile 8/ 12/942 salı günü saat 16. 00 da kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isbyenlerin 6808 lira 56 kuruş muvakkat 
teminat akçaları ve ya kanunda muadili tarif edilmiş olan 
kıymetli evrak ile nüfus cüzdanları Ticaret odıısı ve kanuni 
ıkametgah vesikaları ile 2490 numaralı kanunun emrettiği· 

şekilde hazırlayacakları teklif mektuplan birlikte ihale sa
atından bir saat evvel komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartname ve mukavele proieleri Adanadan 6. ncı işletme 
Ankarada 2. nci işletme ve Haydarpaşada birinci işletme 
müdürlükleri veznelerinde 556 kuruş mukabilinde satın alı· 
nabilir. 2714 13~ 19-24-28 

D, D, Y. Adana 6, ncı işletme A, 
E. komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli (14800) lira tutan 370 ton odun 2.12.942 
çarşamba günü saat 15 de işletme komisyonumuz tarafından 
kapalı zarfla eksiltme suretile mubayaa edilecektir. 

Mubayaa edilecek odunlar çam ağacından olacak ve Ulu· 
kış1a - Fevzipaşa ile Mersin - İskenderun arasındaki istas
yon ve duraklarından herhangi birinden vagon içinde tesel
lüm edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1110) liralık muvakkat temi
nat akçalarile ikametgah ve ticaret odası vesikaları nüfus tes 
ktrelerile birlikte kanunun emrettiği şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvel komis-
yona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler işletme kamisyon reislikinden bedelsiz olarak 
alınabilir 15-19-23-27 2429 
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lıııtlyaı Sahibi ı CAViT ORAL ı 
tJ. Neırlıa• Mndnınr Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Bı•ald-tı r•r ! tıUGÖN M.lbaaı 

12 
60 66 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
lan şartnamede yazılı Yedi kuyular ormanından 3240 3500 
kental çam ardıç enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve 
ormandan jhraç edilmek şartile 11.11.942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1.12.942 salı günii saat 15 de Adttna or· 
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminatt 60 lira 66 kuruştur. 
4- Çam, Ardıç enkaz odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü· 

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde Karaisalı 

orman bölge şefliğinde görülebilir. 
6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12 942 salı günü sa· 

at 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 
7- isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli e· 

dilen gün ve saatte müracaatlara ilin olunur. (Bu vesika köy· 
lülerden istenmez.) 2721 14-10 24-28 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Teminatı Muvakkate 

Beher kentali 
Ciosi Kentalı Muhammen bedeli 0/0 7.5 Müddeti 

Lira Kı;. Lira Kş. Ay 
Çam enkaz odunu 6750 12 60 75 12 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut• 
lurı şartnamede yazılı Şimşirli Taş ormanmdan ~6750 kental 
Çam enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ih· 
raç edilmek şartile 11/11/942 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma l/l'l/942 sali günü saat 15 de Adana Or
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminatı 60 lira 75 kuruştur . 
4- Çam enkaz odununun bt"her kental muhammen be· 

deli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü· 

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde Karaisalı 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12.9ı2 salı günü sa
at 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- lstekJilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli e· 
dilen ğün ve .saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy. 
lülerden istenme;:.) 2720 14-19-24-28 

Adana belediye riyasetinden.& 
1- Aşağıda numaralarile icar bedelleri ve muvakkat te· 

minatları yazılı belediyeye ait sebze halindeki beş toptancı 
dükkanı 31/5/943 tarihine kadar icara verilecektir. 

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

3-ısteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve te" 
minatlarım yatırmak üzere belediye muhasebe kalemine ve 
ihale günü muayyen saatta Belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 
ıcar bedeli 

Lira 
80 
80 
xo 
80 
80 

Muvakkat teminatı 
Lira 
6 
6 
6 
6 

Numarası 

9 
10 
11 
14 
ıs 6 

2690 6·10·1S·l9 

Mevkii 

Sebze hali 

•• ,, 
il 


