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SiGORTA At/ALiSi UMUMt 
ADANA ve f-1.\LIÔI 

ACAN, A~d·· 
Pek Yakında Açıhyor. 

\-_!:•vatı 6 Kuruştur Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete \.. 
Asfalt Cadde No. 69 Telefon J 

Almanlar Mareşal Peteni tevkif etmiş,. ~, 
Tevkife sebep, Mareşalın Şimal 
Afrikadaki Amerikan kıtalarına 

iltihaka teşebbüs edişi imiş 

Antillerdeki Fransız do -
nanması Müttefiklerle 

birliği yaptı 
• 

ıs 
_Almanlar Tulonda

ki donanmanın Ami
ral Dar/ana iltiha. 
kına mani olmağa 
çalışıyorlar 

Ankara 15 (R. G.) - Bir 
Amerikan gazetesine göre, Alman• 
lar şimal Afrikadaki Amerikan kı· 
talarına iltihak etmek üzere Frao· 
tadan harekete teşebbüs eden Ma
reşal Peteoi tevkif etmişler, bila· 
hare göz hapsinde tutmakla iktifa 
eylemişlerdir. Aradan iki gün geç· 
tiğl halde bunun doiro veya yan
lış olduğuna dair hiç bir haber 

gelmemiştir. 
Ankara 25 (R. G.) - Fransız 

açık deniz komutanı. alakadarlara 
bir günlük emir çıkarmış, Tulon
dakl donanmanın muhafazası lazıın· 
geleceğini kaydetmiş, erlerle su· 
bayların yeminlerine sadık kalaıa· 
larıaı istemiştir. 

Bundan anlaşıldığına göre, Tu· 
londaki donanmanın Amiral Dar· 
lana iltibakıoa mani olonmağa ça· 
ltşılmalıdır. 

Bulgar radyosu, Fraoaız do
nanması Başkomutaoı Amiral Ab· 
riyelin yüks~k ıubaylarla görüşmek 

üzere Tulona gitlliini haber ver· 
mi~tir. Alman radyosuna göre ise. 
Mareşal Peteo de Tolooa gitmiş, 

yükıek rütbeli , subaylarla görüş· 

müştür. 

Ankara 25 (R. G) - Fransa
nın cenubunda Almanlar tarafından 
askeri müdafaa tedbirleri alınmak
tadır. Marsilyaoın her tarafı büyük 
toplarla ve uçaksavarlarla tahkim 
edilmiştir. Ba sahil üzerinde müda· 
faa hazuhldara sükOnetle ve so
ğukkanlılıkla. gün geçtikçe ilerle· 
mektedir. 

Atıkara 25 (R. G.) Anti\ler• 
deki Fransız donanması komutanı 
Amiral Rober, emri altmdakl filo· 
nun İngiltere ve Amerikan donan· 
masile birleşmes\oe movafakat et· 
miştir. Bu filoda 5886 tonilatoluk 
Emil Berten krovazorile Fransaoıo 
biricik uçak gemisi Baro da bulun· 
maktadır. 22146 tonilatoluk olan 
bu uçak remisi 40 tayyare taşı· 

maktadır, --------------------------
Şimal Af rikaya 

YENiDEN BiR ÇOK 
Müttefik kuvveti çıkanldı 

Ruslara göre, Rommelin hezimeti 
Hitlerin planlarını alt üst etmiş 

~.....,..,:xxıoxcc' ~ ~ 

Kahire 25 (a,a)- Ortaşuk in· ·f~aliyetin devam ettiğini haber ~er• 
tiliz tebliği: diler. 

Sekizinci ordunun ileri unsur· Yine cenup kesiminde bir müt 
lara El - Ageyla önlerinde çeki- tefik Paraşutçü kıtası bir motorlu 
len düşman üzerinde baskıya de· mihver koluoo piiskürtmüş ve esir 
\o d" )er alınmıştır. Av uçaklarımız 4 
am e ıyor. , . 

1 
uçak düıürmmı ve Gabes civarın· 

Libyada hava faalıyetı 0 muş. da bir mihver aılı:eri terenine hü· 
lur. Pazartesi akşamı aiır ve orta cum etmiştir. • 
uçaklarımız Giritteki hava meydan Bomba uçaidarımız Blzerte ve 
lıraoa taarruz ederek yangtnlar ÇI· Tuouaa akın etmiştir. Uçaklarımı-
'lt,rmııtır. Dün av bomba uçakları· zın hepsi reri dönmüştür. 
ltıız Sicilya hava meydanlarına a• A~kara 25 _ (R.G) - Tuouı 
k d 

ı. b .1 1 • cepbeeınde henuz asıl kuvvetlerin 
ın e ere.. al•rya mevzı er oı b • l . 

b b 1 t 
mu arebelerı bat amıştar. Şımal 

oın a amış ır. Af k . 
lk' motorlu av uçaklarımız Tu· ri adakl limanlara yem yeni sre· 

ıı 'd • bil' d • 1 d • mi kafileleri gelmif, birçok mütte· 
llıun ogu sa ıo e şıma e og . 

ru ld 'it' b' -k Alnı fik kovveb karaya kıkarılmışbr. 
g en en az ı 1 uyu an Ankara 25 (R.G) - R b • 

llçaiıoı dUşürmüŞtür. Bütün bu ha herler büroıu Müdürü, Şim:l Ahi 
t'eketlerde bir uçaiımız dönmedi. ka harekatı etrafıodaki Rus gÖ· 
. Londra 25 (a.a) - Şimall Af rüşüoü şöyle anlatmııtır: 
t>ıkadalci müttefik kuvvetleırio teb· c- Rommelin hezimeti Hitle. 
lltiı heri lı:ıhlarımız mahallt çar· rln planlarını alt üıt etmiştir. Al. 
1> 1ıttıalar olduiuoo bildiriyor. Fran- man kudreti en yilkıek noktasını 
Pıt ke~i( kolları cenup ke iminde tlmdlden dönmü' buhınuyor.:t 

Almanlar' 
36000esir 
verdiler 1 

3 Alman generali, kurma.x: 1 
1 a r i 1 e birlikte Ruslara / 

esir düştü 

Stalingrada doğru ilerligen şimal 
ve cenup Rus orduları birbirine 

40 kilometre mesa/ede 

;;;;;;;;;;;;=.========·· 
·~ ~e •Sk~,._ o Atikovo 
~~ aı t-tovoGr\C)Or~vska 

Moıkova 25 (a.a) - Mühim bir Sov
yet imdat kuvveti Stalingrad şehrinin 

şimaliodelti müdafilerle birleşmiştir. Bu 

büyük haber Sovyet taarruzunun altıncı 
günü alınmıştır. Bütün rüa Rus ileri ha

reketi üç esas istikamette devam etmiştir. 

Don halkasının şimali üzerinde taarruzla

rma devam eden kuvvetler Staliogradın 

batısında 40 kilometre ilerlemiş, batıya 
doiro Roıtof - Vorooei Önemli demir. 

yolunu ikinci defa olarak kesmiştir. 

~~~~o reko sKa ' · 

ôo 
'\; NI"~ 

t<acalınska -t 

Golubinskaya 
Skvori'b 
OStrO\b 

• Kalaç 
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Kızılnrdu Don cephesiode ş1mal ba 
rıdao hücum e;erek 5 - 10 kilometre 
ilerlemiştır. 

Don nehrinin batı kıyısıoda iki .şe· 
geri alıamıştır. 

Cenup kanadı il7.r.ırindeki RuR kuvvet
leri şimal Kafkasya yo)a Ozerinde ve 

Kotelnikovanın 60 kilometre ozağında 

bulunan Aksayıo zaptından sonra yelpaze 

şeklinde 16 kilometre ilerlemiştir. ,\ lua· 

yıo 40 kilometre cenup doğosondaki Sa· 

dovoye şehri Rusların eliode bulunuyor. 

:m:mc OEMİRVOLU 
~ANAL ,-

t.:::=::=*:::::::::;:=e::;;;;:;::;:=;;:::::=--;;:::;;,•---

Sovyet taarrozuoun en göze çarpan 

vaafı Kazılordu topçusunun motörlü kuv• 
vetlerle tanklara takipte gösterdiii 
ıürattir. 

General Franko 
Portekize gidecek 

Ankara ( R. G. ) - General 
Franko, Falanj Meclisini dağıta,.ak 
yeni bir Falani Meclisi toplamıştır. 
ispanyanın Berlin ve Roma elçileri 
de bu meclise iştirak etmek üzere 
çağmlmıştır. 

Stokholmdeo gelen bir habere 
göre, yakında bir lspanyol heyeti 
Lfzdooa gidecek, General Fraoko 
da bu heyeh dahil olacaktır. 

ispanya ile Portekizio, müşte
rek bir siyaset takip etmek üzere 
müzakerelerde bulunacakları anla 
şıhyor. 

Şark cephesinde 
yeni aiUlhlar 

B\ikreş (Radyo) - Kafkasya 
bölgesinde Alman kuvvetleri yeni 
kış sUiblarındao istifade etmeie 

başlamışlardır. Bu sil!hlarıo biri 
el bombaeı atan hususi bir sllib 
dlierl ise kızak üzerinde yerleşti· 
rilmlş bulunan bir çok aj'IZlı aiır 
makioalıtüf ektir • 

Bir teneke su 
20 lira 

Blloyanh Bekir Yılmaz ismin· 
de biri Kozanla Halil Küpeliye 

kendisinde bir teneke raz olduğa· 
nu söyliyerek Yeni hAna götürmüş, 

evvelce au ile doldurup ağzını le. 
hemlettiğl tenekeyi satmıJ, bunun 
daha ıreriıi de olduğ'uou ıöyliyerek 
20 lirasını alıp sıvışmışlar. 

Bekir Ydmaz yakalanmış ve 
ıaahkemeye verilmlttlr• 

Mlllf ,.,, Baldat elçl· 
mizi kabul buyurdular 

Ao kara 25 ( a.a ) - Reisi 
cumhur ismet loönü bugün saat 
12 de Bağdat elçimiz Cevat Üs· 
tüQ'ii ÇBDkayadaki köşklerinde ka· 
bul buyurmuşlar ve bir iltifat eae
,.j olarak kendisini öile yemeğine 
alıkoymuşlardır. 

B. M. Meclisinde 
Ankara 25 ( a.a ) - Büyük 

millet meclisi bul'ün doktor Maz• 
har Germenin başkanlığında top· 
lanarak, lzmit ceza evinde mah 
hos Hüseyin Avni Parmakllzla Şa 
kir Taodo(muşun cezalarının affı 

hakkındaki kanunun birlnd müza. 
keresini yapmıştır. Meclis Cumar· 
tesi riinü toplanacaktır. 

Ziraat MUhendlal 
B. Murat ÖGet 

Şehrimiz Ziraat mühendislerin· 
den B. Moral Öget Ankara Top
rak mahsulleri ofisi umum müdilr· 
lüiü emrine tayin edilmiştir. 

Suikast davasına 
dUn devam edlldl 
Ankara 25 ( Hoauıt ) - An· 

lı:ara aiır ceza mahkemesi bol'Ün 
Alman elçiıi Fon Papeoe atıl'n 
boml.:. davasının nokzon rOyetlne 
devam etmiş, muhakeme saat 17 
ye kadar ıürmü~tür. 

Ôileden evvelki celsede dok 
tor Payro ve Kaman1

m mUşterek 
raporu okunmuştur, Öileden soa· 
raki celsede Pavlol'la Kornilof'un 
tahkikatın tevsii hakkıodaki talep 
leri reddolunmuştur. Oiva, Alman 
tefaretlndekl katibin dinlenmesi için 
Çarıamba rUoiinı barakılmııtır. 

Moıkova 25 (a. a.) - Öğle 
üzeri neşredilen Sovyet tebliği : 
Staliorradın fabrikalar mahaUeıin· 
de kıtalarımıı faal hareketlerine 
devam etmiştir. Cenup dış mahal· 
lelerinde kıtalarıroız bir çok mlis· 
tahkcm mevkileri ve bir tepeyi 
ele ieçirmiştir. 
Staliorradın şimal bahsıod11 ilerli· 
yen Rus knvvetleri karşı taarruz· 
ları püskürtmüştür. Bir Alman ala. 
ymı da0 ıttık vo esirler aldık, dl· 
ier bir kesimde çek.ilmekte olan 
düşmar.ıı takip edoo kıtaJarımız 
31 tank ve 22 top ele geçirmiştir. 

Stalinrradda ileri bareltotlorl. 
ne devam eden Sovyet kıtalara Al. 
maolara ağır kayıplar verdirerek 
bir çok me1kün yerleri işral et. 
miştir. 3000 Alman öldürülmüş. 
33 zarhh otomobil ve 22 top tah· 
rlp edilmiştir. Esirler de aldık. 

Nalçikio cenup doğ'usanda mev· 
zii muharebeler olmuştur. ToapH· 
nln doiueuoda Alman kıtaları 

mevzilerimize girmeie teşebbib et• 
mişae de pllıkllrtiiJmüştür. 

Şimal batı cephesine taarruza 
reçen kıtalarımıı bir Alman bö 
lUj'Ooü yok etmiştir. Leniograd 
cepheıiode bir müıtatıkem mevki 
ele ıoçirilmiş ve 8 Alman uçaiı 
diişürülmOıtür. 

Moıkova 25 ( a. a. ) - Sov· 
yet haberler bilroıuono dün ak· 
ıam bildirdiiloe sröre. Yurollav 
çeteleri Sikaç dolaylarında 2 ltal· 
yan taburunu bozguna uğratmıştır. 
200 den fa.ıla İtalyanın ölctüjü ve 
500 lioün de ealr edildiji bildiril· 
nılştir, Çete rrupları pek çok harp 
malzemeai ve bu arada 600 tüfek 
ve 24 mitralyöz ele 1reçirmiştir. 

Ankara 25 (R. Gı) - Stalin· 
rrad doloyla,,oda ve Doo kavıi 
bölıe1inde başlamış olan Sovyet 
taarruzları j'•llımektedir. 

iLord Hali/ak-
•• sa gore 

italya hür 
değildir! 

ltalya da bir gün AI. 
manlar tarafından 
işgal edilecekmiş 

Gara 25 ( R. G.) - in· 
rilterenlo v ışio gtoo büyük el
çiJıi Lord Halıf akıs gazet~cilore 
bir demeçte bulunmuş, İtalyaaın 
bııgiinkü ve yarınki durumuna 
iuceJeyerek demiştir ki: 

«- ltalya.,ıo harpten çık· 
mık isteyoceğ'ino hiç şüphem 
yolr.tıır. 

Fakat Alma oya buna mil· 
saade etmiyecelttir. İtalya ve 

Almanya birbirlerini sevmiyor 
lar. ltalya hnr bir memleket de
i'ildir. 

Bir g-Oo ltalyayı da Belçika 
ve Fransa ıibi işgal edimiş rö· 
recolcsiniz.» 

Beraet ettiler 
Bir müddet önce evlerinde 

ıtok ıeker bulunduğu ve bu ı•· 
keri aıırı fiyatla satışa çıkardıkları 
iddiasile mahkemeye verilen Ali 
Rıza Ak.kan ve ortaiı Adil Kökdilio 
muhakemeleri dün asliye 2 inci ce· 

zada sona ermiş vo ıoçsuz oldukları 
anlaşılarak boraetlerine karar veril· 
miştir. 

Stalingradıo ıimaliodo 1at ka
nadı Volgaya dayanmış olan Mih. 
ver ordalamııo tuttuklan mevziler 
üzerinde 3000 kilometrelik bir 
yarma husule ıelmiştir. 

Staliorradm cenubundan taar• 
ruza reçmış olan ikinci Sovyet 
orduıu, Novoroııiskio ılmal doj'usu 
lıtikametinde uzanan ve Stalinand• 
da nihayet butan domiryolouu bir 
çok ooKtalardao keserek şimal or• 
doıuoa 30 kilometre mesafoytt ka. 
dar yaklaşmııtır. 

Her iki ordu henüz el ele ve• 
rip Stalinrraddakl Alman kıtala. 
rıoı çenber içine almaia muvaffak 
olamamııtır. Hareki.t ırelişmeler 
eösterdiifine sröre. bu yolun bet 
an kesilmek tehlikeıine maruz ol. 
doğo söylenebilir. Mıhver kuvvet• 
lerinln durumu: çok naziktir. 

Bir habere nazaran, Almanlar, 
kanlı muharebeler cereyan etmekte 
olan ıahaya 300 kilometre meea. 
fede Rostof böla-eaiodeki zırhlı ve 
motorlü kuv~etler!oi muharebe ye• 
rioe aevltetmıılerdır. 

Moıkovadao verilen babetlertı 
a-öre, Don kavsinia içinde bulunaı:ı 
Sovyet kuvvetlerinin uç kanadında 
3 Alman tümeni komutanları \le 
kurmaylarile eair alınmıı, esir 11• 

!111 36000 o yükaelmiı. Mihver 
olil ıa7lıtı 15000 i buhauıtar. 



BUGON 

ı-~ı DAHİLİ HABERLER 

• • 93 mliyo~ ViliyetUmumi Me nusu nıçın yumurta. 

betmek :-E.::-:.=SFr.: lisi intihabı yapıldı 
~:. .. 8~:-; 0:t~!.~~·::r:=: Daa ... t 15 de Halk Partitl blaumda Vlllret u1n111 Meclill ... r ------------

'EM~z ? ta batla•q,90 J111D•rta tacirioiD çimi Japılmııtır. Muhtaç 
depoluında arqtlnla Japmlfbr. intihapta C. H. P. Seyhan welçel 861seleri Mlfettiti B11t1a lleltua 

• sa.,..bnudaevvell.'70blnıaadık, B. Tellt Sfmer, Valimiz&. Akif E,tdopn, Beledlre Relli 8. Kaıı• iner, çı•ftçı•r 
-on kinç içinde muhafaza edi· C. H. P. Se1baa idare Heyeti Re1si 8. Rifat Gllek, ikinci .. çiciler ...... e 
baluamettıar. 8a ,._.,taı.n. J• intihabın lctuıaı idare eden Parti MllfeHftlmis, 6ace ikinci milat• o um 1 u k 
kana 93,000,000 ediforda. bipler U.t ... ln okanmaımı bildirdi E.beriyet olcl•tu rör&ldll. 

1 

lan dljw 70 ltla ADdık ,_erta balaaayorda. t h 
Yunrtalv derlaal pi1uaya 8. Tellt Slmer Vilı,.t Umumi Meclial_... •e•lebt ........ abte- Z..,. fhıa Af _. 

~-• takanlll11tar. Şt..u ,.da.,..tede ılne dtlı• blsmet ve volfelerin öo-iodu babaedenk, Uaamt Meclf.. ,.-., ltöglerbıe ,,,,_ 
~~t A/rlluıtltut tılıl .. 111111', ie• de Alctleal· 1amarta bollata 9lrd1r. Hçilecek olanlar1n ehemmiyetli bir menUyet 1Gkleaeceklerlai beHrttL N 6af .. flFıldı 
_. .. fll'ltl Alulenule 111r6I Alcdeaizi 6irf6lrla• • Mlfettlt, budan ıonra, Putl Geael Seknterlltf tuafmc:laa Vill,.t Zfraat v ...... kuaklık, 

'11.l•• - Sicil.. - Pnlellerffı - Tua -Blr--6o-,-.-,-.-,. lapan,aam en Patti idare Heyeti B .. bnhtuaa rönclerll• ta.ille 1atiaat ..._.k va. dan ve lnrap:laa .... rörea dai 
WM ..,...,,_., llilı•gfll Sicil .. .,. /1111 .. Mld NlfÜl ı.luı- ... har bot• llyet Umalll lleclill için Parti vua,.t we km l.Jan He,.tlerlaln •it- mıntakuı köylerine 125 ton _,., 

lilllDI J.,Uls - Amerib• U- ,,,,,,.,,,.,.,._ U. ld•..6~ rlretçlli La· terelr.en bir U.te hez1rladıklanaı, *unla.,..._ an• eden ikinci ... 175 toa MidaJ tablia .. eclll•İflh'· 
,... ~ Bizerte .. r..... --- luı- fa 1111 landa IOD za. çlcil•in .,. liıte haricinde latedlkledae ,., ·••Dınklll'W .a,ledL Edladltlmls ..ıa .. ta sön 

•rı.• eie•ldertllr. __..,. tekalde çekllmlıtir. La· Müteakiben intihabın ıçık r.,le ppıı.uı eberl,etfa Dçte W.U. be ofiı aabarlvaacla IMdaaabllea • .;. 
laada 31 HU ılrmlt olan bota bal edildi. cattaa 42 toa arpa Kanlul1Ja; 15 

l.,Ws ve Am• ı olacaklar. 8a itibarla he• ılmall -a -..111.:.: b at _._ 2000 ton upa 10 toa ba"da T--•-• -r-n--•• a1 ..... U&'J• Banan üzerine Parti Mlfettlfimiz Viliyet ve Kua idare Heyetleri- • r , 11&111 

• ..a.:...a1s1er1 hınklt Afribdan at.ı.a .. L h .. de Ak· bo~,. Lt-•-- h-' • aa...1 ·ı na...__.__ 5 toa 
0 

t L-t ••-r- ., •• -.-ce u& va ue 0 • aba •Gıtereken bıml .. 11 oldaldan listedeki iıimleri teker, teker ikin• -r-wı arpa, ~ 00 
"" • 

....... o bdar b8Jlk deaiale l'abl Akdeoizl biflıirlnd• dlmlf we ba riir ...... 30 .U. el milntellipleriD tuYibine UHtti. Banlar yolda.. neticlliade ittifaka day Milll ...W,.a..; 13 ton arpa 

........ ki, baaa artak &Jlr•D ltalta • SlcU,a • Paatelle- JOD peçetahk bir ıervet kaua- yakın bir ekaerlyetle Partinin -- olarak kıbal edildller. Lratat ··W,.... 30 ton .,,., 
8la•ea.rln ... ali Af. ria • T•naa hattını elden kaçar .. • •lfbr. ' 10ton _,., 8alafe b..._ı 10toa 

...,.._,, ne de Akde. malı:, nihayet S'cil1a ve lta11adald ilk defa bot• rır .. çilliiae Bet daklkahk blr lıtirehattaa ıoua Putl MOt.ttltl ,.W V..,. ...,..,, 15 toli upa Oıaauiye buıı· 
1 rWtı.•ul la1reketl diy.. bava lalerlai lnrilia • Amerikan batladıta saman, nbnede Mlara terkederek mıvc•t balwn ikinci •lnteblpler qaiıda Wmleri yudı na ayrılmıı ve 1682 aamarah kaaaa 

• 
,,.... tfmdlden ba , •• har .. 

~· Al•ı•lar • as 15-20 
1eni bir k•vvet a)'l'ma· 

aiDblırdarlar ki btuat Sowret 
Aaslo - Saboalardan tim· 
rupta tatmalarını lıtadlklerl 

•in yıra11 kadar bir ,.,. 
s .......... b.rtto baılaut 

lan hueklt abuladu 
edene Wr mlddat IOlll'a 
•• rarba dotna daha bir 

1aiıılar k.wwet çekectklerdlr ki 
Sowyetlerfa ve be• larilid•· 

~•tt olllq cte..ktlr. 
Z... W:uat lnfillaler de MaDt 

ve ıimald9 balaaıa 
Al.... k••ntlerlnl ve bil 

bl7GIL mllLtarda bava kav· 
cenab., Afrika ç&ll•ine 
dli .. arn eclerı.. 

,..... aw..ı.w.n... A..
lilllı ... pptılduı ihratlar tUak 

.. ~pek pbak it· 

zevata Umaml MecUH ittifakla -tiler. •a-ıL!_ --ı.. L uu ...1 
ban tlanaalanndan kon•ak itin na.U. aaalaa asrın ve wabtt bir -...... ııı:ııU111ce ....- para ma .. auwnue 
AJmıalar BiHrte Yfl Tn•• IOMH Mfaa• latlca• ... • ........ he,.. B 8. Teflk Kadri Ramuuojla, Doktor K...t Sabr, Doktor mabtlç çlft9l1e tenil tabrrv ede-
bdar aldafu edec.....,, a. ca we M..alk ... ~ ywe Ali Na,m. t.mall Burdvoila, ..... la ç.8k. Dokto.- B.a.ri Erb-. Sa· rek .. toı...ıülana .......... . 
bakıadaa da tfiult Afrika bar•· dDt•lt ve ........ llvri açla Bb ......... l.ld Mataba•. 8'••aıllwil ............. bllcll· 
katı l'lndm flae ebea.ayetlni boynulanadan biri karnına np- Y ai Umamt Mıclili isalumı tebrik eder ve ••iııll-- ltl_..u rllmlttlr. 
arttır1yor. lumqbr. L•laada •i1r ıarette hayırlı ba11rılar dileriz. iki VUNIUftCU 

Tek b .. ma dlflnllOr• ti .. 11 yıralaamakla beraber, ba botayı Fekede B. Nari Şi1111ek, Kezaada 8. 8. Nadir Uiorla, Aıım Ya· • • 
Afrika bareklh harbin l'ldifini ve elinde t•ttaja lllvrl açla kıhcUe, rımotla, Awkat Nasff Kvdoflaı Bahçede Ali Çaal'a, Saffet Eaea Uaa• yakalandı 
nettceaial tayfad• uak ribi rö· öldlrm .. we koc.... kafuaaı mi MıcU. uaıı aeçllmiflerdir. ~ prpcla Maifannca 
rilnllr. Hal ... ki b• hareUt Anilo· ela tahalt etllnrek eftaia ,bOylk Ce1han 25 (H111aıi) Vill1et Umumi MecllllH Cepan kau1mdan Arif halb,. 1«> kanıp •bhiaa-
SaklODlar bakımından itin bııtaa• •loaua • a9tena bir y_.ade IJ. B. Snl.,... Otu, Hamit ÔZ S1rbnb, Naci Meh•et we Sal.,... 11 llnmrelea IİJah bezla •etnei· 
racıdar. Şimali Afrika ta .. men kı, .. tb bir hatara diye taUk et D.U. ittifakla 11çUmltlerdlr. ni 500 bnfa •ttlfıadaa yaka· 
ele l'etiru..kle mDteakfp hareket •ittir· Tar1n 25 (Hmaıt) - U•amt Mıclfı MÇlal bqOa Halkevi ulo· lanmlfbr. 
ler içia ellht bir il ..,dana ı.U· Lalaada J•ldttil•. çok ı•vl•· ııanda IC.a,.._ 8. Nihat Tat .. aalD bıa Wr lalta.._.l •lteaklp 1•· Ybae Kı-•-·rtıda Maalfe~ 
ril•ek ve aonra Mibwerln etrıfmı H bir renç olma11na rai•en ev- paldL GlzU reyle Jıpılan intihapta B 8. Mutafa ICuacaailaa, Fikri Un- ncı Mah..at7w.., tlildrbmcla 
fnir• pmberin ceaap keun lal· ....... , annelinin ve huıtlre in, Abd•llab Tuaer. Nllri Ôkten kuandalar. 29 metre liıab bn.balaodaju bal• 
lan .. k ......... h lauekata a.. lialn 1•nda bekar olarak Jlf&· Ôtr•diitmln r&n, Feke, Koaan "Bah9ekazalarımmda da Uaa· de •ha almak latiyenlere crob 
r&sle sörlnce it tama .. deiltl- .... t.elh etlllttlr. al ~ 11ç1ml ,.,.._., he,... de Parti ...... t1er1 ittlfıklı intihap .U,..k ...... •bfa arzebaek .._ 
J°'· Zıt• Almaalarm da blylk .a.a..-. tem-aı.:.:-1- J•kala br 

teliı we fmcalle bltOa Akduis ı-:::===============;:====================-.==-====
0

mlf==·= 
nhil&erine yayılmaları bana röıttr• · -
•ektedir. 

B•l'lıı Afrika1a eo 1akla 
dllman bruı .. rarptla 

relecek Aal'lo • Sakaon denb ik
... nakli1atını ilk tıbUk.,. eli· 
fOrea yer Sicllyadv. Biaı•.ı.,la 

Bu harbi 
içinden Bir harp muhabirinin notlan 

Aarlo · Saksoalar içi• bldaJ•tte 
hawadaa, Mihver .-n Afrlbdaa 
abbr ve Ta•ı ltl'al edilerek elde 
Ufl w.cecle kavvet toplamna 
dealsden thra9 yollle tauna edi
lecek laedef ..,._, Aaoak b9 
...tle Anrlo • Salı:aonlar için aor· 
..ı ve kıN bir aakU,e i•klnı el· 
de ••it olar. Ş.,uı da war .. 
bm.t .-.ıt ~kara " Fr ... D 
.. t..ııW.IH uldl,.t .,.,._ 
tama.U. eaaipte ......,., detlldlr· 
Atlantik •vap laeals -Aaslo. Sak
IODlar ...... kati bir .... ..idi 
bal•ıdu dev1m edip Pil,., Ce•· 
...... tüllk•lala artbflaı .... 
Alaaa a .. ko•ataalat.... " .. 
.... tekrar tlcWedea.,.ıai bWI 
oldap ribi artık turna ....... 
P.lt olan Anrlo • Saboeluha bir 
tarafta Atlalikte a..ıı Malan 
ltral, dit- tarafta• da ouabl 
~terk •• t1ma11 Afrib
ma IUP aaJaillerlade ivacaklara 
laao we ..._ lllırtle IMt •ntlt 
ittin ı•••leıd küi1 elebilr. Aa-
oak böyle bir lıt' ....... ...,. 
cbr ki Aalerlk...ta ........ .... 
yonlak ordular Ue ..aı-lllll .,_. 
tindeld .. ıu.. timall AlllU1a 
Jafm halinde plenk ulcl ....,.._ 
yeti temin eclebllir. a..larai ...... 
de .. bir iki ay sarfmda tahüki* 
eclebllr. 

Mabt•f devletlerin s.Ubl,.a 
•• ...... ,.ti hakklada mi~ 
lu Jlfltmek llenb 9ok erktadlr. 
Fakat Amapa ... bina lllltli 
.. ..,..,..odab.W. ....... 
....... n.aw.pi•· Ea ealel; 
Jllftbc• •• ... ..... 
IOU .ı,or. 

A.... ord...... KaflwJ• kafllarmdald 
lauekeltnl taldWea harb mahablrlerm 

._ NorlMrt Toaai• cNovorailk't• Ta.,_,.» 
bathtayle Al... rasetelerhlu bir ..Utap 
neıretmlftir, 

Mıktapta bllhuR Noworolİlk limaaınm 
Hl'lnkil haUnden bahtedWJOr. Muhabir diror 
ki ı 

cNoworoellke rtrdltfaa auau ı•hrin ••· 
rot._.ndald J011ar we IObldar bert.na. E.&e
ria •kUI bAll tiltl,orda. 

Kooı bir- doaanmaJI barmdaran •• yaka· 
cafmı t..ıa ed• rıhbmlan bitin t ... b Ue 
laanM,. ••lftl. 

Rwl deaiaaltılanne .. hNı Bmaa laf lu
rfade tat kal--. bir 111Ntt• tahribetlilmittl. 
U..aMll t.qok ..,. p alabora oı.a., ,.ut 
yara batlalt bir balde leli. 

Bulum anllllda ••Uipler, ıllepltr. hl· 
1t1k kOçllk nakliye ......,., ••vin s...U..., 
wellaud h• tirli ticaret •• laarb remilarl ba. 
laaafOl'd•· 

Toak& lıl•ki bama öalade bir Ru au· 
ribi batta• bre etelftl. Shll ahali ,a ... 1a· 
ftf meyclaaa ftkı9ıt olclataadin, banlaran •i'• 
zmdn olur bit.-..,._. dbaledllr~ 

Bular Ru ...,.,..._ Abua bombala
n ile llUll berhava oldaklarını blyltk oakllye 
....... torpil ilaWU. ..... batbldannı 
..U.tblar. .......... 61.-i oWa\ça uldkat• 
..,,.,. idi.. 

............... nll•ıada a.ı.k.,. 

... Ulklerl -- .. hafta -- ........... ........................ 
...... K.aMDla ......... Karm ... 

......_,,. Alak deDlli Wı•l•W• Rulat 
ne bdar lil;lk D,ıplaN •tn-flana ....... 
da fblulle aa,lll ........... 

Şimdi NoworoMt. AM•lar ~lr baftadaa 
.... latlbkAlllan tmalİ' ..... llldalup ... . 
ritl Wr bille ,........, n... .• nlat• , ... . 

•bal t .... ve bahri iaıaat t.,ahlannı •ki 
haline ko,..ja plafafO'lar. 

u.... .. clokl.rda, •it___ taraflD· 
dan, Raslarm ke>J•at W.daklan .. ,...... H 

barajlar araa•a'kla ve temizlea .. ktedlr, Ele 
reçlrilen semiler, ,.,. bat••• ........ " hup 
remfleri tamir edilmek bora babrir• •Ohen · 
diıleri tarafmdan çıbnlmaktadır. 

Sow,etler ~te Ahaaalana •Irat· 
tıklan ta'!lf iflerlaia .. bclar ....... old•ia· 
na tUtlir ~kleriad•, • ._..,_ bawa lal· 
caaıdan ile ba fullreti .-..,. ........ t• ça. 
htttorlar. 9.ac1a 1912 ....... Kar..., ... ait .... 

har Baedekerla ..,,.ı.ıara ..U• bir 
nhberl elllllse setmlttL 

.... dealllyor ldı ev ..... No1et11Wı 
T•apee ve Bataıa Uaaalanada dojnadaa dol· 
raya rabbma Jan .. ırlar. 

Dit- lıkelel...t• ancak 1J1 bavılarda ..,. 
1alalar s..Wea ..ı.n. mdalarla flbrlar.» 

Rehberde clJI bawalarda» bydl ita havali 
de hawalana ekterlp IJI ol-dıJaaı pateri 
JOI'• 

Şimdi de ......... ticaret r..Uerl itin ol
ıan, harp remlleri itin ola-. pek ı,a ritmi· 
yor. 

EtW Y....a.lar ba r•lerl 1J1 b11Jor1an1ı. 
a ......... Kantlmilla ............ 
tarafa Kaban nehri afla ile MDeb.I _. 
il aramdadır. !aiti Y•~ • llmliıM 
korktaklut 1er ..._ idi. 

B•aclaa Mr , .. Y'fM'lh ...... biribl· 
rladm •ltlllf ...,.._ ............... lfçue 
P..ıı•ıtefl -... lllr bpJa *cirlerta Ya· 
.......... aa. .. ırr. 

Y..ı Kal. (... acWe Kert) ........ 
Tarkl,e ıa.-.. uumdUI a .. ..WW. ..... 
akılla ,..._ u.aa Nnaroalıktlr. So,,,..ı. 

.... ........ t..Utı için ··" ,.... _,. 

......,, b..,... fedaklmktaa çeklamemltl•• ... 
fhr ...... barada nnetH bir R• llOIO. 

demlrU bahuııyorda. HWau11 Km•ı kaJbtttlk 
tea 1oara SoYJet h&1La .. t1 bGtlln Karad•ls 
doaa-mı ba u.-. toplamfb, 

Sowretler No.oraılık li11a111aı birinci 11Dd 
cleaiı 11111 b.U.c l'etlraep .. vaffak o1m ... 
tardı. 

Filoki Garbi Kafka11a 1ahUiade bir ... ., 
rt aokt.lan dUa wardan 

•*t. L.Mıla.t._• • .._. ne de k~ 
fed, dlter U..O le kıru kabal etml,e..k de-
rececl .. lr. 

Noworoaiak U. S.. .,._.. bir de Ta
apee ..._ ....... F-bt ........ fl.U Almaa
lana arta tehdit •• tuJlka brpimda .,.. •• ,.. 

Blaaenıleyb baruı Sowyet donaa•uı 1f1D 
bir il olamaz. E.uMD lnradaki U.... t ..... 11 
pek .n .. ..ı d.,... 
Noworomk' Raraam elae seçtlfl tarda• 

t• itibar• ..._.,.takdir; edU.r; 
ve Jtlı denberl bir denls 1111 valf~ 
rar-1tt .• J•lı:ıada •• 
......... laqtv. 

...lıliıllfl';-.t.ora battı Maybp we 
Umaaa petrol reıtlrhrord• 

hatlar lr..U•lttlr· 
l.imaadalı.I petrol ..,...,..,. • ..-. 

pek uaa u-a llf.,.t ed•u. 
Al•alano elwar tepelere 1.W..muı ~ 

rln TaapM a..amdald Ru harp r•...tlllli 

......... ... k~ı•ık IOl'1lllda kala~ •• 
Nowora•k U.ımatlaa a...a. far~ 

• ..... laarebt ettllı:tea ..... JOWa 
llliu..tl taldbedta .. Ha ........ ,.., 
k•I kollara rulaclık, 
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~~~mJ 
Alaya ahnan köylü 

~öır ~OM~ll'il 

seww Q) ifil o ırn on 
m<aı~~ıraıoaıra 

- Hayır ben bir şey söyle· f 
mem. · 

O O • AN 
YER y z INSANL~IM ŞiRKETi 

E S R A R 1 ~f~b~I UMUMi 

geliyordu. 
Derhal kabul ettim: 

mek içlo günlerce. haftalarca ha· 
kiki acılarla canının yaomaıına 

katlaomaıı lazım geliri .. 

La ~bll~r. 
"1.2 

J 

l çelik iğne knllaoılmağa başlandı. 
Dö;moyl yapan adam deri nio Oze. 
rioe nakışları çizdikten sonra bu 
toıtere ilv deriyi deler, içine bo· 

y A Z A N Sanki şehirleri 
ıoyop Türk \töy· 

F A L İ H lerioe milyonlar 
R 1 F K 1 akıtmışız. Şimdi-' 
A T A Y ye kadar tarlada 

ahnteri dökmekten başka bir şey 
bilmiyen vo zahmet çekmekten 
başka hiç bir şeye hakları olmıyao 
rençberler oraklarıoı duvara as· 
oıışlar, sa~aolarını samanlığa çek. 
ınişler, giyinip kuıaoıp ekspresle· 
rin birinci mevkilerine kurulmuşlar, 
şehir barlarına dökülmüşler. karı· 
lartnı birinci sınıf terzilere yolla· 
ınışlar, içki depolarını yağm~ ot· 
ınitler, oe kadar yaldızlı cıgara 
varsa heybelerine tıkmışlar , şe· 
hir bakkallarını şekersiz bırakm>Ş· 

b~. ? 
Hangi memlekette yaşıyoruz 

Gözlerimize kimin gözlüğünü. ka· 
falarımıza kimin aklını takıyoruz? 
Bütün bıı resimli resimsiz alay ve 
hiciv edebiyatına bakıldıkça, Türk 
köyünü bileolerio arzından yalnız 
şu göz yaşlı cümle çıkabilir: Zs
vallı köylü! 

· Bütün mesele, Hükilmetio, bu 
rünkü fiyat denkıizliği içinde köy
liiyo daha iyi bir kazanç payı ayır· 
ınasından ve toprak latihsalini leş· 
vik otmeıindon ibarettir. E~mek 
belı:lodiiimiz toprak, bu tedbirler 
yüzünden, bo yıl, biç bir zam~a 
olınadıiı ölçüde oldlmiştir; yüzbın· 
lerco delikanlmnı orduya veren 
köy, ihtiyarları ile, kadınları ve 
çocukları ile, ek im mevsiminde, 
tarlaya dökülmüştür. 

Bununla beraber dar topraklı 
köylünün, yahut kurak çeken böl· 
reler çiftçilerinin ne kadar ağır 
ve acılı bir imtihana röğüs ger· 
tnekte olduklarını hatıra bile ge· 
tirmlyoruz. 

Birkaç vurguncunun arkasında· 
ki g~uiş aleme gözümüzü bile iliş. 
tlrıniyoruz. Biraz yüzü gülenlerin 
ferahlığmda, adeta, bütün buhran 
darh&-ınıo kaynağını aramak fsti· 
Yoruz. 

çünkü bu yiiz, köylü yüzü, 
dize daima 1an, 11tmalı ve yeis 
İçinde görünmüştür. Ooon benzine 
biraz kan relirae, damarlarımızın 
boşalacağını mı zaonediyoı uz? O 
biraz sevince düşerse, karalar mı 
bailıyacaiıauz vehminde bulunu· 
Yorıu? 

Milyonlarca nüfuslu binlerce 
köyde her şey bulunur, vuran da 
olur, saklayan da olur, kaçıran da 
olur, hepsi olur; fakat bunu, bir 
kaç yüz bin nufoılu şehirlerin Vat• 

iun, hUe ve fe1at nispeti ile kıyas 
edecek olursak, anc.ik doyabilmek 
için günde yirmi dört ıaat çırpı · 
tıan bedbaht reDçperlorin yok Onu· ..... 

Kahvehane - Memleketin bu, 
düı:ıkü, bugünkü yarınki !tokuş· 
mu, dedikodu .mahfili - iç bad1 · 
•eleri adım adım takip ediyor; 
tııuhtellf beyanat va neşriyatı kar-
4ılaştırıyor; tefsirler çıkanyor. 

Büyük bir gönül rahatlığilo 
tıargilesini toltnrdatan şu genç · ih· 
Uyar, hiçte çekinerek koouşmıyor: 

- Zatıaliniz gazetecisiniz ... 
Şüphesiz benden, bizden, hepimiz. 
den daha iyi düşünebilecek bir 
•eviyede bulunu1or11unuz. 

- Estağf uru ilah ... 
- Tezatların da şüpheıiz far. 

~ındasınız. 
- Ne rlbi? 

- Şu, tayyare skandalı mese• 
leıinden bahsediyorum ... Tahkikatı 
hpan Ankara mü •Jdoiumumisinio 
A.tıadolu ajansı muhabirine verdiği 
beyanat hatırımda: « Tayyare sah· 
tekarlığı davasında suçlu Ekrem 
l\önı&' bugün için ortada yoktur. 
Ceıa usul muhakemeleri kaouaooda 
tıyabi muhakeme mevcut deiildir. 
~İrari bir şahsın davuı, o şah11n 
•rannıa1ile iktifa olunarak bırakılır,» 
b· - Kanunu bilmiyorum. Ama, 
. •r aıiiddeiumuınioin yanılmaıına 
IQ:lltan aörmüyorum. 

- Bon de öyle ..• Ancak ... Ri
ca ederim: 

Mes'ul bir makamın, Milli müdaf&a 
hkllinin istifası sebeplerini anlatan 

ou tasarlıyabifüsek, cenup vilayet
lerinin, Karadeniz kıyıları halkının, 
şuracıkta, Ankaramızın baron di· 
bindeki bazı kazalarıo hububat 
durumunu öinnobilsek, Hükilmete 
dönüp, " - Aman köye dön, kö· 
yü düşün! ,, dememek için nefsimi· 
zl hayli zorlamamız lizımgelir. 

Pahalılık da, vorgon da, şiki· 
y~t ettiilmiz şeylerin hepsi, 1939 
dan sonra, köyden şehirlere gel
miş değildir; şehirlerden erişebil
diği köyltıre gitmiştir. Köylünün 
yoksolluğuı:>dan, yarasından yama· 
sıodao başlı başına. ve onu dabl 
rörmoksizin aolamak11zın ve uğrun· 
da hiç bir feda karlığı, düşünmek
sizin, bir edebiyat çıkaranlar, şim· 
dl, köylünün kesesine giren küçük 
nispette bir kazancın ne gibi mah
zurları olabileceiini keşfetmek için 
yarışmaktadırlar 1 

Ucuz ekmek alıyor diye hallı: 
ile memurlar, huğ-dayına pancarına 
biraz para veriliyor diye şehirliler· 
le köylüler arasında kin ve kıı
kaoçlık yaratmak acaba hanjl'İ iyi 
niyetten geldij'ini sorabilir miyiz? 
Bu kadar dizginsiz bir mantığın 
elinde, halk ve memleket menfaati 
davası oe hal alır? 

Harp içinde ve. harpten sonra. 
köy vo köylü ile şehir ve şehirli 
arasındaki bayat, seviye ve kültür 
fark101 garp alemindeki nlsbetlere 
indirmek için elimizden geleni ya· 

pacağı:ı:. 
Bunu yapmak için, onun alın · 

teri döldüğü kadar, kanter döke
ceğiz. Türk köyünün meseleleri 
çoktur, karışıktır, aiırdır; fakat bu 
meselelerden hiç biri tarlanm ka
zanç hissesi arttmlmağa çalışılmak
sızuı ballodilomez. Bir bütün köy 
çiftçiliii, bir Ayaspaşa apartıma 
nından daha az gelir vermekte de· 
vam edemez. Türk köylüsü, yirmi 
kuruşluk ciıara içtiii zaman, bize 
dünya tersine dönüyor hiuini ve · 
recok seviyede kalamaz. 

- Söyleme!.. Y alnııs beni gö 
türoceksinl.. Ben kendim görece· 
ğiml .. 

Ölürsem öleyim, zarar yok!. 
Pabua Havana sigarasını derin 

nefeslerle ve bol dumanlarla çeke 
çeke şaşkın bir halde düşünmeye 
daldı. 

Herhalde keodi<Ji sırrı söyle· 
moyeceiino göre benim teklifimin 
kendisine hiçbir zararı olmadığım 
hesapladığı muhakkaktı. 

Nitekim bir müddet düşündük
ten ıoora inci gibi parlayan dişle
riyle gülümsedi. 

- Peki , Maul.. Götürürüm 
dedi, 

Fakat Mohatoda benim sana 
bir şey söylemediğimi söyleyecek. 
sini. 

Güldüm. 
Çünkü Pahuanın (Mobato) do· 

diii öbür dünya idi. 
Pahua ölecej'imo o kadar ina· 

oıyordu ki, kendisine bir zarar gel
mesi için Mobatoda dahi hakkın· 
da doğra şahadet etmemi istiyor· 
du. 

Birdenbire gayet ciddi bir IOS· 

le cevap verdim .. 
- Yemin ediyorum, Pahnal .. 

Mohatoda da senin ıımnı söyle· 
modiğini söyleyeceğimi .. 

Pabua. sonra beni tepeden tır
nağa kadar süzdü. 

- Y aloız, dedi, oraya gitmek 
için temiz olmahsm Maul .. 

- Temiz mi?.. Temiz oluıak 
için ne yapmak liıım? .• 

- Güzelleşmek! .. 
Kahkahalarla güldüm. • 
- Biz beyazlarda erkekler 

allık pudra ıürmezler. 
- Öyle değil Maul .. 
- Ya? .• 
- Bu elbiseyle olmaz! .. 
- Bende sizin kıyafetinize gi-

- Hay bay. Pahual . Totan da 
yaptıracağım!. dedim. 

İşte bu hidisedir ki yerlilerin 
bayata içine tamamiyle karışabilmek 
için ilk defa vücuduma Polinezya· 
lıların ( Totan ) dedikleri döğmo 
nakışlar1 yaptırmak kararını ver· 
meme sebep olmuştur. 

(Totan) ki, bilbasaa polinezya· 
lılar arasında birinci derecede e. 
hemmiyeti haizdir. 

Bununla beraber yalnız Poll
nezyalılarııı deiil, bütün vabşllorio 
vücutlarının dorHeri üzerine yap· 
hrdıkları bn döğme. resimlere düş· 
künlükleri, bunlara verdikleri kıy· 
met insana hayret verecek dere· 
cededir. 

Vahşiler derilerini baştan aşa· 
iı kitap gibi resimler yaptırmaya 

soıı derece düşkündürler. 
Niçin biliyor musunuz ? Re· 

simlerini herhalde hayretlerle rör
düiünüı bu biçare çıplak adamlar 
niçin yüzlerini, gözlerini , bütün 
vücutlarım böyle kesip biçmekte· 
dirlor? .. 

Yalnız mukaddes olduğu lçlo 
mi? 

Aıli, güzelleşmek içini 
Düşünmelidir ki bu adamların 

yaşadıklafl memleketlerin iklimi 
kendilerini elbise giymek ihtiyacın· 
dan uzak bulunduruyor. Çıplak 

yaşamak mecburiyetinde oldukları 

için ıüsü oorelorioo yapabilirler'/ •. 
Tabii çıplak vücutlarına. 

işte biz medenilerin türlü türlü 
kumaşlar üzerine yaptıiımız türlü türlü 
şekilleri, deaenleri onlar da bütün 
ömürlerince taşıdıkları yegane ku· 
maşları olan kendi derileri üzerine 
yapmaktadırlar. Aradaki fark bJ, 
zimkilerin sahte olmasıdır. Onların. 
ki hakikatt1r. 

Biz medeniler aras•nd• bir 

Filvaki logilizlerin lngilizleşti• 
rip (Tetovir - Tetovior) dodilde· 
ri1 fakat Polinozyalıların ( Totao ) 
dedikleri bu döğ'meler bunların 

eo büyük ıüslori, ziynetleri, lüks
leridir. 

FakAt dediğim gibi. ekseriya 
haftalarca süte harikulade istirııp· 
lara mal olan bir ıüı ... 

Zira bu döğınolor çok defa 
insanm tahammül edomiyecoği İı· 

tıraplarla yapılır. 

Fakat yarı çıplak ve vab~et 
diyarında yaşayan lnaaolar da, tıpkı 
muhteşem medeniyet merkezlerinde 
yaşayan insanlar gibi, güzolleşmeık 
ııklaşmak ve hoşa gitmek için OD· 

ları tahammüllü, çok güç iıtırap· 
lara mecbur etmektedir. 

işte hooun içiodir ki Polinez. 
yalılar da ( To~n ) sız bir insan 
tıpkı bizler arasındaki şık riyinmi· 
yen bir loaao addedilir ve bu fÜ• 

zellik işaretlerini taşımayao iaaan. 
lara biçare oazarile bakılır. Vo 
şurasını da kaydetmek Jaıamdtr ki 
(Totan) yaptırmamak onlar naza· 
rmdıı. en büyük ay1ptır. 

Nasıl ki biz medeniler için 
şık bir olbiıo ne kadar şairane 
ve güzel bir şey ire onlar ·içinde 
(Totao) o kadar ideal bir şeydir. 

Çünkü onlar bu döğmoler sem· 
bollk güzelliiin bir timsalidir: 

işte bu ıobepledir ki Polinez 
ya kadın ve erkekleri vücutlarına 

bu nakışları g"ayet iptidai, son do· 
rece iıtıraph, hemen hemen taham 
mül edilmez bir usaUo yaptırmaları
na raimen ona Tahamül ederler. 

Ve bu işte alet olarak k6çük 
do.framacı tosterosine benzer ke· 
mikten bir ilet kııllaoırlar. 

Ba aletin ucunda tarak ribl 
birçok dişler vardır. Mikronezya 
adalanoda sonra ıonra bu iş için 

yayı İçirtir, bir taraftan da aıua 
bir çubukla bu yerleri dağlar .. 

Kullanılan boya ılyab renkte • 
yabani menekşe nev'i çiçeklerden 

çıkarılmış bir boyadır. 

Bu dağlama ameliyatınıa haf· 
talarca, hatta aylarca ıürdüill çok 
defa bir insanın dayanmasına im· 
kan olm&yacalt yao1klara sebep ol· 
duio vakidir , 
. Totan nakışları klmllen ma• 
ka_ddes oakışlardır. 

Ve hor biri mutlaka dloi me
rasimle yapılır. Totan ameliyatı 

devam ottiii müddetçe bir taraf

tan da genç kızlardan bir grup 

(Ritoa[ denilen ilihilerl okarlar ki 

Polioezyalılar ba ilibilerio amoliya· 

tın mavaff akiyetlo neticolonmuine 

saik olduğana itikat ederler. Yani 
Polioozyalının vücuduna nakışlar 

dağlanması muazzam bir ameliyat 
büyük bir merasimdir. 

Marşal adalarındaki ~enç yor 

lilerlıı senenin muayyen zamanla. 

rında toplu bir halde hep birden 

Totan 1aptıklarını gördüm. 

- Sona Var -

Zayi Tapu Senedi 
340 T. evvel tarihli ve ta· 

punun 37 /38 sara numara11nda 
kayıtla Gökçeli köyündeki 74 
dönüm tarlanan nısıf hi11«>1İoe 
ait tapu senedimiz zayi olmuş· 
tur. Yeniıini alacağımdan eı .. 
kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Şerife kocası Mehmet otul· 
ları Cabbar ve Mahmut 2769 Sırasında on büyük fedakar· 

hklara oou çağırdıiımız ve daha 
da çaiıracağımız gibi, onun yap · 
tıklarıı;n aıli nimetsiz bırakamayız, 
bırakamayacağız. Caddelerd~ yü· 
rüyen bir şehirli, raltladığı köylü 
ile kendi arasındaki büyük farkı 
görüp utanmak yerine, bu farkın 

rerim! .. 

ronç kız, bir genç kadııı battı 
bir genç erkek nasıl güzel desenli, 
zarif ve kib~r bir elbise glymoio 
can atarsa. bir Polioezyah kadın 
veya erkek do ayni lükı ihtiyacı, 

ayni rüzel görünmek ihtiJ aciyle 
esmer ipeklerin en dayanıklısı olan 
mücella deriıini böylft zarif bir 
elbise kalbetmek için can atar. 

----------------------------------------------------------Orada gece baluşmuyor mu. 
sunuz? .. 

- Evet! .. 
Osmaniye belediyesinden : 

azalmağa yüz totacaiı hissi ile şa · 

şaladığı vakit bir vatandaş vasıf
larındao bir çoğunun kendisinde 
eksik olduiunu anlamalıdır. 

Her onbeş ııündo ay battıiı 

zaman! .. 
- iyi ya .. Beni ıece kimse 

farkodomoz. 
- Temiz olmasın Maul.. Orada diğer bir fark ta var· 

dır ki bn müthiştir. 

Bütün malzemesi belediyeye ait olmak üzere yalnız usta ve 
amele masrafları işi taahhüt edene ait olmak ıartile projeye 
uygun elektrik tesisatı pazarlıkla yapbrılacaktır. Bu tesisata 
ait işler şunlardır. 

Köylünün de, hepimiz gibi, 
düzeltil' cek kusurları, suçları ola
bilir; fakat Türk köyüne çok gö 
rülecek biç bir şey yapmadık, ya· 
pamadılc. Pek az bir şey yaptıksa 
oounla ancak övünelim 1 

- Nasıl?. 
Pahua omuzlarmdalti döime 

işaretlerini fÖJtererek: 
- Totao?.. dedi, 
O vakit oo demek istediğini 

anladım. Temiz ve güzel olmak 
için vücuduma lotan dedikleri mu· 
kaddos süıleri yaptırmam lizıat 

Zira meseli Berlin, Londra 
veya Paristo dilber bir kadının 

lüks bir olbiıo riymek hevoıi yal· 
nız onu ödeyen erkeğin cananı 

yakmalı:la kalır. 

Fakat biçare Polinezyalının 
derisine böyle bir elbise geçirobil· • 

250 Adet direti yerlerine koymak tel çekmek ve fincan ve 
lambalarını takmak ve dinemoyu, tablosunu yerlerine koymak 
ve elektrik tenvir ettirmek suretile teslim edecek bir mütehas111 
arıyoruz. Yapılacak bu işler oafia müdürlüğüo.iln nezareti altın• 
da ve onun vereceği rapora uygun olması şarttır. Projeyi gör
mek isteyenlerin Adana nafia müdürlüğüne müracaatla beledi .. 

(Ulue'tan) yemize teklifte bulunmaları ilin olunur. 2767 26-28 

sözlerini de hatırlayınız: « Hatip· 

1 
1 kim de öyle oluyor! 

lerden biri, Milli müdafaa vekile- !Hl n !K.Bt WIE 1 E s k i d o s t Çalışan kadm, rene umumi 
tinin evrak ve mühürlerioi taklit '------------ yotle kendisine hayat arkadaşı 
suretilo teşebbüs olunan bir aahte im-------------·---------------- aramak ihtiyacını duymıyor. Evlen· 
k.irhk moıeloıi üzerinde adli hh- lüyor ki• yazılanlar sırf 4ayladan memelidir! 11 mok için sebep ne? O, iktisadi 
kilı:atın tam bir serbesti içinde CO · ibarettir; hiç bir 01aaa dayanma· Tiryaki ronclo kafası, harıl hüriyetine sahiptir. Kazanıyor ve 
royanını temin için Milli müdafaa maktadır. Olabilir ... Ankara müd- harıl, bir takım bimlerdeo mürek· dilediği gibi yaşayor. Mondoo ha. 
vekilinin çekilmesi lüzumundan deiuınumiıi, rlz\i tatulması lizım· kop liste çıkarıyor ve bir dediko- yat cinli lhtiyacın da tatminini 
bahHtmiştir. Milli müdafaa vekili, ken, bu büyük skaodalo alt tahkl- du kumknması tavrilo, ellerini u· mümkiln kıldıiına göre ..• Ve böy-
11rf muhakemenin ıelametlo cero- 1. t b' fb • t k 1 . . . uı~ r.a ın ır sa asını açıga vuruyor; vuş orara ı 011 sıosı g uyor. lece, aile bozuluyor; oüfuı azalıyor. 
yanını temin makaadilo istifaaını iıtinabe surotile alınan ifadelere Kahve ocaiının bitişiğindeki 
Yerml'ctir. » Tezada dikkat, S·la~mı· l k r ld Gözleri velfecri okuyan bir 

... v dayanarak, gazetelerin ası ıız, eHS· uyto köşede ısı aşan ağızlar 
Beyefendi .... Tahkı'katı bizzat idare kl 11 • d iblis, bir alay zohir kusuyor: 

sız neşriyat yaptı arını, o ono o var: 
eden müddeiumumi, davanın, Kö · hiç bir delil bulunmadıiını ilin - c Kadın » evine dönüyor. - Kadın, oliaio bamarilo er-
nig bulununcaya kadar rori bıra• ediyor. Niçin? Kaide dışına çıkma· O; dairenin, müeHesenin lüksü ol· keğin işine karışmayacak. Mektep · 
kıldığını söyliyor. O halde, serbest · j'a sebep ne? maktan ileri ıeçomomiştir. Onbio· lerde eski elifba, din dertleri ve 
co yapılması movzuubahs olacak Yartm metre uzunluğunda ÇU· lorco okumuş delikanlının, diplo- Mızraklı ilmühal okutulacak. A· 
bir mnhakemo mevcut değildir. buk içen genç tiryaki, bir gazete maları koltuk altında kapı kapı partuoao peocerolerioo kafes, tram-

Vekilin istifası için do biç bi~ so- başmakalesinde rastladığı satırlar· iş dilenmesine tek sebep odur. vay arabalarına kadın-erkek yor-
bep yoktur. Bunu da bir tarafa ~an manalar çıkarmağa uğraşıyor: Kadın, işten alıp oviot aokmakla lerini ayırmak için perde takılacak. 
bırakalım: Sahtekirlık sekiz ay « Eski lisanımızda bir vecize bakın neler kazaoacaiız: .Ablik Erkekli dişili tiyatro, sinema ve 
evvel ortaya çıkarılmıştır. Adliye, vardı: Emaoeti ehline ;tevdi etme· bozulmasını öoliyecoiiz. ilk bakış plijlua paydoı •• Tolı:yelero zaviye• 
sekiz ay evvel tıabkikata başlandı- lidir!. .. Devlet ve cümhor işleri ta bu garip görünüyor amma, biç· lor, medreaolot yeniden kapılarını 
ğı iddiasmdadır. Muhakemenin H· kadar yilksek ve mukaddes bir te dej'll ... Düşüaüıı iti, falanca dai. k açaca ... 
limetle cereyanını temin eodiıoıl emanet mutaaavver midir? Fakat renin daktilosu, muhasibi, filiuca 

Selimi, ürpererek, yüreii ili· 
sekiz ay aonra mı duyuluyor?... son zamanlara kadar, lisanımızda resmi müo11osenin aokretori ka 1 ın, 

!ayarak düşünüyor: 
Garip bir nokta daha var. Benim dolaıan bu vecizeyi bir türlü ta• çoiıı, kazancını fantezisine harca-
ribi, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hü· ha"kuk ettiremedik. Sarho4luiu yan mabl<lktur. Azizim, bu tip, CUmburlyete!i " e lnkıliJ:ıcı 
ıeyınıo , düşünebilen her va· itiyad edinerek işret belasına müp· memleketin genç kızları için oo ıeçioon öyle adamlar var ki, baş. 
tandaşın garip bıılduiu bir noktaı teli olanlara veyahut behimi şeh- kötü bir örnektir! Falanca daire larından şapkayı• kalblorlnd~n 
imalı neşriyat yaptığınız için isti· vetin esiri olarak umumun hürmet veya müe11oseyo kapaiı atamıyao " Altıok ,, un umdelorlol silkip 
nabe şuretilo ifadeleriniz alınıyor. ettiği iffet ve ismet kaidelerine rooç kız, gözünün önündeki iyi atmamaları için, hükılmet yrlmra· 
Güzel. Maksat, bakikatın tezahü- riayet etmiyeolet'o, devlet kadro· .alihli mahlilkun fanteziıioe, lüksil· ianao -Deli Potro'oan ıopaıı rl· 
rildür. Belki gazetelerimizin elinde sunda - Kabiliyetleri ve bilgileri ne eri~ebilmek utruoda dltiliiin· bl - başları ucundan ekıik olma· 
bir delil mevcuttur. Fakat ... (Örü· ne olarsa ol111n - aıla yer vorll· don ittifadoy• kalkacaktır. Nete· ma11 icap edi7orı 

Ve, delikanlı, Didoro'nun lir.in· 

ci Katorina dovrlot anlatan cüm. 
lesini hatırlarken bedbinleıiyor; öf. 
lı:edeo adeta kuduruyor: 

- Oııbeş yıla bir kaç asrı 
ıığdsrdık; 1Duazzam bir iokıllp ya• 

rattık. Fakat ... bir büyül. dev gÖ· 
züoüzün önüoe getiriniz; öyle bir 

dev ki, dOnüo bu kokuşmuş ne1lioe 
dayaodıiı müddotce balçık ayak· 
lar ü:ı:erindodirl 

Sonra. yotişon Cümburiyot 

gençliğini düşünerek sakioleşlyor ••• 

O gençlik ki. ölmez Ata bile, 

cümhurlyotl ve iokılibı ODI ema .. 
net etmiştir. 

Yaimur dlamek bilmiyor. Hal• 
baki, Selimi gazohye dönmek 

mecburiyetindedir. Gece af anıları, 

muhakkak, ma111ıoın üıorioe yı. 

i•lmış bir haldedir. Baımnrottip 

belki do .. yazı, milsveddo ı 11 

diye dokua doiuruyordur. 

Adını bllmedij'i oıkl doıtdn a. 
adını bildiii y • r ı m ıaatlni 

tanııl•ranı, bAdlselerln tefıirloi fap. 
mak1aj şal bırkah mütekaiUo llae 

bocasını dominolarllo; ka11p1 ber. 

bor çıra;ı, mıoav ve mahalle ml!. 
mo11illol dört kollu lıkımblllırilt 
bıfbaıı bıraktı, 

195' iıta•bti 
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Ask e rh ~ ~ ı· nem asında ispanya lhtilfilini en hakiki veslkal~ra istinaden AS R ... I sinemada 4'\. • • 1 ·· :·.,,, , canland1ran senenin en hıssi en 
l 'l]I 1 ~·SU AKŞAM . heyecanh ve en gUzel Filmi 

~;J u H Büyük ye Görü~':miş fılm ·birden •*'I ALKAZAR 1;•. 
• ~' .al ve cesur Artist c HARLES F ARREL • ~ ~ • 

Tarafından en beyecanlı macora filmi o]arak yaratılan 

: . 
§!SEYTANI SUA ., 

-2-

-- Şehrin her semtinden akın, akın gelmekte olan halkımızın 
büyük rağbet ve alakası karşısında 

AlSARA y SİNIMASlnda 
Büyük facia Artisti RAlMUE Daha bir kaç rün gösterilmesine devam edilecektir. 

nin en hissi en Hareketli Filmi Bu film cidden Slrıeaıanın bir harikasıdır. 

SON
-G EN ç L 1 K DiKKAT : Kapudan Geri dönmemek için biletlerinizi 
- gündüzden Aldırınız. 

1 
................................................... . 

Bir Aile reisinin meraklı Hayat Romanı Pek Yakında .............................................................. . .................. . 
Sioemanın iki kudretli Artisti 

"EK YAKINDA CHARLES BOYER ve MARGARiTTE SULLAVAN 
=yeşil Maskeli. Hafiye Senenin en Büyük Aşk Dramında 

30 ~ısımhk Büyük heyecanlar ve emsalsiz HAYATIM SANA FEDA 
maceralar tilmi ••••( BACK İSTREETT) 

1 ~ ................................. ~ ............. ~ .... ~ ..... ~ ......... ~.~.... • ••• ~ • ~ ~ • ~ ....... - v .. ~ı~...,. ........ v ............... ...- .n 
------------liilillSiiill---------~ ~ 7:A. • ~ ....._... # .... A. ,4...,, ~ •..A. ...... ,... ....... ·~ AA •• ...,_,~ 

üroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

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

Tem iz -Halis ve Katkısız 
Sade Yemeklik Yağı 

Toptan ve Perakende 

Yalnız LUKS BftKKftLIYE 
sinden Temin Edebilirsiniz 

Belediye Caddesi 
......................................... , 

DOKTOR 

Hergün Hastalarını Hü\cQmet Civarı İstikamet Eczanesi karşmoda 
çıkma:ı sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cnma ffÜnleride öğleden sonraları fa'«.irlere mec
cani bakılır. 

2355 

Adana As. Satınalma 
komsiyonundan: 

1-- Ciheti askeriye ihtiyacı için 500 Ton odun kapalı 
2arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 20.000 lira ilk terninatı 1500 liradır. 
3- thalesi 4/ 12{942 cuma günü saat 11 dedir· 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5- İsteklilerin arhrma eksiltme kanununa uygun olmak 

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

2728 17-21·26-l 

Adana as. satınalma komsivonundan= 
1- 200.000 kılo 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. 
S- ısteklilerin belli gün ve aaatte teminatlarile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki satınalma komsiyonuna müra· 
~atları Hin olunur, 2733 17·21 .. 26·1 

Satılık ev 
Adananın Ssrıyakup mahallesinde eıki askerlik deposu karşında 

pembe boyalı 198 numaralı yukarıda iki oda bir sa\on aşağıda bir oda 
ve bir mutbak V! bir ho]u havi sulu ve elekt!'ikli bir bab hane acele 
satıhldır. Almak ve görmek isteyenler Adana Kızılay civarında 22/55 

sayılı işyurdu yazıhanesine müracııat edebilirler. 2753 22-24-25-26-27 

T. iŞ BANKASI 
Küçıik Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrahk Lira --1 n 1999 

" - 1999 il 

1 .. 999 il - 999 ,, 
1 

" 
888 ,, 888 .. 

1 .. 777 " - 777 
" 1 

" 
666 

" - 666 
" 1 il 555 " - 555 ,. 

1 .. 444 
" - 444 il 

2 ,, 333 
" - 666 ,, 

10 " 222 •• 2220 H 

30 
" 

99 ,. 2970 
" 

60 " 
44 

" 
2640 

" 
250 ,, 22 

" 5500 
" 334 " 11 " 3674 ,, 

TUrkly• ı, Bankasına para yatarmakla ral· 
nız para blrlktlrmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 

zam•nd• t•lllnlzl de deneml• olursunuz. 377 

inhisarlar Fabrikasından: 
1- İdare ihtiyacı için Akçam Göknar cinsinden 2500 

metre mikabı yarı mamul ve muhtelif eh.adda sandıklık ke· 
reste pazarlıkla sabn alınacaktır. 

2- Beher metre mikabı için muhammen bedeli 110 yüz 
on liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ve almak arzu edenler her gün 
fabrikadaki komisyona müracaat ederek alırlar. 

4- Pazarlık ikinci teşrinin otuzuna tesadüf eden pazar· 
tesi günü saat (14) de Adana tütün fabrikasında kurulan ko· 
misyonda 'yapılacaktır. 

Bu cins malı olupta satmak isteyenlerin müracaatları ilan 
olunur. 2756 24·26-29 .. 

BUGUN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

SUVARE 
8,3() 

Bu Ak,am SUYA RE 
8,30 

iki büyük emsalsiz filim birden 
LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 

ve CESAR ROMERONIN yaratt.klan 

~©rll©ı Gltlı~~unnlk ©Dm~~ 
Aşlt Zarafet ve Kahkaha Şaheseri 

Sinemanın en büyük:: facia ve Sergiiıeşt Artisti 

CESAR ROMEO' nin Bogüae kadar yarattığı en güzel fılmi 
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Kozan icra Memurluğundan: 
Ceyhanda mukim N~h Karagöz ve şürakasına (5400) lira 

borçlu keza Ceyhanın Uç tut köyünden Hakkı ve Hasan Üç 
tut ve arkadaşlarının işbu borçlarmm masraflarile birlikte 
alınması için borçlulardan Hakkı ve Hasan Üçtutu , uhteyi 

tasarruflarında bulunup evvelce tahtı hacze alınarak vaziyet 
ve takdiri kıymet muamelesi ifa edilen ve hudut ve evsafı 
sairesi daireyi icraca mazbut bulunan ve tapuca Kozanın aslan 

Paşa mahallesinin gaferin gözü mevkiinde vakı K. evvel/930 
tarih ve 5 şubat 937 tarih ve 14 numarasında kayıtlı bulu· 
nan ve şarkan gaferin gözünden giden tarik şimalen telgraf 
ağacile tarik garben Karakulak cenuben tarik ile hudut olup 

kayden 650 dönüm bilmeseba 1827 dekar 573 metre murab
baı ve buna nazaran 1988 dönüm miktarında bir kıt'a tarla• 
daki nısıf hisselerile yine aslan paşa mahallesinin üç büyük 

mevkiinde ve tapunun K. evvel 930 ve 6 no ve şubat 937 
ve 16 numarasında mukayyet şarkan mulla mehmmet tarla· 
tarı şimalen tapu kaydına göre hali ve mahallinde yapılan 
tetkikat ve tahkikatta sahibi senedin yukarıda zikri geçen 
tarlası garben tarik ve cenuben kurukulak hudutlarile mah· 

dut ve kazalik tapu kaydında (200) ve bilmeseha ssı dekar 
581 metre murabbaı ve buna nazaran 600 dönüm tarladaki 
borçlularlara ait nısıf hisseleri 25/11/942 tarihinden itibaren 
satışa çıkarılmış olup bu tarihten itibaren bir ay sonra yani 

25/ 12/942 tarihine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar Kozan icra dairesinde birinci · arttırması yapılarak ve
rilen pey bu tarlaların beher dönümüne takdir edilen 1 S lira 
kıymetin yüzde .yetmiş beşini bulduğu takdirde en çok artı• 
ranın üzerine ihalesi icra edilecektir. 

Şayet verilen pey işbu tarlaların beher dönümüne takdir 
edilen mezkur kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde icra iflas kanununun 126 nci maddesinin üçüncü bendi 
mucibince en son arttıranın taahüdü baki kalmak üzere art· 
tırma on gün daha temdit edilerek onuncu günü yani 4/11/943 
tarihine müsadif pazartesi günü yine Kozan icra dairesinde 
saat 14 den 16 ya kadar ikinci arttırması yapılarak en çok 
arttıranın üzarine kat'iyyen ihalesi icra edilecektir. 

Bu tarlalarm satışına ait olup tanzim ,,..kılınan şartname 

25/11 /942 tarihinden itibaren ihale tarihine kadar kozan icra 
dairesinde ve herkesin görebileceti bir şekilde açık bulun
durulacaktır. 

Bedeli ihalenin ihale anında peşin tediye edilmesi ve sa· 
tıştan doğacak bilcOmle masarjfin delliliyc veıair resimleri 

müşteriye ait olacağı meşrut olduğu gibi icra ifias kanunu· 
nun 123 üncü maddesinin üçüncü bendi mucibince müzllye· 
deye iştirak edeceklerin müzayedesi icra kılınan tarlanın mec 

muu dönümünün balig olduğu muhammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçasını icra veznesine nakten tel
lim veya bunu teminen milli bir bankanın teminat mektubu
un daireye tevdi etmeleri mecburidir, 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimeıı
kul üzerindeki haklarını hususile haiz ve masrafa dair olaP 
iddialarının evrakı müsbitelerile lS gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerine sabit olmadık' 
ça sabş bedelinin paylaştırılmasında hariç kalacakları icra if
las kanunuu muaddel 126 ncı maddesinin 4 üncü bendi ik" 
tizasından bulunduğu. _ 

işte yukarıda tesbit edilen şekil ve şerait dairesinde tali? 
olanların muayyen ihale tarihlerinde Kozan icrad airesinde isb' 
h vucut etmeleri ve ihale günlerinde hazır bulunmayanlartP 
peylerinden istinkaf etmiş addedilecekleri ve keza yukarıd• 
açık bulundur~lacağı bildirilen tarihten itibaren sabş şarto•' 
mesini görüp okumaları ve daha ziyade malumat almak iste' 
yenlerinde 942 • 131 dosya numarasile Kozan icra memurlu
ğuna müracaat etmeleri lüznmu ilin olunur. 

~ Çiftçi birliğinden: 
Fare mücadelesinde kullanılan Hera Gaz fişenklerindcn al

mak isteyen çiftçiler'in Birliğimize müracaatları ehemmiyetle 
rica olunur. 
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