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"Yet Rusya
~ diplomatik 
faaliyetleri 

,,, t 
' P • bir Almen taar-

"" k ....._ •r•rlamak ıçın 
·~u -» •P büyük hezrrlıkler 

01' 1 

loııd • -----

\ Alinanlar büyük mukavemet karşısın 
da yeni kuvvetler celbine mecbur oldu 

Brel üzerindeki birkaç sızıntı 

ı 
miislesna Almanla~ dün hiç f!erliyemedi 

Alman zayi ts azzaın 

ııı ta : 8 ( Radyo ) - Sovyct 
t Baltık ve lskandinav}a mem 
'ilde . . f 

Paris: 8 (Havas) - Fransız res· 
mi tebliği: Denizd n Suvasona kadar 
muharebeler a} ni ~idd ti devacıı etli· 

t t gcn:ş bır diploması aa-
S. tçtıgı müş;;hedc ohınm .. k· 

'Yeı 1 . 
it • '\'eç mÜ7.ukerclcrı baş· 

~ı ... ~ 
ttııc rıya Baş\ ek ilı, rcfakalin-ie 

(ı rn'"1 oldu~u halde Moc;ko aya 
~ıı uşıur. 
lc1d t•rnanJarda vukuagclcn zi· 
ıı~~Jn ~onra Sovyd Rusyanın 
~~" akı kuvvetlerini faz.lı:ılı-ş ıra 

t ·•rıaıu 
''ıısll 0maktadır. 
''b 

1 
da cereyan etmekte olan 

L e 'r t "<ıvad ve Fransız mukaveme 1 

lr, Ca.a Çok iyi bir tesir yap· 
l\all\,~~t~ b•r Alman taıırruzunu 
klory • \Çın R usyada büyuk ha-

( P•) 
Ş/oAr ~ellı1adır. 

d lrALYAYA KARŞI 
n ra: 8 (Ro,,teıı) - Sovyct 
Balk;ınlaıda fcvkel'lde sıyesi 

~tltrde bulunmakta~ır .. 
bu~uk senedcnbcrı bır mas

~tİİtarla temsil ediltn Bükre~e 
~la elçi gönderilecektir. 

vYet Rusyanın karad niz ve 
•aa O h . ~.. desada yaptıkları ta ş•· 
b Uıkiye ve Romanya müte· 
01ınıdıg· ı Londrada mü~a

t~· 
~ t •lıncktedir. 
~ ahşidat son zamanlarda i-
l~~ harbe i~frak için yaptığı 
'' bir mukabeledir· 

yor. d' · · ... h' h Kıli.11 ı ımız, v r ı ı zayı ı ıç e· 
saba katm d n y nidf n birç k t .. ze 
kuvveller· harp meydnııına atan duş-
manm taarruzh:ınn ı a) ni şiddet ve ce
sarc:tle mukavemet ediyor. 

Düıananın 21 hı k 

v ı f lcrini Y<1P rk<'I rı 
kıt ı.rr.. vnılc1 

çel.i m 

tl 

r· .............. --......................... ...,,,.... ..... ""~ 
i İtalya yakında sulh 

1 
taarruzunu yapacak 

Mosko1ı1a: 8 Romada çı
t kan Koriero Podano gaze· 
i tesi ltalyenın bir kaç güne 

ı
kadar sulh şartlarını bildlrece· 
ğini ve arazi iddiaları kabul 

1 
olunmadıOı takdirde ltal1,ra· 
nın harbe gireceğini yaz· 

i 

maktadır. ......... ··-- .. ~ .... ··-------.. 

Bir lı ;;ıl z ii sün de sıra a11m15 ta) yırt /er 

seh· 
.ş 

e 
y v h··c mu 

SC::KIZ BÜ., ÜK $EHiROE ALARM BiR SAAT KADAR 

DEVAM ETTi; BiR ALMAN TAYYARESi 00ŞÜR0LD0 

Londra : 8 (n. n.) - Dun rık~nm 

Ş:ırk snhillrıde kiıin iki şehirde \•e 
Kent hontlu~undn tehlike işareti ve• 
rilıniştir. 

.-' .~pa bugün sulh teşeb-
sünü faydasız görüyor 1 

Y urdda zelzele 

Tokat, Giresun, Zara 
bölgelerinde zelzeleler 

oldu, fakat zarar yok 

Londrn : 8 (n. a.) - Dun ak1am 
Cambridge1 Norflok, Suffolk, Essex, 
k::nt, NorthenıberlaniJ, Durbnm ve 
) o~k"i.re'.dc hava tehlikesi işııretlt"ri 
vcrılnuştır. Alarm yarım saattnn bir 
~aata kadar 11UrmUştU1·. Norfolk'da 
iki şiddetli infilc'ik olmuş Ye cenubu 
şarki ~chirlcrindcn bazılarında mitral• 
yö:ıler faaliyete geçmiştir. 

~"likan'ın bu yuldaki biizı h·1beı !eri t,k-.:.bi 1 

~likan : 8 (R:dyo) _ P:ıpnhk sızdır. Papnlık hı hu!!U. tn t·fkfırıumu· 
111n sulh l b' d . b' t • mi,·enin nn:ı~rı ılıkkatım c, lb<.'Ot'r pn· 

\t e ın e venı ır e -
l t hul w h pa sulh l h.nde hfç bir fır .. atı knçır· ".t" Uııdu~u hnkkındn mu te• . · · · · h'f d ) 

'ldard k . 
1 

ı ( Gt>rı•ı ı~ ınC\ sa ı e e an çı an şnyuı ar mıı • __ _ 

Ot tekiz sularındaki 
llıerikan deniz kuvveti 
~ILo GlTTiKÇE BÜYÜYOR 
~~ı 
h~trad' da ki ekonomi 
~t?'tirniz dönüyor 
ı t, "ad . 8 ( 11 .. 
~il, c· t\, n. ) - arıcıyt: 
al~!\ 1ncnr Markoviç dun ak· 

G rı llntanh ekonomik konse· 
)trisi 'k· . h'f d ) ı ıncı sn ı e c 

Lizbon : 8 ( Radyo } - Porte 
kiz sularındaki Amerika harp gemi· 
}eri adedi her gün biraz daha art

maktadır. Haber ,·erildiğinc göre A
merıkan Amirali Ladof, L'zbondaki 
Amerıka ecmilerine daha bazı gern~· 
)erin ihıhak edeceğini biımi~l~r. 

Ankara: 8 (Huoıu!li muhnbirimdcn) 
Buraya gelen m:ıHl.::natn göre, dun ak
pm 21 ,50 \'e 21 ,55 de Tokat ve 

Giresundn, bu sobnh .Mıılnzgirtte de 
hnfif zelzeleler olmu~tur. Zarar yok• 
tur. 

Bıı sabnh Znrndn i c çok ~icldet
li zelzeleler vuku bulmu~tur. Fakat 
ne mal ve nede insnncn biç bir zayi· 
at olmamıştır. 

( Geı·isi UçltucU !-'ahif ede ) 

*' 
Londra intibaları 

Norfolk'da şiddetli bir infilaktan 
aonra bir Alman bombardı:nan tay• 
_ynrcsi y~re düşerek p~rçıılan mıştır. 

Civnrdııki evlerden birinin cnmları 
kırılmıştir. Tayyarenin içinde bulu
nan bir Alman pilot esir edilmiştir. 

Londra : 8 (n. n.) - llava ve 
dnhili emniyet uezareti bildiriyor· 

Dun gece geç vakit ve Lu ıaha• 
hın ilk -ıııntlcrinde, <luşman t:ıyyare• 
lcri snhil U:r:crinden nçruuştur. Bir 
knç bom ha ntmışlarc:a dn maddi ziy~ 
az olduğu ~ibi, insanca hiçbir zayiat 
olmnmışt.ir. 

--~~~~~~~~~~-•1 .. s;ı .. t .. J3Ja~ı 
• Londrn: 9 ( Snb:ıhn hrşı ) -

Turkiye Genel Kurmny ikinci baş· 
Yıtzen : Nevzad OUven knnı Orgeneral Asım Gunduz hirkaç 

8 gUne kadnr BeruHnn Turkiycyc dö· 
nccektir. 

Bııgiin /k:nci snyfamızda Londrn: 9 ( S:ıbnhn karşı ) -
IEl:lr.i~:iii~ım:o•m•ıımmwnm•ıımenem31t!lıi'B••- .Muttefildcr Amerikayn yeniden 8000 

• tny~ arc sivnriş etoıişlt'rdir. 



2 

i~ 
d 

b 
c 

~· 
5, 

FJn 
~ı 

ı. 

ar 
aı 

lad 
lflü 
taı 

Hl 
i' 

ı;an 
·dü 
ide 
rün 
ar 

da 
ah 

u tı 
ind 
Bu 

un 
A 

1 c 
oh 
lya 
bu 

c 

Sanif e 2 

· Almanlar büyük mukave 
met karşıli;ında yeni kuy

vetler celbine mecb - roldu 
( Birinci sahifeden artan ) 

teşebbüs etmişlerdir. Fakat son sa· 
hile geçmeğe muvaffak olan düşman 
kıtaları tamaıniyle imha edilmiştir. 

Bomba •dıman tayyarelerimiz, top 
ve bom~al a ıiyle yaptıkları müte· 
madi taarruzlarla kıtalaıımızın ır U· 

vaffakivetle bü}ük hizmetler de bu· 
lunmuşlardır. 

Son 24 saat içinde düşmanın 

zırhlı kıtaları ve demir)o:ları üze· 

rine 100 ton bom~a atılmıştır. 

Avcı tayynreleıimiz düşman ha · 
va kuvvetlerinin imhasına dt vRm 

etmiştir Yine s·m 24 sacı: zaıfında 
21 düşman tdyyaresi dü~ürülmüş· 

tür. 

Paris : 8 A . A . - Hava ne 
zareti bildiıiyor : 

Son Üç gün Vl fında hava kuv 
vetleıim zin muh ı e)t'ye kitle halinde 1 

mü de halı !>i hilha~sa düş oranın zıı hlı 

kıtala ma İ~şe ve takv:ye kollaıına 1 

)Sp'.la11 taarruz'ar ~eklinde ~ezabür 1 
dmışt r. 

1 
Hava kuvv. tlerimizin son günler· 

de düşman haıeka ında husule getir· 1 
dikleri kaı ı,ı klı!< krıra kuvvetlerimizin 
f 'ili yetini g ~niş m kyasta kolaybtş· 1 
tıı mıştır . 

E"v !ki gece Lornbarclınıan tay· 
yarf'leı imiz barb seıhasırıın gerileıin· 
de şi ·ldetle fa ıılıyı te g çeıek iaşe 

ko'larını, )' Olları ve şü ııerı ı t f .-r h ~ t
lanoı boıııbardı rnan cin işlr rdir. ke· 
şif tdyyarderimiz g• ce v~ ;, Üııdüı 
bir çok uçuşlar yap8ırak lıymetli 

malıhrnt getirmişlerdir. 

Dün alçaktdn uç.ak hücurn tay
yarele•imiz hirbirini takib ed~n dal 
~alar ha 'i ıde bombaları ve topları 
ile muhtelif noktalaıda dü~m:ınrn 
kollarını, zırhlı kıtalaıını, htnz:o 

kamyonlarını fe!ct: uğratnıışlar ve 
bir çok tankları muharebe haricine 
çıkarmışl ardır. 

Büyük bir faaliyet gC:steren av 
cı tayyarelerimiz l€Jhrib müfrneleri 
mizi hep mii~ssir surette himaye et 
mişlerdir. 

Dün şimal cephrsinde Fr:rnsız 
\'CJ tayy:ueleri düşmanın 2 l tay 
yaresini düşürmüşlerdir. 

UMUMi VAZiYETiN HÜL.h.SASI 

Londra: 8 [ Radyo ] - Havas 
ajansının muhabiri bildirıyor : 

Bütün C'! bhelerdeki umumi va 

( Gerısi beşinci sahıf ede ) 

• 
Tür~söı.j 9 

d 
===========================:=:============~ 

LONDBA İNTİBALARI~ 
--------------~------------------------~-=============~ ----------------------~-------~----------~~-------------------------~ 

İngiliz İmparatorluğunun gurtJt 
ve kudretini yapan Şantiyele 
Alasko belediye • • • 

reısının ziyafetf ıJ,"' 
(bondra civarındaki askeri mını 

takayı ziyaretten sonra bende hasıl o· 
lan kanaat şu oldu: Yeni yapılmakta 
olan garnizonları, askeri müesseseleri, 
bir karınca faaliyetiyle çalışan kıt'ala
riyle lngiltere, arlık bir ada olmak
tan çıktığını ve bir kara ordusuna o· 
lan ihtiyacını anlamıştır. Somadan in· 
gilterenin içinde yaptığımız uzun se
yahatlar da bu fikrimizi teyit etti. 

© akşam lskoçya'ya gitmek üze
re hareket ediyoruz. Sabaha kadnr 
devam eden yolculuğumuz rnlıat ge· 
çiyor. Alaskoc.Ja sabah kahvallısını de
niz subaylariyle yapıyoruz Kahvaltıyı 

müteakip yanımızdn mihmandar deniz 

İngiliz şeh:deı i hava taarruzuna l·ar· 
şı mükemmel bir sur~tte müdafaa e
diliyor. Yalınız Lonclranın muhafa
usı için 2000 tııyyaı e da fi top ve 
500 avcı layyaıcsi tahs ·s olunmuş. 

Bu kadar itina ve dikkati fazla gör· 
memelıdi:. Çü. kii, İııgıltere impara· 
10.luğunun başı ve kalbi olan Loııd · 
ranın maruz kala~agı her i'.ararm bü
tün irnpaıatodukrn ayni derecede his· 

subayları ve ihtiyar Şantiye sahipleri !iôedilece~i şüphesizdir. 
olduğu halde güzel bir motora bine- Saat bir buçıık ı a, her ziyaret etti· 
rek Klayd nehri üzerinde bir kaç sa· ~ ğiıııız yerde ıkrarn edilen vıskı ve 
at devam edecek bir seyahata çıkı· bunıı in1i nam ed~n beden } orğıınlu-
yoruz. ğu neı ;cesi o 'arak s3!Jan.1 sa1laııa bi· 

Klayd nehrinin iki tarafı lngiliz ı.i f o:;koçyanın en güzel, en bü} ük kö-
lmparatorluğunun kudret ve gururunu yü olan Lomona götürecek o •okara 
yapan muazzam t~zgiihlarla dolu.. ycrlcşrlık. Alı k lya bı>şka bir yoldan 
S"ğd.ı, solda ıniitemadiyen yap!lınıık· dönüyoruz. Ôğic } emeğinı } em"k 
da olan deniz <'İd t! r'eriııin iskeletleri üıere Lomon k~ııa• ında le niz, sakın 
yükseliyor. Bir arı kovanının faaliyeti gen 'ş ı:alvıı . u Ohcrjrle ru rul'. T. bi-
ıçinde buluouyoru7.. Burada ki şanti · <ıtın her çeş i t ciimertl ğ'ine maıh-.ır 
ye ve atö,yderden 150 bin amele ge· olmuş blı toprak p<trçısı bLı:e mtite· 
celi, günduiizlü ç;,ılışıyormıış. Nihayet ma<iıyen lo.afamızı d idıklemı kte olan 
1941 ortalarında bitmek ü1ere 170 h'1tbi b le unutturacıık kad.ır sükun 
parçR haı p gemisi yapılıyor. Bunların ve huzur dolu .. 

Ycmt'.kden scnra bir müdde. te bir çoğunu görüyoruz. Zaten verilen 
bu adetlere inanmamak için, hiç bir gölıin ken ırınJa rlolııscıık iarı sonra 

sebep yok. Bilhassa fngilizlerin hiç bir yine otak. rla Al <ıskoya hard et edi· 
suretle yalnn söylcıniyeccğini bildik- yoruz. Yolda ıkı büyiik Fiyora rl4st 

den sonra insanın içine şiiphe bile geliyoruı. Buralaı da dağ, d~ni1, or· 
man ve isnan birbirine o kadar kuvgirmiyor. 

Büyük bir te7.gnlıın atölyesini vetli b i• ahenkle sarılmış ki, bu ahenk 
geziyoruz. Burada insanlar muazzam d en doğan scıadet ve huHırdan, ya-
çelik parçalıniyle mum gıhi oynuyor· baııcı b!r insıının b le hj,;sesini alma· 
tar. Bu en sert. en hırçın maden in· masına imkan yok .. Yollarda, ~·o 1 Üs· 
san zekasının karşısıııda yumşuyor, tündeki ~ asahalardtt rast gcld ığimi ı 
istenilen şekli alıyor. Tıbkı arslanların insanların çehrelerind~ ıncsud bir su· 

yan bu fikrin tesiriyle 
hasis ve hiro;. soğuk 

dık .. Halbuki kadın ve 
şam Zİ} af elle bulunan !s~ 
neş'csi bir an bıle durmad• 

Zuif, nükteci veb:rşiııı 
bileceği ka:!ar sıcak kanlı 

Zıyafctte her şeyin b0e 
şey üzerinde tasarruf ed•llll 
sı Belediye R isınin biıe 

1 
t•iski hc.rli\'e dm esi g.bı 

1

1 
,r 

de nn!ı oruz ki, lskoç}'B 1 

deği.diİler.. ed 
Yalnız İskoçyalılara atf 

bl'a}"<lcılığın ıciizel bir rni5' 

o'duk. 
Nor ·.eç'e gitmek üzert: 

len ve sonradan <'vdet efll 
o'ıın Fransız taburlarının s~ 
d ., .. d . f bil!~ an 11\m c zıya ette f 
Bele<:liye Reisi Lo: d Prost 
rın A 1askoda ne kadar b 
muhabbetie brşılanclıkl rı 

iç'n b r çok cemilrkiir so 
dıkten sonıa şu h·ıdıseyi O 
lar •• k göst~rdi : 

- B z Alaskolu l-ızi111 

sızc 1 öğrenmeleri iç"n het 
1 ln6i:iı lirası scı federiz. Fs~ 

aldığınız ran lımıın Fransıı 
11

, 

nın Alasr.oda bulunduğu ş~ 
g:in içinde alciığ•mıı 111 11~ 
ço!< aş1{{1dır. Kıı.larımız bol 

~ ü;ı içi ıdc ş·m iiye kad!f ıc' 
lerin Jen duha fazla Fran51 

rniş!erdir • 
111 

Bu zarif b'r Iskoç~ 8 .1J" 
~andan başka b'r şey de~' \e 
ya 'ı kızl:ı ın Fransız sub~Y ~1 
leri geld kten sonra bol r8 '\r 
dıkları başka '\ahalar oJııb 

11 
kal li an hususunda btıll 
iınkan yoktu. ______ __./ 

insan kırbaçı karşısında yumşayıp kc· kıınet göıe çııı p11or. II ı•b , henüz tf 
dileşdiği gıbi .. Bu muazzam inşaatı yakm.ian lıısse:ıneııı :ş invrnlH.. Papa bugün sulh .. ,~ 
g-ördükden sonra, lngilterenin Alman İki sa ıt süren glzel bir yolculuk· büsÜnÜ fayda sız go 
donanmasından gayri çarpışacak de- tan scnra Alaskoya avdet ediyoruz. 

. k ti . . 1 1 dır, 1 1 A'· b 1 d ' · · L d P ( n· · · h'f d ıırt1111 
nız uvve erını ıesap a ı;;ı an aşı ı- :<.Şam e c ıye reısı or ros· ırıııcı sn ı t· en t b 

yor. tun ôavet' isiyiz. marnak nzmimledidir. f:ı~~ıııef1 

Şantiyelerin üzerinde sabit bsl<>n· Hu zıyafet, lskoçya!ılar hakkında teşcbbusun muessir olııb~ıJ~ı.ı 
lar dolu. Her tarafta sık sık t 1yyarc öteden beri kafamıza yerleşm ış o:an nntsnit zaman lazımdır. I< 
dafi top ara rasl geliniyor. Zoıtcn Lon· fıkıin tııslııh'n ~ yardım etti. Cen1Jblu böyle bir t:eşcbbu-: yaprnıı \ 

ı~ 

~ .. 

dra haşda olmak üıerc bütün hürük İng litler.n yaydıkla·ırıa şübhe olma- sızdır pnpnııın diploo1ııtl11 r;t<tf 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~için bazı tedbirler de nl~ip~ 

1 cU ııleJen oloraksr.rayJtı tıt· 

Bitlerin Almanynyı yuk~lctigi 
muhakk:ıkbr. F:ıkat Bitler ı:imdi ken· 
di eserini tehlikt·ye atmış bulunuyor. 
\' e bu eser yıkılrnnğa bıışlamıştır. 
Musolini de bugunku İtnlyanm ~ uk
sclişinıle ınubim bir flmil oldu. Şimdi 
b'erkes şöyle diyor : 

- 1\'luı;olinide harbe girerek ltAl · 
yanın mahvına sebep olac.ıkı mı? Mu· 
sol ini hir demircinin oğludur, munllim 

so • iç.n daireler ha·ıırlnnıtı 1 f 

6 kO(IO 
Belgraddaki e ··.ıO' ,- OONON ME_v_z_u_u __ ı 

lik: kn ap, çıraklıgı, tu3lncı ynmnldı 

ğı, gazetecilik, Fransızca munllımlği, 

gnzete sahipliği, nskt>r, mebus, ihtilal 
şefliği ve nıhayd: İtalyan diktntörll 
olmuştur. Butıın bu h ıyat safuhntı 

40 sene içinde olmuştur. Ta~luıılığı 

_yllzUnden ı\lusoliııi Loznn Universite· 
sinden tnrd edilmişti. 

d .. ılı ~ 
heyetimiz 00 a 

Bir vakıtlar Musolini komUnic;tti ı\ ) ~ 
şi"lldide koyu faşist. İşte bu ~lusoli· ( Birinci sahifeden arta j~tİ'~ 

yiniıı 8 inci toplnnt:ı~ına ' Je 
ni ~imdi akdcnizde Romn irnpnrn· ~C k R y

00
an • 

torlu1'unu kurmak sevdasındadır. Bu. ur ' onıcn ve • fc:t' 
ö f' b' 1 z•'ıı nun bu hulya peşinde hnrhc atılıp ş:rc ıııe ır n tş:ım • 

atılmıyncagı bugunlerde muhakkak tır. I f 0J:ı) ~ 
. 1 . (T<" e o . §" 

belli olncnkbr, .-fonbul · S 'ne: j~tı' 

h t. . . a~dc~ 
**"' 1 rad Balkan kon.,cY' . bC:ııtel' 

eye ımızın yarın • 
--------................... .,.....,,=mı-=------------------,,_ .... ______ _... __________ ~~----------------amıı.a-. ...... :ıo-: 

·lı ____:___;:__.:..:.._:__~==iiiiiiiiiiiili-----------....... -------~-
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Alman Gazetelerinin 
Yugoslavyada tahrikatı 

Sahife 3 

Kral Karolun 
onuncu yılı 

Londra : 8 ; - A . A . 

~hal - Dış ml•mlekellcr iç 
J6 Pl>ıt:t hC'ddi değişmez yalnız 
IJ 

2 
ttınsrnfı zammedilir. 

Bclgrad: 8. (a a) - "Dıkkat e· 

1 diniz,. başlılı altında naziltrin Yu 
goslavyadaki organı olan ·oeutcshes 
Volksbladatt,. gazetesi, vatandaşla 
rını teyyakkuza davet ederek dev· 
let aleyhinde bulundukları için son 
zaman! arda Alman ekalliyttine men 
sup bir çok kimselerin tevkif edil· 
diğini bildirmektedir. 

Molotofun dünkü 
kabiillcri 

Kral karol,un Romanya tahtına çı· 

lcııınıo onuncu yıldönümü münase
betiyle Times şöyle yazmaktadır: 

"o 

~. - İliinlnr için iclarcyc 
lıııı.... caat edilmelidir. ,..., 

J2 

tan ·· l k-:tl , sız mustem e a 
az'rının beyanatı 
d -

~ C\klarımızda dolaşması 
~ırn l k ı · .. . J ı 
d 

ge en e une um·o 1 
e~· ı 
gıl « katiyet » dir. 

Pa. 
~d '.•s : 8 (Havas) - Rad}oda 
~it tlııti bir hitabede müstrmle· 
~İıı:~lır, Rol in, uzak F (aflsa eh a
t~, ~clarnını göndermiş va anava· 
ttııı· .a2lılığından dolayı teş kki.ir 

ıştır 
N . 

aıı, b" h 1 · · k. " ıı assa c en ıştır ı: 
d. \ı""ct· · l • d ,.·ı ''• a . ımız yslnız maı dı t-~ı · 
b.. Ytı, h"d" N "Yiik ıarnanda ıu ı ır. azır 

Şef \1 • ·h· · <t/e . cygarıu .n tarı ı mnı· 

'y '1rıdt n bahsetmiş ve diğtr şt f 
.
0•ud'nun •oeu&ıı: "•n'•'•"•• f<Aali

\ırıj fıtti zekasını ve nmirıi teba. 

tttirmiştir. 

~ Nazır netice olar ak: dudaklaıı· 1 
~.da dol. şması lazım gf'ltn kelime 

ıd dcail katiyettir demiştir. 

Yurdda zelzele: 
( Biri11ci sahifeden aı tan ) 

'--t Ordu : S (a. a.) - Dün akşam 
~ 

01
20\!e Uç saniye sUrl"n bir zelze 
llıtıştur. 
s· 

'- • 
1\'ns : 8 (a. n.) - Dıın akşnm 

Bu gazetelerin okuyucularını 
sükUta deail sadece ihtiyata davet 
ctmefii dıkkate şayandır. Çünkü Yu· 
goslavyadaki Alman etnik gurubu 
direktörünün vazife1'İ büHımette 
ihtilaf halinde l-ulunan Almanlar 
lehinde müdaheledrn ibarettir. 

halyan1n Uı.ak Şarkta · 
gözettiği menfaatlar 

Tolcio: 8 a a - D. N ı • ajansı 

bil iiriyor: 
lıalyan maslahatgti~ uı dün Japon· 

ya hariciye nazır muavinini ziyaret 
cderelc, avıupadaki vaziyet hakkın 
da müzakeıclrrde bulunmuştur. 

Dornei ajansının bildirdiğine 
gö·e, ma•l•t2'üzar, Fran•ızların 

Changhai'dtki imtiyaz mıntakası 
hakkında Japonyanın noktainazarın· 
dan habcrdu edilmiş, ve maslahat· 
güzar da, ltalyanın Çin'deki mena· 
hi hakkındaki noktainaza rını bildir

miştir. 

Bazı İtalyan vapurları 
olduğu yerde kalacak 

•d 1) il saat 21,50'de dipten gelen Y~ 1 ı san· 

S.sn Fransisko: 8 (Radyo) - 1-
talyun vapur kumfanyaları me· 
murları bir İtalyan yolcu gemisinin 
şimdilik Orig•mda kalacağım diğer 

~İt 'Ye de·vnm eden orta şiddette 
~ı l Ş· te c olmuştur. Hastır yoktur. 

lld Maçlarına bu(J'ün St e. 
iltda devam edilc:cek 

büyük bir gcmininde ct>nubi Ame· 
rika L;manlarından biıisinde demir 

1 
liyeceğini bildirmiştir. 

Mo~kova : H (a. a.) - Tass a· 
jansı bildiriyor: 

B. Molotov dün Lituanya heyeti 
vekile reisi B. Merkis'i kabul etmiş 
tir. Bu mülakatta Lituanyanm Mos 
kova elçişi B. Matkevicin ile, Lituan. 
yanın Sovyet elçisi hazır bulunmuş· 
lardır. 

Pariste tehlike işareti 

Paris : 8 A . A .--
Merk~z Garp mıntıkasında saat 1.20 
d n 2' ye kadar tehlike şareti 

verilmiştir. 

lngilterenin Moskova 
büyiik elçisi Cripps 
Bü\creşte bulunuyor 

Sof ya : 8 ( Radyo ) - lngiltcrc 
nin Yeni M.>skova büyü\t elçisi Bay 
Cripps altı haziranda sof yaya gel
mişti. 

Cripps Veiciller h~yeti rejıi 

profesör Filyef hrafından kabul edil 
miş ve hariciye nazırını da ziyarette 
bulunmuştur. 

Cripps hafta tatilini geçirm'k 
üzere Bükreşe gitmiştir. Oradan 
Moskovaya geçecektir. 

Amenkada portatif radyo 
istasyonları menedildi 

Vaşington : 8 (Radyo) - Ame 
rikada portatif radyo istasyonları· 

nın kullamlması menedilmiştir. 
Şimdiye kadar bazı «!Cnebilerin 

bu istasyonlardan istifade . ederek 
merbut oldukları memleketlerle mu 
habere ettikleri anlaşılmıştır. 

• Bu on yıl İçi nde hükümdarın 
vücude getirdi~i eser dikkate şa· 

d " yan ır. 

Tim~s. Romaoyarun şimdiki va
ziyeti ile kralın m,.mleketc avdcdin 
.den evvelki vaziyeti arasında bir 
mukayese yapmakta ve hükumdarın 
yaphğı başlıca inkı ahları zikretmek· 
tedir. 

Kanada Başvekili bir 
nutuk söyledi 

Londra: 8 (Roytcr) - Kınad.ı 
Başvekili Makenzi King yeni bir 
nutuk söylemiştir. 

Bışvekil bu nutkunda. Eğer Ka · 
nadanın karıısına bir düşman çıka· 
cak olursa, Kanada topraklarının 
ve Kenadalıların savaşına hazar bir 
halde bulunduklarını, bu takdird~ 
~r Lanoda şehrinin bir DönkerL, 

bir Bulon gibi sıvaş meydaru ola· 
ca~ını bildirmiştir. 

Sovyet murahhası dun 
Belgraddan döndü 
Belgrad : 8 (Radyo) - Sovyd 

Yugoslav iktisadi konuşmalarını )'I• 

pın sovyet delegesi Lavrıntiyt>f 

Moslcoavya avdr.t etmiştir: 
İngiltere sahillerine 
yaklaşmak katiyen 

yasak edildi 
Londra: 8 ( Royter ) - lngi

liz ameralliti bugünden itibaren gü· 
nün batmasile çıkması arısında hıç 
bir tüccar gemiainin birleşik lcra1i· 
yt sahil ve limanlarını üç milden 

fazla yakınına gcltmiy!cttini 
ilin etmektedir. Bu me~nuniyete 
riayet r:tmiyen gemilere ateş açıla· 

c'ktır. 

ııı,ç~thir Stadyo111unda bugün şild 
1,1~ a~na dcv•m edilr cektir. Karşı
~~~· olan 1 Jmanyurdu ve S•yban 
ttlch·ı·talcı:ularından hangisi galıb : 
bı, ~ ırac kupayı alacak ve böylece 
~~tı~Cnin §İld şampiyor.u belli o a . I 

___ o_u_"_u_" __ M_O_H_•_M~-M· E s E• L E L• E_R_i __ K_A_R_'_'_s_'_"_o_A ___ I 

~esud bir evle me Amerikan tezgahlarına suikasd 
o' " Y b· '-ıazct • ltj ., cmızin ÜJmaniyc muha-

~-~ L belediye azası arkadaşımız 
<I. Utfi Sez · · d- ·· .. 1 · k 
l 
'"'ctı I gının uğunu ır ço 

t 1 er .. .. G 'c onunde yapı ' mıştır . ~nç 
'"'ad ı et er dileriz. i 
ŞEliiRDE HAVA 

~ti ~htirnizd d" -k .. - b l il b e un go yuzu u. 
~. •va · - _ . . lırıde hafıf ruzgarlı ve serpırıuı 
'ıt,~ a:atmurlu geçmiştir. Ençolc 

derece idi. 

Almanların, Amerik:ının miitltfı kleı e maddi 
yardımlnrına mani olamasalar b:te, bu yardımları 

geciktirmek i1in olsun teşebbüı:ılcrdcn geri kalına· 

dıkları anlaşılmak laclır. 

Son posla ile gelen İngilizce gazetelerin LoR 

Ancelo• muhabirleri Amerikadaki Almanlann fab-

riıealarda suikasd ameliyesine giriştiklerini bildiri 

yor. Müttefiklere tayyaıe yapmakla meşgul üç 

muhteİif Kaliforniya fa brikasinın elek tr.k ve su 

tesisatını boımak üzere on gQn içinde beş müte
addit teşebbüs vaki olmuştur. 

Belli başlı bir tayyare fabrikl'sının müdürüı 

18,000 işçiye hitaben yaptı~ı bir tSmimde bU' 
gibi 1cşebbüslere karşı uyanık olmayı ehemmi
yetle tavsiye etmi§lİr. Gö ülüyor ki " beşinci 
kol ,, Amerikada bütün ıayrctiylc faaliyetle bu

lunuyor. 

*•* ı · 
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Osmaniyede lgeniş 1 

çallşma hareketi 
Ü.imaniye : 8 ( Hususi muhabi 

rimizden ) - Köy kanunu neşre-

dildfi~ki gkü~dunberi1 köy .. k
1
anuknuoa 

1 

G •• •• ıı •• h t b k k 
tev ı an oy sır, ır arı ÇiZi me ve onu u as a a ıc ur 
idare heyeti karariyle tapuda tescil l 
edilmesi icabedeıken bugüne kadar 

1 1 b.u.amel~ye·yapılm~mış ve_ ·~~ırJar suna yazı an ar çog~ alıyor 
çızılmemış ve hu yuzdtn koylu ara 
sındı nizah, kavga devam etmekte 
idi. Kazaya bağlı 40 köyün sınırları 

haritalariyle bnat.,l'r tahdit edilerek 
tapuya tescil edilmiştir. Bu vrsi 1e ile 

Bu kurs nasıl çalışıyor? 
mühim 1 ir nizAh mevzuu köyler ara 

sından kaldırılrnış' ı•. 
Kasaba içinde parktan itibaren 

belediye önüne kadar parke ile tef· 
riş edilmi~, park duvarları çevril. 
miş, rengireı.k çiçı klerle tezyin edi 
len parka tmun i bir radyo konmuş
tur, 

' Kasaba ile yay'a ~ rasındaki yol 
beş &ene müddetlr: Kamyon, Oto· 
büs servisleri i~!etmt k ve yol esas 
lı bir surette tamir dmek üure 
Keı im Kütükçüy~ belediytce veril
miştir. 

Bir zenginimizin maarif 
sever hareketi 

Hamiyetli zeng nlerimizdm ma-
arif p~tvn Bay Nuıi Has tarafından 

geçen ders yılı Zclt fında Cumhuri · 
yet ve Çınarlı mekteplerinde 145 
fdkir t.ıleber. in giydirildiği "e Çınar 
lı mektebinin tltktrik ttsisatının yap 
tırıldı~ı gili bu mtktebe bitişik boş 
arsanın da satın alınarak Çınarlı 

mektebine ilave edi diği ve bu arsa 
üzerinde " Nuri H .. s " adını taşıya· 
cak üç dershane de yaptırılaca~ı 
memnuniyetle Öğı erıilmiştir. Hami· 
~·eti ve maaıifperverliği ile tanınan 

Bay Nuri Has ayni zamanda Neca · 
atibey mektebinin yoksul talebele 
rinin de ihticıç ' l'ın ı tem·n etmiş 
tir. 

Kız Lisesi talebeleri ve bir kı· 
sım öğretmenler arasında ıçılan gö 
nüllü hastabakıcılar kursundan son
ra Askeıi hastapenin de açtığı 'gö· 
nüllü hasta bakıcılar kursu,. ders!e ı 
rine muvafiakiyctlt devam etmek
tedir. 

Kurs, Askeıi hastane Başheki· 

mi Binbaşı operatör Bay Fehmi in· 
sel ile dabiliye mütehassısı Binbaşı 

Bay Nurullah Arca tarafından ida· 
re edilmektedir. 

Adedi günden güne artım Kız 
Lisesi talebeleri, Lise orta ve ilk 
tedrisat öğretmenleri, bir çok mü· 
nevver bayanlarımız pazar ve cu· 
martesi günlerinden. başka diğer 

günl.rde saat 17 den 19 a kadar 
askeri hastanede ders görmektedir-
ler. 

Kursa devam edenler arasın Ja 
Tümen Komutanımız Tutgeneral A· 
rif Tanyerinin muhterem refikaları 

Bayan Afife Tanyerininde bulun 
duğıınu kaydedersek, milli vuife· 
ler karşısında bayanlarımızın ne 
büyük hassasiyet gösterdiklerini i· 
fade etmiş oluıu7.. 

Kursa her gün bir çok oıüra · 
caatlar vaki olmakta, her müracaet 
eden bayan derhal kabul edilmek
tedir. 

Gösterilen dersler her beyanın 
her halde bilmesi lazımgelen uuıu 

Pamuk vaziyeti 
evsiın b~şından içinde bulun 

du~umuz ~o ı h . fıaya kadar Ada· 
nanın pamuk v .. ziyetini siz~ r. kkam 
laı la verelim . 

Mevsim başından içinde Lulun· 
duğumuz son haftaya kadar Ada· 
nadan muhtdıf cins 38264 balya 
pamuk ihraç edilmiştir. Ziraat ban· 
kası mübayaatı ise 31729 balya 
dır. Müstahsil c 1inJe bulıındURU tah 
min o~unan miktar 1406, mütevas
sıt elindeki stok 2971 balya olarak 
kayd~dilmrktedir. 

Bunlardan başka ihracatçı elin 
de 3548 balya pamuk vardır. Mer. 
kez kazalarının yatak. yorgan ve 
sair işlerde sarfiyatı ancak 250 bal 
yadır. Adanı mensucat fabrikaları 
mübayaatı da tam 26219 balyadan 

lmürtkkeptir. JBütün Lu rakamlar 
cem'an 10487 Lalya :ıibi bir 
ye~un tutmaktadır. 

mi \ i gilerdir. Meseli insan vücu 
du, dotum, çocuk bakımı, hastaba 
kıcılık, harpte hasla bakıcılık-t pan. 

suman, ilk tedavi, sargı, barb cer· 
rahisi, ıthirli gazlar, harpte kadının 
görece~i işi..- ve saire gi '>İ. 

Dersler ameli ve nazaridir. Kurı 
iki bu~uk ay devam edecektir. 1 

Bütün sakin görünüşüne rağmen 
ıçı pek ateşli idi. Bilhusa sevm~k 
ihtiyacını duynu fakat kimi sevsin 

" H i K A y E 
ve kendisini kime sevdirsin ? 

Böyle çekingen huyu ile bir ke 
narda baldıkça hangi genç kızdan 
hangi kadından iltifat görebilirdi. 

Şimdiki genç kızların öyle ses· 
aiz sad sız erkeklerden hiç de hoş 
!anmadığını biliyordu. 

Beyoğlunda arasıra uğradıkı bir 
postacı dükkanında isminin Mak 
bule olduğunu öğrendiği bir genç 
kız vardı her müşteri gibi adil~ de 
çay getirir posta getirir adile de· 
vamlı müşteri olduğu için bazın 

tatlı sözler söyledi. 

hali vardı. 
Postaneye gelditi zaman genç 

kızın vaziyetini müşkülleştirmek kor 
kusu ile hiç sesini çıkarmadığını 

kendisinin atfetmeıinisi söylcdikt'n 
sonra bir de ı andevu isti yordu. Pas 
tanede konuştuktan çekindiğine gö 
re başka bir yerde daha ferah ve 
asude görüşebiliılcrci. 

Fakat Adil kızarır bozarır söyle Beyoğlu tarafından belki görür. 
dogru dürüst bir iki c:imle ile bir . ler diye lstanbul tarafında Çem· 
türlü genç kızın kendisine karşı ali berlitasın altırıda bir randevu tes-
lcaaını uyandı amazdı. bit etti. Filin gün akşam daireden 

Nıhayet karar verdi. Madam ki bekliyecekti. 
yüz yüze söylemesini btceremiyor Mektubu nasıl olduysa oldu bü 
hislerini mektupla ifade etmesine yük bir ctsaretle gizlice Makbulenin 
de bir mani yoktur ya 1 eline sıkıştırdı ktndisi de işte o fi. 

Adil Nuni bu kararla o gece o lan gün büyük bir demet çiçek ala 
dasına girdiği zaman üzerinde sanki rak muayyen ıaatte Çemberlitaşın 

büyük kararlar vermiş insanların alaında bekl~mete baıfıdı . 

v lllı 
-----------Yazan-----------

Hikayeci 

Fakat orada elindeki çiçeklerle 
bekleyişinden kendi kendine utanı-

yordu bütün gelib gecenleriu sanki 

hep ke'1disinine baktıklarını zanne· 
diyordu. 

Tam randevu saati yaklaştığı 
sırada idi ki, civarda bir imalatha
neden çıktıkları anlaşılan bir genç 

kız kafüesi peyda oldu hepsi de 
kendi aralarında gülüşe oyniya ki· 
diyorlardı. 

Adil Nurirıin ı:linde çi~kle b,.k 
lcyiti filhakika bu genç kızların iÖZ 

) 

İnönü kampın' 
gidecek gençlef 

Şehrimiz Türk Kuşu k•"'~ 
muvaffak olarak "A" brÖ~e"j,O" 
56 gencin bugünlrrde yatıO 
ka:npına gitm· le-ri mühtemetl, . ~ 

F ız Enstitüsü serf 
dün törenle açıl~ 

Kız san'at enstitüsü seoe~ 
I 

gisi 9ün merasİ11le açılmı~tır· 

Bir kadının altınları' 
evinden aşırmışlB' 

Hamamkurbu mahallesirıde 
sayılı evde oturan Hüseyin kı~ 
fıaya ait 33 altun lira ile 1 ı 
beşibiryerde dün gece nat ~
ralarında evin p~nceresi açıl (. 
retiyle çalınmıştır hırsızlar fu 
ele geçirilmemiştir polisce >' 
takibat şi idetle devam etrn~ 

I~ n 
Bir saat hM'sızı tuta> •ş 

Hüseyin oklu Mustafa ' 
isminde biri Dnrmuş Ôzbay'ı~ 
kanından ıekiı lira kıymetirıd'İ 
ceb saatı çalarak Abtullah ~dl, 
adında baıka bir me,ai ark• .b/ 
satnııştır. Polisin kendini tak1f/ 
ti~irıi hisseden Mustafa Alaı•' ~ / 
su:ia kaçmış ise de yakayı pe~ 
buk ele vermiş ve Abtullah ~~ J 
da şehrimizde derd~st edilere 
liyeye sevk edilmişlerdir. 

I 
lerindtn kaçmadı onlar da ~" / 
likanlının hir kızı beklediğin• d ~o 
anlamışlardı. l ~h 

Adil elindeki çiçeği arkad• a 
ııakladı. de 

F k J •• ··(Jdt~ 
a :ıt tım o sıra ın onıı ı,ı 

çen kızlardan en cüretkar ol•~ 
. . . k . . Adilıll 

h11esı ışı şa aya gctırıp I• 
deki çiçeki aldı ve kahkaha!•' 
le güle yürümeğe başladı. 

Adil Nuri de arkasındaP"'Jl 
Genç kız delikanlının kefld 

1 ıJ• 1 
takıp etmesinden memnun ° 1 ' '•i . " Hatta Sultanahmet park•11 t~ 
dıkları zamdn orada bir kafle~,t~ 

"'"' oturdukları ve t1zun uznn go 

ler. . ~U ~ı 
O gün bugün Adil Nurı 

zı seviyordu. 

* 
Ya Makbule ? u 6 

Makbule Adilin mektubu~ ~J 
kuduıı..u z.ıman ktndi hakkırı b',I 

g "tt 
lanılan cümlekrdtn çok mu 
olmuş randevuya g"lmişti. ı1tt 

Fakat Adil Nuriyi bulnrnııtl 
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., :1ıııarılar büyük mukave 
~ ~ ~t karşısında yeni kuv-1 ~ller celbine mecburoldu 

'ikinci sahifeden artan -
~~tl' 10 hulasası şudur : 
~ Ctbhe İn muhtelif noktalarında 
tir~arı kıtaları hatlarımızın arasına 
'!ht. ışse de buna evvelce olduğu 
'i'UI b' ' 

~ ~t ' . ır kıvmet atfolunamaz. Bun· 
oı.~ tııı bır ce~h~ yarıcısı değil, duşm~ 
"il ttt/•Pabıldıği bir takım ehemmı· 

'lt 
12 sızıntılar dır. Çünkü müdafaa 

I i f.f ırnıı bu dtf a deı i .liğincdir. 
~a at ) t~birinin şimdi hiç bir ma· 

11 Yokt S Ur. 

~ ~ile ouuason'un c<'nubunda sol sa · 
tııı R'eçınek istiyen düşman kıtala

~f dj,_
10 

bir kısmı nehire dökülmüş ve 
«et b' . . u'l ır kısmı da sehılde ımha o· 
ltuşıur, 

rl ~~ l'aarruıun bu üçüncü gününe 
st ~ıta ar olan duşman muvcffdkisizliği, 

~ttı·'' 1 nııın göstermekte olduğu şid 
İt 1 oıukavernetin en büyük delili 

D .. 
~arı Uşın3nın birinci hat1ında bulu· 
\i11•1 duşrnan fırkaları, ilk taarıuzda· ,, .. 
biı k Uç ınislid i r. Duşman bu müd· 
bu1u aıgaşalık içine elinde mevcut 
,fit 

11 
kuvvetleri almış bu'umakta· 

~•hıaB~ taarıuzlar rsnas n ia duşman 
Ilı!\ u ... v~tlerinin p·ke taarruzları· 
. "t\ı\c • d 
Şa'<'t torülmem~kte oldugıJ a ed O ek~t l.ir noktadır. 

0., Uş flanın s hıp oldu2u tank 
Ucu:n •r•b•••~•nın mıktan •z•· 

~t dort bin olarak hesaplanmakta· . 

~Gluz HA v A NEZARE Ti 
TEBLIGI 

- londra : 8 ( Radyo ) - lngiliz 
"an . . '-f'ı;.' f'Zaretıoın te•ı ı 5 ı : 

~Y Dün gündüz ve gece ve lugün 
a >'ateler İrııiz düşnıan hatların•n ar-
Sınd . 

~'bı a ısta<Jyonları, demir}o1larını 
I ~ 11 ~ kıta'arını ve tahaşşüt merkez. 

) rıı lonıbardımiln etmiştir. 
"' ·ı·ayy 1 · • d b · 11~ are erımız en eşı gP.rı 

11~ '>"r~ltıt:rniştir. Hava kuvvetlerin iz 
lf 11 ~ 

~a'. 81llanda Belcihnın cerıubun· 
ı:ı 

e~ l ~tp0~.e &'<ırlıi Almanyadaki benzin 
ı,ı ltrcr i.lrını da bombardıman etmiş· 

lr, 

ili A.vc . • 
fi •v~ 1 tayyarderımız 15 düşman 

ittesj d" " . a uşurmüşlcrdır. 

lııi~j u taarruzu yapan tayyareleri· 
,... erı do" d.. .. 1 . d 
"lşr r u us erme av et etme· .• . ~ k' it, ,, ·-· a vcd . 

't enıde nöbet uçuşları ıap· 
~ oı 

i '1•i d"an tanarelerimizden de bi· 
tY' 

00ttıcnıiştir. , ·r 111 ~~~Rlp EDiLEN ALMAN 
~ı l KLARI 81 O 0 BULDU 

)~ Ondr 
1>\ıır. a radyosu sabaha kaışı 

•ll'ı ısı ne . 
l'IJ;al Ştıyatta Fransız Paris · 

.~ dQ radyosunun neşriyatına at· 
1 IJiı~ ~e 400 Alm"'n tan~ı tahrip 
tı.1 ıı:•rıı v b .. .. 

il illlb e u suretle uç gun zar 
; aoo -~ olunan tankları yekunu· 

u bulduğunu haber vermiş · 

Bürücek- bozantı 
servisleri 

Mustafa Okland 

Her mevsimde oldu~u gibi hu 
yazda Bürücck · Pozantı arasında 

muntazam seferlerine bir tenezzüh 
o\omobiii 13 hazirandan itibaren 
de bir otobüs tahsis ettiğini yayla· 
cılara müjdeler. 

1-3 12032 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet 

Müddei Umomiliğir den: 

Se>·han Ceza ve Tevkif evinde· 
ki mevkuf ve mahkumların bir Sl'ne 
Jik ekmek ihtiyeıcı için ( Yüz elli 

bin ) Kilo t'kmeğin 25/ 51 940 gü· 
nunde ihalesi evv~lce ilan edilmiş 

is .. de yevmi mezk ı'.irciıt talip çıkma· 
mış olduğundan 26j 51 940 günün 
den itilıaıen yenidl'n on b<'ş gfın 

müddetle ve kapalı zarf usu'iy'e 
10/6/ 940 günü saat (il) de ihaıe 
yapılmak üzere miinakasaya korıul· 

masana ve keyf İ)•ct;n i 1anına kom si· 
yonca karar verilmiş oldu~undan 

evvelki şerait daire!'inde talip olan · 
ların tt k if mektuplarını iha!e S 3&tın 
dan bir saat evvel kornSİ) on rtisli 

ğİne t .. vJi e\melrıi ve fazla maluma 
alauk i ·t~y.-nlerin c,.z• ve Tevkıf 

evi midürlüflüne muucıatla11 i an 
olunur, 28 - 1 - 5 - 9 

J1954 

Zayi askerlik vesikası 

Karnis;lı şubesinden eıldı~ım as 
kerlik vesikamı za)i ettim. 

Yenisini a l acağımdan "~kisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Ceyhan Bakırlı 

köyünden 315 
doğumlu S .. id oğ 

lu Hüseyin Hilmi 
1~033 

ilan 
Seyhan Vilayeti Dai

mi Encümeninden : 

1 - Bucak hastahane mahalle 
sinde yapılı ~4 numaralı dükkan 
( 150 ) yüz elli lira muhammen 
be ~el üzerinden artırma ile kiraya 

veriıccektir. 
2 - Açık artırma !:140 senesi 

haziranının 13 inci perşenbe günü 
saat 10,30 yapılacaktır. 

3 - ihale vaktindtn evvel hu· 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 

bulunması lazımgelen pey para~ı 
miktarı (11) on bir lira (25) yirmi 
beş kuruştur. 

4 - isteklilerin muayyen gün 
ve saatte viliiyet daimi encümenin 
de hazır bulunrnalaıı ilan olunur. 

12019 5-9-10-12 

Sinema Asri Sinema

nın yayla gibi 

serin ve vasi 

salonunda 

. . 
mevsımı 

geçtiği 

halde 

BU AKŞAM 
Sinemanuı en güzel ve en büyük çift artisti 

Anna BELLA ~iz JUVEN_!j 

, 

BERABER ÇEV1ROİKLERl 
EMSALSiZ ŞAHE~ERl 

ŞiMAL OTELi ._. 

1 ~t~ C z~v:-aı:m2r~ D ~z:~ pd~~a~i~, 
büyük n1uhteşem ve zengin dekorlarile, seyircileri 

teshir eden, hazin ve e~_ rat lı bir aşk macerası 

İlaveten 
1 

1 ARiZONA KAPLANI 1 
1 

Bugün Gündüz 2.30 Matined\! 

Şimal Oteli - Arizona Kaplanı 
Pek Yakında Pek Yakında 

CASUS KADIN 

1 Fi atlarda Yaz Tarifesi 

1 

Balkon : 25 Duhu-li-ye_:_1_s_I ________________________ ._.. _____ &Wa ____________________ __ 

il Al 

Adana Vakıflar 
Berleli muhammeni 
Lira Vakfı 

müdürlüğünden 

.,.,. .... ~ 
400 
140 
100 
36 
ıso 
350 

ıo 
150 
180 

1500 

75 
360 

50 
-10 

400 

Cinsi . 
Ramazan oğlu Hükumt':t C. Lo'<anta 

" " Dükkan 

" Tuzhanı .Süleyman 
" 

il 

Benli Süleyman 

" 
,. 

Cuma fakı 

" Mestan zade 
Ramazan oğlu 

Bey dairesi 
Hazinei evkaf 

Sucu zade 
Vaiz oğlu 
Abdurrazzak 
Antaki 

Yağ Cami 

" " 
" Civarı lokanta 
,, Dükkan 

Kaleraı usu 
" Siptilli C. 
" Tuzhanı Tuz hanı 

U u cami C. Dink 
Yağ cami 

Kemer altı 
kaıap Be-kir 
Pekmez P. 

C. )'anık 
arsa 

Dükkan 
Ah ur 
Kahve 

Akar Be'cdiye 
Na. No. 

107 
109 
ıoı 
38 
39 
41 

24 
39 

123 
14, 16, 
20, ~2. 

26, 28, 
35 

164 

94 
146 

7 

276 
2o9 

2 
122 
120 
116 

11 
120 
26 
18 
24 

140 

11 
90 
88 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin icarlarmu takdir edilen bedel
ler tadil edilmiş ve ihaleleri 15 - 6-940 Cumartesi günü saat 9 da Pa. 
zarlıkla yapılacaktır. isteklilerin vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 12029 



ZI ı 

ı ol 
aly, 1 
l bı c 

( 

t 

yh 

s.Dfe: 6 -

• ve en ucuz serı 
olan tayyare He. yapı~ız .. 

Hergün Ankara - Istanbul lzmir 
arasında muntazam seferler biletler 
Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo ticarethane-
sinde satilır 

l Telefon: 110 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aluatoa 
t ıkincite,rin tarlhlerfnde yapılır. 

KumbıırAlı ve kumbarasu: hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi -

1 Adt:t 2000 Liralık 2 .00 o Lira 
3 

" 
1001) 

" o 3.00 
" 6 

" 
500 ı: 3 .00 o 

" 12 ,, 250 ,, n.oo o ıı 

40 
" 

100 ., 4.00 o 
" 75 ,, 50 

" 
3.75 1) 

" 210 ,, 25 " 
5.25 o " 

T. f ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Asfalt cadde üzerinde kiralık ev 

1 

Üç o.fa ve büyük ::,ir sofayı hwi ve ele'<trikli, içinde tulumbası bu
lunan havadar, ferah bir ev kiralıktır. ldarchanemize mürracaitl 

ilan 
Adana askerlik şubesi 

başkanhğından 
1 - Adana şubesinde kayıtlı ve 

kayıtsız emekli yedek subaylarlcı 
memurların 30- 6- 940 gününe ka 
dar hüviyet cüzdan ve ashri vesi
kalan ve raporları olanların rapor· 
lariyle yoklamalarını yaptırmak üze 
re müracaatlan ikinci de fa olarak 
ı lin olunur. 

Müracaat saatlean 7- 6- 940 
7 den 11 e kaJar J 

8- 9- 11 -- 12 

Zayi askerlik vesikası 

Erzincanda 11 inci alay 3 üncü 

tabur 9 uncu bö!ükten aldığım as· 

kerlik vesikamı zayi ettiın. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 

hiikroü olmadığını ilan ed~rim . 

Büyükçıldnım kö 

)Ünde lbrahim oğ 
lu 328 doğumlu 

Mehmet Süslü 

12030 

ilin 
-Devlet Demir Yolları 6 ıncı İşlet111e 
artırma ve eksiltme komisyonund~~ 

idaremizin Adana Deposuna 940 mali yıh içinde gelecek tıb~ 
30,000 ton maden kömürünün vagondan depo civarında göste~1 1 ,, 
mahalle tahlıye ve istifi ile •ayni miktar kömürün yerden mıkiPI;, 
tahmil işi kapalı zarf uıulu ile eksiltmeye çıkaralmıştır. Beher t r' 
tahliye ve istifi muhammen bedeli 12 ve tahmil hedelide 22 kur~ 
işin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Eksiltme 13-6 ..... af( 
perşembe günü saat 11 de Adanada İşletme binasında yapılacaktır~ 
vakkat teminat 765 liradır. Cüruf İçerisinden çıkacak kok köeD I 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projesi ve şartnamesi Adana) 
suna ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz veriıir. isteklilerin . ti. 
cüzdanı, iyi buy kağıda, 1940 seneıi Ticaret odası vesikası ile bu işJ 1.. 
şaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edtcek vesaikle birlikte ve J. 
no. lu kanunun 32 inci maddt-si mucibince hnırlıyacaldan teklif ;I 
tuplannı münakasa saatından bir saat nveline kadar komisyona "~.,, 
bulunmafan lazımdır. PoJtada vu1cu bulacak gecikmeler kabul edilıır 

11984 31-4-9-~1 

Adana bir inci İcra ra en çok artırana ihale edılır· ~ ' 
cak artırma bedeli muham~efl' 

dairesinden: metin yüzde yetmiş beşini bl' .. 

Gayri menkul malların 
uçık artırma ilanı 

940 - 268 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayıi mer.kulün ne olduğu: 28b0 
mctr,.lilc bir bahçe Gayri Menkulün 
bulun ıJu~u Mevki, Mdhallesi, Soka· 
ğı, NumMaıı : istiklal M. d~ şirman 
it mevkii. 

Takdir olunan kıymet: Beher 
919 metresi ·125,, )ıra. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
ıaat : Adina Bırinci İcra dairesindo 
birinci aı ttırması 16 / 7 I 940 Salı 
günü saat 1 O - 12 de ve ikinci ar 
tırma 31 / 7 I 940 Çarşanba iÜnÜ 
saat 10 - 12 de 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma Şartnamesi 7 - 6 - 940 tari
hinden itibaren - 668 No. ile 
Birinci icra dairesinin muayyen nu 

marasında herkesin görebilmesi için 
açıkdır. ilanda yazılı olanlardan faz 
la malümat almak isti yenler, işbu 
şartnameye ve 668 dosya numa 
rasiylc memuriyetimize müracaat et · 
melidir. 

'l. - Artırmaya iştirak için yu· 1 

karda yazılı kıymetin O/o 7,5 ııisbe 
tinde pey veya milli bir Bankanın 
temin:ıt mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev · 
rakı müsbitelerilc birlikte memuriye 
timizc bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma. 

sından hariç kalırlar. 

veya satış istiyenin alaca~ın:A 
nı olan diğer alacakhlar bul I 
bedel bunların o gayrimenk11/ 

temin edilmiş olacaklarının 111' I 
undan fazla ya çıkmazsa en Ç~,; 
tıranın taahhüdü baki kaim•"} ~' 
re artırma on beı gün daha t f. .t 

ve ôn beşinci günü ayni saatt• l ~ 
pılacak artırmada, bed~li aatAJıı t 

yenin alacatına rüchan> olan 
alacaklıların o gayrimenlcul ili 
min edilmiş alacakları mec 1, 
fazlaya çıkmak şartile, en ç~ J 
ranı ihale edilir. Böyle bir b~ 
de edilemrzsc ihale yaJ?ıla..,.-

satış talebi düşer. fı 
6 - Gayrimenkul kenditil' 

le olunan kimııe der hal vey• 
len mühlet içinde parayı ver . 
ihale kararı fesho!unarak keO 
de~ evvel en yüksek teklifte~ 
nan kimse arzdmiş olduğu 1 o 
almağa razı olursa ona razı 

veya bulunmazsa hemen o:,ı 
ün müddetle artırmaya çı 1~' 
en çok artırana ihale edilir. f 
arasındaki fark ve geçen 
· · - d 5 _J h 0 "

10 
ıçın yuz e ~en esap 
faiz ve diğer zararlar ayrıca . 

urı 
me hacet kalmaksızın meıtJ r.I 
mizce alıctdan tahsıl olunur. 
(133) o 
işbu gayri menkul yukarıda ı,· 

rilen 16-7-940 tarihinde • 
icra memurluğu odasıod• ıt 
ilan ve gösterilen artırma f 
mesi dairtsindeki satıJac11l1 

olunur. 

~ 
Satlık evler 

· de 
Cemal Paşa mahatlesıfl 1,,ı 

konağı yanında üç ka.JtŞIİ ı '' c 
her türlü konforu haiz ba~çe ~t 
rin ikisi satılacaktır. .ste 

lsıiyenlerin Rehber kere ~ 
rikası sahibi Ali Bindebire 6 

4- Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnaya

nıesioi okumu:s ve IUzumlu ma!Uınat 
almış ve bunları tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

1 4-
1 caat arı 11 o~ı 

5 - Tayin edilen zamanda gay. 
rimenkul üç defa bağırıldıktan son· 

------------------~du~ Umumi neşuyat ınu,. 

rvtacid Güçl~ 
Adana Türksöı.ü Jllat 


