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Ankara 11 (a.a.) - Milli ş,ı lımeıt lnönü dOn 
!lıal 17 de Sergieviode açılan bakım ve tutum Ser-

tisint ıereflendirmiılerdir. Sergiyi haz rlıyan Ultt· 

•al ve Eı.;oooıni ve Artırma Ka•uınu Reisi General 

l<b•m Ôıalp tara1ıodım karıı\aoan M J.i S•f, ıerrl 
de t~nl edilen reslınler,rraH~ler ve Ula1al Ekooo· 

mi hakkında allıılcııh ir.ahat aldık.tan :toaru lurıirn 
başkanı Ki rı '11 Ô.ıalp'ı bu başarıdan dolayı t •bri' 
ve ser~ini:I hııııırlanmaınnda iyi çalışan Vectı?t Notrliııı 
Töre de teşekkGr l!hnişlerdir. 

lngiltere i e 
Sovyet Rusya 
Arasında 20 sene 
müdbetle bir mu
ahede imza:edildl 

Reiticambur Çocuk E•irrf!me Kurumu loııgıe!4i 
tarafından seçilen ta2im hcyetinı de Çankaya Kö, 
k6nde kabnl bnyormoşlıu.:lır 

Yağ meselesi 
Yazan: CAViT ORAL 

....... 
lstihul mevıiainin eo ;,ı~k, 

eıı faal bir devresinde bulunuyo 
ru~ Çokorovada b'r taraftan iıtih 
ial yrp hyor, bir· tıı.raftan pamo\ı: 
lulaları çapılanıyor ve bir taraf• 

larıda nadıı11 devresine haıırlarıı

hyor. Çoknrovsda biÇ bir mevs\ıe 
Yoktur ki, çiftçi için bu kadar 
çal•t'Dayı, kotaıayı, emeği ve mll• 

!Türk ceza kanunu 
nun bir çokmadd 

leri değişecek 

8 . Ruıt1~lt 

Aökarn IJ (Radvo g ızf"t~!i). B. Eden 
- g(irıU11 "" .. nlıtm !İJ41İ olayı bı1 ıureUt harbin devanı ınüddeti 
birn evvel l..ondra radyoıın ta· ,fitini ve Roı.velt ilf' pek f eid•U 
rafında11 v•rilen şu h,bPrdir, " meranu"liyet verici gö1uımr.leı· 

Lt}ntlra '"d>o~u••un verô:ti bu· de bu\ıanduj"u"\ll avsm \camaruma 
habere fÖrf\ 11giliz h \riciye naz•rı bll•irmi,tir. 
ile Sovyetler bMlii lıariciye ltoml- Neşredilen bi, hıbliğe rö~e 
seri Molotof nr !lınd(I 26 May•tı lnollhre ve g.,vyetler birhği bu 
1942 de 20 'ene miid•J11tle esri 6 

o\mak rıure bir \ttif•kıo alc.tedU yd içinde Avrupada ilur.ci hır cep-
he kurulması hımmında ilrlli •tler 

miş olmasma dair yapılın ifp 

rıfdll&amlo rösterain, yine h·ç bir 
'llevıim yoklarki mnstahıilin ame· 

leye olan ihtiyacına bu derece ar· 
t.r.lf balunıDD· Çnokil bir pndao 

htıat için itçiye llitam varkea, •i
ier yaedaada çapa ıçfo ameleye 

hltum vardır. Şaı.alde Çakarova· 
da bu m~vıılm köylüy• evinde, bil· 
YÜk ç'ftçiye çiftlıiinde en çok yai 
•htivacı rö~teren bir mevsim de 
llatktir. Halbuki ba kadar y•i• 
lllilhtaç olunan bu devrede ne köy· 
liirıGn ve ne de çıftçinio eline yık 
t· Ç'1lemektedir. Piyasada adeta 
Yat ~ıtl {rı vıardır. Oıtada ri:ı\iden 
tİrliye y•i Hlalıyona ba11uda p•· 
hala bUe olta. •le ıeçir9'ıiltn • 
bahtlı bir ın .. n • aaydmaltta4fır. 
Baılin on yedi kilol•k kar1tık blr 
)•i teneketinin fıyabnın 24 lira 
0 ldata söylea.melstedir. DedijimSı 
tlbi banada bulma~ hayli fllç bir 

"'••le hıllndedlr. Aceba y•i it· 
lihtal eden ve bandao beıka ha· 
rice bile yı t aatıtı yıpıhpda fle-
tılJz çıkaral .. dıiı ıöthnen böyle 
bir llUetıkada ba derece tidd,tli 
bir yıf buhranını •tbep nedir? 

lıd ıeoe eveliıi çiftliklerde 

'"•te için katlanılan çliit yaimıo 
lı.iloıa q6 korafto • Bu fiyat 

t•çen sene 60-70 karafa f,rl,dı, 

8, leQe İH hüldhaetio 75 koruıtan 
llatb koyına11na ,.tınen 160-170 
~traıa satılmak tadar . T abiatiyle 

bıda anormal bir vaziyettir . Biz 
c, ba f ahit fiyat yilkselişinin se· 
b,Pltri ve buhranı seb.p nlan 
••Jlerin de neden ileri relditi ı•· 
~tt •çık olarak görülmektedir • 

• kanaatimizce buoı da yegine 
hbep hnkocnetçe el konmuş olan 
). f•n bir tBrln piyasaya arzedihne· 
'iııe nıüıaade edilmemeıidlr, 

Dotrasa elde fatlasiyle yai 
:•ıtcatken , durup dururken mem 

ketta en c;ok mfibtaç olunan bir 

de"rede bo yai buhranını yarat· 
'-'•b bir türlil mana veremlyoraz. 

~ihakli öirend ğ-imize göre baron 

~-••ayı f zlaaiyle doyaracalı çitit 
''tandan baıka hemen bin tooa 
"~hlda Adaoada lıkenderaoda •• • ı_ Meraidde ihracat için baıır· 
t~"''t f •kat alıcıları tarafından 
lld Grlllınemiı olan yai bulaomak· 
~'' • O balch yalnız Adanada 
.. lyUz ton miktannda balandoia 

~Yleııen bu yatı bile lı.öye de ol

'~h tibi alıcılartQdan r•ri sabo 
ti~ •aretiyle pi y&1aoıD Anlatına 
t '-·k .. ı.mkilo iken lı.l».be bir 
~bGıe acaba nerlen reçil••· 

"ledir ? 

••le lier halde ırtak bu yıi me. 
•6 '"-' de halletmek "e be• de 
~ •tll bir tekilde balletme.k ta· 
-.,:~ ıeı-.ur a .. nederi& • Çinkn ''il ~il •• köylll bit yo~ taa bil· 
"~. 1akıot111 lçmd• kıv· 

Aokara 1J (Ha.ııuııi mnhabirİ· 

mir.derı) -Türk cna kanuounon bn 
rOnkn, icap .. zaruretine 0)1ino 
bfr şekilde deiiştirilmeııi etrafında 
ki çah1malar.ı devaın olunm-üta· 
dar. Pıoj9 lizeriode incelemelıor ya 
pan heyet adliye aleyhinde lfleoen 
drlmlerle lmme intizamlı aleyhin 
de iılenen ciirllmler imme ıelAme
ti aleybir.e istenen cürBmler ve lm 
menin it:madı aleyhine istenen cil 
rOmler hakkındaki maddelere lca 
dar otan maddeler iç"nde d~t·,u 

rilme•i zaruri görülen maddeler 
şunlardır: 

Bugüo~ü kaııuoun 282 incl 
maddesi ihtiyacı karıılayacak bir 
ıarelle bükümleri geoitletilmekte· 
dlr. Bu madde hısczedilmi' olan eş· 
yanıa mobafazaaına QMtDu· edilen 
........ ... ...... Yall't!Çtitl 
halini ihtfH etmediji l'ibi şahit 

ehliHkııf ve tercaman haricinde ad 
ii makamlar tarafından kendileriııo 

adli vazifeler veri1eolerid• mabte 
v111aa almaktadır. 

Maddenin noktular1 
1

bütiln bu 
adli vazifeleri yapanlara şamil ola 
.cak ıar•tte ikmal edUmelı:tedir. Ce. 
.za Unllll .. 080 289 UDCll maddeıİ 
ne tekabül eden maddede yalm~ 

ıahltliktan rOcü bahis mevzaa edil 

ml4tlr. Yeni maddede ehlihibre ve 
tercemanıuda yalan beyanlaundan 
rilclllan derpifedilmSştir. Buodıuı 
batka burüokO maddenin metnin· 
de yalan ıebadet h ıdiseıinden do · 
laya mabııkeme baıka bfr güne bı. 

rakdmadan evvel. rikOdan bııhse· 
dilmektedir. Roca daruıma sonn 
ermezben önce yapılmak icabettl
ği maddede tasrih edilaıit olma" 
rıa röre bo ka)ıt fatlı rör6lmek· 
te ve malı:tadında bo olmarlıf1 dO· 
şilolilerelı: bu madde deiiıtirilmek· 
tedir. 

291 inci maddenin birinci hk-
raemıo tqvik ve tahrik neticeıhıde 
yılan şahitlik veya ehli ibrelik ve· 
ya tercümanlİk taçları itlendiii 
takdirde ltfvik edene veya nımet· 
tirene veritecek cezalar tayin edil· 
mif balan-,ktad1r. Umami lttirik 
kaidelerinin hallettiii bu f ıkranıo 
yeni metnİH ahoma1&11a lüzum 1'6 
rDlmemektedii. Kaide olarak tab· 
rik adeoe ceza ve;il•eai iıtlaıaai 
haller hariç .uçun itleom .. ioe te· 

Japonların mak
sadı ne imiş ? 

Aokıtra 11 ~Radyo rszetesiıı

den) - Bnrnn alıoıuı haberlerde 
Japonların neri bedef tutt•ta Ja 
poo ıöıctilO if ta etmiştir. 

Japon bahriye ıöıerııeilrt•11"Öre 

Japorı, bahriye nazırının hazırladı 
iı bir plinla Amerikan uçak t•· 
•ilerini b'r araya toplamak .,. 

mahvetmek lıkat Amerilcahlar 

harpten kac;ıadıkları lç•n bo,·taia· 
i"• dllt••mlıler ve buna makabil 

Ja~ların 2 tayyare l'••lılni b ... 
bria....,d'!'. .. 

şebbUt edilm~se bile teşvik V6ya athr. içinde tam bir anlatmaya varmıt-
tahrilı: edenin mesaliyeti kabul edil· Ba ittifaka göre her Uti hu. lardır. 
mektedir. Suçun nezaketi baıka. k4met gereık harpdevım ettiği. V.eılnıton l l (a.a.) ~ Beyaz 
lartoıl"!, ba7kalarırıın hakkını lehli·. mllddetçe vegerekse hafpten B. Molotof ıaraydan bildirildiğ'lne röre Ruz. 

keve koymrn balumından buna lü· sonra tek başlarına biç bir mua· sonrası için bir \ogl\iz , Rus :ttifak. velt ve Molotof 1942 de Avnp1• 
zum fÖrülmektedir. Şa kadarki tef hede imH etml1eceklerdJr maabad .. lnSo aldedlİmiş oldoiaou Ja ikinci bir cephe kurmak ıae· 

H t h 'kt hüı·" ... u.Jırmiıtif . lnııriliz hariciye na7.lrı Hlesinde tam bir aol•ımaya var. vik ve tabrikterin par& ,,eya aair arp en sonra er • a.u vuu • 
t 'h f t t ı t Molot<>fao moabedeyi mllnkere m••lardar. Mösvö Molotpf bir hılta bir menfaat temin veya vldi ıare· me cı ınm re a nnı em D e me· .... ,, 

ti tuhhUt ederler. Aktedilen bD için larntereye relmi, olduiunu birletik devletlerde hnhıomuı ve 
tile icrası meHlİJd İÇİD şart fÖ mtıabeck hlç b1r devletia aley· bildirmiş Ye bu it birlijini fÖrÜf yüksek devlet adamlarile fÖrÜt-
rfllmelde; börle bir menfaat temin hinde olmadıtı ribf, ayol uman· mek için Birl-ılk Am•rfkaya ıidip m&ttllr. • 
veya ..,adedilmekıizin mllctrret nll· da arazi f"IUİ!flemeılnide İ•tibdaf reldiitni ıözlertne Hlve etmiftlr. Mi.ter Roavelt ve Molotof bir 
foz kollanıhrıak suretile vaki olan etme•ekted•r. lnrfU7. hariciye nazın bundan l•tik devletlerin Sovyetler blrW" 

te,vik ve takriklrrin fillyal sab .. ın· Herilli devlet uattada uta. ttonra maahadenin k•limeleri hak uçak, tank ve dipr harp mah:em .. 
da hiçbir netice verı11eyen haller dlleıı bn muab-1 .. de ~izli bit kmda su lrahatı vermiştir: ıi teslimıahn1 fazlalaıttrıp, çabuklat 
de de metuliyete esaı olmaaı dot madde IMiluamadajı da tasrih " 9 11• hllkilmlere göre logiltwe hrmak içlo ahnacak tedbirleri ve 

edilmektedir. Muhedede baadın v. Sovyatler Blrlfti karııhkh an· harpten ıonra bit6a mU&.tlerio 
n soyılmamalıtadar. Barünkü 291 ıonra tanlar nazarı dıLLate c ... lb· iL L • b • · · • b ••ııo .. tııma olmadan , sa a yapmıyac81L emnayet ve Grrıyeboı ııyaaet •· 
inci madde ile yeni metin bu ba •tmekt~lr. 1942 seneaiade her 89 ayni zamanda biç bir arazi ka .asanda Sovyetler blrliri ile birle 
kımdan deiiştirilınelıteclir • Y .ai iki devlet avropada iliıoci cephe 7.IOCt aram1yc1c11.klard't. şik devletler araımdakl it blrliiial 
317 ioci aaeee ü~ki~All 1'Waf .- ........ -;la•ınw ~ ffk. Harbfn ı<Rnnıda• itibaren yır allkadar ed•n eaash m•ı•l•lerl 
yola sevkedebilecek bOtOn hne .&ine müracaat edilen Amerika ,. mi sene nauteber olan ha paU ge rörüımek üzerinde ıörüı blrliil 
ketltri 1btlva edecek turtıttııt kal• ilicumhoru miıt"r Razvelt dem•t· retloce h~r tfirlli turruz önBnde bulaodajımo meaoaniyetle beyan 
me altnmtf ve 296 ıoct maddede tir ki: kUf11ıkh y.,dım eeasma istinat eylemiıtir. 

oldajııba~ibi hareketleri ıaytlaa...-. «İngiltere buiclye -oaıarı ile edeeek ve ba pakt daimi Avrupa Konoımalara iştirik edenler 
dan vaz reçilmiştlr, Bundan bafka Sovyel Raıya h•riclye k.....,.i ılllha nbımna wtnoektir. arasında genel kurmay hatkını ma 
296 ancı ma~eain aqlanaa ııaç• arU1Dda akteddea .......... bilrln t" ... ltere •• So•r•tler birlfti r0i4l ile Jooaama komutanı Kini' 
tan faydalan••••nt t..ıa ifla veki takip etfl':.ıa 'llJueda ta• bir -ve bana tnlı:ip edecek yirmi yıl vardı. Rozvelt beyanatmda bıı l'Ö· 
yardı•• teaUOk eden kısmı 318ocl mutabakat halindeki .tecelUıindq için tam bir askert ittifak akdey- rüfıaelerin pek faideli olduiano ve 

maddede mllıtaklllen ~alemeahnauş batka bir f~Y d4'iildir. lemiş bııhıooyorlar. birleımiş milletlerin mOıterek lae-
balonmaktadır. Mabıyıeti tıı.hkikah Londra 11 (a,a.) - loıili:ı b' tnriliz hariciye paı.ıra söıleri· deflerine varmak yolanda eaulı 
yanlış ola sevkelıneye ıaatnf ha· riciye rıazrrı boıün Avam Kam• ne fanlarıdı ilive ttmİ$tir. Sov· bir t e m o l teşkil ettiii histial 
reketlerden tamamile ayrı olao ho ra11nda Mih•frİn her haori b&r .)l•t halk lcomlaeri Möıyö Moloto- ıe,ıdıtıoı Möıyö Stallntı bildltme 

1nçun milstakil bir maddede yazıl· llııllyea•i•h•ll•c•••m•u•na-•k•a•rş•ı •,•har•p•t•ea••f•••n•b~lr!l!!let•'~k•d•e•v•le•t•l.\.ime~g~l•d•ip•r•e•I•· ••' •in•i •M•ö•s•)'ö•M•o•lo•t•o•ft•a•n•r•ec•a•e•t•m•lılit•ir•. 
ması teknik bakımaodan ıozamla 

görülmütlllr Bu maddelerden bşş Almanlar 1 Sivasto-
k.a diter maddeler üıerindeki de 

:~:~:~.::~::::. ::~ •• ::. 
1 

Blrhakaml aldıklannı polda şid· 
~~:.~~::.;. deiitiklijine til» tu iddia ediyorlar d eti i mu. 

Ankara 11 (Radyo l'IZet..Q 
Sivastopol tabkimlerinde ıid

detU Hvaşlar dt va11ı ediyor Dllı 
manın ümitsiz kerşı hücumları ma 
vaff ak olmamıştır. 

Sivaııtopol çevresinde ,iddet· 

li h•va hiicomlarında 3 bin tonlak 
bir tlcıuet remiıi batmlmııtır Do Zahireciler Blrllll 

tetekkUI etti 
DDn Ticaret OdHında topla· 

natı Zahireciler aralarJDda bir 
birlik kararak idare heıetine a ... 
iıda istmleri yaıılı olanları ıeçmlt 
lerdlr . 

lımail 8ordaroj'ID , Mattafa 
Şeoıül , Abaullab Gillek • IH 
Candan , Ziyı AklOj'aa , Ahmet 
Hıdayet , Hilmi Çimeli ve Abdal· 
lab Dardadan mOrelı:keptir , 

Mürakip olarak da Ticaret 
Oda11 Batkitibi H6aaü Voral ... 
c;ilmif tir. 

Ankara ı 1 ( Radyo razetMI ) 

himP.lğ•r 8iyast olayların en mil· harebeler 
Ubyadaki lrfiliz ıa6dafaa 

iu cedhesinin şimal kesiıniode 
Radar lcıt'alar•ı•n ba•k•s• kar. 
ş111oda bir çpk .yerl.,i bırakmıı · 
lardır. Volkof cepheıil\de ~id<letli 
düımaa h6comlarma ağar gayıplar 
verdirilerek püıkürtülmüştür. 

cephesinin cenup kuimiad• Bir oluvor 
Hakemdeki hrelı.itan blltliiı fld· 'I. 
detile yeoidea canlanmış olması 
dar. Almanlara röre loriliıleria ba 
m&ıtahkem mevkilnl ltral ettik le 
rini bildirmektedirler. Eter Alman· 
lann ba iddlaları dojn iH lnl'iliz 
cephuinlo bby&k bır sanıob .... 
çirdijine şOphe edilemeı. ÇlnlllU 
ba aoktı lnıtliz mlldafaa hattının 
nazik bir y.tdir. 

lnrUialer ile ba .haber hakkla · 
.ta biç bir ..ıemat vermemekte ve 

iMi •lltabk .. me•1LU m6dafaa edea 
Hir Fran11darın biyiilı. yar .. rlık 
fö.tnakterlni bfldfrmetedirler. 

Cephenin diter lı:Mllllleriode 
ehe••i1et• deter bir hareket ol· 
•-•ıtar. Yalnıy general Romınel 
ditet taraflada da yeni tiiarruzlua 
beflaaalc D:ııere blyti\ k'avvetler 
topla•akta old•ia ffive edileıek. 
t..Ur. l•rUis kawvetleri Roaunel 
ordasanan rerilerine 4ideet)i taar· 
ruzlanoa devam etnıektedirler. 

Dlkkatıer 

Şimal Afr!k.ada lcıriliz mQda. 
f aa siııteıninin cenup direji olu 
Bir Halti~ .kplası, kalada çavrilen 
blltü:ı clü4man kuvvetlerinin ~fın. 
ler4enberi ıtffea tfddetJi mukave. 
metinden tôor• btl ıllbah-ahonuıtır, 
Hava tetk...,. kara qvaılarını 
kı•ılarai ..., toplaJaklaranı, kol· 
laraoı .._...lamıtlard,,, lnrilider 
h•v• -h1rebelerinde 21 açak 
••pet••lerdir. .... ' 

Tarsus ek.-eklerinden şikayet 
T ~- aldıjıuuz moktop\l\1dll P.k8'~kle • h 

· a~.·~. okt1~a~ -s.fjde oldutu hakkında 4ikly•tl•r yapı~:aktaa•d•., 
ve yena e ... yece& - ,..- . d t ._... • • 
B iki 1 • . ...._. ye .,.1101 yerın e etaııt •Uermek 11.P.ere diln bi 

.._ ~ ld yet er'!.:.~u •&114erdlk. Gideo ar)tadqı,ızında anlattıtı ' 
ııır.a atımızı , ,,..- il 1• ,_ • • nı na• 

T t. aalka ""' eo ~~me .. lerto h•lukateıı vennıe .. ·ı v h . 
zııran ara!P I ' · " 6 aımı 
fliÇ...;bir teklJd• oldejuoU v, ya f\17. arp3 'U~U.ıdan yaptldtill11 öirendik, 
Hılbaki p ,oalerde ÇakurovRda bağday "tahı~litmı baılandm11 balonal 
••~dır. Ş• hal~• hıllca J~nız arp.1 \Uaanbari ekıaek erifmeei -ie -... 
,.,ri(le ,akl1etlere sebeb oluomesı Joiruıaudur? Baoan ~çin vulİeti b&,11 
ae .taa•Dı olan belediye relıl bay dolttor Celilda.o Taraaı balkma da· 
ı.a iyi ve dabı 1tbbi ık•ek verllmeıl baauaada t .. ebblWerf •et• ... 
al ve l.aa~~ teala ecle~etlal 1.W et.ek H beldaltls .. ' '"-• 

' 



2 BUGON 12 Haziran 1942 

Siyasi iktibaslar 

tecrübeye dayanara~ , Alman mı· 
kineli kov11etlerine karşı dövüş 

~:dE:~~~!ı'!~~~:.1:: =·~·:~~~!:.::~a::;~,~=:.~d·;.~~- ~~::~!:~:~:.· ~~~:~:.::~ Malıye vekıllıgı hır ızahname hazırladı 
laa o zamandan beri bllyük bir e· den tam randıman verebilmesi için (arda oldata ribi b tti insan ve 

bir müddet daha lizım gelecekdir. t 
bemmiyet atfeyliyord'l· Bogüa olay mıdzemece daha fena vazivet • 
lar ona tamamen h4k vermişdir: Diğer cihetten, enanıo tabiati ba· balanmHı.,a r•ğaıen bü•Go batı 
~ kımındao bo tahliye tam olmamış· ilk Müteaamılıra karşı açılao ıavqm Avrapada " bllb. ,. tabiy~alne 

sa da, büyük harb endüıtriıinia idare1inde olduğu kadar ömürlü kıtrşı koymaya muktedir olan on· 
bir barııın tesisinde de Roıya e· ya t•hrlb edildiği vey•had da ta· lardır. 
palı bir onıurdor. Satışı fada o- ıındıtı kat'lyetle söylenebilir. Her S - Rasge soldırışle d• 
olan «Life• adli resimli Amerikan · keı bir.r ki meseli maauam Dol· 

aıilda/11otla oltlal• mecmua11nın tabii M Henry Loce epropetrovık bareilara ve Karade· 
tarafından So11yat ittlhadı üzerin• nlz tenanelerl bizzat R111lar tara· ıl6i kendini ıöstere• 
aorulan 20 saale c.vab vereo Sir fıodan tabrib • edilmlldir. Banlar celtmitlir? 
Stafford Crippt, büylk bir alika tqıma imkio .. zhtının tapık halidir. Bu, daha ziyade saldtr•f hare · 
Ue bunlara izah etmi~tir: Keza Odeaa' da mabsar r•raizo. ketinin tıarzına hatlıdır. g.,,,,,.tıer 

resim~iu~::ri~!~ Sir Sta/ / or Gripss' e sorulan ~:~~~i~de~;::!~ 
· · bl • • / d lar cib~tinde ol~a 

::::.:asıyı:~:a~ .gırmı sua e ver iği cev4p ğa :kadar temin 

rica olundoiundan, tabiatile çok nan ihtiyacını temine yarayan f•brf edilmif dfljildlr, bo yüzd•n İ4e 
mübhem ve çok umumi Rusya mev kalar da tqıaamayaca;ı ~bl, di kavvetlerio sürıtle yerlerini deiit 
nuodan, tabiin tahlil etmemi iste ier hallerde de bazı endilltriler tl•mek ve bu·ıları tecemmü ettir· 
yeceji noktalara sormuş ium. M. La son ana kadar çalıımak zorunda melr Raslar için daha güç ofac11k· 
ce, okuyuculara içio iıtifadeli oldu balanayordu .• Tesisatlar tqınanll· tır. Aylarca devam eden tedafni 
tana düılindüiü bir aeri 90al röıa· diği takdirde ea kıp zamanda 1.- çarp•ımılannda, hetlartnıa bozul· 
dermiı ve bunlara cevab vermemi tibaale devamı temin edebilmek ü maaına meydan vermeden biJv6k 
istemif. Ben de bana yapmak isti zere müteha1111s penonelden bü· bir ıUr•tl• reri ·çekilmesi R111lar 
yoram •• ·aa sualler müaatebetsiue l ylllc bir k11mı da birUkde sevk e için hakiki bir mucizedir. 
benim hatam detildir. fakat cevab dillyOl'do. Bir ya.dan düımana kar·ı ko· 
lar tam ve muvafık deiilae bııtün 4 _ Harbin hoılaniıcına yarken en büç ve en ç•tln ç•kif:ş· 
mes'uliyetl bana raciJir. nazaran Rıııg harıi Jerl baıarmıılardar. S1tldmşh daha 

1 - MfJ/ıarebe Stalin'in ·1ı it d'-ı. 11
/c t ivi ltolacaklarını tahmin güçsede 

eı e e 111111 uooe • M d ~ b plaırgetine ne larula 
1
• la • •ı. Ras saldmıınını mudafaıı art a a 

. • ? ı oe anıı cınette az zorla oldniana t11havyal ed•cek 
tesrr etti .1 lı ·ı~· ? 

Pli • zeı,urr kadar Almanların ıqkan ofdnğuna 
Stalin, Ruıyanın miltevacizlere 1 k l b l mao ayıp ara ve azan mi • da 2.11n etme111. 

kartı doia ve batı sıoırlarında letler ara11 anlaşmalara aykırı ola· H•r halde şa 11rada H'tlerin 
çarpı;acatını çok zaman evvel rör '- • ·1 1 · h ra~ 11vı esir erın arp esiri ünvanı fÖ'6'ü böyle detlldir. 
müı ve Sovyet lttıhadını kendini 

4 ve dahıt fula çocuğa bulooınlarn, dördüncü çoco~tan ltibareo 
verilecrk çocuk !-asına ıDaktaao 2 5 liran>n ne ıtkilde ve kimlere ve• 
rileceil hakkında Maliye Vekilliği bir izahname hatarlamı~br.8a izahoa· 
meyi yaz,yoroı : 

" 19 yaı • nı bitiren erkek ve 25 yaşını dolduran veyı evli buloaan 
kız çocuklarla resmi veya bo•u•i daire ve müP.ıstselerden ve hakiki 
veya hükmi şahıslardan aylık ve gündelik atan erkek ve kız çocuklar 
hakkında ba zam tatbik edilemlyecf'ğ' nden çocuk adetlerinden evvele· 
mirde bu kabil ol•nlar düşüldükten sonra geriye kalaolaran üçten fazla· 
sı için zam verilecektir. 

Evli olan 25 yaşından k6ç6k 
lnı çocaklarınm mahkeme kara· 
riyle ayrılık halinde debi evlilik 
vıtziyetlerl devam etmrkte olda• 
ioaJan bu umdao istifade ede· 
mezler. 

Ancak dııl imlan veyabat bo· 
şanın 25 yrışından küçük kız ço• 
cukları için yetim maafı almam11k 
ve kanunda l'Ö •t~rilen yerlerden 
aylık veya gündelikleri bulunma• 
mak ve infakı babalarına ait ~I· 
malt ıa,tlyle :ıaaı verilir. Tornnlar 
lçiıı ise kananda bir um kabul 
edil111eıniştir. 19 yaı nı bitirdiği 
halde yülcıek tahıile dev.:ım et
mekte bıılonaıı çocuklar için 25 
yaıını geç-oemek ü1ere tabıillerİ· 
ni ikmal edlnciye kadar zamanın 

verilmesine devam olaour. 
19 yaıını bitirdiii tarihte he· 

oilz lise tahsilini ikmal etınemiş 

bulanan çocuklar için zam veril· 
mez. 

Ancak 19 yaşını ikmal etme 
den lise tah ilini' bitiren ve tatil 

' 
lçln Ç"cak zammı tahakkuk ettiril· 
miyecelr.lir. • 

1 ve 2 inci maddelerde yazılı 
olanların infalı ı kendilerine ait olan 
ve yetim maaıı almıyao üveyi ço· 
cııklar için de ba zem ver lecaiia 
den çocuk nmmının it11ında öz. 
vt ü"ef Ç?colrlu birlikte mütalea 
edilecektir • Aııcak ana veya ba 
basa tarafıodao iaıe edilmekle be. 
raber nafaka ~lan üvey çocoklar
daa dolayı bu nm tabakkok etti· 
rilmez. . 

Ana ve babanao, her ikisinin 
birinci ve ikinci maddelerde yaıı 

h daire ve müe11e11elerde mUıtab· 
dom bulonanlan veya birinin veya 
hut ikiılnin mütekait olmaları ve· 
yahut blrioin müıtahdem bulunma· 
ları veya birinin veyahut i~iıinirı 

mütekait olmalan veyahut birinin 
müstahdem diierinin miitekait ol· 
ma11 hallerinde çocuk zamlara aile 
reiıl bulunan babanın raylıtmı al· 
dığı daire veya müesıeıelerden 
teıvive edilecektir. 

mlidafaaya hazcrlamı•dı. Sevkelcey ile Almanyaya göaderilmiı olması 6 - Roılor lıozirontla mıı· 
.. yllzlinaeo insanc:a potaotiyel bal'ÜD , ' devrasi esnasında yükıek bir mek· 

ti kavv~tli 11nırlara ueib olmak nisbeteo ıazdır • Diier cihetten ' hare6enın "".ılanıı~ı~a tebe kayıt ve kabal imkinı tJfnıa· 
Çocuk zammına mliatabak O· 

laolardan alınacak beyannamenin 
oümaaesi lzabnamenio ıonoua rap 
tedilmi~tir.,. 

Ulzomano blldij'i halde keadiıi hıç Almanlar tarafından bili renİf usaran lıolcıltat~n ılcı dığı bir zamanda 20 yaşına giren 
bir zam•n bcavüz niyetleri besle· toprakların iıral altında balanma11 Misil lcaooetli olocalc· ve fakat ba tatil zamanından bıı· 

-
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• Maarif Vekileti bu Hnt 

mektep defterlerini kendi yapbra· 

cak ve mektepterde kooperatifler 

vasıtatile ıathracaktır. Lü10dllo 

kiiıt vesaire için şimdiden hazır· 

lıklara başlanmıştır. Vekalet bir 

kaç tip defter yapbracak ve Loo· 
ları her mekt"bin ıooperatifinde • aym fiatle aattıracaklır. 

• Devlet Demiryolları ınl1• 
lıendiılerindeo mürekkep bir heyet 

Uıunköprüye gitmr~ üzere, lstan• 
bula ritmi,tir, Bo heyet battan u 

zanköprüden sonraki kısmanı t•· 
ıellüru edecektir. 

Ce1rimu ttaf apaşada ~esis edlleı> 

rarda Tnrk ve Bulrar şlmeodıfer 

memurlara mllıtereken vazife gör•· 
c~klerdir. 

• ihraç malları fiatlerirılo 
teıbltl hasuıanda Almanlath Ti 
caret Vekaletinde kooeşınalara de
vam ediliyor. Bo toplantıda bir 
neticeye varılma11 muhtemeldir. 

• lıtanbul fiyat mürakabe 
komiıyono kura çayır oto fiatları· 

nı. kilo olarak yığın halinde 4,5, 
ip balyalı 6.5, tel balyalı 7, 11maı> 

yırın halinde 3, bal,alı 5 kurut 
olarak tesbit etmiştir. 

••mifdi: Es&.... daima keadi öz yClz.lladea , iptidai maddelerle yi· mı ? " ka bir tevakkuf devresi geçirme 
prdanaa r•alf lnkt .. f •na çalııeak •ecek m ddel • 1 tib U T S b den mekteplerin yeni eneye ait 
ta idi. Yakın bir Alcaan taarruza ~ 1 •rı 1 ıa ne yarayan ımamen.. ~ tbi fa ki. Raı 

daha az auataka vardır • Uıcrao. ya, .özde bir doetnn ani olarü kayıt •ilddeti içlade yüksek bir 
tehlikesini ıez:liji giine kadar Sov yanın baj'day cihetinden mliobit .. tdttlftDa 1Uraz kal11tıthr. G•nl, mektebe kayıt ve kabal edil• n ço 
Jetler ittihadı ltnvvetlerioi idare tapraklarından büyük bir ıc.,mile ihtiyat inHn poton1lyelini seferber caklar için yüksek tahsillerini ik· 
ederek ikinci planda kalm•f, fakat bir kısım maden mıntakalar1 ve etmeie rte lbtivaç ve re de valcıt mal edinclye kadar 2S yaıını reç 
1941 mayı1ında tehlike röıükünce sanayi merkezleri hafa dllımanın bulabilmişti. Sovylt lriJkoın•tinin mea.k üzere ba zım verilir. 
birinci nazır mevkiini ifral edip ı· d d" E 1 l e ın e ır • vvelce zikrolonao ıe• bir taarruz bazırladıtına dair Hit. Çocoklırın ley i mecca11i o a· 

Buloaristandan ilk 
tren Edirneye geldi 

daha sonra harb patlayınca, müda ı. b 1 
n~ lr 1anayi ıabaıına elektrik lerln iddia11, sebebiyet vermecUkle. ralt mekt~pte bulanma ara ba zım 

faa nazırlıi'ı vazifesini de üzer•ne S f d k i h ti 1 b •• h 1 .... enerjisi veren bllvllk Dnlepropot- r1 halde llzerlerioe saldırdıiı bak· mıs verilmeıine mani deiildir • 0 J8 8 eye m Z U8Uft f 8 r m • 
almııdı. Ba deiişildikler halk oaza b b •·- pl 

rova.k araii ri i -Y• ar tabia iyk lundakl lthamlart kadar y11taadar. Bina kifayetsizl•il sebebiyle iqe 1 k A k id k h tt 
rıoda kendisine dab akovvetli bil'l'ol ell11de balanın 11.üvvetin clddi bir Reaya a-ibl bir ... 1ekette • V ft lbate meı1raflar1 makabill olarak ge ere n araya g ece ' a ın 
vermekle beraber iktidarımın ma ıekitde azaldıjıoı fÖ•ttrir . Bir tam bir seferberlik yapmak ve lü- bazı mekt•pterce talebeye kıır1 resmen açılma aUnU tesbl' edilecektlt 
hiyetinl tadil et~iı detildkir. dlier cihetten bo toa yedi aylık zumla bltlio teclalzata topltmak verilmekte ve kendilerine meebari Anlııara : 11 ( Huaaat r.ha- 1 tar . Heyetimiı müzakare nıtieell" 

Harbden berı memle ette va· muharebe zarfında büyilk kuaoç• için, bilba111 vabıi harplerio ce~· hizmet t.bmil edilmelııte oldaian• birimizden ) - Devlet Oe119iryol· rlnl alikalı nıaksmlara bildirdi~ 
ıiyeti ölçUlemez derecede daha larda tabakkak ettlrilmiıtir • yın ve aynı ~amanda Sev•nlceytl dao leyli meccaoi vaziyetinde olan lar1 9 aaca lıletcae mnıtnrn H•y• lizere lstan"ıaldan Ankarava l'ld•" 
k.vvetlenmif ve yorddaılar1ndan Maallem ve mü~emmel tecbiı büyük bir çekilişin lrıkiıaf ettiii ba talebe için de çocuk zammı rioin rlya1etladeki ve Edirne Em· bek dae hatho .~çtı:!11a tatrtilti kao:~ 
çoiuoan uıadaj'o «Büyük adam• edilm1

a lnıaa adedi Ç?k daha f ,z. bı"r sırada, oldak,.11 u ... o bı·r ••ma. verllecektlı. ı K 1 °0 n sonra .. a 1 1Dre • a 
la L d ._ H iL ı.• '9 'T"' .... .... • o yet müdürü ema İn de dahil lattırılm .. olacaktır. 

0 ra .. mey ana çı .. mııtır. a .... , la oldafll gibi fıgal alh~da balan na ihtiva" basıl olmuatur. Ancak kanunun blrincf madde· "' 
batna raalt.tler rıbi, ıiiri~Jendiii b r d T w baluoduio demiryolo heyetimiz M t b l lklh 

mavan sa a ar ı bir dereceye ka· Mıamafi harbin patladıiı l'llo· sioln 5 inci bendinde aıkeri mek· dün Pat J6 da Sofyıdan Kıratra eau t n 
yeni tecrübelerden hiç şübheslz lı dar ziraat i•leriyle maden ve fab den wbaren L- ı•f•L-:....1ık dar'-•• • 1 b · 1 ki 1 Ôğr•tmen Mevlü-fe Savcı il~ 
tıfade ederek iokdasıt. talrimol e· .. .... MI -u ._ t•p ta e e11 ayı ar1na zam yapı. ca trenle relmiı ve ittaıyooda bi- Teknisytm Nazım ve Orman Mııı: 
den vaziyetin icablarına s iyı.setini rilraların istlbıali mühlın niıbette dan devam etm1f ye· çarpqmaya, dıtı yazıh otap ve bu maddede raz dqrdaktao ıonra lıtanbala ha bendiıi Abdülkadir Ayalanın kO 
ardardoiaodan harbin onu his O· artm ıttr • Ortaya yeci silahlar Alm•lara kartı koyan yeni ordu· ise reımi dairelerden aıhk , gün. reket etmi1tlr . çük kardeşleri Ôğretmen SelJhit 
laaar derecede deiiştirdlğini zan konmuı , tank ve uçak laıalihnda lar rlrmiıtir. Şımdi ba ordolar cep delik alan erkek ve kız çocuklar ô;reodij'lm• röre demlryolu tin Ayıtanm nıkih törenleri dli~ 
etmem. terakkiler kaydolaomaıtar . Hep he hattına dotna akmakta devam için zam tat..,ik edilmez denilaıiı hattının aç,lma tarihi hakkmda C--yhaoda yıpıim•ıhr . Saadeti• 

ıinln fevklade R•alar , acı t.ir (Devamı Oçüncü ie) oldaiandao askeri mektep talebesi henüz takarrür etmlı bir ıey yok· dileriz. 

2 - Stalin herbi pluan· •=====:;:==============================================• 
mı illere edigor ? ~ı 

Mahtedir bft. çok yaı-dımcı ot. 1 
dup balde biit'-ı b5}iiİt kararlar 
ooon tarafından v•'lir, Yerilen her 
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kararan yükHk •ea'allyetini o nıe ============================================= 
rine almıştır. sırf bilyük haoımın alakasını ilzerine sek· O.aode bırdeabire dilini IHH'dı. Gö 

ÇEViRiN ı 

3 _ Almanların tedrici İ· mek 1'ay111ile revezelite devam etti. 2ünü Seraıad'ın yüı\ine kaldırm•ıtı. Bir· 
lerlegişi ile mite,... . - lıte böyle haoı•cıfım l Bö;üren Jeabire ıöıledij-ine pişman olda. K94ld 

Zır olarak Sor1get •• ditl kaplan miyavlayan difl kediden da dUi 11.esilalf olsaydı da ba lakırdı ağzın· 
i.. lht6nti6r. Fakat bir çok erkekler dan çıkm11ayd•. 

düstrisininJşarka nele çocuk cibidirler. Yakaladıkları kandozu Büyült h•nam karıı~ına di~ilmiı ve 
lı, Raı aıaflo//alciget r9Yilde detifmezler. Hatti Alpar bqba· baf.fce öoe eğilmifti. Avıaın üzerine atıl. · 
lerinde ttil eanlı ıın• t•••t da ba kabil erkelderdea hanım- ma;a hazarl~nmq bir kaplan gibi bntnn 
sarmallar ? cıtua. · uıOYlara rerllmlıtı. Güzel ç•hreıinde fev· 

Bu sualin iki v•chesi vardır: tea ~~bir dedikodu a6ylemek· h 'ide yırtıcı bir ifade vardı. 
tehdit edilen endOıtrlnln naklinde O - ..as..t takip etmiyeo Derinden pleo •ilthlt bir aesle 

mode aoaG •• k1141ar t - Ll.!..L 1" b" - T ell bir kel ime daha aôyle,.en 
Raılar içio kazanç ve Almanlar İ· f ..au.ı-...ı__ -e ı ır mec · 

raya ıe """•~ ~ ~t otas iki diı;ni birden apıaa dökeri•I 
in kayıb nedir ? Bo, IY\'el emirde, iki kaııoıo araıuıda ::..a a. blr çlıti Ne milaa1ebet 1 karlardald 'her ıu 
dltmanıo iıinl 'kolıylaıbracak şey· L -•iren Seraıad laa 
lerin nalhlma11nı lttihdaf eden DG1 albo çabuk bütilo bataklık.far par ta 

_ Baıbajıımas Alpar na"' Lı.... L--. 1 bııtn b ı O od•'•• hediye tabiyedeodir, uıııır .._ O ta VI u u:ı OD ara e ı 

Fakat ayni zamandı, dlter bir daı yakaladr. Diye ıorda. etıeler yfne de aizmı açıp bir kelime 
f8ldlde kaybolacak endtııtrUerin· Çadırda ırır bir Hıaizlik vardı. kaa. tö;lemez~l. 
den b~ k11mının kartarılea .. da lar tltHferek blrlblrlne baklfblar. Hı Çorb.ya dlltmilf Wr sinek ribl k•· 
Radar lçln •lhimdl. Raaya ita iki bir ıeyden ıGpb• etmiyen ve bilyük 'ka· dlal tadtrclaıı dttan1a attı. 
rıyeyi de '-am•n elde etmitdir. dınıa tabiatını bilıniyea Omoci" aöıUne S....t 7ara•aom1r bir kat ribl hld· 
Bunlardan birialn keodince mzkad dev .. etti. detle hayklrdt. 
der oldutan• .&,'9 .. k ctçdOr fa _ Oaao kandaıo lttaobaldaa r•ldi. - Rozvlta l 
kat ba ıınai t.hHJe, SOv,.t barb Onları kırda yan yaoa ıö~Gnce aklııa&•ld Lombard'1.aı laa keodlal yere attı. 
;a1retiai mahiıllkak • ••hl• •a· bir ttlrlıO geldi: Altın kaza altın koç fl• dl Yllılerioi hım1n •Jfttar• ıOrm•fe btt · 
iora olmuştur. Wrlbirlne Jprlar koçak bafOD bOyilk be. ladı. 

Heah bütüa aıeyvelerinl nr Jl•lain lı.and~ aY1Da söoderaiti Ektte'yi - R >ZVİta ı... Ba papıı dotrama 

... dttfldlr, ÇDok~. b'~i• . ~·~~!•. . .ıöt~cl! :J.la• ~pı ~~o1a. Jıa~ladım .. : - ·- '61ll,or ? - .. · · 
.. . 

- Yal~n ıöyliyor haoıecıtım. Seot 
· Veronika'nıo baıı için yalan söyllyor 1 
Her sözü her hareketi hattı bGtiln war· 
lığı bile yalan 1 

- R-ozvita l bu papas deliml? • 
- Hem ahmak hem serıem hem de 

aşaiıhk bir dtli hınımcıtım. Karlarda 
nare atarak rozer çocuklar üzerine ça· 
mar atar oynatırlar. • 

- Razvita l beo çirkin miyim ? 
- Hiddetlend:jia zaman dahi kalı· 

reyeo bir deniz kadar rU&elala 1 • F akıt 
tebHılm edersen Uınr deaislola Seat 
kayandan Jllstel• ılla kadar parlak ve 
aaekav ... t edUeml,ecek kadar caalp ve , ........ . 

a. .a• üıer&oe Straud'ıo hiddet· 
teo t.lla111a •t•lt olan dudaklarında ha· 
fıl bir tebete6m belirdi. 

vıı 
Karao vadıslnde oturan kara Beıeo· 

yô'ler kadın başbai lstemedllderindea · 
dolayı baadaa iki Hn• önce altıaordadaa 
aynlmıf'-dı. Fakat .Tonaroba otlanaaa 
Bere deki bqbai çadmna yerleıtitial 
duyar daymu yeni b &f bata biat etmek 
üzere bemın elçi höadtrmitletdL Mem· 
lekette d~tuuk olarak oturan bGt tln Be-

Semih Uggur 
ıenyö'hır Tonıuoba ismine karşı derin 
bir hürmet bi1ti beslerlerdi. Hürriyet'eri· 
b,n ve yfne ecdatları ribi i6çlü bir mll· 
ltt haline relmelerini bu kandan gelecek 
beyden bekliyorlardı. 

Elçiler Afpar'e h.dlye olarak beya:ı 

blr at dilımandao ittinam edilmit silih· 
tar ve Şebet şarabı retir diler. Atpar 111 
anlattıktan aonra kara Beteayö'ler eıld 
a~et \bere kdın9larını öldOrOlen bir kÖ
pr jin kanına batırarak udakat ye.ıo• 
••til.r. 

Batb"t akfamlayın elçileri çadırao• 
davet etti. Altan ordanan beylerinde• 
ba~ka bu davette kadın olarak Serasat 
da Yardı. Pek yak aa bir zamana kad•' 
btribfrlerile kanla bıçaklı olan bu ad• ... 
lar timdi yeni doıt!atan ıerefine lçiyof• 
lardı. Apar pek a& içfyor ve lafa da fok 
k.rııma1ord•. Koca sakallı beyler reof 
bnbatlarının ba durumunu hoı rörllYo': 
lar ve blly&k Tooarobanıo da net'f~ 
aevmuioe ratmen otla ribl az içtit'

01 

vı az aöyledijinl batırlayortardı. 
Zirafct eorıanda Rozvita bet cari,. 

ile birlikte çadara girdi. Lombard'Jı k•' 
1'1Çloce dlter dört cariyenin Dtll0 " 
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illn Bl~~ryın] 
Milletler arası edebiyat 

Sovyet Ruslar ancak 1 Sovyetle· 
B!!.!.i1~ge \~k~~~~.~!,~~-·· içi• re g6re 

ederken roarU'I: kalıoan kayıblara dahı urun umana ihtiyaç haııl (j. Almanlar Har .. 

Tarsu Sulh Huku 
Haklmllilnden: 

y AZAN fürk odebiyatının niçın milletler arası edebiya-
hı:ı~a yer alamadığı m~selesl bıaırünlerde yine ince 

1 rağmen sav91 için lüzumlu ihtiyat lac11ktır. R111l•r, yardımımız olma. 
mevcudu büyU,or. Bana röro cep dan bu işi b•şıırmayı tabii dütün· kofta taa A E F 1 K lenmekle, edebiyatımu:ın kenarda kalmuı sebepleri 

H A L 1 D araştırılm:ıkhdır. Bazıları kusura Osınıınlıcnnın öğ· 
hede, hazirandıt, mııharebenfo baş mDyorfar çünkü, bu ç•rpışmada rruza 

K -' R A Y renılmesi zor ve uydurma b·r lis1n olmuwda, baıı· 
ladığı aodtkinin 2 mitli ;0980 bu müttefiklerin yardınnnt bekliyorlar. • ) 
lunacııktır. Memlek~timiz Rosyav:ı : malaeme · g e Ç t ) e r 

ları da milli varhğııaız.ı canlandıran eserlerin yazılma.yıımda görüyorJnr 
nıış. El'.>etteki meydanda bir edebiyat olması için, önce asırlııra kök aa· 
lıp ııığlamlaımış dü:zgüo bir dil lazımdır; Hara da o dille k'lnaşanların 
rniıli bayatıoı belirtmek gerektir. 

göndermiıtir ve daha fazlaııının 
7 - Krunandagı fene $U yapacaiından da üm1dvarım. 

hglora emniget eden Yalnız bu mühlm soalio bir 

R I diier vechesi vardı•: 
us temagü ii lıalclcın· Zao edersem S'>vy.t lıükGmeti 

Ankara 11 (Radyo rı~eteai)
Moıkovadan resmen bildlrlldftine 

röre, ffarkoftı şiddetli bir Alman 

harrazo baılamııtır. Sovyet baş 

kamandaolıtıom teblli"l baılamış 

oldoiooo bildirdiği bu taarrozun 
2400 k i 1 o m e t r e tataa bil-

F .tkal ed ,bi bir e111rin baıka milletlerce beoimıeumeti için yalnız bir 
aaillete mıh uı yaşayış tarzını göttermesi yetmez; bütün fntanlarıo müı 
terek oldukları do)golara ve bütün insanlığı kavrayan karekterlere bü· 
Yük ö çüde yer vermeıi de icabeder. 

da ne düşüniigorsunıu? R111 orduları -ile ayoı ramanda 
Bu, sağlam Sovyet telekkileri müttefik kuvv.tlerio de Almanya· 

Halizminio bir neticesidir. Müttefik ya ginneıini, Nazi ordararuıın 
leriıuiı. muharebeyi kaıanmaya ka· maj'IOb edllmesinJ, ve Al nan 

Daha açıgı iyi e9er, bir milleti ele ahp, onun dekoraou ve ruhunu 
çl:ı.erken yarattıiı heyecanı başka milletlere de reçiren .. udir : A.yrtlık 
İçinde birlik; milli yaşıy•ş•a fark, insan hiılerlnde benzerlik 1 

rar vermiılerdir. Ve bu sonucao topralderuıll lfaralin.§e onlarıD dı 
eMe edilmeıioe medar olacak her müıterek hareketini iıt•r. Bunda 
şeyden iıtıfade edebilmektedir. tamamen baldıdır: bazı .. ranın inan• 

yGk bir cepbe üıerinde nihayet 
bir düzeltme barekUiodeı:ı başka 
blr ıev olmadıtı meydandadar. Ed,bi bir eterde analık şof cati, vatan sevgisi, hele ac11ı, alçaklık 

ın .. yli, pıra hırsı , aşk ateşi, intikam arzuıa vesaire wibi her milletin or· 
lak çıktajı iyi veya fena ihtiraı far yüksele bir kıymet röıtermeyip "ole· 
lAde,. ve dar kaldıkça mhli de 0111 o eser cihana mal edilemez. Bir 
ıni1alle anlatalım ı Büyük ve eııiz iiltat Ha.eyin Rahmi, lstaobollo tipi 
nl daha şimdiye kadar kimse~e na1ip olrnamıı bir kudrette ya$almışhr, 
•serleri tımamiyle millidir ve bizim ihtiraılanmızta, karektulerimizle, 
doludur. Lakin bu ihtiraslar ve karekterler bir Moliere veya Balzac'ta· 
ki kadar ioaaolıjı kendioe çe~erek, içinde kendioi buldurııcak mahiyet· 
te roni4, şümollü dej'ildir. 811 sebeplorledlt ki, yarınki Tü•k edebiyatı 
yalnız mılli olmskla kalmamalı, in1ana mabı111 ibtır.uları, dah!l kudretle 
belirt ne\i .,. Ru o:iabiyııtıodaki eibi de bir ayrı milletin hayatını mey· 
dana koyarken baıka milletlere, o milletin dan Mb2:ıoı eliyle tutuyor 
ınoıcııuna duyarmah, hatti kende hasta nabzını dinliyor bite sandırma• 
lıdır l. 

Muktedir lolmayanlar çekilip maya mütemayil bahıomadıi1 ve 
g'tmeli ve yerlerini b:ışlcrlarıoa bı. aınaldaiaodan daba evvel gelebl-
rakmaltdar. Sovyet hüctlm"ti, sene• lecek olao bu ana hazırlanmahyı:z. 
lerce askeri mekteblerde gene ıa· Netice otarak, lı bi.ıliii yaloıı 
baylar yeti1tirmiftir, banlar da keo· malzeme ıöndermekde barakama• 
dilerlni fÖttermeie fıraat zubar yız, Avrapanıa yeniden tanziminde 
edince, vazifelerini liyik oldaian· mevkilmizi alacak ıekllde müıtere-
ıll\n daha iyi yapmışlardar. iten faaliyete geçm•te mecbDra%. 

8 · Rudar O'dularını - Ru111a lıelllli i~n 
Aflrııpanın nere•ine luular luln6' d•l•i l1.1ulııd· 
ıöndermeli dllfllnügorlor ? lıuı IGMVll•r et111elc· 

letllr ? Stalinin rayeai Nazileri tama• 
ruo yenmektir. Ve ba · neticeyi 
vermek için Sovyet orduları Av· 
rupada o kadar rideceklerdir. Bı· 
na kalırsa Almanyanm tam bezimeti 
hali müstesna, Rıularıa bir uzlaı· 
ma veya herhangi bir diier ıebep· 
le birden bire durma11 bahis mev· 
zuu olamaz. Baıhca hedefin, Al· 
man lludrellnin ve 1ald1r111n aıa 
bi merkezi bulanan Berlin olaca. 
jıoı sanırem. Mihver sooaoda ora· 
da lurılacakbr. 

Geçen muharebeden ve Rua 
ihtilalinden sonra muzaffer devlet 
ler, yeni bolfevik bükOmttini ye· 
oerel iktidara bir beyaz Raı hü. 
kOınetı retlrmeğe mataf olmak 6-
ıere Rus topraldarıoda. müteaddit 

Çünkü büylik taarraıon ancak 
bOtün Çeph• Ozerlade aynı umanda 
bıılama11 lizımılır. 

Vakfa Almao .. r bu taarruzdan 
bahis blle etmiyorlar. Ve bu babe· 
ri yalnız Ras kaynakları blldlrlyor. 
Slyaatopola ka'fı Almanlar tarafın· •an rlrittleo kati neticeli hareke. 
ta blll devım etmektedir. 

Gelen haberlerde Almeo taar· 
razlarma Sovyetlerla makavemetle-

rl devam ettltl blldirlllyona da 
banan ozan ı&Hmlyeceiin• dair 

birçok dellller vard1r. ÇOokiı Sov· 

yetleriu Almanlara nazaran çok za. 
lf oldafa mahekkaktır. Ooan lçla 

Sovyetlerhı mukavemeti belkl da• 
ha bir müddet devam ettikten 

Çoc~ğun bisiklet 
merakı 

de.,rı. l~
Y A Z A N 1 Mev~im imtihan• 

VA NO lmtiban de· 

Y•nce alı.la daıma Napoleon gelir. 
Hani demiı ki: •Dılımao hücum 
ediyor diye beni birdenbire uyan
dırdınız. Ödüm kopta; 

lıntiban olacatım sandım!• 
G•çısnlerde, gazetede, bilmem han · 
rl ilimin müşahadeıini okadam. 
1,.aanlarıo ne teraitte en fazla 
kl)rk taklarını araıtırıp ıa netic•ye 
Varmı,; lmtihın olark•n ... Öyleyse 
N •poleon'a hak vermek icabedi. 
yor. 

Küçük bey de korkuyor rna? 
diye sordum. 

Babası, en hassaa ookta11na 
dokıınulmus ribi şikayete baıladı: 

- Nerede? ... lıatibanı dütün · 
ıaOyor bite ... Y aıak "'varcasana ki· 
taplırını açıyor ... Aklı fikri bitik· 
lette .. 

Y elnız binse, mı kul bir şe~il · 

de rezte, dolaşıp evine döıa .. , 

otar11, gen• iyi .. f •k•t akb fikri, 
tek•rleklerl sökmekte... Bilyeleri 

dö1ımeUe, 11çmakta.. Geçen filo 
bir vida kaybdmiı, haydi tamirci 
.Ye •• Y etaıit b~ı kuruı masraf oldu. 
Evvelce keodiılne vadelaittia: 
ıı111f 1 (pek iyi) dereca ile rrçerae 
en •likemmel modelle elindeki 
•ar~ıyı deiiıtlrecektim . Fakat 
•iındi tüpbeleı iyorum. 

Acıbı (ivi) derece ile dahi 
r·ç~ct k mi? Z·ra, elinde lnriliz 
•nahtarlara, kerpetenler, tornavida 
1•r ... Ha uğra41r, ha çabalar ... Baş• 
ka İf kalmadı. 

Yaka ailkti. 

Bir dokun, bin ah dinle ... Ta· 
9•11uıan bir tilrlü ıooa ermiyordu: 

- Zaten ötedenberi böylttydi 
Ya •• - diye devam etti. - Saat 
•Idık, açtı; vidalarını, yaylarını, 
~iıayevi tahlile a;-atmııçasına, 
aJırdı, P•"çaladı. Hele ba iti ilk 
Y•p tında ili Lo"jin btrbadettiydi. 
Sıatç=ye göndermek lizim ıreldl. 
Şiıadi hali srene uılanmıyarak, açı 
Yor, deiıtıyor, gene yerine d•kı· 
:or .. «Bak lflıyorl Bo~almadı ?11 

lyor. •Canım e•kiden de bozuk 
detildl kL .. • Anlamıyor. Bizim bll· 

:'.lhaiı, saat vekb anlamak iç;n· 
~· Oyuncak dej'ildir. Boz, tak, 

•, tık ... Ne demekmif.. Kirata 

~111 dedeo kalalı çılar aaati de 
~itetıceye çevirdL Sade oaaDla 
D "-• lll ... Elektriklere manllat ... 
Qthçede bollan kayaıaadaa ao 
hkıa-'t için bir dinamo k•llaaı· 
~d•k. Ooa da parmettaı doladı. 

"-lerine çalııacak yerde!.. oı •. 
~ l•yaai kazam?.. Ha bisiklet M 

b:ıildet .. 
tvveli b11makahp: 
- Evet •• - dedim. 

-. Fakat, Tevfık Fiuetin (Zavalh i .U,o ~ r ıllrl •ardor. Mah•ll 
clıılw, dinler de dilfüncHlal 
•taaeı, keacU ...,...... .M 

( Tau'dau } 

ona bir ttırlil anlatamıyacaiını se 
terek, münakaşayı uzatmamak 
Uzere: 

- Eveti - der ... 
Sonra içinden (Zavallı evet ... ) 

diye mıraldanır. • 
Benimki de aşığı yüluırı ona 

benzedi. Zira, naznrımda çocuk biç 
de fene feyler yapmamııtır, yap• 
mamaktadır. lık sahverdifim ' evet,. 
1 l'eri almak latercu:ne, ba düıün· 
cemi, enditeli babaya anlattun: 

- Eski ana babalar çocuğun 
ıaz çal ınasından, resim yapmıısm· 
dao, gilzel aanatlnr 1ab11ıuda di· 
ier herhanri bir iıtidı.t alameti 
göstermftinden telif duyarmış. Fa· 
kat ıonra, bütün bunlarm boş ol· 
daiana bepimiı aoladık. Tersine 
olarak, urımızın aileleri, evlidla· 
r1oda artiatlik meyilleri görünce 
Hvinmete batJadılar. Sizin oilu · 
naz da TOrk rençliif nln en mob· 
taç olduğa heveıi, ııltı ve iıtidadı 
röstermektedir. Makina ve alet 
merakı va sevgiıi ., Sandan do'ayı 
kendi kendinizi tebrik etmehıialz. 
Deierini bile bile oiloouzu bağrı 
nıaa bHmeh, teşvik eylemeliıiolz. 

Diter çocuklarınız da şayet saate 

9: Ru•lar, ingiliz• A-.· 
rilcan gardı•ı ol•11da11 Al· 
manları 111ollli6 etmegi •· 
mugorlor mı? 

çarp•ımayı intaç eden te~ebbüsler· 
de balunmoıdu. Bir çar hükOmetl· 
olo iıloe ıeleo bu hareket, halef 
lerinde .. nlyetalzlik dotarm•ıda. 
Finlandiya m&stakii bir memlı ket 
olmqda. Baltık memleketleri müı· 
tak.il üç k&ç6k millet ara11nda tık 
tim edilmifdi: Litvanya, Letooya, 
Ettonya kıralbk olarak tekrar ko. 
~alan Polonya, Raıyaya karıı çar· 
p11mıt ve Sovyet bilkOmeti aley 
hine olarak hadatlarıoı reoiıtet· 
mlf, Benrabya Ramanyaya geri 

sonra 11 müdafaa etttklerl Sivas• 

topola terk ederi.. veya da tetlim 

olarlar. Çün"U Almanların girlıtik 
leri bu kati taarnıu. yarma bırak· 
mıyacatı muhakkaktır. 

le ... nr• herlclr• nuırı 
lt••r•d• 

A.o"ara : 11 ( Radyo gazete• 
ıi ) - lıpanya hariciye naıırı hal 
yaya gitmiıtir • Nazmn yaptıtı ba 
21yaret ta•amen haıuıt olmakla 
berab., ltalyada kaldıtı m&ddetçe 
ltalyan harlclya nanrınm ml91firi 
olacakbr. 

Zan edf'raem Sovyet hüktlaae. 
tinin yalnız çarpıtmaya mecbur da 
olsa sonunda Almaoya11 mailOb 
edecetloe itimadı vardır. Fakat bu 

döomiltdG. Bllt&o bu dejiıildikle 
rin Raıyayı seolLalceyfi bakımın· 
dan zaillatm•k rayeslıle yapıldıtı 
ıfik&rdır. -Sona Yarın -

biılklete, elektrik cihazına ve· di 
namoyı, motöre karıı lilcayıthk 

varsa, yirminci urı yakıtıaadıkla 

rını söyleyerek oolar1 ikaz ete.U 

biaikletçi küçilk. beyi on.un~ •Ö• 

- Pekl amma İ•tlhanlar • Peki 

yı dersler? .. 

- lıte biricik ıırt o. -: d•· 
di•. - B&t6o ba meraklar ili
Çocutan bayattaki dwec .. inl y&k
Hltlr .. Ancak bir ıartlaı S.nıfını 
iyi reçmek, biç bir denten kalma. 
mak • O tekdirde "m&del çocuk,. 
olar. 

Fakat burlo ba relen baber
leH raimen lıpaoyaoın Mihverle 
harbe rirmul bertaraf edilmiş gi· 
bldir • 

ÇllDkil lapanya lideri bu ha· 
... ta çok ihtiyati. davranarak mım 
leketiol harbe aokmakhın çekin• 
mittir . BurDnkl olaylarda bu ha 
reketlo d<>tratatuna ispat etmek 
tedlr. 

termeliainiz. . • 

Mahav•..Un b• aoo luimında 
delikanh da içeri rirmltti .. 

Babı, teredd&t içindeydi: 

ASKERLiK] 
Büyük Alman taarruzunun gecikmesine dair 

7 ihtimal üzerinde düşünceler 
Yeni Alman tebliiioe fÖre Sıvaıtopc.lda 

bazı kara i•tihlıimları daha JnımOıtür: Ma· 
IOındar ki Almanlar, Raslarm Sıvaıtopol adını 
verdikleri etki (Akyar) a, bir kaç giln evvel, 
Stüka ve bombardıman 'UÇDflırının yardımiyle 
•i'ır topçu ve piyade ile taauuza başladı~ar 
li,,.aola şehri tahripteo sonra birkaç kara lıı· 

tihklmanı biri cJiierinin ardından dO~Ordüler. 
Oolaruı niyeti ıilpheaiz, Kerçte oldoğa gibi ba· 
radaıı da Raalan çıkarmaktadar. 

Almanlar Romen kıtalar1nın yardımlyle Kı
rım yarımadasını Kuç de dahil ol:Juta halde 
daha reçen sonbahardı almıılardı. Fakat Ras· 
lar S1vA1toplda kalabilmiflerdi. O aaman A.I· 
maolarda_ bir moda vardı: Bu gibi zararsız yer· 
leri cebri h&camlarl& zapt için kan dökmemek 
ve sade 7ar1• v.ya tamam mabaNra edip bı· 
rakmak. Ode11, Sivaatopol ve Leqİnl'tal böy. 
lece .yarıaa aarıı.lf ve mahza kao dökmemek 
için zapıtlanoa aidU.emit yerlerdi. 

O.:lua, yeni eıki Hocabey, Almanlardab 
Rumenlere devrol•d•ta, Ramen baıkaman. 
dınlıt• da ba mevkUalo bir an evwel' dDtme 
alnl iıtediti için, reçen eylGI •yında barHı 

11ptolanabildi. Fakat cenupta Sıvaatopol ve 
ıimalde Lenlognd Mihver cephesinde iki yao 
retitini tehdfd edeo birer dikın halinde bari· 
ıre kadar Raslarm" elinde kalabilmif ve ba yiiz. 
den Alman ıevk ve idaresi çok zarar rörmüt· 

tir. 
Alman 8qkumandaolıi1Dın Sıvastopollı 

Leninrradı ıorlamamalanoıo ıebebi, kendilik 
lerinden dllfmete mahkOm olmamak rerektir, 
Nitekim iıt• ıörüyoruz ki Sıvutopol keodlli· 
tinden dOımemif, yal1İ evdeki pazar çıırfıya 
•Jmıyarak nihayet zorlaom1ık •eebarlyetinde 
lr.alalfbr. Kirabillr, belıi de baron AL.anlar 
Sıvaatopol için, reçeu sonbarda aarfedecelLle. 
rladen b ru daha fazla bo dökityorlar. Hatti 
daha ı-. aiderek Aı.aoların nihayet Leaın~
radı zorla cllfllrmek mecbartlode kalabll~eli
lerioi v• barade •eteia · yıl wı..Mlderl kama · 

,__ __ y AZAN--... 

Emekli General 
Hüsnü Emir Erkilet 

fazla•ını dökmek ihtimalleri oldatunu töylemek· 
te b&yGk bir hata olamaz. 

Almanlarıa Sıvaatopol taanazları devam 
ettlil takdirde buruıoı dllfOreceklerlol ve bo 
aaretle Kmmn diltmaadan tamamile temizliye· 
ceklerini beklemek mlbakindilr. 

Ba it bitine• dola cephesinde beldeoen 
bllyllk Mihver taanua acaba bqbyacak mı• 
dır? Tabit, Milııver taarnaza ber ao bqhyabl
lir v11 hatta vuiydte Mihver tarafandao bakıl· 
dıiı takdirde banan ~eclktljioe bile hük111et· 
mek doğra olar. i-ÇUnk6 Almanya içlo 1941 de 

R .. ayaya taarru ukeri bakımdan oa11l bir mec• 
barlyet ldiyH ea ret 1942 de Raıyayı mat· 
lOp etmek llayati bir zarurettir. 

Almanya veya Mihv•r Raayayı ancak 
taarruzla matlOp edeblleceji itin beklenen ta 
ırrazan hlt yaptl•••llMı baba. me•ıaa olma• 
mak lıtlza eder. Çaok& Al•aayaoıo ve Mih· 
verin Raıyaya taanaıdan •aıreeraeıl bir lotl· 
bardan bqka Wr ıey ola .. z. 

O halde Alman yanın R•t cepaeıtode olha • 

yet amami ve kat'i bir taarrua s..-•• -· 
hakkak addetmek lizımdar, fakat banan r&nü. 
oll bilememekle beraber recilımeaİ Hbeplerlni 

rözden reçlreHm. 

1 - Mihver bu taarroza beoüz hazır de. 
tlldar. Yeni z1rbb tOmeo teıldlih tanıımlaoma
mqhr. Ben.zio va bllhaasa uçaklara aıabıaa he· 
flf benzinin kalitesi tiddetll klfın doa'•adao 
boıalmqtar. Ba "beple Rame:ı beodnleriodeo 
taarruz için klfi yeni bUyllk ıtokfar .,ılcıde · 
~etirllmetl iti beo6ı bltmemlftlr, 

2 - JapooJanto Çla lflal bltlnrılı: Raıya. 
tar• tauınw .......,_ld, Mıuua 'lfl Hd .._, 

it hncamlula milıterekeo bitirilsin. 

3 - 80yilk taarruza bsılama\t için Sıvas 
topolan zaph, cepheain baıı yerlerinin düzel· 
tUmes; ve cephe r•rlleıiode kııtan oüfı.ız edip 
kalmış Rua kuvvet ve çetelerinin t•miitenmeti 
işlerioin bitmcelne intizar. 

•t - Almıoya, Rasya11 taarruz ettiği tak
dirde IQrllizlerle Amerikahlarm bllyük uçak fi· 
lolar•om hlmay .. iode rarp cephesine 100 tü. 
men çıkararak bir ikinci ctphe kanaalar1nda11 
kor kap içtinab etme~. 

S - Japonların t.svaa>utiie bir Atman -
R_.ı a&ılafması ihtimali dolayıaiyle b11ouıı neti· 
celeomelİoi belılımek. 

6 - Harkoftaki Raa tearrıazları dolay11lte 
Mihver taarruz plinlar1nıa boıalmuı u yeni 
lerioin ten:dmi için hblatile bir uman iıteo· ..... 

1 - Nlbay•t Almaaların R••lara t1trıuz 
etmek .. ..,etini kaybetmeleri. 

Baalarıo tetkikine ea IOora baılımak de>f 
, 11 olar. ÇBnkil böyle oldaja taktirde onlarm 
Kerç ve Sıvaetopol taarruılırıoa rlritmemeleri 
ilam rellrdi. Hatta diyebiliriz ki, eter Mih · 
ver, baklkateo taarraı cesaretini kaybetm.
bile baoa ~atkoftı yeniden ve ziyadesi,.. t•· 
ıaoaııı obu11 lizımdıt~ 

6 ncı aebep Yarld olu dı yeoi bı•erllklar 
b k d f ' l R•• an · 'l a ar aı a s&rmez. Bir Alma• - laalad 
lq•111 ise bayaldeo de bir.. dahe bm ta:~ 
Oördiiocil "bep çok ciddidlrf ~~ejll, bilı 
dirde Mibwer taarreaauaa ,.-. ol- 2 ne· 

d L - LLI ·-wza• -• 1 
bitin .. ,. üım .. i ...- iden uzak edde· 
ve l inci ıebepler de lbtf.. . 
dlldikl • t Ldl d o halde ea ço" .Ylnd olın 

erı a.. r •• ktlr 
üç6ocU sebep olalak ~ • 
. Filbalıılka ~ ... nazaran, Almao1arıo Sı
""t~•o :sabdf• cephe rerUeriodeki iflerln 
tami ... ., .......... ıoora b6yiık taarraza karar 
wr-'I ._..,. pek maht••ıldlr. - c..Mri,.....-

Adanada tüccarlardan lbrah 
Bordaroihı vekili avukat K 
Çelik taraf ıııdan Abidin patı 
resesioden küçük Hasan Kır 
vaı.isi Cemile Kaymal vekilı an 
kat Sait Mil ve bılen nerede 

daldan blUomiyen Abidin P 
vere ... inden Celil kııı Ne 
Nesrin, Rasih oğlu Alı Ekrem 

Halide kıı.ı Mü.,eddet aleyhi• 
Tarauı kazaıt hududa dabiı'UIHlllll 

Firengiilüa ve Mamrq ıu yata 
ıaevkiinde ve tapunun Teırios 
941 tarih ve 106 ve Mart -
tarih ve 3 ve Niaan - 942 

ve 1 nurnaralaraoda kayıtlı 
Mımrqlı Hacı M11ataf a otla 
Mehmet ve Kara batak rölB 

Çakal oğlu büyüğünü geçtikt 
sonra Haydar1n hendeilnin 
ve Safiye kulağına varıncaya 

dar Kiiçük çöpl6 ve Kefeli ka 
leri arazileri ve üç Dobur t 
olunan üç adet küçük büyük v 
büyük ve ~ Gçük Kara çerçili "• 
yeleri ile Mamraı erazileri • 
Mllftü efendi Ue çevrili ve ı 

ıebim itibarile 6 hissesi Raıih 
la Ali Ekrem ve 5 hiaae.i Cel 
km Nebiye Neerln ve 6 hlı 

Mehmet P•rtev otlu Haaan vı 
hitt•l Halide kı:ıı Müveddet 

97 hissesi tbralıim Burdurotlu 
alt bulanan 919 hektar 3014 aıe 
re murabbaandakt tarla yukarı 
yazılı hisse nlsbetlerile ve dav 

lar araaında şıyian müıterek ola 
ba suretl9 tasarrafaoda müıkDll 

maraz kılaodıtıodın u:ruo mDdde 

tenberi tahkik edilmesine ratm 

ikametrib ve adresleri tesblt 

lemiyeo mDddealeytılerden Nebi 

Nearin, Ali Ekrem ~e Müvedde 
Uinen tebliiat yapılmak ve Ha 
Kırçıl vaıiıl Cemile Kıymal ve 

li A.vulıat Sait Mile davetiye 
derilmek aaretile mahkemeye c 

olunarak mabakemenlo icra 
milddeablh tarlamn keıf en ka 

taksim oldatu anlaoıldığı takdl 
taksimine ve kabil olmaclıta ta 

dlrde satılarak bedelinin tak ' 

ıayaan izelealne llcreti vekilet 

mahkeme masraflarının davahl 

tahmili hakkındaki davada mU 

aleyh wöaterHenlerden Nesrin, 

Ekrem "e MUveddelin ikametr 
larıoın meçhul olduia Adana 

diyesioden tasdikli JO - 6-
'tarihli ilmnh,ber münderecata 
anlaşıldıtındarı dava istidası 

tinin lstınbul<h münteşir Cu•la 

ıiyet ve Adanada münt•ılr B•ı 

l'•zelelerite tebli;at icrastn• 
rar "erildlğlnden daruıma içiıı 
yin olanan 17-7--'>42 P•rte 

günü saat 9 da adları yakar 
yazılı ve ilumetrihları beHl ol 
yan İnüdılealeylıl.,in Tarsaı 
huku\t mahkemesine gelmeleri 
ya kanuni bır vekil rönderm 
davetiye ınakamına kaim ol 
ibere ilin olunur. 

21J2 

CUMA 
Y11,ııtt2 • /ıı Vı' Gla : 16' Hı11r 
Rumi ıssı. •~· 
HICt'f 1161· C..aalyel'evel 

.... 
Halk eczanesi 

(TarHı kap111nda ) 

Adana 
Biçki Yurdu 

Ref ik a TUmerka 
14 Haziran'dan 19 Ha 

ran'a kadar devam edec 
olan senelik ıergimiz Halke 
vindc herkese açıkhr. 

• ••I 9 de n 12 r• 
,, .... ,s .... -

t-
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Yazlık Sinema 
BU ·AKŞAM 

Nefiı; seranadlar ve çok güz.el Napolitoo şsrkılaril., süslü · 2a1J1snı· 

roı:ıın meşhur bnoru TITO SHlPPA~ MARY GLORl-
ve FISCO CHIACHETTI 

ııin sabaoe bir tarzda yarattıkları mevsimin e;ı mükemmel ve frÜ 261 

Napoli Şarkısı 
Aşlc ve musiltı fılminl ınııtlah görürıüz. Gö:r. ve kulakl1'r 

alan mu bedii bir ziyafet. 

llive'en : 
ERROL FLA YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <TUrkce) 

' 
Pek Yakında: 
jö2 yaşlnrile ve lııçk•rı\dnr la s~yreciılrctk büyük aık ve ısı.rap fılcni 

Son Ayrılış 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasından : 
" Almanya' da mahsur alacakları bulunup bu alacaklannı 

f ürkiye' ye havale ettirmek isteyenlerin matluplarının miktarını, 
,imin nezdinde bulunduğunu, neden tevellüt ettiğini, bir an 
, v v c 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Um u m Mn: 
1ürlüğüne bildirmeleri ve muktazi formaliteleri ikmil edilmek 
lzere l>ulunduklan mahalle en yakm şehirdeki Merkez Ban· 
ıaıı Şubelerine müracaatları ilan oluuur. '' 2111 

il An 
Adana C. M. U. den: 

Se1 ban merkez c•za ve te,,kif evinin bir senelik ekmek 
ihtiyacı tahminen seksen bin kilodan ibaret oluk kapalı zarf 
uauhle münakasayM çıkarılarak 11/6(942 taribinde ibaleninya· 
pılacağı ilin edi.miş iıede talip zuhur etmediğinden bir ay 
içinde pizarhğa bırakılmıştır. 

9/7 /942 tarihinde ihalesi yapılacatından fazla tafsilit için 
ceza evi müdürlüğüne müracaat edilmesi ilin olunur. 2109 

Adana C. müddei umumiliğinden 
Açık bulunan Geyhan kaıa• mahkcmeıinin 1500 kuruşlu 

maışla zabıt kltiplitine eo aşağı oıta mektep mezunlarından 
imtıhanla milnaı.ibi alıoacağmdan memur olabilmek prtları01 
haiz olanların evrakı müıbitelerile birlilcde 20 6/942 gll~U ad
liye encümenine müracaatlart ilan olunur. 2108 

Adana C. müddei umumiliğinden 
Cna evinin 2000 kuruş gardiyanlığı açıktır. Müst~bdem 

olabilm k şartlarını haiz olan iiteklilerin evrakı müsbit elerile 
birlikde 20/61942 günü adliye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

Elkoyma Bürosu Şefliğinden : 
Hububata elkoyma lcllme heyetlerin~ daha on üç kişi •· 

lıoacağından Lise mezunu, Ôğre1men, ·Eğitmenlerle tecrübe
li ve bılgili çiftçilcrslen ıeçim yapılacaktır. 

isteklilerin Vıllyete müracaatları ilin olunur. 2110 

T. iŞ BANKASI 
Küçijk tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANt 

KE,IDELERı 
2 $ıı1Hıt, 4Mag11,JAp.tos,2/lcineit~l'in ftuWeri11de ..,,1,.,. 

~-- 1942 iKRAMiYELERi --·---. 
ı Ad•t 2000 Ura1ık - 20()0. - Un 

3 .. l 000 " 3()00. ~ 
2 
3 

10 
40 
so 

200 
200 

" 
7SO - t500.' --,, " 

,, 
.. 500 .. == ısoo . - " 
, 1 • 2S0 ., :: 2'°°. - '' 
" 100 ., = 4000. ,. 
.. 50 •I ::ı:: 2~, - " 
" 25 •• = sooo. ,. 
'" 10 •• = 2000. ,, 

TUrkly• it •••k••••• ,.,. ,.tarm•kl• r•I· 
111a p•r• blrlktlrmlt ve tala ...... olmaz, •r•• 
••••d• teninizi de den ... lt .. ..,........ 177 

BUGÜN 

Seyhan Orman Çevir~ j 
ıge MüdUrlOğünden : ı 

Orman Emvali Satış ilinı 
Mikdnrı Bther kental1111Lı 

Hacmı Muhammen vahit f yatı 
Cinsi M3 03 Ker.l l Kilo Ura Kurotı 

Çam eakn o<iono 6600 00 1 'l 

1- Hatay viliyetinin lskerıdnun kaıasa dahilinde Turanlı 
seki ormamndan {6tl00) kental çam enkaz odunu satışa çı
karılmışhr. 

2- Salış 19.6.942 günü saat 11 de Seyhan Orman çe
virke müdürlüğü' dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher kentalıom muhammen fiyata 12 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename proieleri Seyhan Or. 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden lılCende
run Or. Bölge Şefliğinden ahnar. 

5- Muvakkat teminat S9 lira 40 kuruştur. 
6- Satış umumidir 
7- Taliplerin ihale günil olan 19 6 94'2 gilnü sHt 11 

de teminat makbuz vr. ticaret odası vesikalarile birlıkte Sey
han Or. Çevirge müdürlüğü satış komisyonunda hazır bu
lunmaları (Ticaret odası vesikası köylültrden isterımu) 

8- Orman on ay müddetle verilecekti.. 
9- Orman 4-6·942 ~ününden itibar<'n 15 gün müddetle 

sntışa Ç'karılmıştır. 
10- BilOmum mesarif müşteriye aittir. 
1 \ - Orman bPdcli üç taksitte ödenecektir 

2060 4.7.12-16 

il An 
Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye kaoarasında istihsal edilmekte olan buzun 

kapalı zarHa yapılan münakasuında verilen teklif m"ktup1ara 
kaouna uygun olmadığından kabul edilmediği ve yeniden 
yine ayni şartname dairesinde ve kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı · (250) liradır. 

3- ihalesi haziranın 16 ncı sah günü saat on beıte be
lediy~ encümeninde yapılacaktır. 

4- Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. Is· 
teyenln orada görebilirler. . 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 
makbuz mukabilinde belediye riyasetine ve, ilmiş olması şarttır. 

6- isteklilerin usulü dairesinde tanzim cdeceklui teklif 
mektuplarını ıhale g&nü muayyen ıaatta belediye riyasetine 
vermiş olmalan ilan olunur. 2039 28 3·7-12 

------------------------------------------~ 

M·aıatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.S. 
Adana Mensucat Fabrikası MUdUriyetinden: 

4. Haziranda satışını bildirditimiz apğıda cins ve miktarı 
yazılı mali r 19/ttaziran/942 gününe tehir edilmiıtir. 

1- ~ahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2- Yaglı kirli meydan 29852 ,, ,, 
3- Hurda balya bezi 9100 ,, 11 

Açık arttırma su~etilc 19 Haziran/942 günü uat 16 da 
şartnameılnde münderic hususat daireıinde Fııbrikada sat•· 
lacaktır. 2071 5.9.12.16.\8 

ı 942 Modeli 
T ELE F U N K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kal!Jlakaızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modt-lleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 

olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasmda temioat ve imtiyaz remzidir. 

lslalai9fl, Ulıılcııla, Feflzipaıa 011 mütemadi cereganı 
elelctri/ci 111ntralı olan fantİge merlcezleıine tavsİge 
ol anar. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo ınüteha11111 Mı:.ZIMRE yakında fenni ve modem 
radyo tamir atelyesini açacaktır. 

2026 

Sayın Çukurova Çlftçllerlne 
Yeni Lanz traktörü almak isteyen çiftçilerimizin hemen 

mUeaaeseme müracaatları. 
IJık Ticaret Evi sahibi Kimli Adalı Asfalt yol No. 71 

Telefon 80 Adana ~089 9-10.11·12 

12 Haz:ran 1942 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvara 
9.30 Bu akşam Suvare 

9.30 

ikinci ve son haftası başladı . 

Mısır'ın sahhar yıldızı 

ümmü Gülsüm'ün 
Türkçe sözlü - Arapça şarkllı 

Harunurreşidin 
GOzdesi 

Şaheseri görülmemiş bir muvaffa
kiyetle devam ediyor 

Ayrıça : Meşhur Polis h ~ fiyesi 

CHARLIE CHAN'ın 

Katil Kim? 
S on derece heyecaulı ve ;neraklı macera Jilmi 

PEK YAKINDA : 

TUrkçe eözlU · OrlJlnal t•rkıU 

• Ali BABA ~~~:.~ONUNDA ______________________________ ._ ________ ___ 

-BUGUN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

Als8ray'Sinemasında 
• BU AKŞAM 

Tarihi filmlerin en güzeli, 
güzt-lliği hiç bir zaman unutulmayan 

Errol Flaynn'in en büyük fllml 

VATAN KURTARAN 
ARSLAN 
-TU rkçe sözlü 

Kahramanhk ,aheseri 

illveten ı 
1 Kısımlık· manzara 

Deniz Harp Okulu ve 
lisesi komütanııoından 

.. J - Deniz Lisesi 9 ve 

1 O uncu sınıH~rile Deniz Ge· 

dikli Erbaş Orta okulu 6, 7. 
. 8 inci ıınıflarma talebe kayıt 

ve kabulüne l Haziran t 94ıd' 
başlanarak 20 Atustoı 942dt 
son verilecektir. 

2 - lstekliletin Deni• 

Gedikli Erbaş orta okulıJll' 

daki kayıt ve kabul kolllİ~ 
yonlarma mllracaatları . 2()1 

ı 9. 22. 26. 29. 2. s. 9. ıı ______________________________ __...,,,,,,/ 

lmtiyaı Salıibi ı CAViT ORAL 
Ba•ddıtı yer ı BUGÜN Matbaa11 

U. Neıriyat MüdDriJ ı Avak•
1L) 

Rfat YAVER~ 


