
te~ 

ce· 

r 

r Başmuharriri : Cavit ORAL' 

PERŞEMBE 

4 
HAZllfAN 
1942 

iDARE YERi : Y•ni 
istasyon caddesi Adan" 
Telefon 138- Postıı K 48 

Abone • Yıllıtıl4, Allı aylıtı 
7. ayııaı 125 kuru,ınr 

irln tıırtıarı ıdard il• 
kararıa,ıırılır 

r 
K im sesiz Çocukları 
mızı unutmıyalım. Bu 
b ir y urt borcud ur. 

SiYASİ, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 
Yll: 2 No. 539 

\. 
!Fiyatı (5) Kuruştur ı 

........._ --~--------" 
~~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!~!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Suikast davası 10 
Hazirana bırakıldı 

llu duruşmada suçlulardan Abdur 
rahmanın vekili müdafaasını ·yaptı 
d
• Ankara 3 (ıı.a.) - Bomba hi
ıs · ~51 maznunlarının buıünde mo-

ha~eıncsiııc <levam edilmiş ve maz

~Onlardan Abdurrahman Sayman· t· Süleyman müdafaalarını yapmış· 
•rdır, 

Abdurrahmanın vekili yaptığı 
ltıiidafaada demiştir ki: 

«Yüksek muhakemenin müek

~iliın hakkında vereceği karar İl· 
illi va tarihi kıymeti haiz olacak-

tır B . d b · u karar aynı zaman a ey 

llelıtıilel ceza hukuk11nd:ı Türk bil. 

tisinin kiymetli bir vesikasını teş · 
~·ı 
~· edecektir . Aduırahmanın ve-
İli b d - 1 • On an sonr:ı soz erme şu ıo· 

''lle d . t' evam etmış ır: 

Barün müdafaasını üzerine al

llıış bulunduğum Abdurrahman ya 

Pılan bir çok telkinler neticesi olarak 

~0111 ini:ı:me meyletmiştir Fakat 
'l'u L• 

'"'•Yeye geldikten sonra bu te 
"•Yülü muhafaza rıtmedijini, lıctya· 
11~10 lakibettiği ak.ıştarı anlamak 
llıu~ltündür. • 

l Müekkilimin diier ıııaznunlar)a 
llllo- L d' • • • b' ,_ası ilen ııı ıçıo meşum ır 

~eladQf olmuştur, Oolımn lif aline 

p'Pıldığı muhakkaktır. fakat Fon 
d 'Peae karıı bir ınikaıt hazırlan 
.'tının Abdurrahman• haber ve· 
rıllllediii de sabit olmuştur. Bir 
Ciirij ... • l k ' ' d 1 ı.. ... ış eme nıyetın e o an ~ım 
;tılerle te!Sriki mesai etmek ve on
•ra hedeflerinin ne olduğunu bil 
~•1 den yarJıın etmek bir suç de· 
tı dir. 

kasti ve ne de bilerek bir icra 
teşebbJsüne iştiraki mevzuu bahis 
olamaz demi~tir. 

Dijer maznunlardan Süleyman 
ise müdafaasında bilmediği b~r sui 
ltatto istirikinin ve suçlu olmadığı 
için de beraetini istemiştir. 

Sondan sonra söz :ıl:ıo Komi· 
lof müdafaasını Ru9ç:ı olarak ha· 
zırladığmı ve müsaade edilirse oko
yacaj'ını ve tercümesini de bilahare 
mahkemeye vereceğini söyltdi. Bu· 
nun üzerine heyeti hakime maz• 

mma şu kararı teblii' etti. 
"Gert>ği düşünüldü Mahkeme 

1 
heyetinin Rusça bilmemesi dolayı 
!!İle Yorgi Pavfofun müdafaasını 
Rusça o'<umasından dolayı bir fa 

ide olaınıyacagı için talebinin red 
dine ve iki mnnunun müdafaası 

nın keodi istekleri üzerine müda
faa h3klarını alik:ıdar et mesine 
m"bni diledikleri bir kimseye mü· 
dafaa nameler:ni tercüme ettire 
bilectklerirıe ve gelecek celsede 
müdafaalarının Türkçe okunmasına 
ve Pavlofa yedi gün mühlet veri• 
lerek duruşmasının 10 haziran 1942 
çarşamba günü saat 9,30 a hıra 

kılmasınn karar verildi. 

1 • Ve 'lirasını da kay.tetmek is· 
l!ıtıın iti: 

Müeltir.ilimin bu hadisede D" 

Amerika harp malzemesi için oobir ayda 3 milyar 552 milyon 676 bir dolar harcamıştır. 

«Resmimiz bir Ameriltıtn oçak fabrikasının içini göstermektedir.» 

lise müdürlüğündeki dünkü toplantı 
k urulacak birlikler halka ucuz, 
igi maddeleri temine mecburdur 
i- Burün şehrimlz iaşe müdürlü· 

111 
urıde umumi bir toplantı yapıl

ı ıhşllır, bu taplantıya balı:kallar, 
• te ·ı cuı cı er, Manifaturacılar, fnrun· •r k'' - -ı k 1 1 lt.1 • oınurcu er, asap u, e 
iştır~hları sahipleri ve demirciltr 
~0"' etmişlerdir. Toplantıda milli 
de'~nına kanununun 34 üocü mad
h,~ı~e uyularak birlikler kurulması 
y,

2 
10dnki Ticaret Vekaletinin 

'di;•ı. ve bu birliklere ait tanzim 
\' .ınış olan stato okunarak izahat 
i,.~'ılıniş ve bu birliklerin teşkili 
,ırı 'h 
Y• 

1
1 zari mahiyette hazırlıklar 

Pı Dlıştır. 
~() Bo hususta aldığımız malumata 

tii:~ bu birlikler bu ayın onuncu 
\'' ~e kadar teşekkül ettirilecek 
rıt , rayı tastik Ticaret Vej,ileti-

Yedilecektir. 
r, b ine bu cümleden olmak üze 
dec· Q birlikler• ıirmeyen peraken 
iıt 1 

tacirler hiç bir ıuretle da· 
lerd~alardan istifade ettirilmiyecek· 

ır. 

''"d bölgesinde ö;;;--
ldare llln edlldl 

bild·: eni DcJhi 3 (a.a) - Re~men 
•tıld -· - ı.·ı .. ııo 11 •gıne gore, hür şu.ı erınıo 

ti111 ~~nlerde artan sııikastları üze. 
ila,

1 
, ı~d bölgesinde örfı idare 
dılıu•ıtir. 

- -- --- -- --

Devlet demiryo lları ve limanları 
kanununu değiştiren yeni proje 

Ankara 3 (Hosnsi) - Müna· 
kAliit Vekilliğ-i, Devlet Demiryol 
ları ve Limanları umum müdürlüiil· 
nün teşkilat ve vazifelerine dair 

olan kanuna ek bir kanun projf'si 
hazırlamıştır. Vekillik projt<ııirı ha
zırlanması sebeplerini 2öyle anlat. 
maktadır: 

Dünya harbinin ıneydan:ı ge· 

tirdiğ'i iktisadi sartların güo reç· 

tiltçe ağırlaşması ve türlü m
0

cmle 
ketlerin mali ve iktisadi bakımlar-

dao tatbik etmek zorunda kaldık · 
lıtrı bir çok takviller karşısında ar· 

tırma, ekıiltme ve i h a 1 e k a 
nun ~ükümleri <l a i r e s i n d e 

dışarıdan bir çok malzeme tedarik 
"tmek zorunda bulunan Devlet De 
ıniryo1ları idaresinin son zamanlar 
da maruz lı.aldıiı müıkülleri artır
mıı, vaktinde malzeme tedarikini 
he;neu hemen imkansız bir hıılo 
getirecek derecede dikkati cel~e. 
Jecek bir ıaahiyet almıştır. Bu 
roakıatl<ıdır ki bu kanun projeıi 

\ 
1 

1 

h~ zırl 11 n aı ıştır,» 
Projtııyfl göre, Devlet Demir

yolları ve Limanları işletme omum 
müdürlüiü artırma, eksiltme ve 
ihsle kanunu hükümlerinden müs. 
tuna olacaktır. Artırma, eksiltıne, 
ihale işlerinden doj'an avans tedi
yesi umum müdürlükçe hazırlana

rak Vekillikçe tasdik olunacak bir 
talimatname ile yapılacaktır. 

Alman bas ını Çekleri 
ltblrliAlne davet ediyor 

Ankara 3 (Radyo razetesi) -
Alman basını yazdıkları yazılarda 
Çekleri Almanlarla işbirliii yap 

mai• davet etmektedirler. Aksi 

taktirde Çeklerin de diier düş 
maolar arasına katılaca;ı ve on· 
lara da öbürlerine yapılan m11a· 
melenin ayninin tatbik edileceği 
boHrtilmekt~dir. MalOm oldn;u üzere 
Alman basınını bir konuya sevk 
eden amil geçenlerde Çekoslo 
vakyada Alman polis şefine yapı· 
laıı •uikaıttır. 

, Pariste 
siyasi bir 
suikast 

Bir Fransız gazete 
cisi sokak ortksın· 

da öldürüldü 
A.,br.ıs 3 (Rıtdyo razetesi)

Fran•ada11 r~lerı haberlere göre, 

Pariste mühim siyasi bir suiltaııt hi· 
disosi olmuştur. Dün saat 19,40da 
şehrin tam mer•ezir.de yapılan bu 
suikastta Paris gazetelerinden biri· 
nin muharriri olan Albor Kleman 
öldürülmüştür. Şehrin tam mer
kezinde yapılan bu ıuikutin faili, 
Önce bir el ateş ed$rek Klemaıun 
karısını bacaiında11 yaralamış, sonra 
iki kurşunla muharriri öldürmüıtür. 
30 yaşında olan katil firara mu 
vaff•k olmuştur. Katilin binmiş 
old11ğu bisikletin numarası poliıçe 
ahıımıştır. 

Bn hadisede rösteriyor ki 
Fr&nıa ve Çekoslavakya en çok 
bu gibi cinayetlere sahııe olan 
yerlerdir. 

Gazete Jak Dürbinin idare et· 
tiği Halk Partisinin gazetesidir, 

Yeni bir Asya ticaret 
kanunu haz1rlanıror 

Ankara 3 (Radyo gazeteıi)
Tokyodan relen son haberler 

de yeni bir ticaret kanununun ha
zırlanmakta olduiu bildirilmekte· 
dir. Bu kaDun büyük doia asya 
siyasetinin l'erçeldeıtiri lmek iıten· 
meıi balumıudao dlkkata şayandı. 

B. Çörçil istihkamları 1 
teftiş edigor 

Libyadaki 
harekat 

Her iki taraf da 
müsavi vaziyette 

Ankara 3 (Radyo razeteıi) -
Son gelen haberlere röre general 
Romel Libyadaki yapmış oldo;u 
ııon bir hareketle inriliz mayın tar· 
laları üzerinde açmıı oldoio ge. 
dikleri kapatınağa movaffak ol
muştur. Romel kuvvetleri üzerine 
İngiliz baskını dcıvam etmeldedir. 

Fakat buoa rağmen Alman 
kuvvetleri doğuya doğru ilerlemek· 
tedirler. Romel cenuptan ve doiu· 
dan gelecek loı-iliz taarruzuna kar 
fi elinde mevcut tankların büyük 
bir k11mını bu gedikde toplamıştır. 
Eğer Romel lngilizler tarafından ya
pılacalt taarruza fazla bir mokave 

met röııteremezse bir torba içeri· 
sine düşerek kuvvetlerinin hepsini 
değilse bile büyük bir kıımını ga
yıp etmeğe mahkOmdur. Bu vazi. 
yet hrilizler içinde ayoidir. E.ier 
onlarda yapdıkları bu lıarekitta 
muvaffak olamadıkları taktirde Ro
mel için burün varit wörülen leh 
tikeye düşmüş olacaklardır. 

Durum bugün içlu her iki ta 
raf içinde ayni olmakla beraber 
lngilizlerin naha iyi durumda ol
duklarını· kabul etmek lizırodır. 

Kahire 3 ( a.a. ) - Roytorin 
hasnsi mnhabiri bildiriyor: logiliz 
zırhlı kuvvetleri Gazale, Kıpotzo 

yolunun kavuştuin noktada mütte
fik mayn tarlalarında il,.rlemek is· 
teyeo düşman me\fzilerini ve top . 
lıılok\arıoı rittikçe darlaşan bir 
çembere alıyor. Meydan muharebe 
ıi şiddetle devam etmektedir. 

Almanlar mayo tarlasında aç-
mış oldukları gediği reniıleterek 
mayn tarlaaının doioıuoda mühim 
bir hat tutuyor ve buradaki tank
larını kuvvetli topçu ateşile hima . 
ye ediyorlar. 

Rommel'in elinde hala tehlike. 
il bir zırhlı kovvet vardır. f allat 
timdi düşmanı ara11z savaşlara zor 
-.deo lngiliz tanldarıdır. 

lnglllz hava akınl•r1 
etrafında 

Anltara 3 (Radyo ıazetesi)
lnriliz hava akınların Al•an ... 
nayi merkezine üstülle yapılma· 

sanda takip edilen ıaye, maddi 
zarar olmakla onan kadar mühim 
olan manevi zararın da gözönOoe 

alınmış ılmasıdır. b b 
A l da Ja~Jiz om ar-ya zaman . 

d 1 di••r bir razeıı do 
ınıan arının • 

Sovyetler• •aaeo ve maddeten 
yardım etmlı olmaktır. Sovyet Rııı· 
udaa weleo haberlerde bu mesele 
userlad• durmaktı ve Sovyet cep-

Çörçil 
diyorki: 

"N t• e ıce ne olursa ol-
sun Libya harekatı 
düşmanlarımıza çok 
pahalıya mal olmuştur,, 

Ankara 3 (Radyo gazeteai)
Bugüo harp efkirıııın alilcaaını 
çeken en mühim meıele loriliz 
Başvekilinin avam lı.aınaruında 
söyleıiiii nutak tur. Maıom oldu· 
ğ'u üzere uzun zamandaıaberi in 
jıli:ı Başvekili Miıter Çörçil hiç 
bir beyanatta bnlonmaıuıştı. 

Mister Çörçil bu lı.onuınşun
da iki esulı meaele üzeri de dur• 
muştur. 

1 - Libyadalti askeri ha 
rekilı ı golişmeai. 

2 - Almanya üzerine yapı· 
lan büyük bava hücumları. 

logiliz Başvekili adet oldoiu 
üzere Libya harokitı bakk10da 
çok ihtiyatlı hareket ederelt 

demiştir ki : 

•«Alma olar girişmiş olduk

ları taarruzda lnriliz ltıtalarının 
mukavemeti sayesinde arzu el· 
tikleri neticeyi elde edememi~· 

lerdir. Vakıa bu cephe üzerinde 
henüz savaş nihayet bulmuı de· 
iildir. Harp bütün şiddetiyle 
devam etmektedir, Ve bu sa
vaşların daha fazla şiddetlen• 

mesi de her an beklenebilir. 
Netice ne olarsa olıao bu 

harekat düşmanlarımıza çok pa 
halıya mal olmuştur . 

Bundan sonra ıözlerini Al· 
manya üzerine yapılan taarruza 
nakledea logiliı Başvekili; 

logiliz hava kuvvetlerini 
metettikten sonra ıöılerioe şöy· 
le devam etmiştir . 

cGerek Kolonya ve rerek
ao Euen üzerine yapılan taar· 
ruz1ar düoya bava taarruzları 

tarihinde bir rekor teşkil ede· 
cektir ve ınraıı iyice bilinmeli· 
dir ki bundan böyle bütün Al
man şehirleri , limanları , dok
ları n unayi merkezleri de· 

vamlı bir ıurette booıbalanacak
tır. Ve bu saydıiım merkezler 
d•imi bir imtihana tabi tutııla

cakbr . Baıvekil Çörçilden son. 
ra söz alan işçi partili lideri ; 
lorlliz hava lttıvvetlerini oıetede
rek sözlerini şu ~ııretle bitir· 
miştir : 

" Başvekile vermiş oldnğ'a 
bu izahatt•n dolayı teşekkür 
ederim . ., 

Meclisin Libya meydan mu 
harebesine dair cesaret verici 
hıaberleri çok iyi karııladıtıoı 
ve Başvekillik yakında ba ıid· 
detti mabuebenin mesud neti. 
cesini bildireceii ümidinde ba. 
lunduğ'onn memnuniyetle beyan 
etmiştir. 

Bnnu müteakip kürsüye re· 
len hna nazırı demiıtirki Al· 
manya üzerine yapılan ba hQ. 
cuınlar bir başlaniıçtır. Alman
ların daha büyük ~ .. rrnzlar bek. 
lemelerini blldirıalJtir. Diğer ta. 
raftan Almanya üzerinde lnrillz 
hava taarruzları Amerikada bü
yük aıtı.ler ayandırmıthr. 

A•erikanm büyük mikyasta 
traj yayan gııetelerfnden biri 
a•şrettiti bir makalede ba hava 
taarro.darının pek yakında Al· 
man harp makinesini ifliı etti· 
rueğ'ini ypmaktadar. 

hesine Raa havıasuıdao ti •. n 
b . re'~ 

mif ı r çok A 1 m a n qbrl 
bulunduiu ve bunların memleket· 
lerinln bu kadar ağır boınbard 

- d" llDa 
na u.rra ıg~oı duymaları üzerine 
kuvvımanevıyetlerinin sarsıld • Lıı 
d• 'l L d' lfl UI 

ıra me~~e ır: Yaloız şııruını kay· 
detmek ııterız. ki: Ruı cepbMincle 

çarp•şan Alman askerlerinin ba ba 
vadiii ititmelerloe imkin yoktar, 
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zı 

ginleşmiş ve kuvvetlenmiş bulunuyor. derhal of ise teslim edilecek 
___ _./ 

İstanbul f abrikala~ 
Uzak doğuda Japon taarruzu 

başladığıodanbe.ıi hemen her rüo 
yeni bir yerin işgali haberi geliyor. 
Bu haberi, müttefik. kuvvetlerin ka· 
uçuk ormanları, petrol kuyularını, 
petrol taafiyehanelerini veya fab· 
rlk.aları ve madenleri tahribederek 
çeldldiii haberleri takibediyor .. Bir 
kaç hafta ıoora da ayol bölreler 
hakkında, Japon kaynakları, Japon 
teknisyenlerinin p e t r o 1 koyu 
larıoı açtıklarını, tasfiyehanelerin 
tamir edilmiş ve işler bir hale ko
nulmuş oldoğunu, demiryollarıoıo 
geliş gidişe açıldığı şu veya bu 
limandan Japonyaya kauçuk, pirinç 
ve petrol yüklemeğe başladığını 

bildiriyor. 
Uzak doğ'u hareketlerinin uzun 

vadeli tesirlerini bir tarafa bıraka· 
rak bugün iki muharip zümrenin 
iktisadi kudretlc:ıri üzerinde ne i'İ 

bi değişiklikler yapmalda olduğu 
noktası incelenecek olursa görülür 
ki bu harekat ve bunların neticesi 

olarak bir kısım arazinin lngiliz, 
Amerikan ve Hollanda lıikimi)etin 
den Japonyayı iktiaaden kuvvetlen 
dirdiği halde diğer zümreyi az da 

olsa zayıflatmaktadır. Ba mütekabil 
kazanç ve zararın ne derecede ol 
doğunu harp bakımından en mühim 

bir kaç maddeyi ele alrrak tetkik 

edebiliriz. 
Dünyada istihlak olan kauçıı · 

ğun yüzde doksan beşine yakın 

bir lı.ıımı Pasifik adalarında ve Ma 

lezyada iııtlhsal olunmaktadır. Ja
konya kauçuk sahalarını hemen 

tamamiyle işgal etmiş bulunduğuna 
göre dünyanın tabii kauçuk kay
naklarına el koymuş demektir. 

Aksine Amerika, lariltere ve 
müttefikleri için boraları tamamiy· 
le kapanmış bulunuyor .. Buna rai· 
men müttefikler lr.auçuk darlığmı 
bazı tedbirlerle karşılamıya çalış· 
maktadırlar. Bunlar da: stoklardan 
harcama,' eski kauçuk eşyadan çı· 
karılan kauçuk miktarının çoğaltıl· 
ması istihl&kin tahdidi ve sentetik 
kauçuk imalatmıo ısrttırılmasıdır. 

Amerikada oza;ı gören bir kı 
ıım diplomatlar ve iş adımları Jı· 
pyanın pasifikteki emellerini çok 
evvelden tahmin etmekte idiler. 
Japonyanın Çine karşı harekete 
geçmesinden biraz ıonra, yani 1938 
ve 1934 yıllarında bazı Amerikan 
şirketleri cenup Amer kada şirket· 
leri cenup Amerikada Amazon va· 
disindekl kauçuk ormanlarını geniş 
letmeyi !düşünmüşler ve faaliyete 
girişmişlerdi. Diğer bir Amerikan 
şirketi İte Afrikada Liberyada ka· 
uçuk ormanları yetiştirmeğe baş . 

lamqtır. 

Ayni samanda Uzak şarktak.i 
tehlikeyi ve bunun kauçuk kaynak 
lan üzerindeki muhtemel tesirini 
yapmıya başlamıştı. Harp başla. 
dığı zaman da elinde memleketin 
bir senelik oorınal ihtiyaçlarına ye 
tecelc kadar ham kauçuk vardı. 

1939 harbinin başındanberi 
nakliyattaki zorluk dolayıslylo .e•k~ 
eşyadan kauçuk çıkarma faalıyetı 
artmış ve bu maksadla Amerikada 
yeni yeni fabrikalar kurulmuştur. 
bugünkü iıtihaal hacmi senede 
(315 bin tondur. Yeni fabrikaların 
tesisiyle bu nevi istihsalin yılda 
(400) bin tona çıkarılacağı ümicl 
edilmektedir. 

ı 

Sentetik kauçuk imaline re• 
lince ... Bo, Amerikada oldukça iler
lemiştir. Hatta yapıllln enaoın cin· 
ıine, göreceği ite göre muhtelif 
tiplerde senteti.k kauçuk yapılmak· 
tadır. Şımdiye kadar bu · unayiio 
fazla Uerlememit olmasına sebep 
sentetik kauçuğun tabii kauçuktan 
pahalı olmasıdır. Bu hususla Am .. 
rika ticaret onaretinin neşrettiği 

bir raporda şöyle denilmektedir: 

«Büyük mikyasta istihsal, maliyeti 
mühim bir miktarda düşüremediği 
takdirde ıeotetik lr.auçoiun tabii 
kauçukla rekabet etmesine imkan 
yoktur» ... Bununla beraber Ame· 
rikada kauçuk istih1nli muntaza
man artırıtmaktadır. 1942 yılı so· 
nonda [yıllık istihsalin (120.000) 
ton olıcağı 'tahmin ediliyor. Bon· 
dan başka (25 • 30) bin ton ka· 
dar da «neopreve• yani hususi iş 
lerde kullanılan bir tip kauçuk 
imal olunmaktadır. Ayni zamanda 
Amerlkada ve Meksikada «Gua· 
yolu alacı yetiştirilmektedir ki 
bundan da oldukça iyi kalitede 

kauçuk çıkarılabilmektedir. 
Kauçuk iıtiblakinin tahdidi 

r~rek lnrilterde ve rerek Ame· 
rikada muhtelif şekiller almaktadır. 
Evveli kauçuktan yapılmasına kati 
lüzum olmıyan bütün maddeler 
başka maddelerden yapılmaktadır. 
Saniyen sivil ihtiyaçlar için kau
çuk sarfiyatı hemen tamamiyle 
durdurulmuştur. Meseli 11rf moda 
mahiyetinde olan lastik ayakkıtbı
lar ve diğer giyim eşyası ve mo 
bilyalar artık imal edilmemektedir. 
logiliz ve Amerikan mütebassıı· 
ların lf adeııine göre lngilterede • 
ve Amerikada alınan ttıdbirlerle 
ihtiyaçlar hemen tamamiyle karşı· 
lanabilecektir. 

Gene çok mühim bir harp sa
nayi maddesi olan kalaym da esaslı 
istihsal sahaları J!lponların eline 
geçmiş bulunuyor. Hesap edildi· 
diğine röre işgal altında bulunan 
saha dünyada istihlak olunan kala
yın yü-ıde 70 ni vermektedir. Ame· 
rikaya, lnrilterereye kalay bilhaua 
Malezyadan, Felemenk Hiodista· 
omdan, Siyamdan ve Hlndiçioideo 

yaçlarını pa temin edebileceklerini 

iddia etmektedirler. 
Japon istihsalile Demokrasile

rin kaybettikleri iktisadi kaynak· 
lardan biri de petroldur. Gerek 
Pasifik adalarında ve gerek Ma
lezya ve Birmaoyada bulunan pet
rol kuyularının istihsal miktarı 
dünya istih,.llne niıbetle ehemmi· 
yetli bir yekOn tutmamakta ve 
dünya petrol kaynaklarının Domok. 
rasiler ve Mıhverciler arasında İn· 
kisamında hu yerlerin japonya 
eline geçmesi bü)ük bir fark ha-
111 etmemektedir. Filhakika dünya 
petrol İ•tihsalinin yüzde 61 i Ame· 
rika Birleıik devletlerinde yüzde 
11 i Rosyada, yüzde 11 i Vene· 
züellida, 3,5 u !randa yüzde 2 si 
Meksikada, yüzde 1,5 u lrakta, 
yüzde 1 i de Kolombiyada çıka
rılmaktadır. bütün bu memleketler 
Demokrasiler grubuna dahildir. 
Bunlardan hariç memleketlerle be · 
raber Demokrasilerin elinde bulu· 
nan petrol irtihaal kaynakları dün · 
ya petrolonun yüzde 90 nını temin 
etmektedir. Felemenk Hindistanın· 
da, Borneoda, Cavada, Malezyada 
ve Birmanyada Japonların eline 
bir çok petrol sahaları geçmiştir. 
Fakat bunlerın istihsal yekunları 

Ôğrendii'imize göre ticaret vekaletinden alakadar makama gelen bir 
emirde el konma mıntıkasına dahil bazı vilayetlerdeki müstahsil ve tüc · 
car elinde, el konma hükmüne dahil tohumluk için talısiı edilmemiş çel· 

tik bulunduğu ve bunların bozolmağa müsait olduklarından tohumluk 
için tahıis edilmiş olmamak kaydile elinde çeltik bulunan müstahsil 've 
tüccarların bu çeltiklerini derhal pirince tahvil ettirerek oflae teslim et· 

meleri veya bu çeltiklerin ofis tarafından sahipleri namına fabri~aya sev 
ki ve pirinç haline getirilmesi bildirilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler 

Ankara 3 ( a. a.) - Bugünkü 
Büyük Millet Mecliıi toplantısında 
ispirto ve ispirtolu içltiler kanun 
liyiha1ının müzakeresine devam 
edilmiş ve kanun geçen müzake· 
relerden sonra tasvip edilmiştir. 

Meclis yioe bu(ün kö)' mektep
leri ve köy enıtitülerioe ait liyi· 
hanın heyeti umumiyesi üzerinde 

görüşmelerde bulunmuş ve hatip

ler tarafından ileri ı.ürülen müta· 

laalara karşı maarif makilinin ver· 

diği izahatı dinlemiştir . 

Bundan ıonra maddelere ge 

çilmiş ve cuma günü müzakerele · 

re devam edilmek üzere toplan · 
tıyc& son verilmiştir . 

Sevdiği kadını öldüren 
katil yakayı ele verdi 
Bahçe 3 (Huıoıi) - Bundan 

bir müddet evvel Bahçenin Çerçi 

oğlu köyünde E.ıma Torun isminde 
bir kadının ölümü ve birinin yara· 

lanmasiyle · nihayetlenen bir vak'a 
olmuş, bu vak'anın faili firar et
mişti. Jandarmalarımız tarl\fıodan 

araştırma neticesinde katil Kadirli 

kazasının Bahçe lı.öyünde yakalan• 
mış ve müddeiumumiliie teslim e . 
dilmiştir. 

Yapılan incelemede suçlu Es· 
ma Torunu sevdiiini, fakat kadı· 

nıo bımu redetmesinden elinde bu
lanan av tüfeiiy ıevriliıini öldür
düi'ünü ıöylemlştir. 

• 
iaşe müdürlüğün-

yağ yapmıya başladı 

1 

lstaabul 3(hususi). lstanbul f 
katarı yemeklik yağ imali için işe 
mışlardır. Bu istihsal için mezba 

kesilen büyük hayvanların iç 'f' 
rına da el konulmuştur. 

Ticaret vekilliği, sabun fa 
kalariyle yaptığı protokoluo d• 
bikina başlanmasını bildirın" 

Protokola göre lstaobulda 11 
bun fabrikası, 3 milyon kilo s• 
yapacaklardır. 

lzmirdekiler 4, Balıkesirdek 
3 milyon kilo imal edeceklerdit 

Beledly• aeçimleti 
nasıl yapllacak 

Dahiliye Vekilliii önümüı 
sonbaharda yapılacak olan be 

ye meclisi seçimleri hakkında " 

likl.ere bir tamim yapmıştır. V,. 
lik bu tamimde, Belediye mec 

rinin dört senelik intihap de' 
nin bu yıl sona ereceğini, bel 

ye mecliıi seçimi için belediye 
1 

nunu hükümlerinin şimdiden f 
önüne alınarak rerekli hazırlık 
başlanılma11 hakkında beledi)' 
icabeden tebliğin yapılmasın• 

dirmektedir. 

Anıtlar1 korum• 
Heyetinin sergisi 

lstanbul, 3 (Huıusi) Anıtları" 
ma heyeti, Edirne, Bursa ve lst~~ 
daki anıtlara ait mimari rol 

levhalarından mürekkep bir ıı• 
burün Sultan Mahmut türbeııio 
bir dairede açmıştır. 

Sergide latanbul aoıtları0 

tesciline ve arkeolojik hatır• 
tanzimine ait bir köşe de v• 
Bu çok entereun sergi 15 ıil11 

çık kalaeaktırl 

relmekte idi. Burüo bütün bu kay· 
naklar kapanmıştır. Kalay nokıa
nını karşılamak hususunda alman 

tedbirler de kauçuk için alınanlara 
benzemektedir. Tabii sentetik lı:a· 
lay bahis mevzuu değildir. Fakat ge
rek lngilterenin \'Cferek Amerikanın 
bir yıJlıktan faıla ihtiyaçl•rıoı karşı· 
layacak stokları olduğu malOmdur. 
Bundan başka cenup Amerikada 

Bolivyada kalay cevheri çıkar. 
Amerikalılar Teksaı da büyük bir 
tasfiyehane yapmaktadırlar ki Bo· 
livye kalayı bilhaua burada tasfiye 
olunacaktır. Afrikada Belçika kon
greıiyle Nlgeria da le.alay istihsali 
son yıllar zarf ıoda arttırılmıştır. 
Ve daha ziyade de arttırılacaktır. 
Bir taraftan da istihlaki tahdit et• 
mek ve ancak en lüzumlu hallerde 
kullanmak suretiyle demolı.rasiler 

Japon işgaline rağmen _kalay ihti· 

nmum dünya istihsaline nisbetle 
yüzde 4 dü geçmemektedir. Bina· 
enaleyh bu sahaların kaybedilmesi 
yekQn balımmdan Demokrasiler 
için büyük bir zarar teşkil etmez
se de petrolün bulonduj'u yerler 
itibarile mühim bir stratejik zorluk 
doğurmaktadır. Demokrasiler A· 
voıtralya, Yeni Zelanda, Pasifik · 
ve Hindistan sahalarında faaliyette 
bulunmak için petrolü daha uzun 
mesafelerden getirmek mecburiye· 

tinde kalm1şlardır. Bu ise nakil 
vasıtalarının burünkü bakımından 
büyük bir azlığı ve nakil yolları
nın tehlikesi bakımından büyük bit 
zorluk teşkil eder. 

Demoltraıiler Japonyanm har. 
be girmeıile Jabonyadan tedarik 
ettikleri ipekten ve Çinden getir
dikleri antimaandan da mahrum 
kalmışlardır. ipek yalnız bir lükı 
ve ıüı m1'ddesi değil paraşüt ima
linde kullanılan hemen yerane 
maddedir. Antimoana gelince bu 
da mühimmat imalinde, elektrik 
bataryalarında ve dij'er esaslı harp 
malzemelerinin imalinde kullanıl 

maktadır. Çin - Japon harbinden 
evvel d~oya antimuanının üçte 
ikisi Çinden ıelirdi, Bu harp do 
layısile kolaylıkla nakliyat yapıla · 
madırından diğer memleketlerde 

Tarla meselesinden . 
bir cinayet 

Bahçe 3 (Hususi) Bahçe ka · 

zasının belalın köyünden lbrahim 

oğlu Halil Pala bir tarla mesele

sinden dolayı araları açık bulunan 

ayoi köyden Mehmed açık fÖz 
ile oğlu Ahmet açıkgözün tecavü 
züne uğramış, başlayan kavga ne 
ticHinde Mehmet açı it gözün · yar
di mı ile oğlu Ahmet Açık a-öz 
Halil Palayı S yerinden aiır su
rette yaralamış ve firar etmiş ise 
de jandarmalar tarafından yakalan. 
mış, müddeiumumiliğe verilerJk 
tevkif edilmiştir. A(ır yaralı olan 
Halil Pala Adana memleket hasta· 
hanesioe yatırılmıştır. 

deki dünkü toplantı · Yüzme havuzu açdı~ 
1 

Yüzme havuzu hu ayın ı' 
zioci pazartesi günü klüp meo 
!arına açılacaktır. Havuzun ~ .. 
tamiri ikmal edilmiş ve tedl11 

1 Duamı üçüncüde ] 

ZINDIKLAR 

[ Baftar.F1 blrlnclde ] 

Birİiğln teşekkülücde ğörülen 
maksat ve raye şunlardır : 

Satışı çıkarılacak malların 

miktarı, cins ve (iyatlarının halka 
uygan bir şekilde olaıHını temin 
edecek, ayni zamanda arada mo 
tavassit kullanmadan müıtehllke 

muhtaç olduğa meddeyi bul~cak. 
Alım, satım fiyat ve hareket 

seyrini tanzim ederek hariçten re
tirtilecok ve yerli fabrikalarda İl· 

tihsal olunacak maddelerin halkın 

en çok işin~ yarayan şeylere in· 
hisar ettirilmeıini temine çalışa· 
caktır. 

ıou bulmuştur. 

Bir katil lstanb11I 
aslldı 

lıtanbol 3(hosisi)S sone öııc~· 
tanalımette poliı Hasın Ba9rt 
evine hırsızlık için riren ve 1' 
l"nırken Hasan Basriyi bıçakl•. 
düren, yolda kendisini tutnıa1' 

1 yen bekcileri de bıçakla yarıl• 
Nazmi bugün Ayaıofyada f 
adliye sarayaoın önünde aınlı:01 

l l~T-·a_r_ih_i_R_o_m_an_: _52_1 
•================================================= ÇEViREN: Semih Uygur~ 

suali bir kere daha tekrar edioce haka
retle bıiırdı. 

- Ben hiç bir şeye ne tevbe ne de 
iltiifar ediyorum, 

Marton tanınmayacak kadar değiş· 
mişll, Tonuroba oilu başıoı mağrur bir 
eda 'l k ı 1 0 a dırmış. Dudakları arasında 
hakaret dolu b' t b - b 1· • ' p t ır e essum e ırmıştı. 

•pas arın ıol kulağı üıtünde bir demet 
saçını.o ~i'ardığıoın şimdl farkına vardılar. 

1 asılo ıotak bir aük\lnetle 
• - Oğlum l dedi • Bizim b b l k • a a ı va· 

zif emiz senı lman91zlık çamunından kor· 
tarmaktır. Aleyhinde biç kare:ı.im yoktur. 
Benim içimde de zaman ıaman ıurur 
hisleri uyandı. Fakat ben daima alçalma
yı bilirim. Ve omuzlarımı lurbaçlattırdım. 
Halbuki ben seoin babanım ? 

Mastoo hakaret dolu nazarlarla baş 
papası baştan aşağıya kadar süzdü. 

- Sana kırbaç yaraşır 1 • dedi, Çün
lti sen vatansız bir ecnebisio. F ıltat ben 

Toooroba'nın oğluyum 1 
811 çıliın cevap karşııında pıpaalar 

hayretle biribirlerine bakıştılar. 
Tasilo soğuk bir eda ile 
- Aıi 1 Unutma ki hakimlerin huzu· 

runda bulunuyorsun l 
- Borada bana kim emredebilir? 

Baş papas yerinden kalkarak 

- Ben 1 dedi. Bana Allah bu kud
reti verdi. 

Daha sözünü ik.mal etmeden havayı 
titreten bir boru sesi etrafı çınlattı. To· 
nuroba oiullarıoın mekaddes borusu o 
kadar müthiş ve korkunç ses çıkardı ki 
aş1'ğıda elli 'kudurmuş botanın birden 
böillrdüiü zannedilirdi. Papa:ıılar korku
dan titrediler. Marton keskin gözlerilo 
etrafa baktı. O esnada kahinin sözlerini 
hatırladı: Kırlar, karşısına durulmaz bir 
ilk bahar ıiıi ribi inleyerek her şeyi yı · 
karak ıana gelecektir 1 

işte- kırlar oilonu almağa gelmişti. 
- Allah kudreti senin eline detil 

benimkine. vermiştir. Kim ki sana başbuğ' 
Alpar'a elini kaldırmaj'a cesaret ederse 
vay onun haline 1 

Bütün salonu bir ölüm sükQtu kapla· 
dı. Epeyce sonra açık duran pençere 
yanından bir papasıo feryadı işitildi. 

- Eyvah Tasilo efendimiz. Eyvah 
bize. Müşrikler bütün . şehri muhasara 
etmiş. 

Baş papas ponçereye koştu. Diğer· 
lerido arkasını takip ettiler. Gördülderi 
manzara karşısında dona kaldılar. 

Beşenyö atlıları kale dıvarından tak
riben bir ok alımı mesafede bulunuyor• 
lardı. Tepeden tırnai'a kadar silahlı idi
ler. Korkuç bir durumları vardı. Harp 
nızamında bekleşiyorlardı. Her yedi atlı· 
dan sonra biraz açıklık bırakmıılardı • . 
Sol cenahları sabahın sisleri içinde ray. 
boluyordo. Tunçtan bir heykel ribi ha
reket bekliyorlardı. Şimdi hepisininde 
kcskin gözleri killseoio pençeresine çev
rilmişti. Düz bir sıra teşkil eden safın 
önünde kaplan poıtu reyıniş genç ku· 
mandan kınından çekmiş olduğa kıhncıni 
dizine dayamıştı. Kiınsenin haberi olma· 
dan kaleyi 111111 kupttıklarını hiç kimse 

bilemiyordu. Kurt po!lu geymiş boraıal' 
lar ikinci bir defa daha bütün kuvveti• 
rile boruları çalmağa başladılar. 

Ta silo • 

- Bu ne demektir?· diye sordu. 

Sualine tam bu esnada kıhncı ,.~ıt' 
Jatarak içeriye riren kale muhafız ~d' 
mandanı kör Beç cevap verdi. 

- Mulcaddes papam l dedi. Kö~ 
dinliler kaleyi kuşattılar. Kralın iskelefiP' 

zaplöt<iiler. Ne istediklerini bilmiyo~ 
Fakat eier rüıellikle aola;ma;ak ~ 
gün akşama Çanad kalesinin lcorları0 

kebap piıirirler. 
..~ 

Birdenbire içinde eski kahrıoı•11 

hisleri uyanan Tasilo hakaretle 
1 

- Be adam • dedi belindeki kılı0:. 
çıkarda bari eline bir çıkrık al ve k•d~ 
lar gibi ip eiir 1 Yokıa bu haydo t• 
kalenin yüksflk dıvarlarını aşmak için • 
larınıa kanat mı taktılar ? 

(Deuamı ""') 
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ikinci Bir Cephe 
Şarttır 

Peyami 
_ Sata 

Hava boınbardı 

manlarmı ben 
Fransızcadaki 

c.avoir» ve cet· 

re,., f ıillerine, yahut türkçedeki 
•eıaıek:ıt ve «eylemek» masdarla· 
rına benzetiyorum. Bu yardımcı 

lıillerinia tek ba~ıoa bir mana ifa· 
de ettikleri de vardır. 

.;Ren etlim, sen söyleme» de· 
diğitniz de olar; fakat bunlarıo a. 
aıl işi, öteki filleri desteklemektir. 

Hava bombardımanları da böy. 
le. Bunların da yalnız başlarına 
harp sanayii merkezlerinin şurasını 
borasını yıkmak, sivil halk arasın· 
da kork. u uyandırmak gibi tesirleri 
Yok değildir; fakat kara orduları 
nın ve donanmanın büyük hareket 
lerioe yardım etmedikçe tesir sa· 
haları ,pek dar kalıyor. Bunun t:n 
büyük misalini, Almanların lngilte · 

re Üzerinde bir seneden fazla sü· 
'•n korkunç akınlarında ıördük. 
liesap11z dok, tersane, fabrika, 
hıva meydam, saray, tarihi bina, 
apartman ve ev yıkıldı; sayısız a-

dım yaralandı ve öldü; fakat lo· 
tiliz mukavemeti bu milyonlarca 
kileı bombanın altından dimdik ve 
11P•sarlam çıktı. Almanlar Büyült 
Britanya adalarına ihraç yapma· 
dık.ları için, koskoca ıene, her Al· 
lahın günü devam eden bava 
boaıbardımanlarından istedikleri 

ııeticeyi alamadılar. 

ln2ilizlerin Kolonya üılüne 
Yaptıkları hnva akını ilı.inci bir 
Cepheden vazgeçtiklerine ~elil O· 

labilir mi? Zannetmiyorum. Düşün· 
~eli ki Büyük Britanya adalarının 
Yuı ölçüsü 244 bin lı.üıur kilomet
r~ ınurabbaıdır; Avrupıda mihve· 
rın eınri altında bulunan toprak· 
larıa dört milyon kilometre murab 
baından fazla, yani lnıilterenin 18 

ı-.tılidir. Bu topraklarda,. Fransız, 
Belçika, Hollanda, Polonya, işgal 
edilen bir kısım Rosya, Çekoslo· 
\'altya, Almanya ve ltalya harp sa· 
ııayii tek hedef için çalışmaktadır. 
Alınanya bir sene geceli gündüzlü 
hava bombardımanlarile bu top· 
'•ltlıırın on seltizinde biri kadar 

Yere sıkışan İngiliz harp sanayiini 

~•lce uğratamadı. Üıtelik hava 
Uıleri de Büyük Britanya adalarına 
Çolc, Yakındı. Aoılo • Sakıonlarm 
~ihver lınrp sanayiini felce ve'/• 
A.vrupıı ıivil halkını bozıuoa oi· 
'•tınıyı ümit edebitmel"ri içio, 
duşınanlarıoıo hava kuvvetlerinden 
en az 18 misline sahip olmaları 
14 ~•ınıelir lr.i, hayııli rakamlar bu· 
11

" temin etse bile, Anglo • Sak· 
•onların alacağı netice, nazari ola 
'•k, Almanların Bilyük Britanyada 
aldılttarından fazlıı olmaz. 

1'ek başına h'lva bombardı· 
'-'anlarının harbi ~azaoaca;ıoa i· 
naııınaltta mazuruz. Netekim logil· 
lere . El .. L nın Vaşington Büyük çısı 
b ı;>rd Halifalt•, Kolonyaya yapılan 
'Ya hücumunun Garbi Avrupayı 

•;iter çıkarmak iç1n bir ~azırlık 
0 dııtonu söyledi. Geçen gün de 
Ya~d ~ l 
~ 1lrtmız gibi Anılo • Sakaon ar 
"'upanın karasında ve Alman 

Orduı - - d'L unun karş111nda gorunme ı .. -
~~· havadan da ıudan da büyük 
Qlt it ' 

•raınet beltllyemezler. Demok· 

~•sı lleıninde yükHlen bütün es~r
tı~' lnırilterede ve Amerikada bu 
)1) •nlaınıyan kalmadığını gösteri · 

r, 

~ (Taıvlrlefkirdan] 
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"Spor ve Cemiyet,. 
YAZAN Ömrümde bir 

şehir stadyomn· 
muna gidip de Dr. Rasim 

Adasal 
memleket genç· 

liğinin spor heyecanına şahit ol· 
mıyan bir arkadaşıaı , fudbol ıoaç·. 
larına gösterdiğim alakaya hayret 
etmektedir . Ben de onun pazar 
günleri dumanlı ve dar bir odada 
tavla şakırtısına karşı göııterJiği 
hassasiyete ve tahammüle hayret 
etmekteyim • Spor devrimizin kud· 
ret ve eDftrji sembolü , bedeni 
sıhhat ve ahengin nazımıdır . Bu· 
gün dünyamızda en medeni mil· 
letler sporun bütün sahalarında 
temayüz eden milletlerdir • Dai 
tepelerinde , havanın stratoefer 
tabakalarında , kızgın kum çölle. 
rinde , karlı steplerde ve denizin 
derinliklerinde harp ve hatta gün 
delik hayat metodlo sporla işlen 
miş olan vücutların eseridir. 

icabında tayyare ile sekiz bin 
kilometrelik hava mesafesini kat· 
eden modern liderlörin hepsi de 
sporcudur . Milli Şefimizin zaman 
zaman stadyoma şeref vermekle 
spora verdikleri ehemmiyet hepi· 
mizce malOmdur . Sipahi ocakla
rının eo faal himileridir . Spor 

yalnız bugün değil , eski çığlarda 
dahi şehirler ve milletler arasında 
içtimai bailılıklar temin etmiş olan 
faydalı bir vücut meşgalesi ve 
aotrenmanıdır . Olimpiat oyunları 

ilk asır insanlarıoın · ihtiyaçtan doğ 
ma bir icadlarıdır • Etki cedl~ri
mizio ltalabalık seyirci kitleleri 
Önündeki at yarışları , c'rid oyna· 
)arı , güreş müsabakaları da bu 
neviden içtimai tezahür)erdendir • 
Harp başlamadan evvel Avrupada 
Türk ıüvarilerioio iımimizi takdir. 
le yaymaları ltnıuıundaki muvaffa 
kiyetlerini hepimiz hatırlıyoruz. 

lnrilizler bize daha bir kaç 
ay önce bir dostluk ve sempati 
tezahürü olmak üzere Ankaramıra 
kuvvetli bir fııdbol takımı rönder. 
mi§lerdi . Bu fudbolcuları binlerce 
aydın kafalı yurddaş idare merke
zimizin vekilleri de dahil olduiu 
halde yüzlerde münevveri ıörme· 
ie koşmuştu . Yeni yeni yetişeo 
neslin her ferdi hiç olmazsa bir 
nevi ıpora heyecan ile bağlıdır . 
Erzuromda kayaiın , lstanbulda 
yüzmenin , başka bir yerde avcı 

lıiın raibet ıören bir spor olma· 
sı tabiidir • Fakat bütün bunlar 
arasında fudbol daima bir opera 

veya bir tiyatro ribi büyük bir 
seyirci kitlesi cezbeden cemi bir 
spordur . logilterede bir Arsenal 
kulübünü bir anda yüz bio !:işi 
seyr~der • Bu halk grubunun Ba· 
lıkesir şehri nüfusunun dört misli 
olduğunu unatmıyalım . 

Daha dün Nıtzilliden şehrimize 
şevk ve ıayretle koşan büyük 
bir fabrıkanın çalışkan delikanlıla 
ra bize tertemiz ve centilmence 
bir fudbol oyann gösterdiler. On· 
ları yenen Bahkesir çocukları da 
sporculuia yakışan bir tevazu 
ve terbiye ile oynıddar ve büyük 
bir ıamimiyet bava11 içinde trene 
bindirdiler • Hakiki ıporda daima 
11galip sayılar bu yolda mııilOp,. 
tevazu parolası caridir. 

Ufık Balıkeıirio güzel saha· 
sında temiz bir hava teneffüs ede· 
rek ba heyecanlı oyunları seyreden 
iki binden fazla insan arasında vi· 
liyetio başı, Parti başkanı, birçok 
güzide memurlar, subaylar, do'dor 
lar, öiretmenler, tüccarlar, talebe 
ve asker vardı. Nazilliden elli yai 
taciri Balikaaire ıelip alışverış ya-

pabilir, bu da içtimai bir hareket · 

dir. Fakat kimıeoin haberi olmaz 

halbuki meşhur bir fabrikanın sü· 

mer çocukları Balıkesir gençliği ile 
Nazilli ıençliii ve daha doi'rosu 
iki şehir araııoda bir sempati ya· 
rıtmı~ oldular. 

Bundan daha tesirli içtimai bir 
amil mevzuabahiı midir? fşte buna 
futbola medyunuz; ve onun için· 
dir ki heyecanla spor saha11na ko· 
fuyoruz .. Bir mliddet ıoora Balı
ltıeııir futuolcuları da Nazilliye gi: 
dince bu bığ'lıhk ve doıtluk bir 
kat dah. artacak ve Nazilli Ege 
çocuklarının spor kııdreti ve terbi· 
yesini ıcvri ile karıılıya caktır. 

"Balıke•lrden,, 

BUGON 

Amerika ayanında 

BugUn 
Bulgaristan, Macaris
tan ve Romanya 'ya 
harp ilanı müzakere 

edilecek 
Ankara 3 · (Radyo rezeteıi) 

Geçenlerde de söylediiimiz gibi 
Amerika Cumhurreiıi Mister Rnz. 
velt Mecariıtan IRomanya v e 
Bulgaristana harp 'lin edilme-
sini istemişti. Bu meseleyi tetkik 
etmek üzere ayan mecliıi yarın 

«burün» toplanacaktır. 
Yalnız bu hup ilanı meselesi 

nio entreııın tıırah şudur ki: Miı

ter Rıızveltin harp ilan edilm•sini 
istediği bn devletler çok evvel 
Am'!rikava harp ilin ettikleri hal
de Amerika bunlara henüz harp 
ilin etmemiştir. 

Esasen bu devletler o zaman • 
Ameriltaya harp ilin ettiklerinde 
Amerika Hariciye müsteşarından 

pede~ Ameriltanıo bu devletlere 

harp ilan etmediği sorulmuştu. işte 
şimdi Amerika Cnmhurreiıi bu sor 

2ulara harp ilan edilmesini iste· 
mekle cevap vermiş oluyor ve harp 
ilanında ssbep · olarak da ileri ıü·· 
rülen şudur: . 

Bug-ün Amerikanıo harp hali· 
ne rirmHi istenilen bu üç devlet 
Mihver devletlerine karşı fili yar· 
dımda bulunmaktadırlar. Mihver 

devletlerine fili yardımda bulunan· 

lar ise Amerikanın düşmanıdırlar. 
Sırasırıı da kaydetmemiz lazımdır 

ki : 
Burün Amerika ayanmdan harp 

ilin etmesi i9teailen bu üç devlet 

ten g-erek Romanya ve gerekse 

Macaristan zaten Mihvere fili yar
dımda bulunmakta idiler. Bulraris
tan ise fili harekete iştirak etme· 
mekle beraber onların ortakları 

arasında idi. Mister Ruzvelt ayana 
harp ilanı için yaptığı teklifte Bol· 
garistan hakkında da şuoları bil · 
dirmiştir: 

Vakıa Bulgaristan Mihvrırle fili 
hareltete iştirak etmemiştir. Fakat 
buna rağmen Mihver liderlerinin 
isteklerine boyun eğmiştir. 

Amerika Reiıicomhuru bu dev
lete ilanı harp edilmeaini istemesi. 
ne raimen Finlandiya haric tu· 
tulmuştur. 

Bunun sebebi ise Amerikanın 

hila mihverden ayırabileceği ka· 
naatinl muhafaza eıtmesidir. 

Musolini 
Libya'ya 
Gitmiş 

Aokarıt 3 ( Radyo gazete 
sinden) - Londra radyosunun 
bildirdiiine göro ltalyıın Baş· 
velr.ili Mos,lini ileri hatları ya 
kmdan teftiş etmek üzere Llb 
yaya gitmiştir . lngiliz radyoın · 
nun verdiii bu ha~er başka kay 
naklarrlan teyid edil rn~ roi~tir. 

Amerika 
Harp malzemesi için 
11 ayda 3 milyar 
552 milyon 676 
bin dolar sarfetti 

Vaşinıton 3 (a.a) - Ameri
kanın mayıs ayındaki harp masraf 
ları 3 milyar 552 mily oo 676 bin 
doları bulmuştot. Bu rakam .-nisan 
ayına nisbetle 300 milyon dolar 
fazladır. Geçen 1914 .harbinde 
Amerikanıo harp masrafı 19 mil· 

yarı ieçmemi,ti. Harbin daha ilk 
' aylarında Amerikan harp masraf· 

larıntn bu kadar artması. harp mal · 
zemotinin iştira kabiliyetinin yült
sekliiioi göstermekle beraber re-

niş bir surette harp malzemeıioin 
imal edilmekte olduğunu da teba· 
rüz ettirmektedir. 

Onun içindir ki bu devlete 
karşı harp ilin eoilmesi talep edil· 
memiştir. 

Şurasını da kaydedelim ki harp 
ilin edilmesi istenil~n bu ilç dev. 
)et üzerinde haklı vaziyeti deiişti· 

remiyecektir. 
Yalnız bu üç devletin Ameri· 

kadaki tabaları düşman addedile· 
celc ve ona göre muameleye tabi 
tutolaca klard ır. 

lnriliz radyosu ise buıünkü 
yaplıiı Bulrarca neşriyatıode şun - . 

ları ıö ylemiştir: 

«Artık Bulgariıtanın hattı ha
reketini tayin etmesi zamanı gel 
miştir. 

Buda aocak Bulıar milletini 
çıkmaı bir yola sevkeden Bulrar 
Kralının başlarından kovmakla ka· 
birdir. 

Bulgarlar ancak bunn yaptık· 
ları takdirde yarının kötü akibe
tinden kendiler ioi kurterabillrler. 

48 saat zarfında 

ingilizler 
Ren havzasına ikinci 

muazzem bir akın da
ha yaptılar 

Loodra 3 (a.ı) - Ren çevre· 
•İne yııp ·lan ve bu defa bilhaua 
Es!ene )'Önfetilen ikinci akın Al 
mal harp endüstrisini yıkmak için 

başlanan muharebenin hangi fikir

den mülhem olduğuna gösteriyor. 
Ayni gece 1000 bomba uçağı gön· 

dermenin hakiki bir teşkilat eseri 

olduiunu taktir edebilenler için 48 

sant içinde ayni ıenişlikte bir akı 
nın ne demek olduğu kendiliğinden 
anlaşılır. 

l'l r iliz uçaklarının verdiii za

yiat Kolonyaya nazarao az olmuş 
yalnız 35 lnriliz uçağı üslerine 
dönmemiştir. 

Avustralya hava kuv · 
vetlerlnln taarruzlara 

Melburn 3 ( a. a . ) ·- Avuıı· 
tralya tebliri : 

Timorda hava kuvvetleri ta
rafından Atambeva'ya edilen bir 

hücum esnHında Japon kışlaları 

yıkılmış bir çok yanğınlar çıkarıl

mıştır. Rapolde müttefik uçakları 

hafif bir uçuşla hava meydanını 

mitralyöz ate,,ine tutmuşlardır. 

s 
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ı 4 Haziran Perşembe 

Türkiye Radyodifüzyon poıtaları 

Tnrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Program ve Memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Karışılc program 
(pi.) 

7,45 Ajans haberleri. 
8,00 Müzik: Karışık programın 

devamı (pl). 

8,15 -
8,30 Evin saati. 

12,30 Proğram ve meml~ket 
saat ayarı, 

12,33 Mü7.ik: Saz eserleri. 

12,45 Aians haberleri. 
13.00 -

13,30 Müzik: Şarkı ve türkil
ler: 

t8,00 Prorram ve memleket 
H&t ararı. 

18,03 Müzik: Büyük Faaıl. 

19,00 Konuşma (Dış poltikıı 
icmali). 

19,15 Müzik : Dans Müziil 
(Pl.) 

19,30 Memleket saat ayarı ve 
Aians Haberleri. 

19,45 Müzik: Oda muıikisi. 
Haydn Trio'ları. 

· Çalanlar: 

Ferhunde Erkin {Piano). 
Walter Cerhardt {Keman); 
Edip Sezen {Violonsel). 

20,15 Radyo ıazetosi. 

20,45 Müzik: Uşak makamın· 

dan şarkılar. 

Japon istilası ve 
bazı ham maddeler 

21,00 Ziraat Takvimi. 
?.1,10 Müzik: Şarkı ve türküler 
21,30 Konuşma (Kahramanlar 

( Baıtarah ikincide) 

bilhassa Meksika ve Bolivyadaki 
antimuan daha fazla inkişaf etmiş 
bulunuyor. Demokresilerin ipeği 

dünyanın diier kısımlarından te 
darik edecekleri ve ipekli mensu 
cat imalini belki taı.oamile durdu· 

racakları şüphesizdir. Antimuanı da 
diğer kaynaklardan tedarik et· 
mektedir. 

Japon istilasının bu lüzumlu 
maddeler bakımından tesirini hüla 
sa ederek diyebiliriz; Japonya bu 
rüne kadar iştigal etiiği sahalarla 
iktisaden çok zenrinleşmiş ve kuv
vetlenmiştir; ve hiç şüphe1iz, harp 

kudreti de artmıştır. Buna muka · 

bil Demokrasiler bazı mühim dar· 
hklara ve zorluklara uğramışlardır. 
Fakat bu darlıklar va ;,orluklır 
henüz harp rayelerini mühim bir 
derecede azaltan'< mahiyette 
değildir. 

saati). 

21,45 Müzik. Radyo Senfoni 
orkestrası. (Şef: Dr. Praetorius) 

1. Glazoonoy: Serenad, La 
Majör, Op. 7 

2. J. Ch. Vorel: Faıot ve 
Ohna için Konçerto. 
(Saim Türkmen, Şakir Yolaç). 
3. J. Strau11: Cenuptan Füller; 
4. Borodin: Poleveç Dansları. 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar. 

22,45· 

22,50 Yarın ki Prorram v e 
kapanış 

Avrupaya kötU mal yol· 
hyan biri mahkOm oldu 

lstanbol 3 (Huıuıi)- Avrupaya 
slpariıe muhalif fena kalitede mal 
gönderen ihracatçı Salomon, bin lira 
pua cezasına mahkOm edilmiıtir. 

Merakh Şerler ispanyada 24 gözde için ihtas edile~ bir nişan 
Son ispanya hükümdarı on üçtıncü Alfon

sun ölümü ile beraber, meşhur lıpanyol nişanı 
olan altın yapağı nişanıoı verebilecek son hü · 

izafeten ancak yirmi dört şövalyeye \lerilmi~, 
fakat bir kaç JOne sonra nişan hamillerinin a
dedi otuza .çıkarılmıştı. 

] 
yonun ihdas ettij'i nişanı ıölgede bırakmaia 
devam ettiğinden Napolyon üç altın yapağ-1 
nişanını . ihdas etmek istemiştir . Bu nişan , 
kordeliya asalı üç altın koçtan ibaret olacak 
ve muharebelerde en az üç defa yaralanan 
askerlere verilecekti. 

kümdar ortadan kalkmış oluyor. Altın yapaiı 
nişanı 512 yıl evvel ihdas edilmiş olup, İngiltere 
oin meşhur diz bağı nişanı kadar kıymetli ve 
eskidir. 

Altın yapığı nişanını 1429 senesinde Bo· 
urgone dükü Phlllppe le Bon.. ibdaı etmiş~!'· 
Dük Philippe milthiş bir kadın avc111 idi. Uç 
defa evlenmiş olmaıına ratmea 24 gözdeıioia 
saçlarından bir gerdanlık yaparak boynuna ta 
kıyordu. 

Bu nç rerdanlığm ortasında. bulunan ~ı· 
zıl renkte bir tutam saç, herkesın nazarı dı\t. 
katini celbedipordu. 

Bn kıaıl saç latamı, baş gözdesi olan Ma· 
rle de Crumbul're'nn aaçlarından kesilmişti. 

Diier ltadınlar ve dalltavnklar lusltanı;lık 

hiasile bu rerdaolıklar ve baş gözdesinin saç 
larıoın renriyle rizllden ıizliie eileniyorlardı. 
Bu iıtihzaları duyan Phillppe bir gün bir içti
mada, davetlilere hitap ederek şiddetli bir li· 
aanla: 

- Bu tutam saçla alay edenler, yarın bu· 
na aıaıııi ehemmiyet ve kıymeti vereceklerdir, 

diye baiırmıştır. 
lariltere kralı üçüncü F.dvırd'ın 1349 se· 

nesinde balo ortasında kontes Şaliıbury'an r~· 
re düşen çorap barını kaldtrdıasnı ve kendısı 

le alay edenler: 
- Bandı bir fenalık görmek ayıptır. Bu 

diz bağıyle alay edenler, bunu taşımakla şeref 
ve iftihar duyacaklardır. . . . • 

Diye batırmış ve bnoun ıçıo de dız barı 
nişanını ihdas etmiş oldupnu batırhyao Bour-
rone diltü Philippe altın yapajı nişanını ih· 
daa •tıniıtfr. 

Biday•tte, altın yapaia nlı•nı• 24 ıözd•y• 

Bu nişanı taşıyanların merasim üniforması 
pek muhteşemdi. Kırmızı kadifeden bir elbiıe 
kenarları sırma işlemeli al renkte kadifeden 
bir manto ile kırmızı reukte çorap ve iskarkin, 
erguvani bir bonnet... 

Nişan bir altın rerdanlıia asılmış bir koç· 
tan ibaretti. Ba ni~an nizamnamesinin bir mad · 
desine ıöre Bourgone hanedauınıo erkek ev· 
lidı kıılmıyacak olursa son hükümdar kızınıu 
zevzi bu nişanın ıefi olacaktır. 

Philippe le Bon öldükten sonra oğlu Yıl· 
maz Sari yerine geçmiştir. 

Fakat Şarl; 1477 senesinde erkek evlid 
bırakmadan öldüj'ü ve kızı Mıri Avustralya 
arşdülderindeo MaksiD'iliyen ile evlenmiş oldu. 
iu cihetle, nişan nizamnameıioe fÖre altın yap. 
raiı nişanının bütün hukuku Habsbourr hane· 
daoına reçmiştir: 

Habıbourg hanedanı ispanyada söndü··· 

zaman Bourbono' lerden beşinci Philippe ~: 
nişan üzerindeki haklarından feragat etmek 

i~tememi~ ~e lı~aoya krallarının altın yapai'ı 
nışanlarını ıstedıklerine tevcih etmek hakkını 
muhafaza etmeleri , fakat asıl ni,aoın Avus· 
turya kral haaedanında kalması kararlaştuıl· 
mıştır . işte bu sebepten dolayıdır ki , o ta· 
rihteoberi altın yapaıı nişanı Jıpanya ve Avu•· 
torya kral hanedanlarının müşterek malı ?!: 
muştur • Napolyon , iktidar mevkline ,-e~tıgı 
zaman bir şövalyelik nişanı ihd•• etmek ıst~· 
mit ve bu maksatla bugün Fran .. nın en bu· 
yilk nişanı olan Legion d'honneur'ü ihdas et. 
mittir , Fakat altın yapa;ının şöhreti , Nap<>l· 

Napolyon 1809 senesinde bu projesini ta· 
hakkak ettirmek üzere iken Marle Louiıe ile 
izdivacı müzakerelerine b~şlanınışttr. 

Napolyon müstakbel kayın pederi , Avua• 
t~rya-Ma~a.ristan i?1paratoro ikinci Jozefi ia· 
cıtmemek ıçın bu nışaoı ihdas etmekten va:ı 
geçmiş ve Lerion d'honneur , fevkinde yarar. 
lık ıöstereo askerlerin taltifin• aid yegane ni· 
şan olarak kalmıştır. 

Ün dokuzuncu aaırda altın yapıtı nişanı 
hflmillerinin üniforması kullanılmaz olmuş , bu 
nişan hamilleri altıo kovu • pek aiır olaıı al• 
hn ferdanlık yerine kırmızı bir kordeliya Hl• 

lı ~larak takmai• başlamışlardır. 
Fransız ricalinden altın yapaiı niıanın1 

alanlar mareşal Ma~ Maho? ' Reiılcümhur Fe· 
liks f aorfl ve P~ıocaredır • Altın gerdanlık 

. ,_ beraber nışanı alanın elinde L l 
nışan.. .b. - lü .. a ır • 
F k t nişan sahı ı o nce , altto yapa· • a a b fı nışa· 
nını ,-erdanlıkla era~er vereoe iade etm•l 
liııumdır . Madam Poıncare kocası öldOkt 

1 • . 'l •o •onra a tın yaparı nışanı e gerdanlıfı ve be 
rat senedini , ispanya taç ve tahtından f • 

l era· 
(at etmiş o masına ve artık kral ol 

• mam&1ına 
ragmen , sabık kral on üçüncü Alf . d 
t . t' on1a ıa • e mış ır • 

Burün altın yapağı nişanını ' aabık lıpaa. 
ya kral hanedan azaları 

' dük Otto Hab9bourg , 

F erdiuand taşıınııktadır. 

sabık Kayaer , arş. 
sabık Bulgar Krala 



40 Yaşındaki Kadın. 20 yaşındaki kadın. Bunlardan 

hangisi daha iyi sevmesini bilir? İşte. 

Y Alll~< SINIMA 
Bu Akşam 

Göstereceği ve iki büyük Artist 

OLGA TCHECOWA ve BRIGITTE HORNEY 
ln fevkalade bir tnrzda yarattıklan 

Hissi, heyecanlı ve güzel filmin başlıca mevzuunu teşkil 
etmektedir. Mübteşem, Rudretli bir nefis bir film 

ilaveten: 
Bütün halkm tekrar ve tekrar görmek iste-

dikleri ve her taraftan vaki umumi arzu üzerine 

Türkçe Sözlü ve şarkılı büyük şark filmi ____._ 

Pek yakında 
KATHARINE HEPBRUN 

ÖO<dhtlıır<eını AşlK IFDIL.MDNCE 

Seyhan Vilayeti İaşe 
Müdürlüğünden: 

1- isimleri aşağıda yazılı Bakkallarda, memurlar hariç 
halka pirinç satılacaktır. 

2- Satılacak pirinç sağlam ve kırık olmak üzere iki cins
tir. Fiyat mürakabe komisyonunca sağlama (47) kırağa da (25) 
kuruş fiat takdir edilmiştir. 

3- Haziranın üçüncü çarşamba günü başhyacak olan bu 
satış Mayıs ve Haziran aylarına aid ekmek karnelerinin sol ve 
yukarı tarafındaki (Mayıs) yazısını taşıyan kısmı kesilmek su
retile yapılacaktır. 

4- Beheri bir kiloya tekabül eden bu kuponlar sahipleri 
tarafından değil, Bakkallar tarafından kesilerek yapılacaktır. · 
f:Sir kupon karıılığı olan bir kilonun bedellerine göre sağlam 
veya kırıktan alınması isteğe tabidir. 

5- Evlerde kesilip kupon halinde getirilenlere verilmiye· 
ceği için buna dikkat edilmesi lizımdır. 

ı- Turan Tüzmen 
2- Mehmet Emin Durmuş 
3- Mahmut Ôzergin 
4 - Ethem Soyergin 
5- Said ve Samih Görgnn 
6- Mehmet Yağltcı 
7- Aziz Naci 
8- Mustafa ve Mahmut Akkoyunlu 2068 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdiye kadar alelyemde demircilik ve tornacılık etmek

te iken şimdilik bu işleri yapmaktaı1 sarfınazar ederek, yal· 
nız ilitı Ziraiye yedek parçaları ve hurda demir alım satı
mı ile iştigal edeceğimi sayın müşterilerime ilan ederim. 
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ÇİFTEHAN 
Kapllcalanyeni müs· 
tecirin elinde bOtOn 
noksanları ikmal edi
lerek açılmıştır. 
Kaphc~da müfterilerin istirahatleri 

ve iaşeleri temin edilmiştir. 

Temizliğe son derecede itina edildiğinden 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkesin 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, kasap 
ve gazino açılmıştır • 

BUGÜN 

942 Modeli 
TELEF UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmaksızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modelleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

/slahige, Ulukışla, Fevzipaşa ve mütemadi cereyanı 
elektriki santralı olan şantiye merkezlerine tavsiye 
olunur. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71: Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mt.ZlMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyesini açacaktır. 

2026 

T. iŞ BANKASI 
Küç!ik tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
1 

KEŞIDELERı 

2 Şubat, 4Magıs,3Ajustos,2lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 ur'alılc 2000. Lira 

3 
" 

1000 " - 3000. .. 
2 

" 
750 .. - 1500. 

" 
3 .. 500 " 

1500 
" 

10 250 .. - 2500. ,, ,, 
40 .. 100 " - 4000. .. 
50 •• 50 .. 2500. 

" 200 •• 25 ,, 5000. 
" 200 

" 
10 " 2000. •• 

TUrklye ı, Bankasuia para yat1rmakl• yal· 
nız para blrlktlrmlf ve f alz elmı, olmaz, ·~nı 

zamanda talllnlzl de denemı, oluraunuz. 377 

illn 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık 
Ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve· 
Seyhan nehri üzerinden Adan11ya nakil ve l 00 adedi Karai
salada, mütebakisi Adana istasyonunda gösterilecek mahalde 
teslim ve şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 
6 metrelik, 710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 170 
adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet çıralı çam telgraf dire· 

ği mübayaa edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2- Direklerin muhammen bedeli beheri (8) liradan (23920) 
lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır. 

3- Eksiltme 10 6 942 çarşamba günü saat 16 da Seyhan 

P.T.T. müdürlüğü binasmdaki arttırma eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4-· Bu babtaki şartname her gün· mesai dahilinde • mü
dürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mek
tuplarını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesi· 
kalariyle 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu
na uygun alarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e 
kadar eksiltme komisyonuna tevdı edeceklerdir. Postada va• 
ki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 2037 27-30-4-9 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki büyük ve heyecanlı Türkçe sözlü filnı birden 

1 

Gangester filmlerinin en heyecanlısı ve en meraklısı 

Amansız MOcadele 
2 

Çarlık Rus devrinde Kazaklarla Çar askerleri arasında 
geçen kanlı maceraları musavver büyük heyecanlar filmi.. 

Asi Kazak (Tü.rkce) · 
' 

4 Haziran 1942 

Asri Sinemanın 
' 

YAZLIK BAHÇESi 
s~~;~· Bu akşam s::'a-::· 
Şark sinemacllığının en muazzam 

ve en muhteşem şaheseri 

ümmü Gülsüm'ün . 
Türkçe sözlü - Arapça şarkllı 

Harunurreşidin 
Gözdesi 

Tarihin kaydettiği en büyük ve en kanlı aşk macerıs•· 
Şark saraylarının kenlı ihtirasları ... Sefahatlar . • Yüzlerce 
rakkase ve nıuğanniyenin bayram eğlenceleri . . Birılerct 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançlı~ 
ihtirasları ... Harunurreşidin veziri ve süt kardeşi CaferiP 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar .... 
İLAVETEN : 

Fevkalade eğlenceli ve renkli 
MIKI MAVZ 

AYRICA : RENKLi ŞORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

Seyhan Orman Çevir"' 
ge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Mikdarı Beher lcentalıoııı 

Hacmı Mahammen vahit fiy 
Cinai M3 03 Kental Kilo Lira Kuruş 

Çam enkaz odunu 6600 00 12 

1- Hatay viliyetinin İskenderun kazası dahilinde Turarı 
seki ormanından (6600) kental çam enkaz odunu satışa çr 
karılmıştır. 

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

3- Beher kentahnm muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4- Şartname ve m"kavelename projeleri Seyhan 0' 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden lıkerıdt' 
run Or. Bölge Şefliğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 

7- Taliplerin ihale günü olan 19 6 942 günü saat 1
1 

de teminat makbuz ve ticaret odası ve:sikalarile birlikte set 
han Or. Çevirge müdürlüğü satış komisyonunda hazır b 
lunmaları (Ticaret odası vesikası köylülerden istenmez) 

8- Orman · on ay müddetle verilecektir. 

9- Orman 4-6·942 gününden itibann 15 gün müddet 
satışa çıkarılmıştır. 

10- BilUmum mesarif müşteriye aittir. 

l 1 - Orman br:deli üç taksitte ödenecektir. 
2060 4-8-12-16 

ilin 
Satıhk tarlalar 
1- Şarkan: hali, garben ya· 

rımcaya giden tarikim, şima

len · ve cenuben: cebel olan 21 
hektar tarla .• 

2- Şarkan: Şif, garben ya· 
rımca tariki, Şimalen: dügün 
yurdunda olan Şif ,cenuben: 
Sahibi senet tarlası olan 32 
hektar tarla. 

3- Şarkan hali ve koçallı 

deresi, garben: Kuzgun deresi, 

Şimaaen: dedelere giden yol, 

cenuben kayalı ormanı ile mah· 

dut olan 32 hektar tarla Sa

tılıktır. almak isteyenlerin tak

si meydanı civarında Demirci 

ve Tornacı Yunus Seyhan'a 

1 Adana C. Müddei 
Umum ili ö i ndsf 

Adana merkez ceza evilll 
6· 942 güniinden mali seııe 
na klldar bir senelik ekme~ 
yacı olan tahminen seksen bİll 
ekmeğin 27 · 5- 942 tarihind,.. 
bareo kapalı zarfla ekslltme 
nulmoş vo ihalesi teklif edi "J 
yatlar haddi layık görüldüiO 
dirde l 1- 6. 942 perşeınb• 
saat 11 de ihale edileceğicıd"' 
lip olanların o/o 7,5 niı ~ 
(1050) liralık teminatı ınu"'~ 
iJe teklif mektuplarının ihal• 
saat ona kadar momuriyctioıi•~ 
d.• . • •" ıı ve şartnameaının ceza ,1 
her vakıt görülece(i ilin °~ 

27-31-4- 9 
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