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T•laton ıaa Po•I• ıc 48 -
Aııone ı tıllrtı 14, Allı 
•Ylıil 7, aytrtı 12S Kr ·-l lln tartları ldara lla 

kararlattırıhr . 

Ankara, 12 /Husust/ Etibank 
sermagesinin 100 milgon liraga 
ibltfiına fiti Siimt1rbank sermage· 
sinin tesgidine dair Meclise iki 
ltfgilıa 1111rlldi. 

t ı CS> K u r u • t u r 
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Ebedi Sef'ten Milli Şef' e - Hariciye vekilimiz -
ikiJlCİ Kol ·Bugün M~<CLÜ~ IF?>A RTU G RUPUNDA 

SAM SUN'DA iZAHAT VERDi 
Koşuya Başlıyor 

Ankark 12 Bayrak bir be 

Hususi ) - 19 E [ t/ t[ ı • J vet tarafıodan Ji. 
mayıs salı günü rzurum u a e er e ınue manda bulunan bir 

S\ftt 11 de, Üze. l k b • • • b k femiden alınacak 
rinde (f.'>eai Şef yo a Çl an " ırıncı agra ve 23 yıl Önce 
ton Milli Şcl'e) Atatürk'ün kara 
kelimeleri yazılı Erzincana vardı va ayak bastıkları 
Bayraiı 19 may11 ,~::z:::::::= iskeleye çıkarıla 
ıtadyoınuna ulaştıracak. olan atletler tarihi ve sem- cıHır. Burads kıta bir törenden sonra, bir nama• 
bol''· -d 1 b 1 '-ıır. o ov erine b ışlamış bulunmaktadırlar. ralı atl"t saat 11 de koşmağa aş ıyacad ı r, Samsun 

1 
E·z.u •um'J an Alatürk'ü ı 1919 da misafir kaldık atletlerinin armağanı, Amasya, Tokat yoluyla Sivas' " 

arı Cumhuriyet caddesindeki evden alıoararak yola gidecek ,.e gene 15 may11 cuma günü 11at 17,30 da 
~~\:an, b:ıyrak, 15 mayıs cuma rünü saat 17.30 da Erznrom\uların varışları sırasında, tarihi konrrenin 
ıva0~ var&Dış olacaktır. toplandığı lise binasına getirilecektir. 

ıger taraftan yarm (bugün) ikinci kol da Sam Ayın 11 inci pazartesi günü, E~zarumda yapılan 
1

1
:nd n lcoşuyıı başlayacakhr. Samsundan gelen ma bir t2!'enden sonra Erzuramlu atletler elinde yola 
"ınatı " B bi t" gore, ayrai'ın yola çıkması münasebetiyle çık.arılan bayrak Erzincana varmış ve Erzincan at . 
r oren hazırlanmıştır. !etlerine teslim edilroiştir. ~ 

Yerinde bir tedbir 
. -

Türk - lngiliz dekla-
Ankara - 10 

Yazan : CAViT ORAL 
T arihin hor devrinde bir çok 
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2 milyon 
Alman askeri 
Doneç cephesinde 

Mübadil 
isleri 
Maliye Vek ili
nin, b ir sual tak 
ririne cevabı 

Anknra 12 (•.•.)-Camhari1et 
hallc partisi meclis grapu umumi 
heyeti bugün (12-5-1942) ıaat 
15 de reiı vekili Trabzon mebusu 
Haun Sıkının reisliiinde toplan· 
dı . celsenin açılmasını ve reçen 
toplantıya ait zabıt halisa11nın O· 
kunma!lını müteakip küraiye ftlen 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçojlu 
ao1 haftalar içinde bizi uzaktan ya
kından alikalandıran ıiyasi badi ıe
ler hakkında beyanatta bulunmuş 

ve beyanat umumi heyetçe tasvip 
olunarak ruznameoin diier madde· 
sine geçilmiştir. 

Bu maddede Kayseri mebusu 

devlet yıkıntılarına raıtlarıL 
Bir çok anarşik hareketleri,., iç 
d.aram ihtilillerioe kadar giden hi· 
dıselerlo karşılaşırız. Bu taribi o1ay 
lara ine l d' " · · e e ıgımız zaman varacaiı· 
tııız tıetice şu u ; milletin bir ta· 
kım, İster bıştıı olanlar, ister ikinci, 
üçüncü kateğoride bulunan müdür 
ler ve memurlar tarafından suiisti 
mal edilmesi, soyulmuı, haraca \ 
bailınmısı ve halk işlerinin para 
ve servet ynpmağa imkan verir b 'r 
vasıta haline konmasıdır. Bir dev . 
let otoritesini yıkm ak için bundan 
daha tehlikeli bir ıilih }Oktu•. Ç::in
kü bir kere idare mı\r.anizmasıoda 
bencil ve menfaatçi zihniyet hakim 
olmağa başladı mı, artıf. o idare 
mnldnesinin dü ' enli ve ran rlıonanh 
çah,rcaıı çok güçleşmiş olacaktır. 
Çünkü idare mıkaoizm&1ındı çalı· 
şnn elemenlıır millet işioi düşün 
mokten ve rözelme\r.ten ziyade 
kendi monfnntlerini ve kendi para 
yapma ihtiraslarını doyurmak bır 

sıoa kapılmı~lardır. Tabiatile halk ve 
millet işlerinin bu gibi ellerde ih· 
mnl edilmesi veya cin halkın her 
işinin bir menfaat karşılığı yapd 
malt istenmesi, tarihte şııbidi oldu· 
ğumuz halk ve millet bezg:al itlerini 
ve bık.kınlıldnrını doğnrmoıtc;r Ve 
banları da ihtilaller takip etmiştir. 

ıuzlar orhya çıkmak f ırsahnı bula· 
madılar. Çünkü Büyült Şeflerimiz 
başladıkları millet ve illiklil işinin 
anca\r. temizlikle, temiz, feda kir 
ve feraratli insanlarla ba~arılaca- 1 
tını bildikleri için bu gibi fırsat
cılara, türedllere ve üzerindeki 
millet vazifeainin kudsiyotini idrik 
edemiyenlere karşı gayet sert ve 
rayet aman11z davrandılar. Hiç 
şüphe yok ki milli mücadelenin 
muvaffakıyet sırları içinde sayıla 

rasyonunun 
üçüncü yıldönümü 
Ankara Radyo Gazetesi d iyorki 

TDRK 
İNGİLIZ 

Taarruza 
başladı 

1 24 zırhlı tümen, 2000 
uçak harekata iştirak 

ediyor 

Suad Hayri Ürgüblü'nün milli em· 
liklo mübadil ve gayri mübadil İJ · 
lerirıe dair Maliye Vekaletine tev 
cih etaıiş olduiu aual takriri 
vardı. Takririn okuome!ıoı mütea· 
kip söz alan maliye vekilinin bu 
mevzu üzerindeki i:r.ahntından sonra 
roznamede müzakere cdildc~k baş . 
ita madde olmadıtından saat 17,15 
do toplantıya son vermiştir, 

Osmanlı tarihinde de buna 
benzer hndiselor eklik değildir. 
Fakat tarihten örnelL ve ders al 
ma\r. için bu kadar uzajıı g:tmei• 
lüzu'll yoktur. Zira daha yakın bir 
tarih devresi içinde, birinci dünya 
barbiolu sonunda, iınparatorloion 
geçlraıiş olduğu iç durum bize idare 
111 kanizma11ndaki zayiflemenin ne 
lerdea ileri geldiiini gösterecek 
kadar ıc. - t · . d H bt 0 u aıısallerlo dola ur. ar· 
•an son •cnelorinde irtikip ve irti
.. nın, tnillet , t ' 
f aat bul ış erınde çeşidli men 

1 • • ına vo zeng'İo olma bidise · 
erının ne •cı\tlı 

hid olmadık a· tnınzaraları :ıa şa 
• ır taraft d 

cnkları ·harp 1 an yar ÇO· 
• .. a anlarınd ·ı · 

dovuşürken, canla a ası ane 
rını ve k l 

feda ederlerken d'. ao arını 
k d'l ' h' • •ter tar 't en ı erıne mü ıaı vazif 1 aı an 

e er 'l miş olan bazı ıüdıüz ve verı • 
• 1 ah~k 
ınıısn arın servet yapaı"k h 912 

neler: yapmııdıldarıoı fÖrdük. ırsile 
Fakat milli mücadele bütü 

bu türedlleri, devlet memuriyet• ~ , ıoı 

ıyi ltullımmıyan bu pis ruhlu iosan-
ları sildi, süpürdü. Bu yeni müca. 
deJeci milli ruh karıııında bı:ı ıoy. 

cak en mühim imill"den birisi de 
bu olmuştur. 

Fakat bugün dünya tiraıesi 
yin& bozulmuştur. Dünyadaki eko· 
nomi\ı: nizamın deiişmesi, iktisadi 
düıenin bozulması her memlekette 
yine f ır11tcılara, türedilere, bir 'u 
ıım ah'iilu zayif insanlara iman 
ve f ırsd bazırlamı~tır. Bu ıebep• 
ten bir çok devletler iç durumla· 
rını kuvvetltndirmek içio ciddi, 
rerekli ve aiu c~zah tedbirler 
alına\r. lüzumunu duymuşlardır. 

Şayan şükrandır, ki böyle bir 
tedbire bu fiine kadar bizde ihti
y~ç hlı' 'dılaıemlştir, Ancak büyük 
bır dünya harbi içinde yaşıyoruz. 
Sonra bu harb" b" . . .n ne zaman ıteceıı 
hakkında da b" b. . . 

ıç ır ışaret ve ümı · 

de ~ahlp bolunmuyoruz. Belki kav. 
vetlı hasırolar karşısında bu har· 
bin senelerce tızayıp ritaıesi ihtima 
li vardır.Böyle bir vni" et ı. . ,, .. arşııın-

da ıse yarının tedbirlerini burün· 
den hazırlamak olbette en doğru 
bir harekettir. Çünkü burün bir 
devlet memuriyetinin yaşama tarzı 
düne nazaran oldukça daralmıştır. 
Sıkıntııı nisbeton artmıştır. lbtimalki 
bu bal belkide seciyesi zayıf, ab· 
likı düşkün, para ihtirası biiyük 0 • 

lan in11nlan fena bir )Old, halkı 
ve milleti suiistimal etmek, onlar· 
dan almak, yemek, çalmak heveıl· 
ne sevk edebilir. Bu dünyanın her 
yerinde ve hatti başka yerlerde 
faılasile olağan şeylerdir. Fııkat 
bizde böyle korkacak bir vazi· 
yet yoktar. Türk memuru dücı· 
yanın en temiz, en doiru ve en 
naoıuskir bir insanıdır. Biz oounla 
daima iftihar ederiz. Biz onun meıı 
lek aşk.ile gorur duyarız. Y alnıı 
adedi binleri aşan ba meslek içinde 
de düşüncesiz, meslek kudıiyetinin 
ınana11nı kavrayamamış, yanlış ve 
kötü yollara sapmak temayülünde 
Pek az da ol1a, bulunabileceklerin de 
~evcudnou ibtimal dışında tatmak. 

Tail d<>iru olamaz. işte Cumhuriyet 
rkly · d ••ın e bu pek az yoluna ıa· 

Münasebetleri bundan sonra -- . ----=-- - ... -
da karşılıklı itimat ve dostluk 

,_ __ .. - _-.. 

havası içinde gelişmekte de-
v a m e d e c e k t il-. 

Ankara 12 (Radyo• gazetesi) - Burün lngiltere ile imzaladığımız 
deldirasyonnn~üçüucü yıl dönümüydü.Bu münasebetle Londra radyosu, 
Türle • lnıiliz karşılıklı dostluk münasebetleri etrafında samimi sözler 
söylemiştir. Bu duyguların karşılıklı olduiuou söylemeie lüzum bile 
yoktur. Üç !lene evvel ba ilkbahar ayları z ırfaoda Avrupa sulhu ciddi 
bir tehlike karş ısında rörüoüyordu. Sonra ç kan harp, rörüşün doğ 

· rulujunu anlatm·ştı . Sulhun korunmaaı, Cümhuriyet Hülı.llmetimizin 
d •ş polltikaunın en esaslı umdesini teşkil ediyort1u. B2nun içiodir ki 
Fran1& ve fngiltereyle bu dekliirasyoo imzalanmış, bu, 29 ilkteşrinde 
ittifak muahedesinin imzasına yol açmıştır. 

Dekliraayonun imzasından bir sene ıonra, Fraıı11 mağlOp olarak 
harpten çekilmiş ve loriltere tek baştna kalmıştı. Buna rıimen Tür· 
kiye, ittifak muabedesine tadık kalmış, lngtltereye karşı karagün 
doıtu olduiuna ispat etmiştir. 

lnriliz • Türk münasebetleri bundan 11onra da karşılıklı itimat ve 
dostluk havası içinde gelişmekte devam edecektir. 

şırabilecek.ler, meslek zevkini ve 1 Dede GUrael davasın• 
aşkını unntabileceklere mani olmak dan vazgeçti 
lizımdır. Cumhuriyetçi Tiirkiyenin B d b' lidd t l O 
b 'b' h il h - ı d • un an ır m e evve , • u rı ı a ere, ta ammu e emıye· . • . 

· ı • b • d b .. d manıye amumı meclıs azasından 
c~sr n~, 0 1 are ve • 11 reıım 0 B. Dşde Gürsel, şahsına hakaret 
mılle~ıa SO)Ulamıyacagını, vurgun· • edildiği iddiasile Yeni Adana ra 
culuron bu memlekette yaşaya mı · zetesl aleyhine hakaret davuı aç 
yacaiını onlara röstermek ve on· mış ve cereyan eden muhakeme 
ları bu pi• ve kötil niyetlere ka ıonunda, gazete sahip ve baomu• 
pılmadan e.vvel kurtarmak icabl9 harriri Ahmet Remzi Yüreiir ile 
der. işte Doktor Refik S d hM. umumi n~şriyat müdü.rü .~ahmut 

. . M _ •! am u Barla1J b·rer sene hıp11, ıkışeryüz 
kOmetı bu ıcapları roz oounde tu· lira para cezaaına mahlı.Qm edil. 
tarak Büyük Millet Meclisine ıoiis mişlerdi. 

timalle milcadele için çok yerinde Ôğr~ndiğimiz.e görtı, davacı 
bir kanon liyibası rotir miştir. Şüp- Dede Gursel, Türk ceza kanuna. 
hesiz ki bu günlerde Büyük mecli · dun 489d uncu madd~~!ne dayanarak 

• d • • b k avasın an vaıgl!çtırınl mabke-
sln muzakere e ecerı u aoun, meye bildirmiştir. 
vukuu ve işitilmesi hepimizi ia~ite "7:~~!'!"'!!!!!!!!~!!!!!!!'!'!!!!9'1~~~11111111111'!!!!!!!!! 
cek olao ve Türkiye cumhuriyetinin ki\ kanun kötülüklere karıı tid· 

" detli tedbirlfri ve aiır cezaları içi· 
temiz gayesi, asil bedelli yürüyu• 00 almaktadır. Band•n dolayı bo 
şünde küçük pürüzler baliode bize gibi şeylerde çok !itiz. hare)'et e• 
üzüntü ve izdırap verebilecek bü den aayın Baıvekilımlzı tebrık et-
tün bu hidiaelerl önliytcektlr. Çün· meyi yerinde bir borç aayarır. 

Ankara 12 (Radyo razetes•)
Nevyork Taymiı razete!li muhabiri 
tarafından Bernden verilen bir ha· 
ber heyecan uyandırmıştır. Bu ha 
bere röre, ilı.i milyonluk bir A lmao 
ordu111 Donetz cepbesiode taarru-
za başlamıştır. Bu cephe D:nyeper 
Petrovsıı.'tan Kerç yar ma iasma 
l.ad r uzanma\.:hdı r. Centpta taar
ruza reçen Alman ordusunun 24 
zırhlı tü nen, 2000 uçak ve çok 
yüksek 'ayıda p"yada kuvvetlerin. 
den müh,ekkiJ bolunduio bu ha• 
berde ilive edilmektedir. 

Yine Lildirilcliiine göre, Alman 
lar pek yakında merkez cepbe1İn· 
de büyük bir harekete başlamak 
üzeredirler. 

Bütçe 

Müzakeresi 
Ayın 22 sinde Mec

liste başlıyor 
Ankara 12 (Hıısusi muhabiri· 

mizden) - Biltçe encümeni çalış• 

maları tamamlamak üzeredir. En. 
cümenin mazbatası hafta sonunda 
bütçe proiesiylo birlikte meb'usla 

Suikast 
davası 
bugün 

Müddeiumuminin id-

dianamesini okuması 
-m u ..... h t e ; e 1-

Ankara 12 (Hususi muhabiri· 
miz.den)- Alıuan büyüle elçisi 
Von Papoae yapılmak istenilen 
ıuilta1t davasına yarın sabah de. 
\fam edilecektir.Bu celsede C. müd· 
deiumumi,inin iddiena'l!esini oku. 
ması muhtemeldir. 

Direr taraftan Abdurrabma · 
nın müdafii avukat Şakir Ziya, 
mahkeme reislikine b~ıı vesikı· 
lır vermi$ bulunm11ktadır, 

ra dağıtılacaktır. Meclis ayın 22 
sinde bütçeyi müyakereye başlaya· 
cak, 30 mayısa kadar tamımlıya · 
c ak.tır. Haziran ayı sonlırın ıfa yaz 
talili devresine fİrece\r. olan mf'C• 
Hı o tarihe kadar acele bDtüo iş 
lerl iotaç edecektir. Mec~is yaz 
devresinde ayda devamlı bır haf · 
ta toplanacaktır. 

C i f t e k a z a n ı a r için 
1000 ton kö
mür geliyor 

. • . . • gör• , çifte kazanlar için Türkiye kömür tevzi aıUoı-
ô;reodıftmız k" " d 
, . teoilen 2000 ton omur eo 1000 tonu Adana Çiftçi Blrllöl 

aeseaındeo 11 
•1 • t"r • 

önderı m 1 ı ' 
e mrin• g d-k- d · h ) 1 l ' Ç'f Yine Adan•. , o u~ , v.e e~ır ano er çın ı tçi Birliil tarafından 
kok kömilril ~etırılme~ı ıçın alakadarlar nezdinde' teşebbntte bulonol
aıuş ve SO ton kok komQrilnün yalında Ad4 naya gönderilmesi için 
~ald ahnmııtır. 
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Askerlik-----~l 

Birmanga'da 
ingiliz ric'ati 

~==::.;::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::~-:_ -..-=- sa da dilımanda Birmanya harp ""' _ • 
leri herke- Bize öyle -gelıyor ayni zorluklarla 

ıin tahmin ettlii k• M d l Laşİ kar ıılaşacaktır» 
1 an a ay ve - diyorsa da fikri-

ve beklediği şe· 
kilde Japon zafe- onun artık dayanamJ- mizce hakikat bu. 

rile bitmekle ld h anu tam aksidir. 
Yacagı"" Dl evve en e. Daölık arızalı ve 

beraber muhare· & 

belerin IOD aldı saRlıyarak ona göre yolsuz araziden 

i 1 şekil müdafaa tedbir almak, bütün si ~;~~yen;:~~;~;~; 
işinin Mllttefikler 1 
ce maalesef bara lah ve mevcut arile Çi çeker, zor ilerler. 
da da iyi tertip H• d• t •d Fakat böyle bir ne ve ın ıs ana gı en araziden rical et· 
ve idare edilme• 

muntazam ikı· yolu da- mek zorunda ka· diiini gösteriyor. 

1 lan taraf en az 
İyi Dir müda ha evve tutarak ona malzeme bakımın· 

faa bir yayın re· h 1 
go .. re azır anmak pe- dan çırılçıplak ita· riye doiru ııkış 

tırılmasını andır· kala kabil olabilirdi. lır, varına yoiu· 
malıdır. llk hare· nu düşmana bıra· 
ketlerde yay boş Taarruzu yapmak ka- kır. BilbaHa mo-

tor, tazyik görün dar ricata vaktinde törlü ve makineli 
ce kolayca v e vasıtalarla tec• 
süratlice geriye karar vermekte bir biz edilmiş bnrüo· 

doğru rider, fa· komutanlık sıfatı ol- kü ordular liçio 
kat asıl müdafaa böyle bir araziden 
edilmesi lizımre· duğunu unutmamak çekilme tam ma 
len mıntıkalara lazım. nasile bir «Ona 
reldlkçe yayın ft ~ kerque çekilmesi» 

karşı taıyiki kendisini rösterir ve halini ve manzarasıoı alır. 
ıon merhalede artık reri ritmez 8 öyle bir araziden ilerleyen 
ve kıpırdamaı olur. Müttefiklerin mütearrız dahi ağır ve te. 
Uzak Şark'ta müdafaaın aksi oJu. kerlekll silihlarını, depolarını re· 
yor. Daha hedeften Hakta alabil. ride bırakır, fakat bu geride ka. 
diiioe çabalıyorlar, kuvvetlerini is lan ıilihlar ve malzeme düşmana 
raf ediyorlar, can alacak noktada kalmış değildir, biraz sonra daha 
ise birdenbire daiılıveriyorlar. müıait bqka tollardan dolqarak 

lki ay Malezya yarımadasında kendisine iltihak eder. Halbuki 
çırpıoan 70,000 kiti Sinrapnr'a top ricat eden tarafın geride bıraka· 
(andıktan ıoora en kolay, en mü· caiı her ıilih ve malzeme, yora· 
sait şekilde müdafaa edilecek bu lop istirahat etmek istiyecek her 
ada üzerinde bir hafta dayımama· birlik veya ioıanlar düşmanın eli. 
dalar. Halbuki iyi tertipleamiı bir ne geçmiş demektir. Bir daha re-
müdafaa bu adayı biç deiilse bir ri dönemezler. 
kaç ay elde tutabilirdi. Filipinler- Böyle bir hareket lttiklil har-
deki Korreridor müdafaası buna bimizde büyük taarruzdan 
en güzel bir misaldir. ıonra Uşakın ıimalinden çeldlen 

Şımdi Birmanyada da ay~ı ıe· Yunan kuvvetlerinin baıına rel· 
yi rörüyoruz. •En ııddet mişti. Biz bo yolau ve ormanlık 

Ye inatla madafaası lizımrelen ve 
araziden çekilen iki tiimenln arkı· 

mndaf aa tertibatının buna röre a• 
L ıandan ilerliyorduk. Birinci rln bu 

bnmall icabedeo Maodalıy ve a 
kolon ağır toplarını bir köyde ter 

tio şehirleri birkaç rüode düşüver 
di. Baıka bir taraftan, Tayland kedilmiş bulduk. Üçllnca rün sah· 
ilzerinden Laıioya yapılan bir sal· ra ve beıinci gün dat toplarmı 
dırım her şeyi alt Qıt etmeie kafi lerketmeie mecbar kaldılar. Bizim 
reldi. Halbuki bu ihtimal çok da· ba ıiliblarımız geri ID iz d e D ve 
ha evvel ıöz onilnde tutulmak ve tren yolile sonradan bize iltihak 
OD& röre tedbir almak llzım (t"I• etti. Fakat Yunanlılar hanları tabii 

lirdi. bir daha ele reçiremediler. Bu yü· 
Her ne hal iae, ıeraitlni tefer• rüyüılerde yorulan, baıtalanan ne-

ruatile bilmedijimiz bu muharebe. ferlerimiz rerlde kalıyordu, iyile. 
ler hakkında bu umumi bakıştan tip bize iltihak ediyordu.Fakat bu 
fulı birıey ıöyliyemeylz. Ancak vaziyetteki düıman neferlerinin bir 
ıimdi burada ve gayri mllaait ş~~t daba reri dönmiyeceilni anlarsınız. 
lar altında çekilecek olan lnııılız Vakıa lımir civarıaa hftr iki kol 
ve Çin ordularının bu dağlık ara- da ayni hafif silihlarla varmıştı 
zideki harekat dolayısile maruz amma, bizimkiler bir müddet sonra 
kaldıkları tehlikeleri incelemek al· bize iltihak etmek ve düşmanın 
kerlilc bilriıi b a k ı m 1 n d a n ki ise bir daha ele geçmemek şar· 
miihlmdir. Japonların bu sahada tile. 
tatbik ettikleri üstiin tibiye ise C Devamı UçUnc:llde ) 

Bulgaristan' da 
kağıt tasarrufu 
Sofyada Ticaret Nazırı N. Za· 

hariev'in oeşrettirdiği bir 
emre ııöre, Balrarlstanda kaiıt· 
tan tJt11arruf yapılacaktır. Retmi 
ve hususi dairelerde dosya için 
zarflar kullanılması yasak edilmiş
tir. Bir tarafı kifi gelmezae açık 
mektupların arka tarafına da ya. 
zılmaaıoa müsaade ediliyor. 

Gene kiiıt taaarrnfa makaa
dile, muhtelif cemiyetler ve teş• 
kilitlar ve haıusi eşhas tarafın
dan yeni takvim bastmlınası da 
yasak edilmiştir. 

Takvim, yalnız Ticaret neza· 
retinin iznile çıkarılacaktır. Sine
ma ve tiyatroların reolrli ilinları 
yarı yımya küçültülecektir. Reı
mi veya rayri re1mi cemiyetler, 
teşkillt veya huıusi şahıslar ta· 
rafından halk arasında ilin mık· 
sadile dağıtılacak matbu kiğıt· 
larıo baaılması için de Dahiliye 
Nezaretinin mfisaadesi ahn•cak· • 
tır. Bakkallarda olur olmaz, ufak 
tefek şeylerin, maraza1arda sabao
larıa, diı macnnlarınıo, pudra ve 
tıraş sabunlarının ve diier tava· 
let levaıımının kutulara konulma· 
11 da yasaklar. Bunların içerileri· 
ne reklam kiğıdı konması da 
memnudur. 
Bisküvi, lokum, ıeker, helva ribl 
tatlı yiyecekler aocak bir kilodan 
yukarı olanca kutulara konalabi. 
lecektl~. 

Bulrariıtanda bütün tütün 
fabrikaları, boş sigara kutularını 
toplatmak için seferber edilmek· 
tedir. 1 Mayıs 1942 tarihinden 
itibaren, boş ıigara kutaau rös· 
teren sirara satın alıbilecektlr. 

içilen Iİl'ara kutularının at•l 
ması, ziyan edilmesi yasaktır. Bu 
kanuna riayet etmiyenler ıiddetle 
cezalandırılacaktır: 

• 
Dünga, 8 
ınilgar İn· 
sanı doga• 
rabilecek 

Profesör Penk, 
iklim ıeraitini 
ve arzın verim 
hak l n l a r ı n ı 
tetkik ederek, 

dOnyanın 8 milyar insanı besllye· 
bileceii kanaatine varmıştar. Bu· 
rün dünyamızda iki milyar insan 
yaşamaktadır. 

Tanınmış profesörlerden Pub· 
ner de, Avrupa ile Asyanın 640 
milyon insanı barandırabilecefloi 
beıabetmiftir. 

Şimdi nüfuıa 126 milyon olan 
Afrikanıo 2 milyar 194 milyon 
kişi doyarabllecejini tesbit etnıiı· 
tir. 9 milyon nilfaso olan Avus. 
tralya 471 milyon insan beıleye. 
bilecektir. 

Amerilra Birleıik devletleri· 
nin arazisi 958 milyon ve Cenu
bi Amerika daha ı milyar 9,37 
milyon kiıi barındırabilir. 

ihraç Mallarimızı 
standartlaştırılma 
/ngilteregeincir E-di-rne--A-~: 

pa yolu 
göndereceğiz 20 m•:~!;~:··~~ 

lstınbul ( Hususi ) """ .J c 
Karaftfaç ile Sivilingrat ,r~s - Bulunan yeni bir usUI, çeklr· 

dekslz kuru UzUmlerln amb•· 
lajı sıkıntısını önllyecek 

--
Ankara 12 (Hususi muhabirimizden) - Ticaret Vekaleti, içinde ba· 

lunduğumuz fevkalide durumu göz önünde tutarak, ihraç mallarımızın 
standartlaıtmlma1ı mevzuu üzerinde çalışmalara, l'Ünün şartlarına uygun 
olarak, yeni bir düzen vermektedir. Baron standartlaştırılma kaideleri 
yalnız yumurta, palamut, tiftik, yapağı, fındık ve üzüm ihracatında tat· 
bik olunmakta, incirler için henüz böyle bir usul tatbik edilmemektedir. 
Yabancı pazarlara ve bu arada bilha11a lagiltereye 1rönderilecek incirler 
için üzümler ribi standart ölçüler• uygon formiJller balanmnştnr. incir 
için başlanmış olan bu tecrübe formüllerine ıimdillk devam edilecek , 
normal ticaret hayatı başlayınca incir ihracat nizamnnamesi tatbik mev 
kilne koonlacaktır. 

Pamuk, deri, keçi kıh, keten, koton tohuma, kendir, kendir tohumu, 
kuşyemi, zeytin yaiı ribi diier maddeler hakkında ayoi şelı.llde hazır 
lıklar yapılmaktadır. 

Çokirdekıiz kuru üzümlerin ambalailarandati taba ve çivi rtbl ııkın· 
tıları önlemek için yeni bir karar vttrilmiştlr. Bu karara röre, kalın kar· 
ton kutular üzerine yapılın bir teklif ve gönderilen nümuneler alikah 
aıakamlarca tetkik edilerek muvafık rörülmilştür. Beher kutuya 14 kilo 
ilzüm konulacak ve yine tahta kotalar ribi iki taraftan demir tel ge • 

M . d'f k- -..ılnuo araş şımen ı er oprP"" 
atı tamamlanmak üz~lr. 

Bu köprü May11dl yiraa_,. 
iıletmeye açılacaktı'· Ba P'] 
Avrupa ile Edirn•oio demlryv"'. 
irtibatı teeHOı etmiş olacaktı' 

Ayni zamanda Selanik, 
araç demiryollarının da bu 
irtibatı teessüı edecektir. T 
laomak üzere olan köprünün 
daki muvakkat servis köprü• 
malzeme reçlrilmesi baluıo' 
şimdiden faydalanılmaktadır. 

Uzunköprü ile Pilyon ıJ 
dakl büyük demir :şimendifet 
rnsünün de İnşaatı çok ilorlet J 
Köprü Haziranın ilk haftasıJ 
mamlanacak ve tecrübeleri 
dıktan ıonra, Haziranın on .
de işletmeye açılacaktır. . .J 

çirilecektir. 
Bu suretle üzüm ihracatında kuUanılmıya başlıyacak olan bu 

ambalaj ııkıat111nı önlemiş olacaktır. 

Bu ıuretle uzan müddelff' 
ri Avrupa ile demlryoliyle ~ 
lan irtibat temin edilmiş olaJ 

kutular Ö j rtr idare kanun11• 

Bir mebusun takriri 
Masumiyeti kaldırılan mebus 
---~---~----~--~---~ ......... ·- r 

tevkif edilebilir mi ? 
Ankara 12 (Huıusi)- Manisa 

mebusa Refik lnce teşrii maaanl• 
yeti kaldmlan Urfa mebaıu Refik 

Ü'renin Ankara a;ırceza mabke· 
nıeıince tevkif .dilmesi dolayiıile 

bir mebusun meclis karan alınma· 
dan tevkif edilmeılol esas teşkilat 

kanununa aykırı · görmüı ve verdi. 
ii bir takrirle me1eleoio tefsir yo. 

la ile hallini istemiştir. Refik lnc• 
takrlrh~de (Bir mebusun teırii ma
ıonlyetioin kaldırılmasına dair ve. 

rilen karar ayni zamanda o nıebn· 
ıun tevkif edilecefi tallhlyetinl de 
mahkemelere vermez kanaatinde
yim) demektedir. Teşkilitı esasiye 
encümeni takrir sahibi de hazır 
olduğu halde meseleyi tetkik et 
miş, isticvap ve muhakeme eına. 
sındı yapılan tevkiflerin bir ceza 
mahiyetinde olmadıiı, adaletin iz· 
harı, h•"- ve halLikatin tecellisi için 
muhakemenin ıellmetle cer6yaoın1 
temin maksadlyle kanonun emretti. 

ii veya hlkimin kanaat retlrdiii 
hasuılara m\lnhuar olduğu mUtale 
aıile tefılr talebini varid rörme
miıtlr. Encilmen aza11nden Eıkiı•· 
bir nıebuıu Yusuf Ziya Ôzer bir 
meb111uo takririle teıkllih esaıi· 
yenin tefıfrl caiz olmadıiı mGta• 

llaaını mazbataya kaydetm!ıtir, Ge· 

neral Klzım Karabeklr takririn le

hinde baluomaı, Refik lnce de 
ekseriyet fikrini nazariye itibarile 
doğru bulmakla beraber kanuna 
aykırı oldaiu mütaliaıında 11rar 
etmiştir. Ba Dlazbatanın meclis he· 
yeti umumiyesinde milzakerelere 
yol açacaiı anlaşılıyor. 

Mes'ut bir nlt•n 
ikinci orta okul metematik 

öğretmeni B. Adil Onur ile bayan 
Sebahat Gedik'in nişan törenleri 
pazar rilnü Halkevi salonunda l'Ü· 
zide bir kalabalık huzurunda ya· 
pılm11tır. Gençlerri teblk ederiz. 

d•lltlkllk 
Ankara 12 (Ha1uıi roııbİ 

mizden) - Ôrfi idare !Lanııı' 
yediucl maddesinin dej'işti.
haklcıodaki kanun nqredilaalf 
yürOrlüie girmiş bulunmaktadt 
maddenin yeni şekli şudur: 

1 - Örfi idare altına fi 
yerlerde askeri idare taraf ıod~ 
tibaz edilen tedbirlere karşı r 
ket edenler ve emlrlert itaati 
röıterenler ve hü vlyetine d~ 
lift hakikat beyanatta bola~ 
hakkında TGrk ceza kanao• 
526 ve 528 inci maddesinde 1'. 
cezalar üç misli arttırılarak b"rl 
lanur. 1 

2 - Örfi idare mıotaka•IJlll" 
çıkaralanlar ve haklarında bll 
ra bOltmQ tatbik olunanlard•" 
karıldtkları yere veya villyet~ 
siz girenler hakkında bir ,,.-_ 
kadar ıürgün cezası hükmol.-' 

Serho,ıuk yUzUnd" 
cinayet 

Ceyhanın Burhanlı kö~ 
Y •"up lımiode birinin dGjOll~ 
ayni köyden Meıbmet ojla M,.. 
iımiode biri 1erboşlukla tab~ 
sını ateşlemiş ve tabancadan ~ 
kurşunlardan biri düiüade ,. 
çalan Bayram Ali oğlu Aliy• İ 
bet edip öldürmüıtOr.Hidiıeyl _1 

teakip kaçan suçla ıranmaktll" 
tetlı.ilce deter. 

Bllioditi ilzere Çin kuvvetleri •================================::;:=============================~ 

~I._ T_·a_r_ih_i R_o_m_a_n_: _35_1 Sittanı oehriain dar vadiıini 
lnriliz orduın lravadlyl takip ede· 
rek ıimale çekiliyorlardı ve bu ilci 
ordu arasında her halde irtibat ta 
mevcutta. 

Japonlar bu iki ordayo Maada 
lay hizalarına kadar cenaptan tima 
le doiro sürdüler. Hor ıkl···orda 
tam bu şehir hizasına reldıgı ve 
Mandalaydan Hiodiıtao hodndnna 
doirn fiden biricik yola kapamak 
imlclnı haııl olduiu ııradadır ki 
Japonlar daha şimaldeki Lışio şeb 
ri lıtikametinde taarruza geçtiler 
ve Mandalaydan evvel Laıioyu a 

larak Çin ve lnriliz ordularını hem 
tlmalden ve hem de cenuptan ko· 
ıattılar, timalde ve cenupta kalan 
uf ak kı11mlar mllstesrta olmak üze· 
re her lki orduyu da yolıuz, arıza 
b, dathk bir mıotakadao rerl çe 
kUmei• icbar ettiler. 

Vakıa Reater ajan11nın namlı 

aıkeri yuarı Annaliat banda pek 
btıyilk ehemmiyet rörmGyor ve: 
Her ne kadar Müttefik kuvvetler 
çekllme hareketlerini kolaylqbra· 
cak elverltll yollar balamıyacaklar 

kib uzan ıazhklar klh reniı yapraklı su 
otları ara11odın roçiyorlardı. Derin yarık 
larla, yumrularla dola olan aiaç röide· 
leri hazan ııklaııyor bazan aeyrekletlyor· 
du. Ôtede beride aarmaşıklar küçüle röl. 
ciilclerin üzerine yapraktan çadır karu. 
yorlar · Bilek kalınlıiıadaki ıilrgüaleri yu· 
kandan •şatıya doiru sarkıyordu. Orman· 
da bir çolıt kliçiik röller vardı. Ba rölle· 
rln karanlak ı d au arın a ıa zambaklarının 
niHlfor!erin bir çocuk bqı kadar bilyük 
olan çıçekleri •iınyorda. 

Ôzbeklor ba ormanda l d _ yaııyor ar ı. 

Bir zamanlar rozlerl kaıaqtıran Jıld lar 
'JJ • b L- iZ 1 töoeo ba mı etıo a-y.terl idi. Banlar 

asırlarca mllcadelelerl eaoaıında harp 
fırtıoalare önflnde parçalanmıı, erlmlt 
mafnır iıtilicılarıo ayakları altında çit. 
nene çifnene kuvvetini kaybfttmiftİ. Niha· 
yet 11yılara da pek az olan ba zavallılar 
k•ndilerlni bu ormanların içine ıtm11lar 
ve zamanla eski Avar iıimlerini de unu· 
tarak kendilerine Özbek adını taknı11lar· 
dı. Şimdi çok bula ve vahşi bir hayat 

ZINDIKLAR 
ıürüp gidiyorlardı. 

Daima ormanın 11lak muhitinde yaıı· 
malarındao dolayı cılız vücutla korkak 
çehreli bambqka bir inıan olmuılardı. 
lılenmemiı hayv. o derisinden elbise giyi· 
yorlar ve ellerlodeki topuz ve yayla or· 
aıanda bir gölre gibi reıiniyor ve avla· 
nıyorlardı. 

Keveliler Özbeklerden daima çekinir· 
ler ve ormana hiç yaklqmazlardı. ÇOnlıtü 
rivayete nazaran buralarda insana kement 
atarlar tuzaklar kurarlardı. 

Bazın l'•celeylo avlanan balakçılara 
rast relirlerdi. Bir ıılık seıi veya kürek· 
lerln basıl ettitl ııpırtıyı dayar duymaz 
derhal meş'ılelerinl ıöndGrQrler. Atlarını 
alarak botazlarıoa kadar ıuya römGlürler 
aaalılıtlar ara11nda kaybolur giderlerdi. 

Bir kedi gibi karanlıkta da rören 
Omode yavaı bir seıle : 

- Açıklata reldik 1 Diye fısıldadı. 
Solruo ay •ı•tıuda içerisinde kQme 

küme •taçlar balunan reoiı bir çıyırhfa 
çıkmıılardı. Çıyırlıtı k .. atuı ormaıılar 

ÇEViREN ı 
beyaz bir siı balata içinde kaybolayordn. 
Burayı reçtikten sonra 11k çalılıklı bir 
yflfe reldiler. 

Atlarını bir ajaca bıiladıktan sonra 
çalıh~lar arasından gllç fark olunabilen 
dar bir patikaya rirdiler. Çahlar keıllorelc 
bilba1sa zikzalı.h olarak yapılmış ve insana 
bitmez tükenmez hiaıinl veren bo dar 

reçltt•n ilerlemeleri llzım reliyordu. 
Kendilerinin boylarına röre lıteailmlt olan 
ba dar yolda ilerlerken lkl yoldqm •ili• 
melerl icap ediyordu. Burada toprak hrt 
atac;lar da kara idi. 

Omode yavaı bir sesle : 

- Beyim çıtırtı etmeyin dikkat edin! 
Dedi. ÇünkG ba orman adamlartnıo yat. 
taklart yeri kimse bilm.a. Sonra uykuları 
çok ıık kulakları da keakindlr. 

Bir müddet ıonra kllc;ük bir açıkbia 
relerek doiruldular. Omode papazın 
kolundan tutarak ı 

- lıt• 1 Görüyormoıun ? Dedi. 
Mart on 

Semih U yg_ur ~ 
- Putmu ? Diye fısıldadı. 

Filhakika orman adamlarının 

patları yüklek bir kaide üzerinde 
ğıoda aiarıyordu ... 

bey-' 

ay ıt' 

Anadyomen'io en litif llihesi ~ 
burada barbarların rutubetli ormanıodl 
ne arıyorsun ? Çıplak vOcadGnle rüxelli' 

jlnl kendinin de bildiiin beyaz merrJJ#I 

çehrenden okunuyor. Bir zamanlar Knld°' 
kadınlarmın dudaklarını ıüıleyen o ıatd 
tebeuilm İf le senin çehrende de bellrsPit 
Seni ışıklarlle okıayan asil vUcudOO• 
aaran ay ıııiı sanki mermer vQcadoo' 
bayat, canlılık veriyor. 

Seni ba barbarlar Helluıo açık '' 
ma11 altından alıp buraya nasıl retirdil"'' 

Yoksa mllıtevli Romalılarnıı beraberlerıod' 
sürüklediler ? Asırlarca Tananın altı' 
kamları altıoda istirahat ettin. Sonra~ 
barbarlar aeol buldular kendilerin• r
yaptalar. 

( Dnamı ""' J 
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Son deniz muhare
beleri Pasifikte daha 
bir çok şeyler olabi
leceğine ilk alamettir 

y a z a n Tııribio uzun 
yıllardan beri hr. 

Necmeddln zırladığı, ve ba 
Sadak harbden Önce 

imzalanan geçici deniz ıınlaş 1 ma arı 
1 nan sadece geciktirdiği Pasifik me 

dan muharebelerinden b' , 'b Y 
olda. ırı nı ayet 

Anglo - S akso l l 
rın oldukça bü "'- do ~r a Jap,,nla· 
· · yu.. nız kuvv tl 

rını karşılaştıran bu m e ~-
neticeıl h kk d • uharebenın 
dinmek h • - ın a dogru bir fikir 

enuz mümknn deilldir. 
ı Londradan dün gelen bir tel-
rraf • Mercan denizi harbl . b'f 
bitnıed'" . , nın ı ıp 

' bild' . ıgınıo açıkça aalaşılmadığını 
tf arıyordu. 

D Sonıı erip eraıed"- · bile hali 
aolaşılaınıyan b ıgı . ._. 

· t • • o çıı rp •şmanın ıııoı 
ı araf ıçın e d ~ 
-· 0 Ogru kayıp b'!sabıoı 
~rrenmeğe çalışmak şimdilik boş
ar. 

Her l~i taraf d " • 
L J UŞmaoa aftr 
ııı;ayıplnr verd' d ' ", • ·ı· . 
h . , ır ıgıoı ı an edıyor, 

er ıkı tnr f " t ı..· • di". , , a o e .. ının yalan ıöyle· 
rını ıleri •Ürüyor. 

Ja lnriliz ve Amerikalılara göre 
yı Pi:~r~nın denizinden Avustralya
] a kuvvetleri yok edilmiştir. 
b~p~~lara bakılırsa Amerikanın de 

iZ ııaıdr l' f • ı sı ıra inmiştir. 

Deoizcilerin fikrine röre Japon 
ya. büytık g ·1 • • 

- d •mı erıoı, ana vatanın 
~u afaası kaygısile ileriye saldadı 
gı ve tehl'k '-h 1 •ye r;;oymadığı için bu 
ın~ ~rebeye hafif kuvvetlerle giriş 
ınıştır. 

lnriltere ve Amerika ite A. 
vustralya kıyılarına kadar a~calc 
u~uo mesafelere dayanır büyüle ge 
?'~ler yollamak zoruoda oldulcları 
ıçın bu muharebede • 
olmaları aiti d h •gır basmış 

" a a yakındır. 

gl t Bu~dan başka çarpışmayı han 
t • ara ın ııradığı ve nereden çık. 
ırı henüz balli olmadığı için nı 
tGnlGğün kimde olduiunu kestir 
nı,lc rGçtür. 

F.ier, denildiği gibi, lngiliz ve 
Am 'k d erı an nnanmalerı japonyanın 
~vustralyıı veya başka bir yeri is 
tıll barekttini önlemek için o ıu· 
lar~ relcni,lerse Japon kuvvetlerini 
darıt.maya muvaffak olmuşlar de· 
mektır. • 

Her halde bu Hvaşıo sonuca 
ne olursa olsan şüphe götürml
yen bir şey var ki o da, her iki 
taraf kayıp!arıoın çok a<;ır old • 
d 6 agu 

ur. 

Bundan bugilo için çıkabilecek 
tek netice Puifikte deniz üstilnltı 
ğünü.~ . a~t~k büsbütün Ja,eonyaya 
reçtıgıoı one ıüren iddianın ÇÜ · 

rüklüğünün meydana çıkmasıdır. 
lngiliz - Amerikan kuvvetlerinin 
Japon filosu ile . çarpışmayı göze 
alması için kendilerine rüvenmeleri 
rerelıttir. 

. _Amerika Bahriye Nezareti, biç 
bır oaaaf gemisinin battığı hakkın 
da mal6mat almadıiını bildiriyor. 
I T t ~gı ız er ise Jnponyanın, battığım 
~~? ~ttiğl lngiliz gemilerinden biç 

l 
ırınıo 0 ıalarda bulunmadığını söy 
ilyorlar. 

.. Buna ltaroılık 18 Japon gemi· 
~oı~ batırıldığı haber veriliyor. 

n 
en1ız kllyıplarında ne Amerika, 

e a&'I 
1 ·~tere şimdiye kadar hiç ya 
an ıoyl 

fatt eaıemlşterdlr. Japonların 
rilld;, nıilbali(ııları ise çok gÖ· 

Bu illt bil 
kayıplar ne 

1
Yilk deniz: muharebesl 

1 o urıa ı. J yı tat ı bir rtı o~an, aponya-
relecek 2ilnler Y•ld~n ılllciodirmi,, 
lere daldırmış ola çııı •cı düşünce 

ÇünkQ ille de;a rerelttir. 

!Unda denizlerde kend
0

1
1
•rak, karıı· 

Ü '- d •ile b M ç şeceııo Oşman fÖrdü oy of. 

Japonyanın canı i~e d 
dedir. en izler. 

• Akıam'daa • 

~;::::=:::----------------~ 
Bu 

Gece Nöbetçi Eczane 
Fuat Eczanesi 

( y •nipostabane yanında) 

Neticesiz bir 
muharebe mi? 
Y A Z A N 1 Mercan denizi 
ABi DiN ınutıaret:.~ııi h_a~-
DA VER kında, du ... og· 

- leye kadar Müt 
tefik lcaynalclarındao gelen haber· 
lerden anlaşılabilen şeyler şunlar 
dır. 

Büyük bir Japon itti'i filosu. 
Avaıtratyanıo şimalinde, cenop lı· 
tikametinde seyrederhn Müttefik· 
lerin hücumuna uğtıtmıştır . Japon· 
larıo 18 gemisi batmış, 4 gemiıi 
hasara uğramıştır. 

Bunlar arasında 2 tayyare ie· 
misi, 1 kruvaı:ör, 6 veya 7 muhrip 
vardır. Bu kayıplımo evvelki gün 
verilip dünkü &'Uetelerde çıkan 
listeye ilivHİ lıizımdır.I Japonlar 
mailOp vo defedilerek uzaklaşmak 
mecburiyetinde bırakılmışlardır . 
Muharebe mnvak~aten durmuştur. 
Mnttefilcler, taarra:za devam ede
ceklerdir. 

Bu muharebeye biç bir lngiliz 
zırhlı11 iştirak etmem:ştir. Müttefik 
kayıpları balciundaki Japon iddiası 
çok mübaliialıdır. Bu iddianın tu
sine olarak Japonlar aiır kayıplara 

· uiramışlardır. 
Anglo - Sakıonların bir gün 

evvelki listelerinde Japon deniz 
kuvvetlerinden 1 kruvazör, 2 mub· 
rip, 4 ıambot ve bir iaşe remisl· 
nin batırıldıiı, 9000 tonluk bir de· 
niz tayyareleri, an1gemisile 1 şilep 
ve 1 nakliye gemiıioia ajır hasa· 
ra uğ'radıiı, buna karşı yalnız 3 
Amerikan tayyarHioin kaybolduğu 
bildirilmişti. 

Müttefikler ayrıca bir uçak i'e 
misi batırdıklarını, dij'er bir uçak 
a"emisine daha kaybolmuş rözile 
bakılabileceiini, bir aiır kruvazö 
rün ciddi hasara uiradığını ilive 
etmişlerdi. 

logilizler, Japon tebli(ine kar
şı, Varapite :zırhlısının veya başka 
bir zırhlının batlıiıoı hemen ya 
laolaauşlardı. Halbuki Japonlar bu 
zırhlı ile Kamberra ağır lcrov~zö 
rünü batırdıklarını değil, ciddi su· 
rette yaraladıklatını iddia etmiş
lerdi. Japonlar, Amerikan donan· 
masından Kaliforniya tipinde zırh 
h ile Sarato&'a tipinde bir veSork 
tovo tipinde bir tayyare gemiaini 
batırdıklarını bildirdikleri halde 1 

Amerikalılar, Japonların iıim zik· 
rederek ileı i ıilrdükleri bo iddiayı 
katiyetle yalanmışlardır. 

Dün, Londra radyosu, Japon· 
larm ofak bir tayyare gemisi kay· 
bettlltlerini ve 31 tayyareoinln ge. 
ri dönmediğini bildirdiklerini ilive 
etmiıtir. 

b' . Ortaya ıürülen tarihlere röre, 
"

1 4 mayııta, öteki 6 - 7 ma
Y~~ta. birbirinden ayrı iki muharebe 
o ur,:~0 kabul etmek lizım reli-
yor . ....-er b d • 
Ameriltahİar u ogru ise, evveli • 

b- 4 mayısta Japonlara 
ucum etmişte 

6 7 r; aoora Jıponlar da 
-l l mhayııta daha büyük kuv. 

vet er e arekete a • 1 • 
.eçmış erdır 

Japonlar' birinci mohareb d 
b. b h . e en 
ıç a setmıyorlar: yal M . . nız « ercan 

denızı maharebeıi::. adını v d'LI 
. ik' . er ıııo e 

rı ıncı çarpışmada Mütt 1 . ._l • • . • e ıııo. erı 
arırlz~yıata urrattıldarını ıöyliiyor· 
lar. kı tarafın birleştikleri t ._ k · er;; DO • 
ta, 8 mayısta muharebenin d evam 
etmiş olduiudur. 9 tarihli Müttefik 
haberleri, moharebonin movalıtltaten 
durdağonu, Japonların kaçtırını ve 
Müttefiklerin taarruza devam ede· 
ceklerlni bildiriyorlar. 

Acaba, Mercan denizi mnhare
besini hangi taraf kazandı? iki h· 
raf da cbiu diye baimyor. Fakat 
bu biribirine aykırı ve biriblrlni 

tatmaz iddialar arasında, borün de, 
hakikati bulup çıkarmak kabil de. 

ğildir. Mnttefıkler, bir Japon istila 
filosundıo bahsediyorlar. Eğer, Ja · 
ponlar Avostralyaya aıker çıkarmak 
makıadile harekete reçtilerae, ~im· 
diye kadar, buna muvaffa'k olduk. 
larını bildirmediklerioe ı-öre maba· 
'•beyi Müttefikler kazanmışlar, de· 

:O~tir. Eter, böyle bir maksatları 
Yeoidti· kendi iddia ettikleri gibi, 
Junan kıue ıularında fuliyette bu 
kın f'I ııvvetll bir lngiliz- Amerl· 

1 011
' keıfederek ona hücum 

BUGON 

Almanlar 
Yeni bir zehirli gaz lleksander 

çevrildi mi 1 -k--;; Ş~ t m f ş ~-;: 

Japonlar Blrman
yada lnglllz . Çin 
kıtalaranı her taraf· 
ta maAIOp etmltler 

Çunking, 12 (a.a) - Aıkeri 
sözcÜ'lÜa bildirdiiine g ö re Çin kı 
taları, Japon topçu ve hava kuv· 
vetlerinio şiddetli bombardımanına 
raimen doiudan ve batıdan &'ele . 
rek Mandalayın varoşlarıoa varmış· 
lar ve şehre hücum etmeğe başla
mışlardır. 

Sözcünün ıöyledliine göre bu 
taarruzun Maodalaydan başk,. iki 
hedefi vardır : 

1 - Mandalayın birkaç kilo
metre cenubunda demiryolu üzerin· 
de bulunan Binvonon geri alınması 

2 - Mandalayın batısında Nyo· 
nan geri alınması. 

Tokyo 12 (a.a) - imparator. 
lok umumi kararıibınıo tebliii : 

Japon kıtaları 8 mayısta M,t. 
lcyaayı tamamen işğal etmişlerdir. 
Burası Birmanyanıa şimalinde stra 
tejik ehemmiyeti büyük olan bir 
şehirdir. 

Birmanyada harekit yapın Ja· 
pon kuvvetleri düşmanı ber taraf. 
ta mağlap etmişter ve 6 mayısta 
Yunnan eyaletinde Louık nehrinin 
sağ sahillerine varmışlardır. 

Bangkok, 12 (a.a) - Birman• 
yadan a-elen haberlere göre müt
tefik kuvvetleri taltibeden Japon 
kıtaları Hint Birmanya hududunda· 
ki ehemmiyetli mevzileri işgal et· 
tikten sonra general Alekaanderin 
kıtalarını çevirme;o muvaffak ol· 
muşlardır. 

Londra, 12 (a.a) - Selibiyet
ii kaynaklardan bildirildiğine göre 
karışık doru"D aydınlanmadıj'ı ci· 
betle Birmaoyadan sarih haberler 
alınamamaktadır. Fakat zannedil
d iğioe göre Birmaııya ltıtaları Şin· 
dire vadisini takibederek gf'ri çe
kiJmeie devam etmektedir. Muhte
lif tuzaklardan ve çevirme hareket· 
lerinden bah1tıdilmeıioe rağmen 
ordonuo tecrit edild ığini zannetti
recek bir sebep yoktur. 

Heberler biribirini takip etmek
le beraber Taungyi'de bulunan 
Çinlilerin irili ufaklı çeteler halinde 
dağıldığı ve Jİmalo dotra ilerle· 
meğe çalıştıiı muhtemeldir. Şimdi 
Mandalay' daki Japoıı ltıtalarmın 
oldukça ehemmiyetli bulundukları 
da kuvvetle aanılmaktadır. 

Çookiog, 12 a.e. - Birmanya 
hududanon Çin taraf ıoda bulanan 
Şefang' ın Jimal doj'usunda ÇiPIİ · 
lerin hücumuna uj'rayan 500 Jı pon 
şimdi çember içinde bulunmaktadır. 
Merke7i Kupeh'te, Mien c aoa- civa• 
rıoda ıiddetli bir muharebe devam 
etmektedir. Japonlar çember için· 
den kurtulmak için hava kuvvetle· 
rinin himayeıi altında birçok hü · 
camlara ı-irişmişlerse de her defa 
sında püskürtülmüşlerdir. 

Cumartesi 10 Japon oçaj'ı 
Sekiaog · Girnosi demiryola üze· 
rinde Yuşaı bombalamıştır. Kişbu 
üzerine üç bomba düşmüştür. Dün 
Kuoniog yolunda bir Japon uçağı 
düşürülmüştür. 

etmişlerse, o zaman, muharebeyi 1 
kazanan, dün de ıöyJediiimiz ribi 
bu denizde harekata devam edebi
lecek olan taraftır. 

Şimdiye kadar relen haberlere 
göre bize öyle a-eliyor iti bir deniz 
muharebesi vuku bulmuş . iki taraf 
kayıplara oiradıktan ıoora, muha
rebeyi kesip katt netice almadan 
birlbitlnden ayrılmışlardır. Bu tak. 
dirde1 zayiatı daha ağır olan tarı· 
fın zararı daha büyüktQr ve tabiye 

sahasında neticesiz kalan muhare· 
beyi bu taraf kaybetmiş aayılabilir. 
Eğer Amerikalılar, hakikaten 1 
zırbh ve 2 büyük tayyare remlsl 
kaybettilerse, onların ziyanı daha 
ağırdır. 

Alınacak yeni tafıilit ve bek· 
lenilen yeni hareketler,vazijeti ay· 
dıolatacaktır. 

- C11mburl7ettea -

İngilterede mü~ 
him gaz stokları 
vücuda getirildi 
Jngiliz şehirlerinde, muhte
mel hfr zehirli gaz lıütumu· 
na karşı tedbirler alınıyor 

Londra 12 (a.a) - Britanova 
ajınsınıu hava muhabirinin temin 
ettljloe gör~, Almanlar Ruslara 
karşı zehirli raz lcollandıkları tak· 
dirde lngiliz hava kuvvetlerinin 
bomba filoları derhal gaz aıuhare
besine başlıyabilecek bir durum• 
dadırlar. Böyle bir muharebeyi yap. 
malc için lngilterenin en iyi teçhiz 
edilmiş bir memleket oldofuoa şüp
he edilmemektedir. Almanyaya kar· 
şı yapılacak muharebe şimdi hara
retli devrinde bulanan şehirlf'rin ve 
gemilerin bombardımanına karşı 
y~pılmakta olan mukabeleden daha 
tahribkir olacaktır. Almanyanın 
buna bildiği ve şimdiye kadar gaz 
kullanmaktan bonon için kaçındı. 

ğı zannedilmektedir. Almanyanın 

Ruslara karşı gaz kullanmaia ka· 
rar verdiklerine dair olan haberler 
Almanların yeni bir gaz keşfettik. 
(erine dair haberlerle avoi zamanda 
tesadüf etmektedir. Fakat logilte. 
de mühim gaz stokları vücuda ge
tirilmiştir. Hava mahfillerinde şlm· 
di lngilizlerln ellerinde bulanan 
hava yolile yapılacak gaz mohare· 
besi imkanları ha\tkında zaman za· 
man dikkate şayan malOınat veril· 
mektedir. 

Londra 12 (a.a) - Zehirli gaz 
kollanılması meselesi hakkında Çör. 
çil tarafından H ıtlere yapılan ihtar 
Büyük Britanyada zehirli gazlara 
karşı alınacak tedbirlerin son ay
lar zarfında muntazam bir ş.ekilde 

yeniden incelendiii hakkındaki ba 
betl5rİ daha alikaya değer bir ha · 
le getirmektedir. Belediye makam
ları ve patif müdafaa aervideri 
sivil halka dai'ıtılan gaz maskele· 
rini muayeneden ve tdkilı ten ge. 
çlrmekle pek meşa-uldürler. 

Bir müddetten b~ ri Loodranın 
birçok mahallelerinde gaz maske
leri muayyen :zamanlarda muyene 
den geçirilmişti(. Hdlun alışmak 
için her gün mukelerini bir müd. 
det ta kmağa davet edilmelerine 
büyük bir Ö:ıem veriliyor. «Gaz 
maskesini daima üzerinizde hşıvı· 
nız» düsturu daha ön~mlidir. 

Vışina-ton 12 (a.a) - Çörçi 
lio dün recekl natko, lngiltereoin 
Başvekilinin şimdiye kadar harp 
safhalarının taLlosunu çizen en 

cesaret verici bir nutuk olarak çok 
iyi karşılanmıştır .. Bilha1sa Hitlete 
hitaben, zehirli gaz kollanıldığı 
takdirde tahripkir misilleme bere
ketlerile karşılanacağına dair olan 
ihtarı büyük bir sevinç uyaodır
mqtır. 

Berlin 12 (a.a.) - Gayriresmi 
bir kaynaktan bildiriliyor : 

cÇörçilin son nutku, Alman 
siyasi mabfillerhce Başvekille hil 

lt1lmetinin içinde bulundukları ma. 

nevi durumu göıterir bir belirti 
tela kici edilmektedir. Burada ileri 
sürülen mutaleaya göre, bu nutuk 
lngiliz bükOmetinio sinirliliğini ve 
Büyük Britanyadaki giyli bahranın 

hayallerle ö:ıüne geçllmeıi için 

aarfedilen rayreti g östermektedir. 

Bunun muvaffakiyote eriıemiyece 
iini belirtmek borada lüzumsuz 
sayılıyor.• 

Oyun kllıtlaranın 

••tltına batlandı 
Kızılay reisliiinden bildirildiği· 

ne göre, oyun kağıtları Adana kızı · 
lay merkezinde satılmaya başlan· 
mıştır. Yalnız kendi işlerinde sarf 

edeceklerini merkeze temin eden· 

lere, aylık ihtiyaçlarını ı-eçmemek 

şartlle, auu ettikleri miktar veri· 

lecektir. 

Japon 
donanması 

Yeniden 2 deniz
altı, bir torpido muh 
rlbl v e 2 f 1 1 e p 
kaybetti 

Tokyo 12 (a.a) - Tokyo res· 
mi mahfillerinin filc:rincf', Mercan 
denizi muharebesi bitmiş telakki 
olunabilir. 

HükOmet sözcüsü buınn de
miştir ki: 

Umumi karargihın cumartesi 
günüaneşrettiği tebli(, bir deniz 
muharebesinin neticesi hakkındaki 
son J spon tebll(idir. 

Birleşik devletlerin bu haıuıta 
ileri sürdüi'ü iddiaları ve kendi 
keyıp!arı hakkında ma!Omatları bu. 
lurımadığı fakat japon bahriyesinin 
kayıpları hakkında çok sarih taf· 
ıilita malik oldukları hakkında 
lci demeçleri a-ülünçtür.Jıpon umu 
mi kararrlhı aarih demeçler neş · 
retmiştir. Düşman iıe batırdığını 
iddia ettiği sremilerin ne isimlerini 
no de sınıflarını vermemektedir. 
Fakat Merc an denizi mabarebeıi 
etrafında hakikat' Surabaya, Bata · 
via ve Cava deniz moharebelerio

de olduğa gibi, rerek lııglitere'de 
gerek Aaıerika'da kendisini göı 
terecektir . Avustralya Başvekili 

Cartin'nin 8 mayısta Avustralya 
parlamentosunda söylediti natuk, 
düşman tarafında hüküm ıüren ıi · 
nirliliiia ilk işareti rlbi teli le ki olu. 
na bilir. 

Birleşik devletler bahriye na- . 
zırlıiının, Amerikan kayıplarının 
ancak düşıoao için bir kıymet ifa· 
de etmiyece(i uman ntşrolooabl
leceğini ıöylemesi rariptir. 

Düşruan deniz kuvvetlerini. 
Japon donanması muharebeye ic
bar etmekle kalmamış, fakat bu 
deoiz kuvvetlerini yenmiş ve ver• 
diii kayıplar hakkında sarih mal1l 
mata 1ahip buloomuştor. Euseo 
bu malQmat neşredilmiştir. 

Tokyo 12 (a.a) - Ayin mec· 
Jisi reisi Kont Matsudajra babrive 
nazırlıiı yoluyla Japon donanması 

başkumandanı Amiral Y akomoto'ya 
bir telgraf göndererek Mercan de 
niz muharebesinde kazanılan par. 
lale z aferden dolayı tebrik ve te· 
ıelckür etmiştir. 

Stokbolm, 12 a.a. - Melbu
rn'dao öjnnildirine göre Mercan 
deniz moha•ebeıioden sonra baş · 
vekil M. Cartin aıüttefıklerin uma· 
mi lcarargihıoa giderek General 
Mac Artbur ile görüşmüştür. Aynı 
zamanda milttefilderin Avustralya• 
daki icara kuvvetleri bışltumandaoı 
General Sir Thomaa Blam,y ile 
Avustralya Harbiye Nazırı M. For• 

de arasında da uzun bir gÖ•üşme 
yapılmış ve askeri durumla Marc•n 
denizi muharebesinin mnhtemel 
neticeleri gözden geçirilmiştir. Her 
ilci görüşme s ,atJerce devam 
etmiştir. 

Görüşmelerden sonra buıün 
Avostoralya'daki müttefikler umu . 
mi kararrihından şu cihet bildiril· 
miştir ki, son iki ay zarfında Avas
taralya'n•n müdafaaları büyük nis· 
bet11ıerde iyileşmiş olmakla beraber, 
mi et tam surette seferi duruma 

ıokulmuş değildir. Mercan de.ılzi 
mu~arebesinden ıoora çıkabilecek 
yeoı bir nazik durum için oçak, 
malzeme ve cephane iletaıeJerl 
hakkında en btıyük rayrrıtler yap· 
mık lazımdır. 

Melbourne, 12 a.a. - Avuıt· 
rlllya' da ki müttefik umumi knrargJ 

h t bı•·. • Müttefik uçaklarıoıo 
ının e ıgı • • d ·ı..ı 

f J d06UIOD a lııo 
Avastralyaoın Ş aıa 

J d 
. Jtıtını batırdıklarını 

apon enıza b'ld' 
h ufrattıkJarıoı ı ır · 

veya asara 
melı:tedir. 

Vaşiniton, .12 . • a.'a. - - Bahriye 

ı ö-ıaın bildırdıgıne rore, batı 
naı:•r '• 
Pa.1ilikte faaliyette bulunan Ame-
rikan donlı:altıları, bir Japon torpİ· 
do mabribl ile iki Japon şilebini 
batırmı~lardır. 
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13 Magıs Çarşamba 
TGrldye RadyodlfGıyon poıtaları 
Tllrktye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Proa-ram ve Memleket 
ıaat ayarı. 

7,33 Müzik: Radyo Salon or· 
lteıtrası . (Violoniıt Necip Aşkın). 

1 • Lincke: Vals; 
2 · Gıuıglberger: Aşk Çan• 
ları; 

3 • Berrer: A11c HOznü: 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Rııdyo Salon or-

kestrası programının devamı. 
4 • Straau: Gondola reli 
5 · Suppe: Hafif ıOvari U· 
vertüril; 

6 . Brahms: Mıcar dansı, 
DO. 17, 

8,15 -
8,30 Evin Hali. 
t 2,30 Prorram ve memleket 

ıaat ayarı. 

12,33 Müzik: Fasıl heyeti. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -

19. ~5 Mü ıik: Faııl prorramı• 
nın devamı, 

18,00 Prorram ve memleket 
1aat ayarı. 

18,03 Müzilr.: Radyo danı or· 
kestrası. 

18 45 Müzik: Faııl heyeti. 
19,30 Memleket aaat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19,45 Müıik: Oda musilıisi. 
Schubert: Alabalık lcanteti. 
Çalanlar. 
Gilbert Back (lfemın); 

walter Gerbadt (Violo); 
Mesud Cemil (Vıolonsel); 
Ali Sonat (Kontrbas); 
w. Sch!ösirı-er (Pıaoo). 

20,15 Radyo raı:etesl. 
20,45 Müzik: Bir Halk tnrkOsQ 

öireniyoruz - Haftanın tnrkilıO. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Karışık şarkı ve 

tilrkOler. 

21,30 Konuşma (Sıilılt ıaati). 
21,45 Müzik : RiyHetlcambıır-

Bandoso. (Şef: Ihsan Küoçer.) • 
1 • Frederic Conoo: Brava· 
da (Paso D oble); 
2 Loait Gan'l e : Zifer 
(Valı); 
3 · Moszkowıki: Serenad; 
4 - Gour.od: Mireille (U "er 
tü •); 

5 · F , anz Lis:zt: Prelüd'ler 
(Senfonilt Parça). 

22.30 Memleltet Saat Ayarı, 
AJıms Haberleri ve Bortalar. 

2245 -
22,50 Yarın ki Prorram v e 

kapanış 

ITAKVtMI 
13 Magıı 1942 

ÇARŞAMBA 
YJL11942 • A Yı 5 Güa ı lll Hn:ır 8 
Rumi usa. Nfaaa 30 
Hicri 1361- ReblGllbır 27 

Birmanya'da lngi
liz ric'atı 

( Bqtarah ikincide 

Şim~~ Birman!adan çekilen la• 
rıhz ve Çın kovvetlerinio 

başına da ayni oeyin reldiiinl fÖ· 
rür gibiyim. Tanklar, t oplar ve te· 
kerlekli, motörlü vasıtalar her iki 
tarafta da, yani hem Japon hem 
de müttefiklerce rerid• terkedile· 

rek hafif ıilihJarJa Hiadiıtın ve 
Çin hududuna doğra ilerleniyor 

amma, biltüo ba ıiliblar müttefik· 
ler içio bir kayı p1 Japonlar için 
b'r kazanç olarak. 1 

sı~e öyle reJiyor ki Mandalay 
ve Lışioaoo artık dayaoamıyaca
;ıaı evv~lden heaaphyarak ona 
~öre tedbır almak, bOtQn ıilih ve 
aıevcotfarile Çine • ve Hindlıtana 
riden muntazam iki yolu daha ev-

vel totaralt ona fÖre hazırlanmak 
pekili kabil olabilirdi. Taarruza 
yapmak kadar ricate vaktinde ka
rar vermek de bir komutanlık 11_ 

fatı ofdnjana unutmamak lbım 
Hatti ikinci belki birinciden d bİ 
mühimdir. a 

~ 

Adana için yeniden 48 
ton pirinç ayrtldı 
Ôğrendiğimlıe göre, ViJlyetJ· 

miı emrine yeniden 48000 kilo 
pirinç tahtiı edilmlf tir. 
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Bu akşam 

BUGON 

Su va re 
Saattam9 
Bu akşam 

• 

iki Şaheserden mürekkep Zengin Proğram 
GördU OU raAbet ve e,sız muvaffaklyetten dolayı iki gUn 

daha temdit •dllmlttir 
1 

TYRONE POWER LINDA DARNELL'ln 

Eğlence Kadını 
2 

Seven ve sevişenlerin görecekleri aşk ve ihtiras filmlerinin en güzeli 

Son Yarış 
Çılgınca bir aşkla başlayan ve hayatın acı ıztıraplariyle nihayetlenen şabeser 

Bugün gündüz matinada : Eğlence Kadını - Son Yarış 

15 Mayıs Cuma akşamı memleketimizin büyük 
san'atkirı : Fransız akadtmi edebiyat loreay 

BURHANETTiN TEPSi 
BERLİN DANS MEKTEBIND•N DIPLOMALI 

SENiYE TEPSi 
Şehrimizde yalnız bir temsil verecektir. Burhanettin Tepsi 

Dikkat : Yerler numarahdır.Kite daima açıkttr. Telefon : 250 

TAN sinemasında. 
BU AKŞAM 

\ Seyhan Orman Çevir
i ge MUdUrlUğUnden : 

lki Büyük ve Heyecanlı Güzel Film Birden 
• 1 

Macera Filmleri Kahramanı Charles 
Sttarett'in binbir sergüzeştten heyecan alan 
· · En Güzel filmi 

Yıldırım Çete 
2 

Mısırın en büyük iki sanatkirı FATMA RÜŞTÜ ve 
HÜSEYiN SITKI tarafından çok güzel bir tarzda temsil 
edilen aşk ve his filmL 

YIKllAN YUVA 
Türkçe sözlü ve tarkıh 

Bugün 2,30 da : Yıkılan Yuva-Yıldırım Çete 

Pek Yakında 
Seyhan nehrikenanndaki 
tehrin biricik 

Yazlık sineması 
EN l;IÜYÜK VE EN MUHTEŞEM 
F 1 L M L E R L E AÇILIYOR 

Osmaniye Belediyesinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Osmaniye belediyeaioden; ele~ trik tesi1atımız için rer~kli bakır tel 

Fincan, sigorta, ıiperi ıoika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce 1atın 
alınmış ve bu kerre bir kazoien motörü ve hava tüpü, tedarik edilerek 

razbane binamız bil islih santral binaaına çevrilmek ve gayri huıusat 
müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proie ve keşifname yaptırılmış 
ve Nafia Vekaletince ta .. tik olo?~rıık 8.6.942 paz:arteai rüoll 1aat 14 de 
ihalesi icra edilmek üzere ınevkı ılina konulmnıtur. isteklilerin Ticaret 

Odasında kayıtlı olmaları ve ihaleden. 1eldz .&'ün önce bulundukları ye• 
rinı,Valiliklerine müracaatla müteabhltlık veaıkaıı almaları ve fenni met· 

uliyeti üzerine alacak bir mühendis ve ' /. 705. teminat röıtermeleri ve 
teklif mektuplarının kanunun 31 inc i maddesıne uyıuo tekilde bazırlan· 
mış olarak ihaleden bir saat önce erıcümeo riyasetine verilmeıi meıruttar. 
Mevcut malzeme ile keşif projelerini rörmek için • Osm~niye belediye 
kalemine ve motörü rörmı,k için lıkeoderun beledıye rıyasetine mllra 

caat oluoma11 Uia olunur. 
1949 2 - 713-19 

lmtiyu Sahibi : Cavit ORAL 

Bulldaiı yer: BUGÜN Matbaası 

u: Neşriy•t Müdürü : Avukat Rifat 

YAVEROÖLU 

Orman emvali satış ilinı 
Mikdarı 

Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi Kental Lira Kuruş 
Katran 1080 1944 00 

1- Seyhan viliyetinin Osmaniye kazası dahilinde Kuyu· 
cak ormanından ( 1080) Kental mikdarında Katran satışa 
çıkarılmıştır . 

2- Satış 14/5/942 günü saat 15 de Seyhan Or. Mid. da· 
iresinde arttırma ile yapılacaktır, 

3- Beher kentalının muhammen fiyatı 1 lira 80 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

müdürlüğü, Seyhan Orman Çe. Mnd .• Osmaniye Or. Bölge 
şefliğinden alınır. 

' S- Muvakkat taminat 145 lira 80 kuruştur. 
6- Sataş Umumidir. 
7- Ormanda mevcut ankaz katran imal edilmek üzere 

28/4/942 gününden itibaren 1 S. gün müddetle sataşa çıkarıl
mıştır. 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. . 
9- Taliplerin ticaret odası vesikaları ve teminat makbuz

larile birlikte belli edilen güa ve saatte Seyhan 'orman çevir 
ge müdürlüğünde miiteşekkil satış komisyonuna müracaatları 
(Ticaret odası vesikası köylülerden istenmez.) 1945 1-5-9-13 

illn 
Kanara Müdürlüğünden : 

1- Belediye kanarasında istihsal edilmekte· olan buz 1/Hazi· 
ran/942 tarihinden 31 /Mayısf943 tarihine kadar olmak üze
re bir sene müddetle ve kapalı zarf usulU İl!! satışa çıkarıl· 
mı,tır. 

2- Muvakkat te'minatı (250) liradır. 
3- ihalesi mayısın 26 ncı salı günü saat onbeşte Beledi-. 

ye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi belediye yazı !şleri müdürlüj'ündedir. is

teyenler orada görebilirler. 
5- teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6- isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale gilnü muayyen saatta belediye riyasetine 
vermit olmaları ilin olunur. 1968 8-13-17-23 

Adana As. satın alma komisyonundan: 
1- 20,000 Kilo Koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulmuıtur. 
- Muhammen bedeli 20,000 lira· olup ilk te'minatı 1500 

liradır. 

3- lhaleıi 29.S.942 Cuma günü saat 15-30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5- isteklilerin belli glln ve saatte~ bir saat evveline ka. 

dar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları lüzumu ilin 
olunur. 198S 13-1 S-21-27 

Alsaray Sineması 
MÜDÜRiYETi 

Bütün şehir halkının görüp ve beğendiği ve tekrar gö,.ek 
diji mevsimin iki rakipıi.z ve muhteşem filmi : 

DOROYHY LAMOUR-AKIM TAMI 
r•r•ttıklara heyecanll, mUesslr ve çok ı 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER ŞAHESERi He 

Yıkılan yuva 
Türkçe Sözlü-Şarkıh büyük Şark fi 

Sonsuz rağbet ve istek üzerine perşembe günü akşamına 

devam ettireceğini sayın müşterilerine müjdeler. 

Bugün 2,30 da : Memnu Aşk-Yıkılan Yuva 

Pek Yakında 
NOTERDAMlN KAMBURU filminin unutulmaz 

iki debakir kahramanı 

CHARlES LAÜGHTON ve MOREN 
• 

O'HARA nın son ş a h e s e r l e r ı 

Kalılı meyhan 
TÜRKÇE 

Blnbir entrikalar filmini 
görmeğe hazırlanınız • 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Seneliği 

lira Vakfı Cinsi Mevkii 
24 Mektep Zade Arsa Sarıyakup 
18 Ramazan oğlu ... Yağ cami arkarı O 

Yukarıda yazılı iki arsa 1 Hazirandan itibaren bit 
müddetle icare verilecektir. Senelik kirası hizalarında 
rilmiştir. ihalesi 14.S.942 Peışembe günü saat 10 da .. 
Iar idaresinde yapılacağandan taliplerin o gün idaremize dl 

atları. 1982 

Halkavi Reisliğinden: 

Kütüphane ve yayın komitamızda açık bulunan bir 
için seçi~ yapılacağından bu ıubeye kayıtlı o 1 a n 1 • 
20.S.942 nci Çarşamba günü saat (17 ,30) da Hallcevio 
zır bulunmaları 1986 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisy 

Evi ,, 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle it yap~r. Ko 
yonda herfeyi yerine satar. 

Telgraf : DOclU AMBARI 
Telefon : 218 1876 1 . 30 

ADANALI DOKTOR 

Zekeriya özvereJJ 
Adres : Kuruköprü Trahom Disp • 
seri Kartısında Hane No. 21 ' 

...................... 
Dr. Abdullah Erber~ · 

Her gün hastalarını kabul eder• 
ve cuma günleri saat 15 den 16 
kadar fukaralara parasız bakar• 

Muayenehane yeri : Pamuk aor b 

kartısı Çocuk Oyun Alanı aıtlf ı 
No. 44 1902 1.16~ 
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