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Makinemizdeki arıza 
dolayısile gazetemiz 
geç çıkmıştır, Sayın 
okuyucularımızdan 
özür dileriz. 

\..__ J 

uçlu Pavlof,evelce SofyadaBulgarkralı 
Boris'e karşı da sui kasttertipetmlş ! 

Bomba D8vasmda Dikkate Değer Bir Celse 
iddia . makamının suçlu 
Bav/of hakkında ·sorguları 
Dosya, iddialarını bildirmesi için 

Suikast d&aasın• bakmakta olan Ankara Ağıreeza mahkemesi Hev•ti f müddeiumumiye tevdi edildi 
Çörçil'in 

nutku 
Yazan: CAViT ORAL 

Ankara - ı' 
Güzel koııu . . , -

dreti olan ı Mf~nt, teaçtr~ı ~lıta~et 
ir nutuk .. - ıs er orçı yıne 
h b aoyledi. Fakat bu defa 

l
a a aşka tanda, dnha ümidli 
r Besle k O d' . onoşto. , adeta Jldet 
•nrnış gibiydi. Milletine hep ter. 

O'~n~ hep kandan ve hep relecek 
01 Ylbuk felnkcthırden bab1ederdi 

a ukt bo k d · ı· l nut un a bu üzüntülü 
1:• ıme eri kullanmadı bo kötü b • 
illere yukla ' a 
ilinne ve Şmadı. Acaba Çörçil'in 

edasında bu d - . 'kl' ;.• apan ıeb l eırışı •aı 
...:Örçil'i b ep er nelerdir? Acaba 
ı• - 0 sefer daha kuvvetli 
0nuşturan • ·n . 
ıalıdır? aıı:ıı erı nelerde ara-

Çörçil'io nutkunu ik.i yönden 
ıcelemek · b d •

1 
ıca e er. Banların, birisi 

;ı• tere bakımından, diğeri Sovyet 
usya bakımındandır. İngiltere ba. 

~urıın~a~ inceleoirae görülecek-
r, kı şımdiye kadar milletine hep 

t ena, ~Ü.tC088İr edici, kara haber• 
:: ve!ıc'. bir şekilde konuşan Mis· 

~orçıl .realist bir devlet adamı 
•!atıle loırılizleri kritik hadiseler 
çın ha:ıırlnoıağa çalışmıştı. Hak.i. 
l~ten lng~liz milletinin şu iki sene 
IÇınde i'OrdDğil ıeyler, utradıiı 
iılotülü hidiıeler hiç de Çörçil'in 
inceden haber verdiği karanlık 
~laylardan az. hafif feyler değildi. 
fte mllletiain seciyesini ve ruhi 
haletini iyi bilen bir Şef ola. 
rak, Çörçil bunları h a b e r 
Yermekte bir faide gördü. Ve 
hblAtile böylelikle de en doğru 
~: ?~rokette bulunmuş oldu. Çilokü 

rılız milletini kolay muvaffakıyet· 
lere ve zaferler hayalloe kapıl· 
~ak.tan kurtudı, Onlara hakikati 
.aoyledi. Fakat bugün hidlaelerin 
c:erey4uı Çörçil'in ümidlerini bü· 
YÜtınektedir • Zira bir taraftan 
Angto Sak h .. • • 'h 
1 11 son arp ıannyıının ıstı • 
ha arhraıası, diier yandan Alman 

• ava kuvvetlerioin büyllk. bir im· 
ınıo ş L 

lllas l ar .. cephesiode baih kal· 
ı, nr'lt Dstü lü 1 •reye Garpte bir hava 

hald n iü temin etmektedir. Şu 
•uh~ rberek bu üstünlük ve gerekse 

re elerln b · h ı· · alac•iı bl ır kaıırga a ıoı 
fev1tıı, ne~ ~~rada lnriliz. milletine 
etmek arı,n °.

1 
Ve 2'Üvenli hitap 

k l' '"" e ç- · avvet ı kon" • orçıl daha çok 
Nutkun strnaıtur. 
1. l 0

"Y•tlere 'd L Da fe IDCO; Dfili b il ıtlSmı• 
nun büyük bir k~ atveltill nutku. 
1 nıını d S 
ere ayırmııtır. Henıe b a ovyet. 

kan her cümlesi Sov;etl •ıııeıı nut
ıempati, hayranlık ve ba;~I ••vri, 
delerile dolodur ç- ·ı 1 ıt ifa· b • orçı bu d 
s•ıka Sovyetlere ce1aret Ver: ~Q 
• ovyet endişeıini hr•ılamak s0 

' 

-

Hükômet Meclise yeni bir kanun löyihası verdi 
BAZI VERGi VE RESiMLER 
ARTTIRILACAK 

Ankara 13 (Hu· -::o ~= =ece cx~ -~ kf'çilerinin vergil 
suıi) - Harbin Hayvanlar vergisine; muamele, istihlak ve terine ooar, aıan • 
memlekete yükle. •h t ·ı • d t • t da deve ve do 
diği fevkalade 1 raca vergı erıne, amga, ayyare, tıya ro m~za yirmi beş.ır, 
masraffarın mev. ve sinema, nakJiyat, resimlerine, tütün müs. at ve kabra 115 
cut vergilerle kar· k • f t k •b • f .. d f ·ı . eşek vergiıine 15 
şılaumaaı mümkiln ıra ' uz ve 1 rı mu a aa vergı erıne zam· kuru, zam yapıl-

olmadıj'ından bü. !,~~ :Y!J!!!~-c~:~tadır. maktadır. Sütyai, 

kdmet yeni gelir kaynaldar1 b lmak o Meclise, yapagı, deri ve canlı bayvaa ftatlarıoın yükselmesi 
bazı verri ve resimleri arttıran bir kanun layihası zamlan karşılamağa müsait röıülmüştür. 
vermiştir. f,tihtali tazyik etmemek, vatandaşların İkinci maddeye göre damga reımi kanununun 
ödeme kabiliyetlerini aşmama\t ve içinde buluodutu 11 inci maddeıine bağlı tarifede nevileri yazılı ev· 

muz iktisadi şartlar hesabi\ katılmak ıuretile, hayvan raktan maktuao alınmalı.ta olan dami'a reımi yüzde 
ler verriılne, muamele, istihlak ve ihracat verrile 50 arttırılmalı.tadır. Bu reıim evvelce yüzde 50 ar· 
riae damra, tayyare, tiyatro ve ıioema, nakliyat tırılmış olduiaodan bu suretle aalın bir misli dere 
resimlerine, tiltün müskirat, toz ve kibrit müdafaa ceainde zam yapılmaktadir. 
vergilerine zamlar yapılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü maddelere göre tayyare 

Liyihoın birinci maddesir.e ıöre koyun. ve kıl rıeıml lıcanuou tadil ediliyor. 

Nakil vasıtaları 
teşkiltıtlandırılacak 
--

Bunlarda çahşanlar mec
burt çahşma mükellefi· 
yetlerine tabi tutulacak 

--
d' Ankara 13 (Rıdyo gazetesi) - Yarın rjeşrolnnacak yeni btr koor· 
ıol~hs~oa. k~rarile, meınleketteki nakil vaııtatarınıo b•şltilatlandırılma11 

sa a ıyetı tıcaret v Lil . . . E ı_ı· ı · ı· l 
h k·ı.~ h- e.. etıne verılmektedır. şya na11. ıne e verış ı o op 

a ıu ve ultnıı e•h . 'l 1 • l -k 
h 1 y aıa aıt motorlu motorauz nalcı va1ıta arıy e yu 

ayvan arı teşkilitl d 1 ' . 
k il f

. . b . an ırı acak, bunlarda çalışanlara ilcretlı çalışma mü· 
e e ıyetı ta mıl edil, bilecektir. 

M,cburi çalışma ınilLell f' · "b' h 1 'l k -. ~ . .. e ıyetıne ta ı tatulan şa ıs ara verı eıce uc· 
retler v•layetlerde fıyat ·· ı. b • 

T 1 •
1 

• muraır.o e komusyonlarıoca tayın olunacaktır. 
ıcaret veıı..a eh kararın n · · ~ ._, b'ı.· ·ı 1. ü . . ' eşrını muteaır.ıp tal ııı.ıne geçı meııı; zere 

hır tahmatname hazırlamıştır. 

Bu karar memleketteld · b · J ' • muayyen 011 ette nalul vasıtalarını mem e' 
ket ihti.yaçları ıçin en verimli şeltilde teşkilitlandırmak makaadını güt, 
mektedır. Bn v&1ıtalardan bilhass• 'ı•şe m dd ı · · ki. d ı t'f d• 

d
'l '- . .. '" a e erıoın l!a ın e s ı a .. 

e ı ecedır. 

------------------~----------birli gaz kullanacııiını ihtar etmiş· 

tir. Mister Çörçil daha ileri i'itmiş 

ve Sovyetlere lorilterenin bir ~ov 
yet zllf erini kendi mes' el esi şeklin

de rördüği\nti ifade etmiştir. 

in6nU kır 
koşusu 

Türkiye birincilikleri 
önümüzdeki yıl Ada

na da yapılacak 

Tadil mucibince rHmi daire 

ve makkemelere verilen arzuhalle· 

re yapıştırılım bir kuruılak pul 
beş kuru,a çıkarılmaldndsr. Resmi 

dairelere ve mahkemelere verHen 
iBtifaname, muhtıra, liyiha ihbar· 
name ve bu mahiyette resmi m11· 

kamlar& çekilen telgraflar da bu 
reı.me tibi tutulacaktır. 

Beşiocl ve a Itır cı maddeler 
eşhas ve t~ya r ıklıyı tır dan ılınan 

resimlerin arttırılmasına dairdir. 
472 nnmaralı kaouoa mü.teoiden 

vapur ve trao yolcularından na le· 
liye ücretine lllveten alınmakta o• 

lan nakliyat resmi, şehir harici nı k· 
liyatta birloci mevkide yüzde 5 
ikinci mnkide 2,5 üçünclide bir 

arttırılmış, yolcu nakliyata haric:n 
de zuurt ihtiyaç maddeleriyle in 

hisara tibl maddeler iıtiına edil

mek ıartiyle nakliyata yGıde beş 

nisbetinde bir resim kon muştu. 

Şimdi zamlar birinci m~vkid~ 

yüzde 15 e ikioci mevkide 12,5 a, 

üçOncü mevkide 5 e, eşha, nak· 

liyatı hariciodelti resim yUzdc ona 

çıkarılmaktadır. 

Bu zaınlar, yabancı memle 

ketlerde demir ve deniz yolları 

idare ve acentleri tarafından Tür

kiye hatlarındaki nakliyata ait sa 

tılan biletler doliy11iyle bu id:ı. 
relerin haberdar edildikleri zaman
dan başlıyacaktır. 

- DeYaınt lklnC'lde -

• 
Alman Ba,kumandan· 
hgının fevkalldetebllll 

Kerç'te .......... Iİİİİlll...... 
Rus .hattı 

yarıldı 

40000 den fazla 
Rus esir düştü 

Berlin 13 (a.a) - Alman teb
liği: Kerç yarma muharebesi sona 
ermiştir. Muharebe, ezileo ve çev• 
rilen düşman kuvYPtlerinin imhaıiy 
le neticelenmiştir. Ruılar şimdiye 

kader 40000 den fazh uir vermiş, 
197 tar>k, 598 top, 260 uçak kay· 
betmiştir. Çok miktarda başka ha•p 
malzeaıeıi de ele reçirilmiş veya 
tahrip edilm:ştir. Yenilen düşmanın 
Kerç lıtikametinde takibine devam 
ediliyor. yarım adanın deniz bö re• 
inde Alman savış uçakları dün 4 
taşıt remiıi batırmış v ~ çok milt
darda sııhil taşıt remisinl hesara 
ui'ratmıştır. 

Mosko ıa 13 (a.e) - Moskova 
radyosunda neşriyatta bulunıın A 
meriokan mubab~rlue röre, Kerç 
yanın ada•ındaki muha·ebe devam 
ediyor. Bu muhıtrebeye bf!m Quı
lar hem de Almanlar büyük kuv
vetler sürmOşlerıiir. 

Alman kıt'alrrı ıüvari, piyade 
ve tank birlikluinden mürekk,.ptir, 
Düşman piyade kuvvetlt1ri arasın 

da ltayan ve Romen piyadeleri de 
vardır. 

Rus kuuvelleri ilkUnunda 
Kerç'i Alaııınlardan fflrİ alan ıre 
oeral Kozlof'un '-uınandasındad r. 

Samsunda 
dünkü tören 

Samsun • S ı v a 9 
gençlik bayrak ko· 
tusu ba9ladı 

Bugün gençlik bayrak koşu•~ 
nun dördüncü rüoüdOr. Pazarte: 
günü "s:ıat 10 da Euuruaıda, 1" a 

bah SıvalB 
çıkan atletler düo 111 Refabi 
doi'ru koşmuşlar ve aqam 
yeye varmışlardır. . Sivu lı:o· 

A ıkara 13 ( ... a.) - Bomba 
hadisesinin muhakemesine Au · 
kara a&"ır cezuınba bugün de· 
vam edildi. Evvela mahkemenin 
J,tanbul ., abıtasındao sorduiu 
bir noktaya gelen cevap okundu. 
S :>ı gu maznunlardan Pavlof ao 
bir iddiasıoa taallOk ediyordu. 
Bn iddiaya göre, Sovyet kon· 
solo h•nesioio şoför6 Pavlofa 
beoz ·t lerek tevkıf edilmiş, ııonra 
dan hüviyeti anlaşılınca serbest 
bualulmıştı, lıtan bal zabıta&ın 
dan gelen cevap, şoförün her 
baogı bir benzet ş :ten dolavı 
tovltıf edilmediği Ş• ki ndeydi ve 
maznunun iddıasını yalanlıyordu. 

Sonra, Adapazarıoda isti 
nabe yolile ifade•ine milracıı.at 
edilen Celil Ziya ve Be güzıırın 
ıöylodiıı.Jeri okunun. Onıar dcı 
illt if ııdelerinde iarar edıyorlıırdı. 

Söz alan müddeiumumi baş 
muavini Kemal 8Jra, maınuodan 
bazı analler soracıığını bilcıirdı 
ve dedi ki: 

c- Pavlof şimdiye kadar 
hanri korııolosbenelerde1 hargi 
tarihlerde çal şm ştır? j ırnonef 
adında biriıııni tanır mı? evveJc,. 
Roma ve Sofyada bula ımuş mu 
dur? 

Pavlof ba ıuallere c"'vaben 
şimdiye kadar yalnır. Türkiyede 
konıolosluk memurlu;u ettiğini 

Jurnonefio de ŞırlLi S biryada 
1919 yılına kadar hocalık etti 
iini söyledi, Romı ve ıof yada 
balonaıadıtını llive ettı. Bu ifa· 
de Qıerioe yenidC'n •Öı alın 
Kemal Bora, decıi ki: 

c- Yükıek heyctini~e ~im 
di vereceğim iz.ah at sor ıuları
mıo 1ebebıiz olmadığım göstc 
recektir, Ayni zıımenda iddiala· 
rım teyid eoılirao maınuoun 

şahsına daia daha ltat'i bir hü 
kilen vermek mümkün oiacak tır, 

Pavluf 1915 de Romada 
konsolo~luk memuru oldu&"u ıı· 
ralarda bir arkadaşılo beraber 
F aşizıni devirme!{ için isyanlar 
bazırlamağa çalıtaııştır. 

. Sofyada bir kılisede kral 
Borise karşı hazırlanan auıkasd n 
ve Bolşcvilı.lik alevbtarı bir ~ul· 
gar ıaıete sahibinin evınde pat 
layan ve k•nh neticeler vereo 
bomba hadisesinin mürettepleri 
araaındadır. Bu husuıların ali· 
kah memleketlerde tetkikine 
ltarar verılmesini ı,teriıu.» 

İkinci celıed• mahkeme, 
iddia makamının lıteklerile _ davl 

d bir 111Cina1ebet fOrme· 
araun a . dd k 
d ·;r.• b ti• talebıo re ıne a· 
ıgı cı e h kk d 'd rdi ve eıaı a ıo a ı • 

rar ve 'ld. k . . d 
d . 1 rını bı ırme ıçıo osya· 
ıa a t d .. ' · 1ı:eodiı•oe ev ııoı ıstoyen 

O JP • • t l h" ' k b J mitddel amumı ıın a e ını a n 
ederek durofmayı 20 Mayıı 1942 
çarpmba gününe bırllktı. 

mtDa Anhradaki reımi ve hususi 

kız ve erkek lisesi, meslek ve or. 

ta okullarından başka Polis KoleJi 
ve yüksek okullardan Harp okula, 

yet d y ' Oy. 
. . ayanıııoı kuvvetlendirınelt 
•çın de Hltleri tehdit t , t' 

Demek oluyorki Çörçili bu 

defa böyle değişik ve böyle kuv· 

vetli konuşturan ıebepler lngiltere

nin kuvvetlenmekto olduj-unu röı . 

termekle, lnriliz neriitini kamçıla· 
inanın zamanı geldiğini işaret et• 
ınelde beraber daha ziyade Sov· 
Yet RusyaDln yalnızlıiını bissettir

Beden torbiyegi umum müdür• 

liliü, önümüzdeki yıl yapJlacak 

olan 7500 metrelik lnönn kır ko 
şusu Türkiye blrinciliklerioin şeb 
rimlzde yapılmasını kararlattırmıştır. 

======== 
Yine dün sE::;r° Şef Atatür

şuau bıtl•;''k: aya ayak battıkla· 
kün t9Jd9 •b.ra;ören yapılmıştır. 

Siyasal Bilriler Okulu, Da, Tarih 

Coirafya Fakültesi, Hukuk Faklll· 
tesi, Gazi Terbiye EnıtiıUsü, Bodeo 

Terbiyesi Ankara bölgesine baib 
ıpor kulüp1eri katılacaklardır. Führe • e mış ır. 

birli nn Sovyetlere karşı ze· 
Iİhtr!~~n kdut1lanıı:ı111 takdirinde fn · 

• Almanyaya karıı ze. 

tnenıek 
reb ._ ve Sovyet halkının muha 

e ıtab'l' 
yeıi . 1 1 ıyetioi takviye etmek r• 

oı •tihdaf •der l'Örilnmektedir. 
Şehrimizde bulanın beden ter

biyesi umum mOdOrlüiil atletiı• 

federa•yonu atletizm mütebast11ı 
B. Naili Morao dilo bu koşunun 
nereden başlayıp nerelerden re• 
çerek, oerede ıon• ereceiioi teabit 

otmiftir. 

rı iskele e 1 

Ankara'da da 19 mayıs fenç 
lik ve ıpor bayramı hazırhkları 

·bit•ittlr. 
Sa yd reoçllk ve ıpor bayrı-

Bu~ilo ve yaran Hat 9 30 
da Arıkara 19 mayıs ıtadyomanda 
amuaıt denemeler yapılacakbr. 



2 BUGON 

TARiH 
NAPOLYON 1 UN 
ÇAPKINLIKLARI 

Hük.Umet .Meclise Yeni Bir /(ı 

Na:;"1 ~:;,::. ,._;a-polg=on için k~d~~-~~y;mek-- ~:~i~~aey:::,·~.:~ 
l Y 1 I ukete sevkedıcı 

ları uzun zaman / J h 
dillere destan ol l erden evvel a ınan bir kaue ~~ma:a:::rduld~i 
muştur. Onun ka •b • h f h k f renerallerine, at· dınlara yazdığı apsent gı l ' · aga a, are e e kere kadın tevzi 

mektuplar elden ele etmek müsaade 

geçmiş,m(izelerde sevkedici bir zevk vasıtası idi. sini veritdi. 
saklanmış; çap kın- Mareşal Ney 

lıklarına ait ha· "aman 0/ Urdu kz• generalleri- bile R111ya ı~fe-
tıralar ağızdan •· ~ j rinde lda de Saiot 

i~:.b:~!~:
1

:~:: ne, askere kadın tevzi etmek ;:~~.:1 ''~era~:r 
manıca alt vuku- •• d • • • d • götürmüş, karar• · 
at' yazanların m u s a a e s l n l ver l r ı. rahmda mütead· 
fikrine &'Öre Na- _ ---~ '==*'"' " """='""x=; :;ı ;. =:..; dit kadınlar bolun· 
polyon kadınlara karşı zaif göıtere · •diyordu. Hayatı on yedinci ba durmuşta. Napolyon ordoıunu ta· 
cek bir yaradılışta değildi. Hiç bir harını sürerken yetmişUlıt bir lıoca . kip eden bir kadın orduıo vardı . 
zaman her hangi bir kadıoıo aşkı, nın aefesile ıolmak tehlikesi reçi Boalar askerlerin ve zabitlerin se· 
tuiri altında kalmamışta. Hülıum . rlyordu. ferden sefere peşlerinden ridiyor-
darlık otor itesiaia en küçük bir Napolyon bu ıefer imparatori· lardı. Rusya seferine kendisi de 
cüzüoü vazifesinin en basit tef er- çenin hizmetine bunu tayin etti. yalnız gitmemişti. Ordurihıoı Var· 
ruatından biç birini icadın uğruna Eleonore iımiodeki bu cazip kadın şovanın röbeiioe kurup ta harp 
f ~da etmemişti. çolr geçmeden rebe kaldı. hazırlıklarına başladığı zaman Po-

0, yalnız zekisınm, mevki ve Parislo Victoire caddesinde 29 lonyaoıo ileri relenleri memleket 
ibtişamıoın kendine bahsettlii H· numaralı ev hükümdar tarafından lerioln iıtiklitini baiışlaması için 
lihiyetlerden istifade ederek zama bu kadına tahııis edilmişti. Ve bo· galip hükümdara ellerioden gelen 
oıo güzel kadmhrile işıkdaılık et rası bir hayli zaman gizli telakUe. her şeyi yapıyorlardı. 
mek fıraatını kaçırmamış, zaman rio melcei oldu. 1807 Hnesloin kiouoosanisi 
zaman erkeklik hissi?in ~işiye ~arşı Bir müddet ıoora dünyaya re- Varşova için balol•r, eğlenceler ter• 
dayduiu temayüllerı bır nevı aşk len çocuğa Parlsin nüfoı tip etmekle reçmişti. Her gece 
O)unlarile ıüslüyerek işin şiirine -kütüğünde Eleonore'den doğma müzik danı zevku safa ile genç 
dokunmak istemiyerek tatmin et Leson adt verildi. Baba yeri boş impar;torun 'rözlerinl kamaştırmak 
mişti. kalmıştı. Fakat meçhul baba ço· istiyorlardı. 

O aşkı, erkekle kadının basit cuğa 300 bin franklık bir irad te-
blr buluşması olarak görüyordu. min etmiş, onu prenseslerden bi 
Dizi dizi metresleri kendilerini ci rinin himayesine vermişti. Nihayet 
hangir hükümdarın renç kolları çocuk büyüdü. Zeki, cevval, hare 
arasıoa atmak için birbirlerile ya ketli bir genç olmuştu. Her rün 
raşarak koşuyorlardı. Hasret ve iş bir proje yapıyor, fakat hiç birini 
tiyak yaşlarile ıulanan sevdanın e tatbikat sahasına çıkarmıyordu . 
temlerini doymak için l'enç impa· Macera deliıiydl. Bununla beraber 
ratora dikkat ve fırsat bırakmı . imparatorun hoşuna ridiyor ve çok 
yorlardı. Gün reçmiyorda ki sara· şımarbyordu. 
ya gelen mektuplar arasaada kibar Annesi Bavyera ordusunda bin 
ve rüzel kadınların rizllce rönder başılık eden Kont de Lük1emborr 
dikleri aşk ihtiraslarıı 1 havi zarflar le evlenmişti. Ve bilinemez hangi 
çıkmış olmasın . Bunları zaroan za- sebeplerle Napolyoola münasebe 
mao şu veya bu nazaran• havale tini taınamen keımişti. imparatorun 
ederek icaplarına bakılmak irade sabık rözdeti bütün 1evriıioi orlo· 
ıiai veriyordu. oa, Prens Leona vermişti. 

Bunlardan madam Fouroı gibi Bu zat 1881 ıeneslode Paris-
bazıl'lrı imparatoru Mlllr seferinde de ölmüştür. Bir kıı bir de erkek 
peşiadea takip ettiler. Madam De çocuk bırakmıştır ki oğlan umumi 
Vaodrey, Madam Viscooti evlerini, harpte garp cephesinde maktul 
barklarım feda ederek kendilerini düşmüştür. Kız balon bir mimat1n 
i'enç cibaoglrio cazibetioe bırak- karı11dır. 
mışlardr. N apolyonun ıöbreti 19 uncu 

Bir gün ıarayın geniı avlusun asra baştan başa kaplıyarak 
da imparator alay alay dizil . doldurmuştur. Askeri ve idari ha-

miş askerlerini teftiş ediyordu. yatının ihtişamı rözleri kamaştırır · 
Halk, bu mobteıem tezahürleri ken buı.u~i bayatı herkesin mera 
seyretmek için toplaomışh. Moha. kını harekete getirmekten bili kal· 
fız kıtaların arka11nda buluoan yüz mamıştır. Kaldı ki hükümdarın ze 
binlerce 1eyircideo birine ıözü ili- vahlri onun her dakilıta işık oldu· 
şen imparator, çehreyi tanımakta ioou ima eden hallerle doludur. 
recikmedi. · O, bnynk bir muharebeye git 

Bu Fraaıız tiyatrosu artistle- meye hazırlanırken bile civarında· 
rinden madmazel Marsdı. Atını ki kadınlara iltifat etmekten, onla-
mabmuzlayarak oraya doj'ru yürü ra karşı miltemayil oldoiu h11Sini 
dil. Kendiıine yol açan muhafız veren tez.htırler yapmaktan reri 
lıtıtalarınıo arasından reçti. Ve kı · kalmıyordu. Hakikatte onan için 

Avrupayı iıtila eden Fransız 
ordo111ooa namdar kumanda 

Ol bo fÖtlerişlerdeo bıkmıştı. fm 
paratorlçe Jojefine yazdıiı mek
tuplarda: 

- Geceler çok ozon... Senıiz 
reçmiyor, diyordu, Fakat bir taraf· 
tan da: 

- Yollar çok uzak, senin ta 
Fraosadao kalkıp haralara a-elmen 
haylı zahmetli bir seyahat... 

Diye ilave ediyordu. Çünkü 
Polonyanıa altın ıaçlı, yeşil a-özlü 
kızlarını riı.li rizli oqamaktao &'•· 
ri kalmıyordu. Bunların içinde bir 
madam V alevıka vardı ki bir çok 
parlak yıldız aratıoda parlayan par• 

lak bir mehtap tesiri yapıyordu. 
Polonyalılar bu kadını telleyip pul. 
lıyarak imparatorun karargihma 
yolladılar. lık rünler tereddüt ve 
hicap lçiode Napolyonun haremine 
ayak atan Madam V alevska biraz 
sonra müıtevli ordunun baş koman 
daoıoa tutuldu. Rusya seferine bu 
kadının da lştirik ettiii rivayet 
edilir. 

Ve yine riwayet edilir ki Na
polyooon karargihında hummalı bir 
çalıımaya daldıiı bir 11rada iten• 
disioe bir hanımın ziyaretini haber 
verirler. 

- Bekletin! 
Der .. 
- O hanım bekliyor derler. 
- Soyun1Uo. 
Diye irade eder. 

( Devamı UçUncllde ) 

nun Lô.gihası Verdi 
[Battarafı birincide] 

Yedinci maddeye göre tütün 
ve içkilerden alınan müdafaa ver· 
rileri arttırılmaktadır. 

Şimdiye kadar tütünlerde pa
ket, içktlerde şişe veya litre başa 
na, tarife fiatından ayrı olarak ko 
oolmaş müdafaa vergileri yeni li· 
yihada tarife fiatile birleştirilmekte 
ve bu vergiaio gayri ıafi satış ha· 
ıılitı üzerinden alınmast Hal'i ka 
bul 1'dilmektedlr. 

Ba ıoretle alınacak müdafaa 
vergisi tütün tatlılarında gayri ta• 
fi hasılatın yüzde 37 sine; içici sa· 
tışlarında 31 ine baliğ olduğundan 
türün ve içkllerin perakende satış 
fiatlerinde bo mikdarlar müdafaa 
vergiıi olarak ayrılacaktır. 

mensucattan yapılmış ·eşyanın, ka
ğıt, cam ve porselen ve muşamba 
mamulitının verrilerine yüzde 50, 
ipek iplikleriyle ipek ve mahlot 
ipekten hazır eşyanın ver~ilerioe 

bir miıli nlsbetiodedir. Deri ve ma 
molitiyle ham kauçuk mamulatı, 

pamuk, yün ve " kıl iplikleri, pamuk 
yü!l ve kıl mensucat ve eşyanın 

verrilerine evvelce yapılmış olan \ 
yüzde 10 zam kaldırılmaktadır. Bu 

\ 

suretle haki~i zam miktarı yüzde 
40 demektir. 

Derisini de kendi imal eden ' 
f abrilı:alarda kundura O zerinden 

Hu1111I imllle1r tarafından yapı
lan içkilerden alınan müdafaa ver. 
gisi de bu esa1a tabi olacaktır. 

Tütün mamulitiyle iıplrtolu iç· 
ikiler üzerinde mevcut müdafaa 

verl'ilerlne yapılmış olan zamlar 
mevcut verrilerin takriben bir mis 
li derecesindedir. Aıker sıiarahrı. 
oın müdafaa verglsiadeo istisnası 
hakkındalti hüküm kaldırılmaktadır. 

Liyibanın sekizinci maddesi" 
toz ıatışlarıadan kilo başına bir 
kuruş müdafaa vergisi alınma11oa 

dairdir. 4040 numaralı kanunla., tuz 
satışlarına kilo başına bir kuruş 
müdafaa vergiıi konulmuştu. Bo 
vergi, arttırılmamaltta, yalnız tütün 
ve içkilerden alınan ınüdaf aa ver· 
giıinln tahıil e1a11 deiiştirildlfin· 
den tuz müdafaa verriıi hakkıoda· 
lı:i 4040 numaralı kanonun 27 nci 
maddeılnde tuz müdafaa vergisi 
hakkındaki hüküm aynen yeni layi 
haya alınmaktadır. 

Dokuzuncu madde kibrit va 
çakmalı: taşlarından alınan mü· 
dafaa vergisini iki miıll arttırıyor. 
Bu arttırma neticesinde bir kuta 
kibrit müdafaa vergiılyle birlikte 
aatış flatı 4 kuruşa çıkmaktadır. 

Onuncu madde tiyatro ve ıi· 
nemalardan alınmakta olan reıim 
yüzde 20 niıbetinde arttırılıyor. 
Evvelce yapılan zamlar ve aıker 
ailelerine yardım zammll~ · birlikte 
tiyatro ve sinemalardan alınacak 
resimler bilet bedelinin yüzde elli· 
ıini bulmaktadır. 

On birinci madde ile ihracat 
"'erriılnin nlıbeti yüzde 10 a çıka 
rılmaktadır. 4040 numaralı kanan 
la konmuş olan ibracıt verrisi bu 
rüo ihraç olan maddenin fob lı:ıy 
metl üzerinden yüzde 3 tnr. 

Uyihaoın on dördüncü madde 
si lıtihlik verrlıloia arttırılmaıına 
dairdir. Yapılan zamlar deri ve 
deriden yapılmış eşya ile demir 
çelik, bakır ve bnnlardan mamul 
eşyanın vergilerine iki misli, ham 
kauçuk ve. maaaulitı, pamuk, yün 
keten iplık ve menıucatlyle bu 

ahnao istihlilt vergiılyle IDo'i ipek 
ve ipliiinden, sair maddelerle ka· 
rışık olmıyan damacana, şişe, ka 
vanoz ve emıalioden şimdi alınan 
verrilerin nisbeti, fiatlerlne nazaran 
yüktek olduğundan bu eşya yeni 
~amlardan iatisoa edilmiş ve la•tik 
ayakkabılarla lastik çizme, kaloş 
ve şoşooların ve deriden mamul 
ayakkabıların vergileri de ayni 
sebeple burüııkü hadlerde b rakıl 
mıştır. Ancak bunların vergilerine 
evvelce yapılmıJ olan yüzde 10 
zam hakkındaki kanun maddesi 
kaldırıldıiıodan ba zamlar aynen • 
yeni liyibaya alınmıştır. Yapılan 
zamlar hem memleket içinde yapı · 
lan, hem de hariçten getirilen mal 
lara şamildir. 

Uyibaya 7 tane muvakkat 
madde ilive edilmiştir. Bunlardan 
birinciıi mevcut stoklardan yeni 
zamların alınm11ına dairdir. Pera 
keode ıatışile iştigal edenler bun
dan istiıoa edilmişlerdir. 

Verginin tarh, tabalikulı: ve 
tahıili hakkındaki hükümler ayoile 
4040 numaralı kanunlardaki esas 
lardan ibarettir. 3 ve 4 üncü mad
deler mucibince kibrit inhisarı 

· [ Denmı Gçüaclld•J 

Mer•lne gidecek 20 
atlet ••çlldl 

11 May11 pazar günü Morsiıı
de yapılacak atletizm rrop birin· 
cilikleriae iştirak edecek bölgemlz 
atletleri ara11oda dün şehir atadın. 
da seçme milıabakaları yapalmıı 

ve neticede 20 atlet seçilmiştir. 
Atletlerimiz yarın Mersine gi 

d•ceklerdir. 

Kahve ve çay •atıtl•r1 
Ankara 13• (H111Uıi) - Kahve 

ve çayın lohitarlar idareıince ta· 

tatması halı.kındaki kanon layihası 
oı tetkik eden muvakkat eocümeu 
incelemelerini bitirerek liyibayı ka 
bul etmiştir. Layiha yakında Mec • 
Ilı OCDOIDİ Heyetinde rörüşülecek· 
tir. Çay ve kahvenin lohiurlar i 
dareıi tarafından satışına haziran. 
dan itibaren başlanacaktır. lnhitar· 
lar idareıl, satıf şekli etrafandaki 
tetkiklerini taıraaılamıştır. 

Sahil 
emniyet 

işleri 
Teşkilatın ıslİ 
maksadile bir 
yih~ hazırla~dı 

Ankara 13 (Hususi) - 1) 
kontrol ve 11hil emniyet il 
rören ttşltilitın tecrübeli "' 
glli unsorlarlıı takviyesi içio ı.I 

ıayılı _kanona barlı cet"' 
liman reis ve memurlarına ai~ 
maada bazı değişiklikler yaf1"': 

zaruri görülmüştür. Bogünkl 
kilit kanununa bağlı cetveld' 
vazifeler için tespit edileıı ' 
ve ücret dereceleri çok tJıl 
idari olsun, iktisadi Ye 11keri ~ 
dan olsun, huıusi l-ir ibtil" 
teknik bilgiye ihtiyac göst~ 
işlerde vatife ve mesollyet ~ 
memurlara devlet bizmetJ 

lundukları müddet ve tahsil dl 
cesioe göre maaş tahıisi dJ 
dilmiştir. Buoa dair hazırlao-' 
ha Meclite verilmiştir. 

Hallt Onaran'"' 
teftltlerl 

Parti müfettişimiz Mar~ 
b01u B. Halit Onaran tef I 
bulanmak üzere Kozana ı!t_., 

B. Onaran sıra1ile S•1" 

Feke ve Kadirli kazalarını dl 
tlş edecektir. 

Şehlr·b•ilar hattı_~ 
otobUa Ucretl•'" 
Vekiletten alınan müsaı' 

zerine şehirle bağlar arasıaP 
büı tef erlerine başlanmıştır· B' 
ta belediyece teıbit edileo 

tarifesine röre, şehirden b•~ 
şı 15, Tellinin deraıi 20 v• 
yoodan bailar 10 koruştaf· 

iktl•at mUdUrU Art~./ 
,. gitti ' 

Mıntaka iktisat müdDrO 
mal, Veklletin daveti üıerll' 
karay• gitmiştir. 

Memleketln ••bu~ 
r•cı ve lmallt d ' 

Ankara 13 (Huıasi) -

ihtiyacı ve imalit doruma ~ 
de Ticaret Vekileti iaşe r.4 
lıiiyle sabun fabrikatörleri . İ 
da görüşmelere devam ed~J 
dir. Dün de iaşe Müıt~ 
Şükrü Sökmtnsüer'in r•if'." 
fabrikatörlerin iştirakiyle ~ 
lantı yapılarak bu le.onu ı i1 
konuııulmuştur. Görüşmeleri' 
rüa ıonaçlana.c3ğ1 umulaı• za yalllııınca dedi ki: kadın; yemeklerden evvel alınan 

eı==========================================================~ - Tiyatronuzda yaptıi'ımaı bir 
çok ziyaretlerin hiç olmazsa birini 
oban bize iade etmez misiniz mad· 
maıel?. 111 Tarihi Roman : 36] 

Zamanın meşhur aktridi bu 
tcııadüfle imparatorao bir müddet 
gözdesi of malı: bahtiyarhi:ıoa nail 

olmuştu . 

ttalyada bir ıamanlar Sardunya 
krallarına zevki safa merkezi 

olmuş bir şatoda sarışın bir güze. 
le tesadüf etmişti. Madmazel La · 
eolte- Kızın zekası, tahsili, terbi
yesi yüzünün ince çizrilerindeki 
tatlı ifadeyi tamamlıyordıı. Ooa 
derhal imparatoriçenin hizmetine 
aldı. Onan. bu iltifata kızı kendine 
aıık etmeğe kifayet etmişti. Na· 
polyoo, körpe 1evriliıinin aşkını, 
impıratoriçenio başlayan kııkaoç · 

hk buhranı çekilmez bale i'elince · 
ye kadar tatmin etti. Kırıımın röz 
yaılarıot dindirmek için zavallıyı 
aaraydao uzaklqtıtdı. 

Fakat ba aralık Elize tarayın· 
da Prenteı Caroliae'in refakat ka· 
dınlarından biri vardı kl eııner te· 
ni ve ıiyab röılerile berketia kal· 
binde esrarenriz bir yanına peyda 

• 

ZINDIKLAR 
•!======:=~~;:::================::;:;:::=========== Oh hayır hayır bu barbarlar senlo kırınız ) 

ÇEViREN: 

rüzellijinia armonisinden, bakııtlarınan ze· Omode kır şuna f 
rafetinden klbilt tebe110mündeo biç bir _ Hayır beyim, hayır ben buna 
şey anlamazlar. Fakat senin bir illhe ol- yapamam 1 
daiaao tabii bir hisle anlıyorlar ve beyaz Marton topuzu eline aldı putun üze-
ayaklarma kapanıyorlar. rine sıçradı bütün kuvvetile topuzu hey· 

iki papas uzun zaman hareketsiz kal· kelin başına vurdu .... 
dılar. Yorrunluktan sık 11lı: nefes alarak Gecenin ıe11izliğ'i içinde derlo ve 
heykeli aeyrettller. Etraflarında binlerce yorgan bir inilti yük1eldi. lltiııci Oçüncü 
ateş böcekleri uçafuyor saald aiaçlatdan onuoca .... Varuı bir birini takip etti. Hey· 
11çrayan kıvılcımlar gibi daiılıyorlardı. kelio par~aları çunkılar çıkararak dağıldı. 

Nihayet Martoa Fakat çayıra dökillen her bir parça yine 
- Ta kendiıl I . Dedi. de bqlı başına birer rüzellik arzetmekte 

ihtiyar deva~ .•~iy~rlardı. Sarada lllbenin yuvar· 
- Kim? diye sordu. lak rorıu, ot~de bakir kalçaları yatıyor· 
_ V ınus Şeytan 1 Şeytanların •n du. Y enldeo bır put Y•pılmama11 için bunla• 

t hlike'i • diye cevap verdi. rın da parçalaomatı icap ediyordu. 
e t b • l' 1 Omode nefes nef eıe Sonra ser ır ı1&n a • 

_ Şu demir topuzu ver 1 Dedi. - Beyim acele edelim 1 • Diye ihtar 
ihtiyar korkarak etti. 
_ Ne yapacalı:ım efendim ? Ormandan bir kordun uzun hllzi\nlll 
Papu sesini biraz daha yük1elterek olomaıın :ı benziyen bir ses yükıeldl. Bu 
_ Mukaddes kitabın arzoıuoo yerine 1 ızdırap ve şikiyet dolu ıes blltQn ormanı 

r•tlrecetim : (Putperestlerin potlarının derin uykusundan uyandırmıttı. 

- Acele edelim 1 Act!le edelim 1 
Marton bir mermer parça1101 çanta· 

11na yerleştirdi. Sonra birbirlerini ite çe
ke düşe kalka bir deli cürüm üstünde 
yakalao111aktan korkan bir katil ribi kaç
tılar. Sanki ormanın her ajacı baiırıyor 
bıçkarıyordu. 

Atlarının yanına vardıkları zaman 
Marton cebinden çalı:ma;ını kuanı 
çıkardı. 

Omode 

- Beyim oe yapacakıın? Diye ıordu. 
- Makadd" kitap dlyorki: «On-

ların yurtlarını at9fleyiolz I• Diye cevap 
verdi. 

ihtiyar rüırarı tetkilı. etti ve doiu· 
dao estiğine kanaat retirdlkten sonra 
arkadaşına yardım etti. 

Koru otlar ftteıı aldı. Çalılar tatoıtu. 
Alev ağaçların tepeılne kadar yükseldi. 
Biraz ıonra yangın reoişledi. Garba do;. 
ru büyük bir çatırtı ve inilti ile yayılmaia 
bqladı. 

Papa1lar atlarına atladılar. Arkaların· 

Semih U ggur ~ 
da yükselen kızıl dumanlııra ateşlo i/ 
hiş iniltisine bakmadan bütün hı' 
vak'a mahallinden uzaklaştılar. İ 

Keve kalesinin yük.elen bendeki 
vardıkları zaman nefes aldılar. 

Omode ~ 
- Bnyiml Dedi. Korkarım p~ 

den intikam alacak. Çünkü onun ta -1_ 

mahvoldoruou zannetmiyorum. Ç':I 
koydujuo taş parç11ına baki Hüda 
için a-illüyor 1 / 

Marton cevap vermedi. Y aloıs 1 
rioe baktı. Kanlı olmatından kork.111°' 

Vl .J' 
Aytoay'nin kızı benüz Keveye f'J 

mişti. Fakat kale kumandanı Zeoobl'.I 
Bulgar Fehervar'ından Tona yolll• ~ 
ket ettiiine dair haber aldıiını bil , 

ilk geceyi Keve piılı:oposunu~ •O. 
reçire1n Marton acayip rüyalar rord ,l 

Yataiında yatıyordu. Uyuyor .,,, 
uyanık mıydı o da bilmiyordu. Peoc• / 
i'iren karşı davara vurmuı olao •'I ıf 
seyrediyordu. 

( Deoamı ""'} 

tc 
H 
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Başlamak üzere .. 
y A Z A N l Mister Çörçilia 

ıon outku, lngi 
ABiDiN liz Başvekilinin 
DAVER bu güzel ilkba-

har güolerinde, ümidli ve . ne~' eli 
olduğunu gösteriyor. Çünkü iki yıl 
önce işbıı$ına geçtiii gündenberi 
lnglitercnin dorumn çok deği4miştir, 

10 mayıs 1940 ta Almanya , 
batı cephesinde taarroza geçtiii 
zaman, logilterenin, nihayet 15 tü· 
meni vardı; Mısırda, "fena tecbiz 
edilmiş küçük bir ordu her an yok 
e~ilebilecek bir va7.iyette idi.,. İn· 
gılterenin kıtadaki mildafaa hattını 
teşkil edeo Norveç, Danimarka, 
Hollanda, Belçika ve Fransa birhi· 
ri.nin arkasından yıkılmışlardı. Ha
zıranda, Fransa donaomasile bera· 
ber ıahneden çekilirken ltalya da, 
harbe girmiş; Fransadaki 12 lnıriliz 
tümeni, ağır silahlarını, tanklara· 
nı bırakarak adaya dönmüştü. 

İngtliz donanması yalnız kal· 
12lı4tı. Alman tayyareleri biner bl· 
ner logiltereyl yakıp yıkarken lngi 
l' l . ız erın elinde bir avuç av tayyare-
si vardı. Amerika, bitaraflık kanu
nuna sımsıkı aarılmış, hiç bir yar· 
dımda hu1uomuyordu. Sovyet Rus· 
ya, Almanyaya ham madde vererek 
Yardım ediyor; loriltereye ekşi ıo 
r~t ıöıteriyorda. Sözün kısaııı in· 
gıltere ümldsiz denilecek kadar fe
na ~aziyette idi; fakat Çörçilio ira. 
desı, lngiliz milletinin ruhunu çelik 
leştirdl ve İngiltere, ta 1941 hazi
ranının 22 nci ıünilne kadar, Al· 
•anya ve İtalya karşısında, yapa· 
r'lnız kaldı. o ıün, laıiltereoin 
ımdadmıı yetişen FGhrer olmuştur. 

1942 mayısında artık lnıiltere 
yalnız deiildir; zorla müttefikleri 
oldoğa gibi kendiıi de kuvvetlen· 
miştır. logiliz donanma11, oiradıiı 
k:yıpları telafi edobildiii için, aşat yukarı, harbin başındaki kadar 
~vvetlidir. lngiliz orduııa, artık 

b~~kaç yüz bin kişile değil birkaç 
~ı JOn ~evcodilc taptaze adaların· 

a beklıyor. lngıtiz havacılıiı lıe , 
~üdafaadan taarruza reçmiştir; lıı 
rıltere 1940 yazında yediği bomba
ları, şimdi Almanyaya iade ediyor. 

Gerçi, doğu cephesinde be;üz 
Sovyetlere karşı hazırlanan yeni 
Alman taarruzu başlamamıştır; ve 

Ruıların bu yeni taarruza ne kadar da 

yaoacaklan belli deilldir; Uzakdoğo 
cephesinde de Avustralya ve Hın-
dlstan kapılarını zorhyan Japonlar, 
henüz durdurulmamı4tır amma, lo
srUtere harbi 32 ay uzatmaia aıu 
vaffak olmuıtur. 1940 haziranında 
Fransa yıkıldılı.taıı aonra, 19'\1 ha
ziranına kadar, tam bir yıl Alman
ya ve ltalya ıhı yalou: bqına dö 

vüımek zorunda kalan lnriltereoio 
yanında, timdi Amerika, Sovyet 
Rusya ve Çin vardır. Bu durum 
lngilterenin büyük harpte tatbik 
ettii'i ıiyasete ve sevkulceyşe ta· 
mamıle uygundur. 

Alkol, nikotin 
ve Harp 
Z A N Bazı Avru'pa 

REFiK memleketlerinde 
tOtün dajıtıını 

HALiD daha fazla kı· 

y 

sılanş. Tütün bir beıln maddui 
midir ? Elbette deiildlr; batta al 
kol gibi o dahi az çok zararlıdır. 
Fakat Şii fikirdeyim ki tütün ile 
keyif verici içkiler - bele can ve 
mal kıymeti kalmadıi• böyle kan· 

Alman 
taarruzu 

Büyük hareketin 
başlangıcı imiş 

/ngilizlere göre, Bit
lerin taarruıu başlo11ıı 
cında mur1af/akiget· 
sizliğe ulramıştır. 

Berlio, 13 (a.ı.) - D.N B. bil 
lı, f eliketli oüolerde - fosanın e.n d 

• dd l irlyor: Alman ve Rumen teşldllerl 
çok ihtiyaç duydoiu ma ~ e~ın K d 
ba•ında aelnıoktedir. lnsao, fıkrıy nin erç yarıma asınc karşı baş· 

v • k ı ladıkları geniş ölçüde hDcomıa Al 
le yaaıyan bir mahlO tar; ya mz 

... kl man ordusu, şark c~pheıinlo mu· 
mideııioin istediilni verme e onu 
memnun edemezıinlz. ayyen bir noktasında kışın milda• 

Doğrudan doiroya dimaia le- faa vaziyetiııden taarruz va:ıiyetine 
sir edecek, karayı az bir müddet geçmiştir. Bununla beraber, Alman 
için olsa da pembe gösterecek, askeri mahfilleri, .. bn ilk hareketi, 
kafatasına bir nefeslik açıp içeriye başhyacaiı bildirilen bilyült taar-
yalancı bir hava ve ı~ık salacak, rnz hareketinin başlanrıcı olarak 
dayanma kuvvetini arttırıp minevi telildd etmektedirler. Alman rene 

ralleri, daha ziyade, Kerç yarıma· 
datında yapılan hareketin, mahdot 

takatini yerine getirecek zebirlice 
maddelere de mohtaçtır. 

Zaten lüzumsuzluiuoa şiiphe 
rörürıniyen yakalık ve kravatı bi
le henüz boynundan atamıyao biz
ler için kökü tarihin bi!inemiyeo 
loş devirlerine kadar giden lç~iyl 
ve yeni olmakla beraber bildirimiz 
bütün keyif verici maddelerden faz· 
la, bütün arzı kavrayıveren tütünü 
kesip atmak imkanı yoktur. lzmirde 
ltalyao yaralılarlyle dejiştirilen bas· 
ta ve sakat lnrilizlerden biri ga· 
zetecilere demişti ki : ''Esirken bir 
noel recesi yarım şişe viski elde 
edebildik. Onu nasıl bölüştüillmü 
zü, ne lezzetle içtiğimizi ve ne 
keyif duyduğumuzu ömrüm oldukça 
unutamam 1. 

Sirara iae bir idam mahkO.mu 
nun son hayat zevkidir. Bütün harp 
resimlerinde askerlerin sigara içti
iinl ve onlara kıymetli bir hediye 
bir lütuf olarak sigara daiıtıldı

iını görüyoroz. Şarap ve tütün az 
lıiından büıünkü Franaanıo acı 
acı tızlaodıiını da okuyup dinle
mekteyiz. Alkol ve nikotini ne ya
pahm ki insan ihtiyaçlara sırasına 
ıoktuk; ne zararını sayıp dökmek· 
le, ne de propaganda ve cemiyet 
lerle bunları önlemek mümkündür; 
halkı fazla11na gıtmekten ürküte· 
bilirsek ne ili ! Zaten devletlerin 
bir irad kaynoiı oldoiundan dola· 
yı da yauk edemedikleri, ettikleri 
zaman büldimlerini yürütemecikle 
rl içki ve tütünn artık, yoklotana 
boyun ei#miyeceiimiz gıdalardan 
saymak lbımdar. 

Amma zararlt lmiıler .. Dünya
da önüne geçemodiiimiz zarar bun· 
lardao mı ibarettir ? Her halde tü 
tün ile içkinin insanlar arasında 
ıebep olduğa rıkım ve feliketi bir 
~i?~n. harbiyle kıyas edemeyiz. Her 
ıkısıoın de birleşerek tam yirmi 
asırlık .bir müddet içinde toplan· 

gayesi yalnız relecek büyiik hare
kitı hazırlamak olan kııımt bir ha. 
reket teşkıl ettiiioi befütmektedir
ler. 

Bununla beraber, büyfik ölçü 
deki bu ilk hücumun, omamt hare· 
kit çerçevesi içinde oldukça mü-

him bir yolıı vardır. Çünkü birleş· 
mi4 Avrupa kıtalarının Kerç'te bir 
zaferi, Sovyetlerio Kırım'ı geri al-

mak üzere büyük hareklt için U· 

zun zamandaoberi İnceden inceye 
hazırladıkları bir basamığı kaybet· 
me•I demek olacaiı ve bu basa· 
maktan hareketle alınacak hız, o 
zaman b:zzat Sovyetlerio aleyhine 
relişecektir. 

t940 ve 1942 de buna benzer 
askeri harekfltlerio verdiği netice 
ler hatırlamrsa bunun mioası daha 
kolayca anlaşılır. 

Londra 13 ( a.a. ) - Hitler'in 
taarruza, başlangıcında, muvaffa. 
kiyetsizliğe uğramış bulunuyor. Bu 
fÜıı Londra'da iyi bııber alan kay• 
naklardao temin edildıiine röre, 
çok ehemmiyetli Kerç yarımada 
sında üç rüo Almanlar, hemen bü 
tün kesimlerde ilk mevzıleriodeo 
reri atılmıştır. 

Almanlar, bu hücuma, tankları 
ve mühım hava kuvvetlerini ihtiva 
edeo killliyetli kuvvetlerle reçmlı
lerdir. Bundan beş ay evvel rerl 
aldıldarındanberi Kerç yarım ada. 
sıoı milhim ıarette takviye etmiş 
bulunan Ruılar, aman vermez bir 
mukavemet rö.termişlerdir. Alman 
lar, aiır kayıplara uiramıştır. 

Moılı:ova 13 (a.a.) - Royter 
bildiriyor: Bu gece neşredilen Sov 
yet tebliii: 

10 mayısta cephede ehemmi· 
yetli hiçbir değişiltlll( olmamıştır. 

Çörçit'in en bürük:ümidini, in· 
riliz bava orduaunııo artık müda-

~ış zararı tüphes;z ki Şark cephe· 
aındeki ij.. 11 l k . 
k 

, T r n Q btr yarma hare• 
ebndan fazla olamaz 1 

9 mayııta 25 Alman uçeiı tah 
ribedilmiştir. 

B z 11 uçak kaybetti". 
· · Moskova 13 (a.a.) - Sovyet 
tebliiine ektir: faadan taarruza geçmiş olmaıına ( Tan'dan ) 

Belediye Riyasetinden= ~~i:Jvfti J 
14 Mayıs Perşembe 

TGrldye RadyodtfQ•yon poıtaları 
TQrklye radyoıu, Ankara Radyoıu Göring, 

Laval'le 
görüştü 

1 - Belediyeye ait yai camt 
civarında Sellnik bankasının bu· 
lunduğıı bina şartnaaıesine göre 
1/Hazirao/942 tarihinden itibaren 
bir ili iki sone müddetle kiraya 
verilmek üzere açık arlhrcnaya çı· 
karılmıştır. 

7,30 Proırram ve Meml •k•t 
aaat avarı. 

2 - Bir senelik icar bedeli 
500 lira olup muvakkat teminata 
0/0 7,5 h~sabile bit ıenelik iç'n 
375, iki ıenelik için 750 liradır. 

7,33 Müıik: Karışık proırrun 

(pl.) 
7.45 Aians h"herlerl. 
8,00 Müzik: Karışık prClgramın 

devamı (p1.) 
815 -
8,30 Evin aaatl. 
12,30 Program ve memleket 

Almanya Vişiden 
neler istiyor ? 
istekler kabul olun· 

mazsa, ltalya Tunus ve 
Korslkayı ltg•I ede • 

cekmltl 

3 - ihalesi mayısın 29 anca 
cama günü saat on beşte belediye 
dairesinde belediye encümeninde 
yapılacaktır. aaat ayarı. 

Fransa hududu 13 (a.ı) -Ah 
nan haberlere göre Lava!, Fran· 
sanın işgal altında bulunan kısmı 

010 hudud hattı hakkında Moulins 
de Görio,.'Je rörüşmilştür. 

Alınan dli'er haberlerden öğ· 
renildiğine göre, Pariste bolunan 
Mareşal GöriDg, Almanyanın Vişi· 
den bazı mühim isteklerini hamit00 

dir. Göring, Vişi Alman talebleri 
ol kabul etmediği takdirde, Alman 

yanın, ltalyanıo Tunoıla Korsikayı 
işgal etmesine müsaade edeceğini 
söyliyerek Lavalı tehdid etmiştir. 

Nevyork 13 (a.a) - Boradaki 
Fr•nSlZ mahfıllerine relen haber
lere göre, Martiniıkteki Fran11z 
yükııek komiseri Amiral RoLert'le 

Karaibler cephesi komntaoı Ami
ral Hoover ara1ıoda yıpılao müza 

kereler memnuoiyet veric\ olarak 
devam etmektedir. Görü4üleo me· 

aelelerin, Franıız harb ıremilerinin 
oldukları yerde kalmalarına, 7 pet 

rol remiıile bazı yük remilerinio 
Müttefiklere devrine ve 3,000 Fran 
sız bahriye askerlerinin memleket 
lerioe dönmelerine dair olduğu sa 
nılıyor. 

4 - isteklilerin mezkO.r gün 
ve ıaatta yatırmış olduklara temi
nat makbozlarile birlikte Belediye 
encümenine şartnamfyi rörmek için 
her gün Belediye muhasebesine 
mllracaatları ilin olunur. 

1991 14-17-23-28 

Belediye riyasetinden: 
1- Beledi1e akaratındao aıa

iıda numaralarile icar bedelleri ve 
mevkileri yazılı dükkiolar 1 6 942 
den 31 5 943 tarihine kadar bir 
sene müddetle icara verilecektir. 

2- İhalesi Maymo 29 nncn 
cuma ıünü saat on beşta Beledire 
encürueninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel 
şartnameyi ırörmek ve teminatlara· 
oı yatırm•k üzere belediye moha· 
sebe kalemine ve ihale ıünO temi· 
nat makbozlariyle belediye encüme
nine müracaatları ilin olunur. 
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200 15 
200 15 
100 7 50 
100 7 50 
125 9 37 
125 9 37 
100 7 50 
100 7 50 

1993 

83 Dük.kin Kasap hali 
85 « « 

8 c Sebze hali 
9 « c 

10 « « 

11 « « 
14 « « 
15 « c 

14-19-24-28 

ler. 
12 33 Milıik: Şarkı ve TilrkU-

12.45 Alanı haberleri. 
13.00 -
13,30 Milzik: Şsrkı ve tilrkGler 

programımn devamı. 

18,00 Prol'ram ve memleket 
ıaat ayarı. 

18 03 Mü:ı.ik: Çift" f a11l. 
19,00 Konuşma (Dıt politika 

hadiseleri). 
19,15 Mllzik : Danı Mllziil 

(Pi.) 
19,30 Memleket aaat ayarı ve 

Af ans Haberleri. 
19.45 MOzik: Yurttan sesler. 
20,15 Radyo gazeteıl. 
20,45 Müzilt : Hicaz Maka· 

mındao şarkılar. 
21,00 Ziraat Ta\tviml. 
21,10 Müzik: Koşma ve Tür· 

küler. 
21,30 Konuşma (Kahramanlar 

ıaati), 
21,45 Müıilt. Radyo Senfoni 

orkeıtra•ı. (Şef: Dr. Praetorios) 
1 • V ıotti: Keman Konçer
toıo, La minör. lLilıo Amar), 
2 • Bizet: ikinci Arlezyen 
Sait'i. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, 
Aiıtns Haberleri ve Borsalar. 

2245 -
22,50 Y arınkl Program v e 

kapanış 

Napolyon!un 
çapkınhkları 

( Ba,tarah lklnclde 

Cordell Hali, Havana beyan 
nameai mucibince harekete reç· 
menin İcab etmed ğioi söylem·ş· 

tir . 
Bu beyat"name mucibince A 

merika kıt'ası yakınında bulunan 
ve Mihver elioe düşmek tehlıko 
sini gösteren toprak işfal eıdilecek· 
tir. 

Belediye Riyasetinden: 
Yeni Otel ve 
Lokanta icara 

veriliyor 

Bir çok sııatler sonra aynı ha· 
nım hakkında başka bir İradesi o• 
lop olmadıiır ı ııoraolara: 

- Givinsin ve gitsin .. 
Dıye c,.vap verir. 

Vi~inin Vaşington büyük elçi· 
si Henri Haye, m11IOmat almak 
fiz•re Cordell Hall'ı zıyaret etmiş 
tir. 

Vi4i 13 (ı.a)- Başvekil Piyer 
Laval, pazartesi gilnü, Japonyaoın 
Vişi büyilk elçisi M thnı'yi kabul 

etmi4tir. 
Mareşal Peten, hususi trenle 

sayfiyedeki!eviodeo Vişiye döomÜŞ· 
tür. 

Akdeniz' de 
Almanlar l lnglllz muh

ribini baterdllar 
Loodra 13 (•.•) - Amirallıiın 

t•bliti: 

1 - Bete1iyeve ait Yenio~el 
1 haz·ran 942 tarıhinden 31 mayıs 
945 tarlhıne kadar olmak üzere 
ilç ıeae miiddetlo kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya çıkar lmı~tır. 

2 - S"'lnelik muhammen kira 
bedeli 4000 lira olup üç lt'nelik 
muvakkat teminatı o/O 7 5 hosabl
le 900 liradır. 

3 - ihalesi Mayısın 29 uncu 
cuma günii ıaat on beşte Beledi· 
ye dairesinde Belediye encümenin· 
da yapılacaktır. 

Bu misal t ırıbte aslterlik men 
ldboleri kadar çapkınlık hııyatı da 
şöhret almıt olan büyük lıumanda
nın a,ıc ve a i <a hakkındaki telik
kileıini blltiln eçıldıiı ile meydana 
koyar zannederim. 

Celdl Tevfik Soymen 

HükOmet Mecliee 
yeni bir kanun 
layihası verdi 

• 
( Battarafi ikincide ) 

acenteleri, \dbıit, ça'<mak taı1ar 
alım sabmile mtuur olanların, ka 
nunun neşri tarıbiode, ellerinde: 
mevcıı kibrit ve ça "malt taşlatın 
dan da bu vcrri alınaca~ tır. 

bailadıiı anlaşıhyor. O, Almanyayı-------------
yapılan hava hücumlarının Amerika A d A 
lıların da yardımile rittikçe artaca ana skeri 
t•n• ve şiddetleneceğini söylüyor. Sa .. tınalma 
Almanların yaptıkları karşı hücumlara 

ve bu hücumların ıebep olduiu k • 
her lürlll haııar ve zararlara rai omısyonundan: 
llıen, lnrilider, yedii'i yumruklara 
aldırmadan üstüıte vuran sert bir 
bokıör gibi, dövüşeceklerdir. Al· 
~anya doiuda gu lr.ullanırsa, on· 

Şimal - Batı cepbeslode kan 
lı muharebeler oluyor. Almanların 
insan ve malzeme kayıbı ağırdır. 
Bir Sovyet birliil yalnız bir günde 
1600 dü4man öldürm04 veya yarala 
mıştır. Ayni birlik 6 tank ve bol 
mafz•me ele r~çirmiştir. 

Dün öileden sonra dört muh
ribimizin teşkil ettiii deniz kovvet 
lerimiıe doğru Akdenizde Alman 
tayyareleri taraf ıodın ıiddetle hü· 
cum edilmiştir. Gemilerimizden Li· 
vely bir isabet neticesinde bat· 
mıştır. Geri kalan üç mnhrip ısk· 
şam üstü Almlln tayyareleri tara
fından tekrar şiddetli bir hava hü
cumuna uiramışhr, Jackel ve Kip· 
Hor muhribimizin her ikisine de 
isabet vaki ol noştor. Kipling bat 
mış, Jackel yedeie alınmışıa da 
bu aabıh erken saatlerde kendi 
kuvvetlerimiz tarafından batırıl 
ması icabetmiştir. Zira bu remiyi 
kurtarmalt imkanı kalmamıştı. 

4 - lıteklilerln mukGr rOn 
ve saatta yatırmış olduıdarıtemi· 

nat makbuzları ve bu işin ehli bu· 
londuklarına dair ehliyet veılkala· 
rile birlikte Belediye encümenine 
ve 4artoamesini ııörmek iıtiyenlerin 
hrr güo Belediye muhasebesine 
müracaatları ilin olunur. 

1990 14-19-24-28 

SümerbankEreQli Bez 
fabrikasından : 

1942 mai yılı hayvanlar ver 
gisi, layihanın birinci maddesindek 
mikdarlara göre tabaklı ulc ettirile 
cektir. lıtıbasa mahal kalmanı .. 
için bu, beşinci muvakkat madd, 
ile tasrıb edilm 4tır. 

Muvakkat yedinci madde maa 
mele verrileri l'ötDrü oıollind 
l t aıüd••••loria 1942 mal a ıoan sına . . . 

•r da bat d F 1' 1 a faz kullanacaklardır. 
iten :. at, Çörçil bunları ıöyler· 
h nadolıı A· L! 
aııııi 1ll h ı•nıının Berlindeu 
• 

11 •biri d h . rıyorı e fu aberı ve· 

«Mihver harbi 
edecek kat'i b Ln •onana tayin 

• A •reıı;e\e • 
sıyaıı ve aıkeri h reçaıek ıçın 

aıek üzeredir. Bu ~:~rl~lr.larıoı bitir
harbin Öılloü te4kll :det topyekQo 
l\lr'atilo birdenbire _ h•n Yıldırım 

- 0 telif · . 
aıetlİ~~e inkişaf edecektir. ••tıka. 

ınci bir cephe kuraıalr. 
kımınd4n Mihverin daha ba. 
davranacaiı ve hareket ıaba~:~ult 
~eçınek huıuıunda ilk teşebb~:~ 
arşı tarafa bırakmıyaca""ı sa. 

nılıyor.ıt 15 

1 - 6000 kilo aade yai ka- 9 mayııta sona eren hafta İ· 
palı zarfla alınacaktır. çinde Almanlar 171 uçak kaybet• . 

2 - Muhammen bedeli 11040, mişlerdir. Sovyetler ayni müddet 
ilk teminatı 828 liradır • zarfında 86 uçak kaybetmişlerdir. . ~ 

3 - lııalesi 30· 5 942 cumar· 1 Bu 
tesi günü saat 11,30 da yapılacak- Gece Nöbetçi Ecz~ne 
tır. 

4 - Evsaf ve şartnameıi her 

gün L.omisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli günde 

ve ihale saatından bir saat evvel 
teklif zarflarını komisyona vermiş 
bulanmaları ilin ohınur. 

14-17-22-28 1989 

Çörçil gibi, Hitler de ümidli 
ve nikblndir. Her ikisi de «zafere 
doiru yürüyoruz-. diyorlar. Harbin 
..,., milletlerin mukadderatını tayin 
edecek kanlı bir boiuşma başla-
Glak Gzeredir. ' 

- Cqmluıriyetten -

Ali Nasibi 
( y arcami yananda ) 

Adana As. Sa. Al. Komisyonündan: 
1- 300,000 Kilo ekmek açık eksiltme ile pişirtilecektir. 
2- Muhammen bedeli 45001ira olup ilk teminatı 337 li-

ra SO kuruştur. 

3- ihalesi 28/5/942 Perşembe günü saat 15/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatta te'minatları ile birlikte 

komisyona müracaatları ilin olunur. 1980 12-14-21-26 

Osmal1iyede Ereğ\i bez fabri
kasına ait 5743 kentallık Alacık 
Kaya ormanının ketiyat ve nakli· 
yatı 22 mayıs 942 fÜoü Ereill bez 
fabıikaııoda saat 14 de açık ek· 
ılltme ile bir müteahhide ibıle • 
dilecelttir. .

1 Taliplerin kınuoi teıoioatları e 
beraber mezkOr tarihte fabrikamız· 

da bulunmaları. 2o 1987 
14-15-16-17-19-

LT~n:-vtMI 
14 l{agll 1942 

p.ERŞEMBE 

YIL•t9'2 • A Yı 5 Gün : ı~u Hızır 9 
Ru•I J558· Nilan 1 
Hicri J56l· Reblllllbır 28 

l 
-türil verıilerınıa, liyıhanı 

yı 1 ro 1 
13 Ü 11 maddeıile yııpı an ar 

ne . i l . L - · llh edılocetın bı dırmede 
ıote 11 

dir. 
Teklif olonan zamlardan kib 

müdafaa vergiıile, ihracat, muam 
le ve iıtihlilt verrilerlne taalla 
edenler kanonun oeıri tarllalod• 
dii'er hültüaıler 1 haziran 1 
tarihinden itibaren meri olacaktır 

Bu llyiba ile yapılan zam v 
tevııilerde, bundan evvelkil 
gibi fevkalide ahvalin deva 
müddetince münhasır oldoj-unda 
3780 numaralı kanunoo meriyette 
k•ldırıldıiı tarihi takip eden ma 
yıldan itıbarcn kaldır lınaaıoı tem 
etmek için 4040 numaralı kanuna 
40 ıocı maddesi hükmllaüo bu 1 
yiba ile yapılan zamlar hakk od 
da cari olacaiı ll)ihada ayn 
uıadde ilo tasrih edilaılttir. 



4 

Alsaray Sineması 
MÜDURIYTI 

Bütün şehir halkının görüp ve be(eodiği ve tekrar gormek iıte· 
diği mevsimin iki rakipsiz ve milbteşem filmi : 

DOROTHY LAMOUR-AKIM TAMIROF 
yarattıklar1 heyecanh, mUe•sltr ve çok gUzel 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER ŞAHESERi ile 

Yıkılan yuva 
Türkçe Sözlü-Şarkıh büyük Şark filmi 

Sonsuz raidet ve istek üzerİ'ıe perşembe günü alr:şanunı kadar 
devem ettireceiioi sayın müşterilerine müidelıer. 

Pek Yakında 
NOTERDAMlN K.\MBURU filminin unutulmaz 

iki dehekit kah -atDıİnı 

CHARLES LAÜGHTON ve MOREN 
O'HARA nın son şaheserleri 

Kanlı meyhane 
TÜRKÇE 

Binbir entrikalar filmini 
görmeğe hazırlanınız. 

il An 
Belediye Riyasetinden; 
Kolordu civarında zahire pazarı mevkiinde Belediyeye ait 

aşaiıda numaralara ve muhammen kira bedellerile muvakkat 
teminatları yazılı mağazalar hububat ticaretinin kalkmış olma· 
sandan her işte kullanılmak üzere ve şartnamelerine göre 
1 Haziran 942 tarihinden itibaren bir ili iki sene. müddetle 
kiraya verilecektir. 

2 _ İhalesi Mayısın 29 uncu Cuma günü saat on beşte 
delediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. istek
liler mezkur gün ve saatte yatırmış oldukları ttminat mak· 
buzlarile birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek 
için her gün Belediye muhasebenine müracaatları ilin olunur. 
Senelik Muvakkat 
icarı teminatı Numarası Cinsi Mevkii 
ıso ı ı 25 28 Dülckln Kolordu caddesi üzeri 
65 4 87 30 lt 

65 4 87 32 ,. lt 

6S 4 87 34 ,. " 
46 3 45 36 • ,. " 
65 4 87 38 » 
6S 4 87 40 > 

,. 
65 4 87 42 " 
65 4 87 44 " 

lt 

• 
ıso ı ı 25 46-66 ,. 
65 4 87 48 lt 

65 4 87 50 » 
65 4 87 52 » 
65 4 87 54 » 
65 4 87 58 » 
65 4 87 60 lt 

65 . 4 87 52 » 
150 11 25 62 » 
150 11 25 6ı • 
1So 11 25 68 > 
150 11 25 70 » 
150 11 25 72 ,. 
lo5 7 87 74 ,. 
250 18 75 76 
300 22 50 78-80 

1992 

lt 

,. 
lt 

» 

1> 

lt ,. 

Butday pazarında 

lt 

lt 

,. 
» 

14-19- 26 28 

illn 
Devlet Demiryolları 'Adana 6. ıncı 

işletme Artırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 4800 lira tutan 4o,o~o adet parke taşı 
şartnamesi veçh·le 18 Mayıs 1942 Pazartİaı iilnü ••at 11 de 
açık eksiltme usulile Adanada 6 ıncı şletme Miidllrlüğü 
binasında satın alınacaktır . 1 k kk . 
-~· B . . . k . t enler 360 lıra ı muva at temınat ~ u ışe gırışme ıs ey A 'k t Ah .k 
akÇaları veya teminat mektupları, kanunı 1.kaml e .g

1 
a vkeıı da· 

l f _ d 1 r· t Odası vesı a arı e yu arı a arı, nü uı cuz an arı ve ıcare il 
6 

l l tın 
tayin edilen günde Adana Devlet Demir }'O arı k ınc.• ş e e 
Müdürlüğü binasında toplanan arttırma, eksiltme o~ııy.onuna 
mliracaatları lüzumu ilin olunur. Şartnameler ;m;ıy~:a 
ml\racaatla ~edelıiz olarak görülür. 1940 3o. · • 

imtiyaz Sahibi : Cı\VlT OR&\L U. Ne4riyat Müdürü: Avukat 
Batıldıtı !•' : BUGO~a~baa11 R•fat YAVEROÔLU - -

BUGÜN 

Osmaniye Beledigesiden 
Osmaniye kasabasında yapllacak 
elektrik tesisatına alt kapall zarf 

usulile eksiltme 

TAN ·sinemesında 
bu akşam 

1 Oımaniye belediyesinin daha evvelce kurmak istediği 
su ve elektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel, fincan, 
sigorta, siperisaika ve umum tenvirat malzemesi evvelce 
mübayaa ıuretilc hazırlanmış ve bu güne kadar ayniyat 
anbarında muhafaza edilmiş olup bu kerre su tesisatından 
aarfınazarla hesabının mühim ve muayyen kısımlarının ten
virine kifi gelece takatta tesisat vücuda getirilmesi bir 
tadilat projesi ve keşfi yaptırılmış ve bu proie ve keşifna· 
melerde Nafia vekaletioin 16(1/942 tarihinde tastikine ikti· 

iki büyük ve heyecanll güzel film birden~ 

ran etmiştir. . 
2 - Motor ve hava, tüpü Iskenderun belediyesinden 

devir alınacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek 
elektrik fabrikasına çevrilecek. Dinamo tevzi tablosu ve 
teferruatı gibi malzeme ile ahşap direklerin tedariki ve al it 
ve makinelerin İskenderundan Osmaniyeye nakliyesi ve mon
taiı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tes;sa t işlerinin 
keşif tutarı 14.806 lıradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tev
fikan kapalı zarf usulüne tabi olu :ı 8/6/942 pazartesi günll 
saat 14 de Osmaniye belediye salonunda daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. . 

4 - Muvakkat teminatı yüzde yedibuçuk hesabiJe 1110 
lira 5 kuruştan ibarettir. 

5 - İsteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı 
olmaları ve ihaleden sekiz gün önce bulundukları yerin 
valiliklerine milracaatla bu eksiltmemize iştirik edebilecek
lerine dair müteahhitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve 
bu işin fenni mes'uliyetini üstüne alacak mühendis göster
meleri lizımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesinin 
uygun surdte hazırlanması ve ihaleden bir saat önce mal<· 
buz mukabilinde belediye encümen riyaretine tevdi olunması 
lazımdır. 

7- Postada vukubulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin 

birer nuıhası parasız olarak posta ile isteklilerin adresine 
gönderilecektir. 

9- Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek İı· 
teyenler her gün mesai saati içerisinde Osmaniye belediyesi 
muhasebe kalemine ve Gazojen motorunu görmek isteyenle· 
rin de İskenderun belediyesi riyasetine müracaat etmeleri. 

19 50 2 - 8 • 14 - 20 

1 

Y ıldırim çete 
2 

l'llKllLA\N l'U\I A\ 
Türkce sözlü ve şarkıll 

·----------------·----------------------...,-PeK Yakında 
Seyhan nehri kenarında şehrin birinci 
Yazlık Sineması 

En büyük ve en muhteşem 
FiLMLERLE AÇILIYOR 

Adana Askeri Satınalma komisyonundan 
1 - 3000 kib Ayvalılt veya Kıliı menşelı ekstra ekstra 1,5 •"" 

Zeytlnyatı açık eksiltme ile almacık•ır. 

2- Muhammen bedeli Ayvalık yağı için 3690; Kilis yağı içiocl' 
3630 lira olup ilk teminatı 277 liradır. 

3- ihalesi 30 5 942 Cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

4- Şartnamesi komiıyooda her güa g ö•illebilir, 
5- lsteklilerio belli gün ve saatta teminat mektuplarile birlikte kO' 

miıyooa milracatlar1 ilin olunur. 1988 14- 17- 22-28 

Ceyhan Belediyesinden ; 
Açık Eksiltme ilanı • 

Demir köprü ile Koruklu caddesi arasındaki iş yerindi C 
ihzar ve teslim olunmak ve dört yüzlü olmak şartiy1' 
2SX 16X t6 eb'admda yirmi bin adet Toprakkale parke tıl 
ıatın alınacaktır ihale 25 S·942 · pazartesi günü saatllde 

Adana As. satınalma komisyonundan 
1- 20,000 kilo koyun veya ayni mikdarda sığır eti kapalı 

zarfla alınacaktır. 
2 - Koyun etinin muhammen bedeli 20,000 lira ilk teminatı 

1 Soo liradır. 
3- Sığır etinin muhammen bedeli loooo lira ilk teminatı 

7 50 liradır. 
4- ihaleleri 29.5.942 cuma günü saat 15-30 dadır. 
5- Evsaf ve sartnamesi hergün komisyonda göıülebilir. 
6- isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kader 

teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları lüzumu ilin olunur. 

han Belediye salonunda ve belediye encümeni tara~ından ~ 
pılacaktır. Mtıteahbidin Toprakkalc istasyonunda ıstok 111 /. 

bulunma11 meşruttur. isteklilerin % 1,5 teminatı ve Ticat 
Odası kayıt makbuzu ve Nufus tezkereleri ile birlikte ihal~ /r.q 
gün ve saatında Ceyhan Belediye salonunda hazır buluO İc 
maları lazımdır. Iskarta taşlar hiç bir suretle kabul ediloti' 

14. 15. 21. 27. yecektir. 1972 9 14-19-23 

Suvare 
saat tam 9 --------
Bu akşam ~·~!:!~==•====~ 

ft'. --· ......... -,~ ....... ~ 

11 iki Saheserden Mürekkep Zengin Proğram 
GördUIU r•lbet ve •t•lz lmuvaffaklyetten dolayı iki gUn 

daha temdit edllml9tlr 

1 

TYRONE POVER LINDA DARNEL'ln 

Eğlence Kadını 
2 

SON YARIŞ 
15 Mayıs Cuma akşamı memleketimizin bUyU~
sanatkirı: Fransız akademi edebiyat loreay 

. BURHANETTiN SEPSi 
Bernn· Dana Mektebinden Dlplomalı 

i-suvare 
saattam9 
.-Bu akşam 

ı.:. 

Saniye Tepsi 
Şekrlmlzde yaf nız bir temsil verecektir Burhanettın Tep•I 

Dikkat: Yerler numarahdır, ki e dalma a ıktır. telefon: 250 

arruz. 
tılar 

re\t 
Di

Bnt 
tnıiıt 

Ke 
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ri çe 
lraf e 
• lllUQ 

•lar. 
Bu 

~IQldı 
* olan 
Mlilnıe 

Ha 
~!\fi, 
h.an 

• taar 
'Be 


