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~illi Şef in genç
liğe hitabeleri 
Dün 19 Mayıstı. Kadın, er-

Yazan: CAViT ORAL 
Ankara - 20 

Amerika 
Bu Yı 1 ................... 

Harbin 

kek, çocuk, büyük herkes 

hu neı'eli ve maoilı bayram rünü· 
nü yaıamak için erkenden sokak· 
lara dökülmüılerdi. Ankara hipod 
~ıau binlerce inıanla dolmuıtu. 
li~rkeı merakla, sabırsızlıkla ıen· 
li prorramınıo başlamasını bek· 
~~rdu. Hava da çok güzeldi. Ne 
l gqktu ne de sıcaktı. Fakat kalb· 
trde biasedilen bütük bir acı 
•ardı B·t· - l d • u un roz. er birıey arıyor · 

'1. Bütlln gönüllerde büyük bir 
)Okla• 

Biteceğine 
t.t ran acıları duyuluyordu. 19 
A ayıa fÜnÜnÜn eııiz kahramanı 
"t•tü Ltü b illa r~ o u anda aramızda ol-
llıl Jıtı, bu anda karıımızda bulun· 
'bi 'Jıtı, bize sesini işittirmeyiıi, 

ze yüzu" - - . . 1 llıl nu l'Oıtermeyıfı en 11 11· 

•adan e · • • 1 · '- d h . n mınımın mıze 11;a ar 
'Piaaizin içini burralayan bir ıstı-

rap halinde h • . . - l . d 
r • l epımızın yuz erın e, 
oı e · d h rın e okunııyordu. Fakat bu 

h~n ıa&nzara, bu h'ç dinmiyen 
•ç silinaı • '-

Ve . . 9 Y•n teeısur, onun .ara 
ıyı günlerinin en candan arka· 

d.tı en k ' Ja ıo ve vef•kir yoldaşı, 
onan l 
y, nar il meş'alesini elinde taşı · 
l n .. nlı lnöni'nün bir baba şef· 

•tile it 
ren 1. 

0~aıan bir ıef aaaletile 
... ,_ ç •ie hatap eden seıi iıitildifi -·•o . Şı... Yine te1ell1 bulmaia bqladı. 
1Ci dl binlerce insan auımaıtu. 
kit~' k~:1ııımayorda. Şimdi büyük 

Şef' .derin bir huıa içiDde Milli 
ını dinli1 ordu. Herkesin rözü 

OQQ • 
li Lrorcnelt iç'n tribüne dikilm~ti. 

•rıt•si'l '- 1 , • • •• 
İr' .,.q adarı o:ıu ırı ışıtmek 
yln bası · 
hu llıyet kesilmişti. H•rk• s 

aratıra L 
DUft • ' ıız 11;onu1an, fakat ko· 

111 
ogıı leylerin eo~ln ve derin 

•nlsı otan Ş f' .. l . . 1 le · 
1 

e ın ıoz erını, vec ze· 
rın kalbi 

i ne ve kdasına sindirme· 
• çal•tıy d 

111zda ç or a. Heyecan hadad · 

k ' llnkil herkes onu dinler· 
en Atatil k' . . . . . . . 

oı.11 d ' ün de sesma ıtılır gıbı 
oruo k 

z&otı ' uua a saçlı nurlu yü· 
\1n .•eyrederken Atatilrk'ün de 
tihiç ;ırnasının canlandıiını rörür 
tö, 1 1. Çünkll lnönll'nü yalnız 
dtı_:•ie, Atttürk'ü ondan ayrı 

Y'llQ•e. . 
1'11h re •mitin varmıdır ki. Bir 

hirı~:k bir kalbin, bir zihniyetin 
iki b 

1 
olarak teceaıilm eden ba 

d ilyQlt adamını manen birbirin · •n 
At ayıraıara imkan varmıdırki. 

•tllrk ve l .. 
•erlj·. • nooll, TGrk vatanH· 

rtnın ve Ta ki"'- 'd l .. . . hiribiri r u11; ı eo oıııının 
'Jırt ::~n ayrılmaz, biribirindea 
._t.n . 1 eaaez bir bütüolüiü ya· 

ıec· . bır 141mboHinü ve bir enva-
•rıı teıkil ederler. 

....... Milli Şef 19 Mayıs rubu ve --·· .. lı l •çınde konqayordıı. Ahlik· 
0 !ilanın l L 

•etı· ' ça lf•aa olmanın, kııv· 
ı ve 1 

0 • 
11•11t a olman10 Türk 

••nçlıii • • 
vlaf •çın ilk fart ve karekter 
TG,~ oldııtuııu ıöylüyordıı. Ve 

rençliiine b" l 
böyle l&ea' oy e ••ciye1i ve 

1Jetli ol .ı 
edlyorda. lii • .. arını tavıiye 
rençllie ba ç ıGphe yok ki, o 

naaUaatı... 
karanlık bir tarih• •nı yaparken, 

devrenin, f elike~n, llaıltaiz bir 
ir• d bir •ah • ... ~n e Samııına ayak ha._ nenın 
lcı renç, ahliklı, yltlt •e 0~ıaao. 
tlaaid' ·u . . Çallfkao 

ı mı elanın vatanperv lı..r.· ' 
dewa b' b' •r-..ın· 
.. ._ ıç ır zaman tereddüde dflt· 

'~ lt olan büyOk arkad .. ı 
Ozler1 nın 

Çtınktı nde Canlandıiını fÖr&yorda. 

h" k da Atatllrk Türk tarihinin 
bir a ' kötO, bu kadar tehlikeli 

Z&llaanınd Sa 
ı.aııtı. Tek b a msuna ayak baa· 

aıına idi. Kar411ında 

C Deva•ı lçlncUde ) 

inanıyor 

ikinci cephe 
ihtimalleri 
kuvvetli 

At 1 i: 

Bizim de planıanmız 
var! 
Diyor 

8. Atli 1 
An'4ara 22 (Radyo gazetesi) 

lnl'iliz baıvekil muavini Atli beya · 
natta bulunmuş ve demi4tir ki: 

•-Bizim de plinlarımız var· 

dır. Fakat bunları ıç ;a vuramam. 

ilerideki aıkeri hareketler hakkın· 

da hiç bir şey ıöylemek do;ru o· 
lamaz.> 

Bu sözlerin, Anılo-Sakıonla". 
tarafından Avrupa kıtaaında açıla· 

cak ikinci bir cepheye ima oldui'a 
sanılmaktadır. 

Dii'er taraftan , Amerikanın 

harp endGıtrisi hakkında verdii'i 

bir karar büyük bir alika ayan· 

dırmıştır: 

Amerika, 1943 temmuzundan 

sonra kurulacak olan harp endilıt 

rlıi tetlslerini kurmamaia karar 

vermlıtlr. Amerika şimdiye kadar 

uzıın vadeli bir harp endüıtriıi 

kurmaktaydı. 
Kordel Hal, ıon bir demeçte, 

Amerika harp aanayil veriminin 

tahmin edildiiioden daha btlyük 

olduğ'ıınu, Anrlo-S?Jksoolarao mü 

cadeleye daha tesirli bir aurette 

mildabele ederek harbi kısaltabile· 
ceklerini ıöy!emiıtir. 

Amerika, 1942 aeneai ıonba· 

barında harbin bitirileceğine ioan

lllaktadır. 

Şimali lrlandaya ve lnriltere

Y• killliyetll miktarda Amerikan 

••kerlerinio gelm•i, Anrlo·Saltıon 
larao ba yaz aylarında Avrupa kı· 
taıına aaker çıkaracaklarını zan 

ettirmek tedlr, 

lstanbulda çok müessif 
ve feci bir kaza 

Donanmamızın tecrübe atışlarında uçaksavar topları tarafından atılan 

Bir • • top mermısı, dolu bir 
tramvay arabasına düştü 

• 
Aukara 22 ( a. a.) ·- 22 

May11 Cuma rüoü ıaat 14,30 da 
Marmaradıı manevra yapmakta 
olan donanmamızın tecrübe atıf· 

Oç kiti öldü, be9i ağır olmak üzere 
on dört kiti yaralandı 

tee11ür uyandırmııtır. 
Haber aldıiımıza göre, ölen

lerin cenaıeai hükOmet tarafından 
kaldırılacağı gibi ağır ve hafif 

ları esnasında uçak savar topları 
tarafından atılan mermilerden 

bir tanesi Aksaray tramvay cad· 
desi meydanı önüne düşmüştür. 
Bıı anda ora<lan geçmekte olan 

1 Alm•n tebll61n• 1 
~ ........... gör•••_. ........ 

Harkof'ta 
1 teşebbOs 

Almanlara 
geçti 
Kerç'te 
19421 
d üşt Ü 

yeniden 
Rus esir 

Berlin 22 (a.a) - Alman or· 
du'arı ba,1<umandanlıtının bildir• 
diğine ıröre, Har:Cof \-eıiminde ~i
man müdafaaaının ü tünlüiü önOn· 
de Bolıeviltler bu noktaya kal'fl 
gOnlerce evvel baıladıkları şiddetli 
hOcamları 20 mayısta kesmek mec• 
bnriyetlnde kalmıılardır. Buna ıııc
kabil dütman baıka bir noktaya 
karıı kitle halinde ve tank kulla· 
narak şiddetli hüeamlara gi~itmif 
ve cereyın eden muharebelerde 
bıı tankların çoj'u tnhrip edilmiıtir. 

Berlin 22 (a.a)- Resmi teblit: 
Kerç Y arımadaııoda temizle

me hareketleri eıoaıında 19421 
eıir daha aldık. Bundan bqka 36 
tank, 284 top ve bir zırhlı tren 
ele reçirilmiftir. 

Harkof cephesinde b6t6n Ruı 
hücumları b!iyük kayıplar verdiri
lerek püıkilrtülmilf ve teşebbüı 
Almın kııvvetlerinin eline geç· 

mi4tir. 
limen rölünün cenup doiıı 

sonda düımın neticulz hücumla· 
rına devam etmittir. 

Maltada hava meydanları ve 
Şimal Afrika'dald lnriliz üsleri bom· 

balanmııtır. 

Deaizaltlarımız Martinik ada· 
lan doğoaanda ve Mekaika ıala 
rında 23 ticaret re•iıi batırmııtır. 

Moskova 22 ( e. ı. ) - Dün 
rece neıredilen Sovyet tebliği : 

21 May11ta kıtalarımız H"rkof 
lıtikametiode taarraıi hareketlerde 
bulnnmuılardır. 

Kıtalarımız f qist kıtalarının 

bir çok hücumlarını pilık6rtm61tilr. 
Keaçte mubarrbe yatım ada· 

nın doğa kısmında devam ediyor. 
19 May11 rllnü evvelce bildirildiil 

iibi 3 Alman uçarı tahrip edildi· 

i• b'ldirilmişti. 20 Mayısta 65 Al· 
man 

1 

uçağı daha tahrip eıdilmittir, 
Biz 23 uçak kaybettik. 

Moskova 22 (a: a,) - Bn ıa · 
babkf Sovyet teblijine ek : 

Aarkof doğ111uoda ve ceoa· 
banda düımao bize karı• hücum 
yapmııtir. C6ımanın yapmıı oldu 
ta ba karı• h&cam kıtalarımız 
pUıkiirterek d6tmana yaklndan ta· 

Ortaköy • Ak1aray trımv:ıyının 
içinde bulunan vatandaılardan 

üçüo ün ölümüne ve beıi arır ol· 

malc üzere 14 kişinin yaralanma· 
sına sabebiyet vermiştir. 

Bunlardan başka dokuz kiıi· 

nin de müdavatı evveliyesi ya· 
pıldıktao ıonra evlerine rönde 
rildikleri öirenilmiıtir. 

yaralıların tedavileri de hükOmet 

tarafından yaptırdacak ve bun

lardan muhtaç olanların ailelerine 

yardımda bulunulacaktır. Hadise Aokara'da derin bir 

• 

lnı"tlb tagga,,1lerinin bir: ıündiiz akını gaptılcları Fransa'da Poissgtlelci ı 
Mat/ord fabrikalarının yanarken havadan alınmış bir resmi ,_-----..;._ __________ , 

Devletin bir yıllık 
masraf ve geliri 

Meclis 1942 malt yıh umumi muvazene kanu-
• • • nu proJesını 

Pazartesi müzakereye baslıyor 
Ankara 22 

[ Huıasi ) - 1942 
mali yılı umumi 
muvazene kanunu 
proj~ıinin kona· 
ınlma11na pazarteti 

80 milyon liralık bir vergi kaynağı 
hazırlayan layiha· meclise sunuldu 

Bu cümleden 
olarak verilen 
rakamlara ~ 
1938 yılında ltba• 
lit ve lbracabmı• 

1rlloü bqlanacalttır. 
Devletin bir yıllık maarafını 

ve tahmin edilen relirini ihtiva 
eden ba proje münaaebetiyle bütün 
memleket işleri bir kere rözden 
reçirilmiş olmakta ve alikalıların 
verdikleri izahatla reçen yıl içinde 
yıpılma11 düı&nOlmilf itler tetkik
ten reçmektedir. 

Bütçeyi tetkik eden Encümen 
a~~ bir mazbata hazırlamış bulu 

kibe baıl mıılardır. 

Kalinin cephuinin bir kesi · 
minde Almanların bir çok tankları 
tahrip ·elmiştir. 

işgal altında bulunan Okray 
nanın mııbtelif bölrelerinde 12 bin 
Alman öldürüldüi'il ve 42 mOhlm· 
mat depoıunıın terlp edlldiji bil 
dirilmektedır. 

Harkof b&lr8finde çete faali· 

yeıi art•ar· 

nuyor. E.,cümen bıı mazbata11nda, 
bütçeyi ana batlarlyle mütalea ede· 
blimek için memleketimizi deteıiri 
altında bulunduran beynelınileldıı. 
ram ve içinde baluadutumaz ıart
lara kısaca temas etmeyi faydalı 
rördüğllnü söylemekte ve bu umu· 
mi izahattan sonra son cihan har
binin muhtelif sahalarda memleke· 
tlaıizde yaptığı teıirlerin tetkikin• 

reçmektedir • 

~ zın yeUna.3.474.761 
tonu bulmıışken 1941 de bu mik. 
tar 739.000 ton• dilf•Dıtıır. H6kil. 
metimlzln ltbalih ıevklendirme ve 
kolaylaıtırm• yolanda aldığı tetblr
lerin faydaaı rörlllmii,f tilr ve ancak 
ba sureti• son yılın ıthalit ve ih-
racatı bir evvelki yıla röre kemi· 
yet i~baril~ yü~ıeliş ~öatermekte 
ton•i ıtfbarıyle ıthalltunnıda yhde 
13, ihracatımız da yüzde 35 kadar 
bir gerileme kaydedilmekte ve 

- De•amı lklnelde _ 

Meçhul ~ir ~~nizaltı 
Karadenizde bir Turk motorune taarruz etti 

l t ,,al 2Z (Ha.aıt) - Şehrimize gelen malumata 
•an . v d . d 

ıöre, 19 .-gı• ı•c~sı n.ara enız en limanımıza dolrıı 
•gntm•ld• olan, Turk bayrağını taşıyan "Mahbııbıı ci· 
/ılUI,. ;.;mil 60 tonluk küçük Türk motörii meçlıal 611 
d•nüaltının tecavüzüne uğramıştır. Mahbıı6ıı cihan 1111. 
1tl111ce lıaıara ııfragarak bu tecavüzden kıutıılwıa,,.,. 



2 BUGÜN 

Askerlik-------

Z ehi r l i G az icra ve if lô.s kanu
nunda değişiklik Tankların harekô.tı

na mô.ni olabilecektir 

Ordular için 
harcanan para 
Muhtelif cephelerde milyoolar 

ca ·insan birbirile karşılaşı· 
yor. Mohariplerden her biri kuv
vetini, askerinin miktarını arttır· 
mağ'a ağraııyor. Halbuld bir za· 
zanlar en büyük muharebeleri ya 
pan orduların mevcudu, bugünkü 
ordolara niıpetle, solda sıfır sa· 
yılacak kadar azdı. Mazide millet 
ler'n mukadderatı çok defa beş 
altı bin kişilik kuvvetlerle halle

dilmiıtlr. 

- idi mUfllsler 10 sene sonr• l•d•I -
itibar taleblnde bulunabilecek ___ _ 

oı ova an ~ M k • d ~ ~ ::::::::::::= hiç rolü kalmamış• 

ielen b i r Almanlar tarafından hr. Böyle bir gaz 
llaber Almanla;ıo h • d t k taarrıııu dilşımn · 

-Ankara 22 (Hususi muhabiri. 
mizden) - Adliye Vekaleti icra 
ve iflls kanununun 312, 313, 314 

haplı ceıaıından baıka ayraca imme 

hizmetlerinden mahrumiyfllt cezaıı ) 

rörmüş iıe ceza mahkemesinden 

memnu hakların iadeıine dair ka. 
rar almakla ticari itibarı iade edil· 
miş olacaktır. 

Ankara 22 (Huıuıi) -
el sınıf devlet yolları olarak 
ıene ıarf ında inşası ta sari K b Kırım cep esın e an dan ziyade taarra· mmdaki cep e· 

terinde tanklara Jara karşı kullanılan zn yapana teıir 
kartı zehirli raz l,. w l edebilir. Aksi bir 
Jijımları kullan- zehirli gaz agım arı rüzgar gazı reri 

ve 315 inci maddelerinde dei'işik
lik yapan yeni bir kanon projesi 

dıklaraoı iddia et· -==== -· çevireblllr. 

mekte ve bu ••rımların pat1ama11· r Zehirli gazm tank 

haıırlamııtır. Proi• esaslarına göre, 
idi müflfıler, lflisın açıldığa tarih· Eier ayrıca imme hizmetin· 

den mahrumiyet cezası rörmemlı 
veya kendisi taksldatlı müfliı bu· 
lun1DUŞ İH bu takdirde ticaret mah· 

kemeıinden itibaraoın iadesini iıte · 
yebilecektir. Bu hüküm kabili tem 
ylz olacaklar. Usule aid ne ıuretle 
muamele yapılacai1na dair proie· 
ye yeni hükümler konalmuıtur. 

15500 kilometre uzunluğun 

yol ıebekesinin tahakknku İ 
450 milyon lira .arfı icap et 

tedir. Nafıa Vekaleti bu im 

tahakkukuna lntizaren uoo 
4900 Km. ve inşa masrafları 

le husole relen razın akciierleri ................................... __ _ 

tahribettiklerini bildirmektedir. Ga- _l~~ğımları içinde istimali 
En büyük orduların yekOnu 

30-40 bini geçmezdi. Eıkl Yu· 
nan muharebelerinde Maraton 
çarpışmaaında Etenler lranlılara 
karıı 5000 kiıiUk kuvvet çıkar· 
mışlardır. Büyük lıkender'in en 
çetin çarpıımalarda kollandıiı 
orduaonun mevcudu 40 bini geç 
memiıtir. 

ten itibaren 10 sene reçtikten 

ıonra alacakların1 henüz ö:lememiş 
olsalar bile iadei itibar talebinde 
bulanabilecelderdir. Şu kadar ki, 
alacaklıların tahıil eıdilmiyen hak· 

ları mahfuz tutulacaktır. ladei iti· 
bar talebi ticaret mahkemesinden 
lıtenllecektir. Ancak, hileli müfliı 

zın cinsi ve nevi bakkanda izahat - -----~ kOna da tahminen 84 milyon 
tutan bir kısmı ihtiva etmek 
re ikinci bir pro,.ram hazırl 
tır. 

vermemekle beraber zehirli gazla 

rın tank liğımı içinde koHanılmaaı 
yeni ve düşündürücü bir şeydir. 

Evveli şura11nı katiyetle bil 
mek liınmdar ki zehirli gazların 
ıiaıdiye kadar lr.ullun1lması ne inaa. 
ni bir fikirden, ne .le bilmem kaç 

senesinde akdedilmiı Cenevre mu 
ahedesinden dolayı değildir. Zehir 
li ru kullanılmıyorsa, bunun biri 

clk sebebi, her iki tarafça da bü
yük itler başaracaima itlmadedil 
memesin dendir. 

Burünkü öldürücü vasıtaların b:. 

raz üzerinde ve hatta o nispette 

bir tesir yapacağı ümidedllseydi , 

her iki taraf da kullanmaktan asli 

çekinmezdi, Şehirlerde çocuk, ka

dın ve ihtiyar düşünmeden insan• 

ları paramparça eden veya cayır 

cayır ateılere veren hareketlerin 
neresinde iaıanilik vardır? 

Zehirli razların bunlardan da

ha gayri insani olduinnu kim dü

ıünür veya hesaplar? Hıyar, harp 
içindekiler için böyle bir şey Vll · 

rit deiildir. O halde zehirli razın 

ıimdiye kadar kullanımalmaaı bunun 

direr vasıtalardan, top mermileri 

veya tahrip bombardımanlar1ndan 
daha az müe11ir olacıia düşünce 
ıinden ileri relmiıtir. 

Zehirli gazın kullaml 
mayışı sebepleri 

Filhakika zehirli rez mukes~z 
insanlara karıı çok müe11ır 

bir vaııta olduğa halde maskeli ve 
tedbir almıı inaanlara kartı hemen 
de biç mü111ir detildir. Baodan da 
ha milbim olarak teıir yapabilmesi 
içia hava dahilinde muayyen bir 
miktarda bulunma11, yani teksif 6. 

dilmeıi llzımdır . Halbuki b'raz 
aııtiada izah edecerimiz üzere bu 
kolay olmuyor, zira zehirli razı 
atıcı vasıtalar mahtutdur. 

Nihayet rüzrir, güneı, rutubet, 
yaimar gibi meteorolojik müesir· 
ler de zehirli razan tesirini azaltı· 
yor ve batti hazan 11f ara iadirl • 
yor. Şimdi1e kadar kullanılmama. 
11nm baılıca sebebi budar. 

Meseli bunlardan en mühim 
keyfiyet olan atma meselesini dü. 
ıünelim. Zehirli raz şo üç vasıta 
ile atılıyor: 

1 - Top veya piyade bava· 

niyle, 
2 _ Tazyik edilmlı ıiteler 

içinde cepheye taşınmak ve ~61· 
mana doiro püskürmek aoretıle, 

3 _ Tayyrre bombalarile. 

Top ve havan tapJarile atalan 
ıa:ılarla 1914- 18 harbinin mevzi · 
leriode dahi kafi bir teksif ve te· 
ıir yapıJamıyordu. Halbuki bu bi· 
rinci dünya harbinin bütün faaliye· 
ti aiır topçunun atııına dayanı· 
yordu. Y aıadıiımız harpde ise r:ıe 
o eski mevziler, ne de o ıonıuz 
topçu kuvveti yoktur. 

O haldı ba harpde top mer 
milerl içinde atılacak zehirli raı· 
\ardan pek bir ıey beklenemez. 

Keza taa7ik edilmit ıifelerden 
aahverHecak raalar da büyük te· 
ıiri baia deiildlr. Mevziler derin· 
li tine kademel.ıımit, muafeler a· 
zarnıı ve ılıelerln •n mtlealt hava 
ıeraiti albnda dahi raa pllakGrme 
mee.afesi olan bir iki yüz metrenin 

Nihayet tayyareye gelince, ton. 
larca ajırhkta tqınacak r•· 

zın bir köyün bavasmda dahi kifl 
bir teklif vücude retireceii şüp . 
helidir. Halbuki bu aiarlıktaki tah· 
rip bombaları şebirlerla altını üs 
tüne retiriyor. Hulasa şimdiye ka· 
dar bildiğimiz şekiller zehirli ga· 
zın tesirioi SaDlldıiı fibi, korkunç 
bir hale getirememiştir. 

Bana karşılık Sovyetlerin bil·' 
dirdiii tarzda kutlanma, yani tank 
liiımları içinde istimal yeni ve 
orijinal bir şekil meydana r•tiri
yor. Zira bu tarzda bir defa zehir. 
li gazm atılma külfeti ortadan kal· 
kıyor. Zehirli gaz büyük miktArlar
da ve meseli çelik şlıeler içinde 
depo edilerek milhim mevzilerin 

önünde tank maynlerile birlikte iı. 
tlmal edilebilir. Bir tank lijımı 
patlayınca, yalnız altında patladıiı 
tanka zarar verir. 

Halbuki bununla birlikte etra· 
fa dağılacak zehirli gaz, bu tank
tan bqka, yandan veya l'eriden 

gelecek tankların mürettebatını da 

zehirler. Her şeyden daha mühim 

olarak zaten içeride buoalmıı olan 
tank mürettebatının bir de bu ih· 
limali dilfünerek maıke kullanma11 
lizım gelecektir. Yahat tankın ta
mamen dıtarıdan tecridi icabede· 
cektir ki her iki hal de tankm is 
timalioi çok füçl91tirecektir. 

Görülüyor ki zehirli gazı~ bu 
yeni şekilde kmllanılmaıı muvaffa. 
luyet vadetmektedlr ve biaaena· 
leyh önümüzdeki harplerde zehirli 
razın ıabneye çıkm111 mümkündü•. 

Şuraıı da var ki, zehirli r•· 
zın ba yeni istimal ıekli , taarruz 
edenden ılıada müdafaada bulunan· 
ların itine yarar. Zira tankların hare 
lıitına enrel olmak, mildafiler için 
mühimdir ve ff niş mikyuta depo 
edip dilşmanın taarruza eenu1ncla 
infilak ettirmek de rene müdafi 
taraf için kabildir. 

Yeni ve mür s"r zehirli razla· 
rm bulunmasma da her iki tarafın 
çal ıştıjında şüpho yoklur. Aolaıı· 
lan ~imdiye ka Jar bıı da Luluna· 
mamııtı. 

Eter yeni keşiflerle ıürprizler 
yapacak eskiden daha mile11ir 

lngUterede Hutings meydan 
mnbarebeıinde 7000 lnrlllz aske· 
ri iştirak etmiştir. 

Ordular, Fransız ihtilalinden 
sonra büyümüştür. Napoleon yüz 
binlerce aıkerden mürekkep kuv 
vetleri idare etmiştir. Fraoıa -
Prnıya harbine hemen bir milyon 

Alman aıkeri iıtirlk etmlıtir. As 
kerin miktarile beraber kullana. 
lan mühimmatın ve harp masrafı· 
nıa yelr.\lnu da artmıştır. 

Eıki Amerika Harbiye Na· 
zırmın sözlerine bakılırsa bir or. 
du için 35 bin muhtelif ıey li· 
zamdır. iki milyonluk bir ordunun 
ayakkabı köaeleıini temin etm.K 
üzere 4.642.000 öküz, ayakkabı· 
nın üıt derileri için de 3 milyon 
750 bin inek lizımdır. 

Şimdiki halde harp meydan
larında çarpışan milyonlarca as. 
kerden mürekkep ordular için 
11rfedilen para milyarları bulmak 
tadır. 

• 
Ha/tatla bir 
ıün tren 

iılemigecelc 

Mım hükO 
meli lokomo· 
liflerin yakaca 
iından ta1arrof 

için 1 mayıstan itibaren tatbik e
dilmek üzere mühim bir karar 
alm11tır. 

Bu karara göre M11ırda rea . 
mi tatil rünü olan cumaları tren 
lerin l1letilme1i yaaalLtır. 

Ba yasaUan yalnız lıkeoderİ· 
ye ile Kahire ve Portaalt arasın · 
da işliyen ekspreıler müıteaua tu 
tulmuıtar. 

razlar bulundu ise, bunların da 

sahneye çıkmaıı kabildir. Yoksa 

durup darorken eski gazlar.o mey· 

dana çı~arılacaiını pek zannetmİ· 

yoraz. Zira şimdiye kadar bundan 

kimae pek bir ıeyler ümldetme· 
mek.te idi. 

· -----------. 

. 
Devletin Bir yıllık 
Masraf ve geliri 
f Baıtarah blrlnclde ) 1 içir 3328 ve 1941 mali yıh için 

ıöyle denmelr.tedir : 4040 aayıh kanunlarla bazı vergi. 
c Dün a ahvaUnlo aldıiı son lerini geniıletmlt ve bazılarının 

darum v/iatihıalitıma:ıı kendi ih· niıbetlerini arttırdığı ribi 1942 
tiyaçlarımıza hasretmekte göıterİ· ~ali yıl~ için d~ 80 milyon ~ir~hk 
len tekayyüt göz önüne alınırsa bu bır v_ergı kaynagı hazırhyan layıha · 
neticeyi iyimıemek yerinde olar.> yı yuksek heyete sunmuştur. » 

Zirai durum Son mali yıl içinde 75 milyon 
liralık tasarruf bonolariyle 15 mil· 

Bütçe Encümeni mazbatasında 
zirai vaziyetimizi tetkik ederken, 
mühim niıbette bir müatahıil küt· 
leılnin ıilih altına alınarak tarla· 
sın dan çekilmeıinin zirai iıtih.al 
üzeriode tesir yaptığına işaret et
tikten sonra şöyle demektedir : 

« Ancak bütün yurttaılarca 
a1kere gidenlerin boşlaianu kapat· 
mak üzere gayret 11rfedildiği ve 
HilkOmetçe lstiheali çoğaltmak için 
çiftçilerimize tohum vermek, kredi 
açbrmak, zirai aletlerini hazırlayıp 
tevzi etmek ve nihayet hariçten 
getirdiği makinelerle zirai işleri 

bizzat ifa etmek suretiyle ba men· 
fi tuiri gidermiye çahştıiı şükranla 
görülmektedir. » 

Mali durum 
Mali vaziyetimiz tetkikten İ• 

çirilirken ithalitın ve iş hacminin 
azalıp küçülmesi yüzllndeıı bazı 

gelir kalemlerinde hl11edilir der .. 
cede eksilmeler rörülmeslne karıı 

milli müdafaa icaplarının ve efYA 
fiatlarıoın ziyadesiyle yilkselmealnln 
masrafları fevkalade çoğaltbğı zik· 
redilerek deniliyor ki : 

« Bu bal karşısında her dev. 
letin tııttuğu yol evvela vergi kay· 
oaklarına müracaat ve bundan 
sonra da iılerin daralma11 yilzünden 
boş kalan sermayeyi ve iş yapan• 
ların kazandıkları temettnleri lıtik 
ru yoliyl" mauelmektir. Hük\lme

timiz de aynı yola tutmuş , 1940 
mali yalı bütçeıini denklOflirmek 

yonlak lrak demiryolu iıtikraz tah 
villerini plyataya çıkarmıı olan 
Hülr.Ometin, ilk amami harbin ver· 
diği acı tecrübeler henüz hatır
larda olduia için, her devlet gibi 
tedavül hacmini çoğaltmamak hn 
aa111ndaki titizliğini belirten Eocü· 
men, 1941 yılında tahmin edilen 
relirlerin kolaylıkla toplandıpı, ya• 
pılma11 kararlaşmış hizmetlerin düz· 
giln bir ıekilde yapıldıfını mem· 
nunlaltla kaydetmekte ve ba vazi· 
yetia Maliye tahıilit itlerinin iste· 
ailen bir taracla lfledlğine ve yort· 
taşlarıraızın hazineye karı• besle· 
dikleri rnven ve inanca delll-.t 
ettijini bilha11a kaydıylemektedir. 

Bütçe Encilmeni, mazbatasında 
devlet dairelerini birer birer •larak 

masraflarını tetkik etmekte ve bu 
11rada alakalı Veklller tarafından 
verilen izahattan da bahaeylemek· 
tedir. Ba cOmleden olarak Eacü• 
men, HllkQmetten rönderilmiş olan 
proie llzerlnde yaptıiı bazı deiiı· 
melerin de sebeplerini bildiriyor. 

Hülr.tlmet 1942 mali yılı mas· 
raf bütçeıioi 384 035.101 lira o • 
larak teklif edilmiıtir, buoua geçen 
yd bütçesini aşan 74.294.705 lira· 
sının yüzde 66.76 11 hayat pahalı
hiını kerıılamalı için memarlara 
yapdao zammı ve bazı hasoıi lda· 
re bütçelerine yap.tan yardımı kar 
ıılamak için muhtelif faııllara ek
lenen hhtiaatı karşılamak içindir. 
Encümen ba arbş miktarının yüz 

Program önümüzdeki 
yıldan itibaren ber 16 aıilyoo 

ralık tahsisata röre tanzim 
mittir. 

lnglllz futbolcular1 
den terbiyesine iki 1 

hediye ettller 
Mısırdan memleketimize 

rek Ankarada, l1tanbolda ve t 
mlzde muhtelif knlüblerle ka 

mal'lr yapan lnriliz muhtelit 

bol takımı, ıehrimlzde yabtıfı 
ların bir hatırası olarak bedeO 

biyeti böJgeıine iki top hedlY' 
mittir. 

ilk okullarda 
dersler son• arif 

ilk okullarda dersler 
sona ermektedir. Dün ıebri.-il 
okul talebelerioin karneleri 

mittir. Paıartui günü okul bi 
imtihanları başlayacaktır. 

YUzme havuzu 1 h; 
randa •çıhyor 

Atatiirk Parkındaki 1 
havuza haıiranan blrln<'İ rüo• 
lacaktır. 

Tilrkiyenin en modern bl 
olan ıehrimiz havaıanda bf 
eylOlün 5 ve 6 ncı günler' 
kiye yüzme ıampiyonası 

caktır. 

de 14.22 ıini inşaat ve 
metleriyle köy enstitülerine 
ğer bazı müe11eselere verileli 

sisata, yüzde 7.86 sının t 

bonolara faiz ve ma1raflariy1' 
demiryolu faiz ve hksitioe, 
8.69 uriun bazı lr.adro far~,M 
ve yüzde 2.47 sinin de .. 
teıkillere yapılan yardımlar• 

mış oldoğaun bildirmektedir• 
HükOmtl ıoara bn za 

milyonluk bir ilive yapmış ti 
ilive de Encümence kabul 
masraf bütçesi 394 316 918 
zerindeın bailanmıştır. 

\11 Tarihi Roman : 43 I 
• 

ZIN DI KLAR Semih Uygur ÇEViREN : 
Buna raimtn her ıeyi ititlr herkesi gö· 
rürdG. Halk araıma çıktıj'I zaman herkes 
yere kapaoır sanki çehresinin ıııi'ı göz· 
larl kör edecekmiı gibi gözlerini ellerile 
kapatırdı. Tahtının her illi tarafında iki 
altun aralan vardı. imparator tahta ohı· 
runca bu 'k' 
k L 1 1 aralan •iızlarını açaralc 
n~rerlerdi. A _ 

naneye rore ba esnada 
berkesin bu seslerden lr. k 1 d 

A .. k ü or maıı izım ı. 
nıı a - çüactl Romanoı'uo ıofracısı 

tarafındın oldtlrüld&itlnll ve f , . so racınıo 
Paflagon lo ~ııel nami1e impı"ator oldu· 
;unu söylemıyorda. Bllibere delirm1t olan 

bu adam bir milddet hapis edildikten 
sonra ıözlerine mil çekilmiıti. Şimdiki iıa
parator Koıtıotlnoı'un öldürülmekten 
korkarak geceleri Anema1 ziodanı deDi· 
len taş mahzenine kapandıianı da ıöyle· 
mlyordu. Anane bunların hiç birini bil· 

medijini icabettiriyorda 
lıtanbaldan bıbsedilmeıl papa11n kal· 

bini derin bir baı ile dolduruyorda. 
Uzak efıanevi bir ormanda öten bin bir 
renkli bir katan öt6t0nü dinlerim sanı• 

yordu. l1tanbalu bin kaleli bir peri ıehirl 
olarak ta1avvar ediyor, kili1elerln, kalelerin 
göiil delen alton kalelerini rörür gibi 
oluyordu ... 

lstanbalu görmek hasreti Tonazoba 
otlunda ilk defa şimdi belirmemişti. Bu 
kır çocotunda fstanbul hasreti doiduğa 
bir gündenberi vardı. Bu şehir onu bir 
mlkoatıs gibi çekiyordu. 

ilk bakışta içi rörünen bu merd kır 
çocuklarını ıehrMı rünahkar mahrumiyeti 
daima çekiyordu. K1r çocuiu daima şehir· 
llyi hakir rörilrdü. Fakat şehrin günah· 
lar1na karıı zaptedilmez bir inhizap hiı 
ederdi. Her şey etrafı dl varlarla çevrilmiş 

bir ıır idi. Bu ıırrı çözmek için dere 
rlbi kan akıtmığa binlerce maktul ver· 
mete raaı idiler. Her ıehir yabancı bir 
kadındı. Ôyl,., bir kadıo ki katildi fakat 
erkeil kucaklamak ona meatetmek için 
kollarını açmıtts. Şehrin dıvarları yıkıhn• 
cı öyle hazineler ••ydana çıkacaktl ki 
bunların düıünceıi bile kır çoeatunu çi· 
leden çıkarırdı. 

Bu macera hiaıi cihan tarihinin uzun 
zamanlar yaratıcısı oldu. 

Kır adamlarını, röçebelerl ba his 
şehirlere çekti. Çobanlardan kahraman· 
lar meydana çıkarttı. Şimdi •de ber ıü· 

vari lıtanbal kabbelerioi tahayyül ediyor, 
çocuk kadar saf olan rözlerinl boranın 

ıfıklar• çekiyordu. Ba şehre ilk firecek 
olan· kahramanı daha şlmdldell k11kanı· 
yorda. 

Anilka ~ilael barbaran pmldayan 
rözlerine çapkın çapkın bakıyor, elbise. 
sinden çıkan bayatı ve rüzel kokunun 
ecdadı çadırda oturan ba adamın ruban. 
da şimdiye kadar körlenmiı olan t•h•k· 
küm bl11ini uyandırdıiının fakında itile 

defildi. 
vııı 

Seyabatlerioin aon fÜoü, Bqenyö 
topraklarını terkettiklerl zaman tehlikeli 
bir macera l'•çirdller. 

Haranrod sahillerinde başka bir yol· 
cu kafilesiyle karşllaşhlar. 

Bindikleri •i" atlardan rarpll ol· 

-

dakları belli idi. Yolculardan üçü P 
h. Cenk eri olan dlferini iki biz 
takip ediyordu. 

Cenk eri tepeden tırnağa kad•' 
lik zırhlara bürünmüştü. Altındaki •' 

zırhlı idi. Sıcaktan bunaldıiı için 

maiferlni eğerinin kaşına asmıştı. 1( 

ıarı saçlarını deri bir başlıkla örtdl 

Kocamao mızrağını arkasındaki aşılı 
biri taııyorda. Harp eri anmttli 
ve kuvvetli bir adama beoziyordO· 
kışlldı bir r•n9ll. 

Bu Alman kral lıtvaıı'ın meıo 
ıürU ile retirtdiii kahramanlardan 
benzeyordo. Kral Peter de ba ya 
)ardan hoşlanırdı. Fakat Macar 
onlardan nefret ederlerdi.' 

Ek1eriıi Alman olan bn harp 1 

11rf bir Macar elde t tmek içlo ıeJlr 
MUletlerile de hiç bir allkaları 
Hatta icabedene onlara karı• d• 
etmekten çeklnmezlerd;. 

( Deoamı ot1r) 



Rusyada taarruzlar 
başlarken 

İkinci cephe 
meselesi 

YAZAN Ruıyada hare· 
ket başlaymca 

Necmeddln A lmanlara kar . 
S a d a k şı ildnci bir cop 

be açmak meselesi lngilterodo ye
niden tazelendi. Böyle bir cepheyi 
-kendilerine esaslı yardım bakı
m~ndan- Sovyotler çok lıtiyorlar. 1 
Duşmanı, başka yerde uğ-raşıp hır
palandığı böyle en :zayıf zamanmda 
•ricadan vurup zaferi çab"uk ka
~anmak bakımından .ikincl cephe 

1 
urnlmasını lngilterodo do iıteyon· 

er y l · var. a nız. orada bir kısım la · 
sanlar boş durmanın i•o yaramıya-
ca • b • b' gı, emen haroketo geçilerek 
d~ ~eyler yapmak rerekli olduiu 
• u~uncosindo olmakla beraber, di· 
2er b· k ır ısım vo hnknmet adamla· 
rı tedb' ı· d ır ı davranmanın daha fay· 
alı olacaiını ve delice macerala-

ra atıl f lik ın~anın aydadan ziyade teh· 
e dogaracağını ileri sürüyorlar. 

h loıiliz. başvekili son nutkunda y: meseleye dokunmuş ve: « Rnı· 
Ya yardım udoco ıilih gönder-

"•Aten · 'b k ını ı •ret kalacak? Avrupa 
•raıın b' illa?. a ır çıkış yapılmayacak 

ıi 
1
. ıorıusunun şu arahk berke· 

n ıkrini kurcaladığını hatırlata · 
'•k· t:N dü · e Y•pacaiımız. ı söylemek 

41Danın · • ren ışıno yarar• demek SU• 
ı e bu b h . ._ '- . . H' şii h a ıı ırasa .. osmııtı. ıç 

e.yf are . Y~k ki lngiltere önümüzdeki 
'Ver . ıçınde bir harekete karar 
buntnıı_ olsa da serbes ıözlülüjü, 
var: onceden ilin eclecek kertoye 
illan ~1Qaz. Yahut, daha uzun za· 
'-lek erhanri bir 1aldırıma geçme· 
c;. niyetini beslese de bunu açı· 
•• var 
Cak d _aınaz.. Bunları bildirmek ao-
dola ufın~nın iJlno yarar. Bundan 
'•rı:.ı ?&'ılterenin bu yoldaki ka
liat • bıloıeyo çalışmak boştur • 

ta öl-bir • uın dirim harbine girişmlı 
lele:•oıleket fazotoleriode bu mO· 
IDaıı ıbn'laçık münakaşa konusu ol

ı e b' · •ıiar. ız.ım havsalamıza güç 

Mes t· L ıt d•y T' e a ondrada çıkan Sun· 
Önce ıınes ıazeteıi bir kaç l'ÜD 

Yıazd • Yıl b't 1&'1 bir yazıda harbin bu 
ı ıneıi · • İkinci b· ıçın Avrupa batısında 

dii>in ' .,•r cephe açılması lizım gel· 
il • 

1 ı eri - - h • r;.uıy . . suruyor ve bu cep enın 
dıab • ıç~n, ıilih röndormekteo çok 

• leıırl' b' •Öylil 1 ır yardım olacaj'ıoı 
teıj • Yor. «Daily Tclegrapb» gazc-
. ıse bQ • 1 . 
ıleriı' • ış er yaykara ıle olmaz, 
11 h •nı feriıini düşünerek ihtiyat· 

•roket t k ı· . 1 • 0 mo azımdır, dıyor. 
118 d nrılterenin, Amerika yardımı 
lınd ah dayanarak, Avrupa kara· 
L • arb · · "tıvv ti e ıırııecok hazırhtı ve 

•_ var ınıdir-? 
Y•hu~oyle bir lıarekotln lüzumlu 
keati• ~-üınkün olup olmadıiıoı 

•llleıt · · 
bir Çok . '?'n hesaba katılacak 
ları gız.lı unsurlar var ki bun-

lü t=~~=k 1.ngiltero hükQmoti bilir. 
de

0 
ö • dıyornz., çünkü bor ıoy• 

nce l 'it nırı R ngı ere ve Amerika 
de b· ıııyayı kurtarabilecek derece 

ır Y•rd 
Yayı ıını mı, yoksa Alman-
Oıled·~~lpr~ tacak bir çarpışmayı mı 

ııt erı bT •tı A l 1 ınemez.. Daha doiru· 
daki 

0

1
2• o-Sakıonların yardım fe· 

. r ıgını ne ı. 
lltedikl . reye ..adar görmek 

erı belll değildir. 
1 Askeri iınk " l 
•tııı b- 1 an ara gelince bun· 

oy e b· h ' 
Cek tü ı - 1_ ır arpde hoıabodile· 
d r u ıtarışık . l 
•tında l .1 ve fız. 1 tarafları 

nrı tere 'b' 
bir nı••l it fı ı deniz. aşm 
L• e e\ için -
;Qır temeli d roz.e çarpan a~ık 

var ır ld • 
selesidir. Evvel'-· 0 da remi mo· 

ıtı IÜn A 
raıında nutuk - vam kama-
ID SOyleye B 

ııavini M. Atlee «O ~ •ıvokil 
rel.ı-ı k enı2 ta t li aygımm teı\til şı 1 sn. 
. er hareket deniz ta•ı~hllektedir. 
lıne b . v -a 1D 1 

•alıdır> diyordu n eıe o 
Yllrdıoı - l • . "-llaya 
Cll l ıoz ermdon ıonra -.,ı ya 

14Ql e l b' l • en ba 
tnı ıneaa ır nglliz devlet d 

nın • d a a-
(1. li •ır.zın a haylı maoihdır. 
~ btııün •kıkat ıudur iti lnrilteronin 

•iklliidı°ıı büyük derdi vapur ok. 
~ı için d r. Avrnpada cephe kurmak 
,.. d • aılte en ta r vo malzeoıe deniz. 

d ıuıacakt B 
•ıı ve lo il ır, unları, Amerika. 

r t•reden Avrupayı taıı· 

mak için ne liz.ımdır? Son zaman• 
larda Malta valiliiine tayin edilen 
eski logiliz kuvvetleri kumandanı 
•e genel kurmay başkanı general 
G?r~h, hunu bir nııtk.unda söyle· 
mıştı. G enerale göre bt1ş tümen as• 
ker taşımak için altışar bin tonluk 
lSO tonlalt 30 şilep lazımdır. Boş 
tümen yüz bio kişi bile tutmaz. 
Avrupa.ya 500000 lik bir ordn çıkar· 
mak isteseler, bug-ünkü ajır mal· 
z.emo ile, buna binden fazla taşıt 
gemisi ayırmak lazımdır. Tam ha· 
va üstüolüiü elde olııa bile böyle 
bir kümenin, deniılerdo ve Avrupa 
kıyılarında na11l tehlikede buluna• 
caimı düşllnmek kolaydır. Bundan 
dolayı, Almanyanıo bava ve deniz 
lcuvvotlerl 11fıra inmedikçe böylo 
bir kafilenin Avrupaya taşınması 

bile akla güç sıj'ar. Bir do logilte
r~nin üç yıldır hazırlanmış seçme 
kuvvetlerini, harbin sonu belirme
den Avrupada tehlikeli bir mace
raya atıp atmıyacağını düşünmek 

gerektir. 
Öyle tahmin edilebilir ki in 

gilteronin hesabı, elindeki kuvvet 
leri Ruıyaya şimdiden yardım et · 
mok için doril Rusya yenilir, yahut 
Almanya Rusyada davayıkayboder 
vo bitkin düşerse kullanmaktır. 
ikinci cephenin şimdilik Almanya
ya yapılan havı akınları .olduiu 
bunan için 1tk sık söyleniyor. 

- Aqam'dan -• Yeni icad 
kunduralar 

1 

Gazetele-
rin yazdığına 

röre ltuodura
cıJ ar cemiyeti ·------kendi mensubJarı arasında blr mü · 

sabaka açmıı, müıabakanıo kono
ın, deri vo köseleden gayri yerli 
malzeme ile kuodura yapmak imiş. 
Müsabakayı kazananlara "mükafat· 
tan başka yaptığı kunduraya kon· 
di so.dı verilerek lıml obedileş· 
tirllocek imi§. 

Bu haberi okoyuoca düıiln

düm : Acaba deri, kösele, meşin, 

keten, ipekli knmaı, kt çe, laıtik, 

mantar ribi yerli ve ecnebi mad
delerden baıka neyle kundura ya· 
pabilir ? ilk akla relen mukavva ve 
tahtadır. 

Bu maddelerden ayakkabı ima
linde, elhak usta işçilerimiz. var 
dır. Kavaf işi denilen kunduralarda 
mukavanm ne büyük rol oynadı · 
iını ucuz ayakkabı alan herke~ 
bilir. Bunlarıo ilk giyildiği fÜn, te
sadüfen hava yaimurla olursa, mu· 
kava tabanların oa11l pestil haline 
roldiğ'i malOmdur. Eğer yeni icad 
kunduralar, mukavvadan yapıla· 
cakH Allah cümlemizi bunlara pa· 
ra vermekten koraıun. 

Tahtaya rolioce, biz., bundan 
da takunya ve nalın yapma;ı po· 
kili biliriz.. Takunya vo nalınlar, 

daha harp yüzünden deri ve kö 
solo buhranı başlamadan önce Av· 
rupada moda olmuş oradan da ça· 
bucak bizim memlekete gelmişti. 
llkönce pl•jlarda görünen bu ta 
kunyeler ve nalınlar, nihayet tah
ta ve mantar tabanlarilo caddelo 
rimizo kadar çıktılar. Mantarların 
soHizliğino karı• tahtadan yapılan• 
lar, takırdılarilo ıohrin caddeleri
ni eski zaman evlerinin avlularına 
veya çarşı bamamlarınm ıoiakluk
larma benzetti. 

ilk çıktığı zaman züppelik yü 
zünden revac bulan bu moda, şim
di, Fransada, ihtiyacın zorile o ka
dar yayılmış ki Pariı bulvarlarmın 
tahta veya asfalt kaldırımlarında, 
bir lakırdıdır ridiyormu~. 

Kunduracılar cemiyotinlo bim
motilo, lıtanbulda da kadın erkek 
herkes bu takunya veya nalınları 
riyorae, bütün ıohir, Amerikalıla· 
rın ıtop ıürültüıilo takırdayıp du· 
racak demektir. Bir akıl da, ben 
öiretoyim bari : lcad kabiliyetleri 
kuvvetli kunduracılar tahta pabuç
ların taban ve ökçelerioe birer kat 
keçe yapıştırmayı ihmal etmoıinlor. e- ı oy ece kayıp düşmekten Vl'l fil · 
rilltildon kurtulmuş oluruz. 

Kuodaracıhiıo, soa rilolerde, 

BerJin 22 (a.ıı) R u s 1 a r 
- Burüokü Al 
man resmi tebllil 

ıürdükleri zırhlı 
birliklerden ıonra 
şimdi yeniden ıil
vari tümenleri gö 
zükmektedir. A~· 

hakkında O. N. H k ' 
8. ajansı askeri ar of ta 
kaynaklardan ıu kerlor buna çok 

malOmah vermek- 700 t k minalı buluyor-
tedir: an lar ve düşmanın 
Alının ve Romen K yanlış heıapları· 

rklı:aıd.raısıKodearç ybau· ay bet m iş DlD yeni bir bolir
tİ!Iİ olarak telakki 

son günlerd e pek edi~o;lar. Düş · 

büyük başarılar Alman mu·· da- m•a süvari•I kesif 
kazanırken Sov- A 1 m a n zırhlı 

yet propagandası ./ a ı · . birlikleri kütlesi 
~a Hsrkofçevre· J 1 QSl ge ışıyor ne ça•pm ştı · ve 

sindo büyült Bol- M } T• hor nerede taar 
qevik zaferleri areşa ımoçen-
y k ruza teşebbüı etti 
oyda r u y o r ve o, şimdi de taar- ise Alman ateşiy 
Kerç'ln Almanlar ruza süvari tümen- le biçilmiştir. 
tarafındıtn zaphnı • • Berlio 22 (a. 
üçüncü derecede ferını soktu a.} - · Sellhiyotli 

bir bidieo olarak gösteriyordu. Almıan kaynaklarında denildiğine 

Meseli daha 19 mayısta Lon- göre, Kerç yarımada1ında artık 
dra radyosu Sovyet kaynakların• düşman kalmamııtır. Şurada burada 
dan aldıiı haberleri ileri ııOrerek kalmıı olan bir kaç Sovyot aıko. 
Harkof'talti Sovyet taarruzunun ri de mukavemetsiz teslim olmak. 
Almanları büyük kayıplara ve boz- tadır. 
gun baliodo geri çekilmek zorunda Moskova 22 (a.ı) - ''K ... as. 
bıraktıiıoı söylemiştir. naya Zveıda., razetosi diyor ki : 

Halbuki Korç'teki Alman ba• Harkof mahareboıi şimdi yeni 
.şarısı bütün düaya önünde rorçok- bir safhaya girmiştir. Bu 11fhada 
leıtiii halde Sovyet • İngiliz pro· muharebe artık milltahkem mevzi-
paiandasınıo Harkof muvaffakıyet· lorin himaye1i olmaksızın açık sa · 
leri hakkında bütün söyledikleri halarda şehirlerde ve köylerde ya· 
müphem kalmakta devam ediyor, pılmaktadır. Bununla beraber Al· 

Şimdi karşı taraf propaa-an. manlar bili bazı kesimlerde çok 
dıst bir kere daha gidişini doiiı· tahkim edilmiş mukavemet mer-
tirorok başka bir ıes çıkarmağa kezlorindo tatonuyorlat. 
başlıyor. Harltof yakınlımnda ar- Fakat Sovyot birlllderi banla• 
tan Alman mukavemetinden bah· rı çıkış yapmaia veya takviye al-
sodilmoğo başlanmıştır. lngillz as- mağa meydan vermeden, yokot-
keri kaynakları muharebenin nazik mektedir. 
bir safhaya girdij'İni söylüyor. Almanlar, Sovyot ilerleyişini 

Karşı taraf ne söylerse söyle . durdurmak içio, ilkbahar taarruz 
ıio dorum şudur: Şimdiye kadar larıoı hazırlamak tlzore yıj'dıkları 
Harkof müdl\faa harbinin itiraz bütün kuvvetleri mubaroboye atı· 
edilmez galipleri Alml\D ir.ıtalarıdır. yorlar. 
Rusların yıgın halindeki turruz.. Kesimlerden birinde büyük 
ları, Almanların Kerç'te muvaffak bir tank muharebesi olmaktadır. Bu 
olmasını önliyemedikten başka Al-:. muharebenin neticesi henüz aydın· 
man kıtalarının şiddetli mukavo· lanmamışbr~ . 
meli ve karıı taarruzları sayesinde Sovyot kıtaları Alman .. as 
düşman için en ai'lr kayıplarla hatlarmı yardıktan sonra şimdi mu. 
akim kalmıştır. harobe dorioliiino cereyan etmek 

' Sovyetler çok şiddetli olma· tedir. 
sını istedikleri Harkof taarruzu Almanlar ujradıkları tank kay· 
için darat:ık bir koaime 90.000 don bı üzerine tibiyolerini doğiıtlrmiı · 
faz.la uker vo pek ehemmiyetli lordir. Almanlar, karşı taarruzla· 

miktarda tank yığmışlardır. Alman 

müdafaa kıtalarıoıo ve hava kov• 
votlorinin tahrip ettikleri tanklarla 
Sovyetler yalnız bu kesimde 700 

tank kaybetmişlerdir ki bu d Sov· 
yellerin kullandıkları zırhlı kuvvot
lorinin ehemmiyetini röstorir. 

Bolşeviklerin sayıca üıtünlüiü 
göz. önünde tutulursa Almanların 
bu müdafaada muvaffakıyeti bir 
kat daha artar. Bu başarınm sırrı 
bilhassa kara ve hava kuvvetleri 

' nin örnek olacak hareket birliii 
ve kullaoılao silahların tesirini düş· 
man saflımnm içerl~rino kadar 
götürebilmek ıaaatıdır. 

Borlin 22 (a.a) - O. N. B. 
bildiriyor: Harkof çevresindeki Al· 
man müdafaa harbi tam bir geliş 

mo halindedir. Aıkeri ih1 isasçılar 
terazinin gitgide Alman kıtaları 
tarafına eğilmekte olduğunda itti
fak ediyorlar. 

Suvyctlerin yırın halinde ileri 

pek karlı bir iı olduğa, sade, şu 
Btıyoiluoun istiklal caodosinde bor 
gün bir yoniıl açılan sıra sıra ma• 
jazalardan vo bunların süslü ca· · 
maltiolarını dolduran kunduraların 
üstünde sık sık deiişon etiketlerin 
alabildiğine yükselen rakamların · 
dan anlaşılıyor. Kunduracılar Co· 
miyoti, yalnız yeni yerU maddeler· 
den kundura icadını doiil; ayni za. 
maada ucuz kundura yapmayı da 
müsabakaya koymalıydı. 

Çünkü ayakkabı fiatleri, bu 
şekilde yükselmekte devam eder 
se bir çift papuç, kUçük bir ov 
pahuma çıkacak ve çıplak ayık 
modası alıp yürüyecektir. 

Şakayı bir tarafa bırakılım ; 
bazı muhtekir kuaduracılarıo ayak· 
kabılarımıza ve kesolorlmlze muıal· 
lal olan saltanatını yıkmak zamanı 
relmlştir, artık. 

Climhıırlyetten 

randa tankın ve bava kuvvetlerinin 
deıteklediii piyade kuvvetleri ileri 
sürüyorlar. Sovyet topçu 111evzilo
rino karşı yaptıkları taarruzlarda 
da tanklar vasılısiyle kııkaç usu
lllne baş vuruyorlar. Taarruz hat· 
tının ctpbesiodeki tankları ilorlo
terok bunları feda ediyorlar ve 
Sovyet topçnıunun ateşini bu tank· 
lar üz.erine çektikten ıonra yanlar• 
dan tanklarla hücum ederek Sov
yot toplarını tahribe çalışıyorlar. 

Fakat Sovyel topçuları ateılorial 
bom cephede hem de yanlarda to· 
tarak Almanların ba manevrasını 

akim bırakmıılardır. Bir çok tank 
karşı silahları ile teçhiz edilmiş 
olan piyade birliklerimiz Alman_ 
hücumlarını püıkürtmektedir. 

Belediye Riyasetinden: 
Yeni Otel ve 
Lokanta icara 

veriliyor 
1 - Belediyeye alt Y oniotol 

1 haziran 942 tarihinden 31 mayıs 
945 tarlhino kadar olmak üz.ere 
üç sene müddetle kiraya verilmek 
üz.ere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Senelik muhammen kira 
bedeli 4000 lira olup üç aenollk 
muvakkat teminatı o/O 7,5 hetabi· 
le 900 liradır. 

3 - lhalosi Mayısın 29 unca 
cuma fünn saat on beşte Beledi
ye dalroaindo Belediye encümenin· 
do yapılacaktır. 

4 - lıtoklilerln mezkOr rtın 
ve saatta yatırmış olduklarıteml · 

nal makbuzlara ve bu iıin ehil bu 
landaldarma dair ehliyet voılkala· 
rilo birlikte Bolodlye encümenine 
ve şartnamesini rörmek istiyenlorin 
htr riln Belediye muhaaobesine 
mtlracaatlar• ilin olunur. 

1990 14- 17--23--28 

Rusya'ya giden 
denizyolları 

Alman uçaklar1nın teh
didi altında 

Berlln 22 ( a.a. ) - D. N. B. 
ajanıı 41keri kaynaktan aldıiı ma· 
IQmata dayanarak şunları yazıyor: 

Ruslar için bayati bir ehemmi 
yeti olan Murmanık ve Arkanjel 
iqo yolları Alman bava kuvvetle· 
rlylo deniz kovvetlerlnın ıürokll 
h\lcumlm ile tehdit altında bulun · 
du ıılmakh dır. lngiliz ve Amerikan 
remi kafHeleri bir çok defalar da 
iıtalmış vo Murmanık limanına il· 

tmmai'a m'\V~fak olabilmiş olan 
gemiler lıo b1 a"t liman içinde tah 
rip odilmiıtir. 

lnriliz.ler ve ıon zamanlarda 
Amerikalılar bu yolları bilyük de
niz kuvvetleri kullanarak koruma· 
ğa çalışmışlardır. Fakd bu toşeb· 
büsleri kendilerine çok pahalıya 
mal olmuştor. 

1 son kanon 1942 den 19 ma 
yıa 1942 ye kadar Alman hava ve 
deniz. kuvvetleri ıimal bölgelerin· 
do şu notlcelori elde etmişJordir: 

2 Kruvazör, 3 denizaltı, 2 muh 
rip, 1 devriye gemisi, 125 bin to· 
ailato tutarında 27 ticaret gemisi 
ve biri buzkıran olmak üzere dl• 
ğer 5 remi bıtırmışlardır. 

l kruvazör, bir çok muhrip 
ve 41 ticaret gemiıi hasara uğra· 
tılmış ve muhtemel olarak batırıl 

mıştır. 

Hücumlar şimal Boz denizinde 
şimal Atlaotiltto, Spitzrerr ile şi· 

mal burnu arasında, ıimal Norveç 
bölgesinde, Boyu denizde, Kola 

körfezinde ve Murmanık yakının 
da yapılmıştır. Tıfıllitı yakarıda 

yazılı neticeler fırtınalı denizlerde, 

fona görüş ıartlar altında, şiddet· 

li kar fırtınaları arasında ve düı · 
man himaye gemileriyle uçaklarının 
inatçı b·r mukavemetine rağmen 

elde edilmiştir. 

Belediye riyasetindenı 
1- BeleC:li1e akaratından aıa

iıda namaralarile icar bedelleri ve 

mevkileri yazılı dükkanlar 1 6·942 
don 31· 5 943 tarihine kadar bir 
sone müddetle icara vorilocoktir. 

2- lhaleıl May11m 29 uncu 
cuma rüoü ıaat on beşte Belediye 
oncümenlodo yapılacaktır. 

3- lıtoklilerin ihaleden evvel 
şartnameyi rörmek ve teminatları 
oı yatırmak llzere belediye mnha· 
sobe kalemine ve ihale rilnü temi
nat makboz.lariyle belediye oncü
meoino milracaatları ilin olunur. 
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ITH.KVtMI 
23 Mayıs 1942 

1 CUMARTESi 
YIL11942 • AYı S Gün : 145 Hısır ıs 
Rumi USa. Mayıı ıo 
Hlcrt 1361· C.mul1•l'•v•I 

1 

Zayi teskere . 
Askerlik terbii teıke~emı 
. ttı·m Yenilioİ alacagım-

zayı e · " 
dan eıkiainia hükmu olmadı-
iını ilin ederim. 

Konya Abdülaziz •mahal-
leıinde 12 numarala hanede 
Mehmet otlu Abdullah Taş· 
polat 2024 

23 Mayıs Cumartesi 
TGrklye RadyodlfGayon poataları 

TGrklye radyoıu, Ankara Radyosu 

7,30 Program ve momlolcet 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Karışık prorram 
(pi.) 

7 ,45 Ajanı haberleri. 
8.00 

8,30 Müzik: Senfonik parçalar 
(Pi.) 

13,30 Prorram ve Mem1oket 
ıaat ayarı. 

13•33 Müzik . Türkçe pllklar. 
13,45 Ajanı haborlori. 
l 4,oo Miizik: Riyaaoticumbur-

Bandoıu. (Şefı lbıan Kilnçer.) 

1. D.Markey: Kıımet (nıarı); 
2• Ch. Anclıffe: Goliocikler 
Vidiıl (Antr' altt); 
3. F. Suppo: Viyanada Sa
bah, öilo ve akş•m (Uvertilr); 
4, F. Lehar; Şen Dal ope· 
retinden Potpuri. 

14,30 
14,40 Ankara ilkbahar at koşu· 

lannın tahminleri. 

18,00 Proğram ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı Or
kestrasının hor telden proiramı 

18,45 Radyo Çocuk kltlbQ, 

19,30 Memleket saat ayarı ve 

Aians Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Şarkı vo tOrkü-

lor. 
20,15 Radyo razotosi. 
20,45 Müzik: Kısa fasıl proi· 

ramı. 

21,00 Konuşma (Ana eserler) 
21,15 Müzik: Dinleyici lıtek· 

leri. . 
21,45 Konuşma (Şiir ve Nesir 

saati) 

22,00 Müzik: Radyo Salon or-
kostratı. (Violonlıt Necip Aşkın). 

1. Oblsen: Sovil'do bir akşam; 

2. Lautonıchlager: Y ıldıılara 
Doğru; 

3. Lanror: Büyük Anne; 
4. Lehar: Eva operetinden 
Uvertür; 
5. Reovos: Hint Romanıı. 

22.30 Memleket ıaat ayarı, Ajanı 
haberleri ve Bor1alar. 

22,45· 
22,50 Yarınki Program v e 

kapanış 

1 o~:. Nöbetçi Eczan;-ı 
istikamet eczanesi 

( HilkOmot yanında ) 

Milli Şefin 
Gençliğe 
Hitabeleri 

(Baştarafı birincide) 

bütün bir dünya sözloımiı bir 
düşman halinde onu takip ediyor 
du. Bu g~nç general bütün harp 
vo müdafaa vasıtalarından mıh•am 
bulonuyordu. Fakat 0000 metin 
Türk seciyesi, hiç bir tohdid ve 
korku karşısmda yenilmiyen azmi 
ve iradesi ona horıeyi mümklln 
r österlyordu. Çünkü Atatürk de 
başlamaya karar verdij'i vatan da· 
vasında yaloıs kalmıyacaj-mı bili· 
yordu. Çünkü <> da bu memleket 
çocuklar• jçiade kendi kadar aai· 
lalll karekterli lnönü ribi bir arka· 
d•ı balabileceiindon ve kendileri· 
aio arkasında vo izinde yürllyecek 
özlfl bir milletin asil varhtındaa 
eııılodi. 

lıto lnönil'aOn diln Ankaradan 
biltün Türk ronçliiino, kendi ço· 
caklarına örnek almalarını tavsiye 
ettiği bu tip bir inaandır O · . • ınıan 
kı dilnü yaratmııtır. O iosankl TGrk 
milletinin ve Türk vatanının b 
d
. ı_ ... 

ıyoto -.ad~r fanla, ıcrefJe yaşa· 
masını temın etmek için bugünün 

~o yarının gençleri tarafından 
ornek alınma11 iham ol b' • 

d 
an ır ın· 

san ır. 

Baımuharrlrlnılıin uçakla •IDder• 
dlil bu yazı, havanın bosuklufu 
dolayıılle tayyare Mferlarl y•pala• 
madıiıadaa, •eclk•lftiı'· 
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DiKKAT • • DIKKA T .' • • DIKKA T 
Sıcak yaz 6ecelerinde bügük ue güzel f ilmlerile Halkımızın 

bedii zeukini karşılagan Sayın Adana halkı Bu Akşam 
Seyhan Nehri yanındaki 

a- Yazlık Sinema~ 
SEYHAN PARK 
BOyük Sürprizlerle açıllyor 

BU AI:i:Şll.1\'I 

Büyük sinema müsameresile açılıyor 

Be sene büyük fedakiriıklar yapan Seyhan Park Müdüriyeti Türkiyenin en iyi tiyatro hsyştlerindtl 
biri olan Ertuğrul Sadi Tek tiyatroıunu anraie etml,tir. Erturrul Sadi Tek sayan Adana halkına dü111' 
ıahe1erlerlndeo bir çoklarını aeyrettirecektlr. 

iLK TEMSiL İlk eşsiz ve m~stesna proğramı : 

KARMA KARIŞIK Beyaz Perdenin Büyük Artisti 

Herbert Marshall 
Tarafından yaratılan Aşkdan İlhamını, Harpten Ateşini, Casusluktan Heyecanını alan ve MAVİ 
TUNA, VIY ANA ORMANLAR BELDESi gibi musiki üstadı lştravuzun meşhur valslerile süslü 

Komedi 3 Perde 
VARYETELER : Dünyanın bir çok yerlerinde büyük sükaeler kazanmıı olan Meliha ve Tabiye Sel' 

liıne kardeıler yine büyük fedakirhklarla angaje etmi~tir. Ba iki karde§in düetoıe;ını ve ıoloların1 göraat* 
fıraatını kaçırmayınız. Bilhassa Tabiye Selliauı'nin tek ateı danaı çok entr~aandır. CASUS AŞ OKLAR 2- Macaristanın ve lıtaabulun tanıomıı artistlerinden DUO MERLl\NLı:\RIN fevkalade numeralarıol 
büyük bir zevkle seyredeceksiniz. 

Em~alsız Şaheseridir Yazlık Sinemanın Birinci Süper Filmi Olan Bu Sinema Harikasına ilaveten 

Mualla Muzaffer Ilgar Necmi Rıza 
SAZ KISMI : Kuvvetli bir saz kadrosu içinde Türkiyenin en iyi okuyucalarıodao Hakkı Köy Bülbiill 

Bayan Hikmet Karagüzel-Bayan Zehra-Bayan Nebahat ve Bayan Hasibeyi dinliyecekılniz. 

Gibi Güzel iesli Okuyucularımızın Nefis Şarkıları ve Gazellerile Bezenmiş Unutulmaz Şark Filmi Bu kadar fedakirhklara rağmen fiyatlar mutedildir 

Belediye Riyasetinden=Jr.....,.._ ..... • .......... · ........... - ........ · ..... ..., .. • ......... • • - .... · ·,,.., 
1 - Belediyeye ait yai cami Al s e 

Türkçe Sözlü Ş_arkıh clvarı?da .selinik bank~ıınıo ~u- saray ıneması 
lundugu bına şartnamesaoe rore 

Dikkat : 
1/Haziran/942 taribioden itibaren 
bir ili iki seoo müddetle kiraya 

Masalarınızı erken işgal etmeniz rica olunur. Sinemamız her gün akşam saat 6 dan itibaren 
kıymetli müdavimlerine açıktır. 

verilmek üzere açık arttırmaya çı· 
karı lmıştır. f 

2 - Bir senelik icar bedeli 
500 lira olup muvakkat teıninah 

Ayrıca: 
O/o 7,5 hesabile bir senelik için 1 
37,5 iki senelik için 75 liradır. 

3 - ihalesi may1110 29 uocu 

M. U. M. Tarafından hzırlanan 
cama günü saat on beıto belediye 
dairesinde belediye eocümeninde . 

Memleket Jurnah 
yap1lacakbr. 

4 - ltteklilorin mezktır ıüo 
ve saalta yahrmıı oldukları temi
nat makbuzlarile birlikte Belediye 
encümenine ıartnımeyl ıörmok için 
her gün Belediye mohaaebeaioe 

DIKKA T : Proğrom saat 8,45 de başlar masalarınızı erken işgal ediniz. 

Asri Sinemada 
Suvare 

9 Bu akşam 
-1-

Suvare 
9 

Tarrarelerln oynadılı rolU titretici heyecan· 
larla ya9atan gUnUn 9ahesarl 

D0ŞMAN20000 
Yaratıclları : PRESTON FORSTER • 

INGRAT BERGMAN 
-2-

müracaatları ilin olunur. 

g 
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dl: ~4 i16-23-28 ~ 

TELEF Q N K EN ranyolarımız gelmiştir f 
Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmaksızın mütemadi 

ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modelleri radyo meraklilarma hararetle tavsiye 
olun~ır. 

TELEFU'NKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

• lslalıige, Ulukışla, Fevzipaıa ue mütemadi cereganı 
elelctriki santralı olan ıantige merkezlerine tavsige 
olunUI'. . 

IŞIK TiCARET EVi 

Bu Akşam 
Sayın müdavimlerine iki büyük filmden mürekkep 

fevkalide bir proğram takdim ediyor. 

1 
iki genç ve sempatik Alman yıldızı 

Leny Marenbach ve Hans Söhnker 
in yarattıkları cazip, şen ve çok güzel bir mevzua sah' 

=9 istediğim Kadın Sensin 
Aşk ve gençlik filmi 

2 
Bllyilk İngiliz edi!i H. G. Welle,in meşhur romanand 

iktibas ve ıinema sanayiinin bir harikası olan 

Görünmeyen Adamın Avdeti 

Esrar, heyecan ve harikulide bir polis filmi 

Dikkat:. 
Proğram tam saat 8, 45 de başlar 

Numarala koltuklarınızı gündüzden aldırınız.Telefon 

T. iŞ BANKASI 
Küçgk tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KE,IDELERı· Umumt arzu ve talep üzerine: 

KISKANÇ 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

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

2 $a6at. 4M11gı•,JA1mtoı,2/lcineiıe,,in ttUilılerinlle g 

BugUn gUndUz matlnada : 
Kl&KANÇ • EclLENCE KADINI 

Pek Yakında 
Adananın en güzel caddesi olan 

ASFALT CADDE üzerinde 

ASRI SiNEMA'nın Yazlık bahçesi 
Senenin en muazzam ve müs
tesna ,aheserleriyle •çıllyor • 

Malatya bez ve iplik f abri~a~arı. !:A.$. Ada
na mensucat fabrikası mudürlüounden: 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen y~z kil~ ) 
açık eksiltme suretile şartnameıi mucibince ihale e~ıl.ece~tır. 
Taliplerin 1/6/942 günü saat 16 da Fabrika MUdurıyetınde 
bulunmaları. 2025 23-26-31 

imtiyaz. Sahibi : CAViT ORAL 
Buıldıtı ytr : BUGÜN Matbaa11 

• 

U. Neıriyat MOdllrü : Avukat 
Rifat YAVEROôLU 

Ceyhan Belediyesinden ; 
Açık Eksiltme ilanı 

2026 

Demir köprll ile Koruklu caddesi arasındaki iı yerinde 
ihzar ve teslim olunmak tre dört yüzlü olmak prtiyle 
25Xl6X16 eb'adında yirmi bin adet Toprakkale parke taıı 
ıatın ahnacakbr. ihale 25-5·942 Pazarteıi günil saati lde Cey 
han Belediye salonunda ve belediye encümeni tarafından ya
pılacaktır. Mnteahbidin Toprakkale istasyonunda istok mala 
bulunması mefl'Uttur. lıteklilerin % 1,5 teminatı ve Ticaret 
Odası kayıt makbuzu ve Nufus tezkereleri ile birlikte ihale 
gün ve saatında Ceyhan Belediye ıalonunda hazır bulun· 
maları lazımdır. Iskarta taılar hiç bir ıuretle kabul edilmi-
yecektir. 1972 9-14-19-23 

illn 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
T.a.ş. Adana Mensucat Fabrikası 
MUdUrlyetlnden : 

1 - Aıaiıda cins ve miktarı gösterilen tali maddeler. 
1 - Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2 - Yağlı kirli meydan 29852 kilo tahminen • 
3 - Hurda Balya bezi 1500 kilo tahminen 

2 - Açık arttıma ıuretile 4 Haziran 942 fÜDÜ saat 16 da 
ıartnmaeainde münderiç huıuıat dairesinde Fabrikada satı 
lacaktır. 19. ?1. 23 2012 

---- 1942 iKRAMiYELERi -----
1 Adet 2000 Liralık - 2000. 
3 il 1000 il - 3000. 

2 
" 

7SO " - 1500. 

3 " 
500 il - 1500 

10 ., 2SO ti - 2500. 
40 .. 100 .. - 4000. 
50 it 50 •• - 2500. 

200 " 
25 " - 5000. 

200 ,, 10 ,, - 2000. 

TUrklJ• it Bankaaına para yat1rmakl• 
nız par• blrlldlrmlt ve faiz alm19 olmaz, 
2amanda talllnlzl de d•n•ml• olur•unuz. 

Kereste, Odun, kömür ve Orman mahsd 
TUccarlannın nazan dikkatine 

Orman nizamnamesi mucibince Haziran ayı içinde 
1 

' 
ma yapılacaktır. Nakliye ve mllruriye teskeresi olan ber1' 
linde bulunan kereste, mahrukat ve mabıulihn cin•• 
eb'at ve vezinlerini bulundukları köyleri, müstenidi b 
nakliye veya müruriye tezkerelerinin tarih ve numaraııll1 

terir bir beyannameyi ilin tarihinden itibaren bir bal~.-' 
fanda mlbtenitlerile birlikte her kaza kaza bölge ıeflil1 

' 
merkezde merkez bölge ıefliğine vermeğe mecburdur• 

Beyanname vermeyipte yoklamasını yaptarmayaolf 
kında nizamnamenin 6. ncı maddesi tatbik olunar• 
takibat yapılacaktır. 2018 22-23 -24 
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