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PAZAR iDARE YE,.I: Yeni 
letasyon caddul Aden• 24 Telefon 138-Poıta K 48 

M AY 1 S 
1 9'1 2 

Abon• ı Yıllıtı14. Altı ayllı 
7, aylıl• 125 kuru,tnr 

lıln tartl.rı idart ile 
kararta,tırılır 

' Ziraata muzir hayvan 
ve hastahklarla mü· 
cadele 'iddetlenecek 

- Yazısı ikincide-

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Karne ile Ekmek Yiyenlerin . Sayısı 3,5 Milyon! 
Karne usulü daha bazı -------A-mer--=lka:.._n t.-,,.r-ecll-lk 

mekteplerlnde 

yerlere teşmil edilecek .. Muazzam 
Bir Hava 1 A Ş E • Uzakşarkta Ordusu 

Bv·ı~L1 GdEL1ERI 100000 Çin ,, fi~~~~,!:~~~~~~~:: 
l ayet ere ağzfz zyor j feV• sının soa müzakerelerinde, Ame. 

b k a S ke rl• rikadald tayyarecilik mektepleriyle ziat 15 haziranda if ece .,,..._ - -~ •· Kanada pilot namzetleri birliiinin 

~ An'cara 23 (Hususi muhabirimizden} - Nüfus kiğıdı vazifesini 
t;recek iaşeye müteallik her tiirlü muamelenin görülmesine yardım 
~ ece'c olan la1e belgelerinin vilayetlere tevzii ne b ışlanıoıştır. Veri
,,9rı lllalQ 1uıta ıröre, halen ekmeği karne ile yiyenlerin 1ay111 3,5 mil· 
ıOQ l• ' k ·ı· 1( b 111 ıdırdır. Karne uıulüaüo bazı yerlere daha teşmı ı suret e 

11 llliktuın beş milyona çıkarılacağı söylenmektedir. 
d lışe belgelerinin vilayetlere dağıtılması işi 15 hazirana kadar 
~"•rrı edecek ve tayin edilecek bir pazar günü, mahalle birlikleri, 9"11le • • L • k .rı urne ile yiyen vatandaşları evlerinde ziyaret etmek suretıle 
Codılerine ha belrelerden birer tane vereceklerdir. 

ı Bu belrelerin içinde numaralı birer kapon balunacak ve kupon-
lrın bQ 'l L ·ı . L • L y lllaraları birer birer kesı meıro sureta e yıyece .. ve gıyeceıro eş-

ı> anın halka tevzii işi tam bir intizama rirmiş olac-alttır. Namaralı lt-ıı 
Onlar b'tt'L ·ı 'l kt' 1 ııı;çe yerine yenı eri vorı ece ır. 

l<ıune ile Ekmek tevzilne başlaodıiı arüodenberi bazt vilayetlerde 
~e~cut nufuıtao fazla elde ekmek karnesi bolunduiu balıkında bazı 
"'Y•ala d b l . b 'b' l lııktırı r olnşmaktadır. Verilecek olan iışe el~~ erı u lf~. ı. yo .. 90z. 
y taırıamen önlemiş olacak ve her karııesmı kaybettlgını ıoyle-
en Vat d · ·ı · k · arı aşlara t•rastrele yenıden karne verı mıyece tır. 

çılışmalımnı telif etmeleri ~arar 
altına ahomıştır. Bu müe11e1elerde 

k t 1 d 
16 ve 18 Y•t arasındaki rençl'tır 

Usa 1 1 pilotluğa hazırlanıyorlar. Amerikan 
havacılık mahfillerine mensup H· 

libiyetli kimselerin ifadesine göre, 
Tokyo 23 (a.a}- Dooei aiao

aıoıo bildirdiğ:ne göre, Çekyang'ta 

yüzbio kişilik Çin orduıonun mu• 

vasala yolları kesilmiştir. Kuıatılan 
ba kavvetler imha veya esir edil-

mek üzeredir. 
Bu hareketler eınHında J•· 

ponlar iyon, ş:11ango, Tunjonr ve 

Mınki şehirlerini almışlardır. 1 
Bir lnıiliz taggarecililc mektebinde pilot talimi 
ıören ıençler ve bir Amerikan uçan kalesi 

· • MDESSIF KAZA 
NASIL OLDU? 

ölen ve yaralananların 
isimlerini bildiriyoruz 

lstanbal 2 3 mi malQmata rö· 
(Huıosi) - Evel Kazaya kurban giden vatandatları- re 4 ölü, 17yara 

son zamanlarda tesis edilen tili 
derecedeki mekteplerde pilotluk 
öinnen rençlerin sonbaharda 500 
bini balacalthr. 1943 de pilot nam
zetlerinin iki milyonu geçec•ği tah
min ediliyor. 

Meksika 
harp 

açacak 
Cumhurreisi, Mih· 
vere harp ilanı 

için parlamentoya 

teklifte bulundu 
Ankara 23 (Radyo raıete11i)

Mekaika, Mıhvere karşı harp aç· 
maia karar vermiştir. Mekıika 
Comhurreisl, Mihver devletlerine 
harp ilanı için parlamentoya tek
lifte bulunmoıtar. Parlimentooun 
bu teklife uyacaj'ı muhakkak te
likki edilmektedir. Etrafında şiddetli muharebeler cereyan ettiii 

bildirilen Harlcoftan bir görünüı 

ki rün şehrimiz 1 • h .. kQ t k ld ld Jı vardır. Bunlar 
de vukaa relen mızın cenaze erı_~_!!l8 Ç~ aJ iri _!_ dan Pertevniyal 

1 müeHif kazada dört kiti ölmüş, 17 ve adliye erkinı da tahkikata b11ş U.esi . talebeıindto 295 namara~ı 
kişi de mahtolif auretlerde yınlaa lamışbr. t:Jamdı _ Ot~ü hastahaneye ?akledı 

Meksiko 23 (a.a) - Mektika 
&'Onel kurmay reiıi, oeşrettiji bir 
tebliide, parlimento harp iliaına 
karar verdiil takdirde milli top• 
rakların müdafaa edilecejini, f akıt 
denlzaııra yerlere asker rönderil. 
meyeceiini bildirmiştir. 

'"·)M:•kova 2 3 Harkof önlerinde işleyemiyecek de· 
ıa,11,1 Roytcrio recede b a ı ara 

••ıdirı lllubabiri T a n k uğramamıştır. ilk 
~il Yor: Bu hor- def ııMoskova mü· 

h en IJidd u· M h b . dafaatında tecrübe 
iıır~,U~elerin~e~ u a re esı edilen bu yeni 
•kıc '•Ynanın tabiye düşll'anm 
"•lıı 1 

ve to:zla tank hücumlarını 
• '•nda 'ce B • t d • kırmak ve kıtala-ıı edi re. 1 me 1 U .. Yor. Bu d- ra yol açmak için f\ln lJL O• 

mıştır. 

Nereden &'eldlii önce anlaşı 

lamıyan rülle, öileden sonra ikiyi 
beş i'eçe, Aksaraydı, trınvay de
polarının önündeki küçük meydan 
da, Ortaköy tramvaylarmın doralc 
yerine düşerelc derhal patlamıştır. 

cankurtaran otomobilleri yarala • lırkeo olınu$, erkek vttya dışl oldu 
ları hastahanelere taşırken polla ia anleşılamıyan bir ce1ed ~orra 

A · d b'ld' d ·· ı 'b' -ı kaldırılmlf, Rültem adında bır er-

i M 
ıanıınd • 

1 ır •r
1 

rı 1
' '~- kekle, Bekir kızı Slfioaz haataha-

e, armara a manevra ar yapma~ d -ı ü -
b ne e o m ştur. 

ta olan donanmamıza mensu re- Diğer 17 yaralı şunlardır: Meh 
milerden birinin uçaksavar topla d o~lo 42 ya•ında Ziyaeddin 

d b. k · · 1 k me • ... ' rm an, ır aya netıce11 o ara •· Mebmed oğlu 311 doğumla Mah· 
blmışbr. . mod Ali, Haaan oğlu 40 yaııodı 

Yaralılardın bır kısmı, o ııra· Hüseyin, Nazif oğlu 17 yaşında 
da meydanda bulunan ve camlara Mustafa, Mahmud o;lu 336 doğam 
kırılan tramvay arabasmm biletçi· lu Mazhar, tramvay biletçiıi 1044 

infilak şiddetli olmuş, tramvay 
bekliyen halle ara11ndao bir çok 
klıi muhtelif ıuretlerde yaralanmış 
tır. Derhal zabıta hadiseden haber 
dar edilmiş, vak'a mahalline relen ıile bazı yolculardır. Verilen res ( Devamı i1dncide ) 

il 111 k ıı;;rayna · Al J tanklarımızı harbe 
Yirı u •dderatı01 man ar yor- ıokmadan evvel 

et~ · h ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tııelJ· •sı ırıuh- • •• sa ra topçusu ve 
e· ır. gunluk eserı gos- tankaavar m •. 

•nı, ·~kaç gUn kineli tüfeklerle 

dde~~ı b~yült ve termegv e başladı A~man ta~klanoıo 
llh i bır tank muhlm bır kısmı-
~eb h d 

•n •d· esi cere· H k f h • d nı arp ışı et-" ar o cep esın e 'b k Qıll 'Yor. Ar. meıiı.ten ı arettir. 
'ddetıharebedeki Ruslar tanklara kar- Berlin 23 (a. 

n •ıaldıö-1 d f d • a) - Alman or-
Al 1 

6 şı mü a aa a yenı 
or illan ııtırı duları başkuman· 
.. tunııııc bir tabiye tatbik danlıiıoın tebliii: 0
•t•rd'kt eseri Harkof kesi· 11•huj; eri ıöy. ediyorlar. 

811 
hine 'b~t uhırebanin Sovyetlerln 1 ı ece •.• 
r •eh b . ııoı tahmin ettiren 

e dır D-
llıı de" • uşman, kızıl ordu-
n, •ıaı ede t n lllak i . rı aarruzlarını dur· 
cuınlar Çıo aıuvaffakiyetaiz kartı 

1( • Y•pıyor. 
llıhişef 23 

''kof c (a.a) - Royter: 
Ilı ~ epheılnde Alman tankla-
İk •rıı 1:11\ld f 

•ttıt a aada Ruılaran tat 
~lhf 1 

libiyenlo, hidlaelerln •o• i il 
r teıkıı 111 olacak yeni bir un· 
lllle b edeceii unılıyor. Yeni 

hrip •~i~!t•. 250 Alman tankı 
•ıtır. Hiç bir RH tankı 

minde 12 mayııta 

20 piyade, 3 süvari ve 15 zırhlı 
tümenle yapılan büyük Ruı taarruzu 
tamamile akim kalmıı ve muazzam 
insan ve malzeme kayıbma mal 
olmuştur. 

17 Mayııda başlayan Alman 
karşı hücumunda birliklerimiz düı· 
manın en mühim grupları arkaıı
na düşmüı ve nılerlle irtibatı 
keıaıiştlr. Şimdi lkl gündenberi 
nılihlaa hava tetekküllerlnin müza· 

haretlle bareket eden Alman, Macar 
ve Ronıen lutaları bütün müdafaa 
cepb~ai. lh:erlnde toplu hücuma 
reçmıftır. 

limen IÖIGnün cenap doiu 

böl&'esinde şiddetli hücamlarma 
devam eden Rusl11r aj'ır kayıplara 

ojramı~, ehemmiyetli Alman savaş 
ve av tayyare teşekkülleri onlara 
pek büyük kayıplar verdirmişiir. 

Mavavlası keailen bir Sovyet gru· 
po birkaç arüo süren muherebe· 
lerden ıoora yok edilmiştir. 

Moskova 20 ( a. ı. ) - Sov· 
yet tebliği : 

Dün &'ece lutalarımız işgal 
tUildtri mevılleri kuvvefü ndirorok 
taarruz hareketleri yapmıştır. Kerç 
yarım adasının doj'u kısmında 
muharebeler devam ediyor. Cep· 
honin diier kesimlerinde bildiri
lecek bir şey yoktur. 

Moskova 23 (a a) - Hırkof 
cepheainio bir kesiminde ceryan 
eden tank muharebeal henüz bit· 
memlş otmakla beraber Almanlarl 
yorionlok alimetleri göıteriyorlar. 
Dün Alman müdafaaaında ilk rün· 
lerdeki inatcı mukavemet yoktu. 
Moharebenin ceryan ettiği noktayı 
ve bu dövOıüo ıtratejik ehemmiye 
tini bildiren tafıilat henOz relme· 
miıte de Almanların •itr kayıp· 
lara oiradıkları bllloiyor, Bo tank 

ICerhan köprUsU aerrU• 
sefere açıldı 

Ceyhan 23 (Huıaıt)- Ceyhan 
nehri üzerindeki köpriloün ıeyrü

sefere açılmasına hükOmetçe mO~a 
ado edilmi$ ve köprü bugün çiftçi 
Selim Aydemir tarafından kesilen 
bir kurbandan ıonra açılmııtır. 

muharebesi şimdiye kadar planla· 
rın en ıüreldisi olm~ştur. Roılar 

3 gündenberi lzyum Bardenkovo 
istikametinde Alman karşı hü· 
comooa mukavemet ediyorlar. Ve 
bu ıoretle cephedeki çıkıotınm ıol 
cenahile Harlcofa kartı ileri hare
keti kurayorlar. Bu hususta ıarih 
mılQmat yoksada Timoçenko taar-
ruzunun devam ettiği ve Alman 
'aıırtma hueketlerloden müteosalr 
olmadıiı açıktır. Bütün Harkof 
kesiminde Almanlaran tank kayıp· 
ları çok •iırdır. 23 üncü tümende 
ağır kayıplar vermiştir. Almanlar 
muharebeye kütle halinde taok te · 
şekkülleri ıüremedlkleri yerlerde 
Rus plyadoıinl cepheden relen 
karıı hücumlara mukavemet zo. 
runda baraluyorlar. 

Bir Amerikan zırh 
llsı batırlldı 

Roma, 23 (a.a.} - ltalyan umu 

mi karargihının hosuıi tebliği: 20 

mayısta, halyan aaati ile uat 2,50 
de, ltalyan «Barbarljo» denizaltıaı 
Berezilya açıklarında Fernando de 

Noronha adatımn 100 mil bat111n· 

da, cenuba doğru seyreden bir A ' 

merikan deniz teıkiline hücam et· 
miıtir. 

Himaye deıtroyorlerinl l'eçea 
denizaltı 30 bin tonilatoluk 40,6 
hk toplarla mücehhez Maryland ti 
pinden bir zarblıya bir ka9 yüs 
metre meaafedea bir torpil .. ıvoıa 
atmıştır. 

8 d . L-t al.ta sırblı, 
ornuo an ıaa""" H' 

ti, ıma· 
bir ka dakikada batm•t · 

ç 'l . akabel• etmemişler. ye gemı erı m 
dir. 

Bu askeri baıarıdan dolayı, 

Barbariwo denizaltı11nın kaptanı 
blnbaıı Gro Gro11I yarbaylıja ter. 
fi ettlrilmlftlr. 

Mekıiko 23 (ı.a.) - Mektika· 
da Alman, ltalyan ve Japon teba· 
asına boykotaj ilin edllmi,tir. Bar 
lara kahvelere yapıştınlan illnlara 
mihver teba11nın içori rirmomesi 
reca edilmektedir. 

Mekıiko 23 (a.a.)- Mihver te. 
balarman dolarlarını çekmelerini 
önlemek için bütün Meksika ban· 
kaları şimal Amerika parasile her 
türlü tediyeyi kesm~tlr. Ba karar 
yalnız Alman, Japon ve ltalyan 
tebal.rına karşı olmakla beraber 
seyyahlarda muhtaç oldakJarı Ame. 
rikao parasını ılamıyacıktır. 

Llbya'd• mevzii 
harekat 

Roma 23 ( a. a.) - ltalyan 
Uml kararl'&bının lebllii : om r· .. 
oııımaoın ımımı cenup doiu· 

ıaodaki ileri mevzilerimize ilerJI. 
yen temaı kıtaları datıtalmış ve 
atır kayıplara uiratılmııtır. Mar. 
taba üzerinde büyilk ıayıda Kur. 
tiı tipindeki tayyarelerle karıılaıan 
bir Alman bava teşekkülQ 10 
uçak düıOrmek ıuretile parlak bir 
bqarı kazanmıttır. 

Amerlkada benzin vaalk• 
ile verllecak 

V aıington 23 (a.a) _ Hır 
iıtlhaal k~naeyi relıi ile kauçu: 
bürosu reısl razetecilıre kauç k 
iıtihlikl.nl bilvaaata tehdit etm:k 
maksadıle temmuzdan itibaren ben
zinin vesika ile sablmaaına karar 
verilmeıinln muhtemel baloadopau 
ıöylemiılerdlr. 



2 BUGON 24 Mayıs 1942 d 

Z / R A A T 1 Tuz saklıjanlar hak· 
· kında takibat 
Mü C AD ELE Si ~~~,~~:~:,:~~n:.~d::: 

Röportaj 1 

Bir gazetecinin he- ı 
yecanlı yolculuğu 
"Kliper taggaresile Atlas 

____ Ziraata muzır hayv•n ve hastahk- -

- l•rla mUc•dele 9lddetlendlrllecek -

tar tuz verildlğinl vllt 
yete blldirdl bıı 

de 

Ankara 23 ( Hususi ) - Zira.ııte muzir hayvan ve hastalıklarla mü• 

Avrupada şekline göre ye· met dümenini tesblt etti. Oksiien linda ve Alman idelojilerinde be· cadele işle•i önümüzdeki yıl daha şiddetleodirllecektir. Bir yıl içinde 
rane denilecek tarzda bir havai takkesini başıma reçirdim. Tam bu raberllk yoktur; dedi. mücadele bakımından tesbit ediJen neticeler ıunlardır: 
seyahat yapan Amerikalı gazeteci- esnada Alman bombardıman tay- Finler Cumhuriyetlerinin tarihi 55 vilayette mükellefiyet de dahil oldutu halde 60 bin yaban do· 
ferden Henry 1. Taylor Nevyorka yarelerioi gördüm. Hepsi simsiyah siyasi ve ictimai nizamını iokişaf muzu öldürülmüş, 3806 hektar ara:ı:i fareden tamamen temizlenmiş, 81880 
1941 senesi 15 birincikiouoda av- sıralanmışlar, yırtıcı kuşlar gibi ettirmek istiyorlar. Biz yalnız Sov- hektarda da kesafeti azaltılmıştır. 2,203,369 kilo çekirre telef edilmiş· 
det etmiştir. Bu adam Almanyaoın uçuyorlardı. Motörlerimiz daha yetlere karşı harbediyoruz. Bu tir. 2,5 milyon kilo süne haşeresl imha olunmıış ve 206 bin küsur hektar 
Amerikaya harp ilıinıııdan evvel kuvvetle çalışmara başladı. Yük. memleketimin en had bir meselesi- ~· sahada güvenler yakılmıştır. 108 hektar pamuk tarlası zararlı böceklere 
Almanyayı ziyaret eden ve ayni •elmeğe çalı~ıyorduk. ni teşkil eder. Kendimizi en mü . karşı ilaçlanmış, ağaçlara arız olan hastalıklarla da mücadele yapılmıştlr. 

l 
·1 } Al Ku~lu, yukarıda bulutluın --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

zamanda kısa fası a ı e ıem ... kemmel surette müdafaa edeceilz.» 

manyayl hem de lnCFiltereyi ziyaret arasında idi; fakat gökyüzü çok B '- b l F ' 14 d k 
• aydınlıkh. 25000 kademe yükseldik. una muıı..a i ı ın an aya ar· 

etmesi.ne müsaade edilen sonuncu kül tt h k t eden yal Hususi surette ısıtılmış kombioezo şı ma sure e are e • 
gazetecidir. H"ory l. Taylor'un num yokla ve müthiş bir soğuk oız Amerika olmuştu. Cumhurreisi 
Life adındaki Amerika mecmua- vardı. Biraz sonra da üstüme « ir· buna pek güzel anlıyordu. Ameri· 
sınd ~ yazdıiı seyahat hatıralarını tifa fenalığı» relmeie başladı. Ta· kalaların aleyhinde deiildi. Yalnız 
naklediyoruz. mamen karanlığa gömülen ufacık bütün bu vaziyetten çok mahzun 

Okyanusunu nasıl geçtim?,, 

• *** kamaranın içinde kendimi kaybedl· bulunuyordu. 

Son rünlerde, gayri a1 

menfaat hırslarını her şeyin nst 
de tutan fena niyetli baıı ki 
lerin piyasada bir tuz buhranı 
rattıkları esefle görülmektedir. 
yaaadaki bayilere bol miktarda 
veren Adana inhisarlar başmild 
lüiü, vilayet makamına va:ı:i 
bildirmiş ve ellerinde toz me 
oldoru halde halka «toz yok» 
yen bu açık gözlerin bir list 
yollamı~tır. 

Piyasada kimlere ve ne ıni~ 
tuz verildiii malam olduiuna ı' 
tuz saklayanlur çok çabuk mey 
çıkarılacak ve haklarında kall 
tak\bat yapılacaktır. 

TUrklye atletizm biri 
liklerlne haz1rhk 

diri 
tof 
dırı 

Ve 
Vu 
sin 

ile 
Ce 

1941 Birinciteşrininde bir KlipH yordum. Zihnim bulanıyor, parma· Sanki bir tılısım varmış ribi 
8yyareıiyle At· Almanyaoın bütün 

lantik Okyanuıu- Alman bombardıman tayyareleri, yırtıcı kuş- kapıları b an a 
nu garpten şarka •b• ) d k } IJ } d k açıldı. Stokholm 
geçtim. Yolcular lar gı 1 uçuyor ar ı; yÜ se mege ça ışıyor U • Alman sefareti 

Hıfzıssıhha Kanununda 
Yapılacak Değişiklik 

Ankara 23 (a. a.)- Hıfzı11ıh

ha kıınuounun ba:ı:ı maddelerioi 
değiştiren layiha Meclis encümen. 
terinden geçti. Layihad~kl hüküm· 

lere röre bir Türk limanıodan di . 
ğer bir Türk limanına ve ecnebi 
limanlarından limanlarımıza gelen 
her remi hareket ~ttirl yerden bir 
sıhhat patentesi almakla mükellef· 
tir. Patenteyi almakımn boğazlara 
relen transit gemilerin röıterecek· 

leri sıhhi beyanname veya uğra· 
dıkları ecnebi limanlarından aldık 

fından verilmiş ııhbi me,ruhat pa· 

tente yerine kaim olacaktır. 

Türk limanlarına relecek ec 
nebi harp gemilerile ecnebi do· 

Atletizm i'rup şampiyonu 
bölgemiz takımı, 1 Ha:ı:lrandaO 
baren Türkiye atletizm birinci y 
rine hazırlanmara başlayac•• rı 
Bilindiği üzere birincilikler pı.o b arasında l s ve ç Kurtuluş yukarıda, bulutların arasında idi . Alma~~aya i'!r 

prenıi Şarl ile ta· _ melt ıçın bana bır nanmalara mensup muavin gemiler 

ve hükümdarları, devlet reislerini, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini 
ziyarete relen zatları hamil hususi 
yatlar va r emiler patente ibrazına 
mecbur değildir. 

rada 15 temmuzda yapılıcaktıf le 

nıştım, bana lsveçte ikametim bu ğımı bile oynatamıyacak halde idim. viza verdi. O dakikadan itibaren 
suıunda yardımı dokunacağını bl· Fakat yapacak hiç bir şey yoktu; Gettapoda benimle meşi'ul olmağa 
llyordum. O da doğru Stokholm'a tahammül etmere mecburdum. Beş bışladı. Avrupada kaldığım müd. 

Kadirli ve Koz•nd• "" k 
tik ekimine mUa•fi b f n 

ridlyordu. Birinciteşrinin on birin- saat sonra tayyare Skajerraka var- detçe benim ayaiımıo izini bırak· 
de Bermad ve Asor adaları tarİ· dı ve döndü, şafak zamanı Stok- mayordu. 
kiyle Lizbon'a vardık. O, Luftban holma indik. Oradan beni Finlin• Gestapo hakkında bir çok ri 
sa tayyareleaiyle yoluna devım daya götürecek bir tayyareye ak· vayetler vardır. Fakat bu müthiş 
etti. Ben Hollandalı bir pilotun ida· tarma ettim. Bu ikinci seyahat da· teşkllitın başlıca gövdesini vazi 
re ettiri tayyareye bindim; öiJe. ha kolay oldu, Baltık'ı geçtik don· felerioe bir salyangozun kabuiuoa 
den sonra pilot aşağa bakmaklığı· muş göller ve ormanlar aştık. bağlılığı kadar merbut olan ufak 
ma işaret etti. Altımızda Okyano- Hrlsioki'ye varır varmaz Cum· memurlar teıkil ederler. Alman· 
ıan beyaz dalralsrı koyan sürüle· hurriyaseti sarayına gittim. Cum · yada bulunduğum müddetçe bir hü. 
ri gibi yuvarlanıyordu. Pilot gülüm· hur ro!si Mösyö Rity'nio ilk ıöy· viyet varakası, otelde bir oda, ia· 
siyerek : ledij'i sözler şu oldu: şe karnesi, merkezlen röoderilme. 

"Bismark burada batmııtı., dedi. - Bir kaç ıaat uyuyunuz. in· si lizım gelen telrraf, bir çıkma 
Londrada, Amerika sefiri ile dos· sana korku verecek bir haliniz var. vizatı gibi ıeylere ne zaman ihti· 

tum. Tree benimle meşgul oldu · Akşama rörüşürüzl yacam olsa bunlar Alman zabıtasiy· 
lar. Prens Şarlin tavaiyesiyle lsveç Mösyö Ryti ile... le temasa sebepler teıkil ediyor-
sefiri de hükGınetinden talimat al· da. Şehrin dört köşesinde bir çok 
mıştı. Beo vakit vakit lskoçya ile c umhurreisl Mösyö Rity adamlarla görüşmeğe, onlarm ıor-
lsveç araımdaki denizi pek yük- ile yedi gün kaldım. Ba· dakları 1aallere cevap vermeğe 
sekten uçuşla geçeıı diplomatlara na büyük bir itimatla açıldı ve mecbur oluyordum. Gestapo'ya kar· 
mahsus tayyareye binmek istiyor- benden hiç hakikati saltlamağı ha- ıı takip edilecek hareket ona ka-
dom. Bir çok teşebbüslerden ıonra tırına retirmedi. Finlindanın vazi- liyyen mukavemet etmemektedir. 
bir istisna olarak, buna müıaade yeti mlithişti. Bu, öyle bir harpti Erer ı.ert davranalırsa bir çok rüç 
aldam. Yalnız avdetime ıöz veril· ki 80000 kadının, 0 meşhur Lol· lükler karıııında kalınır. Bu ufak 

ları rümrük veya liman permile· 
rinde o limanın sıhhi durumu hak· 
kında sallhiyetli makamfar tara· 

Kara ile ithalat etmek ve ser
best pratika almak istedikleri tak· 

dirde behemehal sıhhi muayeneye 
ve icabında 11hhi tedbirlere tabi 
tutulacaklardır. 

Ciltçiye ne miktar 
tohumluk bırakllacak 1 

Ziraat vekiletluden alakadarlara gelen bir emirde; 1942 mabsulüoe 
el konması hakkındaki kararnamenin ikinci maddesi hükmünden lıtisna 
edilmoıi lizımreJen tobamlak miktarı fU tekilde fÖSterilmiştir: 

Müstahsilin vesaltioe ve iktidarını göre dekar başına buiday 20, 
arpa 18, yalaf 18, çavdar 20, mahlut 20, m111r 4, darı 2. fasalya 10, 
nohut 10, bakla 12 kilo. 

edlldl 
Ziraat ve sıhhat ve kiletlet' 

Kadirli ve Kozan kazaları bd 
ları da.bilinde çeltik ekimine 
ıaade edilmedliini yazmıştık· 

Ôirendiğimlze nazaran 
len lüzum üzerine ayni v•• 
)erce bu kazalarda çeltik elli 
müsaade edilmiştir. 

Müessif kaza 
nasll oldu? 

miyordu. laların cephede bulanarak iştirak memurlara aorra suallerini iyi yap 
Ziyasız geceler: ettikleri topyeır.an bir savaıtı. tıklarmı zannettirmek için onlara şeker ıstıhıık verııaının •rtt1rllm•••n• 

Her rün büyük kütüphanede iıtedlklerinden fazla cevap vermeli. d•l r tc• nun 

{ Baştuafı blrlncld' 

numaralı Hakkı, Dimitri ttıfl 
yaııuda Teodora, Pandeli k•~ 
yaıında Rokka, Şirinoilu 34 
da Mebmed, Tayyıp orlu 18 
da Halim, Ali orlu 51 1 
LOtfi, lımail orlu 9 yaşında ~ 
lımail orlu 16 yaıtoda Naıifı 
dık kızı 28 yaşında MürÜ" 
mail kızı kırk yaşında Fatos" 
bir kıza 60 yaşında Şevketi• 
him veya Fikret adında dl' 
vatandaıtır. 

Hadise şehirde ve Ao~ 
derin teeuürle karşılanmııı 
metimiz yaralıların tedaviıi 
cab eden tedbirlerin derhal 
masını emrettiği ribi öleni 
lelerile meşgul olunmasını Jı 

B lrincitefrioin yirmi betinde 
Edimbarg'a ritmek üzere 

ekıpreae bindim. Oraya varınca se
kizi çeyrek reçe kalkan bir askeri 
trene bindim; Vaverley istasyonu 
simsiyah ltaranhktı. Seyahat üç 
aaat snrdü. Kompırtımanda asker. 
ler de vardı. Arlı:adaılarım hiç ko . 
nu,muyorlar. Varonlarda ziya 0 

kad~r hafif ki bir ıey okumağa 
imkan yok. Tren durdoğu zaman 
dünyanan bir ucunda idim. Finlao· 
daya ritmek sanıldıjı kadar kolay 
derildi. uf alt b;r iıtasyonun hare· 
ket rıhtımında biri beni adımla 
çağırdı nezaltetle karıılandım, bir 
otomobile binmeldlthn rica edildi· 
hareket ettilc. • ' 

Yirmi dakika sonra bir kapı. 
dan ıeçerek geniş hir tayyare 
meydanına r irdik. Bir çok hangar. 
lar yanyaoa dizilmiş ti. Bu geniı 
meydanın ucundaki uçuş sahasın.• 
geldik. Pencereleri kapanan bır 
kulübede avca tayyare pilotları 
paraşütümü barlamak için bana 
yadım ettiler. Tayyare karanlıkta 
bekliyordu. Seyahatimizin hedefi 
bitaraf bir şehir olduru için tay
yarenin mitralyözleri kaldırılm•ştı. 

Tayyare uçmak üzere hareket 
ettiği zaman uçuı meydanında bir 
tek ziya rörmedim. o kadar ki 
pilota iıtlkamat vermek için işaret 
fenerleri bile mevcut değildi. 

25~00 kadem yükseklikte 
Bir kaç dair.ika ıora, düşm~ 

bombardımanlarınan mekik 
dokudukları Şimal deolıini reçi. 
yorduk. Pilotumuz 15,000 kadem 
yükfekfiğl muhafaza ederek lıtika. 

oturarak, Helıinki civarın<la güzel Meşhur lıveçli pilot Koot Kari ~ Ankara 23 (Hu1U1i) - Şoker tıkribeo 17 milyon lira raddesinde 
manzarah tepelerde fezintiler ya. Güstav von Rosen beni Berline istihlak vergisinin arttmlmasıoa da bir varidat temin edilmiş olacaktır. 
parak, kışlalar1, barakaları ziyaret röUirdü . Bir kontrol. Rurem yarım ir kanun liylbası Meclise sevkedil· Llyibanın son şekline röre, 
ederek Reisle beraber Finlinda adasıoda, bir kontrcıl Stettin'de, mi•tı"r, .,, şekerden alınmakta olan 14 kuruı 
meselesinin Finlinda. politikasınan üçüncü konrol la Berllnde yapıldı. l 'hla munzam iıtihlik verri~ine kilo ba· 
bütün şeldllerinl rördük. Rity Al Tayyaremidz Tf empelhobf meyda· elde :~ec:k v::~;!~i~5•r:~:yı~:•İ:~ şanda kilp ıekerde 52.038 ve krls· 
m:ın)"a ile bera)cr yürümeae mem- nına, tayyare a ii top ataryası . al '- d 

V 
ra tahmin edUmektedlr. Bundan t şeıı.er e 35,038 kuruı zam ya. 

kadarlara bildlrmiıtir. 

leketinin başına relecekleri bana oın yanlna indi. Goerior, on Rib· 
b d R çok çocuklu •ilelere CFayet ucoz pılmııtır. 

bütün tafıilit ;yle anlattı. Ben de entrop ve iğerleri Ut cephe 6 Bu zamdan her ay tahassül 
ona Finlindanın, Hitlerin yeni ni· siode zırhlı treniode buluOAn Hit- fiatla şeker tevzii için Sıhhiye büt d 

Bu müe11if kazaya kor 
denlerin cenazeleri hükOt011 

mına kaldırılmıştır. Bunlard•' 
taç olanlara yardım edil• 
Yaralılar da hükQmot mü 
rinde tedavi göreceklerdir· 

e ecek varidatın her ay yedide bi 
zamı kabul ettii!nden dolıayı Ame lerin yanında idiler. Hariciye ne- çesine verilecek 5 milyon lira ve ri Sıhhat Vekileti bütçesine kona· 
rikada efkirın p ek heyecanlı oJdu· zareti mel!lurları nazmr damii ray şeker şirketine verilmesi d•rpiı e· calc, ancak bu tahslaat 5 milyon fi. 
ğunu söyledim. Cumhurreisi: .. Fin- ( Devamı UçUncllde ) dilen miktar çıkarılınca hazineye rayı tecavüz etmiyecektir. 

Kendilerine gösterilen mlsafirper· 
verliğe karıı çok defa nankörlük ederler 
taşkın hareketlerile kırlar halkıoı ticiz 
e~erlerdi. Din bahsinde çok ba11os idiler. 
Erer ellerinden relse müırikleri kadın 
çoca~ de eden öldüreceklerdi. Halboki 
kendıleri de lımen h . ti 'd'I K d llk ıns yan ı ı er. ar· 
eı ' tavaza hisleri • semtlerine bile 

urramaanştı. Bunların eli . L .. • 1 
oı ıı;or taa11up a 

puta tapmaktan ibaretti eks . . _ _ _ 
• eraaı gozunu 

daldan budaktan ealr•emez d • ce11ur a am· 
(ardı. Fakat harp asalleri her tn ı- . 

"' u ınce• 
Iikt on azade idi. Bunlar için har b' 
iJlet deiil bir makaettı. Sırf kuvver ö:~ 
termek için bile biribirlfllrini öld6rllrl!rdl. 
içlerinde en çok adam öldOren en kab. 
rllman idi. Harp oyunlarından ordu idare 
etmekten hiç birıey anlamazlardı. Harp 
ilminin hakiki mektebi Volra sahilleri 
idi. Favkalide dikkatli iyi talim rörmüı 
bu birlikler karş11ında Avrupalılar biç 
dayaoamazl•udı. Ecdatlarının aoanelerioe 
sadık kaldakca Huıılu, ıoora Macarlar 
daima yenilmu olarak kaldılar. iki yQz 

ZIN DI KLAR 
sene sonra ayni şekilde tlllim görmüş 

olan Tatarlar bir zamanlar harp ilminin 
hocası olan Macarları tepelediler. 

iki yolcu kafilesi karşı karşıya gelin
ce Omode ihtiyaten hemeo Öoe ır•çti 
ve hürmetle yabancıları selamladı . Pa· 
paslar ihtiyarı durdurdular ve Maroı ka· 
lesine i'iden yolu sordular. 

Harp erinin gözleri Anjika'ya lliıti. 

Her aklına gelen ıeyi yapmağa alııkın 

bir adam tavrile yolun ortatına dikildi. 
Marton gili durmara mecbur etti. Marton 
süratle cen1' eri ile Aniika anııoa i'irdi 
ve latlnce olarak 

- Ne istiyor1un? diye sordu. 
Alman kendi diJlle cevap verd;. Ta· 

bit kimse birşey anlamadı. Her halde 
hudut Almanlarından olması l!zımgelen 
vde mızrak taııyan uşak efendisioin ne 

emek iıtedltlnl M t _ . B . acarcaya ercume ettı. 
-:- enım kahraman efendim diyor iti: 

• dedı • Ahdim beni rDzel kadınlara 
hnrmete icbar ediyor. Senin hanımın ba 
hGrmete Jiyık olup olmadırmı bilmek 

ÇEViREN : 
için yüzündeki tülün kaldmlmatmı emre· 
diyor. 

·- Eğer efendin hırilliyanaa seli met· 
le yoluna ·devam et.in şarabı ile sarhoş 
olduiu bir milletin kızını rahat bırakım 1 

Hizmetçi ters ters baiırdı. 

. - Seoin söylediklerini efeodlme ay· 
nen tercüme edecek kadar deli olmadım. 
Bil ki karııodakl m .. bar Ramberr'll Di · 
terik'dir. Yavq ıöyler fakat sftratli vurur. 

Gevezelikten canı ııkıldırı anlatılan 
Alman hlsmetçlıine sert sert bir takım 
emirler verdi. Hizmetçi gülerk 

- Biliyor muıuu benim Oiterik 
~fendim oe diyor? Erer diyor derhal 

kadının yüzünü açmazlarsa onu çırılçıp· 
lak edeceğim. 

Hizmetçi bunu söyler söylemez ellle 
Aojlkanun yüzündeki tülü çekti fakat 
ayni saniyede kafı1t parçalanarak attan 

&f•tıya yuvarlandı... Ne yaptıranın Mar· 
ton dahi farkında detildi. Topuzu eline 
Omode mi vercnltti yoksa kendi mi 

Semih Uygur 
almışb bilmiyordu? Topuzu yabatl 
kafuına indirirken arzından vay ~ 
vayl nirası çıkmııtı . 

Bütün bunlar bir şimşek süratil' 
muıtu. 

Hidd•tindrıı kükreyen zırhlı ~ 
derha) kılıacını kınından sıyırarak 
ton'a hücum etti, Marton ilk darbef. 
pozunun demir sapı ile savuşturdO• / 

ciyi vuramada çünkü vaziyetin neı•~ 
•olayan Omode hemen terkisindeo ~ 
dığı kıl 4pi yabancıoın boiazına i'.!J; 
ve hiç bir harekete meydan ver 

onu attan alaşağı etmişti. Almao 
yerde debeleniyor ·mahmuzlarile tD 

eıeliyorda. Neye uiradığıoı bilıO~ 
beraber kendini bntilo kuvvetile ıO 
ediyordu. 

Anjlka ile zenci kölesi ve Y' 
papaılar firar etmişlerdi. Almaoı~-"' 
hiı.metçisi kendi kendine döiüni11· 

cfd• 
kıt yaklışmatı ceaaret edemiyor 

( Devamı 1111rJ 
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liarbin, sanıldığından 
daha çabuk 
hakkındaki 

YAZAN 
Necmeddin 

biteceği 
haberler 

Almanlarıo, Kı · 
rımda Kerçi ele 
geçirdikten sonra 

den kendiliğinden sona erme9i kuv 
vetli bir ihtimal olmakla beraber 
Jıpoayayı yenmek zorunda buluoarı 
Amerikaoınibu çetin işi daha yıllar· 
ca süreceie benziyor. Pasifik har 
bi ne bu yıl, ne. gelecek yıl bite· 
me:r. 

lngıltere ile Amerika Avrupada 
dilediklerinin büyük bi; kısmını şa 
veya bu suretle elde ettikleri tak· 
dirdo sırf Japonya ile daha iyi ui· 
raşmak imkanını bulacakları için 
Rusya harbinden sonra Avrupada 
ıolh çarelerini aramak istemeJeri, 
bugün türlü ıefalet ve felaket için· 
de inleyen birçok Avrupa milletle
rinin acısını knaltmak bakımından 
da akla ayiun gelen yoktur. 

~ Akıam'dan • 

S a d a k Harkof cenu -

bunda lıium • Boronkovo bölgesin
de ileri harekete başladıklara bil
diriliyor. Bu şehirler Horkofla Ros . 
lof arasındadır. Büyük Alman 1al · 
dırıınuun Kafkasyaya dojro bir ke
•iırıdeo başlıyacağı çoktan söyleni· 
Yordu. Dikkate değer nokta, bu 
hareketin Alman tebliğlerinde be
nüı hiç yer tııtumamnsı ve lnriliz 
kaynaklarile Sovyet tebliiinde ha
ber verilmesidir. Almanların harp 
lebllilerinde güttükleri usul, bir 
hareketi, sonucu belli olacak ka· 
dar ge\işıneden önce rizli tatmak 
ve ancak başarıldıktan sonra açıia 
v.urınak olduğunu Kerç muharebe· 
ııınde de gördük. 

• 
Gürültüye pabuç 

. Bu hareket, Harkofa doiru 
ılerliyen Timoçeoko ordularını sol 
Cenahtan çevirip sarmak için midir, 
Yoksa bu Sovyet ilerlemesinden is· 
\İfad d l . -ı -o o erek yapı mı~, genış o çu· 
~e bir ririşim midir? tnıiliz askeri 
'Ynaldarı bunu henüz keatiremi· 

Yorlar. Yalnız, Timoçenko ordula· 
~nııı lohliluıll bir durama girdiji 
I •kkıııda Berlinden gelen haberler
:· Harltof cenubunda beliren hare· 
betin, ~üyü~ Alma~ .• t~arr~z~nun 
l 
•şlangıcı olabileceg ını ılerı ıuren 
o ·u tı t telgrafları arasında ehemmi· 
Y~t\i bir nıüoasebot görmek müm· 
kundür. 

Rusya harbi, bu ıuretle ya
vaş Yavaş alevlenirken Amerika 
dan b b' "d" . • . . en . _ ı ar ın aı ışını ıyımsey 
lllb'l\' • 
S
. 1 ı bir hava esmeye başladı. 
ıl' hl d a anına programının bir kıımın· 

• •il vaıgeçildiği, zaferin sanıldı· 
t~ndaıı daha çabuk gerçekleşeceği 
tıbt •öder ıöyleııiyor, haberler ya• 
Yılıyo s· l b . . lik r. lfdeobire yaratı an u ıyı 

hıvaıı, Amerika halkına ceııa· 
ret v d •-. . .d. e •yanıklık vaırme .. ıçın mı ır, 

Yotaa Yeni Dünyada, harp ıoou 
ıı~n Y•klaştıiını gösteren alametler 
Qlı törüldü? 

1• Dünya harbini tek bütün ha
ınde düşünmek ve Avrupadaki yan. 
tının Pasifik ve uzak Şark fırtı· 
naıından ayrılmaz olduğunu san· 
~ak Yanlış bir görilştür. Mihver 
b Ü?1eai içinde birbirlerine sımsıkı 
•th fÖrüoen Almanya ile Japon 

Yanıa L d • 'b' 'k• Çır.arlım bir olma ırı gı ı, 
: 

1 
devlet arasında harpteki men· 

;•t beraberliğinin sulh davasında 
a bir ~ ii • . · ti yur ıyecegıoe ınaomıyoruz. 

A etetiırı lngiltere ile Amerikanın 
v,vrupada ve Pasifikte korumak 
... kurtarmak istedikleri diva ve ... ,._ra ti b ka b a er hem ayrı ayrı, hem aş· 
~ aşkadır, Bo bakımdan harbin, 
!il Vrupada ve Uzak Şarkta ayni za
S~d~ bitaıeai mümkün değ-ildir. 
da b' ıse, dünyanın bu iki yarısın· 
le ırbirinden çok farklı mesele· 
lı~ 0 '.t•ya çıkaracak, çok kalaba· 

'Biletleri ilgilendirecektir. 
~af ııoun içindir ki Amerikada 
,,.,er~~n ve harbin yakında sona 
A..v~:tınden bahsedildiğ'i zaman 
ö Panın mı Uzak Şarkın mı ıöz 

birakmıyalım ! 
y A Z A N 1 Harp, iktisadi 

ııkışıklık, •lya9i 
B. Felek gerginlik, mali 

sene başları gibi sıralarda halk •· 
rasında bir fısıldama cereyanı baş 
hyor. 

Herkes aklına ırtıleni yumurt 
la yor. Bu yumurtaların çoğu bo
zuk tur. Onun için çoj'omuzun mi· 
demizi. zihnimizi ve maneviyatımızı 
bozar. Ama bundan da lıtifade et
mesini blleo açıkgözler bulunur. 
Zaten böyle anlarda hayat açıkgöz 
lerle, açık yüreklilerin mücadele 
ıinden ibareU:r. 

Şimdi de bu çeşid bir usul 
çıkmış: 

Bir veya birkaç satıcı, tüccar, 
toptancı veya perakendeci - di 
yelim ki sinameki tüccarları -
aiız birliğ'i yapıp ortaya bir şayia 
çıkarayorlar: 

- Efendim, haziran baımdao 
itibaren ıinam11kinin ıramı beş ku 
ruşa yani kUoıa elli liraya çıkacak· 
mış. Aman alınız!. 

Şu ııralarda böyle ıözleri yay. 
malt kadar kolay şey yok. Yatak 
odanııda kendi kendimize söyle· 
miş olsanız bir saat sonra tram· 
vayda rastlıy"cağıoız bir arkada· 
ŞIDIZ: ıize: 

- lıittin mi bira.ter? Siname· 
ki yetmiş liraya çıkacakmıı 1 

Diye haber verir. Hem de sizin 
flatın yirmi lira fazla sile. 

Banu şu kış mevsiminde bir 
çok şeylerde ıördük. Evveli bu 
iş yüolü kumaşlarda başladı. Yüz 
de yüz zam olacakmış dediler. Bü·_ 
tün me•uucat fabrikaları - Allah 
versin - para keatil.r. Sonradan 
pamuklu ve ipekliye de Hrdı. On 
lar da işlediler. Kadıo çorapları 
zaten her an artan rağbetini böy
le bir rivayetle büsbütün cdilbilb 
etti. 

Şimdi de lı.unduracılar bu usa· 
lü tatbika başlamışlar. Yatkın ve 
kötü derilerden yapbklara beş al. 
b liralık kavaf işi ayakkabılarını 

25 - 30 hatti 35 liraya satabil 
mek için etrafa yaymıılar: 

DÜnd ' 
A. e tntulduiuna anlamak güçtür. 

kııtı vrupada, Anglo • Sakson ha· 
için ından harbin bitmiş sayılması 
Yenil Al~anyanın bu yaz Ruıyada 
ltlt ırıesı yahut Ruı harbinin Al· 
dıt~~ayı içerdon çöktürmeri ]azım 
C>()- u harbin n•tlcesini, ridişe ' .,e ş' d' 

- Hazirandan ıonra en idi kun
dura yetmiş liraya çıkacakmış! işi 
den koşuyor. Ne bulursa, meşin, 

vaketa, vidala, kışlık, yazlık deme 
yip aya&"ına bir şey geçirmej'e ça
lışıyor. Borç, harç! 

larııı • h ıın ıdeo kestirmek iosan 
~ikad ar~ı olamıyacaiı için Ame· 
iıter ~ ıater Almanya yenilcısio, 
btıklen'uıya ezilsin harbin bitmesi 

1-f·'Yor demektir. 
Vtşı ıç şüphe yok ki Ruıya aa· 

' sonucu 1 rap, b . ne o ursa olsun, Av· 
bir d- •rbınde çok ehemmiyetli 
A Onilqı k 
'"'ı.ıerita no tası teşkil edecektir. 
de A.\ ve lngiltere, Rus harbin. 
~•ltık~•nyanıo yenilmesini be.aba 
fakıy t~rı kadar, bir Alman muvaf 

• 1 b l" 4\ılb a ınde dahi Avrupad" 
~Uıyaııd tehlikeıinln azalacatını 

il 1\ • 
li~eti yıpranmıı bir Almanya 
harcı~o daha kolay ve daha teıirli At Yapdabileceiioi umuyorlar. 

illere dvrupada bu yıl harbin, dövüş· 
kalına evaın edecek kudret ve takat 

~•aı Yahut Hlh olması yüzün. 

Ayni rivayet kömür üzerinde 
de dönmektedir. Muhtaç olanlar 
olmıyanlar eli deydlkçe kömür al
maya koıuyor. 

Toz ve şeker için de kış or· 
talarında bu şekilde rivayetler çık· 
mamış mıydı? 

Bunun öoüno roçmek lazımdır. 
Salahiyetli ağızlar, iaşe erkanı mı 
olur, dağıtma ofiıi mi olur, yoksa 
Ticaret Vekili bizzat kendisi mi 
olur, bu şayialarm kıymetsizliğini 

ve böyle durup dururken zaruri 
hacet maddelerioin baştan yukarı 

pahalılanmasına müsaade edilmiye 
cejini kesin bir ifade ile söyleme
li, Ticaret Odalarına, birliklere, ko 
operatiflere halkı teskin ve temin 
etmelerini emretmelidirler. 

Yoksa zaten kulağı kirişte o 
lan ahali yarın mahalle bakkalla
rının çıkaracakları bu çeşid şayi 
alara kadar inanır ve elinde, av• 

24 Magıs Pazar 
Türkiye Radyodlflbyon poataları 

TUrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

8,30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

8,33 Müzik: Hafif Program (Pl). 

8,45 Aianı haberleri. 
9,00 Müzik: Hafı( Parçalar ve 

marşlar (pi.) 

9. 15 

9.30 Evin saati. 

12,30 Prograa> ve Memleket 

ıaat ayarı. 

ler. 

12,33 Müzik: Şarkılar. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 Müzik: Şarkı ve türkü-

13.30 -

14,30 Mü:ı:ik: Radyo Salon or . 
ko!trası. (Violonist Necip Aşkın). 

1. Huber: Romen Konseri; 
2. Seymer: cSologu; 
3. Bantock: Balet kızı; 
4. Breuer: «Canzonetta»; 
5. Grothe: «Barcarolle»; 
6. Brucb: «Kol Nidreİ•; 
7. Hubay: Çardaş; 
8. Sehubert: · Sereoat; 
9. Carste: Gecenin Romanı; 
10. Michielı: Çardaş. 

18,00 Proğram vo memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo dans or· 
kestruı. 

18,40 Müzik: Fasıl heyeti. 
19,30 Memle~et Saat Ayarı 

ve Ajıms Haberleri. 
19,45 Ankara ll~bahar at koşu· 

larının neticeleri. 
19,55 Müzik: Çiran danı ve 

Romansları (PJ.) 
20,15 Konuşma (Tutum ve Ba 

kım). 

(Pi). 

20,30 Müzik: Şarkı ve türküler 
21,00 Konuşma (Ziraat saati). 
21.10 Temıil • Kimgil ailesi. 
21,30 Müzik: Opera parçaları 

21150 Mü:ı:ik: Joseph Marks 
Trio Faotaiılo. 

Çalanlar:~ 

w. Schlösinger (Piano); 
Enver Kapelman (Kemao); 
Edip Sezen (Vio]onael). 

22,30 Memleket aaat ayarı ve 

Aians Haberleri. 

22,45-
22,50 Yarınki Prorram v e 

kapanış 

1TAKVİM1 
24 Mayıs 1942 

PAZAR 
YJL:ı942 • AY: 5 Gün : 144 Hmr 19 
Rumi lSSS· Mayıa 11 
Hicri 13lil· Cemazlyel'evel S 

1 o~:. Nöbetçi Eczan~ 
Mustafa Rifat 

( Kalekapısında ) -
cundakini , belki de ihtiyacı olma· 
dıiı halde çürük çarık, karışık 
matahlara verip lüzumıuz yere za 
rara girer ve muhtekirler elinde 
oyuncak olur. 

Unutmamalıyız ki ; bu harp 
badiresinin de bir sonu vardır ve 
bu son daha yıllarca uzakta değil
dir. Yarı yoldan fazlasını ıeçtiji 

mize bizi inandıracak emareler de 
var. Biraz sıkı duralım ve badisa· 
tın mantıiıoa riayet edelim ve 
inanalım. 

Bize, yani ıruotecllere düşen 

de fırsat buldukça halk~ kötümser 
rivayetlere kapılmaktan sakmmaia 
davet etmektir. 

Lakin bilmem bu kadarı yeti· 
şir mi? Sanıyorum ki halkın ek· 
mekten de mühim bir rıdaıı olan 
manevi kuvvetini tartacak şuurla 
veya şuursuz hareket ve cereyanlar. 
la ıavaşmak ve bu kuvveti sarsın 
tıdan korumak içio roniş ölçüde 
propağanda tedbirleri almak, bun
ları programlandırmak ve bu işe. 
ekmek işi kadar önem vermek pek 
yabana atalacak bir mülahaza de· 
iildir. 

O, oladursun. aziz okoyucula· 
rım aiz beni dinleyin ve filrültü · 
ye pabuç bırakmayan! 

Cümburlyetten 

8
"·::0

' .~·k••mbın~• C Nisan içinde ~ Yeni bir federasyon 
UYU lr Maltaya Nehru 

meydan 5~':,~::.~~" h::.~ıja~ı 
h b I! Krıpsın Avam kama- Hint, Çin Efkan 

mu are esi rasında beyanatı 1 . ' ' 
Londra 23 ( a. a. )- M. Cripps ran bırJeşecek 

Sovyetler mukabil 
Alman taarruzunu 

durdurdular 
Almanlar toplu halde 
tank teşkillerile mü· 
da/aa sistemini terk 
ettiler. 

Berlin 23 (a.a.) - Alman or
duları başkomutanlıiının tebliii: 

Kerç yarımadasında çarpııma
ların ıonunu teşkiı eden temizleme 
hareketleri eınasında alınan 19,942 
esir bundan evvel bildirilen ra· 
kamları tamamlamıılardır. Bundan 
baş\a 34 zırhlı araba, 264 top ve 
bir zırhla treo de yeni raoimetler 
arasındadır. Yakarıda geçen bo 
rakamlar, 20 May11 tarihli askeri 
tebliğde bildirileo esir sayısının 
169,198 6 yükıelmiş bulunmakta· 
dır. Ayrıca bu hareket esnasında 
1397 top ve 284 tank alanmıştır. 

Sivastopol liman çevreıinde 
bomba tayyarelerimiz bir düımao 
ticaret gemisini totoşturmoşlardır. 

Harkof çarpışmasında düşman 
karıılık taarruzlara çok ağır zayi· 
atla püskürtüldükten sonra muha· 
rebe insilyativi tekrar Almanların 
eline geçmiştir. 

limen gölünün cenub doğ'u· 
sunda düşman neticuiz taarruzla· 
rma devam etmiştir. Labonyada 
Alman büyük kıt'ları ileri hareket· 
leri sırasında toprak kazançlara 
temin otmişlardir. Yapılan iki çar· 
mışma ıonuoda sarılan bir düşman 
grubu yok edilmiştir. 

Kola yarımadaıı limaolarındao 
birinde Alman hava kuvvetleri or· 
ta tonajda üç düımao ticaret r•· 
miıini hasara uiratmışlardır. Bun· 
fardan birinin çok vahim hasara 
ujnmıı bulunmalı bakımından 

kaybolduiuna hükmedilebilir. 
Doiu cebhesinin rerilorinde 

Alman • Macar teşekllleri orta 
ehemmiyette bir Bolşevik çetesini 
ortadan kaldırmışlardar. 

Son ıünlerde doiu cebheıinde 
hareket yapan rece avcıları bir 
çok düşman bomba ve nakliye 
uçaklarını düıürmüılerdir. 

Berlin: 23 (a.a.] Laponyada Al· 
man - Fin mevzilerine karşı gi· 
riştikleri mütaaddit hücumlarla ay
nı zamanda oJmak üzere Bolıevik
ler Murmansk çebheıindeki kıt'a· 

larımıza karşı mühim ku\ıvetlerle 

arka arkaya hücumlarda bulunmuş· 
lardır. Bu hücumlar şiddetli muba· 
rebelerden sonra muvatfaklyotle 
püskü;tülmüştür. 

Selihiyetli askeri mahfillerden 
şu malumat alınmıştır: 

Düşman Murmanık cebheıinde 
de bu hücumlar için mühim kuv
vetler toplamıştır. Bu kuvvetler 
37 taburdan ve bir çolı. topçu 
bMiklerinden mürekkeptir. Geçen 
28 nisandan 15 mayısa kadar olao 
devre içinde düşman 129 defa hü
cuma geçmiştir. Doğu cephesinin 
diğer yerlerinde karlar erlmeğe 
ba.şladıiı bu sırada Murmans'ta 
şiddetli bir kış hüküm sürmekte 
idi. Bu yüzden muharebeler ıid
detli ıoğuğ'lar içinde ve devamlı 
kar fırtınalara ar asında reçmiştir, 

Eıaı faaliyet conub cenahta ol. 
muştur. Burada Alman ileri kara• 
kollara 67 düşman hücumunu püs· 
kürtmüştür. Bu cenahta muharebe 
şiddetle devam ederken düşman 
şimal cenahta bir deniz liva11ndan 
6 taburluk bir kuvvet çıkarmışlar. 

Bu bölıode bulunan ileri ka· 
rakollarımız ilkönce a-eri çekilmiş· 
lerse de burada toplanmış dağ 
lutalarımızın tesirli bir karıı hü· 
camile bütün düşman kuvvetleri 

çarşamba günü Avam Kamaraıında 
cereyan eden müzakerelerin so· 
nunda irad ettiği bir nutukta harb 
kabinesi azasının hurünkü duru· 
mun ciddiyetini takdir ettiklerini 

söylemiştir. 
Askeri kıt'alarıo ve hava kuv• 

vetlerinin uzak mesafelere sür'atle 
nakli hususunda karşılaşılan zor 
luklardan bahseden M. Crippı söz· 
lerine şöyle devam etmiıtir : 

c- Ne Mecliıin, ne de mem· 
leketio. Maltanın oiradığı bücom· 
]arın şiddetini ve bu hücuma karşı 
koymak için Maltaya röndorebil· 
dirimiz çok büyük uçak sayısını 
takdir edomlyeceğinl sanıyorum. 

Nisan ayı içinde Almanlar MaJtaya 
beı bin akın yapmış ve lnriltere 
üzerine yapılan akınların en şiddet· 
lilerino rastlıyan her hanıi, b:r ay 
içinde atılandan daha fazla bomba 
atmıılardar. Maltauın lngiltereye 
nlsbetle olan ıathı hesaba katılırsa 
bava kuvvetleri tahşidatıoın oe 
kadar geniş oldoiu anlaşılır. Al
man bava kuvvetlerinin çok önem· 
li bir kısmı Maltaya karşı kolla· 
nılmıstır. 

Avustralyaya gelince, bu do· 
minyon, hazırlık bakımından, Ame· 
rikan yardım sahasına geçmiıtlr. 
Fakat bu bal malzeme teslimatı 

bakımından da Avuıtralyanıo Ame· 
rikaya bırakıldığı demek deiildir. 
Biz ayni durnmtardayken Avustral· 
ya bize nasıl yardım etmişse, biz de 
bugünkü çetin vaziyetinde kendi· 
sine yardıaı etmek için elimizden 
relenl yepacaiız.» 

Bundan sonra M. Cripps, bar· 
bin güdümü hakkındaki tenkldlere 
cevap vermiştir : 

«- Ôyle wörünüyor ki, baş 
vekilin ezici bir ıahıiyeti oldoio 
için kimsenin keodiıile mllnakaıaya 
cesaret edemedii'i intibaı var. 
Harp kabinesi azası başvekilin fi· 
kirleri önünde kendlsilo münakeşa 
etmeden ve kendilerine bildirilen 
meselelerde kanaatleri dikkate 
alınmadan baı eğmemektedirlflr. 
Ba.şvekil de tıpkı başka nazırlar 
ribi kabioeoln kontrolonu kabul 
etmektedir.» 

kimilen imha edilmiştir. 14 ve 15 
mayısta bütün bolşevik kıtalaranıo 
püskürtülmeıile neticelenen bir 
sıra karşı hücumlar olmuştur. Al· 
man kıtaları tarafından mavakka · 
ten terkedilmiş olan arazi teltrar 
baıtanbaşa elimize geçmiştir. Rus· 
lar nisanın son günlerinden mayısın 
onbeşine kadar Laponya ile Mur· 
maosk cebhesinde 20 bio ölü 
vermişlerdir. 

Londra 23 ( a. a. ) - Röyter 
aiaıısının Kuybişefteki hoıasi mu
habiri bildiriyor : 

Blyelrarat bölg-Hinden cenuba 
doğru giden hatta Kızılordu fası
lasız ıurette devam eden 10 rüo· 
lük savaş esnaıında Harkof yolla 
rına ve önemli demiryola şebeke· 
ferine hiklm olmuştur. A\manların 
lzyum Barvenkovo'dan hareket 
ederek Sovyet cenub cenahını ku 
şatmak üzere yaptıkları teşebbüs. 
ler neticesinde muharebe çenesi 
büyümüşıo de ilk 48 saat zarfında 
mukabil taarruz Sovyot kıt' alara 
t~rafın~an do!do~ulaıuştor. Baıka 
bır kesımde şımdı büyük bir mey• 
dan muharebesi bütün şlddetile 
dtivam etmekteyao de başka her 
tarafta Almanlar biç deiilae aıu· 
vakkat tank noksanından dolayı 
toplu halde tank teıkiJlerile miida· 
faa siıtemlerinl terketmeijteatbk~ 
olmuşlardır. Kaybiıeft•. d~raı:.: 
durumun facialı telikk• e 1 ktar 
yoloada biç bir cereyan ~o K f · 
Filhakika Roıtoftan reçe!~ d ah • 

'd • düşman ıçın a a 
kaıyaya rı en v hedefi Ast-

- • d lao yolun •on 
muHı, 0 lbuki A•trakan'a kim 
rakan dır. Ha blL' l Al 

h'b Bak'1ya o r.ım o ur. • 
sa 1 ıel"oıoıo bir taraftan Kafkaıya 
man P • ,_ l . 

eeoup aıa~emo yo unu, dıter 
ve L · d · l taraftan enıorra ve şıma yolunu 
keımeie matuf olmı11 ihtimali 
vardır. 

Lahor 23 (a.a.) - Pandld Neh 
ru perşembe 2'Ünü Hindiıtanın di· 
ri diri parçalaomaıını tasvib etme• 
dlğini ıöyllyerek daha ziyade bir 
Hind, Çin, lran ve Efkanistan fe. 
derasyonu tasavvur ettijini Uive 
etmiştir. 

Nehru, infiratcılıi'a karşı bü
tün kuvvetile mücadele edeceğini 
anlatmıştır. 

Nehra, ayni zamanda Hindls. 
tanın harbe iştiriklni şiddetle ar
ta ettiğini belirttik&en sonra de· 
mi~tir ki: 

c Rasyaya ve Çine karşı çok 
büyük bir sempatimiz vardır. Fa. 
kat Çine yardım etmek bonla. elim 
de deiildlr. Ancak kollarımızı ka
vuşturup oturamayız, buna imkan 
yoktur.» 

Barseloo 23 (a.a.) - Mabat· 
ma Gandi « Vangurdiu ismindeki 

lıpanyol razeteainin muhabirine a. 
şa(ıdaki beyanatta balunmoştur: 

«- Şahsi kanaatimin loriltere 
ye en of ak bir yardımda bile bolao
maklıiıma mini oidoğonu görmek· 

le pek mütee11irim. fng'İlterenin 
Hindlstana yaptıfı muamele beai 

pek kederlend'rmiştir. Çünkü fn

glltere, logiliz - Hind işbirllil 
yolanda en afak bir imtlyazda bo· 
lunmak bile iltememlşlir.» 

Röportaj 
( Baıtarah lklnclde 

bubiyetlorlndon şlkiyet ediyorlardı. 
Nazıra VllhelmıtraHe'de vekilet 
eden Almanyaoın eıki Amerika 
sefiri Hanı Dieckhoff idi. 

Huzun içinde hir şehir 
Berlin ! 

Berlinde ırıda Londradaki gi· 
bi ne bol. ne iyi, ne do çeşitlidir. 
Her yemekte sakarin vardır. Fiyat-

lar makOl olmakla beraber karne-

ıiz hiç bir şey alınamaz. Bu ortaya 

karışık bir usul çıkanyor. Takıi ve 
huıaıi araba yoktur. Akşam do. 

kozdan sonra hiç bir taşıt lıliye. 
mez. Bn suretle bomboş kalan vo 

ancak ay ışığiyle aydınlanan Ser· 
linin ıssız caddeleri şehire hazin 

bir manzara veriyor. Kaldırımlarda 
kesif bir halk kütlesi dolaşıyor. 
Yalnız asfaltta sürüklenen ayak seı-
leri işitiliyor. Ne otobüs, oe mo
tör bomurtuıo, ne de klikson 18 

ıi var. 

Tirıarten'i kateden geniş cad· 
denin ışıkları gizlenmiş, bu auretle 

caddenin ancak yarısı farkodiliyor 
wı kilomotrolerlo mesafede konan 

yüksek direkler, Üzerlerine uzatılan 
yeşil kumaşları tutuyorlar. Bu ID• 

retle halkan geçtiğ'i yer bir tüne· 
le benzemiş oluyor. Gerek Tem
pelhof tayyare meydanmda ve r•· 
relc bütGn Almanyada ziyaları m81• 

kelemek için bo kumaı kullanıla. 
yor. Bombardıman tayyarelerinin 
de kııoıen kanatlarını gizliyor, böy· 
Jellkle onları daha ufalc röıteriyor. 

Almanyada danı ıiddetJe mem. 
nodur. Akşam dokuzdan ıonra 
Eıplanade, Eden vo Adlen gibi 
büyük otellerin salonlara bombo • 
tar. Ahali bir tehlike iıareti alır!a 
ondan ne kadar uzakta olursa ol
san olduğu yerde knlmaia mec· 
burdur. Kadınlar pek sade ıriylni. 
yorlar. Hatta Berlinin 00 ıık mü. 
e~seıosl ol~n ~orcherde biç kimse 
suvare elbısesı giymiyor. 

Herkes ıornyor: 1'Amerlkadan 
ne haber?., O zam• ben de "her 
gün biraz daha kuvvetleniyoroz 1,. 
Cevabını verince hepsini bir dQ· 
~ünm• alıyor. 



4 BUGON 

Sıcak gaz gecelerinde biigiilc 11e ıiizel /illfflerile HallcımHın 
bedii ze11/cini karşılayan 

Orman Emvali 
satış ilanı 

Orman 
Çevirge 

Seyhan Nehri yanındaki 

~ Yazlık Sinema~ MüdürlUOUnden : 

BU Il.KŞAI '.l Mikdarı 

Cinai Hacmı 

Büyük sinema müsameresile açılıyor Köknar 440 

Mabammen 
vahit fiyatı 
Lira Koraş 
1628 00 

ilk eşsiz ve müstesna proQramı : 1 - Seyhan viliyetioin Kadirli 
kazaaa dahilinde Kayseri ormanıa 

dan 440 M3. miltdarmda odun ta· 

hfa çılı:arılmııtır. 

Beyaz Perdenin Büyük Artisti 

Herbert Marshall 
Tarafından yaratılan Aşkdan İlhamını, Harpten Ateşini, Casusluktan Heyecanını alan ve MAVİ 
TUNA, ViYANA ORMANLAR BELDESl gibi musiki üstadı lştravuzun meşhur valslerile süslü 2- Satıı 8.6-1942 rGnü saat 

16 de Seyhın Or. MOd. dalreıinde 
arttırma ile yapılaca\ttır. 

CASUS AŞDKLAR 3 - Beher Gayrı M.M3. nın 
muhammen fiyata 3 lira 70 kurut 
tur. Emsalsız Şaheseridir Yazlık Sinemanın Birinci Süper Filmi Olan Bu Sinema Harikasına ilaveten 

Mualla Muzaffer Ilgar Necmi Rıza 4- Şutname ve malı:avelena 
me projeleri orman amam Müd., 
Seyhaa Or.Çe. Md, Kadirli Orman 
Bölge Şefllil 'yerlerden alınır. 

Gibi Güzel i esli Okuyucularımızın Nefis Şarkıları ve Gazellerile Bezenmiş Unutulmaz Şark Filmi 

' 5- Movalı:lcat teminat 122 lira 
10 luıruıtar. 

Türkçe Sözlü Şarkılı 
6- Satış ıuaamidlr. 

7- Orman22-5-942 fünündea 
baflamek üzere 15 jün müddetle 
ıatııa çıkarılmıştır. . Dikkat : 

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

8- Ormın on ay müddetle 
verilecektir. 

9- T alibleria balli edilen rün 
ve 1aatte Seyhan orman çevirre 
müdOrlilillnde mOtetekkll lı:omll· 

yonana ticaret odası veıikuı ve te 
minat makboz:larlyle birlikte mü 

racaatları (Ticaret odHı vHlkuı 

Ayrıca: 
M. O. M. Tarafından hzırlanan 

Memleket Jurnah lı:öyllllerden iıtenme:ı) 2029 
24-27-31-5 

DIKKA T : Proğrom saat 8,45 de başlar maaalannızı erken işgal ediniz. 
imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 
U. Neıriyat Müdllrü : Avukat 

Rıfat YAVEROCLU 
Ba•ıldıtı yer : BUGÜN Matbauı 

Asri Sinemada 
su9•r• Bu akşam 

-1-

Suvar• 
9 

T•n•r•l•rln ornadılı rolU titretici h•r•c•n· 
larla r•••t•n gUnUn ••h•••rl 

20000 KAHRAMAN 
Yaratıcıları : PRESTON FORSTER 

INGRAT BERGMAN 
- 2-

Umumı arzu ve talep üzerine: 

KISKANÇ 
BugUn gUndUz matlnada : 

Kl&KANÇ • E6LEllCE KADINI 

Pek Yakında 
Adananın en gazel caddesi olan 

ASFALT CADDE Uzerlnde 

ASRi SINEMA'nın Yazlık bahçesi 
Senenin en muazzam ve mUs
tesna taheserleriyle •çıllyor • 

il An 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
T.A.Ş. Adana Mensucat Fabrikası 
MUdUrlyetinden : · 

1 - Atatıda cinı ve miktuı g6sterilen tali maddeler. 
1 - Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2 - Y dit kirli meydan 29852 kilo tahminen. 
3 - HUrda Balya bezi t SOO kilo tahmiaen 

2 - Açık arbnna •reile 4 Huiran 942 ıü nü aut 16 da 
fArt nmaeıiade mllndetiç huauaat tlairuinde Fabrikada satı 
lacaktır. 19. 23. 24 2012 

,......,._,.~••++Y+•wv~v•wv~.-.w++v•+~~v•++Yv•w+ 

Alsarag Sineması 
Bu Akşam 

Sayın müdavimlerine iki büyiik filmden mllrekkep 
fevkalide bir protram takdim ediyor. 

1 
iki genç ve sempatik Alman yıldızı 

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

==t istediğim Kadın Sensin I== 
Aşk ve gençlik filmi 

2 
Bnytik İngiliz edibi H. G. Welle,in meşhur romanından 

iktibas ve ıinema sanayiinin bir harikası olan 

Görünmeyen Adamın Avdeti 

Esrar, heyecan ve harikulide bir poliı filmi 

Dikkat: 
Proğram tam saat 8, 45 de başlar 

Numaralı koltuklarınızı gündüzden aldırınız.Telefon 212 

~~· ............................ ,.,, .. "'-" ...... ,.,.. 
i 1 An 

Kanara müdürlüğünden: 
Adana belediye kanaruında kesilen k~yu ı kuzu ve ke· 

çbün sakatatı 1/Haziran/942 taribinden31·Ma ı·HS taribin.e 
kadar olmak llzere bir sene müddetle ve açık artırma uıab• 
le ••bta çıkardmııtır. 

1 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
. 2 - ~leai mayısın 26 ncı aalı günü aaat 15 de be· 

ledıye encullleniade yapılacaktır. 
. 3 -

1 
Şartnadalll .. i belediye yazı itleri müdürlüiündedir, 

ısteyen er ora ıörebilirler. 

4 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta ve muvak
kat teminatlarını yatırnuı balundaklarana dair makbuzla· 
rile birlikte encümende hazır bnlanmalara ilin olunur. 

1976 10 - tS - 19 - 24 

ÇİFTEHAN 
Kap~ıcaları yeni müş 
terinin elinde bDtU 
noksanları ikmal edi 
lerek açılmıştır. 
Kaphcada mü9terilerin istirahatleri 

ve iateleri temin edilmittir. 

Temizliğe son derecede itina edildiğindeJI 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkesiıt 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, kasa 
ve gazino açtlmıttır 

inhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden 

il An 
1- lnhiaarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimendifer iıtal 

nu aruanda tahminen (250) ve Yumurtalık idaresi anhan 
ıında tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli 
Adana Sqmüdürlütüyle Ceyh n Bat Memurlutunda mevc 
ıartnamasi mucibince mukavele akdi tarihinden bir ıene mü 
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6.6.942 tarihine rulayan pazartesi gün& 
14 de inhisarlu Ceyhan Baş Memurluiu binasında yap 
caktar. ' 

3- Şartnameyi görmek va fazla izahat almak iıteyeal 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir. 

4- Eksiltmeye iştirak edecelder muhammen bedelin O/o 1 
gllven parasına eksiltmeye iftirakten evvel makbuz muka 
linde idare veznesine yatırmalıdırlar. 1984 15-24-30 

t-, 
--------------------------·----------------~ to 

Orman Çevirge Müdürlüğünde ~ 
Orman Emvali Satıt ilinı Çık 

Mikdarı Muhammen vahit fi Co 
Cinıi Hacını M3 Lira K iÇİQ 
Çam 108 529 20 h,, 

1- Seyhan villyetlnin Bahçe kazaaı dahilinde Büyük ~~ 
man ormanında 108 metre M. mikdarmda kereıtelik sa bi: 
çıkaralm11tar. 

2- Satıı 8/6/942 gilntl 1aat 14 de Seyhan Or. müdll 
gü daireıinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher metre mikibınan muhammen fiyatı 4 lira 
kuruıtar. 

4- Şartname 've mukavelename projeleri Orman Uın 
Miid. ,Seyhan Orman Çevirge Müd. ,Bahçe Orman Bölge 
liti yerlerden alınır. 

5- Muvakkat teminat 39 lira 69 kuruştur. 
6- Sabf umumidir. 
7- Orman 22/5/942 güntlnden başlamak üzere 15 

mtlddetle satıp çıkarılmııtar. 
8- Taliplerin aynı glln ve saatta Ticaret odası vesikaları 

teminat makbuzlarile birlikte Seyh'ln orman çevirge müd 
lütnnde mütepkkil satıf komiayonuna müracaatları (Ti 
odası vesikası köylülerden istenmez.) 

9- Orman 8 ay müddetle verilecektir 2028 24-29-3-
ı 

Orman Çevirge Müdürlüğünde 
Orman emvali satış ilanı 

Mlkdarı 

Hac mı Muhammen vahit fit'tt Cinıi • 
Çam M3 03 Lira Konıı 

125 000 612 50 
ı - Seybaa villyettnin O.maniye kazaıı dahilinde Karatq 

aıada SOO adet diref• ••kabil 125 M3 Çam aiacı 1atııa ç ıkanl 
2 - Satq 8 - 6 - 942 rilnü Hat t5 de Seyhan Or. Mndill 

lrellad• artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher metre. mlkibınıo mabammea fiyatı 4 liN 90 karııf 
4 - Şartname ve makaveleoame projeleri Orman umam mlld 

Seyhan orman çe. mildilrlüğ'ü Oımaolye Or. 8. Ş. yerlerden abalf• 
5 - Muvakkat teminat 4S Ura 94 karat tur. 
6 - S.tış •mamidir . 
7 - Orman 22 . S • 942 rllnüodea itibaren 15 ron 

tıp çıkanlm1ttır. 
8 - Ormaa 8 ay mllddetle verilecektir. 
9 - Talipl•la teminat •akbasları ve ticaret odıaı 

blrUkte belU edilea rilO: ve aaatta Seyhan orman çevirre 
de m0t8fekkil komlıyooda hazır balHmalar1 (Ticaret odaıı 
köyllllerdea iıteamu.) 

24-28 -2-6 


