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Meclis 1942 bütçesini ittifakla kabul etti 
,,, ıU••k.A . t• ~./ • 'T'.•• k :::;:,~.~:i~:::::~: nu ume ın . vazı1 eve gagesı ~ur vatanı. 
:;~µ;:::~·~: J:: 1nın bütünlüg" ünü ve istiklô.lini korumaktır 
dı kı: 

TÜRK ORDUSU 

Ankara 27 (Radyo r•ıeteıi) -
Biiyli'< Mıllet meclisi buıüo Hat 
14 de toplanarak 1942 mali yılı 
llauvuenei umumiye kanun layiha 
•ının müzakersine devam etmiştir. 

Münakalat, ticaret ve ziraat 
•"ki lerile Milli müdafaa vekiletioin 

lr.a,.a, bava ve deniz kıHmları mü 
2 9kere ve lta~ol edilerek m11raf 
bütçesinin tetkiki bitirilmiştir. 

Bundan ıoora, varidat bütçe. 
ıin:n müstacelen müzakeresi kabul 
olunmı.ş ve müzakereye reç'lmiı. 
l•kerdenlll alınac k iıtiblilt reımi · 
nio arttı;;lmaıına ıit "" kanan ka· 
bat edilmişti., Bana gö•e. \ıüp şe · 
lt .. rin istihlik verrisioe 52 karnş 
12 santim , ltriıtal şekerl•ria iıtıb 
Li1t verri•ine 35 karaş 30 santim 
2

•111 edilmiıtır. 

Bu kanunla ı~kerin iıtibllk 
"•rıiııioe yapılan zam, bu madde· 
nin fıy 11 tında bir dei'itiklik Y•P 
Dıayacl\lttır. Bu d"fİfİ~lik eaaseıı 
hu ıeneniıı SJo ~ iaun ıyında ya• 
Pılmıştır. 

Bundan ıonra, Mcc' is, fev· 
ka•a ie vaıiyet dolıy11ile bazı ver• 
Iİ ve reıimlere zam yapılmaı•oa 
ait kaıan liyiba11nı mü•taceho~ nü 
2•1tere ve kabul etmittir. 811 ka 
OQn, hayvaolar vrrıiı:ne, maanıe· 
le verr sine, ve muhtelif madde· 
lerden alınan iıtıb lik reıimlerine, 
lihün, müskirat, t11ı; ve kibrit 
llaüdafaa verrilerioe taal.tlk et . 
lllelr.tedir. 

Bu günkü toplantıda 1942 
0tnııınt bütce müzakereleri ikmal 
olurıınu$tur. Müvazenei umumiye 
kanununun heyeti umumiy~ıi reye 
ko ııulmu, ve 322 reyle ve mısvcu· 
dnn ittıfakils kabul olaomaştur. 

8 
Bütçenin kabulünden ıoora 

1 •ıve~il D ktor R efik Saydam 
.. u.,- ı b tt b uye Jı't miı ve şu eyana a 
ulun111uıt11r : 

b «- Arkadatlarım; 1042 aenui 
ütçesini lll •fen kabul buyurmak 

•uretile hükOınetimize ka;şı ıös· 
terllıiı olduğunuz. itimaddan dola 
Yı fertk kendi namıma, rerek 
•rcadaılarıın namına teıekldirlerimi 
lrıed . V . L 
d erıın. az.ı femiz şimdıye d · 

• • ,•~ 0 1duiu ribi, bundan sonra da 
lın ' ti 

biı 1 m"dıoıza layık olmak ve 
na,~ tevdı ettiiioiz vazifeyi iyi gör. 
bı:dııe Çllı t-nalı.tır. Büyük dünya 
bo ranı karımnda bOtçe ile kabul 
,,,;;rdutunuz bir çok kOlfetler 

ır. Ayol zamanda baodao •on, d 
l I • a karıılııacatımız bir çok 
1 °~ Uklar vardır. Gerek bu külfet 

terı lllilletimlz kabul ederken ve 
•reıt L k Jd ~ ıı:ıo ~ , 11.artmnda a ı 15 ımız bu 

ly· 'b·ü ltı biz yenerken bebemr bal 
ı ır . w 

"• netıceye vasıl olacıgımıza 
Cel llaatlalta iıtikbalde glizel neti 

•rl, karıılaıacajımıza itimadı · 

mız vardır. 

Arkadaşhram; dün oldoğıı ı'bi 
b · gün de yaran ds yrgane gaye 

miz ve yrgine taldp edf'cğimiz yol 
Türlt vatanının bütünlüğü ve Türk 
m iletinin irtiklilidir. Biz~ verdii'I 
n:z vazifeyi yaparken gözümüzün 
ö 10ode tutacaiımız ancak bu iıti

kamet vardır. Ve takip edec•ği · 
miz yol da timdiye kadar old11;u 
g bi ayni yoldur.» 

Meclis yarın ıaat 14 de top 
lanarak müzakerelerine devam ede 
cektir. 

Aalcara 27 (a.a) - Mecliıio 
btJgiJnkü top•aotı11nda Milli Mü 
dafaa Vekileti bütçetinirı müza· 
keresi münaaebetile ıöz alan dok 

Li~ya'da 
Alman 
taarruzu 
basladı 



2 BUGON 

Askerlik~---~----

AVRUPA'YA 
ÇIKARTMA 
niçin çok güçtür ? 

~ • -"~. :. '•·. • ,. • .. 4 9 ~=liii!lfifl 
Dugla~ıu ıF evkaf Udekazançver gist 

I• . - danlarr tışıyan mo 
Ur.bahar taar- Ne Fransa, ne Hollan töriıe va11ta•ar. 
ruztarına dair 

d~~~~~~;~~~~:;:! ne kimler tiıbi tutulacak 
~;:~:~:ft:a ~:~:::.,,~:~~:. ~~=~!; K a n u n L aA y· ı· h a s ı n ı n 

haberler etrafa da ve ne de Belçika ı3- <3o) tay· arasında hiç akla gelmiyen mtıs· 

yayılırken ikinci ı · yareden mürek· 
bir cf'phenin de kıyılarına kuvvet ı Çl· kep bir tayyare 

kurulması hakkın karmalara K'alkışmak filosundan ibaret· 
da bin tnrlü şayi tir. Bu tümen
alar, demeçler or bugünkü şartlar İçin- deki motörlü va· 
talıg" ı kaphyordu. • k b• 11talaruı ad e d i 

leklere girenler vardır. 

oilu~::~~o~~!~a~,m~::~::·~~~ esaslarını neşredı·yoruz ten vaz geçertık diplomasi mf'S· 
leiine girmiştir. Uzan müddet 
Fransada bulanan ve iyi Frarı· 
11zca bilen Dooglas'ın Amerika 
nın Vichy sefaretine katip o\arak 
rönderiloceği sövleniyor. 

Yağ 
sıkıntısı 

{ BaıtaraFı birincide J 
bin ara11oda amele kullanma• 
dırlar. ÇOnltil çiftçi bu aylar W 
risinde üç ameliyeyi bir arada '!' de netıce verece ır 

Raııyanın Amerİ· (3000) dir. Taşı 
ka ufiri çabuk teşebbüs sayılamaz dıiı efrad 14 bin 
yardımların yapı· -- - .::: kişidir. 
labilmesi ikinci cephenin açtlmuı Bir tümen askeri, bu tümeni 
için müttefılderini iş başına çağırı- vardıjı yerde derhal kullanmak i · 
yor. Diier biri ikinci cephe açma· çin benzin, erzak ve diiı.r ihtiyaç· 
oın zamanı henüz gelmediiioi ıöy. larıDı beraber almak üzere deniz· 
liyor. Birbirine aykırı mütalealar den nakletmek içio lizım olan de· 
dün)a umumi dütünüşlerini şaşırt niz vasıtalarını gözönüne retirirse-
mak için bin türlü propagandalar nlz hayrete düşersiniz. Böyle bir 
yapılıyor. Her taraf kendi dü,ünce tümeni taşıyan gemilerin bunlara 
lorini ileri götürmek için elindeki karaya çıltarabilcne9i için dü$mao 
bütüo vasıtaları kullanıyor, durgun 1abilinin her nokt11ında muntaza. 
suları balandırmağa oğraııyor. man va11talar bulmak imkanı yok-

Her"eı düşüncesinde aerbeıt · tur. Çıkarma hareketini bor haogi 
tir. Uzaktan bu harbe karışmamış bir sahile yapabilmek için böyle 
memleketlerde, ıükOnetla düşü ağır mazemeyi gemilerden tahile 
neıı dımağlarıo dnşüncelerini oku rötürecek 1eyyar Jiman va11taları· 
yor, işitiyor, dinliyoruz. Bu bakım Dl da lüzumunda beraber röt6r· 
dan biz Je düşündüklerimizi bir mek icap eder. 
tarafsız rörücü olarak ortaya koy. BöJlo büyük bir kafileyi düt · 
malt istiyoruz. man hava kuvvetlerinin, denizaltı 

Avıupa kıtasıoa bir çıkarma gemilerioio, ıahil müdafaa tertiple· 
hareketi yapılıp yapılamıyaca(ını rinio, denizdeki mayn ve diğer ma 
incelerken doruma bütün varhğ'iy· nia vasıtalarınm mevcut bulunduğa 
le görmek ve ona röre bir hüküm bir 1abilo ulaıtırmak içio yapılma. 
vermek icap eder. Bir neticeye va 

11 lazım fodakarhiı düşünmek bile rabilmelt için evvela hareket nok· 
taıııoı bulmak liz mdır. işin büyüklüğünü ıö.termej-e ye 

Borün Avrupa k tasında kod ter. 
retli bir aıkeri lr.uvvete sahip bir Böyle aiır va11talarla dola bir 
devletin l 11 g ltere 1abiıleri karşıııo kafileyi düşmanın bütiln lr.av 
da durma..ta oldniaou ilk evvel veliyle müdafııa ettiği bir sabile 
,öıö ıÜne sretİrmek yerinde olur. tmoiyetle yakJaıtırmalt için UZUn 
N .Jrveçin şimalinden tıpanya budu· zaman evvel bu sahiller üzerinde 
duna kadar Avrupanın garp 11hili h b k .. k 1 
bu lrnv"etio kontrolü altındadır. ta ri at yapma ıçın uğraşma i· 

l zımdır. Eter çıkarma yapılacak sa 
Bıı kuvvet ogilterenin ukeri kod 
retinin zamanla artacai1D1 düşün · bil kalluş limanından uıakıa çıkar 
mektedir, iki ıene evvel ordu na ma kafılesi de o kadar büyük O• 
mma disiplinli tek Hkeri olmıyan lor. Çıkarma kafilesinin aj'Flyacaiı 
larilterenin zamanla ordular kura· kayıplaruı hemen lı.arşılaomaıı için 
rak bir rüa kıta üurine çıkarma ihtiyat nskil va11talarının dı buloa 
hıreketi yapaca ğını bilmektedir. matı zaruridir. 
Karıısında bütün devletlerin aske· Bütün bunların yek\lnu bilyük 
ri kudretini parçalayan zırhlı ve bir ticaret filosuna kaplar. Yüzle 
motörizo vuıtıları olduionu loril· ri çok aşacak olan geıniler, onlım 
terenin Hkeri lı.umandanları da muhafaza edecek çok miktarda 
fÖrmektedir, bRrp ftmilerirıİ inal eder. 

Bol barb malzemesi, kuvvetli • 
ıillbları 1 iyi bava filoları ve en ni J ıiltereden Hollanda, Fran1& 
haytt yüksek harp kabilıyetl olan ıe Belçika sahillerine karıı böy· 

bir a1kerle müdafaası yapılmakta le bir kafıleyi emniyetle götilrmok, 
olduiana ıüpbo edilmeyen bir ıa- ç•karmayı batarmak çok rııçtOr. 
bile çıkarma hareketindeki gilçlilk· Böyle bir kafıle ve çıkarma bu H 

ler dıkkatl çekecek eo mühim nok hillerdo hem on f oliketle noticele 
tadır. nebllir. 

Norvt ç sahiller ine çıkarma 
hareketi, güç olmakla beraber, 
ırözönünde tutulabilir. Boıırfa mu· 
vaffak olabilmek için çok büyük 
fedakirlıkta Lolonmak icabeder. 

( Devamı Gçllncllde ) 

• Ramon No· Seufz film :ıa 
manmın b a 1 

varro serse· vıldızlarlD dan 
dler arasında Ramon Novar· 

ro b~ş parasız kalmıştır. Etki yıl 
dız beş ıene evvel fil'" bavatın· 
dan çekildiği zaman bankada ya
rım milyon doları vardı • 

Artilt bu para iln film yap· 
ınağa kalkıım1ş, A'1lerikada bu 
nun yetmiyeceiini öj-renince Av· 
rupava relmiştl. Novarro F,.ansa· 
da fılm çevirmek İltiyordu. Fakat 
o sırada Avrupa harı,i çıkırca 
bu işin yürümiyec~ğ''ni anlamış, 

Ameriltaya dönmüştür. 
Ramon Novarro Ameriksda 

bir kaç işe rirmiı. hiç birisinde 
muvaffak olamımaştır. Bunan üzeri· 
ne kendini içkiye kaptırmıştır. 

Geçende bir rece polisler ken· 
disini Hollyvood•da bir sokakta 
urhoş olarak yalcalamıılar , ka· 
rakola rötüraıüşlerdir • Borada 
serbes bırakılması için 150 dolar 
kefal11t htenmiştir. 

Novarro bu parayı vereme· 
diiinden receyi karakolda, yaka 
lanan s•nerıler arasında ff'Çlr· 
miştir. E•tui l'Ün hakimin buza · 
rona çıkm•ş, 50 dolar para ceza. 
11na maM Q111 edilmiştir. 

Fakat bu parayı da verme 
mişılr. Bereket eaki avukatı yar. 
dımına yetişerek para cezasını 

ödemiı kendisini hapisten kurtar· 
mııtır. • Birltıştirilen 1 Danimarkalı 

le .. .. le mObendhler çok 
u Ç u büyük bir le· 

adalar ıebbüae rlriı 
mit bulunuyorlar . Filoen adası 

cennbuodald birçok knçnlt ada. 
lan, etrafına set vilcada getire 
rek birleıtirmek için çahşıyorlıır. 
Ba adalar birlrıtiii zaman t-Q. 
yüklük ltibftrile Daaimarkanın dör 
dOocü bnyilk ada11 olacaktır. Ye 
ni adanın me1ahası 1500 kilomet. 
re murabbaı olacatından, Danı. 

markanın toprakları o niıbette 
btlyümilt olacaktır. 

Ayni zamanda bu yeni büyük 
adanın meydaoa relmoıi, Dani· 
markanın Avrupa karası ile oak· 
liyat yollarını kısaltacak ve dü. 
z.,ltecektir. 

-- Vergller biri 942, dlAerl 943 de 
olmak Uzere iki taksitte ahnacak 

--
Ankara 27 (H111usi) - Hü~ kın ot fevkalade kazançlar üzerinden bir 

vergi alınma11 hakkında bir kanun liyibuı hazırlanmış, meclise urm!ş 
tir. Encümenlerde •tetlı::ik edilroolde olan ba liyibanın esaslarına göre: 

1 - 2 inci dünya harbinin doiarduia ikfüadii şartlardan iıtifade 
edilerek normalin fov<indo elde edilen kazançlar, 

2 - Gayrimenkul kıymet artışlar, fevkalade kazanç vergisine ta· 
bidir. 

Ba saydığımız mevzuların biriocitinde vergi normal kazancı aşan 
kazanç ıulb nmanl!ldaki vasati ltirlardır. Harbin başladıiı 939 yılından 
evvelki üç senaoio, yani 936, 937, 938 yılları lcazaoçlarınıo vasatisi ele 
alınacak ve şayat 939, 940 ve 94 t ve daha !IOBHki seneler kazançları 
bu vasatiden fazla bolunuua yalnız b:r fazla kısımdan fevkalade kaza"ç 
vergiıi adiyle yeni munzem bir vergi alınacaktır. Vasati Kazancın fev
kinde kalan kısımdan evvelce normal nişbette alınmış olan verri de in· 
dirilecek ve yeni vergi arta kalan miktar üzerinden alınacaktır. 

Fakat fevkalade kazanç vergisine tibi totolmıyacak olan vasati ve 
ye normal kazançlar sermayesi belli olan t91ebbüslerde 1ermayeoio yüz 
de onuna aştığı takdirde yalnız: bu yüzde 10 normal kaıaoç sayıluak 
bundan:yeoi vergi alınmıyacaktır. 

Gayrimenkul kıymet satışların· 
dan alınacak vergi ise Ankara, ft. 
taobnl ve lzmirde ve icra Vekille
ri heyetince tayin edilecek dij-er 
yerlerde eylO\ 939 tarihinden iti 
baron ııatı1mıı Ae satılacak olan 

bina ve arularıo alış bedeli ile 
satış bedeli ar&1ındaki fark üze 
rinden tarholunacaktır. 

Yeni ver fevkalade kazançlar. 
la rayri111enkül kıymet aattşta .. ında 
yukarıda gö•terdiiimiz matra•ar Ü 

zerinde yüzde 15 - 60 nisbetin. 
de tahsil olaoacaktır. 

A - Bogün "normal kazanç 
verriıine tibi tutulan ve beyanna· 
me H&SIDa fÖre verrl verenler. 

B - Ticaretiihlarının gayri· 
safi iradiyle gündelik gayrıı.fi ita· 
zancı üzerinden vergi veren mÜ• 
kellefler arasından yalnız kanun 
liyıbaaında sayılı olan mükellefler 
(bir k11ım ticaret mahallinin nüfuıu 

Orduya Katılan 
Ankara 27 (Huust) - Ce. 

beci &1keri D.>ktor Tatbikat oku· 

lu1Jdaki bir yıllık ıhjlanoı bitiren 
ve imtihanlarında mavaffak olarak 
Qstteimenl io terfi eden renç dok· 

torlar okulda yapılan güzel bir 
törenle diplomalannı almış ve and 
içmişlerdir. 

Törende Milli Müdafaa Vekil. 
liri 11ıhhiye daireti reisi General 
Mazlum Boysan, reiı muavini Ge-

ve ticaretgibın gayrisafi iradı na· 

zarı diltkah alınmaksızın verriye 

tibi tatulmakta1 bazları da 20 bin 
nüfuı veya nüfusa 10 - 20 bin 

anıında olup da istasyon ve iıke· 
lelere 10 kikm,tre uzak şehirlerde 

ticaret yaptıklart ve ticar.,tgibla
rının gay•i1afi iradı 500 liradan 

yukarı bulunduğ-u takdırde mükel• 
lef tutalmaktııdır.) 

Gayrimenkul luymr.t artışı ver· 

risioi bina ve arsalara ıııtaolar, 
kıymetli maden ve lükı ~ya ıatıı 

verrioi de bu m'ddelori ve •n•yı 

satın alanlar verezelderdir. Fevka· 
lide kazançlar la luym~-t 1&tışları 

için mükelleflerden beyanname 
iıtanecektir. 

Ba vergiler biri 942, dijerl 
943 te olmak üüere iki taksitte 
o1mak üzere iki taks'tte alınacaktır, 

Doktorlarımız 
neral Eyup Sabri, ve~illik ileri re 

lonleri, okul profesör ve öiretmeo 

lerile aıiıtanlar ve davetliler hazır 
bulunmuşlardır. 

Diplomalara, bizzat Genual 
Mazlum Boyıan daj'ıtmış ve ge'ç 
lere atıldıkları ıereffi vazife baya 
tında muvaffakıyetler dilemfıtir, 
Ü<ul dahiliye müdllrü, rençler 
adına Generale makabele.Je bulan 
muştur. 

malt mecburiyetindedir ki bunlar 
ekim, ç •pa ve hasat işleridir. ' 
çiftçiler yanında ç1lışmakta o1 

bu amelelerin bütün yiyecek! 
bizzat arazi sahipleri taraf111dao 
min edilmek mocba,iyeti göz Öll 
ne alınacak olursa bugünkil ş• 

lar altında yai için vuileo 
memnııiyet kararının pek fı 
uz •mı, olma11odan çiftç lerin 
sribi müılcülJerle karıılaşdıkları ~ 
diliğindeo meydana çıkmıf ol 

Çı 

h. 
~rı 

itte bütün bu sebepler~en dol 
tekrar ediyor ve diyoruzkl çift 
lerimizi bo durumdan biranef ~lr 
kurtarmak ve yağ ııkrnt11ını orJ lfıı 
dan kaldırmak için sahıa müsaJ'l 1•b 
edilmesi lizım Jır ve ıartlır .. 

*" 
Fakir çocuklara 
parasız teker 

Ankara 27 (Hususi) - f' 
ve kimsesiz ailelerin bet ynşıod 
küçü~ çocuklarına para11z ş~e• c, 
daiıhlması hakkındaki bükü" hı 
ihtiva eden kanun proieıi önü be 
rünlerde meclis umumi heyeti bıı 
müıalıer~ edilece~ tir. kıı 

Dij'er taraftan ilrili malı• do 
bu işin gerek.tirdiii dığ'er ted 
lerl almakla mrşgul bulunmakt• 
Hazırlanan talimatname öoO 
deki rüolordtt tudik edilmek 
re Ba•ve~ilete sunulacaktır. 1 

y tiQ 
matnamede bu ribi çocuklar• 
da 500 rram 1'rasız ıeker f bıı 

,, 
d, me1i yuıh bulunmaktadır. 

Kanonun yiirürlüje girdı ce 
ta ıonra her vilayet talimafo• 

yazılı hnltümlere uygun olar•~ tG 
kir ve kimsesiz boluoanlarıll t, 

ke listeıioi baurhyarak merk••' 
dirocektir. do 

i .. ·• Yapılan lltat'stiklerdeo y 

tıldıiına röre, yedi yaıma ~ bi 
olan çocukların 1ay111 aşaj'ı, 

rı döı t milyonu bulma•tadır. 
milyon arasıa.iaa fakir çoc• 
seçilecek ve aynlmakta ol• 
boçak milyon lira ile fakir Ç 

laru hemen hepıi bedava f 
fııyılalanaca ktır. 

Trahom mUcad•'' 
rel•llil ., 

ı. Gaziantepte bıılonan tr 
mücadele rolılik merkezioill 111 
rimiıe naUinin münasip 0~ ~i 
11hhat ve' aletinden viliy ~ 
bildirilmiştir. ı, 

·l==================================================================:::::::=-'J 

Ep•y zaman evvel hafblık bir 
lngiliz mecmuasında bir ı:ırh 

lı (tücoeo) in mevcudu hakkında 
aıaiıdaki satırları okudum. Bir zırh 
lı tümende b a l u n m a ı ı 
lizımıelen motörize vasıtaları ah· • 
cı göziyle b.skarsı.nız bunları düt· 
man sahıllerine taıımak rüçlüğünü 
kavramakh zorluk çekmezsiniz. Ba 
gazeteye göre bir Alman tank fır 
kaJıoın kuvveti: 

l - İleri karakolu, setir vazi. 
fesi, rözcü hizmeti yapma1t nzere 

111 Tarihi Roman: 47 I ZINDIKLAR 
Semih Uygur 

•ı 
Qı 

motoııklet cüzütamı. . • 
2 - Ağıt tank lıvası. (4 alay, 

4 tank taburundan mürelr.ktp . 
tir.) Beher ta barda l O adet med. 
yum hııfıf ağır tank vardır •. 

'3 - Medyum hnk cüzütamı 
(Seher taburda ( 100) .ıdet m cdyom 
haf.f, aiır tank vardır. 

4 - Hafıf tank cüzütamı 
(B ,h ıır tabuda ( 100 ) adet med · 
yam ağır, btfıf taalc vardır. ) 

5 - Zırhlı varon otomobiller. 
6 - Tanksavar topu taşıyan 

&ubh Y•ıroolar. 
1 - motörlü va1ıtalar iberln· 

do piyade alayı. 
8 - Jstibkiın malzemoıloi ta 

tıyao motörizo va11talar. 
9 - S .bra topa taşıyan mo· 

torba vasıtaları. Bir topçu alayı. 
10 - Hafıf yardım cihazlarını 

taşıyan motörlze va11talar. 
• 11 - Top }amirat atölyele· 

f;DI ta91yan mOtOrıze Vatıtalar, 

12 - Karaaay heyetini, kaauo 

ÇEViREN ı 
Şskah ve nü.,tcJI ıöı.lerle herketf 

kendine inandırmakta büyilk bir mahareti 
vardı. Aıil bir adam olmasıoa raimen 
halkın da ellerini ııkar onlarla rörüıür

keo benim b th Macar kanlarım diye hi · 

tap ederdi. Kendisile bir iörilıen bir 

daha 1eve 1eve ona hayatını verirdi. 

·======================================='.~==~~ f üli.ip papa gırtlağını yırtarak hiddet-Beyler her gün 1abah duuından 

ıoora llıt (btüne mecli• kuruyorlardı. Ara· 
larıuda kralın adamlanndan birkaç kale 
kıımandanı da vardı. Çok def& mlinaka· 
ıalarının ıeai kaleye kadar yükttliyor 
lnaana kan ırövdeyl rötürüyor binini 
veriyordu, Adetleri mütemadiyen çoj-al· 
masına raiıneo bir bafta biribirlerile an
laşamadılar. Son ıözü Gyula oiullarıodan 
Vata• dan bekliyorlardı. Gelen haberlere 
nazaran o da yola çıkmıı l'elmek üzere 
idi. 

GündOzleri kiliıenin .tıkOoetlni 
l , I . . at 

klıneme erı rece erı 189 şarkı ve keıneo· 
ço se1leri bozuyordu. Bu halden mfıteeı· 
sir olan Fülap papa bir Pazar daa,.01 

k .. 0 ba va:ılyetten acı acı tiklyet yapar ~ _ . 
etfi. O vaız ederun çok ruzel bır atın 
kılı1enin avhıına reldiği havadisi dolaıh. 
Bunun Qzerioe kiJiledtkiler birer ikiıer 
hep dıtarı çıktılar. Fü Op papa iç•rlde 
Maroıluları tehdit ederken onlara dı11rı· 
daki ınıel atııı yüzilnü seviyor ayakla. 
ranı oktayorlardı. 

le bağınyordu : 

- Attan ve ahudan başka birşey 
anlamayan bir millete Allabın emirlerini 

telkıne memur olmak ne talihıirliktir 
yarabbi 1 

Tabii bütün bunları Litinco ıöylüyor 

ve tercüme edilinceye kadar hiç kimse 
birşey anlamıyordu. 

Babıı geçen güzel ntın üzerinde 
meşhur Bolluıi Vata bnlonuyordo. O za· 

manlar N"aa beylori kondiıini bıııbui 
olarak tan1yordu. 

V ata'oın r~lmesile Arpad partiıi çok 
kuvvetlenmişti. Ba ç >k c,ıar ayni rza• 
mand" zeki adam bııh başına bir orda 
ya bedeldi. 'E·mer Çf'hreli at•ıli rilz·l 
r•kıı•ltlı bir feoçti. f evkaJlde CHaretİ 
ıle meıhar olan ba renç ayni zamanda 

en kesltlo P•pa1tan daha kandırıth idi. 
Münılrı~a esna11nda karfıtındıki hiddet· 
ten tt pinte dahi oeıeslnl ve ıillı.Otana 
raybetaae~dl. 

Şimdi artık Erdel beyleri Bayat ile 

Baynat'ı br.kliyorlardı. Boalar da Arpad· 

lar tarafını iltizam ederlerdi. Vezir Tö 
bötöm'ün aıil kanından l'elen ba mairor 

beyler kral lıtıvın'ıo muhafız zabitliiio· 

den saray ontrıkalarile krallıia )Ükselen 
Venedikli Peter önünde boyun kırmafa 
biç bir vakit tthammül edtınezlerdi. Bu 

kral tahta reçtiji rOndeoberi Erdelli 
beyler krala biat etmomlıler mQstakil 

olarak yııamata batlamıılardı. 
Havayı dolduran asably,,t klVllcım· 

lar1 bir bir yantıo halinde kendini röı. 
ttrmete baılamııtı. Bir rüo Marot lılmli 
feoç bir papH maıik dersinden sonra 

kemanı ile Macarca bır ıarkı çolot 
başladı. Her halde terleri bir çalğıC1 

öirendiii bu şarkı kend~sine bu ol~ 
vatan uçen müşrilr.leri öill yordn. , 
z: k hocası •bundan çok milteusir ol" 
çocoia bir tokat attı. 

Türye boyundan relen Marot'uı> ~ 
beynine sıçradı ve elindeki ıı:ıl 
hocasının başında parçaladı. Baş P~ 
Tasilo ba vak'a karşısında çok "-1ı, 
davrandı ve genç papa11 arkasınd•P ~ 
lar fışkırıncaya kadar dövdürd06f'. 
ıonra zindana attırdı. Ve bundan b(ı 
kalede Macarca konuımayı ( Pito• ~ 
tium ) milli türküleri ıölemril ( fı 
fabulea rasticoraın ) menetti. Aktiıı' 
reket edenleri kırbaçla ttırcajmı ili0 

Pitkopos Geller'in bonlard• 11 

haberi yoktu. o timdi rece ,o; 
mihrap önilndeo kalkmıyor ve ıerı 

riatlyanlar üzerinde dolaşan tebl 
uzaklaıtırma11 için Allaha dua edi.1 

(Devamı var) 

•i 
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En ucuz gıdalar 
Yazan Bir tepıi kahvalta retirdiler. Doıtlardao biri içi 

ni çekti: 
YA• NO - Şurada üç buçuk lira doruyor ... - dedi -

"• başı ıdaa kalktıtımız zaman iki boça;onu eritmiş balanacığ-ı:ı.. Sa
dtee, tereya(ının kilosundan buabedin ... Dün akşımki soframızda da 
altı lira vardı ... 

Heup, kitap .•. iddia maaleaef doğru çıktı .. Dehıet içinde kaldık ... 
.. iifredatı tekrar rözden r~çirdim : 

- Y a,a11n yamadı ... En uca:r.a, en balkçı11 o •• Aynı zamanda en 
fld.1111 dı ... Zden ne Hınandır taaarlayordum. Ş11na bir methiye yaza· 
C•tıın .• Darlık zamamnda en vefalı doıtamaz oymaf meter... Bizi aç 
bırakaııyor... . 

- Zahmet etme- Refik Halit aynı mevzua aetretmit bile ... Oı~ebk 
Pek t•irane ıeyler ıöylemiş. Yamurtaaıa bir çiçek, bir yemit oldarana 
dt lit f te tbih ve istiarelerle ileri ıilrmüı. 

Ostadla bir lr.ere daha böyle - tıpatıp ayal rllncle - bir mevzu 
Çıpraşaı 1111 olmqtu. Fakat ba aeferki r•yet mantıH 1 Zira, ikimiz de 
la,rn ••vzu hem de tabiatile ea acuz ve rıılıh şey aramaktayız. ikimi· 
~ do yum~rtada karıılaşmamızclaa daha tabii hıçbir ~ey yok .. 

Anadotuda bir balk miuhç•aı 
fÖyle bir rüfte baaırlamı,. Her 
~de besteliyen de bulanacaktır. 

Şeker çdttl yllz oo yediye 
Eltmek ver mayin kediye 
ş,yet misafir rel'ne 
Ecmek retir11in hediye. 

••• 

~ Bir arkadaş da, bGyuk bir te· 
-lrde, hşçı u.talaraoın öjle tati-
l. "~• da var kenaraoa çö nelip leb 

\), Jedik.leriai ıöyledi. •' Ç11mrada 
~l llohat ekilmiş. Ne isabet ,, di 
torda. Böyle bir vaziyette, yamar· 
tı, Yalnız raute fık•acalanrıın de 
~~ hst ı i biltiln '\ruz, hece ve ıer
ı.:~. lllltra tairlerioio türlü türlü 
~•lerine, methiyelerine liyıkhr. 

ŞGpheıiz o, borilnkıı ründe 
~'' luı~araadsr. Ucaz'ak padişa· 
~dı~, Yanında da vezir viJuraıı 
b.alkı tonbahtı, zeytin .. Zira arıcak 
it lllara lıtinaden iotan yirmi otuz 
d ''111• kolayca, ucuzca karnını 

01'lrabiliyor. 
bi lier bii~llmdarın rakibi, takti 

lallltcımetçiıi olar mııf. Y o marta• 
11ı,1t· d • 
~ ' e, araııra mavi denı:r.lerdea 

talara bHkıa yapıveren torikler. 
"' Fakat belki de ıa IOn rtlnle
t. feyizli y• ğmarlarından sonra, 
d' •cu:r.lak bükOındarla•ının yanın· 
• lllıaaa.m bir demokra1i belire· 

celtr 
te ''· Dört röz'e belr.llyoraz. Ne-

ltiıa banan i k rılıaaeıinl r•çea 
~Ga hiııeder r bi oldum ı Koıkoca 
•b,L b' la Z • • •ı • k , ıı; lf la ta.. •Jhnyaf1 e 11'· 

d '-ile oa iki bnçak karaıa malol 
ı ~· Çertz kabilıodeo. ittiba açmsk 
~ıa aaıcık dr iildl. Dört kitinin 
'" kıp yem~ti hükm6ne reçtl. 

••• 
" Bıhiın yanında tavak .• Banlar 
ti llll•111leketln iki blly&lt velioime 
lerı °'.d~ldarını biae ba dulık ıene
~ \) 

1Çlllde iıpat etmiftir. Topraiın 
ı' 1lbat bakımından kifayetsiz ba
~dt~a seneler zarf •ada, illt önce 

ar 'lllldadımıaa yetifiyorlar. 
" 8ir çocaiaa neye iıtid.dı var· 
'•t keQdiıioi ooa teşvik etmell. Ka· 
._ 

1 
Ye eli elveriyorsa ancak o za· 

~~ llııııaıiki 1 Gözleri renk almıyor, 
ı.uıi .h~ciınlerin ve çizrileria gll· 
ı, tinı kavrıyamıyoua reıHm o· 

lllıı y . 
' •'r~çıa .. 

c 8•r llleaıleket de onan ribidir. 
•rçi b' . d 

, 1... 1ı•mkl hiçbir teyde iıti at• 
... de··L ._, rı Fakat bılhaeaa latiJadı· 

ti 
11 

nelerde oldaia ıa 1942 aene 

tıııiçln~e P•klli ıözültOyor. Onla. 
~ ltl 1tıneıiae çalışmahyız. Bıçlıca 
Q ~'tk ınahıalleri ve bababat ya· 
'-dı 

tllb~ ' J•ll•arta, zeytin, balak, y• 
' ... Gıda dayaoa;ı, can karta· 
ta 1 '' lı.ö\e dovnraa diye banla· .. •ti >- ,, 
ı._. d1>ad etınek hiç de ağlanacak 
"" 'i'il. 

··------------Q•c· Nöbetçi Eczaıı 
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Meksika'ya dair 
A 

1 

Mekıika da De-
mokraailer ct b. 

ABiDiN betinde harbe 
DA VER rirmek üzeredir. 

Geçen barbdf', komııı Birleş' k 
Amerika ile ara11 açık olduro için 
Almaoyaoın kendisine mütısfilc 
yabmak iıtediii ba devlet, 2 mil· 
yon ki101!9etre kare tutan arazisine 
ve 20 milyona yaklatan niifaıana 
rajmeo, batta orta orta çıpta bir 
aıkerf devlet dalai defildir. Onan 
için, M bvere harp llln edene, 
Müttefıklere ehemmiyetli bir yar 
damı do(aamar; yalnız zen~n pet 
rolleri ve cojnli vaziyetinin temin 
ettiji Hvk&fceyıi daram barımla· 
randan Domokraıilere bazı fayda. 
lara olab lir. 

Mekıikaaıa, ba barbde Mihve· 
re kar41 et bbe a1man, bize jtçoa 
harbde ba devit ti, Birleş k Ameri· 
kaya kartı mllcadeleye ittirak et· 
tirmek için, Almanya tarafından 
urfediltn fak.at aeticeaiz kalan bir 
t91ebb61il babrlattı. Ba t91ebb61, 
sade boıa ritmekle kılmamlf; 
Birletik Amerikanın Hlmanya aley 
hine baı be firmeıiade de hayli 
büyilk bir imil olmqtar. 

1917 aeneelnia ilk aylarıacla 
Londrada VVbiteball civarıoda bir 
yerde dllfmaa ıifrclerini açma dai
reaiade çallfan mOtebuıııların 

önilne berriln yıiılan bir ı&rn tif • 
reli telıizler araıın:fa bazıl•rı, ıon 
dereçe mühim bir sırrı ihtiva edi· 
jordo: Ş fre ıobayları, bHlardaa 
biriaia Alman hariciye nazın Z·m· 
mermaaıa taraf.odan Vaşlartondaki 
Alman bDytlk elçiai Kont Bernı· 
dorır. rhd•ildliinl anlamtflar 
ve ıifrenla IOD k11mmı iyi kötll 
çözmliflerdi; banan Gurine biHtla 
rayretlerlni urfederelr. ba mllbim 
tifrenla diter kar çalarını da bal· 
letme;e çalıttılar ve muvaffak da 
oldular. · 

Ba şifreli telaizde, Al•aa ha· 
riciye DUlrt bllybk elçi Berudoı ff a 
baliaaten fÖyle diyordu: 

•·Soıa derece mahremdir; bizzat 
ıizia tarafınızdan baUedilmelıdir. 

Emia bir yolla Makaikodaki Alman 
orta elçiıine rö:ıdermeoizi rica 
ederim. 1 ıubat 1917 den itibaren 
kayıcbaz ve taıtlız deaiıalh barbı · 
ni illa etmek niyetindeyiz. Bana 
raj' .... Amerikanın bitarat kalma
ıını t .. lae fallfıcaju, Bana mu· 

vaffak olamadıjamıa takdirde, 
Mekıikaya •tatıdaki prtlarla bir 
ittifak teklif etmek iıtiyonaa. Har
bin milfterek ıevk ve idarHI, ba· 

rıııo milfterek.ea akdi, renit bir 
mali yardım Mekaikaoın vaktile 
Amerikaya vermek mecburiyetinde 
kaldıjı teprakJarınm reri ahamuı 
lçio tarafı•ızdu, ba f&lllan rayet 
mahrem Hnlt• Mekaika Camhar 
reizine bUdirecek olan dtalllnb 
tarafmdaa, Birletik Amerika bar. 
be rfrer rirmez, tanaim edUecee
tlr. Camhareiline keyfiyeti Japon. 
yaya da ib1&1 etmeainl ve hemen 
harekete weçmealai telkin ediniz 
ve "•diline, tiddetli denizaltı bar 
binin, laailtereJI bir lr.ac ay içinde 
ıalb lat ...... e mecbar edecetinl 
ılmcliden lbalt ettijiaiai IGtf ca 

BUGON 

HARİCİ HABERL-ER 

Al~:~in ~;~~.·~!;Avrupa· harbinin 
başlcumandanhr•· 

ki 
Cephenin öte 
keılmlerlnde 

örıemli bir ıey ol· 
maınıştır. Pazar 
R'Ü"il 10 Alman 
tayva,.ıi tahrip 
edilm:ıtir. Biz 7 
tayy.mı kıtybettlk. 

tşbJii'i: 

Harkof cenn· 
handaki kuşatma 
muharebesi en hı· 
raretli devreaindo 
bnJanmaktadır. 
Çember içine alın· 

•JŞ olan düşman 

En bUyOk 
çevirme 
hareketi 

M"ıkova 27 
(a a.) - So•yet 
öile tabliji eki: 

bütiln rayr•tioi Almanlara ıöre: 
toplayarak doia· s J d b 

lzyam Ba,vH 
kovo iıtikametln 

ya doiro bir de- ovyet er e oz 
lik açm•i• çalıt • 

de Almanfar tar~· 
fından yapılan ta· 
arruzlar püı~ ü• tiil 
miiş \'e Almarı , 

malıtadır.Bo ınak· gunluk alametJ 
1atla yapıtan çe-

tin savaşlar dün seziliyormuş 
bota çıkaralmııtır. 

tank blrliklerlne 
aiu kayıpl•r ver· ----· Almen,Rameo ve ----

Macar teıkilleri Harkofun cenup do-
hrafmdan ·cenap ğusunda ceryan eden 

dlrHmiıdir. Bir ke 
llmde, dört Al· 

m11n tankı tahrip 
edllmlf we ba,ka 

yedi tank maJla 
tarlalar1ada bava· 

batı ve timalden 
yapılan taarruzlar muharebede yanm 

• diişınanın hareket •ı 
aerbftıtiıioi ebem mı yon ınsan çarpı· 
miyetll niıbette şıyor 
tahdit etmlttir. 

Dar bir aablda tılıııtıralan kit· 
leler, bava kuvvetlerimizin fittikçe 
artan tahrip edici darbelerine ma · 
ruz balaoduralmalı.tadır. 

Harkofoo timal iı,dopıunda 
Sovyetler taraf andan tekrar edilen 
taarrazlar pü •ldirtülmüştOr. 

Ooio cepheıinin mer~ez keıl· 
minde kovvetlerimiz tarafından ya· 
pılan mevzii taarraslar yeoi top
rak kazançları temin etmiştir. 

Alman hücum kıtalarıaıa cep· 
b"nin timal keıimiade yaptık,an 
hareketler mavaffakiyetle neticelen• 
mıttir. 

Berlln 27 (a.•) - HarkÔf mo
barebeai bOtlln ıiddetlle devam et
mektedir. Ba muharebe aıkeri aıl· 
tehaaa11lara röre, ıarkta Avrupa 
bar binin en büyük çevirme maba · 
rebeal o\arak tarihe reçecelı.tir. 

Alman ilıtnolllili, harp ıah•· 
ıında ritride kendini röıt•mrk· 
tedir. Düşman kuvvetlerinin b6yük 
bir kısmını çevlrm:ı olan Alman 
Romen ve Macar tetlulleri Harko
fqn cenap do;aıunda, batıya dot· 
ra harekette bolan•aılardır. 

Taarraa için cepheye ıevkeclil· 
miı olan Tlmo9ealr.o orda•arıaıa ba 
bilytlk luımı etrafıada lr.aralaa çem• 
ber kati ıarette ıatlamd·r. 
Alman lıavvetlerinin bir çok yerin· 
d sa deldikleri ba c• p\ede cereyan 
eden muhabere ş:mdi mutavassıt 

bir aafbaya rirmiştir. Çember için· 
de bulanan 3 kolordanun tazyiki 
.,l'aa kuvvetlidir. R111 makavemeti 
benDz muntazam derıecek bir tekil· 
de iae de, boıpolaiaa illt emare · 
leri 18zilmektedir. 

Alman m&tebuııalarına ıö ·e, 
aaha ve aayı balumıadan el' an bil· 
tiln tlddetlle cereyan etmekte olan 
ba mabarebe reçea aenenln en ba. 
yGk ihata mabarebeıile mukayeae 
edilebilir. 

Berliade tahmin edildijine ıö· 
re, Hıarkofan cenap dojaıanda ce
reyan eden mabarebede .çarp~n· 
ların 1&y111 y•rım milyona yaltıa· 
dır. Borada, Timoçealtonan en iyi 
orduları bet taraftan çevrilmiş ba
lanmaktadır. Ba kuvvetlerin teçbi· 
zatı maazaamdır. 

Moıkova 27 (ı.a.) - Sovye~ 
receyamı telalıii: 

Pazarteai ınnll Harkof iltika· 
metinde çarpı•malara devam edil· 
aıiftir. lzyam·Barvenkovo iıtikame 
tinde Sovret kıtaları dBımaa tank• 
larlle ve piyadeaile kanlı çarpıt

malar yapmqlardır. 

bıldiriob. llb .. ,, 
Almu hariciye nasın, iç 

hafta ıoara, 5 ıabat 1917 de 
Mekıikadaki Alman orta elçlaine 
rönderditi tifreli bir telıizde Mık· 
lika CambarreiıUe aynı ıartlarla 
bir ittifak akdetmek tızere teteb
bllıte bnlaomasını bildiriyordu. Ba 
ıifre de lnrllizler tarafından hail• 
dilerek Birl8fik Amerikaya bildi· 
rlldl. Bu Hıikaların netrl Amerika 
efklrı amamiye1inde bOyDk bir 
heyecan yarattı ve 6 nlıaada konf 
re Alma.a7aya barp lllnıaa kArar 
verdi. 

ya oçaralmıqtar. 

- - --• Birçok batka dit 
man tankı tanksavar birlikleri ta· 
rafından tahrip edilml,tlr. Bir Sov
yet birliği iki rlin içinde 27 Almn 
tankı tahrip edilmiştir. 

Moıkova 27 (ı.a.)- Pazarte1i 
akt•mı Le'1inrrad radyoıanan ıöv
lediiine röre, batı timal yani l•m .... 
gö tı cephe1inde fazla miktar-la 
müllahkem Alman mildaha meval-
le•i Sonet taarraalarını rGçl•,mek
tedir. Kunlo,da Ahaaa makuemet 
merkealerfnl birer birer tabrfp et 
me1de ve dil,eaa baalan reri at· 
mai• boıa boıana çtlıımaktad11. 

Moıkowa 27 (•. a.) - Rnyter 
ıj 'n11nın buaaıi mahablrf bildiri · 
yorı 

Timoçenko kıtalın ıon kazan• 
dıklara mevzileri tabk im için 48 •• · 
at çalııtıktaa ıoara Harkof c• phe· 
ılnde tekrar taar•uaa reçmitler ve 
bir kere dab• faadaıız ilerlemete 
devam etmekte balanma,lardır. iz 
yam - Bartenkovo keıimiode tid· 
detli taarruz maharebeleri devam 
etmekte ve Alıaaa bllcamlan ıarar · 
la yapılmaktadır. 

Her iki taraf da ba harbin H 

korkanç aafbalarıadan b!rine blytık 
ordalarla wirftllmlf olclntaıı• v• 
çok k81liyctli mal•eme k•llaaıldı· 
tını ıöylemekte mtlttefiktir. Ba dev 
ler, çarpışmaaı bittikha aonra ta 
raflardan barıtiıinin daha bGyilk 
bir kudrete ıabip oldaiuna röre. 
ceiiz. 

Harkof cepbeaiade çok önemli 
bir kaa ıbanın ele reçlrilmeıi içfa 
tiddetli bir mabarebe cereyan el· 
D1ektedir. Sovyet mDfrezelerl ba 
kuabayı kaJ&ttılar. Almanlar tay. 
yarelerle ptr&fGtcB, erzak H mi· 
bimmat indirdiler. Yardıma birçok 
tank röoderdiler. 

Moakova, 27 (a.a) - Reater 
ajanıının rönderdiil baaaıf maba
bir yazıyor: 

Harlıof ve lzyam· Barvenkovo 
cephelerinden relen Sovyet rapor
ları müteaddit Sovyet ordularının 
çevrildiii hakktndıtld Alman iddi· 
uıaı biç bir ıuretle teyit etme· 
melttedir. Ba raporlara röre da· 
ram aabittir. Ne Sovy~tler Harkof 
aepheıiode, ne de Almanlar Hır· 
kof cepheıindea daha dar bir crp· 
bede herbaori bir yarma hueketi 
yapmamıtlardar. Fakat lzyam-Bar• 
venlr.ovo dopaandaki Alman baı
lmıoıa kuvvetli olduia açıktır. Bir r 
keaimde banan deli ini pllyo·az. 
Naziler ba keıimdekl Sovyet hd· 
tını topla bombalıyarak ba iti ta· 
maıo\amak için ıtalr.a açaldarını da 
fÖoderdikten IOnra piyade ve ha• 
van toplarma kartı N•at• zırhlı 
kavvetleri ıGrmDflerdir. Alman 
taakl.n otomatik tlfeklerle teç· 
hla edilmif bacam lr.ıtaları t&fıyor
larclı. 

B• blcama Raa tanklarının 
yardımı ile kartı konalaıoısa da 
Almanlar ba cephenin her tarafma 
kayıba bakmak11zın tank .. uker 
allrme k tedirler, 

Gene Sovyet raporlarına rö
re, lzyam - Barvenkovo cephe· 
ıindeki Alman buluııata amacı Sov. 
yet cenahını .. ..- ve Timoçenko 
nan mllaabl...., sorlqtarmaktar. 
Be ....., Harkof ceph..W. 15 

Her gece bUtUn gUzlde allelerln toplandılı 

SEYHAN PARK'ında 
Ertuğrul · 

SADi TEK Tiyatrosu 
.:eu GECE. 

Donanma Gecesi 
Meıhur VODViL 3 PERDE Yazan: Reıat Nuri 

-----~ --Saat 19 dan 
21 c 

itibaren S A z 
c c VARYETE 

c 22 « c TiYATRO 

GiRiŞ so 40 KURUŞ 
Aileler için numarala masalar btek llzerlne rnndü:r.den ayrılar. 

28 Mogıı Perıe111h 
Tlrldye Radyodlflıyoa poataları 
Tlrld1• rad1eau, Aakara Rad1oıu 

7,30 Prorram ve Memleket 

ıaat ayarı. 

7,33 Mnzik: Karıtık pr<'fram 
(pi.) 

7.45 Alanı haberleri. 
8.00 MOalkr Karııık proıramın 

devamı (pi). 

8.15 

8,30 Evin aaatl. 
12.30 Protram ve memleket 

aaat ayara. 
12,33 Mtızikr Fuıl heyeti. 
12.4S Alaaa haberleri. 
13.00 -
13,30 MO:allr.: Faaıl pr1iram1nın 

diYamı. 

18,00 Prorram ve memleket 
saat •J•n. 

18 03 Müzikr Çifte faaıl. 
19 00 Koaat•• (Dıı poltika 

icmali). 

19,15 Müzik : Danı Mli:r.itl 
(Pi.) 

19,30 M .. leket saat ayarı ve 
Aiaaa Haberleri. 

19.45 Milzik: Yarttaa aeıler. 

20,15 Radyo ra:aet•I. 
20,4S Mlbilu S ıs eHrlerl. 
21,00 Ziraat TakYlml. 
21,10 Mllaikı Şarkı ve tllrkll

ler. 
21,30 Konaımt (Kahramanlar 

ıaati). 

21,45 Mffıik. Radyo Seofoni 
orkeatra .. ı. (Şefr Or. PrHtoriaı) 

1. Gertry / MJttl: Balet SO· 
it' ; 
2. j. S. Bacbr Kemaa Kon• 
çertoaa Mi majör. (6lk8 
Delmaı). 

3, w. A Mozart :cCoıi fan tal• 
te» UvertGıil; 
4. A. Uadow: Polonez 

22.30 Mealeket ıaatayarı, Ajana 
haberleri ve Bor1alar. 

22,45-
22,50 Y arınld Proıram v e 

kapanıf 

Zayi makbuzlar 
141507 - 7348 26/5/934 
122059 - 59 7 /6/934 
141506 - 7347 26/5/934 

Ba No. la makbuzlar ıayi oldaian
dan biç bir kıymetleri olmadıiı 

ilin olanat. 

f6D şiddetli bir HVaftaa IOnra bi· 
il devam etmekte olan Sovyet 
ilerlemeılne karı• önemli bir fi· 
ıırtma hareketi haline relebilir. 
Bana karıılık, A\man hücuma bir 
hafta kadar öace başlamııtır ve 
Sovyet mukavemetinin zayıfladıiı· 
nı ıöıterea biç bir emare yoklar. 

Loodra 27 ( a. a. ) - Reater 
alanıının ukeri muhabiri 7uı • 
yor: 

Sovyet ve Atman tebliflerha• 
bakıbru, Harkof ceph..ıact. dda 

LI- .. ıcta tr• ram bir b.hra.. ya ... ı old .a.. 
'le ..... 

Oaraman olatantlltl aa• alçGıfl 
biç ıBphe yoktar·,.-::::-·~r dere• 
ve tempo.. t 0 k 
ceyl balmaıtar. malzeme küt 

Şimdi 1oaaa.,. · 
lel bala .. ., .. ta oldafundan f6p 
la ~ ...... Taraaror'da veya 11. 
,:. pilDde beı haorl bir bGcaaı 
llakkuada hlll bir taaber yoktu. 

Avrupaya çıkart
ma niçin çok 

güçtür? 
( Bqtarafı ikincide ) 

Barad. yapılacak bir çıkarma ha· 
reketi franaa, Hollanda, Belçika 
kıyılaraoa yapılacak bir çı\carma 
kadar kayıplar vermez, faydalı ve 
neticrli olabilir. · 

lofilizlerin çıkarma bueketle 

rinde ifral altındaki memleketler· 

den faydalanmaıı imkiaı da vardır. 

l1ral altındaki ülkede hoıoatıaz· 
loklara rittikçe art ın bir halk kllt

leıi ba1anma11 ç ktrmayı yapan 
kuvvet için tabii bir yardımdır. 

Çı'carma hareketi yapılacak 

1alıillerin iklim tartlarının da ÇI• 

karma yapacak kuvvetlerle mllbia 

bir allkaıı vardır Banaa için· 

dir ki Norveç ı.hillerinin mn lafaa 

balumıodan çıkarma har• ketiai ya• 
pacak kavvet için aıD ••İt doram•• 

na rarmea iklim tartları çok mi• 
him rol oynar. 

Norveç çok ıoiaktur. Bııra• 

larda çıkarma kuvvetlerinin, Al
manların bı kıt Raıyada atradık· 
lan akibetlere atramaıını da dl· 
ş8amek icıp eder. 

Çıkarma mevkii ta1in edildik· 
tea ıoara ba mevkiin mOdaf .. a kav• 
vetleri, iklim ıartJarı, mü1&it 91-
karma mevıimi, cot•afl dar•m, çı• 
karma v&11talar•aın baınrl"nmaıı, 

yollanma11 ve daha l:in tllılü ibtl. 

yaç maddeleri röı.öoünde tatula· 

cak ve oaa röre baıarlanacaldır. 

Çık.rma itini bu zaviyeden tet· 
.tik ettıtımiz takdirde lor.it .. 

renın Almanyaya kartı da ama da· 
ha m811it olmakla beraber Avra• 
pa ltıt'a11na yapılacak bir lorilb 
çıkarma tıareketioia mavaf fa kiye ti. 
ni çok füpbeli fÖ:OyoraL Almaa· 
yanın loriltereye deoizdea bir fi• 
karma yapmHIOI İle daha roç ba· 
laroz. Olmaz uyarız lıırilterenia 
yalnız bir fanıını dütüaebıliriz. O 
da Norveçia fİmal bö'relerioe 
Rı11yadan .. ıı.er r•tirmfllı:. Raa u
keri buralarda ea rüıel bareUt 
yapacak bir kuvvet olabilir. 

YokH ne Fraoaa, ve ne de 
Hollanda ve B elçi <a lnyllarıaa 
kuvvetli ç•karınalara kalk fmalE iMi· 
rOnkü şartlu içinde net ıce .... 
cek bir teşebbüs aayrlamu. 

Burün lnrilterenla elindeki 
gemiler de b J it• yeter ve yarar 
olmaktan uzaktır. Ayal zamanda 
lnriltere ba 91karma için anavataa 
kuvvetJerloi kat'iyyen ayıramaz. 
Dıier lcoloaJ ukerlerl de (me1ell 
Hintliler) iklim tartları karı11ıada 
bOJl1k sorluk.lar ve fellketlere ai
r&r· 

Bir taraf11a devletin i•tejiyle 
vey• tıpkı Almanlann Norveçte 
J•Ptıtı ribi rizU ıarette hazırlık. 
lar yaparak aot bir darbe ile illa• 
vaffak olmak imklıu olta bile Al· 
maa itral 1aba11 civarında b6yle 
devletler yoktar. lıpanya Ye Por. 
te~iz ~~vletleri belki röıönilne , ... 
tinlebıhr. fakat ba iki devlet dı 
çok kereler, tarafaızhk ıiyaaetioi 
rüderek. kendilerini müdafaa ... 
minde oldaklarıııı bildırmitlerdir. 
Baoda da muvaffak olmak dOtlal· 
lemeı.. 



4 BUGON 

Yazlık Sinemanın IAısaray Sinemasında 
ilk açılı; proğramını te;ıkil eden ve büyük artist 

/ 

• BU AKŞAM 

.. 

H E R B E R y M A R 5 A L L iki Guz.-ı ve MUkemmel Film Birden 
· 1- Dramatik ve ıürük levici bi r mevzua sahip büyük artist T•rafından fevkallde bir t•rzd• yaratılan 

Ccisus Aşıklar 
Emsalsız süper filmi ile kıymetli okuyucularımız 

Mualli - Muzaffer Ilgar- Necmi Rıza 
nın nefis tarkdarHe sUslU • 
CEMiLE 
Türkçe sözlü ve şarkıll 

Büyük şark fılminin kazandığı görülmcmiı rağbet kar· 
şısında bir kaç gün daha devam edeceğini müjdeleriz. 

Yer bulamayıp da göremlyenler için 
bu b U y U k f 1rsatı kaçırmayınız • 

Pek Yakında 
Sinemanın yeni GRETA GARBO'su 

SIGRID CURIE 

Unutulan Kadın 
Müstesna filminde ••• 

il An 
Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye kaoarasında istihsal edilmekte o1an buzun 

kapata zarfla yapılaa münakasuında verilen teklif mek\upları 
kanuna uygun olmadığından kabul edilmediği ve yeniden 
yine ayni şartname dairesinde ve kapalı zarf uıulile münaka
ıaya konulmuıtur. 

2- Muvakkat teminatı (250) liradır. 
3- ihalesi haziranın 16 ncı salı günü saat on beıte be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi Belediye yazı işleri mlldürlüğündedir. ls

teyenltr orada görebilirler. 
5- Telchf mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilm•ı olmasııarttır. 
6- lstekliler!n uıulü daireıinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ıhale günü muayyen saatta belediye riyasetine 
vermiş olmalan ilin olunur. 2039 28·3· 1·13 

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

aşaj'ıda numaraları ve muhammen llira bedellerile muvakkat 
teminatları yazılı mağazalar hububat ticaretinin kalkmış olma• 
ıından her işte kullanılmak üzere ve şartnamelerine göre 
1 Haziran 942 tarihinden itibaren bir ili iki sene müddetle 
kiraya verilecektır. 

2 - İhalesi Mayıım 29 uncu Cuma gtlnü saat on beşte 
~elediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. istek· 
lıler mezkur gün . ve saatte yatırmış oldukları teminat mak-
buzlarile birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek 
ıçm her g ün Belediye muhasebenine müracaatları ilin olunur. 
Senelik Muvakkat 

icarı teminatı Numarası Cinsi Mevkii 
150 11 25 28 Dükkin Kolordu caddesi üzeri 
6S 4 87 30 
65 

:ıt • > 
4 87 32 • • • 

65 4 87 ,4 ,. ,. ,. 
46 3 45 36 ,. 

:ıt • 
65 4 87 38 ,. » • 
65 4 87 40 ıt > ,. 
65 4 87 42 ,. 

44 • ,. 
65 4 81 • 

46-66 
,. ,. 

150 11 25 > • • 
65 4 87 48 • • • 
65 4 87 50 :ıt • • 
65 4 87 52 • :ıt • 
65 4 87 54 ıo • :ıt 

65 4 87 58 ,. :ıt 
:ıt 

65 4 87 60 ,. ,. • 
65 4 87 52 ıo • :ıt 

ıso 11 25 62 » Butday pazarında 

150 11 25 6t ,. ,. > 

150 11 25 68 ,. ,. • 
ıso 11 2S 1o ,. » • 
lSo 11 25 72 ' :ıt 

,. :ıt 

loS 7 87 74 • ,. ,. 
250 18 75 76 :ıt » 

,. 
300 22 so 18·8o > • » 

1992 14-17-26-28 

LOUIS JOUVET 
in temsil ettiii rrıı.n sızca sözlü 

Artistler Mektebi 
Bir Sanatkarın Meraklı Hayatı 

2- Mac~ra filmlerinio eşıi :r. yaratı cıl a rı 

WIL YAM BOYD'ın en heyecanlı 
ve meraklı filmi 

G6nDllD Suvariler 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Orman emvali satış ilanı 

Mikdarı 

Cıosi 

Çam 
Hııcmı Mobsmmen vah1t fiyatı 

M3 03 Lira Kuru1 
125 000 612 50 

1 - Seyhan vilayetinin Oımanive lraza11 dah'linde Karataş orma· 
nıoda 500 a-iet direje makabli 125 M3 ç,m atacı cı1tışa ç knrılmışbr. 

2 - Satış 8 - 6 - 942 fÜoü Hat t5 Je Seyhan Or. Müdür da
irrsinde artır aa ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabını n muhammen fiyatı 4 lir« QO kuruştur. 
4 - Şırtoame ve mukavelename proj,leri Orman umnm mfidürlüiü 

Seyhan ormaıı çe. müdü -lüğü Osmaniye Or. B. Ş. yerlerden ahnır, 
5 - Muvakkat teminat 45 lira 94 koroştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 22 • 5 • 942 rününden itibaren 15 gün müddetle ... 

tışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman 8 ay müddetle verilecektir. 
9 - Tal:p'erio teminat makbuzları ve ticaret oduı veıikala"l ile 

blrl:kte belli edil•n gü ·: ve Hatta Se-yhın orman çevirre müdürlilğün· 
de müteşek~ il koıni~yonda hazır bıılunmaları (Ticaret odası vesikası 
köylülerden itter.mez.) 

2027 24 - 28 - 2 -6 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden : 

il An 
1- İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni iıtaı

yonlarla İdarehane, Gazhane, Barut deposu, lmlibane, Yaprak 
tütün depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 
6 milyon kiao balya halinde yaprak tütün, sandık içinde ma· 
mul tütün, ,Müskirat, Barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve 
çuvalaız Tuzlar ve sandıklı Tu.: ıle bunların boı mahfazaları 
ve saire bilcümle eıyanın nakli işi (idarede mevcut şartna
mesi mucibince) mekavele akdi tarihinden itibaren bir ıene 
müddetle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/S/942 tarihine raslayan Cuma günü saat 
16 da İobisarlar Başmüdürlüaünde teıekkül edecek komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak iıteyenler 

satış şubesine mllracaat etmelidir. 
4- Ekııltmeye iştirak edeceklerin beher tonun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın % 7,S güven 
parası olan 675 lirayı ihaleden evvel Makbuz mukabilinde 
Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 1974 10 17-28 

iaşe müdürlüğünden: ı Hatkevi Reisliğinden: 
1 - Yarın ekın ~ı... almı.k iç·n Adana Halkeviode açı•acak 

fırınlara ve ışağıda yazılı bayilere, aile gaı.inoınnun şartnamesi tidil 
karne ve hüviyet cüzdanlarile mü· edilmiştir. 

racaat edilecek ve bu iki vesika En mühim demirbaşlar temin 
fırınlarda ve bayilerde bulundura edil1ıct ktir. Taliplerin Adana Halk· 
lacık memurlara gÖtterilerek İŞ'I · evi Bürosuna ıütatle müracaatları. 
ret ettirdikten ıonra ekmek alına 2041 28-30-2 
bilecektir. Bo iki vesika şahıan 
retirilınelde beraber bir ail e efra. 
dana aid vesikaların tamamı bir 
kimse tarafından da ret rı lebilir. 

2 - 31/5/9~2 pazar rü:ı ü 
alrşamıoa kadar devam edecek 
olan ba muameleyi yaptırmıyanl~· 
rın müddetin bitiminden ıooraki 

mllracaatları dinlenmiytcektir. 
3 - MHealdp a-iinlerde de 

•"aıek almak için fırınlara veya 
bayilere ke1ilmiı kuponlarla dejil, 

"

karnelerle mllracaat edilecek ve 
•rnelerde k I 

rafından lıt: .
1 
u~o ar Hhcılar ta· 

1 b• ki 11 dııı.tıın ıonra ekmek a a ı ece erdir. 
4 - lkiocl defa k 1 L arne a maıı. 

imkanı olınayacıtı i~io h k . , I . L f er eı . 
karnesmı yı mana aza edecek ve 
raip olm11ına mahal verıniyece,tir . 

1- Çeçen te Rahim: Kartı · 

Tashih 
Guetemiıin 26}5/942 tarih ve 

531 1ayılı nüıhasında Fiyat Mora· 
kaba komisyonu reisi ii iliomın 
l inci maddesinin B fıkraaıoda ya· 
zılı (% 5 ili aekiı aıith) olacaiı 
yude (O/o 5 onda Hkiz uitl) 
f"klinde ç kmııtır. DUzelt'rı. 

yakada 
2 - Haydır Karş •ya kada 
3 - Ahınet Merk~ıli: lımet 

loönQ caddesi 
4 - Hasan Ahş: Ziraat Ban· 

k~11 arkası 

5 - Hilleyio Horoıotlu: Babı 
Taua1 

2<MO 

Asri Sinemanı 
YAZLIK BAHÇESİ 

ASFALT CADDE 

Açıht töreni şerefi 
büyük zengin proğı 

-1-
İlihi bir aşk ... Harikulide bir macera ... Kuvvet~ 

muazzam sahnelerle dolu muhteşem bir film .. . . . 

POLA NEGRl'nin Türkçe sözlü 

MAZORKA 
- 2 -

Son zamanın son harika~ı. tayyarelerin oynadığı 
titretici heyecanlarla yaşatan günün faheseri : 

20000 KAHRAMA 
Yaratıcıları : PRESTON FORsTe 

INGRAT BERGMAN 
- 3 -

Son derece eğlenceli : Miki Mav 
PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN AŞK - REBEKA gibi 
şaheserleri yaratan : 

LA~RENCE OLIVIER'in en sofi 
ibdigerdesi: ALTUN HALK~ 

T. iŞ BANKASI 
Küç~ik tasarruf hesapları 

1 9 4 2 iKRAMiYE PLAN ı 
KE,IDELERı 

l $•6at, 4Magı•.3Afadoa,Zllcinciteırin tarilılerind• 

1942 iKRAMiYELERi 

'»16 

1 Adet 2000 Ur alık 2000. "'• -
3 .. 1000 .. - 3000 • ff/c 

2 " 7SO .. - 1500. 'de 
; .. 500 il - 1500 

10 
" 

2SO .. - 2500. 
40 " 100 

" - 4000. 
so ,, so .. = 2500. 

200 ,, 2~ ,. - 5000. 
200 

" H> ,, - 2000. 

TUrklJ• ı, Bankaaına par• y•t1rm•ld' 
nız para blrlktlrmlt ve t•lz almıt olma•• 
ı:•manda t•lllnlzl de deneml• oluraunuz. 

942 M od e-1 i 
TELEF UN K EN radyolarımız gelıni 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmakaızın mü 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine 
154 GwK modtJleri radyo meraklilarına hararetle t 

olunur. 

TELEFUNKE 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arası" 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

lslalaige, Ulıılcıılo, Feozipoşa ve müt~madi e 
elelct,ilci •ntralı olan ıantige · me,kezle1ine 
ol•nıır . 

\,t 
)!), 

ıı,Q 

\,d 
ı .... 
lııt 

tıbi 
~'ıı 
ht 

IŞIK TiCARET EVi d1ı, 
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