


2 BUGON 

A kerlik 

31 M yı 1942 --

ihver cephesi n Avrupa Hattı 
T nununun bfr 

d ği iyor 

yapma ist · y r - ir Bulgar şimendifer he
yeti Ankarada temaslar 

yapıyor 

-
An knı·a 30 (Hususi muhabir• 

mizden)- Ac;keri ve mülki tekaul 
kanununun 16 ıncı mnddesıni de 
ğiştiren bir knnun p roiesi ha:.arlntı 
mıştır. Maddenin ı.on şekli şu ol• . 

Şimdilik ilk hedef Asya' da Çini Avrupa' da 
Rusga'gı kat'i surette mağlup etmektir. 

- -
Ankara 30 (Hususi) - Birkaç ründenberi şehrimizde bulunan 8ul

rar şimendifer heyetile alakadar vekaletler arasında müzakereler devam 

etmektedir. 

caktır: 
4< T ekaüt oldukları lnrlhte~ 

rütbe veya sınafında on seneyi de 
dormnş olıınlarn mnfevk rütbe ve 
ya sımf maaşı üzerinden tekııii0 
mcaşı tahsis oluncaktır. Bu gibile! 
teknütlüklerden evvel ölürlerse ye 
tim maaşlcrı mnfe\•k rütbe ver• 
sınıf üzerinden bağlanacaktır. f-lur 
men veya icilen tekaüde sevkolf 
nanlar kanunun • bu madde1iııd~ 

J 
d d h \ yerler zaptolundnğuodan yakında 

~pony.a:yarım yıl a? 8 a 1 düşmesi muhtemeldir. 
az bır zamandanberı Uzak· 

doiuda yıllarla kurduğu muazzam Çekiyangın zaptı Çunking için 

taarruzunun hedefi, Libyadan lngi 
liıleri çıkararak onların dikkatini, 
dün de yazdıiımız iibi, yeniden 
tehdit altında kalan Süveyşe çe· 
virmekten ibaret olor. 

Bu müzakerelerin mevzuunu Hu:iranın 10 veya 15 inde açılacak 
olan Avrupa hattına ait tarife ve müşterek gar me1elesi teşkil etmekte· 
dir. Bulgar heyetine bugün Anknra Palasta Hariciye Vekilimiz tara• 
fından bir ziyafet verilmiıtir. 

tasarlar dairesinde, hedeflerinden maddi ve manevi büyük bir kayıp 
~aşmadan ve sapmadan, bUyük bıı· olarak ve aynı zamanda Japonların 
şnrılar elde etti. Oııuo şimdiye ka· milli Çin merkezini doğudan da 
darki azim mavaffakıyetlerinin anah· tazyik etmelerine imkan verecektir. 

O halde mihverin şimdilik baş
lıca hedefleri Aıyada Çirıi ve Av· 
rupada Rusyayı kat'i surette altet· 
mektir. 

Hangi vergilere ne 
nisbette zam yaplldı 1 

istifade edcmiyeceklerdir. 

tarı Uzakdoiuda Amerika ve Çekiyaog ve Fu-Çu doiu Çin 
logiliz donanmalarana Pearl . Ha~ sahillerinde Japonlar tarafından İŞ· 

Bir memur vekilet e"1' 
1 

burda Mı&lezya doğusunda ve dı fal edilmesi Çunkiogio Birmanya Bo eınada Japonyaoıo • Avus-
ğor y~rlerde kat'i birer darbe fo. üzerindea olduğu ıibi balı Pasifik tralyanın şimal doğutondaki adaları 

ren landı 
Ankara 30 (Hoııu ·i muhabiff 

mizden) - Emoiyet işleri urı:ıo~ 
müdürlüğü birinci daire reisi lh9' 
Sabri, görülen lüzum üzerine .,.,, 
kalet emrine alınmıştır. 

dirmesi olmuştur. kaçalı:çılık yollarından dıı mııhrum işgalde devam etmesi mümkün ol· 
Batı pasifığin sa ve havaların edilmeıi demektir. O halde Çinin duiu gibi Avrupadaki büyük mih. 

da mutlak hakimiyeti kıızanan Ja hnriçle yalnız Rusya ve Orta As· ver devletlerinin Afrikada lngiliz. F ev kal ide vaziyet dolayııiyle 
bazı reıim ve vergilere zam ya· 
pılmış, buna ait kanun liyibası 
mecliste müzakere ve kabul olun
muştur. Yeniden zam yapılan ver
ri ve resimler şunlardır: 

Tiyatro, sinema ve konserler· 
de alınan resme evvelce yapılan 
yüzde on zam yüzde otuza çıka · 

rılmıştır. 

ponlar için, Filipio adalarına ordu yadan geçtn uzun bir kara yolile lere tazyikte bulunmaları, Rusyaya, 
çıkarmak, Hong;Kongu zaptetmek, irtibatı kalmıştır. Bu suretle Japon· Hindistana ve Avustralya ya gide. Maarifte bir tayin 

Şehrimiz istiklal ilk okulu b' Siyamı ittifakına ,..-------- y A Z A N --------- cek malzeme ile 
alarak Malezya· 1 1 H E 1 takviye lıot'alan. Banka ve bankerlerle sigorta 

şirketlerinin muamele vergisine ~v 
velce yapılmış zam bir misli art
tırılmıştır. 

.. • t l'". d l 1'111 

yı, Sinıapuru, Ho· E. Genera . mir Erkilet nın bir kısmını 
landa Uindistanı· ----------------- olsun buraya çe• Maktu damga resimleriyle dam 

ra resmi kanununun 33 üncü mad 
desinde yazılı evrakın re•mine ev· 
velce yapılmış yüzde elli zam bir 
misli arttırılmıştır. 

ogre men ıgın e uzun sene er ., 
şarak kendini muhitine sevdireoB 
Kemal Altan, Gıızi terbiye ens1 

tüsü Pedog-oji şubesinden me:ı~ 
olmuş ve viliyr.timiz ilk tedrİ~ 
müfetlişliiine tayin edilmiştir. Vı 
Kemal Altana yeni vazifesinde 

nı ve Birmanyayı istila etmek, ayni 
zamanda Avustralyayı şimal ve 
şimal doğudan saran Timor, Yeni 
Gıne ve salamon adalarına kadar 
uzanmak arhk imkin dairesine gir 
mlş ve bütün bu büyük referler 
hayrete dtğer bir hızla neticelen· 
miştir. Bu kadar büyült başarıların 
az zamanda kazanılabilmesinin se· 
bepleri, Japon vasıflarından olan 
iyi hazırlılı;, aı.im, milli irade, ta· 
hammül ve fedakirlık kelimelerile 

ifade olana bilir. 
Japonların Holaoda Hindista· 

nıoı istila etmelerini müteakip Avus· 

tralya'ya saldıracakları ve Malez
yadan cenubi Birmanya'ya geçe· 
rek Ranıun ile Bengale körf ozioin 
doğuıundaki Andaman adalarını 
işgalden sonra Hiodistana ve biç 
olmazsa Seylan (Serendib) ada1ma 
asker çıkaracakları sanılmıştı. Eo 
alfıkah ve salihiyatli logiliz, Ame· 
rlkalı ve Avustralyalı devlet adam· 
larile askerleri bu yoldaki tabmin· 
lerini açığa vurmaktan bile geri 
durmamışlardı. Fakat Malezya, Sio 
gapor ve Holanda Hıodistanınıo 

zaptından sonra Japonların hedef. 
leri sarihti: Avustralya'yı şimal ve 
doiudalJ 1aran adaları birer birer 
ve yavaş yavaş almak ve Fılipin 
adalaranın zapt ve işgaline devam 
etmekle beraber Birmanya'yı zapt 
ve istila etmekti. Çünkü ancak 
bu suretle Amerika batı Pasifikten 
tamamlle çıkarılacak ve Japon 
hava, kara ve deniz kuvvetleri biz· 
zat Çin ile Hıodistanı veyahud 
Avostralya'yı tehdit ve teshir ede· 
bilecek bir durama girebilecekti. 

J aponl.ua bu olağanüstü 
müsait durumu verm~k 

üztore bogüo bir olay olan Birman 
yaoın fetih ve zaphndan sonra da 
bir çolr. ilgili kimıeler, Japonların 

Hindistan üzerine yürüyeceltlerini 
sanmışlardı. Halbuki biz, daha üç 
ay evvel böyle bir hareketin ancak 
bir hata olacağını ve Japonlarıq 
Birmanyadan sonra ne Hindiıtan 
ve ne de hatta Avustralya üzerine 
yürümiyerek, b e ş yıldanberi 

Ü l Çl·n harbini bitirmek için 
ı rege en Y 
Blrmanyadao, cenubdan ve ~oı 
Tıe boyunca dorudan Çunk1nge 

·• · · yaz taarruz etmeleri iktiza ettııını • 
mı~ ve sebeplerini sayarak izıh e.t 
mlştik. Yalnız yaz yaimurlırile Bır 
manynoın ~imal doğusundaki Çinin 
Yunnan ey Jetinin yüksek dailar1nıo 
Japonların Birmanya-Çunking yo 
lo boyunca Çonking iıtikametinde 
hızla ilerlemelerine mini t~kil ede· 
ceii muhakkaktır. Nıtekim Japon 
askeri hareketleri ıimdi burada bir 
çok güçlüklere çarpmış ve hatti 
dnra\damış görilnüyor. Fakat bunun 
yerine onlar şimdi Şanghayın cenup 
batısındalr.i Çelr.iyaoı eyaletinde 
Çfn milli lr.uvvetlerUe çok ciddi ve 

ati bliyük muharebelere glrişmif 
bolonuyorlar. Çektyangın merkezi 
Kin·Hva henüz zaptolunmadıyaa da 
)la bqk ndin 9imal vo bat111ndakf 

ların milli Çin ile bir kaç ay uira- k virmek bakımından faydalıdır. 
şarak onu altetmesi imkan dairesi· r Zaten ltalyan ordusunun ehem 
ne girmiş oluyor. miyetli bir kısmı işsizdir. Almanlar 

J aponya, Çin meseleıini ber- 400 - 500 kadar zırhlı araba ile o 

taraf edebildiii zaman mib kadar uçağı doiu cephesinden ayı· 
verin Avrupadaki iza devletlerinin rarak Libyaya göndermekte bir be· 
de Ruı ordularını mağlup ederek is ıörmedikleri taktirde bir Libya 
Volgayı aşmış, Kafkasyayı almış 
veyahut bu hedeflere yaklaşmış 

bolunmnları ihtimali vardır.Sn tak· 
dirde Japonya ile diğer mihver 
devletlerinin Rusyaya önden ve ar· 
kadan müşterek umumi bir taarruz 
yaparak onun işini bitirmek isteme· 
leri mantıki olur. 

Almanyanın doğu cephesinde 
işi ağır alması ve şiddetli sıcağa 
rağmen şimal doiu Afrikada yeni 
şışartma ve oyalama muharebeleri
ne ririşaıesi belki de biraz sonra 
Rosyaya karşı Japonya ile mü~te· 

rek bir umumi taarruza reçilmek 
üzere ooao Çin işini bitlrmoıino 
intizardan ileri geliyor! 

Çünkü Sovyet orduları, Har. 
kof ta olduğa gibi o asıl olsa bü
yük taarruzlardan reri durmaya• 
caklar ve Almanlara büyük başa
rılı karşı taarruzlar yapmak imkin
larıoı vereceklerdir. Sanların ne· 
ticesi tabiatiyle Sovyel ordularının 
yıpranması ve Roııtov, Moıkova 

ve Lt'!ningradan Almanların eline 
düşmeıl olabilecektir. Onun için 
böyle bir umumi tasar akla gele· 
bilir; fakat Almanların teşebbüsü 
doğu cephesinde u:ıun müddet 
Ruslara bırakmak istiyecekleri u 
mnlmez. Bu sebeple onların, Japon· 
ların Rusyaya taarruzııou beldemi· 
yerek nihayet pek ya\ında doğu 
cephesinde umumi taerruza g•çe· 
ceklerini kabul etmek d.ııha doiru 
ve daln makuldür. Bu ta'ırfrde de 
şimal doğu Afrikadaki yeni mihver 

seferi artılı: şaşılacak bir şey ol· 
maz. fakat bizzat M111rın ve Sü 

veyşin zaptı daha çok kuvvetler 
istiyeceii içln1 Avrupa mihverinin 

başlıca kuvvetlerile doğu cephe· 

sinde en zorlu bir düşman karşı· 

tında bulunduğu şu sırada, memul 
değ-ildir. 

Ftansa meselesine relince, bu 
memleketin mihveri oyaladıiı 

ribi Almanyaoın da,. Roıya zeferi 
bir o\ay ohıneaya kadar, Vişinin 
sadece zincirini elinde tutmak is· 
tediii a~ikardır. Almanya, Ro•yayı 

yendikten sonra Franıaya bütün 
arzularını kabul ettirerek onu be-

raber sUrükliyec,.ğini şimdiden keş
fetmek güç değildir. Fikrimizce, 

Avrupa mihverinin lran, Iralı:, Bae
ra, Suriye, Fılistio, Süveyş, Mısır 
ve bütün Afrika meselelerini te· 
melioden halle kallı:ışması, Japon· 

yanın da dofu ve Orta Asya, Hin· 
distan, Avustralya düiilmlerini çöz 

mesi hep Çin ile Rusyanın tama· 
mile yenilip altedilmelerine bailı· 
dır. Çlo ve Raıya ayakta kaldıkça 
mihver için hedeflerine varmak 
şöyle dursun onun kendisini son 
bir ma;labiyelten kıırtarmaaı imkô 

oı da bulunmaz. Onun için ne 
Jıponya ve ne de Avrupa mihveri 
Çini ve Ru•yayı bir tarafa bıraka 
rak şimdilik başka hedeflC'lr peşin. 
de koşamaılar. 

"Cumborlyet., 

Bu:ıdan başka ihracatçı ruh· 
satnameleri 100 lira. Bu rubıatoa 

melerde yazılı her bir ihraç mad· 
deleri grupu 25 lirn damıa resmi· 
ne tiibi tutulmuştur. 

Hagoanlar vergisi 
Hayvanlar vergiıi şöyle tesbit 

olunmuştur: Merinos koyunu 40, 
tiftik keçi 45, koyun ve kıl k~çi 

80, sığır 45, manda 125, deve ve 
domuz 150, at ve katır 125,eşek 25 
kuruş. 

Nakliyat '1ergisi 
Nakliyat resaıi vergi nisbetleri 

zamları: Birinci mevkide yüzde 15 
ikinci mevkide yüzde on iki buçui. 
üçüncü mevkide yüzde 5 olarak 
deilştirilmiştir. 

Yolca nakliyatr haricindeki 

hor nevi naldiyattan alınmakta 
alan nakliyat resminin nisbeti yüz
de ona çıkarılmıştır. 

inhisar maddeleri 
Tütün ve içkilerden alınmak· 

ta olan milli müdafaa verıilerine 

yapılacak zamlar da kanunda gös 
terllmiştir 

Ancak bu zamlar da eıasen fi. 
yatlara iln ve suretiyle tatbik edil 
mekte olduğundan, bu inhisar mad 
delerine yeniden bir zam bahis 
mev%uu deiildir. lnbiııar kibritleri· 
nin b e h e r i n d e n alınmak 
ta olan müdafaa vergiji 2,25 ku. 
rıışa ve çakmak taşlarının beher 
adedinden almmakta olan 3 kuruş 
müdafaa vergisi 9 kuruşa çıkarıl· 
mıştır. Bu arttırma neticesinde 
bir kutu kibrit 4 kuruşa satılı..calc· 
lır. 

Yapılan diğer ~omlar 

Tilrkiye dahilinde imal oluoan 
maddelerle yabancı memleketler· 
de İmal olunup Türkiyeye ithal 
edilen maddelerden alınan muame· 
le vergilerinin nisbeti yüzde on 
iki buçuğa çıkanlmışhr. 

lstihldk verıisi 
lstiblik vergisine tabi tutul· 

muş olan maddelere eşyanın nevi· 
ne göre muhtelif nisbetlerde zam
lar yapılmıştır. 

Bu zamlar, deri ve deriden 
mamul eşya ile demir, çelik, bakır 
ve bunlardan mamul eşyanın ver· 
gilerine lki misli, ham kauçuk ve 
mamulatı, pamuk, yüo, keten, ip · 

lik ve menıucatı ile bu mensucat. 
tan yapılmış eşyanın kiğıt, cam, 

çivi ve poraelen ve muşamba ma· 

molitının vergilerine yüzde elli, 
ipek iplikleriyle, ipek ve mahlut 

ipekten hazır eşyanın vergilerine bir 
misli ni,betindedir. 

Posta müraeleleriyle telıraflar 

dan ve hılefon abone bedelleriyle 

şebir ve milletler arası konuşma· 

lardan alınmakta olan milli müda· 
faa verriıi bir misli arttırılmıştır. 

lbracat vergisi nisbeti yüzde 
ooa çıkarılmıştır. icra Vekilleri 
heyeti lüzum gördiliü msllar için 
bu vergi oisbetini indh·ebilecektir. 

BugUn yerli undan ek
mek çıkarehyor 

Bugünden itibaren şehrimizde 

yerli undan ekmek c;ıkarıJmağı baş. 
lanacaktır. Ôğre!1diiimize göre 
600 gramı 10,5 kuru1 olan ekmek 
fiyatları da yirmi para indirilmiştir. 

şarılar dıler iz. 

Halkavi daktilo 
bitireni er 

Halkevinde açılan daktilo "11 

sonda dersler bitmiş ve imtibaııl 
yapılmıştır. Dün saat 18 de kll 
bitirenlere törenle belgeleri 
miştir. 

Hemus suyu nereıer1 

sulaıacak? 
Oımaniye ve Ceyhan kazaları 

zisini müştereken sulayan HııOI 
suyunu yerinde tetkik için Ceyb 
gitt•ğini evvelce haber verdiğ' ~ 
çeltik mütehassısı B Hıırun 0° 
şehrimize dönmüştür. 

Öğrendiğimize göre, Haıll 
suyunun üçte ikisi Ceyhan kıtı' 
çeltik ve yazhk ekim sahaları iÇ 

üçte biride o~maniye kazası .~ 
sahaları içio ayrılmış ve bu tıı~'j 
matı temin maksadile ilti su 1tofı 
cusu tayin edilmiştir. 

Bu hafta içinde fenni su te 
kapakları yapılacaktır. 

Ellerinde bıçaklarla ~ 
birlerine glrmltlet 1 

Diln saat 11,30 da şehriıı>1 

bir bıçaklama hadisesi olaıll~~ 
Çocuk lakabile maruf Ali ile 
Devriş ve Ekmekçi Abdurrah 
kavj'aya tutuşmuşlar, Abdurrnh19 

bıçağıyla Aliyi sol omuzuodıı11 

böğdinden yaralamıştır. 
Hadise yerine yetişen ~ 

memuru Rıza Bardakcı suç.1 1 
yakalnmışhr. Çocuk Ali meıııl' 
haııtane!!iode tedavi altına alıP 
tır. 
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Marton 1evdiği yegane km ve nefret 
ettiği yegine adamı karşuıında görünce 
elindeki kırbacı hafif hafı( 1ağa sola sal· 
lamağa başladı. Soora Tasilo'nun önüno 
aıaralr. yavaş bir sesle 

- lıtemiyorum 1 dedi. 
Papaılar hayretle blribirlerine bakış· 

tılar. Tasilo karanlık bir sükOnetle 
- Ne diyorsun ojlum • dedi. 
Mart on bu defa daha yüksek bir 

sada ile 
- lıtemiyorııml diye cevap verd' 

f d 
. ı. 

Her tara ı ~rın bir ıeuiz:lik kapla· 
dı. Baş papa• bır saniye rözlerini kapa. 
dı. Sonra soğuk bir li1anla 

_ Adyi bağlarınızı diye emretti. 

ltk olarak Marton'on üzerine atılan 
kiliH uıaiı, kafaıını bir çekiç darbesinin 

lndlj'inl hi11etti. Etrafın~• herıey dön• 
meğe baıladı ıonr• roılerl karararak 

yere yuvarlandı. 
Marton baçın altındı beline kadar çıplak 

olarak duruyordu. Hiddetinden dudakları 
titriyor herkH• meydıo okur bir çehre 

ile etrafına bakınıyordu. Avının üzerine 
saldırmaga hazırlanan bir vahşi yırtıcı 
kadar müthiş müşriklerin harp ilahları 

kadar haşmetli pir duruşu varda. 

Baş papas bu manzara karş11ında 

-Dokunmayıoııl Onu zindana götürü· 
n üz · emrini verdi. .. 

Marton kimııenin kendisine dokun· 

maia ce1aret edemediiini hissetti. Ken · 
di arzusile zindan yolunu tuttu. 

il/ 
Kilisenin büyük mihrabı yanında 

aşaiıya dotru merdivenle alt Katına ini· 
lirdi, Burada ikinci geçidin bir killH ve 
mukaddes mezar vardı. Hiç bir yerden 
ışık almayan borayı geçerek oir kandi %0· 

~iret halindeki bir adamın rohu ribi 
tıtrek ışıklarUe aydınlatmağa çalışıyordu. 

Boradan alçak kemerli bir koridorla 
:ıindana geçilirdi. 

Üzerine kapıyı kapadıkları zaman 
Marton kondiıinl bir mahzende buldu. 
Demir bir parmaklıkla kapaoau§ olan 

pençereai tavanda idi. Buradan relen 
hafif ışıkla ml\hzen aydınlanıyordu. 

Oivara siyah bir haç atılmıştı. Başı 
dikenli bir çelikle süılü çarmıhta sallanan 
lsa heykeli basit bir şekilde yapılmış ol· 
makla beraber adelelerinio çekilişi iztlra· 
hını iyi ifade ediyordu. 

Papas kafese atılmış bir kurt gibi 
bir aşağı bir yukarı g-eziniyordu. Oilşün· 
celer dimaiında blribirinl takip ediyordu. 
Biraz sonra artık biç bir şeyler dilşUne
mez: oldu. Kafası bomboştu. 

Öileden sonra ıuıamıştı. Tam bu 
esnada anahtar killtde döndQ kapı açı. 
tarak muhafız: 

- Muhterem baş papas size şu kitabı 

gönderdi • dedi. 
- Biraz ıu ver 1 
- Veremem. Obirisi fÜn 11baha 

kadar aç ve ıaıaz olarak kalmakhtın 
lazım. Eier o zamana kadar rnnahına 
tövbe oder vo sana verilen ce:ıayı çek
meğe raıı olur1an istodijfo kadar yer 
ve lçıbilinia. 

Semih Uygur~ 
e" Kapa kapandı. Kardiyanın ayak S 

teri gittikçe uzaklaşarak gayboldu. 

Marton kitabı eline aldı baktı. ~ 
Yob'un kitabı idi. Lalettayin bir yef0 açtı ve yüksek setle okumağa bıışl~ 1 
« Benim ruhnm hayatımdan nefret edif0 

şikayetlerden vazg-eçeyim de size rob' 
nıun açlıklarını bildireyim : Allahıın be d 
doğru yoldan ayırma bir kusur yapar•~-

- .. y b . f ıotı onu yuıume vur. okıa enım !!O a ~ 

senin hoşuna mı gidiyor. Yoksa ı;etı 
yaptıj'ın şeyden uıaodın mı ? . f 

Acaba senin gözlerinde biı.iaık1 ~ 
bi mi? Sende insanlar gibi mi hOkıı>~~~ 
yorsan? Senin gUnlerin, senelerinde bt 
günlerimiz senelerimiz ribi mi? lt 1' 

Oda tamamen karardıiı içia oko111;11ı 
devam edemedi. Uzaktaa adeta . bll',f 
lardao geliyor gibi rece bekçiılıı10 ııı' 
akıediyordu. Soğuk taş döşeme u.ı"di" 
uıanmış olan Martoo kendi nef eslııı 
liyordu. 

( DftHlmı uar) 
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Çocukları . zübbe 
apmamanın çareleri 
azan 

YA.NO 

Hepimizin kafasında şöyle bir mesele, bir diva 
vardır: 

- Çoculdarımızı iyi yetiştirmek için ne yapm:ı· 

ı? 

Onların bugünkü vaziyetinden memnun değiliz. Gerçi ft çen .n~sil 
den; dedelerimiz, babalarımızdao; büyük dedelerimiz de dedele~ı:nız
n yakasilkerlerdi. Bu zincir belki Hazreti Adem'in yalnıı. Kabıı den 
·il, Habilden bile şikiyetçi olmasına kadar varu. Dijer clhet~en -
ce - yeni nesil bize, Meşrutiyette ldadlden çıkanlar medreıe ıcazet 

İne ilh faiktirler. Yenilerden elimau demekte kademe kade~e. h~~:• 
sızdır Zira •o memlekette ve şa dünyada terakki hamlelerınTı _ vkul • 

• • 
1 

y d h Ar . OD ur er 
retiren ve g otirecek olan, Tanzimatçılardan a a a a 1 ki ' 
lırdan da daha rana Cumhuriyetçilerdir. Gençleri~izin ved ç~ca _arı· 
tın asil kanlarından ıo milleti yükeltici yeni m~cı~eler o!~ca~ına 
nınamak haUidır. Aynı ıuretle on altıncı, on yedıncı. on selcızınc.ı ~e 
d k ·1 · 'nci asırlardan sona rulayanlar evvelkilere faıktır. o uzuncu ı e yırmı • . . . • . . . .• 
n • t 'b' parlak devirlerioı fıtretler takıbettırını bılırı:ı. a ragmeo, arı ın • • . A • 

rtı • k ranlıcrı Romanın ıhtışamındao, Patrona Halıl Lale devrıo· çagın a o• • • • • 
n so golmiıtir. Bıı ıeboble her ne1ıl ' bızden sonrakıler fena yetı· 

ora . d ·· l ort Aman dikkati,, vaveyliıını koparmakta bakladır. Bız. e oy e }ap· 
k hatalı röıterilmeyit. 

M. Cabit Gündoidu Türkçeye 
ellfCÇ kitabı» Dl tercüme etmİf, 
4t yılında bir papH ailesinden 

Oian ve natüraliıt terbiyecilordeo 
lan .:ialzamann'ın « Yenreç kitabı• 

•na ve babalara «çocoklarıoızı 
• terbiye ediyoraunuıl» diye 

'Ykırıyor. Ve küçük küçük hiki-
•lerlo hastalıktan gösteriyor. 74 
iklyeden birini - kısaltarak -
kiıya reçiriyorum: «Çocukları 
Übbe yapmamanın çareleri» ... 

*** 
Eınile evleodiii zaman, haya· 

ıııda en çok sevdiği bebeklerini 
•ralunak mecburiyetinde kaldı. 
ı ıaman sonra Eroesti'yi doğu· 

tıı:ıca bebeklerinde kaybettiti sev· 
İyi kat kat frzlaaile evladına bai· 
•dı. Onları süsltmek hoıoıooda 
•ni yeni gayretler ıarfına başladı. 
•bek daha üç yaıına vardıjı za

lll•n son moda elbiseler riyiyor, 
'açları kıvnlıyorda. 

Ernest'ciiin, yaradılışında bir• 
Çok iyi taraflar, güzel baylar var
dı. Sabah kahvaltısını fakir çocuk· 
lar, dıtıtır, harçlıklımnı y!ne 
0nlara sadaka verirdi. Herşeyi o; 
renıııok arzusu kuvvetli idi. Her· 
hyi anlamak neden böyle oldu· 
hnu bilmek,' iyi denen şeylerin 
~eden iyi olduklarını öğrenmek 
!Sterdi. Ekseriya A 8 C kitabını 
Y•kalayıb anoeıine retirir; ve bu 
~•ra ıekillerio oa11l okundoğuua 
~endine oiretmeainl isterdi. Fakat 
11
' Ynıklı:i çocuiun bu güzel ta· 
t'flarını kimse hisaotmiyor, anla
lllıyor, alikadar olmuyordu. 

Ahine olarak, saçları ğüzel 
~~"tıldıiı, yeni bir elbise, şapka 
t 1Ydiii, yeni bir çaot tı~ıdıiı za 
illan ıoviliyor ıimartılıyor, kucak• 
t ' ·1 'f t '" kucağa reziyor ve bu 1 tı a . 
1ttın ardı arası kesilmiyordu. An· 
11'•1 onu kucağına alıyor, öpüyor. 
'tt1eleiiml Güzelim!• diye seviyor, 
'YQ•nın karşısına rötürüyor ve 
•nne şefkatini taııyan bir ıararla 
<>ıı, saçındaki güzelliği, elbiH!İD· 
deki şıklığı göıtererek... ilh ... ..... 

Böylece devam eden hikayenin 
~r · t' .. •ceıindo nasıı bir zübbe yetıt ı· 
~ili talınıiu etmek rüç deiildlr.11•· 

dıııı vo diier hikayeleri merak 
'denler c y enreç kitabı» satın da 
''•L.·ı· QI ırler. 

Benim burada bilhaHa bo hlki· :')l ıeçınelı.ten maksadım, bizde de 
.:"'-1 la ıavahirperest çocuklar yetişti· 
. , di•. • 1 ı· biQ tı •Çindir. Miras yoluy a e ıoe 
ı lira geçıe yar111ndan faz · 
'ıtnı L d' • • l • 
~ ~on ıne rıyım euaıı • maga 

1~1~•nlar mı istersiniz? Kafa11nı, 
0"deıini, kollarını cakn ve fiyaka 

~~lldereıi içine ıo~taaiı marifet 
ta 111 bobıitiller mi? Ve z.Dbbelerin "•i. .. 

"*"' 
'İıı l'tnlddim, büınüoiyetime veril-

" .~••la şu radyomuzda, çocuk 
l&ı~1 dinleyin." Türkçenin ne te
'- 'dıır o öyle •• •Radyo> mecmu· 
•'-"'ı el. 0 ••atin minimini öktörleri· 
'4Q '• • M l la~ h 11nıdenden de rördOk.. aşa · 
~~ •p F.rueıt• e taa çıkaracak 

tde ıık bebeldtr ... Şllpheılz, 

iyi. ailelerin çocuklarım Fakat oo 
kadar zarif olıalar, deiruıo ben 
kendi hesabıma ana dilini öyle do· 
daklanoıo ucuyla, ezilerek, büz\ile· 
rek konuşma;ı marifet bilen bir 
evlidıo baba11 olmaiı istemem ... 
Börle konoımaları model diye Türk 
milletinin reri kalan yavrularına ar-~ 
zetmeil de «çocukları zllbbe yetiş· 
tirmeniu çrreleri» nden biri olarak 
röıteririm. 

• Zaman yarışı 

Abidin 

Stcaklar art· Yazan 
tıkça, muharebe 
lerde, kış uyku 

Daver tarından uyanan 
haıereler ribi caolaomaja, cephe
lerdeki taarruz okları, fyılınlar ri
bl uzanıp Uerlemeie başladı. Hoş 
kıııo müthif ı o i u k 1 a r ı da, 
inaaolarıo aza•ını dondorduiu hal· 
de, yüreklerindeki boiaıma aletini 
sojutmai'a kili relmem~ti ya ... Şim· 
di, ılık babar, moharibleri büıbü
tiln kızııtırdı. İki taraf, nerede bir 
birile temas halinde iae, orada ye. 
şil tarlalar, renk renk çiçekler, in
aao kanile ıulaoıyor. Her l'Ün yeni 
bir taarraz, yeni bir muharebe ha 
beri reliyor. 

1942 bahar ve yazıoın, kııtao 
beri beklenen kanlı mücadele1i 
her tarafta bqlamıttır. 1939 son 
baharıodaaberi olduiu gibi, 1942 
ilkbaharında d ttşebbüı l'•ne 
Mihverin elindedır; üç t1&1Jı cephe 
nin llçiinde de, taarruz edenler oa 
lardar. Batıda bitmeıi lizımreleo 
harb, aeyrini deiiıtire deiiftire do 
ioya dönmüı ve Mihver doğuda 
orta doiada, uzak doğuda harbi 
kazanmak emel ve ümidile hare
kete geçmiıtir. 

Almanlarla müttefikleri Rasya 
da, Almanlarla İtalyanlar Libyada, 
Japonlar Çinde taarraı ediyorlar. 
DemokraıUer rrapu i1e. bu üç 
cephenin üçünde de müdafaa ha· 
lindedlrler. 

Görülüyor ki 194'2 baharı, ya· 
:ıı ve ıonbahara, bu harbin mukad· 
deratıoı tayin eden devre olaca\. 
tır. 

Mihver acele edip muzaffer 
olmak, Mllttefikler iae iti nzabp 
dayanmak zoraadadırlar. 2 nama· 
ralı dünya harbinin «zaman:. anıa. 
runuo en büyilk rolü oynıyacaiı 
anlaşılıyor. 

Doğada, Sovyet Rusya, orta 
doiuda lngiltere ozıkdoiada Çin 
kııa kadar dayanabilirse, zaman 
Demokrasiler lehine çahımıı olı· 
caktar; dayanamazlaraa Mihver zı · 
man uaaaruna da yenecektir. Böy· 
lece 1942 de harb, zaman etra· 
fında bir yarrt ıeklini alıyor. Fakat 
bu yar11 acayib bir yarrıtır. Mih· 
vercller, bir yüz metreci hızile kot 
mata, Demokruiler de bir maro · 
tooca fibi mukavemet etme;e 
mecbardarlar, Bir taraf bir an ev· 
vel hedefine varmak lıterken öte· 
ki taraf da mllmldln oldaia kadar 
yarlfı reclktlrerek; uzatuak ka· 
zanmayı dllı&n6yor. 

Glfenlerde Amerikadan rılea 

' 

--
BUGON 

Alman 
tümenleri 

Büyük kayıplar 

yüzünden ikişer 
......... . ...,,.__ 

alaya indirildi 
Moskova 30 (a.a) - Tası · 

aian!ı bildiriyor : 
Hukof dcığusundnn alınan 

yerlerde doramlarını kuvvetle tah 
kim eden ve düş111anıo hücumla 
rını kendisine müthiş kayıplar ver. 
direrok püskürten Sovyet birlik. 
lf'ri Almaoların muhtelif kesimler
deki mukavemetlerini kırmışlar· 
dır ve ilerlemeğe devam ediyor
lar. Almanlar karfı hücumlarına 
artık önemli tank gruplarını daha 
nadir olarak ıürüyorlar. Savaşları 
bilhassa piynde yapmakta ve bu 
savaşlarda Sovyet erlerinin mli· 
kem mel vatf ı yeni bir kuvvetle 
kendini göstermektedir. · 

Moskova 30 (n.a) - Alman 
kıtalarının reçen sonbahar vo k,. 
tın uğradığı pek büyük kayıplar 
Alman başkuınadnaolığını bir ta• 
kım tümeleri eksile etmiye ve her 
tümendeki alay say11ını ikiye 
indirmlye mecbur kılmıştır. 
Şimdi Rus cephesinde hafifletil
miş denilen Alman piyade tümen· 
leri gözükmiye başlamıştır. Kras · 
naya Zvesta razeteai bu tümen· 
lerin oaııl teşekkül etmiş balun-
doğuoıı ve ıilihlarırıın ne oldu· 
iono yazmaktadır. 

Bir Alman tilmeoi silibı şim· 

di on boçokluk iki ağır; 24 hafif 
topla yedi buçukluk 10 top, 6 
tane beş saotimetreli1' ve 30 ta
ne 3 7 santimetrelik taoksavur 
topu,' ıs ağır ve 54 hafif may· 
oatar 12 mitralyöz, 216 makineli 
tüfek: 54 taokaavar tüfeği, 288 
otomatik tabancadJr. Halbuki nor
mal bir Alman tümeninin eıkideo 
ıilibları ıu idi : 10,5 lok 12. 36 
hafif top, 18 7,5 luk to~, 5 "?' 
timetrelik 19 ve 3,7 1antımetrelık 
72 tank1avar topu, 54 aiır ve or
ta ve 81 hafif mayoatar, 108 
mitralyöz, 324 makineli tiifek, 81 
tank tllfeği ve 432 otomatik ta· 
banca. . . 

Yeni tümenlerde irtibat ıçın 
bir tabur yerine bir bölük, iki 
ıahra hastaneıi yerine bir hasta 
ne olduğu gibi buıuıi hava ve 
tank karşıkoyma birlilı.leri de yok· 
tor. Alay birlikleri de çok azal
tılmıştır. 

Hafifletilmiş tümeoler esld tü
menlere niıbetle çok dahn az mo 
t örlüdür. B~oun nakil vasıtaları 
1895 modelinde askeri arabalar· 
dır. Yalnız ağır obüı toplariyle 
heı santimetrelik. !a~k1ava.~lar 
traktörlere bindirılmıştır. Dıger 
topçu beygir kollanmaktadır. Alay 
renel kurmayının elinde ancak 
tek bir hafif otomobille bir mo· 
toıiklet vardır. Piyade bölükle· 
rioio fte otomobili ne de ~oto
!ikleti bulunmaktadır. Her tume-
oin ancak 300 biıikletçiıi vardır. 

o'!:. Nöbetçi Eczane 

istikamet eczanesi 
$ 

( HiikQmet yanında ) _ 

ve Demokraıilerio harbi 1942 de 
bitirmek llmidiode oluiunu, onun 
için 1943 harb istihsal proiram~oı~ 
üçte ikiıioin iptal edildiiini bıldı· 
ren haberleri, 11rf bir proparaoda 
ve ıinir harbi yapmak maksadile 
ortaya atılmıı oldojııno da böyle· 
ce kendiliiiodeo aolaıılmıı oluyor. 

Amerikan ordusu, dooanma11, 
hava kuvvetleri, henüz, hiç bir 
cephede, taarrui hareketlere bat· 
hyamamış hatta • bir dereceye ka 
dır Avuıtralya cepheai müıtesna 
• hasmı durdurabilecek kadar kat 
i bir müdafaa harbi bile yapma· 
mıılardır. Bu vaziyette . Demokrı: 
ıiler için 1942 de harbı zaferle bı 
tirmek deiil, Mihverin ~uzaffer ol 
maaını öoliyebilmek bahıs mevzuu· 
dur. Bu da bizi rene czamın» un 
ıarile karıı karııya getirilir. 

Bakalım zaman yarııım kim 
kazanacak? 

- Cualaurt1etten -

TDrkiye 
Kuvvetli 
ordusiyle 

Avrupa milletleri 
camiasında kuv· 
vetli bir uzuvdur 

Bodapeşte 30 (a. a.) Macar J 
ajansı bildiriyor: 

Pester Loyd razetesi 21 ma· 1 
y11 tarihli ousbuında «Türkiye ve 
Avrupa» başlılclı başmakaleılnde 

Kemal Atntürk'ün yarattığı yeni 
Türkiyeden bahıederek şöyle di· 

yor : 1- 'il ' · ih• ı- ·· Türııı. mı etıoın tar ı ro unun 
sona erdiği hakkında Avrupada 
umumi ve yaohı bir düşUnceoio 
hüküm ıürdüiü devir üzerinden 
henüz çok zaman 1reçıniş deiildir. 
Bu ya'llış düşünüş, çökmekte olan 
O•manlı imparatorloio kuvvetleri-
nin arkasında rizleoen Türk mille· 
Unin bayati enerjisini • farkedemi· 
yen sathi bir muhakemeden ileri 
geliyordu. _ . • 

Bu ırki kuvvetler Turk mıllı 
ruhunun derinliklerinde yaşıyordu. 

işletilmemiş olan bu kuvvetleri 
meydana çıkarmak için kuvvetli 
bir imana ve çok yüksek bir de· 
bara ihtiyaç vardı. Bu yaratıcı ha
reket Türkiye ve Avrupa tarihinde 
Kemal Atatürk'ün adına ebediyen 
bailı kalacaktır. Türk milletini 
Asyai oykuıundao uyandırıp onu 
terakki yoluna sevketmek lüzum 
ve imkanını kavrıyao Atatürk ol• 
muştur. Büyük Şef, ayni zamanda 
bu yolun ancık Avrupalılaımak İı· · 
tikametini takibedeblleceiini d e 
idrak etmişti. 

Avrupa medeniyetine katılmak 
gayesini hedef tutan bo yol zor· 
)oklarla dola bir yoldu. Fakat Ata
türkle mesai arkadaşlarının moka· 
vemet taoımıyan deh11arı ve azi~· 
leri sayesinde tam zafer elde odıl
miştir. 

Atatürkün yaptıiı ve arkadaş 
larınıo devam ettiii eser sadece 
maddi bir eser değildir. 

Atatürk tarihi vuifeıioe baş 
)arken ilk işinin Türk milletini '!" 
yandırmak olduğunu kabul etmıf 
bulunuyordu. . 

Rabonda Türk milletinin ıde-
alini yaıatan kadın ve erkek Türk 
srençliiidir ki Avropaya At.türkün 
buyüklilğüoü tanıtmıştır. 

Atatürkün ölümünden sonra, 
onun yaratıcı eserine devam etmek 
vazif eaini liyakatli halefi busrü~kü 
Cumhurreiıi üzerine almıştır. Şım 
di Türkiyenio başarıda bulunan 
adam, bir aaktır ve devlet adam~ 
ııfntile, Atatürkün vediasına yenı 
kıymetlerle zeorioleştirmek yükünü 
üzerine almış bulunuyor'. . . • 

Türkiye, mekteplerı , ıçtımaı 

müesseaeleri, hızla gelişmekte ol~'! 
ekonomisi mi1al teşkil eden dahıh • • b 
nİ7amı, sailam maliye11 ve en aş 

ta olarak yeni teçhiz ed.ilmif, d~· 
ierli ve kudretli ordıııo ıle bugun 
Avrupa milletleri camiaaı ara1ında 
kıymetli bir uzuvdur. 

Macarlar, Türk milletinin bu 
yenileşme hamlesindeki ehemmiye. 
ti tamamiyle takdir eden milletler 
arasında bulunmaktadır. Şarktan 

gelmiş oll\n bizler Kemalizmin Türk 
tarihinde yaptıiı değişiklikte kendi 
yaıama kanunumuzun sevindirici bir 
misalini rörüyoruı. 

Türk vf'I Oımanlı mefhumları 
ayın mahiyette mefhumlar derildi. 
Tam minaıiyle Türk olan bir adam 
Türlı.i1ede Oımanlı mefhumunu 
yıkmak işini üzerine aldı ve Türk 
milletine Avrupalılatma yolunda 
yeni bir iıtikamet gösterdi. Ata· 
türk hiç bir zaman, Macar iımini 
kardeı kellmeıioi ilive etmekıizin 
teliffaz etmemiştir. 

Bu bllyük müceddidin Maca-
riıtan hakkındaki hi11iyatı itte bu 
merkezde idi. Macar milleti o ıa. 

man oldaio ~ibl bofün de aynı 
kardeılik dayrularını bütün kal· 
biyle izhar etmektedir. 

Meıuliyet hi111i ve muhakeme 
aalibeti borünkü Türk politikası· 
nın başlıca vasıflarıdır. Hariciye 
Vekilinin ıon nutku Türk siyaaeti
oin Avrupalılık istikametinde inld. 
şalını röstereo yeni bir misaldir. 
Hariciye Vekili bu nutkunda Al· 
man - T il r k mOnaaebetlertnin 
mllkemmıl oldutuno beltrtıaiıtir, 

-
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SEYHAN ~~iJy)j J 
DefterdarllAından: 

ı - fevkalide variyet do
layısilo bazı vergi ve reıimlore zam 
icrasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kaoularıo bazı hükümleri 
nin değiştirilmesi ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrası hak
kındaki kanun 30 ·5 1942 tarihinde 
neşredilmiıtir. 

• 2 - Bu kaoııola; 2731 ouma· 
ralı kanonun birinci maddeıile 
3823 ouınaralı kanonun 8 inci mad· 
desi mucibince lıtihlik vergisine 
tlbi tutulmuş olan maddelerden 

A) 2731 Numaralı kanonun bi
rinci maddesinin beşinci bendinin 
D,E, F fıkralarında yazılı kaaçok 
ve mamulatı ile muaddel 9 ve 10 
numaralı bendlerinde yazılı pamuk 
ipliği, pamuklu mensucat ve pa• 
muktan hazır eşya. yün ve kıl ip
liği, yün ve kıl mensucat, yünden 
ve kıldan yapılmış hazır ~yanın 

8) 84 tarife nomaratın:ı ıiren 
yüzleri boyalı boyasız derilerde.o 
ve tabanları köseleden veya saır 
mevaddan mamul ayakkabıları hı· 
rlç olmak üzere 2731 numaralı ka· 
nonoo birinci maddesinin 8 numa
ralı bendinde yazılı deri ve mama· 
ltıitı ile 11 inci bendinde yazılı her 
nev'i demir ve çelik ve 12 inci 
bendinde yuılı bakır ve halitasının 

C) Günlük tarif ealnin 123-R, 
132 B numaralarına giren sun'i bü· 
külmemlş ham ipekle sun'i ipekten 
mamul boyalı ve boyasız iplik ve 
ibrişim hariç olmak üzere 5828 
numaralı kanunu sekizinci madde
ıine bailı cetvelin 1 numaralı ben• 
dinde yazılı bilcümle ipek ve iplik· 
lerl ile ipek ve mah10t ipolı. men· 
sacatın ipek ve mahlit ipekten ha· 
zır eşyanın. 

D) 2731 nomarah kanunun bi· 
rinci maddesinin 6 ve 7 inci bend · 
leriode yazılı pkncere camı ve ki · 
ğıt ve mukauva ile 3828 numaralı 
kanona bailı cetvelde yaz.ılı baha· 
rat, terkip yolile elde edilen plia
tik maddeler ve bunların mamulatı 
kaplamalık ajaç yaprak ve teritler 
paake tahtası ve kontrplak tahta· 
ları keten, kendir, manila kendiri 
jut ves~ir iplik imaline veya doku· 
maya elveriıli nebati maddeler, 
keten kendir veaalr mevaddı neba· 
tiyeden mamui mensucat ve bun· 

lardan yapılmıı hazır eşya, maşam· 
ba ve muşamba mamalitı, çini ve 
porselen mamolitının lıtihlik ver· 
gileri arttırılmıttır. 

3 - Yeni kanonun muvakkat 
birioci maddesi hükmüne göre 

1 ) Bu ıuretle iıtihlik verri· 
lerloe zam yapılmış olan eşya ve 
mevaddı yabancı memleketlerden 
ithal ederek toptan veya peralten· 
de satan ithalitcılar. 

il ) Bu maddeleri ithalitcılar· 

dan veya memleket içindeki ticari 
ve ııoai müesse!elerdeo mübayaa 
ederek satan toptancılar « müba. 

yaa· ettiği eşyayı umumiyet üzer• 
doğrudan dotroya müstehliklere 

salmayıp mütevaesıtlara veya ıı· 

nai müesseıeloro satanlar kasde· 
dilmiştir. ·Bunların mürtehlik de 
mal satanları toptancı vasfını de
ğiştirmez . .,. 

ili ) Bu maddeleri memleket 
içinde imal edipte 2731 numaralı 
kanunun ikinci maddeıioin be 
şinci fıkrası mucibince iıtihlik 

verriılnden muaf bulunan müe11e· 
sel er. 

Bu maddelerden kanonun neş
redildii'i günün yani . · . / 1942 
günllnün sabahında dükkin, mığa. 
za, fabrika, imalathane, anbar ve 
depolarında şube veya acenteleri 
veya komiıyoocuları nezdinde ve . 
aair yerlerde bulunan stoklarının 
cinı, miktar vo sıkletlerioi, pamuk, 
yün ve kıl monıacatta ayrıca bir 

m e t r e m u r a b b aı n ı o 
ıakletini ve bulundukları yerJeri bu 
ilaoan yapıldıiını ertesi gllnden iti 
haren üç gün zarfında bir beyaa· 
name ile bığlı oldoklsrı varidat 
dairesine blldirmeie mecbar~arlar 

• Ü .... .,. aanu 
(bunlardan sıoaı m dl k ili 
nan neıri tarihinden i_.Jdlt• bemm 

evacl ı eyao-etmemiı balouaa m • . 
1 1 1 li•cJal madde bahndelu 

name er ae P " • 
'kt ve 11kletlerfne roro reçıre-

mı ar • 
ceklerdlr.) 

4 - Kibritle çakmak taılaran 
daD .alaaan mlldıf 11 Verfİltrl dt 

3 7 Mayıs Pazar 
Tllrklye RadyedlfUıyoa poıtaları 
Tllrklye radyoıu, Ankera Radyoau 

8,30 Prorram ve Memleket 

saat ayarı. 

8,33 Müzik: Hafif program (pL) 
8,45 Ajanı haberleri. 
9,00 Müzik: Hafıf Parçalar ve 

marşlar (pi.) 
9,15 -
9,30 Evin 11ati. 
12,30 Proğnm ve memleket 

saat ayarı • 
12,33 Müzik: Sız eserleri. 
12,45 Alanı haberleri. 
13,00 Müzik: Şarkı ve tOrkll· 

ler. 
13,30 -
14,30 Müzik: Radyo Salon or

kestrası. (Violooiıt Necip Atkın}. 
1. Ruffin: «Auberiaoa»· • 
2. Kotach: lıpaoyol Kaprlıi; 
3. Schebek: İtalyan Serenadı 
4. Albeoiz: Katalan Kaprisi: 
5. Löhr: Memleketten mem
lekete; 
6. Riltsner: Yelpaze oyunları 
7. Bela: Çardaş; 
8. Artok: Paotomioa; 
9. Massenet: Balet Dan11. 

t8,00 Prorram ve memleket 
ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı or· 
keslrası. 

18 40 Müzik: Fasıl heyeti. • 
19,30 Memleket ıaat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19,45 Ankara llkbabar at koşu· 

tarının neticeleri. 
19,55 Müzik: Keman salaları 

• Pakize Albayrak. 
(Veraclni, Glück, Beethoven). 
Piano: Zeynep Altan. 
20,15 Konuşma (Tutum ve Ba 

kım). 
?.0,30 Müzik: Şarkı ve türküler 
21,00 Konuşma (Ziraat saati). 
21.10 Tomıil - Kimril allesi. 
21,30 Müzik: Karmen Opera-

sından (PL) 
22,30 Memleket Saat Ayarı 

veAj•nı Haberleri. 

22.45. 
22,50 Yarın ki Prorram v e 

kapanış 

ITA.KVtMI 
37 Magu 1942 

PAZAR 
YIL11942 • A Yı 5 Giia : iSi Hıır:ır 26 
Rumi ıssa. Mayıı ıı 
Hicri 1561- Cemazlyel'evel 15 

arttırılmış olduğundan 

l Kibrit inhisarı l,letmo Şirke 
ti AceoteJerile 

il) Kibrit alım ve satımı ile 
İftİgal eden diğer bilumum hakiki 
ve hükmi şahıslar (toptancı olsan, 
perakendeci olsun) da yukarıda bu 
ilinın üçüncü maddetiode yaz.ıh 
mahallerde mevcut kibritlerle çak
mak taşlarının miktarını keza ba 
ilaoıo yapıldığının erteıi günlioden 
itibaren üç rüo içinde bağlı olduk· 
ları varidat daireıioe bir beyanna
me ile bildireceklerdir. (Kibrit in. 
hiıarı işletme şirketine ait olup a. 
ceoteler nez.dinde emaneten bulun. 
doğa kayıt ve veaikalarla tevılk 
edilen kibritler beyanname1e ithal 
edilmiyecektir.) 

s~ Kanunun ne~rinden evvel 
satılmış olmakla beraber mukOr 
tarihte müıteriye tevdi veya inal 
saretile t99lim edilmemit olan mal· 
larda beyannamede gösterilecektir, 

6 - Kaaaaaa o8frindtn ev. 
vel sahlmıı ve abcıya röndtrHmek 
üzere yola çıkarılarak ıatıcı eliıı
deo çıkmJJ ve kanunun neırl ta. 
rihiade henüz alıcıotn eline feçıu• 
mit mallar alıcıya vaııl oldafa 
ıDail takip eden günden itibaren 
nç g6ıı içinde ayra bir be1annaae 
il• varidat daireıino bildirilecektir 

7 - Bu ilanın yokarılci bend: 
.terinde mahalleri varidat dair.ı.. 

rioe verilmeıi mecburi oldoio taa• 
· rih edilen beyannameleri m6ddetl 

içinde vermeyen veya mevcutlarını 
beyannamelerine noksan reçiren
lerden beyannamesini vermedikleri 
veya nok11n bildirdikleri maddele• 
rio vorriıi beş kat daha fazla•· 
tahsil edilec-ektlr. 

Alakadarlarca bilinmek Oztrt 
ilin olunur. 
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illn 
intihabı Meb'usan Heyeti T eftişiye 

Riyasetinden: 
Münhal bulunan Seyhan Meb'usluğu için seçim bu gün 

saat l O dan itibaren Atatürk (asfalt) cadde üzerindeki 
Cumhuriyet Halk Partisi salonunda başlayacak ve saat 12 
de sona erecektir. 

Sayın müntehibi sanilerin ellerindeki müntehibi saoi maz· 
batalariyle birlikte muayyen zam.'.lnda reylerini kullanmak Ü· 

zere parti salonuna teşrifleri rica olunur. 2046 30-31 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

Çay ve Kahve hakkında ilin 
1- 1/Haziranf942 tarihinden itibaren Kahve ve Çay İn

hisar altına alınarak Umum müdürlüğümüzün vazifeleri me· 
yanına ithal olunmuştur. 

2- Bu maddelerin ticaretiyle iştigal edenlerle ticaret mak· 
sadıyla bu maddeleri bulunduranlar veya imalatında iptidai 
madde olarak kullananlar Kahvehane, Gazino, Lokanta ve 
Otel gibi pişirilmiş kah ve ve çay satanlar memleket dahilinde 
ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olup da yolda olan 
veya akreditifi açılarak siparişi yapılmış bulunan kahve ve 
çay mikdarlarını ayrı ayrı göstermek suretiyle 1 Hazirandan 

· itibaren 2 Haziran akşamına kadar bir beyanname ile mahal
lin inhisarlar idaresine, bulunmıyan yerlerde en yakın inhi
sarlar idaresine gönderilmek üzere mülkiye imirlitine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

· 3 - Beyannameler3nusha üzerinden tanzim edilerek iki nus
hası inhisarlar idaresine tevdi edilecektir. 

4- Halen kahve ve çay satışıyla iştiğal edenlerden be
yannamelerini vererek bu işe devam etmek isteyenler iki fo
toğrafla beraber inhisarlar idaresine 31Haziran/942 akşamına 
kadar müracaatla alacakları beyiye tezkereleri mukabilinde 
iş'arı ahire kadar satışa bu günkü Hatlarla devam edecek• 
lerdir. 

S- Tezkereler pul ve resimden muaftır . 
6 - Beyaname vermiyenlerin veya hilafı hakikat beyan

name verenlerle 4 hazirandan itibaren teskeresiz satıf yapan
lar hakkında hahve ve çay kanununun cezai maddeleri tat-
bik olunacaktır. 2044 29-30-31 

ilan 
Adana Belediye Riyasetinden: 

(50 bin Parke taşı ahnacak) 
r- Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol

larda kullanılmak -üzere T oprakkale taş ocaklarından çıka· 
rılmak şartile müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti 
içerisinde temin edemediğinden bu kerre mukavelesi fesholu
nan 50 bin adet bazalt parke taşı, müteahhit nam ve hesabı
na açık ekailtmeye konmuttur. 

2- Muhammen bedeli 9000,00 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 675,00 liradır. 
4- İhalesi 2/6/942tarihioe rastlayan sah günü saat 15 de Ada· 

na Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan alabilirler. • 6- Fnzla malumat almak isteyenlerin Adana Belediye 
Fen dairesine ve ihale günü de muayyen saatta ~!minatları ile 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

2005 11.22. 27-31 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

İki büyük ve heyecanlı Türkçe sözlü film birden : 
1 

Çarlık Rus devrinde Kazaklarla Çar askerleri arasanda 

l r büyük heyecanlar fil · geçen kanii macera an musa vv~ , mı .. 

Asi Kazak nurkçe) 
2 

Sütün şehir halkının t~krar ve tekrar görmek istediği 
en güzel ve· en hareketli Şark filmi T~rk sazının süslediği 

Cemile 
TUrkçe sözlU ve f arkllı 

Bugün 2,30 da : Ölüm yarışı - Cemile 

BUGÜN 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bütün güzel film meraklılarının takdir ve hayranlıkla 
seyredecekleri (MARKOPOLO) filminin unutulmaz yıldızı 
Hollyvon'un yeni GRETA GARBO'su 

SIGRID CURIE 
nin en son yarattığı 

Unutulan Kadın 
BUyUk a,k ve ıstlrap filmlnl takdim edly9r 

Erkekler tarafından takip .. Ve hapishanede namusu 
iblil edilen bir kadın . · Zavallı bir genç kızın hazin ve 

elim romanı .... Çok dramatik ve kuvvetli bir mevzu .. 
Büyük ve muhteşem film ... 

ilaveten: FRED MAC MURRAY 
ve ANN SHERIDAN 

Gibi çok güzel ve meşhnr iki artist tarafından hari
tarzda yaratılan büyük maceralar filmi . 

ölüm Yarışı 
D IKKA T : Masalarınızı erken işgal etmeniz rica olunur. 

Pek Yakında 
Büyük artist .KATHERİNE AEPBURN 

Oldüren Aşk saheserinde 

Orman Emvali 
satış ilanı 

Orman 
Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Mikdarı 

Cinsi Hacmı 
Köknar 440 

Muhammen 
vahit fiyatı 
Lira Kuruş 
1628 00 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli 
kazası dahilinde Kavseri ormanın 

dan 440 M3. mikdarmda köknar 
ıatışa çıkarılmıştır. 

2- Satış S.6-1942 günü saat 
16 de Seyhan Or. Müd. dairesinde 

arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Gayrı M.M3. nın 
muhammen fiyatı 3 lira 70 kuruş· 

tur. 
4- Şartname ve mukavelenıı · 

me projeleri Ol'man umum MUd., 
Seyhan Or.Çe. Md, Kadirli Orman 
Bölge Şefliği yerlerden alınır. 

5- Muvakkat teminat 122 lira 

10 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 

7- Orman22-5.942 gününden 

başlamek üzere 15 iiirı müddetle • satışa çıkarılmıştır. 

8- Orman on ay müddetle 

verilecektir. 
9- Taliblerin belli edilen gün 

ve saatte Seyhan ormrın çevirre 
müdürlüğünde müteşekkil komls· 
yonuna ticaret odası vesika~ı ve to 
minat makbuzlariyle birlikte mü
racaatları (Ticaret odası vesikası 
köylülerden istenmez) 2029 

. 24-27 - 31-5 

Adana C • Müddei 
UmOmiliöinden= 

Adana merkez ceza evinin J. 

6- 942 ıüniinden mali aeoe sonu

na kııdar bir senelik ekmek ihti· 

yacı olan tahminen seksen bin kilo 

ekmeğin 27 • 5- 942 tarihind~n iti 

haren kapah zarfla ekııiltmeye ko

nulmuş ve ihalesi teklif edilen fi
yatlar haddi layık ıörüldüğü tak 

dirde 11- 6- 942 perşembe ıüoü 
saat l 1 de ihale edilecej'inden ta

lip olanlar1n o/o 7,5 nisbotinde 

(1050) liralık teminatı muvakkata 

Ue teklif mektuplarımn ihale günü 

ııaat ona kadar memurlyelimize tev. 

dii ve şartnamesinin ceza evinde 

her vakıt görüleceği ilin olunur. 

27-31-5 - 9 2038 

i 1 an 
İnhisarlar Ada-
na başmüdürlü
ğünden: 

l - inhisarlar Adana Başmü
dürlüğünün eski ve yeni istasyon· 
larla idarehane, gazhane, barut 
depom, im\ahane, yaprak tütün c1e· 
polarile mezbaha aralarında nalı:
lolnoacalc tahminen 6 milyon kilo 
balya halinde yapralı: tütün, sandık 
içinde mıımul tütün, müskirat, ba
rut ve patlay1cı maddeler, çuvalh 

ve çuvalsız tozlar ve unQıklı toz 
ile bnnlarıo boş zııruflart ve ıalr 

bilcümle eşyanın mukavele tarihin

den itibaren b1r sene müddetle 
nakli (idarede mevcut şartnamesi 

mucibince) aç'k eksiltmeye konul 
muş, ek•iltıne güoii olan 29. 5 
942 tarihinde talip zuhur etmedi. 
ğiodeo eksiltme on güo uzatılarak 

9 6 · 942 tarihine rastlayan salı 

gücü saat 16 da yapılması karar
laştırılmıştır. 

2 - Ek•iltme inhisarlar idare 
si başmüdürlllğll binasında yapıla 
caktır. 

3 - Şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almalt istiyenler satış 

şubesine müracaat etmelidir. 

4 - E'csiltmeye iştirak ede
celderin behel' tonun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 

bin liranın o/o 7,5 güven. parası 
olan 615 lirayı ihaleden evvel 
makbuz mukabilinde başmüdüriyet 

veznesine yatırmaları ilan olunur. 

2053 

Kadirli İcra me· 
murluğundan: 

Bahçe kazasının Haruniye ka. 
ıasından ölü Hacı Mahmut verese
si vekili Ahmet Albao'a olan bor
cundan dolayı Mara~lı Hacl Meh· 
met orlu Mehmet Kirişçi'nin Ka· 
dirlinin Aberin Harkı köyündelc.l 

teşrini 1ani - 932 tarih ve 10 sa 
yılı tıJpu le.aydı mucibince üç taş
lık dtğ'irmendeki dörtte bir hisse 
sinin satılmasına karar verilmiş ol 
duğu Bahçe icra memurluğunun 
12-5-942 tarih ve 136 ıayıh ya
zııı ile bildirilmiş oldoiundan bu 
babtaki artırmanın 22-6-942 
pazartesi rüoü uat 11 den 12 ye 
kadar ve bu artırmada muhammen 
kıymet olan (tam;mının 3000 lira. 
dan) yiizde 75 iııi bulmadığı tak. 
dlrde ikinci artırmanın 3-7-942 
cuma gilnü ayni ııaatta Kadirli ic
ra dairesinde yapılacağından ta)ip 

olaularm mutat · pey akçaları ile 

31 Mayıs 1942 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvara 
9.30 

ASFALT CADDE 

Buakş m Suvare 
9.30 l 

Büyük edip (JANE ·AUSTEN) in romanından muktabt5 ~ 
(Ölmeyen Aşk) ve (Rebeka) gibi büyük fılmleri yaratsn 'I ( 
(LAURENCE OLiVIR) in en son şaheseri : 

AL TUN HALKA y 
Büyük filmlerin lüks ve ihtişamı ... Sinemanın en gU· 

zel kadanlan .. .. Bütün genç kadm ve genç kızları alik•' 
dar eden hissi ve ihtiraslı bir mevzu ..... 

iLAVETEN : 

renkli Fevkalade eğlenceli ve 
MIKI MAVZ 

AYRICA : RENKLi ŞORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

, 

-----------------------------·~-----------------

ıılını 

ibtiy 
A.ııc 
~be 
den 

Fırsatı Kaçırmayınız san 

" Frigidaire " marka, ancak üç ay k a dar kullanılın•f tııat 
ditj 

dört gözlü, büyük bir dondurma muhafaza dolabı acele satl' alet 

bktır. En son fiatı, Mersinde satıcının deposunda • tesliıf si~li 
şartı ile, yediyüzelli liradır Pazarlık yoktur. İsteyenlerin Met l~t' 

IXlill 
sinde Kışla caddesinde No. 16 da Sami Merze'ye müraca111 

top 

etmeleri rica olunur. 26-31-5-1 O 2030 nin 

Malatya bez ve iplik f abrikalan T.A.S. Ada
na mensucat fabrikası müdürlüöündenı 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen yüz kilo 

açık eksiltme suretile şartnamesi mucibince ihale edilecektir 

Taliplerin 1/61942 günü saat 16 da Fabrika Müdüriyetiııd' 
bulunmaları. 2025 23 - 26-31 

ÇİFTEHAN 
Kaphcalarıyeni müs' 
tecirin elinde bütü~ 
noksanları ikmal edi' 
lerek açılmıştır. 

Kaphcada müşterilerin istirahatıs'1 

ve iaşeleri temin edilmiştir. 

Temizliğe son derecede itina edildiğind~: 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkeSJ 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, ka•'~ 
ve gazino açılmu;tı(' 

lmtiyaz Sahibi : CAViT ORAL l 
U. Neışriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROÖLU 

8a11ldığı yer : BUGÜN Matbaası 

birlikte satış ve i~tirak şartlarmı 
öğrenmek üzere her zaman daire
mize müracaat edebilecekleri ve 
şartname dairesinde 1atışı11 yuka· 
rıdald vakıtlarda nıulen yapılaca-
tı ilin olunur. 2052 

ti an ~ 
od 

Tarsus satın alO'la koıois)'" ~f 
ca açık eksiltme auretile 30()()0 ,r 
lo sığır veya 15000 kilo koY0" ~f 
ile 300000 kilo saman alınacıi''" l 
şartnameyi öğrenmek için her of 
ve ihale için 12 haziran 942 "

111
..,, 

günü aaat 14 de Tarsus ııatırı JI 
·ıao ' komiııyonuna müracaatları 1 

2oıt 
nur. 31-3-6-9 

çift 

'V 

b 


