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Çakmak caddul Adana 
Telefon 138- Posta K 48 

Abonı:Yıltıt ı 14,att ı &)'lıtı 

l, &)'lı tı 126 kurut tur 

... 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

ADANA ve HAVALISI UMUMi 
ACANT ALICI 

Pek Yakı~da Açıhyor. 
Asfalt Cadde No. 69 Telefon \12 '\>d: 3 No. 677 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE .. 

Geliri sabit 1,600,000 
Vatandas Hükômetten yardım gö.-recek 

Bir çıka!.!!!_a 
_hareketine. 
_hazırlanan r 

lngiliz kıt
aları 

8 inci ordu Libya ~ 
hududunu geçti 

16 bin kilo bul- 1 

gur yapılıyor 
Kumaş ve ayakkabıların hazırlığı 
bitmek üzeredir - Hükumet 7, 8 
milyon kilo da yağ topluyor 

Ao\tara 12 (R. G .) - HükQmet, pahalılıktan zarcar gören sabit re 
lirli yurttaşların miktarını tesba etmiştir. Buna göre, hükQmelten yar· 
dım ıörccck olanların saym bir milyon 300 bindir. Ba miktarın 500 
bini Devlet memurlara ve aileleri; 100 bini dul, yetim ve mütekaitlerle 
aileleri; 700 bini mülhak bütçelerden maaş veya ücret alan diğer me· 
murlardır. 

HükOmet, ekmek ve gıda teminine kudreti yetmeyen, memur ve 
rnüatabdemler haricindeki dar ve sabit relirli 300 bin vatandaşa da 
yardımda bulonmaia kıtrar vermiştir. Vilayetlere ve kaz"lara yapılan 
bir tamimle bn gibilerio de miktarı sorulmuştur. 

Verilen karar mu cibince: nmomi muvazeneden, mülhak bütçelerden 
ve hususi idarelerden tutara 140 liraya kadar maaş veya ücret alan 
larm kendilerine ve karılarına birer kat elbiselik verilecektir. Maaş ve· 
ya ücretleri 140 liradan yakarı olaolarm yalnız kendileri kumaş alabi· 
leceldir. 75 liradan u maaş veya ücret alanlara ve eşterine kumaşla 
birlikte ayakkabı da verilecektir. 

Süratle baurlanmakta olan kumaş ve ayakkabılar paraıız dağıtıla 
caktır. Bu husustaki kaouo liyihall Meclise verilmek üzeredir. 

Hük.Omet, sabit ıelirli bo vataod~lara ucuz yiyecek maddeleri te 
lllİnİ için ae hazırlıklarda bulunmaktadır. Bu arada 15 - 16 milyon ki· 
lo bulgur yaptmlmaktadır. Beş oüfoıla bir aileye ayda 5 kilo bulgur 
verlle bilecektir. 

Bulgur ve miktarı bulgurun dörtte birinden az olmayacak olan pi· 
rinç, maliyet fiyatile verilecektir. 

Hük\lmet 7 - 8 milyon kilo da yai top1amaktadır. Ordu ihtiyacı 
karşılandıktan ~onra, kalacak miktar sabit gelirlilere maliyet fiyatından 
verilecektir. Her aileye ayda bir kilodan fazla yai düşebilecektir. 

Yine, hilkOmetten yardım görecek ba sabit gelirlilere, muteJil fi-
yatlarla nüfus başına arda 600 gram şeker verilecektir. 

Başvekilin kabulleri 
Ankara 12 (a.a) - Başvekil Şükrü Saracoğlu bugün öileden evvel 

llltzunen bulunduio memleketinden dönen Sovyet Rusyanıo Ankara bü 
yOk elçlsl Vinorradofo kabul etmiştir. 

Ankara 12 (a.a) - Başvekil Şükrü Sarecoğlu baıün öileden ev
vel Fraou büyük elçisi Berjöriyl kabul etmiştir. 

..... __________________________________________________ ____ 

Marsilya ve Kor· 
sika işğal edildi 

Ankara 12 (R. G.) - Alman 
ordusu tarafından Vlşi Fransasıoıo 
iıraline devam olunmaktadır. Al· 
illan a1kerlerl Marsilyaya varmış, 
lebrio ltrattıiik noktalarına yer· 
leııniştlr. Mareşal Peten, Alman 
ltıtalanna mukavemet edilmemesi 
tnırini verdiği için işgal hidlsoıiz 

cereyan etmektedir. 
D;ğer taraftan ltalyanlar Nis 

tibi Konikayı da işral etmişler 
"• bu, ötcdenberi cNis, Korslkal» 
diye haykırarak nümayişler yap· 
llıaltta olan İtalyan geoçleri için 
heyecanlı bir hadise teşkil etmiştir. 

Ankara 12 (R. G.) - Haber 
Yerildiiine röre1 itrı.I başlamadan 
Once Laval uçakla Müoihe gitmiş, 
liltıerle, Ribbentropla, Kont Ciyano 
ile rörilşmüştür. 

müş ve kabineye konu~malar bak· 
kanda mafa11al raporonu vermiş 
bulonayor. 

Bertin 12 (a.a) - Bu sabah 
Alman tankları ve motorlu kıtala· 
rı erkenden Fransanan Akdeniz kı· 
yalarına varmışlardır. Cenup Fran· 
aada kıtalarımızın yürüyüş hare• 
ketleri hidiaesiz cereyan etmiştir. . 

Paris 12 (a.a) - Almanya ile 
iş birliğini hızlandırmak rayesile 

' karalan cemiyet, şimal Afrika Fran· 
sasın• yapılan logiliz • Amerikan 
tecavüzü hakkında bir karar tor• · 
ti kabul etmiştir. Ba karar suretin· 
de, Fransanın kendiıioi Avrupanıo 
ayrılmaz bir parçası telAkld etme· 
ıi lizımgeldiğlni ve Almanya ile 
bütün sahalarda bir iş birliiinin 
Franaayı ve Fransız müstemleke 
lmparatorlatunu kurtaracaiı bildi· 
rllaıektedir. Laval Müoibten Vişiye dön• 

"""---~----------------------------------"1 es ut bir doğum l Sulk••t suçlularının red-
Arkadaıımn: avukat B. Kemal dl hakim t•lebl kabul 

~•lliln bir kaıı olmnıtur. Yavruya olunmadı 
'1tan ömOrler diler, acne ve baba. 
•ını tebrik ederiı. 

Mesut bir doAum 
Diş Doktorlar1mızdan Hava 

k~ruınu Baıkana Bay Raıih Ôzre· 
nın bir erkek •VlAdı dünyaya rel· 
~ittir. Y avroya aıun ö milrler dl· 
ır, llrıno ve babaaını tebrik edt· 
rlı , 

Ankara 12 (Hoııuıi muhabiri· 
mizden) - Suikut suçluları Pov 
lof, Kornilof ve Silleymaoıo, An· 
kara Aiır Ceu hakimlerinin ve 
müddeiumumi muaviolnin reddine 
dair olan iıtekleri Keaklo Aiır 
CHa mahkemesince tetkik edile. 
rek varld görülmediiioden ittifak
la reddine karar verllml!tir. 

Milli Sel 
Hatmetli lnglltere kra
ltnın dayısı tarafından 

tebrik edildi 
Cumhurreisimiz. me· 
sajdan çok mütehas· 
sis oldular; teşekkür 
ve dostluklarını bil. 
dirdiler 

A.nkara 12 (R. G.) - Bugün 
Londra Radyosu, Haşmetli logil· 
tere kralınao day111 Lord Atlonun, 
Cumburreisimiz ln önüye gönder· 
diii mesajı okumuştur. Radyo de. 
miştlr ki: 

«Ebedi Şef Atatürk.ün me· 
sai arkadaşı ve sağ koln ismet 
lnöoü dört sena evvel Türkiye 
Cumhorreisliğine seçi!miştl. 1931 
de Türldyeye riderek Ankarayı 

ziyaret eden ve Milli Şefle tanı · 
ş,n, Hıı şmetli lngiltere krahnıo 
dayısı Lord Atlon, Cumhurreis 
liğine ıeçilişinln yıldönümü dola· 
y11ile loöoüye bir mesaj yollamış, 
tebrikte bulunmuştur.» 

Mesajdan çok mütehassis olan 
Milli Şefimiz, Lofda teşekkür ve 
dostluklarını bildirmiılerdir. 

Milli Şef geni Sof ya elçi 
mizi kabul buyurdular 

Arık.ara 12 (a.a) - Reisicum 
hur ismet loönü bugün saat 13,30 
da yeni Sofya elçiıi B. Va•fl 
Menteşi kabul buyurarak kendi. 
sini öğle yemeğine alıkoymuşlar· 
dır. Yemekte Bayan lnönü ve 
Bayan Menteş de lıazır bolunmnş. 

lar ve ba münasebetle elçimizle 
refikaları Reisicumhurumuzun yük . 
sok iltifatlarına maıhar olmuş

lardJr. 

Etiket mecburiyetine 
uymayanl•r 

Belediyenin ilAnaoa raimen fi· 
da maddeleri üzerine etiket koy
mamak suretile Milli korunma ka· 
naouoa aykırı hareket etmekten 
suçlu Bakkal Mehmet oiln Muıta· 
fa Çe1ikbaıla Bakkal Ha1an Dil· 

maç'ıo ikinci Aıliye ceı:a mabke. 
meılnde muhakemeleri yıpılmış, 
Muıtafa Çellkbaı elli lira ağar pa· 
ra ceza11na1 Durmu~ o;lu Haaan 
Dilmaç 75 lira para ceıaaıoa mah· 

kom edilmiştir. 

Tobruka 
karşı lngiliz 
kıskacı 

Amerikan kıt
aları Tunusa 
çok yaklaştı 

Kahire 12 (a.a) - Sekizinci ordu, düşma· 
nın Slrenaykaya çekilen zırhlı un1Drlaranı ta
kip ediyor. 

Kahire 12 (a.a) - Royter ajansının seki. 
'zinci ordudaki muhabiri bildiriyor: 

Mmr mubarebeai sona ermiş gibidir. Şimdi 
Libya muharebesi başlamı~tır. Libya hududunu 

va·rlık vergisi 1 
geçen zırhlı kuvvetler. düşmanı 
ıittlkçe arlan bir ıüratle tak.ip et
mektedir • Rommel ordusunun 
120000 kişi kadar tahmin edilen 
mütebaki kısmı Halfaya geçidini 
geçmeleri için istical göstermek· 
tedir. Şimdi yağaıın durmuştur. Devlet bütçesine 200 milyon 

lira varidat temin edecek 
FevkalAde kazanç vergisi kanun porojesl 

Uzerlndekl tetkikler de s o n a erdi 
Ankara 12 (Hosuıi muhabiri 

mizdeo) - Umumi, mülhak ve ha 
suıi bütçelerle belediye bütçele . 
rinden, müe11ese ve teşekküller· 
den aylık alanlara parasız giyim 
eşyası verilmesi hakkındaki kanun 
Uiyihasile, yorli nebati mahsulleri 
ve pirlnayı taaflye etmek suretlle 
yağ' istihsal eden sınai müeıseıe· 

lerden muamele verriıinin aynen 
alınması hakkındaki kanun layiha
sı muvakkat encümen tarafından 

tetkik ve bazı kuçük deilşiklik. 

lerle bu akşam reç vakit kabul 
edilmiştir. Yarla toplanacak meclis 
umumi heyetinde müzakerelerine 
baılanacaktır. 

Diğer taraftan varlık vergisi 
kanonu da buıünlr.ü resmi razete• 
de neşredilmi~ ve meriyete gir
miştir. 

Kanunun hükümlerine göre, 
burün yordun her yerinde takdir 
komlıyonlarının kurulma1ına baş 

lanmıştır. Komisyonlar yarlnd~n itiba· 
ren faaliyete başlamış olacaktır. Var-
lık vergiıinin devlet bütçesine tah· 
mineu 200 mllyon lira varidat temia 
edeceii ümit edilmektedlr. 

Bundan başka fevkalAde k•· 
zaoç vergisi kanun porojesi üzerin· 
deki tetkikler sona ermiştir. Pro · 
ie önümüzdeki r ünlerde MecllH 
rönderilecektir. Bu projede mü · 
kellefler başlıca goroplara ayrıl · 
makta ve bunların verecekleri ver
rl miktarları ayrı ayrı tosbit edil. 
mi~ boluomaktadır . Bunlar arasın· 
da bir aıane zarfında bir def adan 
fazla emlak ve arazi alıp satan 
larla sen,llk rayri safi kazançla
rı muayyen bir nlsbetten fazla o 
!anlardan yüzde 15 - 50 nlıbetin· 
de verri alınacaktır. ______ , ________________________________________________ _ 

·Seker satısı 
Memnuiyet karar1 pazar· 

tesl sabahına kadar 
uzatlldı 

Ankara 12 (a. a.) - Başve · 

kilellen tebliğ edilmiştir: 

10 - 11 • 1942 tarih ve 2 • 
13239 numaralı kararnameye müs-

teniden merlyet mevkilne kooulao 

399 sayıla kararla, ticaretle iştigal 

eden bUtün hakiki ve hükmi şa· 

haslarla ticaret makaadile nezdle· 

rinde şeker bulunduran ve ıekeri 

imal ettikleri maddelerde katlanan 

bilumum hakiki ve bllkmi şahıslar 

tarafından şeker llltılması veya 

her hangi bir ıuretle imalatta kul-

lanılma11 veya evvelce satılmıı o· 

lop da lıeoüz teslim edilmlyen şe· 

kerletin nakli hakkında mevzu 

memnuiyet 16 • 11 - 1942 pazar

teal sabahına kadar ozatılmııtır. 

Belediye Mecllslnln 
dUnkU toplantısı 

Belediye Meclisi dün toplan
mıştır. Geçen celsede kanunlar 
encümenin havale edilen elektriıc 

.şirketi tasflyeaine dair kauonlar 
encümeninin ınazbata11 üzerinde 
mUoakaşalar olmuş, neticede encü
menin teklifi kabul edilmiştir. 

Belediye reisimiz 
rahatsız 

Belediye Reisimiz B. KHım 

Ener üç gündenberi rahatsız oldu· 
tundan vazifesi baıma releme
meıktedir. Biran evvel iyileşmesini 

dileriz. 

Bir kömUr vurguncusu 
mahkGm edlldl 

37 kilo kömürü f aıla fiyatla 
sattığı için vurroncaluk ıuça ile 
mah~emeye yerilen Kömürcü Ha. 
san Oymaiın duruşması dün ikinci 
Asliye Ceıa mahkemesinde netice
lenml4tir. Suçlu Huan Oymajm 
48 lira ıiır para coıaıı ödemesi· 
ne dükkanın 15 ~ün müddetle 

' kapahlma11na ve 1000 kilo kömü 
rünüo m tiaadereıine karar veril· 

mlıtlr, 

loıilizlerin Tobraka karşı bir 
kıskaç hareketi yapmakta olda~· 
ları anlaşılıyor. K11kacm bir ko
lunu sahll yolunda durmalmzıo 

düşmanı takip eden lnriliz kıta· 
tara • Ölekl kolunu da çölde ıür• 
atle ilerleyen kuvvetler teşkil edl· 
yor. 

Rommel. kıskacın iltt kolu bir· 
le4tiği zaman lutalarıoı korkunç 
ikıbotden kurtarmak için çok 
zorluk çekecektir. 

Ankara 12 (R. G ) - M11ır• 
dakl muharebeler ıüratll rellşme· 
ler röıtermektedlr. logillz orduaa 
Libya topraklarına rlrmlştir. 

Mareşal Rommel Sollum • Hal• 
faya geçidinde artcı muharebeleri 
vermekte ve aul kuvvetlorlle tob· 
rağ'a çekilmektedir. 

Berlin 12 (a.a) - Şimal ""'· 
rikada M111r - Libya hududun
daki Alman - ltalyan kıtııları 
kuvvetli zırhlı düşman teşkillerlle 
muharebe halindedir • Alman av 
uçaklara 5 lngiliz uçağı düşürmüş. 
tür. Hava kuvvetlerimiz Cezayir 
açıklarında bulunan lrıriliz ve 
Amerikan harp remllerlne geceli 
gündüzlü hücum ederek bir krova· 
zörle büyük bir ticaret gemisine 
aiır çapta bombalar lıabıt ettir
miştir. 

Cezayir kalesine ve bir çok 
meydanına hücum yapılmıştır. Ba 
meydanda bir çok dOşman nçaiı 
bulunuyordu. 

Bir uçak remisilc, bir krova· 
xör vı ild muhrip isabet almaştır. 

Bata Akdenizde logiliz- Ame· 
rikan deniz nakliyatına yapılan 

bOcumlardıı Alman denizaltılar1 
19600 tonilato hacminde asker 
yüldü bir gemi llo 2000 tonluk 
başka bir vapur ve 4000 tonillto. 
lak bir ıllep batırmıştır. Öteyan• 
dan 2 harp gemisi de torpil • iıa. 
betlerile hasara uğratılmıştır. 

Cezayir önünde de bir bloıa. 
ye gemisi torpillenmiştir. Kazab. 
lanka sularında denizaltılarımız bir 
yük gemisine ve kafileye dahil 
başka 2 vapura torpil isabet ettir
miştir. 11 son t~rio taribll reıınt 
tebliğde bahıi geçen hücum esna· 
ıında Şimal Atlaotikte bir deni. 
zaltımıı:m hlicumuna uğradıiı bil· 
dirilen dü~mnn remisioln Kain Eli· 
zabet sıoıfında~ bir harp remisl 
olmayıp aynı luaıde 8500 tonilato. 
lok büyük bir yük vapuru olduğa 
aolaşılmı~tır. 

- Devamı\ klncldo ""'! 



2 

DOKTOR 
TlUllrgjlYl'lt S©ye1r 

Hergün Hastalarını HükOmet Civarı istikamet Ecuneıl karşııında 
çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları faW.lrlere mec• 
cani bakılır. 

2355 

1-= iSTER MiSiNiZ ?-· 
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Çukurova Gişesi talilileri 1 
15 Sonteşrinde zengin olmak için vakit ka)betmeden dört yol •i· 
zındaki srişemize koşunuz. 

................••••............ , ...... . 
ADRES: dörtyol ağzı Çukurova 

Gişesi ••• 

N<e«:üfP Ö~y~zgıan 

Radyo tekniğinin iki mucizesi 

ORION ve DECCA 
Radyolarını Mutlaka Görünüz" 

SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı 
zarif ve sağlam sobalar 

ve yemek ocakları 
_,~-

Standart Markalı TELEFON Makineler 
ve ELEKTRiK Edevatı 

--""...ıı:::E:-

Alf a - Laval v. Viking 
Markalı İsveç mamulatı SÜ TMakineleri 

Çinko, ÇIVi, Lavabo 
Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 

Şık zarifYATAK ve YEMeK ODASI ve SaLON 
_ Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA

LARI nın envaı gelmiştir .. 
MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERSiNiZ 

HER HUSUSTA MEMNUN 
KALACAK SiNiZ 

önler Başeğmez ve şeriki 
Telefon: 168 Telgraf: Başeğmez Adana 

Seyhan C. Müddei umumiliğinden 
Karar No. 2826 

Mevcut kömürünü satışa arz etmemek ve yilksek fiyatla 
kömür satmak suretilc ihtikardan maznun kasap Bekir ma• 
hallesinde 12 sayılı evd~ mukim Mehmet oğlu 306 Doğumlu 
Avni Aktoz ve amelesi Ali ?ğlu 317 doğumlu Mehmet Tok
aöz haklarında yapılan hazırlık tahkikatı sonunda evrak tet

kik edildi! 
Maznun Avninin komür satmaktan imtina ettiği iddia e· 

dilmişsede komilr satmalmak üzere nbıta tarafından gönde· 
Hlen Ahmot Erdoğanin Avninin komür depo!unu geçvakit 
kapadıktan sonra odun kısmında çalışan Mehmet Tokıöze 
müracaat ettiği ve onunda kömür kısmını akşam Avni kapa. 
yarak gitti. Sabahleyin gel istediğin kadar kömür al dediği 
anlaşılmış ve Avninin kömürün kilosunu 12, 13 ve azami 14 
kuruşa sattığı tesbit edilmiştir. 

Hadisede kömür satmaktan imtina suçu mevcut bulunma· 
tlıttndan ve belediye reisliiinin sureti ılişik yatısına göre 
yüksek fiatla kömür satrnadıtı tesbit edilmif bulunduğundan 

her iki maznun haklarında ceza muhakemeleri usuli kanunun 163 
ye 164 üutü maddelerine göre hukuku amme davasınıh açıl. 
fuuına mahal olmadıiına karar vetilmiftir. 2713 

BUGON 

1 D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A. 
E. Komisyon Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 111t71 lira 20 kuruş kıymetinde olan 

794.08 metre küp muhtelif eb'ada çam kereste şartnamesi 
veçhile 8/12/942 salı günü saat 16. 00 da kapalı zarf usulile 
satın 'alınacaktır. 

Bu işe girmek ist~yenlerin 6808 lira 56 kuruş muvakkat 
teminat akçaları ve ya kanunda muadili tarif edilmiş olan 
kıymetli evrak ile nüfus cüzdanları Ticaret ·odası ve kanuni 
ıkametgih vesikaları ile 2490 numaralı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplara birlikte ihale sa· 
atından bir saat evvel komisyona müracaatları lizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanadan 6. ncı işletme 
Ankarada 2. nci işletme ve Haydarpaşada birinci işletme 
müdürlükleri veznelerinde 556 kuruş mukabilinde satın alı-
nabilir. 2714 13-19-24-28 

Tarsus Satınalma Komisyonundan: 
Tarsus satın alma komisyonunca SS ton buğday un hali

ne getirilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Şartnamesini görmek isteyenler mezkur komisyona mü
racaat ederler. 

Tekmil masraf ve vergiler müteahhidine aittir. Beher ki
losunun muhammen kırma ücreti 16.S kuruştur. Muvakkat 

teminatı(1052)liradır. ihale eveliyesi 27/11 /942tarihine müıadif cu· 
ma günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin vakit mezkurda 
teminat akçesi ve teklif mektuplaranı komsiyona vermeleri 
ilin olunur. 2717 13-15-17-19 

............................................. 111!! 

üroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rtısı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 ...................................... 

SATILIK OTOMOBiL-
938 - 39 Model Opel Olumpiya Marka az kullanılmış 
beş y~ni lastikli 250 kilometrede bir teneke benzin 

ıarfeder kapalı bir otomobil Satılıktır. 

Mersin de Urar caddesinde Hikmet Erman 
mUesseseslne mUracaat edllmesı. 

2718 13·15-17 

Kalağoğulları Fabrikasından: 
Fabrikamızda çekilen ve şimdl)·e kadar kaldırılmamış olan pamuk· 

lar işbu ilan tarihinden azami üç fÜn zarfında kaldmlmadıiı taktirde 
bilcümle masarifi koçan sahibine alt olmak üzere preseye gönderilecek
tir. Ve evvelce de ayni gazete ile ilin edildiği ribi koçan tarihinden 
itibaren ıreçen her güıı için balyada 30 karuı ardiye ücreti alınacak. 
tır. Bundan mada muayyen müddeti zarfında kaldırı1mıyacak olan pa· 
mııklardan ayracı çüriimüş olan haşalırımı:ıın da bedelini alacaj'ımızı 

ilan ederiz. 2709 
11-12-13 

BUGDN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

Zayi Pamuk Koçanı 
Malatya çırçır fabrikasın

dan almış olduğum 1341 ki.ı 
loluk pamuk tartı koÇamttıı 
ıayi ettim yehisibi alacağım· 
dan eskisinin hükmü olma· 
dıiını ilin ederim. 
Sazak köyünden Hasan oi. 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL 
l1 N..,lwat Mldlfllt Awakat 

ltifat Y AVEROCLU 

Ba•ıldılı yer ı BUGON Matbaa• 

Svdi Köymeb ve Ramaıan 
Köymen 2715 

13 Son Teşrin 1942 

Doğuda ziraat 
se/erberliği 

Günde en az 20 katar, hububat 
dolu olarak 
gidiyor 

doğudan Almanyaya 

Gazette de Lausanne'ın Ber· 
lio muhabiri yazıyor: 

Mareşal Goerinr'le Devlet 
Nazırı Back'in söyledikleri nutuk· 
larrn. ziraat işletmesi şefi Leffler'in 
harpteki hizmetlerinden dolayı ni 
şanla taltif edilmeai ile ayni zama 
na raslamuı, biihasaa doğuda Al 
manlar ve müttefikleri tarafından 
lşral edilmiş olan topraklar üze. 
rine nazarı dikkati çekmeğe bir 
veıile teşkil etti. 

Doruda Almanla rıo elinde 14 
milyon hektar topuk vardır. 811 
toprakların ve bilha11a kara top 
raklar bölgeılnde bulunanların 

verimliliiinde mübalağa yoktur. 
Bu topraklardan Almanyanm bü· 
yük istifade edeceği şimdiden ümit 
olunuyor. Fakat mübalij'ab nlk 
binlik röıtermeltten de ıakuımak 

icabeder. 
Alman milleti, dört 1enelik 

planların tatblkına memur olan ve 
ziraat işletmeleri kendisine bağlı 
bulunan şefinden, iaşe vaziyetinin 
düzelmesine intizar edebUeceiini 
sevinçle öirenmiştir. Filhakika ıon 
zamanlarda Ukrınyıdan hububat 
ile dola ilk tren BerUne r•lmif 
ve bu yiyecek maddeleri muntazam 
bir tayin şeklinde bayır müessese 
lerine ve fabrikalara dağıtılmıştır. 

Son günlerde A'man razeteleri 
günde en az hububat dolu 20 ka
tarın doğu bölrelerlnden gel
mekte bolunduianu yazmışlardı. 

Bu neticeler•, doğu bölreleri
nin bütün Avrupayı beslemek için 
yakında bize rönderebllecekleri 
şeylerin mütevazi bir bışlanrıcı 

olarak bakmak lizımdır. Mamafıb 
bu neticeler emeksiz elde edilme 
miıtir. 

Banu elde etmek için zirai 
bilrllerden başka şeyler de lizım 
geldiii; ordunun laıeıioi temine 
ve bölrelerde ıükQo ve i1ayiıln 
ladeılne, en milıkDI ıartlar altında 
ve kendi bayatını tehlikeye koy
mak pahasına olan vo Alman 
hükilmetinco Harp haçı nişanlle 

taltif edilmiş olan B. Leffler gös · 
term~tir. 

Bu işte iki türlü rilçlükle kar 
şılaşılmıştır. Bir taraftan Sovyet
ler rerl çekilirlerken bütün ekim 
aletlerini tahrlbetmlşlerdi. Ba uca 
bacağı balunmıyan yerler için bll
has9a KolkhoH sisteminde traktör 
kullanmak elzemdir. 

Bu yerlerde ~iraat işletmeleri 
bir f ıbrlkayı benzer. Biaaenaleyh 
Alaıanyanm doğu çifçilerlne ziraat 
makineleri vermesi lizım gelmiş 
ve bıı tevdat bütlln yeıl'1de der. 
hal yapılamamış, ekinler ile dola 
uçıuz bacakıız sahalarda ıon de. 
rece yorucu olan tırpan ve oraia 
dönmek mecburiyeti basıl olmuş· 
tar. B•ı işlerde Alman askerleri 
de reniı bir ö!çüde kullanılmış· 
tır. Fakat maktazi Aletler, el al· 
tıoda buluıımuyorda. Bir raporda 
okunduğıına röre, Almao aıkerle 

ri 8 buat tırmıiı bulabilmek için 

30 kilometre yürümeğe mecbur 
olmu,ıardır. 

Fazla olarak işler, cephe ge. 
risinde faaliyette balanın bolşevik 
Ç"telerl tarafından sekteye orratı. 
lıyordu. Bu çeteleri de tenkil et· 
mek l'erekti. Bunun için bazan 
köyleri tamamen boşaltmak zaru · 
reti huıl oluyordu. 

Tabii işgal edilmiş olan mın· 
tıkalarda pek az reoç erkek kal 
mışh . Sandan dolayıdır ki ekseri 
yetlo ziraat işleri yaşlı erkeklerle 
kadııılar tarafından görülüyordu. 
Bu şartlar altında verim, yüzde 
yüz nisbatlnde olamazdı. Askerle 
rin yansı düşmanla çarpııırlarken, 
diier yarısı h11atla meşgul ola· 
yordu. Fakat iaşenin temini için 
hiçbir şey ihmal edilmemiştir. 

B. Hitler, nutuklarından birin· 
de tahribattan mütee11ir olan bu 
geniş toprakları teş1dlitland1rmak 

ve mazidekinden daha faydalı bir 
vaziyete sokmak için ne r.abmet· 
ler ve emekler sarfedilmeal lizno 
reldiğini hatırlatmıştı. Almanyadı 

kılmaları elzem olan binlerce köy 
ID doiuya rönderllmiştir. Bunlar, 
zirai iıtihsalitı teıkllatlandırmış · 
!ardır. 

Birçok 11ker cepheden reli· 
yor ve kih harbederek, kih hasat 
işlerinde çalışarak rene cepheye 
dönüyorlardı. Teşlı.Uitın temelleri 
atıhncıya kadar çıhıma şartları 

hoş detlldi. Almanya, bu bölreleri 
verimli bir bale sokmak için bil· 
haHa hayvan yetiştirme bakımın· 

dan masraflara katlanmak mecbu· 
riyetindedlr. 

Almanyadın doğa bölgelerin• 
bir çok hayvanlar ve beyrlrler 
nakledilmiıtir. Eskileri iade edil· 
medikçe yeni ziraat makineleri 
abomadıiı rözönünde tutulur.sa, 
doia bölrelerinln ihtiyaçları anla 
ıılır. 

Bunuola beraber Alman mil· 
letloin bütün teşkilatçılık kudreti, 
bu işe tahıis edilmiştir. Mareşal 

Goering, istikbalden bu kadar eın 
niyetle bahsetm~H, bu işin netice 
sinden emin balundoruoa delildir. 

Do&'onun büyük bö1gelerlol it· 
tif ıde edilir bir hı le retirmek içi o 
nıuaıum bir rayret lazımdır ki, 
işin büyüklüj'ü, Alman milletinden 
daha az teıkilitçı olan başh bir 
milleti cırdırabilirdi. 

Devlet Nazırı B. Backe'ln hı· 
tırlattıiı gibi, Alınanyıda da me• 
1ai pek çetin olacaktır. Halkın ba· 
lummı temin için Alman köylüle• 

rluln daha az deiil, daha fazlı 
çalışmaları lizımdır. iaşe vaziyeti 
düzeliyorsa, ha iyi havılardaıi de• 

iil, fakat gayeye varmak için bü 
tün kuvvet ve vasıtalara guruplaı· 
tıran müşterek gayret ve himmet 
ten ileri relmelttedir. Alman r•· 
zetelerlnln temin ettiklerine röıe, 
bıı sahadaki terakki bin bir uh· 
met ve emeğin mükafatıdır. 

8 inci lugllla ordusu Libre hududunu geçti 
- Baaıtafn birincide -

Ankara 12 (R.G) - Vaıinr· 
tondan Yerilen bir habere röre, 
Ra:r:velt, bit razetee!iler toplantı· 
sında, Mittefik ıutalara reçit ver. 
meai 19hı yaptıiı müracaata Tunus 
Beyi tarafından cevap Hrllmecliti· 
ol söyleml~tlr, 

larlliz ve Amerikan kıtalıtı 
Tanuıa 140 ldlometreye kadar 
yaklıımıılardm Tanuıao bütün 
ıehlrlerind• ııık ve toplaomı ya· 
ıakları ilin edilml~tlr. 

Ankara 12 (R.G) - Amerika 
bahriye nazırı Albay Nokı, bir 
deme~te bulaomuı ve demlı. 
tir ki: 

«- 8urün ikinci cephe iyice 
açılmış bulunuyor. Bu harpte A· 
merikaya düşen yol heoO:r: başla· 
mıııtır. Zafere alaımak için uzan 
ve çetin bir yolda ylbilmık mec. 

l 
burlyetinde kalacarı:ı, » 

Berlin 12 (a.a) - D. N, 8 
aiaoııoın aldığı bir habere rôre, 
Şimal Afrikadakl Alman kıtıları 
tam ıamaoıada kamyon, beoıJo 
•• mObimmat takviyeleri almaları 
aayeıiadedlr ki, lnıilizler tarafıo· 
dan ka~atılan bir çok Halyan bir· 
llklerloi kurtarma;. manffak ol· 
muılardm Almanlar bir çok yer• 
lerde kendilerine kartı koymai• 
talııan larilltlerln muknemetlol 
kırmıılardırı 

Roma 12 (a.a) - Öirenlldl· 
jlne röre, Ceuylr 1ahlll açıldı· 
rından reçeo bir remi kafiletiol 
himayeye memar düşman deol• 
kuvvetleri Mihver açaldarınıo bD· 
cumana uj'rımııtır. ltaly.a açakl•· 
rı 10000 tonilatoluk bir ıilep ba' 
tarnuıtır, 


