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CEYHAN NEHRi 4 ·METRE YDKSEL 

LKalkilto'dan bir 

Japon 
taarruzu 
durakladı 

Krips Kqhire
ye vardı 
Rusya ile Japon
ya arasında bir 
mukavele.yeniden 
uzatıldı 

Ankara 21 (Radyo ıazetes!)
Ceçen hafta içinde bütün faabyet 

noktalar &zerinde ttoplan•11tar: 
18 d • zaferlerden 
Japonyanıa kazan ·~ 

• ·1kbahar taarruza 
dojıan vazıyet; ı 

f d lı. • tahminler bu taarroıı:a etra ın a ı ' 
iftirlk edecek devletlerin dorumu; 

Amerikanın hazırlıklara, Balkanlar· 
daLI daram ve Vişi ile muharebe· 
ler arasındaki münasebetler. 

Japonya bir taraftan Avuıtral· 
yaya öte taraftan Hindi•tana rel· 
mit ~e duraklamıştır. Bu durakla· 

mayı Mihverciler ve Anrlo-Sak· 
tonlar ayrı ayrı ıarette tefsir et· 
mektedir. Mihvere S"Öre, Japonlar 
kuvvetlerini tanı.im eltikten aoara 
yeniden l'eniı mikyasta taarruza 
geçeceklerdir. 

Anrlo-Sakıoolan iae Japon 
taarruzlarının artık hızını kaybet· 
t" •. kanaatındıdırlar. 
ıgı R ın Amerika ve lnriltere 

uıyan . . k 
eçmelerı fçm il ııttr· 

yi, taarruza i . . 
ld 60 snıhyor. makta o u. • i bil 

d • mücadeleıın n 
Uzak oru Rusya ile 

ük bir muamması da, k 
y d b'r 'harp çı ıp 
Japonya aruın a • ı •Moıkovadan 
çıkmıy•caiıdır. Dun · ı Ja. 
bil dirildiğine göre, Raıya ı e • 
ponya arasında ıeneden ıeneye ~ 

t lan bahkçıbk mukaveleıi yenı· 
sa 1 l beraber den uzatılmışt r. Banan a 
bu anlaşmaya ehemmiyet vermelL 

caiz deiildir • 

H• distandaki atkeri harekltla 
10 Ui . . gi· 

·ı ili olan meselenin ha ıçın 
1 1 ı· bu mık· · il teşebbüsf ge ınc~; 
rış en i tir Kripı 
sata hazırlık! arla geçm ş · • 

ı · eoı 
ile rörüşecek Hint lider erı . y ,. 
Delhide top\anmakt•dar. Krıpı ın 

d • 26 ıaoda Kahireye var ırı, ayın 

.ta Hindiıtana varacatı bildiriliyor. 

Macar - Rumen 
gerginliği 

Ankara, 21 (Radyo ıaıeteıi) -
R mao'yı hariciye nazırı Aotoneı · 
k 

0 Macarların Tranıilvanya'daki 
• 

0
' t ve faaliyetlerinden tiki yet 

ıcraa ·ı M t l' d" etmişti. Transı vanya • rd~po ı ı 
bir demeçte ıu ık.kate de ıon .. 

d 
• ıöıleri söylemışlar : 

erer • ı 1 • Li 
D vletimiıin saı am ıgı .... 

c e M"U ' . 
badotlarımızla kai1Ddir. ı etımız 
b fedakirlıia hazırdır. » 
e~etropGlit ba ıözlerile bir ta· 

raftan Macariltlna, bir ~raftın dı ... 

..... 

Çörçil - Maiski 
konuşması 

B. Maislci 

Ankara 21 ( Radyo ru•t•i) 

Almanlar, Raıya ile lnıiltere ara· 

ıındaki aolıımazlıtın reniflediii 

al iddia eımektedlrler. lasllis 811· 
wolı:ili Çörçil Ruyaam Loadra bl· 

yiik elçiıi Maiaki'yi laafta ıoua tıti· 

lini reçirmek ilzere yanına çatar· 

mıı bilyilk elçi ile iki rtta fÖrGt· 
mllftilr. 

Rusya'da 
Büyük bir tank 
muharebesi 

Moıkova 21 ( a.a. ) - Cenap 
bata cepbe1inin bir kesiminde bil· 
yiik bir tank muharebesi olmq. 
Almanlar btlyiik kayıplara atra· 
mrıtır. Sovyet tankları Alman ba
taryalarını tahrip etmiıtir. 

Muhtelif böl&'elerde hareket· 
lerde bulanan Sovyet çeteleri Al· 
manlara bir çok kayıplar verdir. 
miıtir. 

Moıkova 21 (La.) - Otla ı• 
celd Sovyet teblirl: 

Kıtalarımıı 20 martta cephe-

nin bazı keıimlerinde Alman or• 
dolanna kartı taanoı hareketle 
rine devım ederek dOımaoa ajır 
kayıplar verdirmiıtir. 19 marttı 
37 düıman uçaiı tahrip ettik. 14 
uçak kaybettik. 20 martta Moıko· 

vı önünde 6 Alman tayyarHi dG· 

ıürdOk. 19 martta bava kuvvetle· 
rimiz 8 tank, 53 top, 12 açıkn· 

var makineli tilfek mevzii, 68 maya 
atar, 11ker ve milhimmat yllkla 

bir vağoo, akar yakıt yiiklü 5 11r• 
nıç kamyona tahrip etmif, veya 
haaara atratmııtır. 

_. ... 
K•r• mebu•u B. HU•· 
rev Sami vefat etti 

Kart mebaıo 8. Hü1rev Sami 
Kız•ldoian evelki fÜn Osmaniye. 
de vefat etmiştir. Dün şehrimize 

getirilen ceoaze bugün Hat 11 de 
kaldanlacak ve Asri mezarhia rö
mülec ek tir. 

Merhuma rahmet diler, aileıi 
ne taziyetlerimizi bildiıiriz. 

Macıriıtınıo ve Romanyanın 
Ra1yıya taarruza ıeçmekten ziya
de birbirine karı• harbe tatoımıia 
hazarlanaakta oldukları zannı ha 
ııl olayor. 

BerliaiD 

Bazı köyler Ankara'daki suika 
s~ ... ~~!!!dc~ hidlsesi muhake 
haa nehrinin 5 metre yGkteldi-

::;~;: ~:,d~:~nı:r~~;~~~e ·~~·:. s ı· a 1 en .Aı o 1 a c ak 
dıi'ını yazmııtık. Son yajan yat 
murlarla eriyen kar i'erek Sey• 
hanı i'erek ceybanı tekrar ka· 
bıtmıı, C•yhan oehrinin HYİY• 
ıi birdenbire 4 metre y&ktel· 
mif, civar ara&iyi ıa lı:aplamıt · 
tır. Bir çok köy ıayla çevrilmiı, 
bazı köyler de k11men ıalınn it 
tiliıına ajramııtır. 

Seyhan'dı iki metre kadar 
yüktelmiş bulunmaktadır. 

Rusya'da 
harp 

hazırlığı 
36 fabrikanın 
aylık verimi 

şudur: 
2500 tank, 2000 

uçak, 10000 
kamyon 

Varoıilof ve Bııdigeni 61· 
giilc luıflfletler lıazırlıgorlar 

Ankara 21 (Radyo raut•i) 
- yabancı bir kayoaia röre. 
Mantal Vorotilof,.. Ar~ 
Volon, Gorili hattının dot-· 
MDda Amerilıa'claa rönderUen 
malsemedea fa)'dalaoarak btlyiilı: 
bir ihtiyat lı:uvetl hazırlamak

tadır. Ni11nda harekete l'eçecek 
ba ordu 75 piıade tllmenindeu, 
15 ıilYari tilmeninden, 25 zırhlı 
Taraydan mtltetelı:kildlr. 

Mar8f&l Badiyeni Stalin· 
rrad'da bulunmaktadır. Badiyani 
fazla ıaiktarda ıü vari ile mo
törlü birlikler hazırlamaktadır. 
Bunlardan çoru ıimdiden maha· 
rebelere iıtirik ettirilmiılerdir. 
Sovyet ihtiyatlarınm malsemal 
Anrlo. Saktonlar ve Volr•n'ın 
doiuıanda yerleşmİf olan en
düıtri merkezlerinde temin olan. 
maktadır. 

Oç ıehirde 7 açalı: fabrikuı, 
6 tank ve 5 kamyon · fabrikaıı 
vardır. Banlar ilk maddelerini 
Oral ve Sibirya'dan temin et· 
mektedirler. 

Sibirya iki kııma ayrılmışbrı 
Doju Slbirya'da 20 piyade, 6 
motörltl ttlmenle atır bombar· 
dman filoları Japonlara ka'fı 
balondaralmaktadır. 

Batı Sibirya'da Koznef'de 
3 tank, 4 uçak, 3 kamyon fabri 
kaıı vardır. Tllrkiıtan'da 2 uçak, 
2 kamyon fabrilı:uı faaliyet halin. 
dedir. 

Ruıya'da 15 uçak, 10 tank, 
11 kamyon fabrika11 Sovyet ordu 
ları heıabına çalıtmaktadır. Ba 
fab.ıikaların ıyhk veriminin 2500 
tank, 2000 uçak ve 10000 kam· 
yon oldajıı bildiriliyor. Alman· 
ların bir aydaki tank iıtih1all 
Sowyetlerinkiaden 2 • 3 miıli faz 
ladır. 

Aynı yabancı kaynata röre, 
topçu için daram Roıya' da daha 
az elveriılidir. 

Cephane dorumu daha fena . 
dar. Sovyetler cephane fabrikaları· 
nın yüzde aekıenini kaybetmiıler. 
dir. Ellerinde, evvelce ıtok edil· 
miş bir miktar cephane vardır. 

Sıhhat Vekili 
Tedklk ••J•h•tl etrafın· 
da beranatta bulundu 

Ankara 21 ( Hıuasl muhabirimi~ telefonla bildirigorJ -Almangamn An 
elçisi Fon Papen'e suikast gapmaldan saçla sannolıınanların eoralcı 6rıgiba 
alır cesa •alılcemesine teodi edilmiştir. 

Ôniimiiuleld nisanın 6 ncı pazartesi ıiinii 6lleun eovel •ııluılcemege 6aıl 
Malıakeme aleni olacalctır. 

Pasifi/ete Amerikan de· ı 
~niz ve /uma lcaflfHltleri 

Londra 21 (a.a) - Royter'in 
Birmaaya muhabiri bildiriyor: 

Blrmaayaaıa pmal t.tlkame· 
tinde Japon bacama, lı:.aramq 

pirinç tarlalarından ibaret bir alan· 
da Ye yakıcı bir i'Üneı altında 

yeniden baflamqtır. lrırilla kuvvet
leri mGdafaadadır. Japon hamlesi 
ewvelce Birmanya yola adını taıı· 
yan Mandaley yolunan yukanaında 
Tanro'ya hedef tutuyor. 

Yeni De~hi 21 (a.a) - Bir· 
manya rnmt tebliii: 

Sittanr cepheainde Çin kuv
vetleri Piya'naa ceoubonda hıre · 

kete r•c;mlttir.Kovvetlerimiale bir

likte hareket eden bir Çin ı6vari 
müfrezesi 400 piyade ve süvarite 
3 zırhla otomobilden ibaret olan 
bir Japon kıt' asına taarruz ve 

zırhlı otomobilleri tahrip etmiıtir. 
Düımın 100 ölü vermiıtir. 

Tokyo: 21 [ı. a.1- Domei ıjanıı 

Birmanya cepbeıinden bildiriyor: 

Japon kuvvetleri SittaDf nehri 

boyanca ıilratle ilerlemelerine de· 

vam ederek Ranıun'ua 90 kilomet· 

re şimalinde bulaaan Tanradda 
6000 ~iıilik bir diltman kuvvetine 

taarruz etmiılerdir. lleri bar~ketle· 
rine devam eden Japon kuvvetleri 

Ranrao • Prome demiryolu üzerin· 

de bulunan Letpaden'i 19 martta 

itral etmiılerdir. Burada dilıman 

300 ölü ve 11 eıir bırakmııtar. 

Mil&no: 21 [a. a.] - Batı Avuı· 
rralya tolarında görülen Japon fi· 

loıu cenuba doiru ilerlemeğe de· 

vam ediyor. Bu filo şimdiden 30 
arz derecesludedir: 100 kadar re· 

miden mürekkep Japon filoıu Ca· 

!!1!11!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_~~ 

bal ederek ıo demeçte bulunmq· 
tar: 

c-lıparta, Burdur, Antalya, 
Nazilli, Aydın, Moila, lzmir ve 
Maniıa villyetlerinde tedkikler yap· 
tam. T edkikatamın neticeıinden 
çok memnun avdet ettim, Her yer· 
de ııhbt hizmetler iltedijimiz tar•· 
dı yllr6mektedir, Bu maballeriD 
amaml ııbbatleri endiıeden iridir. 
Hıfsı .. ıbbai umumiye kao1111an11D 
emrettiiı wecibeleler her yerde 
tamamen yerine ptlrllm•te çabııl· 
maktadır. GördDjilm noklanları 
kısa bir umaada yerine retirm .. 
lerioi allkadarlara ıöyledim. lıt .. 
dllderiaıi&den çota• yapılmııbr. Ya· 

Avustralya.,. 
Japon hücu
mu basladı 

100 gemiden mUrekkep 
bir Jepon flloau Avu•· 
trelya •ul•rınde llerllyor 

Bir Japon kru-
vazörü yakıldı 
Birmanyada Japon
lar tekrar hücuma 

geçtiler 

vot.'dao hareket etmiştir. Batı Avus. 
tralya 11hillerine ilerlemektedir. 

Awultralya'ya hücu 

jııdan, hem batıdan b 

Kambera: 21 [a .. a. 

tralyı Bııvekili Körtin 

c - 20 martta rü 
bir b&camda, bir b 
kruvazöril yakılarak ba 

Bombalar Avaltralya 

tarafından 9 bin metre 

atılmııtır. • 

Melbarn: 21 [ı. a.] 

relditi i'iln verdiii 
General Maıc Artar d 

c - Avultralya or 

iinde balunacatımdao ~ 

duyuvorom. Müıterek 
muvaffakiyetlm•zle neti 
tam b~r rilvenim vardıı 

Ça ·r-King 21 (;j 
şal Çan-Kay-Şek, I' 
Artora rönderdıği bir 
yor ki: 

«- Kamandınız 
kerlerin )&ptığımız ·mao 
bine y~ni bir aıkert m 
ler fa ı. il ive edecetin 

Şundan Bundan 

Bakalım ondan sonra ne olac 
on~ bir ark~da!ımla bir maıabqı ıtrateji•! yıptık. 

mıze, kendı rorütümüze, kendi mantık ve mabake 
nelerden bahsetmedik!.. Sözlerimize Şark ceph-1nden baıla 
ıarka reçtik, oradan da Uzakıark hldiıeleri &zerinde ko 
de çok konuştuk. Fakat netice ne olda bilir miıiniz? lfta 
tüı lü çıkamadık. Harbi bitirdik, aolbu yapamadık. Sulha 
defa da_ yeni dünya düzenini bir tllUl kuramadı~. . 

Bu rorüşınelerimiz kafımda v• 1tabımda oyle teaır ya 
rece uykum kaçtı. Odamın pençerelerine hafif •~rpintiler '' 
ve faydalı mart yajmaraoon r6ollllere ferahlık veren ••pır 
ben yine düşilncelere daJdua. Bir aralık keadimi topladım. 
ltabıma blkim olmak ı.tedi•· Kendi k~~lme ideta kızdım, 
1 d. Sa 8 L- adamt 1&nkl yarınlı:ı cıban nizamını ta en ım. nan .,. . 

1 ••-larını bazırhyan Rozvelt mı oklan Çör1il mi ram arını we p..... , . .. . • 
d Hider w• Toyo ouo yennıı.•e mı otoroyorton dedim U veya a . • O • 

sabahleyin iyi aefelı kallı:mır• çahş. ıt tarafını brak, ıea 
"b' .. -dd••ta tevekklll et.. F ekat ne çare imkln yoL Sa r• ı ma- . • • ~ 
i döndl• bır ıola dondüm. N hayet kafam dı, iıabım 

rol .. a .... a,ı. bezrinleımitti ki ıabableyin ayandır" llD • 
• ..,, f A b . b" h -.ama ••P• ka ım yor~on, asa ım ıerrın ır alde idi. 

Si• ki bu harbın dııında bııl.uıı oyoruı. Biz ki l::u dünya fe 
kin ve duru, ra~at ve mesut bır toprak parçasınrlında 

8 1 
rece t op seılerayle, ve ne de yuvalar söndüren bombay t!?. 
kumuz kaçıyor. Ôyle iken dünya bldiıeler"ı b'ız· d L f ı 

1 • • • • • ll . . . •m e .. a a arı ce erımııa, gonu erımııı rahat bara._mıyor K" b'I" b • " . .. • ım ı ır enam y' 
gilnünuo bır çok ıaatlerioi aynı mevzuon yoruc · · dn•ıı . o, ezacı ... a 
çıre~ daha ni~e in1anlar vardır! lıte ben bunları dtlfDndlk 
le hır ıey rehyor; ralibı ba harbin dışında balaaaa 
içinde bulunan onlar ve ailebi ihtimal bitin da.,.. 
zaman, bu meıat m6jde radyolarda ....._ .....,. ~ 
man YI aıll Fin1U..ua 



• ~slkerDDk. lbalhn~uerü 

~uharebelerde kara 
Jrdusunun ehemmiyeti 

Fazla istihsal 
seferberliği 

joo kto~I 
Fazla tuz 
yememeli 

birioe birleştirmi-' ıarpte a-a· - - ~ ~~-d -~ ----;--- yeo Alman piyade - Ziraat Vekaletinde iki 
servis çallşıyor 

-
Birçok insanların fena bir 

itiyatları vardır. Sofrada 
ilk işleri, getirilen yemeie, tadı. 
na bakmadan tuz~atmaktır. Bunun 
vücutlarıoa ne kadar zararlı ol· 
doj'u11a tahmin edemezler. 

~itiba;; t:~g;a~; Harpte muzafferıyet tümenleridir. Bu 
• ııJrisioi ge. ve muvaffakiyet kara, kuvvetler birleş · - - Filvaki tuz vücudun bir ib· 

tiyacıdır, yemeğe lezzet verir, iş· 
tihayı açar ve bazmi kolaylaştırır. 

Yemek iptidasında yenilen çerez 
ler de buna bir misaldır. Fakat 
vücuda lazım olan miktardan faz · 
lası bilhassa sinirlere, böbrekle 
rinden rahatsız olanlara, tansiyon· 
lalara, damar hastalarına adeta 
zehirdir. 

Y : kiitlele· • miş olsaydı,Alman 1 

5 L hava Ve deniz kuvvet- zırhlı ordusuna 
Ankara HükQmetimizce ekim seferberliii için yapılan i'eniş çai'-

rıya vatandaşlar tarafından gösterilen büyük İll'İDİD önemli faydaları 
şimdiden sevinçle görülmektedir. 

roa diğer 
e kıyaslan· }eri arasında tamam- Fransız esir kamp 

~ 
. derecede • b• 1 . ..,. } } larıoı boylama
J .. asen bu layıcı ış ır ıgıy e o ur. dan bqka çare 

Dünyanın en Memleketin her tarafından ziraat Vekilliiine gelen haberler, yeni 
ekim yılının istenilen sonuçları belirtmesi bakımıoden çok ümit vericidir. 

'harplerde Yoksa hesaplarını ŞU kalmazdı. Bu zırhlı 
kuvvetler graoiti 

b ü t ü 0 veya bu kuvvetteki 
zengin adamı 

Uzak Şarktaki muharebe dün• 
yaoıo en zengin adamıoın 

keyfini kaçırmıştır. Bu adam, bir 
Amerikah, yahut Hint mihracesi 
değil, Y ang Saog adında bir Çin
lidlr. Serveti bir buçuk milyar li· 
ra kadar tahmin edilmektedri . 

Yıllardanberi rörülmemiş şiddetli kıııo bazı yerlerde yaptıra tesirlerin 
yeni ekimle kat kat karşılanacağı büyük bir memnunlukla aolaıılmakta
dır. nız biz:.ı:at har · d e l en matkap 

•• t ·· l ••"" d lar ucundaki elmasa 

'u 
.. k .. ı i_çine us un uge ayayan 

benzerler. Sert 
_.,-ıe gore . aldanırlar. 

Diğer yandan, yazlık ekim her yerde hararetle devam edilmekte, 
Ziraat Vekilliği fazla istihsal için viliyetlerde yapılan istekleri diizenli 
bir çabuklukla karşılamaktadır. Fazla iltibsal için Vekillikte iki servis 
çalışmaktadır. 

Tuz zararlıdır, diye biç tuz 
suz yemrk yemenin de mahzurla· 

rı vardır. Aıul hüner ikisinin ara· 
11nı bulmaktadır. 

ıışlb· elmasıo dayandığı :.. ır zaru· 
- N t k' ~~-====.c;_::;c.."=-~-===-.ı:=~a:c:o=::>'==x. ç e 1 i k matkap • ı. e e ım 
- -- yüksek tahsil rençliiinin 
~'lemı evvel de bu bilgiler ile 
T'" taooni bir mecburiyet ha· 
=olmuştu. Harp bilıisioin bu 

)rrayılması dolayısile . meslek: 
luyan münevverlerın dahı 

-aııo ıütunlarında, rerekte 
~ .... ıoda bu mevzulara dair ol• ..... 
~ .. leniş bilriıine şahit ol· 
... '- . . k 
ı:::z. Bo da memleır.et ıçıo a· 

ıab:ak bu bilgi bazı noktalar· 
1 ı>ilhassa harbin esaa pren
-:-ıe buıünkü tabiyenin ve 
ıunlıisinin icaplarıoda derin· 
u~ezse, o vakit bazı nokta· 
~ etlayca yanlışlıklara düşüle· 
-Meslekten olmıyanlarıo en 
k dulLlars yer bilhassa kara, 
biııı bava "uvvetler i arasında· 

Lsebet ile bunların birlikte 
'-a\dc.ıodaki anlayıştır. 

n ı " 
.pur niçin düştü ? 

v~~o -:isallerl: a:.:a;ım: 
Tayyare bu~ünün en kod· 

-,h,dır. Bunda herkes mütte• 
l'ilir.lerin Singapur müdafa· 

ı an fazla sıkıotılarıda Japon 
• ı ~ ttünlüğüoden ileri ıeliyordu . 8 ia kimsenin ıüpbesi yoktur. 

• ı >ona bakarak Singapurda 
• kara ordusuna lüzum yoktu; 

1 avvetii hava filoları olsaydı 
ııhroüdafaa edilirdi, demek ha· 

'" kü biliyoruz ki Sıorapara nu:.un 
V ıeceleyin asker çıkardı · 

1 ynı ırece zarfında ~utondu· 
~ 1ar~lir. bav4 kuvvetlen ne de· 

tır. 1 olursa olsan, faydalı ola· 
' 

1 
l d' ırt müdahele edemez er ı. 

~ ıa . 
ıeıtara ordusu bir defa a<1a· 
~ftnduktan sonra da i'~~e ha· 

etleri bunların ıerısıoden 
~el ki (\ İin ufak sandallar, kayı ar, 

1 ~ car vesaire ile takviye ıe· 
~dtine mani olamıyacai'ı ıibi, 

1 :~Blin iıe Japon kuvvetleri ra· 
pıat buraya taşınabilirdi. ~u 
"reıınan kara kuvvetleri, us· 
u temin edince de lorilizler 
'f.e ğlOp olmaktan başka bir 

.at 
1~ Jamazdı. Hava üstüolüiü, 

~' 4 hl' . ...,a, askerlerini ta ıyeye ım· 

~t:irdi. 
/fJbalde hava kuvvetleri n.e 

, kuvvetli olarsa olsun, bır 
' tek başlarına müdafaaya 

ir olacakları düşünülemez. 

!
ı, l ifi derecede kuvvetli bir 

•dosu varsa, o vakit bunun 

, :ı .~d;ı~ işh~rbi~jyl~~~hİ:ar. 
~]ıL ----:---~ kazandı? 
•1' tıiklerı mı 
1 

J ~:oe misal olarak Birleşik 
~ ' Amerika devletlari parli· 

, ı ~arıda Milli Müdafaa encü 
ilv: r ! 'ıisi olan sivil bir zatın ge 

\:; · ·ıe Fransa muharebesi hak· 
\ ıllj mütalaasını okuyalım. ':"s: 

~~ıleri hakkında ıeniı bılrı 
r, \ 1 olan bu zat, (Frantaya 

1 l ' . ~ ~fparbi 150,000 mevcudundakı 
fr \ ıırblı kuvvetleri kazandı) 
~~ \ı Bu pek yabaca atılır bir 

" :iildir. Eier zırhlı kuvve' ler 
ı da berkesin nazarı dikkatini 
ı~ · f nek için ıöylenmiı mübali· 
~ ~r ıöz iıe doirudur. Ancak 
ı:~I . mioasıoda anlanırsa .yan· 
"9p .Çünkü vakıa Franıadakı cep 
j '1 aima bunlar yarmışlar, en 

A" laima bu zırhlı kuvvetler yü· 
, ( ler, ıeriye kaçmakta olan 
~.!, ' :s ordusundan da evvel nehir 
f(. arini banlar tut..ııutlardır. 

1•. skat eier bunlar ••ilam ve 
L 1 ıdun kendilerini takip eden 

1~i f ımenlik Alman ordusuna da· 
~ olsalardı, bu hareket· 
C mıf M " l b"l' d'? ., l rı düıünu e ı ır mıy ı 
~ ~maa ~~ 
•• dak.i cebi bunlar açtı, .,.anş 

~o \~~. kadar banlar götürdü; fa· 

olmaua tek batına bu küçük el· 
mas n• yapabilir? 

Keza bir orduya motör ve 
zırhlı vasıtalardan mümkün oldoiu 
kadar istifade ettirilmesi çok 
doirudnr. Bu ordularıo motöraüz 
ordulardan bir kaç miıli kuvvet 
olduğuna da şüphe edilemez.. Fa· 
kat motörlü ve zırhlı vasıtalarla 

her ıeyin ve ezcümle tam vo 18· 

bit bir müdafaanıo yapılacağıoı 
zannetmek hatadır. Zira tankın 

zırhıodan bir kale gibi istifade için 
sabit olarak onu dü,man karşısına 
dizmek demek en büyük üstünlü 
iü olan süratinden mahrum etmek 
demektir. O vakit o zayıflar ve 
büyük hedefi dolayısile hemen 
saftan hariç kılınır. O halde mo· 
törlü ve zırhlı va!lıta ancak saldı · 

ram yapılacak yerlerde veya düş· 
man zırhlı kuvvetlerine karşı mü
faada tam istifade edilen bir si· 
lihtır. Piyade ordusu ve yardımı 

olmadan onun da her şeyi yapabi· 
leceğini düşünmek yanlıştır. 

Tayyarelere gelince ... 
Gelelim bogüoüo en mühim 

kuvvetini tsşkil eden tay· 
yarelere: Artık bava keşfi ve hi
mayesi olmadan ne kara ve ne 
deniz kuvvetlerinin muvaff akiyetli 
hareketleri düşünülebilir. Müdafa. 
ada ve Hldırımda hem deniz ve 
hem de kl\ra ordularına reniı mik
yasta yardım eder, işlerini kolay· 
laıtırır, zafere ulaştırmak için bir 
çok şey~er temin eder. Fakat bu 
hal bava kuvvetlerinin ordu veya 
deniz kuvvetlerinin yerine &'eçebi. 
lecelı:leri manasına relmez. Girit 
saldmmında yere inen paraşütçü · 
ler, yani kara ordusu büyük bir 
kudret röltermemiş olsaydı tayya
relerin bu adayı isti~sı n ,uıl düşil· 
nülobilirdi. Sonra mesafenin yakın· 
lığı dolay1Sile ve bszı ltalyan harp 
gemilerinin refakatinde bilyük de· 
niz kafilelerile mühim kara kuvvet. 
leri nllldedilmeseydi ada nasıl mu· 
bafaza edilebilirdi. 

Japonlar bu tarzıo daha mille· 
tekimil bir misalini Somatra işra
linde gösterdiler. Evveli para~üt· 
çülerle Palembanı bava meydaoıoı 
işgal ettiler. Yani çıkartmayı ya· 
pacak deoiz filolarıoın havadan za. 
rar ıörmesini önlediler. Fakat bu 
nun arkasından derhal mühim de
niz kuvvetleri himayesinde büyük 
kara kuvvetleri çıkardılar. Bu su· 
retle de barekit muvaff akiyetle so· 
na erdi. 

Hüli sa; yeni silahlar muhtelif 

Y ang Sang, pek ıenç iken 
işe atılmış, bir miktar para ka· 
zaodıktan sonra Maleıyada geniş 
arazi satın almıştır. Bu arazide 
zengin kalay madenleri vardı. 

Çinli bu madenleri işleterek 
servetinin temelini atmıştır. Bun· 
dan sonra birçok işlere girmiştir. 

Yaog Sanı 61 yaşında ev· 
lenmiı ve muhtelif zevcelerden 
24 çocuiu olmuştur. Şatoları, O· 

tomobilleri, yatları sayısızdır. Evin· 
de yüzlerce hizmetçi vardır. 

Uzak Şarktaki muharebede 
başlıca harp tahnesi Malezya ol· 
doğundan, Çinlinin kalay maden· 
leri büyük zararlar görmüı, Y ang 
Sang buradan hiçbir şey alama· 
mağa baılamıştır. 

• 
Yer fıstığı 

posasından 
pasta ·-------

Fransada bir· 
çok yiye~ek 

maddeleri bu· 
laomam asına 

raimeo, pastacılar boş durmuyor· 
lar, pasta yapmak için bir takım 
maddeler keşfediyorlar. 

Bu cümleden olarak ıon :ıa· 

manlarda yarı alrnmış yer f11tı· 
iıom posasıodan bir nevi uo çı · 

karmaia, bununla pastalar yap· 
mağa başlamışlardır. Bu pastalar· 
da şekerine sakar yerine kulla • 
oılmaktadır. 

Yer fıstığı posasıodan yapı· 

lan pastalar, gıda bakımından 
kıymetli olmamakla beraber, pek 
lezr:etli oluyormuı. Şimdi bununla 
tor.la biıküiler de yapmaia baş· 
lıyacaklardır. 

ııoıflar ve orduların vazife ve ha· 
reketlerinde, mobarel,e tarzlarında 
değişiklik yapıyor. Meseli deniz ve 
batta kara kuvvetlerini tayyare bi · 
mayesi olmadan düşman karşısıoda 
hareket edebilen müstakil birlikler 
olmaktan çıkarıyor. Fakat bunlarıo 
vazifeıioi tamamen üzerine almıyor 
ve alamıyacakt•r da. Alman kara 
ordusunun Fran!aya karşı hareke · 
tini kolaylaştıran en mühim unsur 
hava kuvvetleri olduğa gibi, bava 
kuvvetlerinin İngiltere adalarına 
karşı kazandıiı üstün tabiye vazi
yetini de bu kuvvetlere Maaı sa· 
bilinde üsler temin eden kara or· 
dusudur. Muvaffakiyet ve muzaffe
riyet de bu silih ve ordnlar ara· 
sıoda bu tarzda ta· mamlayıcı iş· 

birliii ile olur. Yoksa hesaplarını 
yalnız bu veya şu kuvvetteki üstün
lüie dayayanlar aldanırlar. 

Bunlardan biri, ziraatçilere parasız sebze tGbumlar1 ve fide yetiştir
mekte, diğeti de bahçe ziraatini kolaylaştırmak &'•Yetiyle sebze ziraati 
yapmak istiyen bahçe sahiplerine tohum temin etmektededir. 

IE• 27 Nisan'da bölgeler ara· 
sıoda futbol grup birinciliği müsa· 
bakalarına baılanaca\ctır. 

Muayyen merkezlerde yapıla
cak olan bu müsabakalarıo ıampiyon 
takımları Türkiye birincilikleri için 
karşılaşacaklardır. 

• lstanbul Belediyesi Milli 
Şef lnöoü'~üo büyük bir heykelle· 
rını yaptırmaia karar vermiıti. 
Belediye Riyasetinin bu hususta 
yaptıj-ı teklif umumi Meclis tara· 
fından da kabul olunmuş ve Bele· 
diye heykelin süratle yaptırılması 
için faaliyete ıeçmiştir. 

Heykelin inşası 96 bin liraya 
Güzel Sanatlar A k a d e m i s i 
Profesörlerinden Heykeltraş Bel· 
ling' e ihale edilmiştir. 

Heykel inşaatı iki sene zarfın· 
da ikmal olunacaktır. 

• Maarif Cttmiyetinde vukua 
gelen yolsuzluktan suçlu olarak 
mahkemeye verilen Urfa Meb'usu 
B. Refet Ülıen ve yeğeni B. Zeki 
Ülgen, Aiırcezada srörülen muba· 
kemeleri sonunda beraet otmiı· 

lerdir. 
Mahkeme kararının hulisa11 

şudur: 

«Maznunlardan Refet Ülgen'e 
iınat olanan fiillerin dotru oldu· 
ğunu iıbat edecek ve kanaati vlc· 
daniye temin edecek deliile raıt. 
lanmadıiı anlaşılmıı olduj-undan 
her ikisinin de söz birlij'ile bera· 
etlerine karar verildi.» 

Mllislllar1n te,ekkUrU 
Ankara 21 (R"dyo razetesi)

Milis kaymakamıodan radyo raze 
teıine gelen bir telgrafta, Mila11n 
geçirdiii bomba kazasından dolayı 
yurdun birçok tarafından bq sağ.e 
lıiı dileyen telıraflar gönderildiii 
bildirilmekte ve bütün Milaslılar 
namın teıeklı:'ür edilmektedir. 

Nişan töreni 
Müessesemiz Muhasebe memurla · 

rıodan B. Muzaffer Teoman'ın hem
şiresi Bayan Kadriye Teoman'la 
Bay Neşet Y azar'ın nişan törenleri 
dün akşam Halkevi solonlarında 
kalabalık ve stçkin bir davetli hu-

• Zonguldak kömür bavza11· 
nın Devlet elile iıletilmeai hakkın-
dald kanuna tevfikan bu bölre· 
deki maden tesislerinin satın alıo

ma1ı işi nihayet bulmak üzeredir. 

Malzeme fiatı v. s. dolayıslle hasıl 

olan bar.ı ihtilaflar Temyiz, Devlet 

ŞOrası ve Divanı Muhasebat reis· 

lerioden mürekkep hakem beye· 
tioce tetkik edilmektedir. Bu nok· 
taların hallinden sonra Havza ta· 
mamen Devlete intikal etmiş ola
caktır. 

• Ôiretmenlerimiıln mesleki 
ve içtimai vaziyetlerini teıbit mak· 

sadile istatistik umum müdürlüiü 

tarafından yeni ve mühim bir an· 

ket yapılma11 kararlaştırılmıştır. 

Ôğrendiiimize ıöre, anketin yapıl· 
ma11na önümüzdeki ayıo 16 ıından 
itibaren baılanacak. ve cevaplar 

ayıo ıoouoa kadar alik.adarlara 
tevdi edilmiş olacaktır. 

Anket, öi'retmenlerimizin iç· 
timai durumları hakkında mevsuk 
malOmat temin edecek mtlbim bir 
mevzu teşkil ettiiinden bu mesele 
ile Maarif Vekilliii de ayrıca meı· 
rol olmaktad1r. 

• Son günlerde memleketi· 
mize bir bayii ithalit eşya11 gel· 
miştir. Bu arada yağlı boya, radyo 

ve radyo aksamı, telıiz malzemesi, 

kap} kilitleri ve diier bazı demir 
eşya relmiştir. Hindistandan da 
1000 ton jüt ithal edilmiıtir. 

Sömeatr tatlll yapma· 
yacak okullar 

Maarif Vokiletinden gelen bir 
tamimde, Sömestr tatili yapacak 
ve yapmayacak okullar bildiril· 
miıtir. Bana göre, sanat okulu, kız 
sanat enstitüıü ve ticaret liıesio
den ıayri orta okullar ve liseler 
martın yirmisinden yirmi altıncı 

günü akşa .. ıoa kadar, öj'retmen 
okula 1 nisandan 7 ni1ana kadar 
Sömestr tatili )apacaktır. 

zorunda yapılmıştır. 

Genç niıanhları tebrik eder, 
mesut bir izdivaca milncer olmaaı· 
oı dileriz. 

Günde vücudumuzdaki tabii 
halde 13 gram tuz çıkarıyoruz. 
Demek ki bu on üç gramı yerine 
koymak lazımdır. Yediğimiz ye
meklerin etinde, sebzesinde, ek· 
meğinde, batti meyvasında bile 

tuz vardır. Bilmiyerek yediğimiz 
bu tozan miktarı aıaiı yukarı al. 
tı yedi ıramdır. llive edeı:ei'imir. 
tuz da altı yedi ıram olmalıdır. 

Halbuki umumiyetle ilave olu· 
oan toz 15 ile 20 gram arasıdır . 

Yani yenilecek miktarın iki üç 
misli .. Bu itiyat meseleıi olduio 
için yavq yav aı tuzu azaltarak 
normal bale getirmek mümküodür. 

lnsanıo bilmeden yediği tozun 
bir çok sebzelerde ve meyvalar
da bulunduiu anlaşıldıktan sonra 
tedkikat yapılarak en fazla tuzun 
kuru sebzelerde olduiu meydana 
çıkmıştır. 100 gram mercimekte 
ve 100 ıram kurıı fasulyada beıer 

ıram, 100 l"ram nohutta bir ıram, 
100 gram baklada iki buçuk ıram 
tu vardır. Patateste biç toz yok· 
tur, fakat yeni çıkmıı taze pata· 
teste tuz vardır. Karnıbabar çok 
tozludar, ıspanak da keza. 

Mey;alar araııoda en tuzl01u 
kiraz ve eriktir. Bir kilo kirazda 
14 santil'ram, bir kilo erikte ise 
3 santirram tuz vardır. 

Elma ile portakalda toz yok. 
tur. Sebzelerdeki bu tuz miktara 
anlatılınca perhizde olanların ken· 
dilerini idare etmeleri bir haylı 

kolaylaşmaktadır. 

Kayakçllar1mız 

Toroalara çıkıyor 
Beden Terbiyeıi Bölge Kayak 

ajanı Bayan Fahamet TaçkınJm 

baıkanlıj-ında on kayakçı, Toroı

lara çıkmak üzere dün ıeceki 
trenle Pozantıya hareket etmiş
lerdir. 

Kayakçılar Salı günü döne
ceklerdir. 

Er na Zak'ın 
konseri 

Ankara 21 (a.a.) - Büyük Al. 

man ıes artisti Erna Zak'ın Pazar 
akşamı kızılay menfaatına Ankara 
balkevinde vereceii konaer 1648 
uzan dalga Türkiye radyoıiyle 
saat 21 den, ve 31 metre kısa 
dalıa Ankara radyosiyle saat 21,45 
den itibaren neşredilecektir. 

·ı=====================================================================-

~ [Polis Romanı : 78 j 

Beni kaçıran adamlar bir kaç mer
divenden indirdikten sonra bir koridor· 
dan ieçwdiler. Sonra camlı bir kapıdan 
otelin arka tarafına çıkarıldım. Ve bir· 
kaç dakika •onra çaml ı klar ara1ında yol 
aloıaj'a baıladılt. Benden biraz ileride 
benim Vaziyetimde bir L ' ' • d "til ült 

ır.ışınıo e i'O r . 
düjünü a-ördüm. Paaro'nun bu mahirane 
tuzaja knrban gittiiini anladım. 

Dört Numara, ani karar vermekte 
i'Österdiji mebaretle bizi bir ltere dah; 
mailOp etmiş oluyordu. Burnuınuzun di· 
binde anestetik gaz ihtiva eden bir am· 
pul kırmış ve karanlıkt~n istifade ederek, 
yakınımızda müşteri gibı oturmuş bulunan 
adamlarının yardımiyle bizi yakalatmış ve 
izlerimizi kaybettirmek için otelin içinden 
geçirerek bu taraflara ıürükletmişti. 

Mütukiben koruluklar arasından ıe· 
çen dik bir yoldan hızlı bızh ıürüklene· 
rek açık bir yer• çıkarıldık ve karşımız· 

da kayalardan mürekkep bir duvar ıör· 
dük. 

Her halde Harvey'in bahaetmiı oldu· 
in " kayalat Labirenti " öniinde bolu· 
nayorduk. Dik kayalıklar arasından reçeo 
dır yoldan yllrOmefe bqladık. 

DÖRT L ER K U L 0 B-U Ç•v•r•n• Mecdi Enön=IJ 
bir,taıın önünde durduk. Bizi tutan adam· 
lardan biri eğildi, bir şeye dokundu ve· 
ya çekti ve kocaman taş sessizce hare·· 
kete ıelerek kayalıklarıo içinde açılmıı 
dar bir ıeçidin yolunu açtı. 

Alelacele içeri sokulduk. Bir müddet 
bu daracık tünelde sürüklendik. Nihayet 
elektrikle tenvir edilmiş bulunan reniş 
bir yere geldik. Burada ağzımızdaki tı. 
kaçlar çözüldü ve bizi muzafferane ve 
alaycı bir tavırla süzmekte olan Numara 
Dört'ün bir işareti üzerine ceplerimizde 
bulunan her şeyi ( Puaro'oun cebindeki 
otomatik tabancayı da dahil olmak üze• 
re ) çıkarıldı. Onun da bir masanın ÜS· 

tüne atıldığıoı rördükten ıonra bütün 
ümitlerim suya düştü. Artık ecelimizin 
relmiş olduğuna tam kanaat hasıl ettim. 

Numara Dört müstehzi bir tavırla: 

- Dörtler'in umumi karargahına boş 
reldiniz, Bay Poaro, dedi. Sizinle tekrar 
karıılaşmak hakikaten beklenilmiyeo bir 
tesadüftür. Bu kadarlık bir şey için me· 
zardan kalkmanıza deier miydi ? Puaro 
cevap vermedi. Bende kendiaine bakmaia 
cesaret edemediaı. Adam ıöıüoe devam 
etti ı 

daşım için hakiki bir ıürprir. olacaktır. 

Duvarda açılmış dar bir l'eçit 1"ÖS· 
terdi. Boradan i'eçtik ve kendimizi baş 
ka bir odada bulduk. 

Ortada büyükçe bir masa ve etrafın· 
da dört iskemle duruyordu. lıkemleler· 
den biri boştu. Fakat üıtilnde bir Çin 
mandarinine alt maşlah vardı. Bir 
tanesine Abe Ryland otormaı ve her 
zamaolı:i ıiıaraıını ttlttürmekte idi. Üçün
cüıünde, yakıcı rözli1 ve rahibe tav1rh 
Madam Oliviye vardı. Dördüncüıüne de 
gidip Numara Dört oturdu. 

Dörtler'in karşısında bulunuyorduk"' 
Li Çaoı Yen'in boş iskemlesi karııaında 
bile onun mevcudiyetinin teıiri altında 
kalmamak imkansızdı. O ta Çinden bu 
meş'um şebekeyi idare vo kontrol etmek· 
te idi. 

Madam Oliviye bizi l"Örünce bir ıay· 
ha kopardı, Ryland kendine daha fazla 
hikim olarak yalnız aizındakl ılgaranıo 
yerini deiiıtirmek ve kaılannı kaldırmak
la iktifa etti. 

reldi demektir. Soıinde bir çelik tonu 
vardı. Madam Oliviye bir tek söz ıöyle· 

medi. Fakat o yılan l'ibi tebe11ümü biç· 
te boşama ritmiyordu. Paaro sakin bir 
aeıle : 

- Hepinizi selamlarım Bayan ve 
Baylar 1 diye masanın etrafıodakilere hi· 
tap ettiii zaman aesinde vukua l'•len 
ani tabavvülG farkederek hayretle yüzü
ne baktım. Kendine bakim rörüoüyordu. 
Fakat anlqılmaz bir l'arabot balundoi-a· 
nu hi11ediyordam. 

Bu esnada, arkamızda bir elbise hı
ıırtı11 doydak. Kontes Vera Rossakoff 
ıelmiıti. Numara dört : 

- Oo ... Kıynıetli ve sadık mesai ar• 
kadaşımız teşrif ettiler. Eski bir dostu· 
naz ziyaretinize relmiş, Sayın Bayan ..• 

Kontes, her zamanki ıetaretile bizim 
tarafa döndü : 

- Aman yarabbi ... Bizim Belçikalı 1 
Sizin, kedıler gibi yedi can ıoız mı var 
Allah aşkına ? 

Puaro hafif bir reverans yaparak : 
- M ıdam 1 dedi. Napolyon Pona· 

part ribi daima vazifemin baıındayım ... 
Puro konuıarken Konteıia vaaiye· 

tinden fOphelenditioi farkettim. trıl t"'aakl mabarebede. 'imal 
Telgraf adresı : Adana U t.lVll"ı'i' 

- Oo... Bay Poaro 1 dedi. Bu ıefer 
doj-raau biıi hakikaten ald .. tmııtınız. Sizi 
ölmilf ve römOlmilf .HDnediy~rdakl. Ziıa· ........... 
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HavacoOoB< 
lbaılhlosDern 

~ b-c A' ların aan"Y ini ve batta u un 
ropayı ele gPÇ rdi , bu yeoi sanı 
yideo faydalandı. Amerika ise ç~ 
o:ıayAn parlamento müoaka?alan 
haiz olduğu müthiş sanayi üstü 
lüğünün tesirini koyalca gösterm 
di. S:ınra Orta ve bilhassa Uzı 
Şarktaki muharebeler mühim ln~ 
liz bava kvvvetlerioin boraya g 
derilmeıini icap ettirdiği gibi, biz 
Sovyet Rusyaya da tayyare yar 
mı yapmak gerekti. Gerbi Avro 
lngiliz hava üstünlüğü ş 'mdiye 

j • 

spres ıa yu ı ••• 
seltmek usulü 

YAZAN E.,kiden dükkanlarda rüzel yaz:ile yazılmış « El -
k&sibü habibullah » levhaları vardı. ( Yani « Kir 

B. FELEK eden Allahın sevgiliıidir :. ) Booun bir ayet mi, 

badis mi olduğunu doğrusu bilmiyorum ama bir büyük ıözdü .. Likin 

t amalı ki 0 zaman ticaret aleminde insaf ve ahlak denilen ıkl un· 
una m 1 b . li ına· 
sur daha mevcuddu. Bu unsur ar ir fiat murakıbından daha tesır b • 

· · k' hl' ' Ali b d' B - 0 lev a nevi bi' zabıta idi. Onun ıçın ar e ını a aevor ı. agun. Ali hın 
l:ır ortadan kallttı. Kalkmasa da bugünkü şekilde kir ~d~nlerı Ç;nkü 

Almanya lngiliz saldırıcıla
rının karşılığını v e r m e ğ e 
kalkışacak ve bunun için de 
Garp cephesine mühim tayya· 
re kuvveti yığacaktır. Yani 
Şark cephesindeki ve Akdeniz
deki hava kuvvetlerinden bir 

• 

dar ı:eydaoa gelemedi ~t J ogilizlerin şimdiye kadar ı 
dırıma geçmediklerinin 1 • 

sebebi de hava stratejisi bakım 
dan Almanların haiz oldukları ı 
tüıılükler dolayısile böyle bir 
rekete geçmek için evvela bu 
tünlüğü karşılayacak kadar ha 
lanmağa çalışmaları olabilir. 

Fılhakika Maoş kıyılarına 
evdig· ini seveceiioi düşünmek ülOhiyeto karşı bürmet11zlık olar. f r 

8 
' b' k il b'I b b k kir eden ve 1 

• Allah şöyle dursun ız u ar ı o öyle aştan yu arı 
sat düşkünlüğü yapanları sevemeyiz. _ - den 11 

Sevemeyiz; çünkü haksız l-ar etmekte ve bizi bu kirk. yub~un ı••ma: 
l b

. . ıul var ı ıç -. 
kıştırmaktadırlar. Hele şimdi e lerlndo ır yenı 0 

dan fiatları göz göre göre yükseliyor. 
Meseli ele sabunu alalım : 8 dan bir ay kadar ov· 

d b kıotısı var. un 
latanbul piyasasın a H un ·~ 75 kuruşa zor bulunuyor. Sebebi 

vel 60 kuruşa satılan aabun bugun abud sabon yapılan bam maddenin 
b b m'ıktarıoın azalmall. y aca a sa on 

pahalılaşması ın•.? a ır ı Mesele daha basit. . , 
Hayır ef endıın1 b Yk istediniz mi lstanbul piyasasına sabon ıetırmı· 
Sabunu yü~~rr!:~eyi, nakliyat işlerindeki 11kışıkhk da biraz kolay. 

yoraonoz. Bu g 
laştırıyor. 1 • ce tabii lstanbol piyasaııoda fiatlar yükseliyor. Ama 

Msl ye meyın ' • k f var ? al doloymoş boraya gelmedikten sonra oo ıyme ı _ 
iskel~er~o bu adamlar k~odi karlarını düşünmüyorlar mı ? Bir motor 

i· mek mümkün deiil mi ? 
tutupM~ekı~ O adamlar da kendi kirlarnıı düşünüyorlar. Ve onun 

um un... - .. l z· mallar ol 
' • d' k'· mallartDI İstanbula nakle lüzum (Otmuyor ar. ıra • 
ıçın ır 1

• _ k or Fiatı kendi kendine artıyor. 
doğu yerde kaldıkçadul~te .. oyoytö; tutmak a-ibi bir takım külfetlere gi-

A tık bu adam e ı mı, mo l k d 
r kl t l Çünkü nekadar oakletmezse ma o a ar 

rip malıoı lstanbola. na 
0
;d: nkar ediyor. Bu arada eğer hükOmete karşı 

pahalılanıyor. Oldogu Y • • , _ ama yalnız 0 kadar - mal getirtip, 
bir taahhüdü varsa onu ~fa ıçıo. or lstaobolda gene mal yok ve Hatlar 
piyasaya çıkarmadan yerme verıy • 

fırlak. . l . t sergiıindo görmüş, birisi anlattıydı. Al· 
Bilmem ha~gı Ak man f~ıra;. haftada mısır yetiştiriliyor ve mısırın 

manyada elektrık uvve_ı ~l- ır 
b- -d" . - d t gözle goru uyormoş.. ·ı k f' t uyu ugu a e a r yeti•tirmek usulüne mukabı o spres ıa 

B' d de ekspres mısı .., 
ız: e 1_ • Piyasaya mal sevketmeyip sıkıştırmak. Sıkışınca 

yükseltmek usu u var. 
l -ksek fiatla ııatmaic. Sorunca da: 

ma 1 yu N 1 ? Nakliyat zorluiul Cevabını ·.•ermek ... _ e yapa ım d 
C 1 bler de böyle, tüccarlar a " b" . 

e e 1 b"r kere ki ellerine düştük ... Eti onların kemiii ızım ... 
Ne yapa ım. ı 

Allah insaf versıııl 

• • • Neden ve nıçın 
3 ay sonra? 

Şaştım, kal· 
dım; şaşıp kal· 
dık; Belediye 

YAZAN 
REFİK 
H A L İ D daimi encümeni, 

geçenlerde Şehir Meclisinin ".:er-

d.•. .. termelik yemek yasagını 
ıgı goı H d uzun 

haziran ayına atmış... em e 
._ l dan söz çatışmaların· 
ıLOnuım• ar ' l d 
d . le-elerden eleme er en an, ınce ... ' ? N 1 

1 Neden niçin acaba ası , 
ıonra ı • k k • 'b' d-.,u-ocelerle ararıo o a ne gı ı u.., . ı-

d • go-türülmesme uzum ar oıaga b 1 örüldü? Yakın bir yerde o .~~op 
~a müzakereyi diol~yemedıgı?1e 
veya zaptı okoyamadıg~mr., şo dık-
kate değer görü1melerm. pe~ ~e~ 
raklı olması lizımgelen. ıç y~z~ou 
öğrenemediğime gerçekten uzulü· 

yorum. . . d 
Üç ay? Bu ozon zaman ıçm e 

temelli bir şeyler mi yapılacak, der· 
• • meseli haftalara, maarafa yo• 

11011, "nlenıniye, beklemiye ihti· 
rulup .. dı büyük işler? Hayır, 
Yaç gosteren . - -

kt sadedır, yurur· 
karar pek a~ı . ır,, 

1 
• ırhğı, emeği, 

lüie geçmesı hıçbır. gbettirınemek· 
Para harcanmasını ıca daha 

d k" kararın 
tedir. O ka ar 11 •

1 
sıcağına 

kısa bir zamanda, sı~ag k lokan• 
yürüyeceğini sana? bı~ _ço l lar 
talar çoktan tedbırle!'1nı a ınış ta: 
hazır bale gelmişlerdır. Sokak 
rafındaki camlarını boyamışla~ ve· 
ya renkli kağıtlarla örtüverınışler· 
dir. işte üç ayda yapılacak_ olan 
iş bu kadarcıktır; üç ay muble~e 
bu kadarcık bir iş için lüzum go' 
rülmüştürl 

insan sormak istiyor; Peki sa· 
yın baylar, eğer camekanlarda ye· 

mek röıtermenin sıhhat bakı.mıo• 
dan, harp psikoloiiıi ve harp ıc~p· 
ları yüzünden mahzurları vardı ııo 
neden d o l a yı bu mahzurları 
üç ay daha sürdürüyorsunuz? 
Üç ay daha kimimizi yotkundur· 
mak, kimimizi tikıindirmek istiyor· 
ıuouz? Yakında kendilerini göste· 
recek olan sineklerle süslenmiş 
yemek manzaralarına bizleri ulaş 
tırmak, sineklerle bonoklenmit 
viıoo ve çilelt kompostolarının aey· 
rine kandırmak için mi? Gel de 
böyle bir vaziyet .karşısında • şaş· 
kınhğı, akıl erdırememeyi ve o 
eşit biletleri. pek iyi ~nlat~n • arap

ç ın şiddetlı guooelı ltelımelerio· 
çdan edet umma ve teselli arama• 

on m H b- l • 
F -bh oallah> ' « al una lah ve 

« esu a - z· p • 
. l ekil> ' batta ıya aşa •sr· 

n!me v s·bbane men tabayyere fj. 
zıyle « u 1 - ı· ,. ~l ,_ il» bilmiyen ere soy ıye. 
IUD ıbu oır.O h' d 

. . B son ıözün pıanası ıç e 
yım. u . . ._ ti 

d • "ldı'r· «ben o kımsoyı r.o o fena egı • , 
Udardan temız bulurum 

.. yar ve s y • • - d-k 
k. kıllar onan sanatını ıor u çe 

... 
ı, ı:ıp kabri• Bizim taııp kaldı· 

il ibi. . 

( Cumhurlyet'tea ] 

• Millet mekteplerini 
tekrar açıp halka 
muaşeret dersi mi 

vermeli? 
Mide bulandıra· 

cı şeyleri yazmak· 
tan da hoşlanmam 

amma, insan mademki hayatta bu 
ribi manzaralarla iller istemez sık 
11k karş_ılaşıyor, ara sıra, razeto 
sütunlarında, aleyhlerinde mücade· 
le edilişine raslasa tahammül edi· 

lir. 
Böylece itizar ettikten sonra, 

Kadıköylü, Fenorbabçeli okuyucu
larımızdan bay N. Suni'nin rön· 
derdiii bir mektubu 'kısmen aşa· 
ğıya yazacağım. ( lmza11nı doğru 
okuyamadımıa beni affetsin. Keza, 
gazeteye dercedişteki gecikmeyi 
de mazeretime bağışlasın. ) 

Bu vatandaşımız şöyle yazıyor: 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Eminöoündo Kadıköy vapuru· 

na yetişmek üzere acele acele gi· 
diyordum. Köprü üzerinde bir zat 
tam hizama geldi ve kaldırıma bir 
balıam attı. 

Aldırmadım, yürüdüm. 
Birkaç adım sonra ayni io1&0 

akıırdı, öksürdü; bir tükürük daha 

savurdu. 
Etrafa göz goz:dirdimse do bir 

polis göremedim. Şeklen şık, fakat 
ruban münasebet.iz ha adamla be· 
laya kalmamak ve vapuru kaçırma· 
mak üzere yürüyüşümü bıdaodır· 
dım. Akıiliie bakın ki o da daha 
çabuk yilrümeğo başlamaz: mı ? 
Üçüncü defa kaldırıma piıloyince 
artık dayanamadım. Yanına yak· 

taştım. 

Yavaşça : , • 
_ Beyefendi! Bu bareketınız 

doğru değil- Belediye tonbibatıaa 
da mugayir! • dedim. 

Sert ıert yüzüm• baktı. 
Bajırarak: 
_ Sen ne karışıyorsun? Be· 

le diye memura mason? • dlyo beni 

payladı. 
Cevabeo: 
- Belediye memura olmama 

lüzum yok. Evveli tikıiniyorom. 
Saniyen bo kaldırımdan binlerce, 
adam geçiyor. Sizin hastalıklı ol· 
mak ihtimaliniz de var. Herkesi 
mikroba bulamak hakkını haiz de· 
i'ilıiniz. 

Vay efendim, bunları ıöyliyen 
ben miyim? Artık muhterem zat, 
her adım başına tükürmeie başla
dı. Ben hızlı yürildllkçe o da hızla 
ridiyor. y avqbyorum, o da yavq-

kısmını bu tarafaa çekecektir. 

••• A vrupada hava saldmmları 
bakımından 1941 / 42 kışı 

ilmit odilmiyecek derecede tükü· 
netle geçtikten ıoora mart ayile 
beraber ilk önce İngilizler bu ıü• 
kQoo bozdular, ııra1ile Şimali 
Fransaya, Ruhr bölgesine, Kiel 
ve Şimali Almanyadaki dijer lİ· 
maolara ehemmiyetli hava akıoları 
yapmağa başladılar. Bütün kış esas 
lı hiçbir hava taarruzu yapmama· 
yı hava şartlarının fenalığına at· 
fodemeyiz. Bizzat kışın da bava 
şartları bahardan güzel ıünler bu· 
lonabilir. Netekim 1940 f 41 sene· 
ıi kışı devamlı olarak iki taraf 
için bu kıştan çok hareketli geç· 
mit ve her iki memlekette de 
( Almanya ve logiltere ) mühim 
tahribat yapılmıştı. Bu kışın sükO
netle ıoçmesi iki tarafın da baş
ka sahalarda çok meşgul olmasın· 
dan ve hava kuvvetlerini buralar-

rar müdahale ettirmek. Bir skandal 
çıkaracak. 

Bu vaziyetle Kadıköy iskelesi 
merdivenine kadar geldik, fakat 
adam en aşağı 30-40 defa tükür / 

dü. Tam orada bir polise rasladım. 
Kendisini çağırdım. Vaziyeti anla· 
tırkeo vatandaş bir daha tükürdü. 
Polis de a-ördü. Derhal kolundan 
yakaladı: 

- Buyurunuz karakola! • dedi. 
Bizim kabadayı kuzu kesilme· 

sia mi? Tıpış tıpış Eminönüne ters 
yüzü dönerken vapur kalktı. Ben 
de vapuru kaçırmıştım amma, böy 
le bir tavra harekuti olan bir hem 
şeriyi 1248 numaralı polise teılim 
etmekle memnundum. 

Beş on sene evvel bir ahbap· 
la Pariıte bulunuyordum. Paıar 
rilnü at yarışlarına gittik. Avdet· 
to yer altı trenile dönmek mecbu 
riyetindo kaldık. Bilet alma yerin· 
de birkaç yüz: kişi kuyruk halinde 
sıralanmıştı. Ben en arkada dur
dumsa da yanımdaki arkadaş açık 
rözlülüğo kalktı. lıerdf' bir yere 

• 

da çalıştırmalarından ileri geldiği 
muhakkaktır. Ayrıca harp hareket· 
lorilo ilgili olmadan bu sahaların 

dışında ve ıivil halka karşı yapı· 

lao saldırımların da pek müsbet 
neticeler vermediği, yani ııulba ve 
zafere ya\daştırmadıiı muhakkak 
olduğundan, bundan mümltün mer
tebe kaçınılmış olması düşünüle
bilir. 

F akat illtbabarla beraber vazi. 
yet dejişiyor. Hava kuvvet

leri cephelerde hare\tat yapan ka· 
ra ordularile beraber çok mühim 
işler görüyorlar ve bugünkü or
dularda kara ordusunun muvaffa· 
kiyeti büyük mikyasta hava yardı
mı görmeğe bağlı kalıyor. Bu se• 
bepledir ki martla beraber başlı· 
yan lnriliz hava akınlarını g-eçen 
senenin mutat taciz: ve yıpratma 
hareketlerinden daha başka, şark 
cephesinde başlıyacak ve bugünkü 

sokulmasile beraber arkasında ka· 
lan kuvvetli bir adam onu kolun· 
dan tottu. Dışarıya öyle bir fırlat· 

tı ki bizimki ancak birkaç defa 
yuvarlandıktan sonra durabildi. O 
radakiler mütecavizi takdirle, bi
zim arkadaşı tahkirle karşıladılar. 
Demek ki halk, müşterek hokulto· 
na bu şekilde tecavüzü bizzat ken 
di menediyor. Her gün vapura, 
tramvaya binerken o biçimsiz itiş· 

me, kakışmaları gördükço bu vaka 

gözümün önüne ıelir. 
Bence bütün gazeteler, batta 

radyomuz. sık sık bu mevzula ilği· 
lenmeli, Halk da l>u tarz müoase· 
betsideri poliae teslim etme2'e teş 
vik olunmalı. 

Bütün ahaliyi tctplayıp yeni 
harfleri okutur a-ibi millet mek 
teplerine sokmak ve muaşeret der 
si vermekde akıldan geçmiyor deiil. 

Karlime yerden göie kadar 
hak veriyorum. 

-Ak••m'dan-

,ı.· :it 

harbin ~ukadderatını tayin edecek 
Alman taarruzu üzerinde baskı va• 
zifeıi gören ve binaenaleyh ıtrato· 
iik bir mana ve ehemmiyeti haiz 
olan bir hareket olarak telakki ot· 
mek daha doirıı olur. Çünkü bu 
taarruzlar üzerine Almanya eli ko· 
lo bağlı olarak seyirci kalamıya• 

caktır, İngiliz saldırımlarıoın kar· 
şılığını vermeie kalkışacak ve bu. 
non için de garp cephesine mühim 
tayyare ~vveti yığacak.tır. Yani 
şark cephesindeki ve Alcdonizde· 
ki bava kuvvetlerinden bir kısmı 

nı bu taraf" çekecektir. lngiliır;\e. 
rin de esas ıaldırımdan maksatları 
bu olsa ıerektir. 

A ocak bu vaziyette hangi taraf 
diğerine daha mühim darbe· 

ler indirebilir? Bura11 çok ehemmi· 
yedidir. Zira bu bas\unın devam 
edebilmesi için bu darbelerin bü 
tün şiddetilo devamı şarttır. Aksi 
takdirde bask(gevşeyince, çok sü· 
ratli ve seyyal olan hava kuvvet· 
lerinin bir cepheden diğerine ak
muı, hazır bava meydanları dola
yısile bir gün ve batta aaat mese
lesidir. Binaenaleyh lngiliz akınla· 
rını bilhassa bu noktadan göz Ö· 

nünde totmak gert>-ktir. 
1939 harbi başladığı vakit lo· 

gilizlerle beraber bir çok mütahas 
sıslar şu hesabı yapıyorlardı: İngi
lizler müttefikleri ve Amerikalıların 
yardımile 1941 'eneıine kadar Al· 
manlarla hava beraberliğini ve ni· 
hayet 1942 sene.inde bava üstün· 
lüğüoü temin edeceklerdir. Eğer 

bu harp o zamana kadar uıı:atıla· 
bilirse, Almanyanın bütün saJtayii 
ve şehirleri bu üstün logili.z: bava 
kuvvetlerinin saldırımile yokedile
celttir. 

Daha ziyade 1 9 1 4 / 1 8 
ha.ıbioin tesiri ve hesapları 

altında verôleo bu hükümler tabak· 
kuk etmedi. Zira lngiltoro bir ta. 
raftan müttefiklerini ve vardımcı· 

dar gelmiş olan Almanlar bazı ; t 
talarda logiliz karasına 40 • 50 
lometre kadar yaklaşmış bulu ı 
yorlar. 

Havalanan Alman uç lclarıl 
Londra üzerine ıelmesi için .~ 
çeyr~k saat yetişirken, lngiıizlt 
B.erlıoe varma11 için takriben • 
kılometre, en yakın Alm an san • 
mıotalcalarına ulaşmak iç" d C 
k'l ıa e 

ı ometre yol alması la" d 
ı.ım ır. 

vaziyette lngilizlerin Alm . ao şc 
ve sanayı mıntakalarıııa h-

l 
.. , ucum 

me erı ıçın aradaki bu f k " ar ı g 
liyerelc ona göre hazırlık ya 
olmaları şarttır. Ş mdi hava ~• 
ları başlamış oldnılunn fÖ • e I 
lblerin kendilerini böyle bir' b:~ 
lığı yaprnış kabul etm"l•ri t b'~' 

ıı il~ 

Bu akınları Almanların ltar C 

11z bırakacağı kabul e 
meı. Böyle bir şey Alnıanyı 
harp hazırlığına müthiş bir d 
olacaiı gibi, harp zorluğu altı 
bezgin bulunması tabii olan 
eflcirı üıer inde de çok fena t 
yapar ve bilhassa karşılıkı.ız kı 
ca, logiliz: saldırımları da o ois 
te artar. Binaenaleyh biz bu ı 
larda Almanların garp cephes 
kısa bir zamanda mühim hava 
vetleri toplıyarak kes f ingifü 
oayi mıntakalarıoa ve bilhassa 
dra üzerine ezici bir hava h 
muoa geçeceklerini tahmin e~ 
ruz. 

[Devamı dördüncllde] 

22 Mart 1942 
PAZAR 

YJLıt942 • A Yı 3 Gün: 81 KHım 
Rumi 1558- Mart 
Hicri 1561- RebiUlevvel 

rau 
1 Gece 

Tahsin Eczane!• 
(Y eniotel vanıncla) 

l ı Hı K Av E J Suzan'ın gülüşü 
~;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~=YAZAN:Ayşe&~J 

Uzaktan gayet şakrak bir kahkaha çınladı. - Ne kadar oeş'elisioiz? Dedi. - Hayır, bilakis düşünüyor .• , , 
Peyami, arkadaşı Macide dedi ki: - Bir cinayet değil yal. - Babsi kazandım. r 

- Yarabbi, gene Sozan ıülüyor ... Ne ta· - Demek bu baylar sizi eğlendiriyor. - Şa zavvallı yavrucuğa ne söyledin•!. 
hammülü rayri kabil bir kızl.. - Gülmek için bu delikanlılara biç ibti- - Bu gülüşe tahammül edemiyorum .. ~I 

Macid şu cevabı verdi: yacı~yEo~ı:oim ki evioizde bile 1 k k.albl.ori şaşırtmak onlar için hayırlı olur. S 
1 

G l ı b' k N ' 'n °01 yapya ınıı en •ımdıye kadar can ııkıcı ı'dı'. ' - enç ve neşe l ır ız... e ıçı • • srülersioiz.. .. 
meılo?. Hem sen Suzanın ıülüşlerioden ne için - Şüphesiz.. Bundan sonra daha sevimli olacak .. B 
sinirleniyorsun ? Gülüş saf kalplerin en bariz - Ne garip hali. rördümya, ben gidiyorum .• 
alimotidir. So:aan henüz yirmi yaşındadır. Ken· - Ne için? Yoksa beni gülmekten men • Peyami sokağa çıkınca yaimur yağm ' 
diıioi her şey ejlendiriyor. Hatta ne güzel, ne edecek bir sebep, bir felaket mi var? 1. olduğunu gördü. Hiç bir otomabil de ıe 
de zeki olan nişanlı11 bile... Fakat madem ki - Evet ama, sizin hiç düşünmiyeceğiniz yordu. Bazı fena geceler vardır ki sok 

onun hoşuna gidiyor!.. bir felaket.. hazin bir manzara alırlar. ' 
Pekili .• Hem rüzol kız; rüldüğü zaman - Ôyleyse... Peyami sokağın bu ııkınt111ndan, boşl 

beyaz dişlerini gösteriyor .• insanı ideta çıldır· Bo tamamiyle kendime ait bir mesele.. dan ürktü. Aynı zamanda d..,rin bir vicda 
tacak ... Bundan sana ne oluyor ? Böyle genç Söyleyiniz. zabı duydu. Biraz evvel sırf hainlik etmi 
kızları kendi hallerine bırakmalı.. Gülmemeyi vaad ediyor muıuooz?. mak için gayet fena bir harekette bulun 

Bence S11zan aibi bir kız ne kadar crüler- - ,Vaad ediyorum. bi ·1·· .. k d' l hiç fenalık yapmıyaa.-
• • Peyami, uzakta Macide bakıyordu. lstedi· r ru uşu, OD ıs ne l 

ae gOlıiln, hakkıdır. ff 1 k gülüıü öldürmüştü. 
_ Can sıkıcı bir kız. Her şeye en ehem· iino muva ak 0 ma üzereydi .. Suzanıo gözle · Şimdi, zehirioi döktilkten .. sonra bir 

mlyetsiz: şeye bile bu kadar bahkaha ile rol- rinde biraz neş'e kalmakla beraber, yüzü cid. gibi kaçacak mıydı?. Tekrar ?o~dü. Asan 1 
mek budalalık değil do nedir ? Senin raliba dileşmiş, ağırlaşmıştı. binerek davetli oldugo eve gırdı. 

b k d . Peyami, icap ettiji zaman sesine her tür· Saat ı'ki buçukta rakibi maalQp olmol biç isabın yok, te ri o orım. l o 
Fakat bu kahkahaları işittikçe benim lü hazin titreme eri vermeii bilen mahir bir O gün 1onra Peyami, Suzanııı izdivacını 

S k. il b" adam tavriyle devam elli: etçt·ı. Bı'r ay sonra da ni•anlaoma tilylerim ürperiyor . an ı yüz: me ır to• ., 
- Nişanlısımz deci-il mi? M 't P · kat aşkediyorlar. Güzel bir kız, şüphe yok... F lb k • pıhyordu. acı , .ey~mıye;. 

k. ı b • 'b" b - i a ika nişanlıyım .. Ne olacak ?. _ Senden af ıstıyeceaım, dedı', b·ır a Fakat ajzını açınca aan ı .::ur ara rı ı •iırı· - işte 0 kadar!. • 
, A . ıeni gayet fena bir adam zannettim. AQk • 

yor • - zızim, ne demek istediğinizi açık ıöy· "' 
lşidiyor musun gene rülüyor ... Ne can 11· 1 . . kiyle hareket ettiğini anlamamıştım. Ha 

oyınız.. . . S 'b • 
kıcı şeyi Ben Suzanı bir daha böyle güldürt· l var, azızım.. ozan g-ı i bir meleğe kavuı 

, b b d . . ? - zaha lüzüm var mı?. bu-yu-k bir saadettı'r. miyocoğım, a se er mısın ı day• 
- Hayır ... Ben böyle budalaca bir fey ij. - Nişanlım hakkında fena bir şey m Peyıımi hafif bir işaret yaptı: 

zerine bahse rirmom. dunuz?. K ,. y l d- M nyoram ki, fe· - Dıolel. 
- at ıyyen.. a oız uşun it · Yandaki salonda Suzan, arkadac:ı1arınl 

- Dur!.. nalık hayatta ... Hatta kendi kendid~e, e ıerıya d l 'i 

Peyami, siyah elbisesi içinde mütenasip bo- k h t d t r mi ? ,. ıyorum. rkasın a fÜ üyordu, Macit, Peyaminin t 
«yaşama za mo o e e · ız:acağını zannetti ve Suzanı mazur göat 

yo ile ve biraz sıçrıyor gibi, yürüyerek Suza- _ Ooohl. lil üı ;e çalııtı: 
na yaklaştı .. Her zamanki gibi yüzünde llkayd - Şimdi istcıraeni:ı: fii ? ' 
bir iıtibz:a eıeri, dudaklarında aıabi bir tebes- - Peyami, biç .ıanoetmıyorom ki... • , Kızma, Peyami,.. Suzan mes•od ola 
ıüm vardı. _ Allabaıımarladık. ıçıo gülüyor, Tekrar asabileşme .. 

Soz:anı çoktanberi tanıdığı halde şimdiye _ Ne için Allahaısmarladık? .. Ne için?. - Asabileşmek mi? Çıldırdın mı? 
kadar kendisine biç bir ıey ıöylememişti .. Pe· _ Ej'er beni anlayamadıoızsa şimdiden şimdiye kadar bu derece ahenkli bir • 
yaminio yaldaştı;ıoı gören delikanlılar, bu milt· ıoora biç anlayamıyacaksınız. işitmedim!. Fakat doıtam, bu ı-Blüı ayni 
hiş rakibin tesiriyle, uzaklaştılar. Sazan, Peya· · Sazanın nişanlısı geliyordu. Peyami de ar· deiildir. Bazı l'illüş in•aaı aJikadar 
minin kendisine yaklqııından memnun olmakla hdaıı Macidin yanına fitti ve: bir aaadeti anlatır. Bası •alııl•m • 
beraber .akanetini mahafaaa etti. Peyam~ reat Su:ıaoa bakıaıs, dedi, b 
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Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 
rertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~azarı Dikkatini Celbederiz. 

ADRES : GENEPAL ELECSRIC Adana Acentallğı, Asfalt cadde BURDUROGLU 361 

Havacılık bahisleri 
-Baştarafı üçüncüde-

su hücumla İngilizlere bir da· arasını açmak ribi Almanlara mi-
r ' büyük mikyasta taarruz için ce- nevi bir takım faydalar da temin 
it rı et bırakılmamak istenecek ve etme1i mümkündür. 

dan sonra da ba kuvvetler tek· Bu sebepler dolayısile Rusların 
• başka cephelere çekilerek bn- yükünü hafifletmeii birinci derece· 

.larda iş görmeğe çalışılacaktır. de hedef tuttaianu zannettiğimiz 
( Asıl meraklı ve mühim olan lngiliz: akınlarının ne zamana kad•r 
- tahmin ettiiimiz bu karşılıklı ve ne şiddette devam edeceji ve 
:(dırım olacaktır. Zira kara muha· Almanların bunu nasıl karşılıyacağ'ı, 
1 >eleri hakkında kati hükmü ver- iki tarafın kudreti hakkında bir 
ıje nasıl şarkta başlayacak olan fikir vermek bakımından giinün en L man - Sovyet muharebesi bir mühim hadiselerindendir. 

tyar teşkil edecekse, bava üstün- !!!il!!!! 

iLAN :ıJüğü hakkında da hiç değilse· 
J ~ mühim 1942 yılı içia g-arpte 

"'tlayacak bu karşılıklı saldırımlar 
• esas vereceklerdi~ 
~ Bn taldırımlnrda muvaffakıyet 
~ t.raftan kuvvetlrrinin büyük 

r
4 mını kendi adalarında toplaması 
bulundurması tabii olan log-iliz

t e teveccüh etmiş ıörünürken 
• manlar tarafında da yukarıda hı 
( ettiğimİ7: ıtrateji üstünlüğü ve n-

1 ımiyetle Almanya işgal altındaki 
.ımleketlerin lniiliz adalarına na. 
_ran çok geniş olması dolayısile 

ldef sahalarının daiınıklıiı avao-
ı vardır. 

Alman saldırımları dar sııhala
ve dalma lngiliz şehir ve kay. 
!arına tevcih edililirken, ~eseli 

Kanara Müdür-
lüğünden: 

1 - Kanara için alınacak olan 
üç tonluk bir kamyon ve karisörü 
açık eksiltmeye konmU'f1ur . 

2 - Muhammen bedeli (8000) 
lira olup muvakkat te'minatı (600) 
liradır. 

3- llıalesi 24 Mart Salı gü
nü saat on beşte Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Kanara ve 
yazı işleri ınüdürlüğündedir. Gör· 
mek isteyenler orada görebilirler. 

RADYO 
Sahiplerine 

Tavsiye 

Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınızdan beklenen randmanı ala· 
bilmeniz için Radyonun en hassas noktası olan lambaların zayıf olmaması llzımdır. Bunun 
için fırsattan istifade ederek limbalarmızı ücretsiz olarak Beledlye clvarand• Ra,ıt 
Ener MUesaeaeainde PHILIPS fabrikalarından hususi surette getirtilmiş olan son 
sistem li'llba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. 

Adana birinci icra 
Memurluğundan: 

942, 721 

AJasonya milbadillerinden 
Mehmet oglu ölü İlyas vere
sesinden karısı Asıma Kay
makam İımail Hakkıya bir kı· 
ta' noter senedi ile bin lira ve 
ayrıca masraftan borçlu Ala
ıonya mübadillerinden muri-
siniz Mehmet oğlu ölü ltyaı 
vereıesi haklarında yapalmak
da ola11 icra takibi üzerine 
vereseden oldutunuı; ve ika· 
metgibanız meçhul kaldığı ci· 

betle size ilinen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş oldu-

tundan bu karar veçhile ve 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 14 l. ve müteakip 
maddeleri mucibince ve bir 
ay müddetle ve icra emri teb· 
liği makamına kaim olmak ü
zere ve bu mllddet içinde ic-

ra dairesine muracaat edil
mek şartaylc ilin olunur.1827 

nali Fransay:ı ye pıln:ı lngiliz: sal
ımlarının maddi bakımdan Al 
oyaya yapacağı tesir mahdut ol-

1;u gibi, lngiliı.le•le Fransızların 

5 - istekliler ihale günü ya· 
tırmış oldukları te'minat mektup· 
larile muayyen saatta Belediye 
encümenine müracaatları ilin olu
nur. 8-14- 17-'22 1789 

Radgo tamiratı PHIL/PS'in en hassas kontrol aletleri ile fle mütalıassıs teknis
yenler tarafından itina ile yapılır. .......................................................................................... 

lmHyas Sahibi ı Cult ORAL 
U. Neıriyat MOdOrB ı AYukat 
Rlfat YA VBROÔLU 

BHtldıfı Yer ı ( BUGON) 

Watb•••ı -Adaa• 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

1 •~eyredenleri kahkahalara boğan en büyük neş'e, zevk ve 
nükte kaynağı iki sevimli can ciğer arkadaş 

LOREL ve HARDI 
nin bu mevsimde görülecek olan yegane komedileri 

Acemi Aşıklar 
TÜRKÇE 

1

1 ilaveten ı Ateşli ve cengaver artist güzel ıesli 
, DICK FORAN tarafmdan yaratalan büyük macera ve 

~ heyecanlar filmi 

Kanlı Yol 
Bugün 2,30 da Kanla Yol - Acemi aşıklar 

~\ ldana Askerlik şubesinden: 
• 338 do~umlu ve bunlarla muameJeye tabi olan diğer do
; ıumlu erlerin celp ve sevkleri için emir gelmiştir. Yerli ve 
11 lbancı bu doğumlular namına davetiye çıkarılmıştır.Bu do

. 1 umlu sevk edileceklerin toplanma günü ~6/3/ 942 perşembe 
1 ~ .tinü akşamana kadardır. Bundan sonra gelecek ve ele geçe

! ~k olanlarm hakkında bakayalık suçundan hakkında kanuni 
uamele yapılacağından her erin vaktı zamanında şubede is
ata vücut etmesi ilan olunur. 

SafJare 
8,30 

ASRI SINf~JADA 
BU AKŞAM Suflare 

8,30 
Miall görUlmemı, iki ••h•••r birden 

1 
Yaı itibarile küçük fakat sanat kudreti büyük bir 

yıldızın harikalarla dolu nefis bir eseri 

SHIRLEY TEMPLE 

MA VI KUŞ \a~:~f~ 
Yalnız Çocukların Değil Gençlerin Ve 
Büyüklerin Seve , Seve Görecekleri Ve 
Alkışlayacakları Şaheserler Şaheseri . 

2 
Sinema aleminin en mütlıiç facia artisti olan 

,.- );JISTlE~~ lt-'10l'ONUN-.. 

1 

. 1 ................ .. 
MOTO CANiLER [+Ji!fiftfülf.ii 

- ................ .. 
[tfüiiiii::iiii[+J ADASINDA 
............ =........ 1 1 

...................... -

Müthiş sahneler, heyecanla maceralarla dolu büyük sergüzeşt 
FiLMi ' ................ ~........................... ---~----------------------------.....;.~~~;..m 1 C H p Buıün gündüz matinede son defa olarak 

~ı • • • Kutup Y ıldılı - Hint Rüyası 
~ Kayalıbağ ocağ1nın 29 mart 942 

·· ·· 2 1 Pek yakında Pek yakında 
a pazar gunu saat de bo İkra- Hazin bir aşk faciası 1914 de başlar 1938 de hitam bulur ; • ı• B • •ki t At k . iki büyült cilıan harbini biribirine 
.1 mıye 1 yaya, IS1 e Ve O· en müthiş sahnelerle bailayan ilalıi bir gönül macerası 

~:.şuları vardır. T•'·~~~5·• 1111~~~~dadır. Vaterl~kç•k'ÖprUsO 

T. iŞ BANKASI 
~ üçük tasarruf hesaplara 
·~~ ıil4 2 iKRAMiYE PLANı 

.'ı K E Ş 1 D E L E R ı . 
~Şubat, 4Magıs,3Ağustos,21kinciteırin tarilı/erınde yapılır. 
ı I, 1942 iKRAMiYELERi 
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Nakliyat MUnakasası 
Toprak mahsulleri ofisi lskenderun 
şubesi şefliğinden: 

lskenderuna vapur veya şümendüferle gelecek hububatın 
depolarımıza nakli tren veya vapurla sevki lO nisan 942 ta· 
rihinden itibaren bir sene müddetle ve açık eksiltme suretiy· 
le talibine verilecektır. Aızu edenlerin mukaveleye esas ola
cak. şartnameyi şimdiden öğrenmeleri ve eksiltme günü olan 
8 nisan 942 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on beş
te lskenderunda istasyon civarındaki şubemize müracaat et· 
meleri ilin olunur. 1823 21 - 22- 24 

----BAYANLAR! 
Kumıııoızı mutlaka iyi terziye biçtiriniz ve dilttiriniz, yoksa yazık olur 

TERZi MAKBULE NiL 
A.vf Sinema caddesi, 

• • 

Alsaray Sinemasında 
iki Dehaklr Artist 

Henrich George ve Hilde Krahl 
Tarafından Calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

, .. ARABACiNirrıazrp• 
·-..... DUNY AŞKA • • 

Ümidin fevkinde emsalıfz bir muvaffaldyet kazanmıkda her ıuvare 
ve Matinede 1alonu hıncahınç doldurm,aktadır. 

Cidden bnriln ıörülecelı: en büyük ve şahane film. 

lıı"eten: Lorel - Hardr'nln en neti• 
Komedllerl 

Acemi Atıklar 
TÜRKÇE 

Bua-ün 2,30 da Arabacımo Kızı - Acemi Atıklar 

Pek Yakında Pek Yakında 
Senenin en büyük ve içli Atk Romanı 

-i!!ifA"şk U ganırkenfaii-
1941 Senesi Venedlk Film Müsabaka1ında en BDyOk aaoat 

Mükifatını 'kazanan Milıteın• §İim 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve İdrar yolu Hastalıkları 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 c 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Tr•hom 

' 


