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Kırım' da 

Almanlar 

Ankara 9 (a. a. I • Reisicumhur ismet lnönü, ganluırı• 
da Hariciye Vekili Şükrü Saratoğla oldala halde konser: 
vatuarı teşrif hugurak fill.rmonik orkestrasının baıünkil 
konserinde laaıır bulunmuşlardır. Reisicumlıurumaz kon· 
seroatuarda Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından 
karşılanmışlardır. 

(OruçReis) geldi 
zehirli gaz 
kullandı · 

Milli Şefimiz; Konseroatuarda uerilen bir konseri dinlerlerken 

Antakya 9 (a.a.) - lnrlltere tezrablarmda yap1lın harp gemileri• 
mizden üçüncüsü olan cOruç Reiı> denizalt1sı bu sabah İskenderun lima. 
nma relmlş ve Daeraıimle remiye bayrak çekilmiştir. Oruç Reiı, 690 
ton hacmiodedir ve modern teçhizata maliktir. 

Merkez cephesin· 
de Alman hücum· 

Veni Koordinasyon Kararla.rı 
ları Püskürtüldü 

Harko/ maharebesi Al· 
nıanlara bir çok /eda. 
karlığa mal oldu 

Moı'kova 9 (a.a) - Sovyet 
baborler ajansının bildirdiğ'ioe röre, 
Kırımdaki Alman kıtalıı.ra 7 ma
yısta zehirli gaz dolu bir çolc · ma
yın kııllano11ıl rdır. Yapılan bir 
tecrübede bu gazın teneffüs ciha
zını tahrip ettiği ve inıanı 1akat 
bıraktığı sabit olmuştur. 

Moskova 9 (ı.a) - Raı teb 
llği: Almanların tDerkez cepheıin
delti hücumlara Ruı topçusuonn 
ateı;ile püılcGrtülmüştilr. Düşman, 
muharebe meydanaoda 100 kadar 
ölü bırakm14tır. Leninrrad cephe· 
sinin muhtelif kesimlerinde mevzii 
muharebeler olmuştur. Kalinln böl· 
restndeki f aallyet çete hareketine 
inhisar etmiştir. 

Doğu cephesinde çamura saplanan bir Alman 
otomobili atlarla çekiliyor 

Borlio 9 (a.a)- Bir keşif tay 
yaremiz Kerç yarımaduı anlarında 
bir mayo remiıioi tahrip etmi~tir. 
Bir av filoaana kamanda eden ve 
şimdiye kadar tah1ao 85 hua za 
feri kazanan teimen Köffeo yap 
tıtı bir akından dönmemittir. Al· 
mın hava kuvvetleri en iyi avcı 
pllotlırmdan birini kaybetmiştir. 

l 6 VEYA 6 DAN FAZLD 
ÇOCUK SAHiBi 

46000 aile gar-
Berlin 9 (a,a} - Hari.of ke

siminde cereyan eden harekattan 
bahseden Doyçe Alremayne Zay
tunr'un bir muhabiri diyor ki: Har
kof muharebesi, düımanın çetin 
mukavemeti 10zünden bi Le birçok 
fedaknrhia mal olmuştur. Fakat 
Stalin için bu muharebe binlerce 

dı~ görecek 
- Evvelce ayralan 75 bin llrahk -tahsisat 1,5 mllyon llrara -çıkarıldı 

lnıan10 kaybiyle neticelen1Dif ve 
bir hayal ıukuta olmuıtar. Klş 
bitmlı ve bolıevikler bütün ilmid
lenotn kayboldııjıınu rörmüşlerdir. 
Zaten hiç bir zaman Harkof'ıı ala
caklırıoa ihtimal verilmemişti. 

Ankara 9 (Huıaıi muhabiri· 
mizdeo) ıeker lıtiblild rüıamundan 
elde edilecek 5 milyoa liranın 3 5 
milyonnnan paraaız teker dağıtıl

m11ma, reriye kalan 115. it il)OD 

lira11nm da çok çocuklu ailelere 
yardım f aalına ayrılmaa1na karar 
verilmiştir. Par11ız şeker dağıtma-

Oku} kı·taplarına nın banri esaslarla yapılacaii hak-
kında bir talimatname hazırlan· 

ya } k maktadır. Kaouoıın önilmOzdeki 
pı aca zam günlerde meclis umumi heyetinde 

Maarif Vekaleti • müzakere edilerek haziran10 ilk 
taplarının tab ' ders kı· riinleriodı yürürlüğe gireceii . ve 

•1 • • ına başlanma · · d ta 
tını ı gılılere bildirdi. ıeker daiıtılması ışme e aynı -

Ankara 9 (Hoıaıi llluh • • riblorde baılanacaiı ümit edilmek· 
den) - Geçen ıeoeye kadabırunlz tedir. 
yet fiyatından qaiı bir liyat~r ına)l . Direr taraftan 6 veya 6 dan 
makta olan illı:, orta öire:· •atıl· faila çocuk tabibi olan 46000 aile 
ll1e kitaplarlle teknik öiretı': ~e ye yard1m edilmesi bakk1nda Önce 
tıptan Önümiizdekl dera aeneı' I- - !!!!!!!il! 

den itibaren fiyatlara takriben yı: . tinde yetiştirilmesi lçia ıimdlden 
de 10 ile yilzde 30 arallnda hi: kitapluın tabana başlanmaaını ilgi· 
zam yapıhnak ıuretile 1ahıa çıka- li~ere bildirilmiı ve faaliyete re · 
rılacaktır. çılaıiıtir. Ba malı.aadla, vokllete 

Y ıkllet clorı ldtaplarının vak. ald diier neşriyatın tabı lıi daha 
ıoorayı bırokılmıktıdar. 

ayrılan tıhsiıat miktarı 75 bin li-: 
radın 1,5 milyon liraya çıkarılan~ 

bulunmaktadır. Bıı ınretle 935 yı
hndanberi senelik istihkakı olan 
30 lirayı tahıilit olaıadıtıodan do· 

layı alamayan çok çocuklu ailele 

rio bu ayrılmış olan 1,5 milyon lira 

ile hiltlln alacaklanoı hep birden 

almaları mümkün olacaktır. Yapı 

lan iıtatistiklerdeu 

röre, çok çocukla ailelerin yüzde 

•~k<Jenlni ltöıln teşkil etmektedir. 

Yunanlstandan getiri · 
lecek çocuklar 

An kara 9 (Hususi) - Y aoanlstao• 

dan retirilecek. 7-8 yüz kadar fa. 

kir kimsesiz çocııiu Erzurum vapuru 

temmuz ay1 içinde 1staobu1a a-eti. 
recektir. Bu çocukların ne ıorette 

yedirilip yatırılacağı bak.kında ha· 
zırlaoan talimatname Başvekalete 
ıuoulmuıtur. Çocukların bepıi de 
Balta limaoıodaki Balıkçılık Eoı· 
titüıllne yorleıtirilıcektir. 

KASAPLIK HAY· 
VAN BOLLAŞACAK 
5 Yaşından Yukarı Sığır Ve Mandaların Sa
tılmasına Ve Kesilmesine Müsaade Ediliyor 
Ankara 9 (Radyo :: : =»~ =«=~~ -:: :::: : ••>?•<X •x:ıo kadar dışi ve er· 

gazeteıi) - Bazı D V f e e kek ııjır ve mao· 

Öaemli lcoordinas a g 1 t m a o 1 s 1 daların lı:auplık 
yon kararları bir olarak alım, satım 
iki rüae kadar ve keaiıoi memnn 

ycue-~ütı~r1.ü.ke fİre- Yakında faaliyete geçecek,· Vekiller olacak, bu yaş-
~ tan yukarı bay• 
10 milyon lira Heyeti kadroyu tasdik etti Vanların ketimi 

sermayeli dağıtcnı= x:::=:ıc::=::=:•:::xx::::o:c:::: ::co: ::::::: serbelt kalacaktır. 
ofisinin kadrosu icra Vekılleri Heyetinin tasdikioe Sa bışı teşkilih halı.kındaki koordloasyoa kara 
iktiran etmiştir. Yak10da faaliyete reçecek olan ofis, rl da Vekiller Heyetince tasdi le. ve kabul oluomuı-

balk ve mildafaa ihtiyaçları için hilltQmet tarafından tar. Bu karar mucibince, ber mobtarhk merkezinde 
teabit ve tayin edilecek her aevi maddeleri tedarik bir ıu başı, muhtarlık hadutla11 içinde de su baı1 
etm~k. toplamll\c, bu:ıların utıııoı ve dığıtılmaamı yardımcı teılr.ilih kurmak \bere Ticaret Veklletine 
teaıin işleriyle uirııııcalttır. salihiyet verilmiştir. 

Hatırlarda olJuia üzere, bir müddet evvel, çift Su başıları, hor köyiln ameli olarak yotiımlş en 
ve dımızlak hayvanların kesilaıemoainl temio için bir iyi çiftçileri ar&11ndan eeçilecelctir. Tayinler, kaza• 
koordinasyon kararı neırolaomuş, 10 yaş10a kadar tarda ziraat memurlarının teneibiyle kaymakıatDlar; 
çift ve koşam aığ-ır ve mandaların kesimleri menedil- viliyetlerde ziraat mJdilrlerioln teoıibiyle Valiler 
mişti. Yeni bir ltoordlnuyon kararı, kararda deti · tarafından yapılııcaktır. Su başılarına ayda 5. 10, 
şlklilder yPpıaalctadır. Buna e-öre. yalnız 5 yaşına yardımcılarına 3 6 lira maktu ücrf't verilecektir. 

Ankara 9 (Radyo raıetesi) -
Mercan denizinde müttefıklerle Ja· 
pon fıloıu araııoda devam etmek
te olan büyük deniz muharebeai 
dünya ef kirmı ilr lendiren en ö 
nemli meseledir. Muharebenin ne
ticesi hakkında her iki tarafca ve
rilen malQmat birbirine uymamakta 
dır. Her iki taraf ta, muharebenin, 
Skajerak mnbarebesindenberi ya· 
pdmış olan ea büyük deaiz muba
rebeai olduğanda ittifak etmektedir 

Mercan denizi, vuıtralyanm 
doia 1ahilleriyle Salomon adaları 

araaındaki sulara verilen iımdir bu· 
rası, iki . deniz devletinin hlkim bu
lundukları ayrı ayn iki tahauao bir• 
leştiii yerdir. 

Avuıtralyadan bildirildiiine 
fÖre, Japonlar bo denize ıokulmak 

yeni deniz ve hava ilıleri elde et
mek iıtemişler, fakat mukabil taar· 
radarla hrtılaomıılardır. 

· Her iki tarafta, kendi kayıpla· 
rı haltkıoda mahlaıat veraıemeltte 
ve mııkabil 'tırafıo zayiatını kay
detmekle iktifa eylemektedir. Ame· 
rikahlar, Japoolarm 2 oçak i'emiıi, 
1 kruvazör, 6 7 destroyer, 8 nak· 
liye remiıi kaybettiklerioi bi~dir· 
mişlerdir. Japonlar iı• 2 Amerıkao 
uçak remiıiyle 1 ln~liz: zırblıııoto 
kaybo\dajııou id_dia etmektedirler. 

Japool•r• roro, bava akınları 

Japon 
filosu 

muharebe 
sahasını 
terk etti 
Amerikalılara ıöre 

Japonlar 18 
gemi kaybettiler 
Avustralyanın doğu 
şimal sularında bü
yük bir Japonistila 
filosuJ imha olundu 

Aaıerlkalılarda 
tehlikesi azalaııştır. 

. • kalmıştır. 
3 oçak ~emııı 9 (a.ı)· Amerika bah 

Veşınırtoo .. 
l e oazırbiıoıo teblıii .= 

r Y K denizinde Bısmark ta. or•Y , 
dalerıoıo ceoııp çevreaınde 

lum a . d . 
~ yı» paı:artesı rilnQn enberı 
~ aı• ı J . deniz kuvvetlerimiz e apon kuv-
vetleri arınoda dıvamh çarptf ma· 

lar oluyor. Ba deniz muharebes:nıa 
bittitine dair şlıadiye kadar hiç bir 
i~aret yoktur. J~pon kayıplarının 
şunlar olduiu zannediliyor : 

Batırılaolar : 1 tayyare sremfı~ 
1 hafif kruvazör, 2 torpido muh• 

ribi, 4 topçeker, 2 nakliye gemisi, 
hasara uirıyanl~r: 1 tayyare gemi· 

ıi, 1 hafif kruvazör, 1 ağw kron· 

ıör, bir tayyare ana i'emisl, 2 nak· 
liye remiıi. 

Sidney 9 (a.a.)-Heri bir ilıteu 
g-elen haberlerde, Avuatralyaoın 
doru ıimaJ ıolarıoda toplanan bn

ük bir Jıpoa iJtili filosunun lmh 
JdUdiji blldiriliyor. Bu filodan kar• 
;olıbileo l'•milor kaçmıştır. 

Y enigincnia cenabunda cer .. 

yan eden bu muharebede 18 dilı· 
roaD remİIİ batırılmış, 4 femi ha• 
tara utrablmı§tır. 

Batırılan remiler içinde 2 tay· 
yare ftımiıi, 1 kruvazör, 6 YCJa 7 
muhrip YO diier bazı remller var 
dır. Japon zayiatına dair dnn ueı· 
redilen listeye ba kayıpların llive
ıi lizuudır. 

Melbıırn 9 (a.a,)- Umumi kı· 
rarrih tarafından neşredilen teblii: 
Koray denizindeki muharebe mn• 

vakkaten ıooa ermif 1ayılablllı • 
Düımao rımileri a11klafm1fhr• 
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Dominyon · haklanndan 

. Sılılıatve neş' e 
1 y AZAN B ij y Ü k 

F ranııız edibi 
Dr. Rasim V. Hüronun, 

Adasal hakiki gençliği 
ve bir ömür müddetince sürekli 
saadetle n~şeyi ima eden şu ve• 
ciz cümlesi ne kadar maoilıdır: 

..... - . 

Tiizer ve Esendal
dan Halkevlilere niçin f aydalanamıYor 1 

«Kışın karları başımın üstünde, 
likin ilk bahar kalbimin içinde. 
dir.» Bizde do başka türlü ıÖy• Parti G. sekreterimiz ve Dünyayı ilrilen--~, ;:. -

diren tek Bugün Hindistan, ile· 
5 - Britanya 

hükOmeti, d ı f 
politika düıünce
ler bakkmda do
mioyonlara haber· 
dar etme;e, iti
razlarını veya tek 
liflerini nazara iti• 
bara almaja mec
burdur. 

Gözümüze çarpanlar 

Tahmin mi, 
kehanet mi? 

po!itikk hıad.isek, ri unsurların lideri bu 
muza ere erıo o· 

lenmiş olan yine güzel bir cilm 
le vardır: «ihtiyar olsam da fÖn· 
lüm her an tazedir.» Hayattan a• 
zami derecede zevk ve neıo al. 
manın hikmeti varlığımızın mad. Dahiliye Vekilimiz. ııımit ribi rörün· lunan Nehru'nun ar-

me•ine rağmen 1 kasında vatanlarını 
Hiodiıtanın ne va· 
ziyet alacaiı ve korumak ve tam hür .. di ve manevi çarhlarındaki ahenk 

tir. 

« Bu sene Çukuvovada pamuk 
mabıaln çok bereketlidir.Mahıaltıo 
sreçeo seneıe nazaran yüzde kı~ 
fazla otacafı!Covvetr. talliiia ..dll· ıta.tüıünün ne ola riyetlerini ele geçir

catıdır. 

Gelen haberle· mek gayesiJe toplan. 
BütDn iç ozuvlarımızın akıa 

madan işltmPsİ ve a-iindelik vazi 
felerini bize dayarmadan ıtyol i• 
henlde iı fÖrmeleri sıhbatm de. 
lilidir. Sıhhatla işliyen bir mide 
veya yürek iç dllnyamızda kendi. 
ni belli etmez. Biz ancak amami 

- Yeni vazlfelerlne b•tl•m•l•rı 
mUn•••betlrl• p•rtllllere ve h•lk 
evlllere telgraflar gönderdiler 

-
mei&tedlr. J> 6 - Mllda- - -

re göre, Hi~tliler MIŞ sayıJabiJir • 
lmparatorlaga da- _ 

faa metelelerinde 
dominyonlar tama· 
mlyle hürdür. El· 

• 
Dahiliye Vekaletine tayin edilea C. H. P. Genel ıekreteri Doktor 

Yukarda okadufaoaz 
ra, ls•lrde çık._akta ola" 
borla· piyasa .,-eteıinla 

na baıoıt •Dhabiriae atfen n 
- -~ bil domioyonların - Fikri Tüzer, yeni vazifeıioe başlarken, Halkevlmlze aıaiıdaki telrrıfı 

kallaadıklara haklardan istifade et· 
mek istiyorlar. logilizler ise bana 
harp ıonanda k1>rulacak yeni dün· 
ya ıiıtemind• nizamlamaiı dll•ll· 
tDoUyor)ar. 

Hintlilerin istedikleri nedir? 
Baoa Dominyooların ne oldu• 

pna ve loriliz imparatorluğu içill
de ne dorumda bulaodaklannı ara· 
malda inh etmek istiyoruz. 

lnrilterenin iddiasına g-öre, do· 
minyon reiiml, ild esaı prenıibe 
dayanır: 

1-Biritaoyaya doirudan doi· 
raya veya vasıta ile bailanmış olan 
topraklarda krali hüktlmetin raye· 
ıl, yerli halkın saadetini ve ref ıhı 
nı korumaktır. 

2- Domioyonlar kendi kendi 
lerioi idare etmekte serbesttir.Kra
lt bük.Qmet.buolaran jç işlerine ka· 
raımamaia ahdetmittir. 

Bu iki ana prensipten başka 
bazı hukuki kayıtlar, (birleıik kral· 
lık) ı teşkil eden altı dominyono 
da ana vatana bailamaktadar. 

Bnnlıy11da rözden reçirmenin 
fayda1ız olmadıiıoı sanıyoruz. 

1- Britanya hük.Ometi, domin· 
• yonlar parlamentoları tarafından 
yapılmış kanunlara dokunmak hak-~ 
kmdan feragat eder. 

2- Domioyonlaran esas teıki 
litlırı, kanon yotile yapılmak tar· 
tile, mahalli idareler tarafından de· 
iiftlrilebilir. 

3- Bir kararın temyizi için 
(Britaoya yüksek divanı) na bat 
varma hakkı, muhtar dominyon bll
ktmetleri tarafından verilebileceii 
s'bl, red de edilebilir. 

4- Dominyonlar ile Bilyük 
Britanya Arasındaki reımt baiı bir 
amami vali temin eder. Bu, Britan· 
ya hük.Ometi tarafından tayin edil· 
miı bir ıabıı olmayıp, dominyon 
aezdlode krallık makamının bir mü· 
me11ilidir. 

5- Dominyonların icra kov• 
yetini temıil eden kabinelerin ka
rarlarına, Britaaya bllkQmetlnin ka· 
ntmak hakkı yoktur. 

6- Dominyon vatandaşlara Bri· 
tanya tebaaııdırlar. Bu ıebrple 
Britanya hükOmdinden yardım iı · 

de bulundurulacak kuvvetlerin mik· 
tarını ve techizatını kendi hilkO· 
metleri tayio eder. Ancak, domln· 
yon hükOmetlerinln acele istekleri 
karşısında Britanyah mllıavirler 
röaderebillr. 

1 - Harp çıktaiı takdirde do· 
minyonlar Bilyllk Britaoyanın ya
nında harbe girmekte veya taraf
sız kalmakta tamamiyle bordürler. 

Dominyonlar rejimi bu pren· 
ıiplere dayanmaktad1r. 

Y alntz, ıana l'Öz önünde ba
londurmabyız ki, Kanada, Avaıtral
ya, Yeni Zelanda, Cenubi Afrika 
birlij'i lrlanda, Tör Növ ribi do· 
minyonlar balkı ya tamamiyle lngi 
fiz asıllı veya lngilizleşmlşlerdir. 
Domloyoular hükOmetlerinin Lon· 
dra diriiınlariyle menfaat birliği 
vardır. 

Halbuki 400 milyonluk Hindlı 
tan lngiliz imparatorlujıı ile ne 
din, ne de menfaat bakımından 
biç bir alikaıı olmayan bir kastlar, 
milletler, dinler birliildir. 

Boırlln Hindlıtanı tqkil eden 
halkın 220 milyona Hindu, 30 mil 

yonu dokunmazlar, (Parya), 70 mil
yonu müslüman, 12 milyonu Budist 
ve 5 milyonu harntiyandır: 

lnrili~ imparatorloio kendisine 
yabancı olan ba halka dominyon
lara verdiii hakları vermek iıte 
memektedir. Harp kabinesini tem· 
silen Hintlilerle müzakereye ritmiı 
olaa Staford Krips H nisan 1942 
günD Yeni Delhi radyosunda yap. 
tığı bir söylevde bono şu kelime. 
lerle açıia vurmuş oluyor: 

- lnrlliz harp kabinesi, reç. 
miıte ileri ıllrül.._üş olan . şikayet
lerin tekrarlanmasına mani olmak 
için açık . bir pllı:ı . teklif ederek 
mümkün oldaia takdirde kendi 
kendini idare meıeleıinin 'ıimdilik 
muallikta bırakılmasını ileri sürdü. 
Fakat Hint liderlerini isterlerse mu 
tavassıt bqka bir usulün kabalü 
hususunda serbest bıraktı.» 

Acaba, lorlliz zimasndarlara 
bir oyalama politikası takip etmek. 

[ Onama llçüacllde) 

mahiyette bir iyiHk duyruıonua 

farkındayız. Aksi takdirde ağrı
yarak veya ekşiyerek kendi mev 
cudiyetini bildiren bir mide ile 
devamlı ve nahoı bir çarpıntı 
ile kendini clinleteo bir kalp •ıh· 
hatta deiildir. Bu aınıvları taşıyan 
bir insan blltüıı arzularına raimeo 
neıeU olamaz. 

Bazı ginler 1abableyin du
daklarımızda_ bir şarkı il• kalka· 
rız; o gün muhakkak ki iştibamız 
yerindedir, blltl1a bedeni vazife·' 
lerlmiz tabii bir faaliyettedir. Böy 
le bir insan bayatı manalı, rüne
ıi çok parlak bütün tabiata mD· 
tebe11im rörür; l'llmek ve etrafın· 
dakileri de wııldDrmek meylinde
dir. 

Halbuki baıka bir insan ıa
bahleyin kederli bir yüzle ve rüç 
lülde yataiıodan çıkar; bütün 
gün durgundur. Onan için bayat 
manisız ve hatta bir yük, rüneş 

karanlık, tabiat hüzüolii bir bava 
içindedir. Her in1an hayatm•n 
mnhtelif günlerinde kih malihül-
yai bir bal ve kab tersine olarak 
neıell bir rııh baleti ·gösterebilir. 
Fakat hemen biltün bir ömür mild 
detince bayatı bir irade zifı ve 

bünye düıküalüğü ile kederli ve 
ümitıiz görünen neşesiz iasanlar· 
da az değ:ldir. Nqe bütün haya
ti vazifeleri kamçaladıiı halde ke 
der ve ıstırap bilikiı darranlaı · 
tırır. 

Kederli ve neşeıiz insan ayni 
zamanda korkaktır ve bu kor· 
kaklığını, melilinl etrafına da si
rayet ettirir. 

Kederleri ve irade zaafları yil· 
zilnden parlak istidatlarını va e
serlerini cemiyete doyıırmayan in 
sanlar ne kadar betbabtırl Bazan 
azami bir neıe halinde ve kabka 
halarla gülmekte iken biran için· 
de aldığımız fena bir hab'!r 1 

bir sevrilioin ölümü bizi derhal 
( Devamı l1çllncUde ) 

göndermlıtir: • 
« Şeflerimin e.ura-u• btl~aden ltibarea dahiliye velı:illitioi ,:ıaroh· 

de etmlt balaaayorum; memleketimizin yilkıelmesi ve ilerle~,_. yolunda 
hep birlikte yap1ığımız hamlelerde it ve emek birli~ baluoduium 
partili, Halkevli ve Halkodab arkadqlarımdan .arclGi'ilm yardım ve 
hasıaıiyetln batuasını hiç bir zaman unutama•· 

Parti Genel Sekreterliğinden ayrıldı•· fakat putili arkadaılar.-la 
minen daim- beraber bolonduia• bu anda arkadatlarıma arsı ••dl •· 
der, lcendilerioe bilyilk ülkilsnllze ulaşma yolunda yeni batanlar diler , 
beplolzi sevgi ve sayrı ile selimlarım.• • 

&nurum Mebıııu . 
Dr. A. Fikri Tüser 

C. H. P. Genel Sekr•t.,.Htlae. tayio edilen Bilecik Mebusu Memdııh 
' Şevket Eaendal da , Halkevimiıe şu telrrafı röndermiştir: 

cYDc• Gea•l Bqkaoımızın teveccühleri eseri olarak seçildiilm Par
ti Genel Sekreterliği vazifesine baılımıf balanayorom; partlmiıin yüksek 
ideallerini gerçekleştirmek yolundaki çahımalaramızda en önde relen 
dayaocın sizlerin vatan severlik day1r0laranız ve bundan doiao fera
gatli çalışmanızdır. Günlük hadiselerin olaianüıtü reliımeler arzeltiti 
bu zamanda arkadqlarımın büyük ölçQde uyanıklık ve yurt divalarıoa 
baihbk röllereceklerlnden eminim; hepinizi sevgi ve 1ayrılaramla 1elim. 
larım. 

C.H.P. Geael ıekreterl 
Bilecik mebumu 

Memduh Şevket Esentlal 

ilkbahar at yanslarina 
bugün devam edilecek 

• • 
Saf kan Arap ~kısraklanna mahsus Ceyhan 

koşusu birincisine 245 lira verilecek . . 
Geçen hafta başlanan ilkbahar 1 

at koıalarına boıiln ıehir ipodro• j 
mıındı devam edilecektir. Yapıla· 

cak koıolar şunlardır: 
Tay koıoıo: mesafesi 1200 

metredir. Bu koıoya 5 tay iştirak 

edecek, biriciye 180, ikinciye 55, 
üçüocüye 20 lira ikramiye verile
cektır. ikinci koıa; bu sene zarfın · 
da biç kazanmamıf Saf kan Arap 
at ve kısraklara mahsustur. Mesafe 
2400 metredir. Birinciye 120, ikin
ciye 35, üçüncüye 15 lira ikramiye 
verilecektir. Bu koınya 7 hayvan 

iştirak edecektir. 
ÜçancU koıo (Ceyhan koıuıo): 

Bu koıu Saf kan Arap kısraklara 

mahıaı olup mesafe 3500 metredir. 
Birinciye 245, ikinciye 75, ilçüncü. 
ye 25 lira verilecek, koıoya 5 k11-
rak iıtirak edecektir. 

Dördilneü koıu; (kısrak seçimi 
koıaıa): Ba koıo Safkan Arap kıı· 
raklara mahıoı olup meıafe 2600 
metredir. ikramiyeler birinciye 120 
ikinciye 35, üçüncllye 15 liradır. 

Ba koıaya 4 katrak lftlrik ede
cektir. 

üji bir yazıda ... aynen almıı 
lunayoruz. 

Yazının altuıda imza 
i•a• röre yazı sahibinin kim 
tunu bilmemekle beraber 
iıiaden aı:ılamadığına ilk nal 
hiikmetmik biç de yanlıı bir 
reket sayılamaz. 

Çlakll;Çokorova için ba 
ıim tahmin deiil ekim zamaorlJ. 
Pamqiun yetişmesine ve piy~~ 
arz edilebilmeıioe daha Gç b 
ay ribi bir müddet lizımdar. 
rün ise bazı yerlerde pamuk ~ 
bomları heoilz topraia atılmış.,. 
zı yerlerde ise atılamaaaııtar. 

Şu bale nazaran, ortada b~ 
tahmine yarayabilecek mllıbet-*' 
menfi bir varlık olmadıjına S
naııl oluyor da timdiden kat'i rJ/I' 
rak pamajao geçen seneye o,,, 
rao yüzde kırk niıbetinde f adi ' 
labileceği iddia rdilebiliyor 1 •• ~ 

Eğer bizde toprak mahtllJir'' 
üzerinde yapılan bütün tabmiolt'I 

tobamlaran topraia atılmuını -
nal ettiriliyorsa, bizim kanaa~i~ 
göre buna tahmin deiil, k........
demek daha doiro olar. 
Çünkü toprak mahıolleri tabia 

ıartlarına boyan eren ve onall 
nnni çerçevesi içerisinde m• 

bir seyir t1&klbeden baılıca bir "" 
tadar. Ve bunların içerisinde pa 
baıda relmektedir. 

Demek iıtiyorazki boründeo 
mak için bir tek kelime bile 
lemek doiro deiildir. Ve ba 

rellıi rDzel yapılan tahminler 
lekele faideden ziyade zarar flfl' 
mektedir. 

Matbaamız idare memuru 
zaff er T eomanın he1111ireıl Sa 
Kadriye T eomanla maarif sicil 
marn B. Neıet Yazarın evleo 
törenleri dnn rüzide bir kala 
hazarunda balkevi 1alononda 
pılmııtır. Yeni evlileri tebrik 
saadetler dileriz. 

teme ve korunma hakları vardır. 111 
7- Domlnyonlar mümeuilleri Tarihi Roman • 33 I 

blrbirleıiyle ve (Birleıik Krallık) • 
zimamdarlariyle, Londrada muayyen .-----------------' 

ZINDIKLAR 
Semih U ggur =· 

zamanlarda toplanan bir imparator. 
lak konferııosıoda temas ederler. 

Bütün bu söylediklerimiz do. 
minyooların iç işlerini ilıilendiren 

hakuki ka)tlardır. Şimdi de dıı m~· 
ıelelerde - ne ribi haklara aahıp 
olduklarını arayalım: 

1- "illetler cemiyeti tai iken 
her dominyon ba birliiin azuı idi · 
n bilyük Britanya müme11illerinin 
dOıüocelerine aykıra bile olıa, rey 
hakları vardı. 

2- Dominyonlar bqka dev· 
letlerle ıiyaıl mllpaaebet karabilir· 
ler, Fakat BOyllk Britanyanın dip· 
lomatik ıerviılerinden istifade et· 
mek hakları vardır. 

3 - Hiç bir dominyon (Bir· 
letik krallık) .ın diier azalarma Ön· 
cedea ba'"r •ermeden yabancı bir 
devletle blr ... heci• akdedemez. 

4 - Domlayoalar, Bllylllr. Bri• 
taoyaıun akdettiii maabedeleri 
kabel veya nclde ....._tirler. 

- Bir bizmetkir gibi ayak yalan ba· 
,. açık lıazorona reldim emrini bekli
yorum. 

Dada;ının kenıranda belli belir1iz 
bir alay vardı. Kaılarının arasındaki mai· 
rar çizıi el'an kaybolmamııtı. 

Mart on 

- Bana bana samimi olarak mı ıöy
ltıyorsao? dedi. 

Kadın cevap •ermedi. Sadece tebeı 
ıDm etmekle iktifa etti F-L t . b L la • ..a papasın 
keskın uıı rıoa t•baaamlll edemedi. 
Kendi de buna hayret etti. G6alerini &fa• 
raya indirdi. Bunun üzerine Martoa do · 
varda asılı bulunan silihlar arasından bir 
bıçak ıeçti ve kadıoa 

- Diz çökl diye emretti. 
Kadın bqını kaldırdı. Hayretten 

açılmıı olan rözleri Martooı bakıyordu. 
Fakat· ba defa da Martonua tözlerine 
tahammül edemedi. GözOnll qatıya in· 
dirdi. Sonra tek bir kelime söylemeden 
bir diii Dzerine çöktn. Papaı ellai ka· 
daoın bqına koyda. Oradan bir demet 

saç ayırarak bıçakla keıti. 
Ba işi yaparken de şöyle ıôylüyorda. 
- Hizmet etmek isteyen içinden 

ranır hi11ini tamamen atmahdarl 
Kuilen saç madeni bir yılan rlbi 

papaııo kolona dolandı. 
El'an Martonan önünde diz çökmüf 

bir vaziyette duran kadın botak bir 
sesle 

- Beyim 1 dedi. Sen Kean kralın1n 
kızma ne yaptın? 

Dudaklarının kenarındaki tebe11llm 
kqlarının araaınclaki matrur c;izri kay· 
bolmoıto. 

Marton kesilen saçı çanta11oa koyda. 
Sonra mantosaoa omazlaraoa attı. Çadınn 
kapııına dotru yilrlldlli'ü zaman Serozad 
Y-• otarmaı hahlaran çiçeklerine dalrın 
d~laın bakıyordu. Bu hakaretin kalbinde 
hıç bir acı uyaodarmadığ'ına hayret edi· 
yordu. 

Bqını Y•d• kaldırmadan Martona 
- Eğer aykllD JOkıa Seraud sana 

ııcak ıırap doldar11Ull Davul çaldarar11n 

ÇEViREN ı 
kıhoçla, keman çaldırsao tlllle de danı 
etmesini bilirim. Uykun vana yatajını 
açayım. 

Papu 
- Dııarda atların yaainda yatmak 

istiyorum. Diye cevap verdi. 

Serdar kendiıine ormanın k"enaranda 
ateş yaktı. Diier beyler ot biç,rek ya· 
mU§ak bir yatak yaptılar. Martoo kendini 
ba yataia atta ve derhal l'Öderinl yam· 
do. Uyamayorda. Atların kilttlr, klltllr 
yemlerini yediklerini, yanan ateıin çıtar
tııını ve karbatalarıo ıulerini duyuyordu. 
Beıeoyö beyleri ateıln etrafında 1e11iı, 
Mdaıız otarmutlardı. 

Çadırlardan daima yeni yeni rölre· 
ler yaklaııyor ve reniı bir halka l8fkll 
ederek rece kutları rlbi ıeub, hareket· 
siz oturuyorlardı. Halkanın birinci ııra· 
11nı ikinci, üçlloctl ..... onaoca llih sıralar 
ta ki bedi yordu. 

Ay çıkınca Seruad çadıno bavaıını 
boiacu bularak çıtırdayan aletin baıına 
ıeldl. omaılarında zarif bir şal warcb. 

Saçları dafınıkh. O da erkeklerin yanıba• 
tına çöktü ve ateıi seyretmeğe bqlad1o 

Marton birdenbire gözlerini açb ve 
- Yarın ritmeie mecbaruml Dedl
Oıtalıiı büyük bir ıükQt kaplacl•· 

Sonra Serdar 
- Mecbarmuan? Bqbai sana ldllt 

emrediyor? 
- Kalbimde yıaıayan Allahl 
- Öyleyse ritl Fakat ne vakıt dô-

neceluin? 
- ilk kar dtıımeden reri döneri .. 
Ba ıözler llaerlne tekrar otun nzerl· 

ne yattı. Fakat el'ao uyuyamıyordu. Af 
epeyce yllkleldlkten tonra dirteklerlo' 
dayanarak .. 

- Evet dedi. ilk kar dOımeden 6o" 
ce reri ıelirim. Sonra milletime çok mel" 
ut bir hayat ıllrebllecek bir Glke telDiıa 
edecejim. Bn illkede her kimin mızr•Jt' 
nın acuna kan balqırta onu memlekr 
timden ebediyen kovacaiım. Bana .ıs• 
ıöa • veriyorum. 

_,,.__, y.,._ 
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BUGON 

Hindistan Sıhhat ve neş'e 
( Bqtarafı lklaclde 

atışan sinirler 
le bllyilk bir bati lşlemif olmuyor. 

lar mı? 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden : 

ilin 

( Battarafı lklnclde ) 

yese düşllrtır ve bir dakika evvel· 

ki neşe kedere müokalip olur. De• 

mek ki maddi vücnd utırabları ve 

bo:ıukluklarıaıo rnbumuza menfi bir 

şekilde tesir ~tmeıi r •bi hazan da 

manevi çÖküntüleria uzviyetimizde 

bir haıtalık yaratacak derecede fe. 

na tesirleri olur. Bır gece içinde 

çok şiddetli bir elem yüzünden HÇ 

ları tamamile •iarao intan iÖrül 
milştür. 

Buriln Hindiıtan. ileri unıur~ 

A Z A N Havaların düzelmoılnden olaca'-· •. 1 d b' 
d b' b' "• ııoır er e ır· 

N 
ay end ıreb ~r yatııına var: Tiyatro mevsiminin ba· 

LU .,. şıo an erı «Bedevi topu> h l' d b . . . . a ıo o lrbirıoe ırı· 
muhıurırler, miloeklutlor, tenkide tahammül • 

ların lideri bulunan Neh,uoun ar· 

kasında vatanlarını korumak ve 

taın bilrrfyetlerinl ele reçlrmek 

gayesiyle toplanmıı sayılablllr. 

.ı - inhisarlar Adana Başmildiirlüğüniln eski ve yeni istas
yonlarla idarehane, Gazhane, Barut deposu, lmllhane, Yaprak 
tfitiin depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 
6 milyon kiıo balya halinde yaprak tütün, sandı~ içinde ma· 
mul tütün. Müskirat, Barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve 
çuvalsız Tuzlar ve sandıklı Tuz ile bunların boş mahfazaları 
ve saire bilcümle eşyanın nakli işi (idarede mevcut• şartna
mesi mucibince) mekavele akdi tarihinden itibaren bir sene 
mllddetle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

rıılar münakaşacılar kendil • . t hk' edomıyen alınganlar, 
,ikleri~i iddia edenle; ete e~~nı a _ ır edilmiş sayanlar, tahkir' edil· 
ler her ikiıioden de ;eb v~r d •el Dg"rıyanlar, intihal diyenler, demi· 
edllenler· velhasıl b" t" ebr.rı e on er, yanhı tehir edenler, fena tef 

, u un ır mevıi • "fL b h . 
en eder adil» telde d . • , , mı 0 u u rıınları içindi' l'"çırf'n· 

arak b"'l(ly b 'b' 0 ervışlerını ımrendirecek bir tevekkül ile boyna 
u n u gı ı muaraıala - '- - d'l A l ı k' . rı, munauşaları boş rorilver ı er. 

ıı. ııı. ıyor ı, ıasıına her şeyden rına -geliyor. Hatta H.ııntet'ten 1 
ı .. Şımdı artık bütiin bu davalara uzaktan yakından karışanların ıi· 
llarında, edalarında gazap, hiddet endişe eserleri rörülmiyecek .. O 
raran çehreler tabii rengini alacak alınd; şakaklarda kabaran damar 

fnglJizler için, Japon teb1ike

sloln kapılara dayandıiı ıu anda 

yapılacalt tek fş, olsa olsa (Hlndlıtan 

kumpanyatı» politikasını terk et· 

mek, Hintlilere tam lstiklll vere

cek, bu bilyil it .intan kaynaiını 

yanlarında milttefik olarak rör· 

melttlr. 

2 - Eksiltme 29/S/942 tarihine raslayan Cuma günü saat 
16 da inhisarlar Başmüdürlütünde teşekklll edecek komisyon 
huzurunda yapılacaktar. 

Büyük ve manevi neşeler ma· 

hakkak surette kahkahalarla kendi· 

!erini röıtermez. Yü1t1ek rnhlu ve 

aydın kafalı bir inıanıo oeıeai mi· 

deaioi birkaç tabak rnzel yemek· 

lo şişiren obaruo zevkile karııtırıl· 
mamalıdır. Adalet göıtermek, mor 

hametli olmak, bir ıev&"ilioin saa· 

deline şahit olmak, aiır bir haata. 

yı iyi etmek. bir şey keşfetrook rl 

Klrallk ev 
3- Şırtnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 

satış şubesine müracaat etmeliair. 
r )atışacak; mevhum bir haımın gazünü d~lecekıniş ribi boşlu\da dai· 

tler çizen parmaklar tabii bir tavırla cebe rirecek, sirara tutacak ve• 
ıahut avuçlarda btıkülocek .. 

D3ha bir kaç rüo evvel birbirlerini rördükçe dişlerini gıcırdatanlar 
Şimdi caddelerde kolkola fİrerek gülilfO fillQşe tiyatrodan VO edebiyat• 
tan bahsedocokler .. 

Kız Liıeıi kar,1ıında 3 odalı 
bir ev 6 aylıiına lciralıktır. isteyen 

lerlo matbaamız idaresi «A• rnm

zuna müracaatları ilin olunur. 

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin beher tonun muhammen 
bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın % 7,5 gllven 
parası olan 675 lirayı ihıtleden ev el Makbuz mukabilinde 
BaşmtlcLiriyet vezneıine yatırmaları ilan olunur. 1974 10 18.28 

lbi deruni zevkler veren n~eler 

kııbkab:ısız olmakla beraber llibl. 

diri•. 

Bunların hepıi alil 
Fakat mademki bu neticeye erişm•k vardı. O baldo bu kadar gü· 

rQltUye patırtıya neden lüzum ıörüldn? 
Buriln biltna muharrirler, milookkltler biliyorlar ki kalem ve 11nat 

~nhitinin en bariz ıahsiyetlori tenkide tahammill edemiyorlar, bu bir ıi· 
~ır zaalad1r, O halde milnekkit vazifesini yapar, edilecek tarizlere de O· 

•maıiyet vermez, 
D ier bir p\yes hakkındaki barışmada da iki tarafın diplomatik bir ;ot hazırlar gibi yazdıkları izahtan anladık ki, ne muharrir milellifo in 

ıhal isnat etmiş, ne do müellif muharrire hakaret eylemiş. 
O halde mahkemede ne işleri olduğıınu anhyamadım. 
~i~ bö~le. yapılıp numaralı bir izah oeıredilecejloe 

kitt ıt lkıınız de moılektaıız, ne ol1ak 7ino et tırnak aayılmz. Ten• 
e, aıukabelede ikimiz de biraz fazla rittilr; dilşilndük taııodık; zara 

~ın n~resinden dönülürse kırdır, dedik; barqmıya karar verdik. Şimdilik 
u 'ı°'Uş berabere kaldı. 

d nşallab gelecek 1eneki tiyatro mevsiminde yarı kalan müoakaşamı· 
za ;;a~ eder ve neticeyi merak edenleri memnun ~ylemiye çalışırız!» 

eaıış olsalardı, no güzel olıırdu. Fakat öyle denmiyor. Tıpkı ufak 
çocuklar ribl: 

b - Eveleme. Geveleme, Deve kuşu kovalama. Çengi çember; miıki 
•ın er tAzi tGıi.M Kara kedi mırnav piıl 

Deniliyor. • 

1 
Bununla aakııı bu uzlaımıya muarız olduium zannedilmesin. Ben uz. 

İ l~!Jlab~ID ıebeplorinin daha hoşa i'İdecek bir tekilde olmasını flledij'lm 
ç n oyle yazmıştım. yoksa: 

•Sulh hakemlerin ef eodisldirl» 
Sözünün kıymetini hepimiz biliriz. 

( Tan'dan ) 

1977 10 - 12 

Nöbetçi Eczane 

Toros eczanesi 
(Y onicami yanında) 

1 

iğnti olmıyan domo\craaiye lçt«'n 

ba(lılıldarı, hürriyet ve lıtiklile can 

verdirecek ıonsoz sevgileridir. Bu 

bakımdan dahi iki domo"rat cüın· 
hariyetin anlıımaaı mükadderdlr. 

Türkiye, sulh m11uını düşün 

müyor. Kimseden bir isterimiz bu 

lunmadıi• için, harbin ıonu ne o
larıa olsun, hakkımızdan ve istik 

lilimizdeo zerre kadar tü:>be etmİ· 
yor az. 

Harb içinde hilrriyet, iıtlldll 

ve sulh uiruna çahımamız kadar 
harbden ıonra Amerika ile her tnr 

lü dostluk münaaebetlerinin relişe· 

ceğinl düıüamek bize zevk ve fe
rah veriyor. Birleşik Devletlerin 

sayın Bilyilk F.lçiıi M. Reiohart, 
bir taraftan memleketinde 11hip ol· 
dutu büyük nüfuza, öbir taraftan 

Adana Asliye 2. Hukuk 
Mahkemesinden : 

Adananın Haneden ma1ıalleıinde 43 No. da Mustafa kızı 
Naciyenin Mersin Devlet demir yolları işletmesinde balas ta· 
mircisi Selim çavuş yanında rençber Nuri oğlu Mustafa aley· 
hine açhğı boşanma davasından dolayı davalıya ilanen dave· 
tiye tebliğ edild;ği halde gelmediğinden illnen giyap kararı 
tebliğine ve duruşmanın 11 /6/94'1. perşembe saat 9 talikine 
karar verildiğinden davalının o gün ve saatte mahkemeye 
gelmeıi lüzumu aksi takdirde gıyabında duruımaya devam 
edilerek bir daha mahkemeye kabul olunmayacatı teblit ye· 
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 1975 

-----------------------------------------
i·I An 

~Kanara müdürlüğünden: 
Adana belediye kanarasında kesilen koyun, kuzu ve ke· 

çinin sakatatı 1/Haziran/942 tarihinden 31-Mayıs-943 tarihine 
kadar olmak üzere bir sene müddetle ve açık artırma uıuli
le sataşa çıkarılmıştır. 

1 - Muvakkat teminata 250 lirad1r. 

Büttin bu neşelerin llıtQade 

en b~ori zevk, derin bir ıztırap 

içinde rörQnen bir insanın klb fır 

çuı, kib kalemi ve klb parmakla. 

rile muhitine uçtıiı u.şedir. 

Beetbover gibi kimsealz, •tkın 

da talisiz ve fakir bir insanın (Do 

kuzancu Senfoni)ıiode yarattıiı nqe 

Jşaşılacak bir şeydir. Bu aaiır bet· 

tekir gibi bir çok büyilk sanatklr· 

lar muhitlerinde kederli ve bed. 

baht l'Öründ6kleri halde eserleri 

hayat zevki ile doladur, Daha de· 

rln düşünmek lıtiyen okuyucuları• • 

ma cPalyaçonun l'ÖZ yqları» ha• 

ileslnl hatırlatırım. Gülerken atlıw 

yan ve ağlarken rülen bir insanı 

okumak DO kadar rilçtilr. Dışarı· 

dan bir takım zehirler almak ıure· 

tile davet edilen neşe marazidir. 

N.tekim içki aarhoş\ui'o muvakkat 

bir cinnetten bışka bir şey df'i'ildlr, 

~~--------------1•-------""---• Türkiye ile Bir-
leşik Amerika 
Devletleri ara
sındaki dostluk 

anladı. 

Bu harp, renç Türkiye Cum· 
buriyetini Amorikaya tam kendi 
11il Ç9hresile bir kere daha ta· 
nıtb. imparatorluk feda etmiş, 
asırlarca ömrll harp ve kahra· 
manhk içinde g'f'lçmlş bir milletin, 
biç kimtede ve hiç bir toprakta 
rözü olmadan. ba fırtına ortasın· 
da ıolha batlı kalması, fakat hilr 
riyot ve iıtiklilini lüzumunda sİ· 

lihla korumaya karar vermesi 
Amerikada bllyilk hayraohk uyan
dırdı. 

. Aokarada pek çabuk kaıandıfı de· 
rin sevgi ve taygaya dayanarak bu 
doıtloio en ileri, eo verimli kah 
oa 91karabilir. Dost ve büyllk cilm 
buriyetio memleketimizde böyle 
seçme bir diplomat tarafından tem 
ıll edilmesi, i'elecek hakkındaki 
ümitlerimize sağlamlık veriyoruz. 

2 - ihalesi mayısın 26 ncı salı günü saat 15 de be• 
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir, 
isteyenler orada görebilirler. 

4 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta ve muvak
kat teminatlarını yatırmıt bulunduklarına dair makbuzla· 
rile birlikte encümende hazır bnlunmaları ilin olunur. 

1976 10 - l5 - 19 - 24 

:------------\-~ . 

fTAKVtMI 
. 10 Mayıs 1942 

PAZAR 
Y1Lıt942 • A Yı 5 Gün ı 1'0 H111r 5 
Rumi US8- Nlıaa 27 
Hicri 1561- ReblQllbır 2~ 

Yazan 
Necmettin 

Sadak 

Ba harp, biri· 
birine coinfya 
yahut tarih ve 
ırk bakımından 

uzak yakın bir çok milletler ara. 
aınd'a menfaat beraberlİiine daya· 
nan doıtluklar, rörilş farlundan 
doiıın ayhlıklar yarattı. 

Harbin ıebep yahut vesile ol
duio anlaşmalar içinde on dikkate 
değeri Tilrkiye ile Birleşik Ame 
rilta Devletleri araaında, hiç zor~ 
lukıuz, adetli kendiliğinden olıg-e. 
leo, rittikce 11kılaşao dostluktur. 

Amerikanın Türkiyeyi tanıyıp 
öirenmesi için haylı zaman geçti. 
Aramızduki uzaklık, prarmatist 
Amerika zihniyetinin Eakl Dünya· 
da olup bitenlere ilğisizliii, reçen 
harpden ıonra aloybimh:de yapı· 
l~n ıürokli propagandalara Ame· 
rı~anın en elverişli çevre vazif oai 
rormeıi iki millet arasında dolmaz 
•anılan . uçurumlar açmıştı. 

Bız kendimizi Amerikaya ta-
nıtmak ve sevdirmek için biç zab· 
ille\ h 
ı_ arcaınadık, propaaandalara ... r,, - il • 
Yelaıi r cUmüziln ve paramızın 

Y•c:eii 
tedbirler l 0 renlş alanda -
raki yakıu~ı;,•yı .d~ıllnmedik. Zo· 

. • lllıllı terbi . d 
layıaıle, lüzuaııu yemız o · 

z Ye f d 
duk. Amerika Türkiye ay Hız bul· 
vaş, kendi kelldine {~ Yavaı ya
ve yilkaeliıini dllny'ayı trk ilerleyi} 
f. d otan • 
ın en tanıdı ve betend' ... ert1. 

oldu ki Amerikalılar rnn~~ ~~le 
de röılerinl bu tarafa ç 

1~ 1?· 
d"LL evırıp 
ıuatlo yurdumuza baktıkları 

mon, demokrat bir milletin •hl:~· 
medeniyet, teknik içinde hlrikala; 
yarattıiını hayretle fÖrdü, o za. 
mana kadar Türkiye ve Tllrkler 
~·~kında duyduju ve blldiji ıoy· 
er n yalan, yahut yanlıı oldajunu 

811 tevgl vo hayrımlıiın ıonu· 
cndur ki bizim tarafımızdan no 
~lr dilek, ne de herhaot'i karşılı· 
r• olmadan Ttı k' • r ıyeye harp mal· 
zeme11 verınoL • . - . 

1 
ıı;: ıçın odiloç ve kı 

ra ama kana d _ nu ve son gilalerdo 
e rucban hakkı tatbik edildi 

d 
Tnlrbklye adı, bugün Am~rlka

a su an · ' ıosanlıiın, mertli ·in 
tlmaall olmuştur B b' r 
L • ' unu ız, politi-
..a ve proparaoda ile d y ·ı . • 1 I egı , eıerı. 
mız e yaptık, ftibar da d y 

nolı.ta budur. Y aramaz 

Dünyanın her yerinde old • 
'b' A 'k d ora aı ı morı a a da ba 4_ k • . • Karışı 

dovırde 7aolıı haberlerin tesiri 
altında memleketimiz ha"kında 
yanlış düınnonler ola bilir. Fakat 
bu bilyük ve kalabalık hilrriyet 
ülkeıinde bunlar çok azdır. iş ba
ımda bulunanların Türkiyeyi gö
rGı vo düşiinüılerl gölgesiz ve 
ekılkıizdir. Bunun ıon örneği 

Amerika Ayan Mecliıinde andan 
M. Pepper'in söylediii nutuktur. 
Bu zat diyor ki: « Türkler kendi 
istiklallerini ve topraklarinı müda· 
faaya karar vermekle insanlık bilr· 
rlyeti davasına büyük hizmet edi· 
yorJar. Birleşik müttefik milletler 
yarın ıulb masasında (ayaıİ Hl· 

rete karıı hOrriyeti mildafaa olan 
ba cihan harbinde şerefli Türkle 
rlo, ıeref, vokar vo hürriyet yolu
nu tercih ettiklerini unutmıyacak· 
lardır. » 

Ttırkiye ile Amerika araHnda, 
atno 111 f il birli eıa olere ratmen, kuvvet· 
lıketl k noktaları, her iki mem· 

o ctımharlyote, röıteriı vo 

• Akıam'daa. 

e:==========================================::::::=========:a 
\l ı ASKERLiK J Uzak Doğuda Japon Hedefleri 
•

1================================vAZAN:/hsan Boran== 

Japon BaıvekUi General Toio Uzak Doiu· 
da dört aydır lıtili taarruzları ıürüp (İl· 

tiği halde, harbin yeni başladığını bildirdi. 
Sandan ıonra Japon generallerinden Y amaş ta 
da, Avuatralya vo Hindistan ahnmadıkça har
bin sona ermiyeceğini söyledi. 

Japon askeri muvaffakiyetlerl çoğaldıkça, 
Japon bayat aahaaı vo emperyali.zm hudutları 
da dalra dalga açılıp genişlemektedir. Hayat 
sahası denen nazariye, eleatiki bir düşüncedir. 
Askeri dinamizm nereye kadar erişebilirse o
raya kadar nzanıp gider vı ıonunda diier 
milletlere ait olan bor şeyi hayat uhaıınıo hu· 
dutları içine alır. 

Emperyalizm harbi yıpan milletler bu fa
ciaya bir kere başladılar mı, artık durımazlar. 
Çünkü düşmanları ıulh maıaaına oturmadıkça 
kazandıkları zaferlerin latikran ve emniyeti 
yoktur. 

Uzak Doiuda Amerika vo lnrilteroye kar· 
şı Japonların baılıca lkl ilıtilolilklori var: Japon 
kuvvetlerioin ana vatan üılerino olan muvase. 
la mesafeleri azdır ve ilıtolik deoiılerde hlki 
miyot temin etmişlerdir. 

811 iki nıuınlükten ne bilyük bir hııla fay. 
dalandıklarını burllnkii durum ile giriştikleri 
yeni istill hazırlıkları riln ıibl röstermektedir. 

J ,ponların şimdi baıhca hedefleri Avustral· 
ya ve Hindistandır. Avustralya, lnıiltere 

ve lrlanda adalarından beı defa bllyük bir 
memlekettir. Oiioyamızın beşinci kara parçası 
aayılan bu memleketin nüfuıu nihayet yedi mil· 
yon kadardır. Sevkulcen bakımından bu ada. 
nın ıimal kıyılarındaki üıleri ve limanları, me. 
seli Port Darviai işral etmeleri yetebilir. Fakat 
rorek muhaceret ve rerokıo iktisadi sebepler 
dolayıılle Japonlar Avaltralyaya karıı daha 

büyük ölçilde bir iatili hareketine fİrişecek· 
lerdir. 

Hollanda Hindistanına ait adaları almakla 
büyük tabii tervetlere kavuıınnşlardır. 

Fakat muhaceret bakımından bu adalar 
rrobo rözlerlni doyuramıyacak kadar küçük 
rörüomelc.tedir. Bu bakımdan cenubi Paıifikte 
Japonlar için oo cazip hedef Avustralyadır. 

Avustralya reoiş ve bilyük bir adadır. Ta· 
mamlyle istili ıdilmeıi kolay ve çabuk 

bir iş deiıldir. Adanın şimal kı11larırıdıo CO• 

nuba d• ğrn tek bir demiryolu irtibatı yoktur. 
Fakat bu dorum. denizde ve havada üstün O · 

lan j poolar için ilk safhada daha elverişlidir. 
Jıpoalar deniz Ü•tünliliüao ve müdafilerinin 

karadan ayrıca takviye kuvvetleri alamıyacak· 
)arına rllvenerek ilk hamlede adanın ıimal kı· 
yılarına asker çıkarabilirler. 

Buradaki Umanları ve üsleri ia·al ettikten 
ıonra adanın doiu ve batı kıyılarındaki liman. 
lara doiru deniz kafileleriyle çıkarma kuvvet· 
leri aevkedebilirlıer. işin bu ıafbalarındaki J• · 
poo muvaffaklyetleri, her ıeyden Öace Ameri· 
.._anın deniz filoıunun Sidney veya Freemanti
ede toplanmalarına vo Japonlara ~arşı koyma· 
larıoa bağlıdır. 

J'ponlar daha tlmdidon adanın dojn ve 
batı ıularına iki deniz filosu çıkarınışlar· 

dır. Bunların baıhca vazifoai Avuıtralyayı abla• 
kaya almak ve Avaıtralyaya Amerikan k~v· 

ti • • t' tir llaıetıDO ve erı v e harp malzeme11 ye ış 

meydan vermemektir. 1 • erek 
Buna karıı Avaıtralyalılar bek eaıı{ı bn 

. t 'b ediyorlar 
dorbal taarruza geçmeyı ercı ok dotrudur. 
düıOoceJeri askeri bakııadao ç J I 

1 
d ınakıat, apon arın 

ileri 1Qrdilk eri taarruz an d 1 fil f'k • l 
Avuıtralya fİmallodeld adalar • 1 1 1 rıy 0 

şimdiden yıptıldarı Ü5leri ve hazırhkları tahrip 
ve imha etmektir. 

Böyle bir taarroz kara kuvvetlerile de~il 
- d • h ~ ' once eoız ve ava kuvvetleriyle yapılabilir. 

Müttefıklerin Japon iatill hareketi başlamadan 
Önce Ü•tüo bava ve deniz kuvvetleri toplama• 
ları Avuıtralyaun akibeti ilıerinde büyQk bir 
rol oynayacaktır. 

H'nd~stana relbce, Japonya için Atyada bir 
eıı daha bulunmıyan deierli bir parçadır. 

Sinr•pur yolunu açtıiıadan ve denizde üıtficı 
olduiundan Japoo donanmasının Hindiaıan ce 
nubondaki Beogal ltörfezinde l'Örilnmul ve 
KalltQhyı tehdit etm,ıi rnç bir it dejlldlr. 
Zaten Japon denizaltıları daha ıimdideo Bir· 
manya ve Hiot salarında müttefik l"emileri ba· 

tırmıya baılamıılardır. 
Muvaaala yolları dol•yııiylo Hiodittana de. 

nlzden taarruz karadan t•arruzdan daha kolay• 
dır. Bunun içi~ Amerikan ve lorillz filoları 

J-ak zorunda kalmıtlardır. paaifikten ayrı ... 
Bununla beraber, Japonlar üılerinden uzalc• 

laıtıkça :r.aafa urramatttadırlar. Ooları11 uzak 
dojad• bu kadar çok dafılmaları, ileride bü. 
ylllı: t•bJi .. eler doiarabllir. Hava ve deoiz Qı. 
tllolilklerioe l"üveoerek bu dağınık ~D!'~D;iı ~cO• 
dileri ortaya çıkardılar. 

Amerikan bava ve deniz kuvvetlerini~İfe. 
ride Jıpoolara karşı Üslünlült temin edeaıiye. 
cejioe ve Japonları içinden çıkılmaz bir do. 
roma dilşüremiyeceğino ihtimal verilome:ı. • 
l.till etmelt kifi deiildir. Muhafaza etmek te 
lazımdır. 

Harp bu ıafba)a orlşioce, uzak doioda 
müttofilderle Japonlar arasındaki aakerl ltuvvet 
milvazonesi, her halde müttefiklerin lehine ola• 
rak çok doilıecoktir, 



Bütün kalpleri titretecek .. Bütün gözlere yaş 
dolduracak olan sinemanın en cazip yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
un en son ve en dramatik temsili 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Büyük sinema müsameresi 
olarak takdim edilecektir . 

Her kalpde ıztırap . . . Her gözde yaş . . . Her dudakta huret 
ateıi bırakan bu milıtesna filmi bu rece bntüo riizel film meraklıları 
rörmeie koıacaktır. 

iLAVETEN: 
Müzeyyen Senar ve Necmi Rıza 
Gibi en rüzide okoyucalarımızın nefiı şarkı ve ıazelleriyle silılü 

emsalsız 1 bir Şark filmi : 

Yıkılan yuva 
Türkçe Sözlü - Şarkıll 

DlKKA 1 : Projnm uzun olduğundan Suvare tam 8,45 de baılar. 
izdihama meydan vermemek için biletlerinizi rilodilzden 
aldmnız. 

Telefon ...... 212 
Bugtin 2,30 da : Memnu Aşk 

YIKILAN YUVA 

Pek Yakında 
NOTE.RDAMlN KAMBURU filminin uoutolmaz 

iki dehakir kahramanı 

CHARLES LAÜGHTON ve MOREN 
O'HARA nın son ş a h e s e r 1 e r i 

Kanlı meyhane 
TÜRKÇE 

-seYhan Orman Çe
virge MDdürlüğDnden: 

Orman ~mvali Satı' ilinı 
Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 

Cinsi Ster Kilo Lira Kuruı 
Çam enkazı 6600 00 792 00 

1. Hatay viliyetinin İskenderun kazaıı dahilinde Turnalaseki 
ormanından (6600) kental mikdaranda odun ıataıa çıkanl· 
mışbr. 

2. Satış 11/5/942 günü saat 15de Seyhan Orman Müd. daire· 
ıinde artırma ile yapılacaktır. 

3. Beher kentalanm muhammen fiyata 12 kuruştur. 
4. Şartname ve mukavelename projelari Orman Umum Mü

dürlügü Seyhan Orman Çe. Müd. lskenderun Orman Böl-
ge ıefliği yerlerden alanar. 

S. Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruştur. 
6. Sat11 umumidir. 
7. Taliplerin ihale günü olan 11. S. 942 günil saat 14 de te

minat makbuzu ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Sey
han Orman Çevirge Müdürlüğü Sataı Komisyonunda hazır 
bulunmalara (Ticartt Odası vesikası Köylülerden istenmez) 

8. Orman on ay müddetle verilecektir. 
9. Orman 24. 4. 942 gününden itibaren yeniden 15 gün müd· 

detle sataşa çıkarılmııtır. 
10.Bilümum masraf müıterlye iittir. 
11.0rman bedeli üç takaitte ödenecektir. 1926 25.30.6.10. 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 
1 Kumaşı Belediye tarafından temin. edilmek ve dikit ve 

malzemeleri müteahhidine ait olmak ıartıyle: Belediye Zabıta 
memurları için (32) takım yazlık elbise yapt~rılacaktır. 

2 - " Elbiselerin muhammen dikit bedeh, beheri (17) Ura 
~e (544) lira ve muvakkat teminat akçaıı (39) lira(70) 

kuruıtur. 
3 - Şartnamesi Yau işleri Kalemindedir· Arzu edenler 

her zaman müracaatla görebilirler. · 
4 - lbaleıi 12 Mayıs 942 güoüne milıadif salı günü 

saat onbeıte Belediye Encümeninde · yapılacaktır. 
5 - Taliplerin mezkQr gün ve saatte muvakkat teminat 

akçalarile birlikte Belediye Encllmenine müracaatları ilin 
olUDW'· 1923 25.29.6.10 

BUGON 

Suvare ı~ 
Saat tam 9 [ ~ 
Bu akşam 

10 Mayıs 1942 

Suvare 
Saattam9· 
Bu akşam 

iki Şaheserden Zengin Proğram 

1 
TYRONE POWER LINDA DARNELL'ln 

Dilnyada ikiyüz milyon insan tarafından eşsiz mucize olarak alkışlanmıı ıon eseri 

Eğlence Kadını 
-2 

Seven ve ıeviJenlerin görecekleri aşk ve ihtiras filml.,riain en süaeli 

Son Yarış 
Bugün 

• Çılgınca bir aşkla başlayan ve hayatın acı ıztıraplariyle nihayetlenen ıabeıer 

2,30 da : Son yarıt - Asi kahraman 

.Pek yakında •• Pek yakında : Türk filmciliğinin büyUk bir -..arikası 

KISKANÇ 
Baı rolde : Ertuğrul Muhsin 

Nafıa VekAletinden : 
E~siltmeye konulan iş : 

l - Su lşlerı ~· ncı. Şube Müdürlüğü mıntakası da!-il!nde 
Seyhan . sag sahıl sulama ve deşarj şebekeaile •1!181 ıma: 
IAtı ve ışletme binaları inşaata muh•ııD~en keşıf bedclı 
vahidi fiat esası üzerinden (S.318.040) lıradır. 

2 - Eksiltme 15. ;. 1942 tarihine rastlayan cuma günll saat 
(15)de Ankarad• Su l~leri Reisliği binası içinde topla· 
~an Su Ekailtme Komısyoau odasmda kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

l- latekli~er, ~ksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baym• 
darlık .•şlerı genel şartnamesi, umumi ıu İJleri fenni şart· 
namesıle hususi ve fenni şartnameleri ve Proieleri (SO) 
lira mukabilinde Su lıleri Reisliğinden alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin \173.291) lira (20) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacaiı günden en az üç gün evvel ellerinde bulunan 
veıikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Veklletine mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak llıere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Su müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksilt· 
meye ittirik edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektuplarını 2. nci maddede yazılı sa• 
atten bir saat evveline kadar Su lıleri Reislitine mak
buz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1888 ıo. 21. 2. ıo. 

Adana ziraat mekt,bi mUdUrlUQUnden: 
Cinsi .Miktarı 

510 ve yahut 821 460 metre 
kalite elbiselik 
lacivert kumao 

Muhammen Tutarı 
beher metreıi Llra Kr. 

800 kr. 3680 00 

ilk teminat 
Llra Kr. 

276 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı lacivert kamao yerli malı 
olacaktır. 

2 ihale 20.5.942 çarşamba rüoil saat 15 de villyet ziraat mildllr· 
liliilnde yapılacaktır. 

3 latekliler oartname ve nümaneıini rörmek üzere her rnn mek-
tep idareslne müracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale rüoünde teminat makbuzlarile kanuni vesika· 
larını alarak muayyeo saatte toplanacak mektep aatıoalma komisyonuna 

milracaat etmeleri. 
1957 5 • 10. 15 . 19 

Seyhan vilayeti daimi encüme -
ninden: 

iLAN 
1- Adana -Miıis yolunun O·OOO·S+OOO ve Adana· -Ko· 

zan yolunun 0+000-3+ 000 km,leri arasındaki kıaımlıua lü· 
zumlu (810.SO) metre mikap kumun ihzarı (2082) lira ( 98) 
kuruşla açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2- Ekıiltme 18,5/942 T.ne müsadif pazartesi gilnü saat 
10 da Viliyet Daimi Encilmeninde yapılacaktır. 

3- l.teyenler bu itin keşif evrukile prtnamelerini gör· 
mek için Nafia Mtıdürlllğüne mllracaat edebilirler· 

4- lateklilerin (156) lira (22) kuruıluk muvakkat temi-
nat vermeleri llzımdır. 1948 1. 6. 10. 16. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Baaıldıit yer : BUGÜN Matbaaaı 
U. Neşriy•t Madnrn : Avukat Rıfat 

YAVEROÖLU 

-rAN sinemasında 
BU AKŞAM 

Halkımızın sabırsızlıkla beklediği 

büyük Şark filmi 
Blıbirlerlni seven ilt~ rencin kurdukları mes'ut yuvayı yıkaO ~ 

ve zalim bir aoamn elim serglb•şti • , . . Seviyesi düşük in~ 
milcadele eden temiz ve namuslu bir ailenin hazin ve heyecanlı td' 

YIKll!\N YUVA 
Türkçe sözlü ve şarkllı 
büyük revü ve korolu 

Bat rolde: SAADeT YUVASI tllmlnln ..J1 
etsiz yıldızı (FATMA R0f'P 

TOrkçe Şarkllar: 
Naimelerlle bütün Türkiyeyi mesteden büyük okuyucu : .J 

MÜZEYYEN s&f'U" 
Konterler solisti ve konservatuar maiaonlsl : 

NECMlp.d} 

Taobari besteklr Sallhittin PıHr, Kemani Nobar ve 36 kl.
sa:1 heyeti . . • . . • M111lki mOrettibi Kemani Sadi 111111 

LQUen dikkat : 
Ba filmin diliiln sahnesi cKmm duymasını• filminin bat ,., 

BEDiA MUSABNl'oio Kahtre'deki (Bedia razinoıunda) yllzlerc• 
ianniye ve dansözlerin lştirikiyle tertip edllnaittir. 

iLAVETEN: 
Tarihi tllmlerln en tieyecanhaı 

inkilAp k~hramanı 
Türkçe 

Dikkat : Localarınızı gündüzden İ 
dırmanız rica olunur. 

TELEFON • • • • • • • • 286 

Bugiln 2,30 da: Yıkılau Yuva - lnkilip kahrama111 

Orman Çevirge Müdürlüğünden = 
Mikdarı 

Cinıi Ster Kilo Muhammen vahit fiy•~ 
Çam ankazı 9589 00 Lira 1'~ 

. 1150 ,,,,,J 

1 - Seyhan villyetinin Karaisalı kazaaı dahilinde Körkün ~ 
ormanında& 9589 kental mikdarıoda odan ntııa çıkarılmııtır. J 

2 - Satıı 11-5-1942 &"ünü saat 15 de Seyhan Or. Müd. dair, 
arttırma ile yapılacaUır. -

3 - Beher Kentaboao muhammen fiyatı lira 12 kuruıtur. -. 
4 ~ Şartname ve mukavelename proieleri orman umum Müd.'j/ 

han Or. Çe. Müdilrliltü ve Karaisalı Orman 8. Şeflitl yerlerdeO 
5 - Muvakkat teminat 86 lira 30 kuruıtur. 
6 - Satış umumidir. ,i 
7 - Taliblerin ihale rnnn olan 11·5·942 l'llDll saat ıs de t ~ 

makbuzu ve ticaret odaıı wnikalariyle birlikte Seyhan orman f'"'ı# 
mildOrliliil aatıı komisyonunda hazır bulanmaları. (Ticaret odat• "'1' 
ıı köyUllerden istenmez) 

8 - Orman on ay milddetle verilecektir. ;İ 
9 - Orman 24-4-942 rllnilnden itibaren 1 S rlln mOddetl• 

çıkarılmqbr. 

10 - Bilumum maıarif müıteriye aittir. 
11 - Orman bedeli llç takıltte ödenecektir. 

2S 29·5·10 ıtP 


