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Ankara, 11 (a.ıı )- Irak Kralı Fay

sal'ın yıldöoüınü mllnateb.,tiyle Cumhur· 
reisimiz loöoü ve Kral Fayaal arasında 
tebrik ve teşelı.ltnr telrraflara teati edil· 
nıi~tir. 
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Mareşal 
Göring 

Fransa'da 
Ankara 11 (Radyo a-azetesi) 

- Bir Stokbolm tela-rafına ıö 
re, Almanya ile lsveç arasında 
telefon rn b . . o averelerı cumartesı 
1
1
ü
1
nü saat 21 den itibaren ite • • • 

h llld,'llır . Bu bal, ehemmiıetli 
• •sele d 

B. re eliUet etmektedir. 
ır gaz t l 
1 • 

6 e, h efoo muhaverele-
r nın k 'I 

L esı mesioden, Lavalin çok 
yaıı;1nd4 'b . . • . mı vere dtıbak edece. 
rı veya F • 
Al raosiz donanma1ını 

t
• manyanıo emrine vereceıi ne. · 
ıce ini . . 

ıe2mektedır. Yane b~ 
i•zetenin haberine röre Mare
şal Görlog Fransada bulanmak· 
tadır. Al 1 M . • , m 3p ar, adaraskarın 
tşgalındenberi tam b·ı . b. 1· •• tem. . b • r ıı ır ır• 
b ~nı uıuıunda Fraoıa iizerine 

118 1 Yanmalttııdırlar. 

·Aziz Şehitlerimiz 
taziz ve tebcil edildi 
İnönü şehitliğinde yapılan 

muazzam törenin laf silô.tı 
laöoü 10 (Huıosi) - Yüzlerce ynrttıı bu sabah Tören başlıyor 

inönü şehitliğ'i önünde bir kere daha eğiJdiler. 21 Törene aaat tam 00 oirtie, b11nıJonun çaldıi• ma-
yıl önce Türk çocuklarıoın göiüı göğüse düımaola tem bavaslyle başlandı. Evlidını, babasını, kardeşi· 
dövüıtükleri lnönü meydanı hazin b ir tören daha ni, koca1ını vatan yolunda kurban verenlerin rözlerl 
r ö rdü. Bu topralıdarda yatanların mukaddes ruhları- yaşarıyor, kesik mırıltılar halinde hıçkırıklar duyu. 
na bir kere daha taziz ve tebcil etti. loyordo, Fakat bütün görüsler, lcazaoılmış bir zafe 

Karteluş tarihimizin kara rüaden rüneşe, ümit· rin hatırası ve ıerefi kurtarılmış bir yordun hür ha· 
sizlikten parlak yar nlara ıçıld ığı ve nihıytt «Tür- havaıivle ıiıldndi. Bu ıırada bir hava filom11z bu eı . 

kün makQ, talihi · -- K J -· •h• --:=:"" k-- .. d .. ki harp uhuının 
nin yenildiii• bu urtu uş tarı ımızın ara gun en guneşe semasında dolaşa 
meydında şehit ümitsizlikten parlak yarınlara açıldığı ve ni- yor, bin bir aziz 

anaları bir kere ha yet ([Türkün makus talihinin yenildigw i]] bu hataranın ayaklan 
daha anıldılar ve dıiı bu makad· 
Türk çocukları meydanda şehit analart bir kere daha anıldı- ·deı vatan parça 

bir kere daha lar ve Türk çocukları bir kere daha and içtiler sının utuktarında 
andiçtiler. ~--=-~ -=--- -~====: ========~ w .x:.. g4niş daireler çi 

Yakın ve uzak viliyetlerdeo, birçok kezıılardaıı ziyordu. 
ve oahlyelerden heyetler gelmiıti. Ankara, lstanbol Heyecan•n ıon haddini bolduğ'a bu anda, öint· 
Bursa, Eskişehir, Kütahya, bilecik vilayetlerinden men Hu1d!ıi Timor, ~ziz ŞPhltlerimizin hl.hruını hür· 

meten balkı üç dıkılra ıükOta davet ettı. Bir saniye 
içinde, reniş lrıöoü ova•ı sülrQtlımn en derin ve en 
bürmetkirına bilründü. Üç dakika ber&c.ı vatan oğ 
runda caa veren mutlu inaarılar için "icdanındn asil 
bir rıpt l duyeralı: sessiz, fakat hc,ecınlı ayakta dur 
da. lıtikiil marşı da aynı hürmetle dinlendi. 

relen heyetler ba arada bulunuyorlardı. Ankara ve 
lıtanbul razetecileri de hem Türk Basıa ailesini 
temıil ediyorlar hem dobu büyük günün milli heye· 
canını bütün akiıleriyle tesbite ajnşıyorlardı. Abi 

denin önünde bir insan denizi balindcı t<'plaoan lı:a• 

labslılı: içinde Kiltahya, Bilecik, valileri, Eskişehir 
vali muavini, bir çok !Lomutanlar ve mebaılar rö· 
ze çarpıyordu. 

Karmag Binbaşı Seyfi Çetinsog'un nutku 
ilk sözü be)betli vilcodund" ve iÜr sesinde 

- Devamı l' 1 ·c!de -

Ekmek ,meşelesil Emniyet ve güm
Ankara - 8 

Yazan : CAViT ORAL 

H ükOmpt yeni bir karar almak 
zaruretinde kaldı. Bir kaç 

rilndenberl gtinHik ekmf'k mikda 
rındaa bir gün iso ve bir rüo 300 
olmak tlzere bir dÖiiıildik. ve bir f 
teuzilit yapmak lilzumunu duyda. 
Belki bu karar bazı vııtandaşlar 
tarahndanj iyi karşılanmayabilir. 
Ve bunlara hak11z. demek de doira 
dtğildir. Ancak borünkü realit 

- - e 
fO.t onllnde tutaluraa bllkOmetin 
bu ihtiyatlı barelu~tlni de biraz baldı 
görmek icap edecektir. 

Tllrkiyenin milli gelirlerinin 
yüzde aekaenl topraktan elde edil· 
diii halde, umum nüfuıunun yüzde 
ıekseni çiftçi olduiu halde hükQ 
metin böyle bir ihtiyata lüzum ıör 
mcsi biraz tuhaf bir manzara gıbi 
iÖrülehilir. Fakat hadiseler biraz 
derince incelenecek oloua hakika· 
tin iç yilıü ve buıünkü vaıiyetin 
ıebepleri kendiliğinden anlaşılmıı 
olacntır. 

Evet Türkiye bir :r.iraat mem· 
leketidir. Buiün de, yarın da ve 
daha uzak zamanlar için de öyle 
kalacaktır. Çünkü yardan darıımu, 
topraöıa • d . . b l it • ıç ve ış vazıyetı a mem 
J • etın tnultadderatanı ziraata bat· 
amıştır, Belki zamanla sanayi ha· 

~atbı~ız da daha çok relişecektir. 
• rakal1 -c:a\t rımız daha çok çora la· 

tır. Fak t h 
leket' a er 211ınaa be mem 

- ıo ••rvet k -
kunll, eau aynalı:larıoın k~ 

ını lop k 
kil edecokr ra ve zkaat teş 

ır. Bu b 
çük bir tereddtıdo u~usta en kü· 
tur. Ve •ior l'n ~11• hacet yok
memleketi mi yo~ •ye bir ziraat 

~·· b' memleketi mi olaıalıd 1
'. •anayi 

"· dıy d nooler varsa ve bulanar e ÜfQ· 

dü l 
•a, buııl 

ınnce eri ve tasavvo 1 arın 
b ld r •rı b' 

aya ~n baıka bir şey olarak it~~ 
bal edıleınez. Çünkü relişiınj b
yGmesl çok arzu edilir bir oey' ol~ 
endüst!I •ne k ikinci plinda kal. 
maktan ve Jardım• ve tamamı •• 
~cı bir llDllUr olarak fÖrOlmekteu 

çO~ ~~ ı.aman ileri rldemeı.Onun-
ız. buellnQ de, yarını da hep 

topraktan ve topraiıo bize geti
recetl ıervet menbalarındao ara. 
malıyız. Şayanı şükrandar ki bu 
hakikat Cnmhoriytt Türkiyeainde 
tamamiyle anİaıılmıı bulunmaktadır. 
Bu hakikati yeni Türltiyeyi kuran
ların sözlerinde ve bareketleıinde 

do görmek mümkündür. Atatilrk 
cköyUl bizim efendimizdir» demiıti. 
Ebedi Şef buna söylemekle Türki
yenin banri kuvvete dayaudıiınt 
tebarüz ettirmiştir. Yeni idare de, 
Cuaıharlyet rejiminde köylüye, mlls
tabsilo en büyük payeyi vermlıtir. 
lnörıü'nün de rerok Başvekillikleri 
zamanında ve iereks.: Devlet Reisi 
olarak köylu· 'l '- M - • • ı e, 11Loyun dertlerıle 
müstahsil ve çiftçi ile ne k"da; 
!akmda.n ve candan alikadar oldu 
rono bılaıeyen bir telt ferd yoktur 
Bu hakikati bilbaasa Ad l I ' . ana ı arın 

çok ıyi bildilı.lerl nıabıklı:alı.tır . 
935 de Milli Şef, Adananın kurak· 
tan izhrap çelr.tiii bir zamanda 
Adanayı şereflendiımiıti. 

O zaman Parti binasında itin. 
den dert yanan, mabıul vaziye. 
tinden memnunluk i'etiren lllilltab
ıiller karı111oda Milli Şefia ıanki 
kendi ınahHID harap almut. aaoki 
bereketli mahıulo olan kendisi imiı 
ribi duyduğu tee11ür ve aevince 
bUtün Adanalılar tahit olmoolardı. 

Şu halde burün Cnmboriyet 
hükQmetini bu ihtiyatlı olmaj'a ıovk 
eden kababatı nede ve kimde ara· 
mık le. heder? Tereddüd·üz ola· 
rak ma:r.ido diyeceilz. Çünkn ba 
memleketin mukaddoratıaıo neye 

batlı olduia vaktile de anlııılmıf 
ve takdir edilmiş oluydı, borünkü 
dorum haaıl olmıyacaktı . Eter vık
tile do topraja, milstabıile bıırün 
kü kadar kıymet verilmiş oluydı, 
borün hububat ziraatımı:ı. bizi do. 
Yoracak ve fazlaallede ibracıt ya 
P•bileceiimiı: bir dereceyi bolmuş 
~•ca~tı. Halbuki bu yapılmamıttır. 
• ~Prılttan hakkile iıtif ade etıuek 
ıçıo hl b' . • 
tir z· ç ır teıebbllıe reçılmemış 

b. • ı~a•t vasıtalarımız en iptidai 
1r ..fl11Llld L 

• &&l1D11tır. Ziraat aıalle· 

rük memurlarına 
er tayini verilecek 

' - B.M. Meclisi dün kanun -
layihasını kabul etti -

Ankara 11 (a.a) - Büvük Millet Meclisi, buarün Şemsettin Giloal. 
tayın reisliğinde yaptığ'ı toplantıda, emniyet umum mildürlüğüyle rüm 
rük a:ıuhaf aza ve muamele maaıh ve daiaıi ücretli memurlarına bir er 
tayini verilıoesine dair kanon liyibasını kabul etmiştir. 

Madenlerin arama ve iıletilmesi hakkındaki lcanuo liyihas•mn lkti• 
sad encilcoeninden a-elen 5 maddeıinden 4 n kabul ve biri adliye en 
cümenine verilmiştir. 

iktisadi devlet teşekktilleri memurları tekaüt sandıiı hıkluodaki 
kanon liyiha11nın blriaci müzakeresi tamamlanmıştır. 

Nahiye kanun IAyibaeının 19 uncu maddeıin~n müzakereaine devam 

olunmuştur. 
Büyük Millet Mecli'i çarşt\mba güail toplanacaktır. 

rimiz ilk dnir lerde olduiu ribi 
b11it şeklini muhafaza ederelmiş
tir. E;cr borün ortada göze gö 
rünen bir ziraat sitemi, modernleş · 
mege başlamış bir zirut hayatı 
varaa, bn eser tamamile cumhuri
yetin malıdır. Tabiatile bugünkil 
ziraat ıistemimizdo kosorıuz. ve ak· 
aakaız deiildir. Çünkü her tecrü 
benin ortaya koyaca;ı bir çok nok 
sanlsr olab lir. Ve bizde de böyle 
olmu,tur. Az çok görüş noksanla
rımız, tedbirlerimizde g-eç kalmala· 
rımız, yeni ıiıtem kabul etmek ka 
rarlarımızda tereddOdlerimiz olma· 
mışta değildir. Bütno bunlarla be
raber ziraatımız bir lokitaf röıter
miştir. Ve bazı mıntakalaramızea ü 
midin fevkinde ileri ve modern 
şekiller kolaylıkla kabul vo tatbik 

odilmeie başlanmıştır. liıte bu 11ye 

dedirki rec;mişte bir ziraat memle· 
keti olan Türkiye hııriçten butday 
ve on ithal ettiii halde son aeoe 

lerde kendi ürünile kifayet et 
mete ve biruda ihracnt yapmaja 
muvaffak olmu,tu. Fak~t rrçen H· 

nenin pek (yi bir mabıol vermeme· 
ıl, bu kış bütün dünyada oldufa 

gibi bizde de çok şiddetli ıoğok 

ların milnakal"' durtlmuno güçleştir
mesi, harp vazivetioin dışarıdan on 
retirme iıini zorlaştırınası, bülı.Q· 

meti ihtiyatlı olmaia ve bizi de fe· 
dakirlıia mecbur tutmoıtur. Te 
menni edilirlri bu vaziyet uzun sür. 
mlyecektir. Yine yakın bir zamara 
da bollaia kavuşacak ve iıtediii· 
ıniz miktarda ekmek Y"melt imki· 
nanı balabilecrğiz. Çünkü yf'Dİ mah 
ıalün arıfeıinde bulaoavoru,., M-h· 
ııul vaziyeti ise oldukça ümitlidir. 
Şu aon fÜ !erdeki y'ğmorlar i~e 
bn ümitlerimizi daha çok kuvvet 
lendirmrktedir. Bu sebeplerden her 
halde hükdmetin bu ibıivatlı ted 
birini doi•o ka,.şılavıı c •ju. 

Merelnde yapılan 
futbol maçlara 

Trabzon bölrosi futbol şaaıpi 
~ona Trabzon lisesi takımı ile, Mer. 
ı·n r:oplar şampiyonası birine si 
Merıırt ldmanyurdu takımı bıı pa 

zar M ,rainde karşılaım•ıtır. M ı çı 
4-3 Trabzou lite~i kıızanmııt•r. 

Avni fÜn .E•kişehir demirspor 
tıkımı ile deniz h.,p okolo hlt ımı 
arasında yapılan maç, 3-0 Etki· 
ıebirlllerio ,.,ubiyetile bltmlftir. 

Çörçil'in 
Al manya
ya ihtarı 

Rusyaya karşı 
zehirli gaz kul

lanılırsa 
İngiliz tayyareleri'de 
~ .... 
Almanyaya hücum

larında aynı silahla 

mukabele edecek 

Günün en mühim ıiyasi olayı, 
Çörçilin, Bııveltilliif der abte et
mesinin üÇUncü yılına ba1ması do
layısile ıöylediği nutuktur. Harlıin 
tarihçesini yapan B aıvekil, diyor ki: 

« - ltalyan imparatorluianu 
aııtı yu\cuı ki"Diloa ortadan kat . 
dırtiılc. Bütün Afrika ordasnou im
ha ettik. Filiıtio, Sariye, Irak ve 
lranı Alman hulOliinden koruduk. 
Hazarlıiımızı tacıı:ı mladık. Amo• i. 
itadan yırdı 'il görmekle b,,aber 
yalnızdık. Fakat sarsılmadık. Ge 
çeo harpte oldoin i'İbl bir çolt 
talibıi tlilderdcn ve mağlQbiyetler 
den ıor ra zaf.,re doj'ru yürümrğe 
azmettik. Artık ıilibsız detiliz, bifi. 
kiı çok iyi ıilibhyu. Y ıfoız cieğ'i· 
llz. kuvvetli milttefıltlerim ız var ve 
zafere doj'ru yilri1yoruz. Emrimiz 
altındaki kaynaklar tam verimini 
verdikten ıonra meçhule doiru da 
ha büyük emniyetle yllrüyecefiz. 

Hatalar yaptık. fakat dİıtta 
törler daha bilyüıt hatalar işledil er. 

Hitler'in OD büyük batası reçon 
haziranda Ruslara tecavüz etme. 
ıiydi. K~ndisi o zaman dünyaoın 

en büyült orduıuoa 1abiptl. Müte 
madiyen zaferler kazanmıştı. Üs
telik ıürpriz yapmak ve hiyanet 
etmek imlr.inını haizdi. Beşlarıoda 

Stalin bulunan Ruılar, biç bir mil· 
letio uiramadııf ı zararlara uj'radı
lar, fakat azimleri sarsılmadı ve 
dayandılar. B ız de onlarla kardeş 

olduk. ve N .. zııiii y ılı.malt için uıı · 
larla birleştık. 

Hitler ba hatayı işledikten ıon
ra Ruı kışını unutarak bir hata da 
ha iş'edi. Ve Ruslar, lı.ış hu Ol edin· 
ce mukabil taarruza ro.;tiler. Bu 
muharebelerde kaç milyon Almanın 
mahvolduiur1a bilm•yoroz. Fakat 
Almanların f"Ç•n harp te verdilde· 
ri zayiatın oörtte üçünü ver mi~ ol 
dakları tahmin ediliyor. 

Hıtlu. ikinci bir kı~ harbi içio 
hazırlandıiını ıöylemelıle batuını 
teltrar et111ek üzere oldotuoo göı 
teriyor. Boiünkü Ra1 ordaıu iıe 
roçen aeneki Ruı orduıund•0 da· 
ha kuvvetli, daha iyi trçhi:ııatlı ~e 
Almanlarla barbetaıek hoıuıun a 

daha tecrübelidir. d ç vo sefil 
Hitler iıe, ard'.n ad a her rün 

b. A. ber bırln e 
ır • vrııpı, ltu bulan bir 

katiller ve kıtaller vu 
'liklen nefret eden ve 

Avrnpa ouı - l' 
• " için fırsat rozet ıyon 

isyan etme S 
. d yu ıörüyor. onra onan 

bır or u 
~ da bl:ıı varı& ve Amerika var. 

arnın 

Hava kuvvetlerimiz onan tepealnde 

dir. lnıilter• ve Amerikanın bava 

• 

Üsttt!, lngilizler tarafın· 
dan Rusga'ga oerilen bir 
bombardımon tayyaresi 
göriilügo •. 

. ·-
M l L L I 
ŞEF 

Ankara h ipodro---
~munda at ya
rışlarını takip -
buyurdular 

Ankara 11 (Hu•u•i) - Milli 
şef im;z Reisicumhur İtmPt lnönil 
dün Hipodroma ıcreflen<iirerfllc 
ilkbııhar at koşuları nın ikinci bııf 
ta müsabakalarını talı:ip buyur. 
muşla•dır. Mı lli Ş ! f trı · iflerinde 
ve dönüşlerinde halk tarafından 
allı:ısl onmı,tır. 

.... _______________________ ___ 

Birmanya 
HükQmeti 

Hindistana -
Taşındı 

Çuolıın~. 11 ı.a. Çııı tcıbliiıne 
gö•e B rıııanvada barelıitta bulu. 

Ç''n ;kıtaları japoo kuvvetleri· nan 
. aerisindo Maodalay • La.,io de· 

nın • ır 

miryoluno keımişlerdir. 

Çnnkinr 11 a.a. - Central 
D•ilY Nevves'e göre, Çin kıtaları 
Çefaoi''ı a-eri alm•tlardır. 

Yeoi . delbi, 11 a.a. - Birınan• 
ya hilitOaıetl H ndlstana tıışınmııtır. 
Ba nakle aebep, Bırınanyada aakert 
h~re~at. dışı nda kalan bölgenin 
kuç{l <lügil ve bu yüzden ıi vıl ida· 
roniu çalıımaltta devam nın imkan• 
ıızlığıdır. 

taarrazlara bu senenin on .h-:-. mu ım 
hidl!leıi ola cak.» 

(Çörçilin natkunda temas ~dil• 
~ dij'er meaelelor, 3 ocil tabıfededJI~ 
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Askerlik----
A VUSTRAL YA 

Pazar Günkü 
At Y arışla·rı 

f. Vakıflar idaresi 
Aydında fenni 
zeytinyağı fab 
kası kuruyor 

istila tehlikesini at
latmış sayılabilir mi? 

Lisan öğrenen
ler çoğalmış ! 

Alman Maarif enıtitüıünün se· 
nelik raporuna göre,. Alman· 

yada barb zımamoda lisan kara. 
larıoa devam edenler c;oialmııtır. 
Harbden evvel lcuralara devam 
edenler 8 milyon iken 1940-1941 
harb senesinde 10 buçuk milyona 
çıkmıştır. 

Aydın (Hususi) - Vakıflar 
dareıinin Aydıa viliyetinde ç 
miktarda zeytin aracı vardır. ld 
renin ziraat fen memuru bu ata 
lara çok i'Üzel bakar ve feooi 

Blrmaoyada'ki Avustralya, k e n d İ 
ilerlemen i n 

devam etmesine memleketini müdafaa 

Hakikat da 
bana mutabık çı · 
kıyor. Japonlar 
kendilerine aıla 

Pazar rilnü ıehir hfpodro . 
manda ilkbahar at yarışlarına de-

Mehmet Uçarı birinci, lbrahim 
Koruklunun Uçarı ikinci ve Meh· 
met Kara Mehmet in Elması 
üçüncn oldu. rağmen Japoola· için hazırlanıyor. Dün

rıo reoişleme ha· 
reketlorinde bir yanın birçok kıtaları-

müıait olmıyan bir 

vaziyette b e k • 
liyorlar. 

vam edilmiı ve bitirilmiştir, koşa· 

lar baıta valimiz B. Faile Oatno 
olduia baldo kalabalık bir halk 
kütleıi tarafından takip edilmiştir. 
Neticeler ıudar: 

Oçnncü koşa: (Ceyhan koıuıa) 
bu koıu Safkan Arap kıaraklara 

mar ettirirdi. 
İdarenin bu aiaçlardan ald 

zeytinleri satar, liyıkile faydala 

yavaşlama, hatti na yayılmış askerleri
bir duralamaoan 
vukaa reldij'iode ni kendi ınemleketine Bu odan iki 

Harbdeo evvel Almanyada en 
çok larilizce ile İtalyanca kursla 
rıoa devam edilmiştir. 

Birinci koşa: Tay koşusu; Bu 
koşuya 5 tay iştirak tıtli, me1afe 
1200 metre idi. 

mahsus olup mesafe 3500 metre 
idi. Bu koşuya 5 kıaralc iştirak etti. 
Neticede lbrahlm Koruldaoan Bu· 
dak'ı birinci, Ali Kara Bucajıo 
lfıiı ikinci ve Yuıuf Koçoilu'oan 
Coıkuna üçüocil oldular. 

mazdı. 
Geçenlerde Aydıoa releo 

kıflar Umum Müdüril bu bu 
tetkik etmiş ve 200 bin lira t~ 
Ht ayırarak Aydında iki f~ tüphe yoktur. t l bul lık saldırıma Ma· Op amıŞ Unu yor • 

ay evvel Avustra• 
ya hemen bütün 
muharip ve yetiı
mit kuvvetlerini dı 

Bu harb patlamadan evvel 
yabancı Uıao kurtlarına devam 
~doolerden yüzde 55 1 lnriliıce 
ve yüzde 29 u da İtalyancayı ta· 
kip etmlıtir. 

r.~~ fab.-U~••• karulma11oı~bil leıya, Filipin ve Daha da yeni kıtalar 
Hollanda Hindi•· . v askerler yetiştir . 
tanıoa asker ÇI• e • ıarı röııdermiş 

balanuyorda. Tay
yare bakımından 
çok zayıftı. Deniz 
k u v v e tleriııden 

Rifat Karabucatın lnclıi birin· 
ci, Musa Çeoet'io Nerrisi ikinci ve 
Ali Karabucafıo Elması üçüncü 
oldu. 

Dördüncü koşa (kıarak aeçlmi 
koşaıu) idi. Safltan Arap kısraklara 
mahıuıta. Mesafesi 2600 metre idi. 
Bu koşuya iki kısrak ittirak etti. 
Neticede Kemal Odabaıı'aın Yıl 
dızı birinci, Muıa Çeoedfn Senemi 
ikinci olda. 

Bunlardan blrial ıehir 
ritaıında ıaoay .. ayrılan ~ 

karma, Havai a· mektedır. Bu g Ün k ü. Halbuki şimdi harb zamanın· 
da bu aksine olmu~, yüzde 40 f. 
talyaoca, yüzde 30 logilizceyl ta
kip otmlttir. 

ikinci koşa: Ba sene zarfında 
hiç kazanmamış Safkan Arap "t ve 
kısraklara mabıustu. Mesafe 2400 
metre idi. Bu koıuya 6 hayvan 1'· 
tlrak etti. Neticede Mehmet Kara 

da memleket hastanesi \,JI: 
demiryolu yanındaki •VkJ 

dalarına baikın ordunun 400 000 İn -
ıuretile bqlıyan ' 

ıinde yapılacaktır. • _J, 
Evkaf fen ııaeOJ•rlırs l'j"., 

Japonlar ıimdi ha· sandan aşağı olmadı-
mühim kısmını kay· 
betmitti. Ya n i 

Duokerlc harbi 11rasında loriltero· 
nio dü4tOtü tehlikeli darama dnş. 
müıtü. 

fabrlkaoıo ,,ıan " proJ~l:lf'" 
zırlamaia Wşlamıştır. ."' "' 
başıoda yapıya baılanıcak reketlerioi bir ta ğı tahmin olunabilir. 

rafa, Birmanyaya 
Almaoyada, ıiyaai hidiselere 

lıtinadeo yabancı li1an takfp edi
liyor. 

nl m•Hsul yılına yetiştiril•Cifif 
B .. fabrikanın makine alit•,_.~ teklif ve inblsar ettirmiflerdir. 

Baoda haklı oldukları kabul 
edilebilir. Batlıca Avustralya, Bir· 
manya, Çio ve batti Sovyet cep
helerinde çarpışmak zorunda olan 
Jııponyanıo her yerde ve ayni tid· 
detle ilioibaye taarruza devam et• 
moıi beklenemez. 

Fakat ıuraıı da varki Japonya 
kendi bayat 11haıı diye tavıif et· 
tiii Uzak Şarkın her haoıl bir ye· 
rinde Aorlo Sakıonlarıo tutuoup 
kalacakları bir mıntıka bırakırsa, 
laarbi kazanma ıiyasetlerioi uzun 
ıürecek harplerle yıpratma esaıına 
dayayan ha memleketler kart•~·~· 
da tehlikeli bir duruma düşebılır. 
Binaenaleyh, Almaoyanıo harp ıi · 
yaseti nasıl «Avrupa llıeriode Anr· 
lo Sakıoolarla çahtma birliği ra· 
pacak devlet blrakmamak» ise, Ja· 

ponyanıo harp ıiyasoti de Uz~k 
Şarkta ayoi ıeyi tatbik etmektır. 

Halbuki son zamanlarda Avuı · 
tralya karıııında Japooyaoın takın· 
dıiı bekleme vaziyeti kendisi için 
bayati olan bu meıeleyl meydana 
çıkarmaktadır. 

A vustralya; kendi memleketini 
müdafaa için hazırlanıyor. 

Dllnyanın birçok kıtalarına yayıl· 
mtf askerlerini kendi memleketine 
toplamış balaoayor. Daha da yeni 
ukerler ve kıtalar yetiftirmekte· 
dir. Buınokn ordunun .400.000 
ioaaodao qai'ı olmadıiı tahmin 
olana bilir. 

Ôte yandan Amerika yardımı 
da artmııtır ve artacaktır. Halba· 
ki Japonlar bu ıabadı benfiz Yeni 
Gine ada1101 dahi tamamen ltır•l 
edememiflerdir. Avustralyaoıo ıar· 
kını kaıatma ıuretile tecrit düşün· 
celeri de pek yürümedi. Bililı.is bu 
11banıo en mühim adalarından Ye· 
ni Kaledonyayı Amerikalılar iual 
ettil,r. 

uu~ Şarktaki Japon harekatı 
bıze rarlp sahneler röster

di ve ~öıtermekte devam ediyor. 
Meıeli miktarları hiç de fazla ol
mayan Filipiodeki Amerika ordllıu 
nan mukavemet etmesine kar~ılık 
40 milyon nüfaslu Cava aduı on 
rnode düıüverdi. 

Halbuki bu adayı mlldafaa e. 
den Hollandalı, lrııiliz ve Am.Jrikan 
orduıunuo reküoa Filiplnlerdeki 
Amerikan kuvvetlerinden bir kaç 
misli faza idi. Biz bütün ba hare· 
kellere bakarak baı döndürOcü 
Japon reniılemeai kendi kara or· 
dolarının dayanılmaz olmasından 
ziy'lde , Müttefiklerin bu sabadaki 
kavvetleriolo çok defa iyi yetitm• 
miı, ıilah ve malzeme itibarile ln
ılcamdao iri oldu;una •hükmettik. 
Satlam, iyi dayanır, ıribel tetki
litb bir ordu ile lcarşılaşırlana, 
Japon ilerlemeıioin eski tempoıuou 
muhafaza edemiyeceiioe de bidayet 
ten itibaren kani bulandaj"umaz 
için Avaıtralyalılar fıraat bulup 
kendilerini • toparlarlaraa ba adaya 
karşı harekltın öyle Hollanda Hio
diıtanıoı İfraUe kıyHlanamıyaca· 
tını blr kaç kere bu ıitwılarımız
da yazdık. 

B ugiln bunlar mühim bir lus-
mı itibarile atlatılmıt bulo

ooyor. Amerikalılar bura1a biç de· 
iilae mühim aaiktarda hava kuv
vetleri göoderınltlerdir. Ve bu ... 
hada Japon hava üılerine karıı da 
tauruza reçmit olduklarını anh· 
yoraı. 

Hatti bu aabada şimdilik hava 
ilıtünlüiünü ellerinde tattultları da 
ıöyleoiyor. Yarın buralarda haoıi 
taraf daha fazla hava kuvveti top· 
layabilir? Bu bakımdan verilecek 
cevap Avuıtralya ve Amerilı.ahla
rın lehine olabilir. 

Birmanya'dalti IDU'Jaffakiyete 
ratmea Japonya Hint ve Çine kar· 
tı mutlaka birer cephe muhafaza 
etmek ıoruodadır. Koza Hint de· 
nlzindeki haVI\ kuvvetlerini de asla 
ıayıflatamaz. 

O halde Avustralya cepbesin· 
deki hava kuvvetlerini yeni imallt 
Ue takviye zorundadır ki bu da 
Amerikalıların yeni imalltına naza· 
r&Q pek azdır ve bu yeni imalit 
ile Japonya bir çok cephelerin za· 
yiahnı kapatmak zorooda oldofa 
halde Aınerilca böyle bir mecburi· 
yet lcartıaında deiildir. 

LJ ıık Şarka Japoa ilerleaıeıi· 
nio bir yanda (Birmaoyada) 

devam etmeılne rafmeo öteki yaa 
( Avaıtralya ) dar..;qtar. Halbu 
ki bu yanda ıtrat•ji bakımından 
tam emniyetini benliz iıtihıal ede· 
ıaemiştir. , 

Ba yaoıo da Yeni Zelandaya 
kadar olan sahayı ya ltral veya 
abluka ıuretinde 1ağlamlqtırılması 
gerekaıektedir. Hem de bu ameli 
ye çabuk olmalıdır. 

Zira bir taraftan çojalan Ame
rika kuvvetleri muvacehesinde ma. 
vazenenin ten dönmesi her an mııh. 
temeldir. Ba ıart altında Japonla-

• 195 daki- Bir fabrikatör, 
bir atacın kaç 

icada gazete. dakikada kiiı· 
olan alaç da çevrlldliinl 

ıöyle heıap etıfaiştir: 
Fabrika civarında bulunan 

bir aiaç, sabah aaat 7,45 de ke
ailmiı, ıaat 9,39 da ondan )apılao 
kiğıt, gazete ba1ılm&11 için mat
baaya röoderilmi~tir. 

Saat 11 de bu aj-açtan .... 
mal gazete niisbaları' aatılıia ÇI• 

karılmıtbr. 
Ba rötteriyor ki, bir ağaç, 

195 dakikada gaıı:eteye çevrilmiş
tir. 

1800 senesinde sap ve seman 
dan kağıt yapılmasına başlaom•Ş· 
tır. Samından baıka patates kök
leri de kullanılm,ttır. 

Bir aralık paçavra tecrObe 
edilmiş, fakat klfi g-elmedifindeo 
lıveçli Ekman kliıdın aellülozdao 
yapılmuını ketfetmiştir. 

18 inci aıır ıonlarıoa kadar 
kiiıt atölyelerde elle yapılıyordu. 
1779 yılından itibaren makine va 
ııhıivle imal edilmekt.-dir. 

rirmiıtir. 

Fiılkteld kudret formnUı ribi 
harpdo do kudret; , kuvvet ile ıll 
rat anıarlarından terekküp eder. 
Demokratlar baouo btriociıioe yani 
kuvvet fazlahiına, Mihvotciler iao 
ıllrate dayanarak zaferi elde ede
celderinl beıaplıyorlar. 

Eier Japonya şimdiye kadar 
gösterdiii ıürah azaltaraa rnç da-
ram• düşer. Zamanla aldıldaranı da 
vermek tehlikesi bau·öaterir. Süra
ti ıoouna kadar ayni tempoda ma· 
bafaza zarııretindedir. 

Ne yapalım, emperyalistlik kolay 
deiil, ve dünya da zaptetmelcle 
kolay kolay bitmiyor. 

·Bağlara Otobüs 
Benzin tahdidab dolay111le bu 

yaz bağlarla şehir ara11oda otobQı 
seferlerinin yapılamıyacaiını ve hal· 
kıo 11kıotıda kalacaiını düşiioea 
belediyemiz, bir müddet evvel il~l-
11 makamlara bat vurıauı, benzıo 

mikdarıoın artt1r1•--•101 dilemiıtl. 
ô;renditt•••• göre, bışvekiletçe 
b• .oracaatı muvafakat cevabı 

verilmiştir. Otobüı Hferlerine bu 
güa baılanacaktır. 

Aziz Şehitlerimiz 
( Baıtarab ikincide ) İ yetecek kadar heybetli, vakar rö· 

b il t ü 0 b l r T n r le o r· rüntıyor. Ayaklanan milletinin ve 
dusaou temsil eden renç Kurmay ordasaoao biltiJn rGcüoü ve isya-
Binbaşı Seyfi Çetinıoy aldı kurmay nını temıil eden muhteıem bir i · 
Binbaşı ba abide etrafında topla· blde gibi muharebe meydanında 
DIŞID büyük fayeıinl belirttikten yükseliyordu.» 
ıonra loönü meydan muharebesinin · Eısiz bir za/erin hikigesi 
muhtellf ıalhalarıoı ve dütmanıo Ba sözlerinden sonra binbaşı 
üıtnn kuvvetine dair rakamları Seyfi Çetioıoy Tiirk tarihinde eşi 
aöyledi ve dedi ki: • buluomıyao bir zaferin bikayeıiol 

-Fakat Türk ordaıa düşmanın canlandırdı ve parmağiyle o r'üo. 
bütün bu üıtüoliilderine, kendi mad leri yapmıt ıırtlan, tepeleri, dağ 
di yokaullaklarıoa raimeo zaferin· ları ve vldlyi ipret ederek dedi ki: 
den hiç bir 21mao ınpbeleomemlı· - Tnrk topçata korlcaoç· a . 
ti. Çünkü başmda kendini mutlaka ialtalarla mabarebe meydaaında 
zafere alaıtıl'&cajıodan emin olda· inliyor, açıkta mevzie riren batar-
;a büyük komutanı yükaek mane yalardan boıalan çelik ve atef ta-
vivatı büyllk harpten aldıjı ıavaş fanı Gtlndllzbey tepelerinde kadar 
tecrübeleri damarlarındaki hidise- mq bir fırtına flbi aaldıran dOt· 
ler yaratan Tiirk kanı ve nihayet man aafları 6zerioe ölüm yağdın· 
arkasından terefli ve mağrur ma· yordu. 
zfıl olan büyük Türk milleti vardı. İşte 61 inci tllmeoin ınnril dal. 

Türk ordaıu itte böyle imanlı raları, biribiriol çij'oiyeo, biribiri 
bir rilvonle ıüorllleriol biledi; tü nzerinden yıldırım g bi aşan ıilorü 
fekler'oi yailadı, toplarını temizle dalraları, ilerliyeo, rerlliyeo, reri-
dl ve keodiılne bu vakar ve mil· ledikçe çelikten yaylar ribl hız a· 
tevazı ıilkCloetiyle ıüngünüo rölre laa, taşan, köpilren, tatan ıablanan 
ıiode Baıkomataoıo emrini bekledi. Türk ıüorüleri .. • 

lıte büyük loöoü Ttirk milleti Birden top Hıleri keaildi. Şim 
oln düşmanı yenmek, vatanı kar. di muharebe meydanını içli, hazin, 
tarmak azmini Türk ordusanlln tek barut ve kan kokan bir ıükğ't kap 
insan, tek yumruk lcalıocaya kadar lamı~tır. 
döiütmek ve muzaffer olmak ira• Biraz evvel ölüm ııhkları ça· 
deıioe rözlerini kapamış, bu azim lan mermiler, rüzrarlar, fırtınalar, 
ve iradeden aldığı ilhamla yalnız her ıey Türk ıüorüıüo6n cehen· 
bqıoa bile olıa dütmaoı yenmeie neme benziyeo hamlesi önünde dile 

nin Bayındırdan aldığı itl•tuı 
bir fabrikadan retirilecek ". j 
de dııhı çok tekemmül ettiri~~ 
lkioci fabrika Koçarlı nabıy
karnlacalctır. 

Bu nahiyeye bağlı Oed• '
yündeki fabrikayı, idare, bO ~ f 
aatla ıatın almak istemişte .':JJ 
bipleri çok ylikaek fiat isted"' 
den vaıreçilmittir. J1. 

idarenin eksperleri bu o~ 
de yapılacak fabrika yeriniJI 
için tedkiklerine devalD 
lar. 

relmiş, tarih bile ıusmnşta. ~ 
Dilo relm;ı tarih bile 9";1, 

tu. Topçu mermilerin yer ytl ~ 
ğı büyiiıt çukurlardan fıık•~~ f 
bulutları kaybolmuı, Savac•P9'''
pelerinde düşmanı altına al~~ 
raman Mehmed'io çelik el ",J 
yükselen Türk Bayrağı dalgal•• 
başlamıttı .• , ~ 

Kurmay Bin batı Seyfi <;•~ 
icadını er1ttği1 feDcİ VO lbtlf ~ 
le Türk milletinin naııl döjOfi' 
nü canlandıran ta cümleleri• 
mittir: 1, 

- Vatan için 1eve ••"'ft. 
fedakar Tilrk çocukları, ıis• IİI. 
ordaaunuo minnet ve ıayf'~ 
ıaoarkeo baıta lnönü oldnill ;J 
bütllo komutanlarımıza Tur~ , 
ıanao baihlıiını teyit ederı• 

Ankara adınıı t4ı~ ~ 
Kurmay bi~başıdao aoor•IJI. 

metçik lbideıioin öoilne Ao ~ 
mtzı temıileo törende haıır I 
nan H. Hayrullah Ôzbudan d• 
mittir kh J. 

- Tilrk milletinin mak~' J 
bi ile mO.tevli dllşmanı ~ 
yeodiiimiz ikinci loöoü zaf, ... 
21 lnci yıldönümüıtli katlamak "'I. 
bllyiik oaeri yaratan kahralll .. ~ 
bitlerin yattıkları mezarlıkta. ~ 
milletinin istiklil ibideıind• 
laomJt bu1uoayorar.» otı 

8. Hayrallahın Birinci .;:f 
harbinin şem&1ını çizen, Se~ 
çavraııoın ölüm tartlarıoı Oı::I 
cümlelerini ıu sözleri takibet~ 

- Çok faik kuvvetlerio~ 
veoen diiıman burada, Şii tıı ~ 
balundu(amuz noktada milli 

[Devamı llçüocUde) ( De.amı UçllncUde ) 
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devlrlerdeoberi binlerce ve binlerce le~~ 
yuvası vardı. Ba kısımdaki ormanlar P9"' 
az dallı idiler. Seyrek yapraklı dallar asi' 
riodelci ba yuvalar kocaman dikenli 1111~ 
velere benziyordL Tuna bataklık ... -

banan üzerine tekrar yattı. Keve ormanı iıtikametinde yola çıktı. 
Bütün vllcadüoü bir uyuıaklak kapla· Omode terkiıini yiyecekle doldurmqta. 

dı. Uyumuyordu. Nerede olduğuna biliyordu Ejerioio arkasında içi tarapla ile dola bir 
Taze ot kokaıuna duyuyor, atların zincir matra aallaoıyorda. Omode ıolruo benizli 
tıkırtılarını işitiyordu. Buna ra;men oyanı\t papazıo ceoıaver bir milletin baıbofu 
da derildi.Zorla saröılerini aç•mıyacalctı. oldaiunu öj-rendiii andan itibaren ona kar· 

Her tarafını ıimdiye kadar biç hi11et· 1ıhas111ibirhllrmetbl11lbeılemoiebaşlamıştı. 
ınediti lltif bir mahmurluk kaplamıftı. Uy· Marton milleti tarafından kendisine 
kaıunan ara11nda dahi timdi oturanların teklif edilen muhafızları kabul etmedi. 
kendile •yai .. yi dü1tıodükleriol bisıedi- Fakat Beşetyölerio rideceil yolu daha 
yordu. Hafifçe tebeaanm d. d B t önce haydatlardan temizlemesine de mani 
besıüm mahzun çehreat-.eı..~!~' b

0
: un ••• . d IQ -.u ar r ze • olamadı. Bere ordarlhında daha akıam• 

!i:md~t:rı o. Acı fakat •-'at bir tebes- dan reoç bafbutlarının etrafı yoklayacajı 
Biraz .sonra aykaıa daha d.,lnlOfti. ıayiaıı çılcmııtı. Bundan dolayı da böyle 

Göı:ünilo onüode kırlar, kırların Gaenodo ıivil ve adi bir elbiıe ile yola çıktıft ıöy-
parça parça bıılutlar belirdi. Kalat,._. lflnlyorda, Belki de erkekleri korkan mem-
ilk önce uzıktıo ıonra yaklaıao ve daima leketleri zenfİn olan Bizans hudutlarını 
kuvvetlenen ıarkı ıeslerl reliyordu. Hal· tetlı.ik edecek milletlne vadettiii meı'ut 
baki kimseler ıırkı ıöylemiyorda. Kırların ••tanı orada kuracaktı. .. 
çocuta annesinin rötınnde yatıyor ve Akta• olarken hadls&aiı: olarak Te-
kendi kanının damarlarında vvqandan mesti rac;tUer. Geceye büyük bir röt ke-
hasıl olan g!lrilltilyil diollyorda. narında at91 yak.t,lar, Erte1i ıabah Maroı 

V ırmaiından Tunaya kadar azaoao eıki 
Marton erteıi sabah pfık.lı beraber ıedde erittiler. ç.r..•ba rüoii bilyilk 

Keve boz kırlarının badadaoa reldiler. 
Ôi'leye kadar ıarı kum tepeleri arasından 
yol aldılar. Omode haralarını klllaenlo 
koridorlarından daha iyi tanıyordu. 

Akpma dotra büyllcek bir kam 
tepeıinden baktıkları zaman qvada kıvra 
na kıvrana dolaıao btr rü111ü4 ıerlt 
rördüler. Ba Tuna nehri idi. Sol tarafın· 
da Keve kaleıl aat aabilcle de Pançova 
ıuyuna kadar uzanan bir orman t"Örllnli· 
yordu. 

Sayan kenarma reldUı:leri zaman ak. 
ı•m olmqta. Eıkl iamlle Iıter 11maiı bir 
deniz ribi önlerinde uzanıyor ya~ •• yavq 
azametli bir eda ile akıyor dair aları hafif 
hafif sabile vuruyorda. 

Yarım kalmlf olan ay kartı aahiUn 
kum tepeleri Qz:erioden btizünlil bir eda 
ile ytlkselmeie başladı. AkiılerlTana nze . 
rinde pmltılar bıraktı. 

Ormanın kenarına reldik.leri zaaıao 
Omode 

- Leyleklerin ordurlhı dedi. 
Sahildeki ormanlar lberfnde pek •ki 

llzerindo aqamın karanhiİnda osfl 
çlzt"ller halinde relen leylekler za, 
zamen yük1elen ayı karartıyordu. 

Bir saatlik bir yürllyütten sonra 1'1' 
teklerin ordarlhuun sonuna erittiler. 8f' 
rada attan indiler. Omode 1 

- Beyiml dedi ıizi nereye götilreY~ 
- Ormanda ıenerilerin dedikleri p•' 

tan yanına ridecetim. 

ihtiyar Bezebubıo dizrlniol elin•;; 
rak lnNo ayaiı hiç defmemif gibi f it 
nen ormana daldı. Pap11 da onu ı-IJ 
ettL " 

Orman ıenenlo ekseri ıamanW11' ti 
aa altında kalırdı, Ba fiıtubetli topr•~ ~ 
yetifen nebatlar hayret verici bir ıO"' 

lıkta idiler. 

-Dntunı v..-



Oruç Reis 
İ ı H arbdea e v v ı 1 'I • . e Dfı tereye ıımarladıtımı.z 4 
~n- ABiDiN dcnızaltmndan « Oruç Re'ıı• l ı. d l· d' B . ıır.en eruoa ge 

DAVER b~· u ybeo~ reıniye de «Sultanhisar• ve •Demir· 
il ııar• mu rıbleri aib' 1 . t 
•r i· lere t"'cıek"l t '- lA d Ç" • 1 şao ı ıaocaiımız çelr.ildı. n• 

..., r e meır. azım ır uokü lı: d'I . , h b 
ço ıine ıoa derece muhtaç oldaltİ . en ı erının er tilrt~ arp . ge· 
İd•'larınn ilhak edecek . an bır. zamanda, bu gemllerı ke.od•. ~I 
ğaç· \rettebat ibti acı fa:ı:rd~, bıu ver~~ler kendi yeni harp remılerıoın 
ni I· k b I ~a le 0 maaına ragaıen, mukavele ablr.imına uygun 

ra on ar~ r au!arına kadar retirmişlerdlr. 
f dıi1 Yen~ denızalta feınımize en meşhur Türk denizcilerinden birinin adı 
!aıı•· rllmlştır: Bıırbaros Hayreddiaia büyük kardeşi olan Ornç Reiı, Radoı 

. valyelelrı tarafından kardeşl&ri Hazırın (Barbaroıun asıl adı Hızardır) 
"'' lr ~e lyasın şebid edilmesi üıerioe, onların intikamını almak için, korA 
O: nlıga başlamııtır, Oruç Reis kardeşi Hızırı kurtardıktan ıonra, ikisi 

ırden. korsanhia devam etmişlerdir. 
. lkı kardeş, Tanusta bir kaleyi, üı olar1tlr. kullanmışlar ve Akdeniz· 

delu bırlstiyan remilerine dom•n attırmıılardır. lkl Tilrf. kahramanı, lı· 
panya gibi, o zanıanın bQyük denizci devletlerinin donanmalarına da 
meydan okumuşlar, onlıırı kaç defa büyük mailObiyetlere niratmışlardır. 

Araplar ve lıpanyoUarla dövüşe dövüşe Cezayire yerleşmiş olan 
Oruç Reiı, meşbnr Şartken ile de harbetmekten çekinmedi. Şartken, 
30,000 kitilik bir ordu ile Telemsan'da Oruç Reisi aylarca muhasara 
etti. Kahraman Türk korsanı, teslim olmaktansa, muhasarayı yarmayı ve 
movaff ak olmazsa ölmeyi röıe aldırdı. Ooan şu ıöıQ meşhurdur: 

«Kale vermek bir şey deiildir; fakat namuı vermekteoae can ver· 
mek hayırlıdır. • 

Oruç bir avuç Türkle düşman hattını yarıp çıkmış, fakat çölde ar• 
~aaından yetişen lıpaoyollarla dövüşe dövüşe büyük kardeşi lıhak Re• 
~l~ beraber, ölümlerin en şereflisile hayata rözlerini kapatmıştır. Oruç 
B eıs 1518 yılında şehid düşlüiü zam&n 51 yaşındaydı. Kardeşi büyük 
arbaroı, sonra onun intikamını almıştır. -

tek işte. burüo ~eni bir Türk remiıine şanlı adı verilen Oruç Reis bir 
reaule denize çıkan; fakat Ak denizin dalgalara üzerinde saltanat ve 

Cezayir kıyılarında devlet koran Barbaros kardeşlerden biridir. 
d Ş mdi1e kadar, Türk donanmasında hiç bir remiye c Oruç Reis • 

a 1 verilmemişti. Ha\bolr.i Fransada yapılmış olan rambotların bir kısmı· 
;a Aydın. Borak, Hızır; Kemat;lsa reislerin isimleri verilmişti. Bo bilyük 

fük kahramanının adını bir harp re misine vermek kadirtinaslıiını com• 
burlyet devri göstermiştir. 

Yeni denizaltılarımız hakkında loriliz ydhğında şu malimat vardır: 
lıiaıleri, Oruç Reis, Uluç Ali Reis; Borak Reis; Murad Relı: 1939 

martında Vikeu·Armıtroor müessesesinin Barovv'daki h.zgiblarında kı· 
z~ğa ~onu\m~şl.,dır. Soyun yüzende 683, dalmışken 856 tondorlar. Mo. 
torlerı 1300-1550 beyrir kuvvetindedir. Siiratlerl ıuynn iiıtQnde 13, 
dalmııken 9 mildir. 1 tane 76 milimetrelik top, 1 tane küçük çapta ma
kineli top ve 5 tane de 533 lük kovan taıırlar. 40 ton akar yakıt alır• 
lar. 

y tni remimlze, taııdıiı kahramanın adına llyık başarılar dileriz. 

Lüksün.Bolluğu 1 

Lüzumlunun 
Yokluğu 

y AN 
REFiK· 

HALiD 
KARAY 

Düok6 baş ma• 
kalemiz, timdi· 
aye kadar her
haori raıetede 
o\tadaiam bü · 

- Cunıhurlyettea -

peyniri kutuları, kirlihanım top
rakları, lor sepetleri, kaşar ve rra 
vlyar kelleleri, yaldızlı krem kalıp 
ları ile tıka basa dola ... Fakat bir 
dirhem beyaz peyniri, llica derman 
bolamaz11nızl Şekerci vitrinleri ıalb 
zamaaındakllorden çok daha çeşitli 
ve şakrak! Paatacılar iıe «ne ıihir 
dir, ne keramet, el çabokluto ve 
ıöz boyacıhtı marifeti• der ribl 
rıttikçe hokkabazlıiı arttırıyorlıu, 

donanıyorlar. şeoleniyorlar; çoluk 
çocuğ'a yedirmfldikleri nesne bırak 
mıyorlar. 

Evet, dOoya bizimkinden derin 
ve çaresiz bir yokluk içindedir; 
ayrıca bapr feliltetini çekmekte• 
dir. Aiızdaa relen haberler, ajanı 
larıo bildirdiklerinden çok acı ve 
korkunçtur H tt~ · 
w • a a, ınanmayınız, ço 
randa adları •aydan iaşe vesikala. 

Martiniğin 
durumu 

Adadaki Frahsız 
makamlarile Ame 
rikan murahhas
ları arasında gö
rüşmeler yapılıyor 

ALMAN 
taarruzu 

istika-Muhtelif 
metlerde birden
bire yıld1tım su
retile inkişaf ede 
cekmişl 

Vaşiorton 11 (a.a) - Harici · 
ye nazırhiı dün ak~am aşaiıdakl 
demeci neşretmiştir. 

[Ç6rçil'in 
Al manyaya 

ihtarı 
Rusya'ya karşı : 
zehirli gaz 
kullanılırsa 

lngiliz tayyareleri de 

Berlin, 11 ( a.• ) - Ana'1nla 
•lansıoın hoıuıi muhabiri bildi •i · 
yor: 

l 111 h , her alan meblill~rde ıöv Reis Rıızvelt, Karayip denizi 
cephesinin . kumandanı amiral J >hn 
Hoover'e hariciye oazırlıiının mü
messili ile birlikte, Martinilr.e gi. 
derek Fraoaız yüksek kumandanı. 
oı ziyaret etmesini ve Karayip çev
reıindeld Fransız müstemlekelerinde 
M. Lavalın işblrllj'i ıiyasetinden 

doğan mesele hakkında bir anlaş. 
ma imkanının tetkikini emreylem~ · 

~__;~...,.,,.... ....... ~~~-:-:---~~----

Almanya' ya hücumla-
-;.;;da ayni silahı~ mu·· 

-kabele edecek 

Londra 11 (a.a) - M. Çörçil, 
diln a~şım radyo i'e f,.giliz mille· 
tine bita~en ıövledi2i ontkunda 

tir. 
Bu emir rerejfoce, amiral Hoo· 

ve•le hariciye nazırlığında Avrupa 
işleri dairesinin mQdür muavini M. 
Samu.l Riber dnn ôileden ıonra 

Martinik'e varmışlardır. 

Almanva'va ciddi ihtarda bolon ... uş 
ve Ras ordıılarıoı aelimladıktan 
ve bu ordulara yardım için l 1iil. 
tere ve Birl•şik devletlerden bin. 
lerce tank ve uçaiın Ruıya'ya 

görıderildiifoi kaydettikteıı ıonra 

Amiral Hoover, Fransız bay. 
rağıoın Kuayib'deki Fransız top· 

demiştir ldı 

rak!arı için kati ve ıoo otoriteyi 
temsil etmekte devam etmesi için 
teklifte boloomaia ullbiyettardır. 

Re•men bildirildiğ'irıe gö,.e, fÖ· 
ril~meler tam bir dostluk havası 

içinde başl•mıştır. 

Birleşik Amerika tarafından 

alınan bu tedbirler, Laval başvekil 

olduldao ıoora kabul edilen umu-

mi siyaset çerçevesine dahil bu 
lunmalı tadır. Bırleşik Amerika hü· 
kameti. Lavalın her halde mihverle 

m6mküo oldoiu kadar çabolc iş. 
birliii yapacaiı kanaatindedir. Çüo· 
kü mihverin yenilmesi kendisinin 
derhal iktidardan düşmesine tebep 
olacaktır. 

V ışlol'too, Lavalın, Alman b11. 
kısı altında, şimdi Hilr Fransızların 

kontrolü altında bulanan toprak· 
ları ele g-eçirmeie çalışmasından 

ve böyle bir ılyaıetiıı de Birleşik 
Amerikaya zarar verecek harekitla 
neticelenmesinden korkmaktadır. 

Martinlkdeki Fransız deniz kav· · 
vetlerinlo kumandanı ol · n amiral 
Robertio zorluk göstermeden ~ar. 
şılıklı surette memnuniyet verecek 
bir anlaşma Ulıumunu takdir ede. 
celi umuluyor. Busrüokü haller ve 
ıartlar içinde, Birteıik Amerika, 
rerek kendisinin, rerekıe bu yarı 
küredeki bütün memleketlerin ko· 

ra"maı.ı içi o, F ran11z topraklarının 
trblikede bolaomaaını. Birlf'tik Ame 
rika ile bo yarı küredeki dost mil
letler için bir tehdit teşkil etme· 
mesioi veyahut müşterek düşmana 
bir yardJmda buloomamasını aai· 
lamak zorundadır. 

c- Şimdi ciddi bir meseleyi 
bahiı mevzuu edec:f'ğiın: Sovyet 
hüldlıtıetinin bize bildi• diği fikrine 
göre, Almanların bücamlarının ver
diji ümitıizlikle, Rus ordularma 
ve Ruı milletine harşı zehirli raı 
kullanmaları mümııilndür. Biz, ev• 
veli Almanlar tarafından kullanıl· 
mazaa. bo menfur silihı lrullanm.a. 
mıza kati ıort-Ue azmetmiş bola
ouyoraz. Bananla beraber, maaz. 
zam mikyasta ba:rırlıklar yapmayı 
ihmal thıedık. Şimdi aç•kça şu 
ciheti bildirmek isterim ki mütte· 
fikimiı: Roıya'ya karşı aebepıiz ola· 
rak zehirli raz kullanırsa, ıaz sanki 
bize karşı kullaoılmış ribi telikki 
edec•iiz ve Hitler'io bu yeni na· 
mussuzluiu yaptığma emin olarak, 
rarpte rittikçe fazlalaıan büyilk 
bava üıtünlüiümilzü raz harbini 
mümk6o oldoia kadar büyült mik
yasta Almanya'da atlteri hedefler 
iizerine götürmekte kullanaiız. De-
mek oluyor ki bava btrbine bu 
tamamlayıcı fecaati ilive etmek 
lıtiyorsa buna seçmek Hitler' e düı 
mektedir. 

Bir kaç zamandanberi müdafaa 
ve ihtiyat tedbirlerimizi düz•nle. 
mekteyiz. ihtiyati zhk veyahut ih· 
mal b,hiı menuu olmaıın <liye 
şimdi açık ıorette bunu bildiriyo· 
ıum. Bir şeyden eminim, o da, Ruı 
müttefiltimizle tam silih arkadaşlı. 

. tı kurmuş olnn 1 riliz milleti, ba 
ıilib arltadaşlıi'ınıo talebedeceii 
hiç bir f edıalcirlık veya imtihandan 
çekinroiyecektir.» 

lendiğine gö•e, mihver, harbin 110 

nonu tayin edecek olan keti ha· 
rekete reçınelt için ılyut ve as· 
keri hazırlıklarını tamamlamak nz .. 
redir. 

Bo hareket topyelcOo barb;n 
özüon teşkil eden yıdırım ıüratly· 
le birdenbire muhtelif iıtllı:ametler• 
de inkit•f edecektir. 

İkinci bir cephe kurmak bakı· 
mıodan mihverin daha çabuk dav· 
ranacığı, ve yeni cepheler kurmak 
hu,.u•unda lniıyatili karşı tarafa 
bırakmıvacıiı sanı imalı tadır. 

8f'rlio, 11 (a.a) - Alman or· 
daları başlrom\ltanlıiının tebliii: 

Ollnf'Ç havzasında ve doio 
Cf'pbesinin şimal kesiminde dOşnıan 
yeni ve beyhude mevzii bocumlara 
tf'şebbüı etmi,tir. 

Alman kuvvetlerinin yapl ğı 
bir çok taarruz harekitıoda diit· 
mana aiır kayıplar verdirilmiştir. 

· Laponya' da dtişman hilcum'arı 
akamde uğratılmıştır. Hava kov· 
ketlerimiz bolşevilderin iaşe u ik· 
mal yollarının tahribine baıarı ile 
devam etmiştir. 

Doiu Cf'pbesinin ıimal kesi· 
minde dün 22 uçak diişlirQlmüş• 

tür. Bunların ilçü Hurricane tipin· 
dedir. 

Bertin 11 ( ı.a) - Ofi: Alman 
radyosu. amomi kararriıha relen 
raporlara dayararak, m -ırkez cep· 
besinde bir müdafaa zaferi bildir~ 
yor. 
. Bu cephede Dooeç'i reçmrğe 
movaffak olan Ruılar çekilmek z:o 
randa kalmışlardır. 

• Herkof'uo şimalinde ~aharebe 
ler oloyor. 

lımen rölüniln ceoop - doio· 
sonda da bir Sovyet hücuma p\ls
kOrtülmüştnr. 

Budapeşte. 11 (a.a) - Macar 
başvekıli Kallay burna dotu cep· 
b111ioe hareket eden bir rrupa 
h tabederek bilhassa fÖyle demis 
tir: 

cMilıakQo olduj'u kadar çolc ra 
ferler kazanarak dönmenizi Allah· 
tao dilerim.» 

Başveltil, bütnn millttin ctpbe 
ye giden askerlerin aileleri bak· 
ltın ia itina iÖ•tereceiioi ilave ey· 
temfştlr. 

12 Mayıs Salı 
TGrktye Rad10.tlflhyoa poıtalan 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

1,30 Program ve Memleket 
ıaat avarı. 

7,33 Müzik: Krntık progrJm 
(pl.) 

7 45 Ajıını h 'lberleri. 

(Pi.) 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

815 
8,30 Evin ıoatl. 
l2,30 Program ve memleket 

11at ayarı, 
12,33 Müzik: Türknler 
12 45 Ajanı haberleri. 
1300 -
13,30 Müıik: Karıı •k şar~ılar 

ve &a% s• maı leri. 

18,00 Pro~ram ve memleket 
ıaat ayara, 

18,03 Milzik: Radyo Salon Or• 
keıtra11. (Vinloniat Necip Aşkın). 

1 • Liszt: l•paı yol R4pıo. 
disi; 
2 · Mouuorgıky: Kovnoşi. 
na Opera•ından dans• , 
3 • Strao11: Pollı:a; 

4 • Fo ı ber; Slovalt dansı• , 
5 · Domaret: Erıtermezz ,.. 
6 . Liodner: Baltüa dan11: 

18.55 Müzik: Fasıl heyeti. 
19,00 Konuşma (Derdleşme ıa· 

ati). 
19 15 M iıilt: Türkiller. 
19,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19 55 Müzik: Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo raı:etesl. 
20,45 Mn1ilt: Şan Solo'ları -

Manuel de Falla'nıo Eserleri. Söy· 
liyen Sud •t ikesus. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik. Kun on VirtGoz'• 

ları (pi.) 
21,30 Konuşına (lktisad saat•). 
21,45 Müzik: Klasik Turk mil· 

ziii prorramı. (Şef: Mesud Cemil). 
22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Ajans Haberleri ve Borsalar. 
22,45 -
22,!>0 Y annkl Prorram v e 

kapanış 

AVUSTRALYA 
( Bqtarafı lklnctdcı ) 

Batüo bunlara bakarak Avoı· 
tralyaoın heoilz istili tehlikf'sini 
tomamoo atlattığı söylenrme:ı. Yal· 
nur: ea tehlikeli duruma atlatmıı 
bulonduiu iddia edılebilir. Bundan 
sonra her reçeo fÜn Avuıtralya 
lehindedir, 

Aziz 

ve iffetin 
lqtı. > 

fehitlerimiz 
(Bııthrafı ikiocıde) 

son heyecaoiyle karşı• 

Bundan ıoora Birinci ve ldo· 
ci loönü .zaferlerinin kahramanca 
hiUyeıioi rıa"leden batıp sözleri 
oi aziz şehitlere dönerek şöyle bl. 
tırmiştırı 

tün başmakalolerln en deierliıi idi: 
devlet ve millet bakımından fikir. 
lerin en doirosonu. öiütlerln en 
faydalısını veriyordu. Bir kere 
d ı ı s i y a s e t t e n bahaetaıi. 

yordu; onra iç siyaseti de aizın· 

da eveleyip gevelemiyor. mesele. 
nln kabutuoa deiil, özüne doku· 
nuyor, en kestirme yolu rösteri· 
yordu. Kısaltacak olursak • tekra· 
rında ba11r vnrdırl • diyordu ki:. 
«Şeker sarfını azaltmak iıtiyorsak 
neden şekercilere lilkı şeker yap· 
tartarak halkın yokaulloğuoa karşı 

acı bir iztihı.a teşkil eden bir iara 

rı karıılıkaız ve babıed"l . dü • d 
1 

ı en ıaşe ı:t• 
~ı . e ya andır. Fakat durumumuzu 

Vqinrton 11 (a.a) - Franıız 
tarın E.mile Bertın ve Jeanne darc 
krovazörloriyle Bearn uçak remiıi 
Berfleor yarcımcı kruvazörü ve 1 

M. Çö,çil. nutkuna başlarken 

tam iki yıldaoberi Baıvekıt maka 
mını ltıal etti(inl batırla•mış ve 
«Hollanda ve Belç•ka'nın İ•tilisıoa, 
Fransanın tam maj'IObiyetlne ve 
Bordeaukl ticatinin uta• ç verici 
teslimiyetine> varan bir Ç'>" f il. 
ket ve hayal ıokotıı ile dolu hadi 
sel~rin taribçeıioi yapm,ştır, · 

ya tabribeyledik veya eııir aldık. 

Hibeşiıtıını kurtardık. Şimdiye ka· 
dar, Alman isteklerine kartı Fılis· 

tini, Suriyeyi, lrak • ve lranı muvıf· 
fakiyetle himaye ettik. Kahraman 
Yunanlıların yardımına koşarken 
ciddi mo"aff akiyetıizlı klere oğ•a· 
dık. Yabancı memleketlerde ve 
ana vataoımı7.da~i şehirlerimizde 

birçok darbel,.r yedilt, fıkat 1ar• 
ıılmadık ve biltlln bu esnada reiı 
Rozveltten ve birleşik devletlerden 
leşçi ve yardım fÖrQyor Vfl yalnız 
ba,ımıı:a sarsılmadan karşı k.oyo· 
yordnk. 

- Hımuet ve celldetinizin 
eseri olan bu pulak tarih ve cao· 
lı ibide etrafında aiz de mü•t rih 
uyuyuuoz ve Türk miılt:tıı ı in Ş fi 
ve Ba1bo ~ u emrinde olan ltıymcıli 
ve kudretli orduıuna en derin bir 
itimatla rüvenioiz. 

la kalkışıyoruz? Snt bolaomayor1a 
neden lüks peynire müsaade ede· 
re1' "reçiml dar vatandaşları eaaı 
i•daıı olan beyaz peynirden mah 

raın bırakıyoruz ? Hayvanlarımız 

arpasız kalıyorsa niçin bira lçiyo· 
roz? Pates, kestane, f11tık, nohut 
ve baklayı ne 1ebeple pasta ıekli· 
ne •oktu '- f gö rara., iyatlarıotn artmaaıoa 

ı. Y\laauyoruz?:. 
Çok dot . 

Lü\ı tek d ru ... Şıddetle doğrul 
., ea lü1' • 

lükı mancalard' ı peynırden, 
lükı rıda Uleu::· lükı içkilerden, 
Geçen rüo Mecl;n ~urtolmabyız. 

ıye\oyij · 
rında müşteriler tiıe . razınola· 

..... bir 
varlarlarken bir yük b . a ya· 
kıştan kalma bir açlıkla ey~•;l .de 

l d . G' . ._ 0 •rıne yuvar anıver ı. ıttııı;çe dikl 
f ı 1 "_, • • l •ten .,. z qen sro~erını on ara dikerek 
ide~a diyordu ki; cln1ahızlarl Bir 
dakıkalık audan zevkiolz için b 
kınız biz ne bale geldik! Sizin .;· 
zınız dahi köpüklü amma· benimki 
bira köpOill detti... Ôlüm köpü 
hl• mezeci camekiolarıau.ı dil 

ıyıleştirmek • · I 
ıçın a mamız 

lbımrelen daha bir sür" t db" 1 d .. d • ·ıd· u e ır er e Y0 • erı ır. Haniya b' 
l 1 k ır zaman 
ar orta ı ta «tek tip> Öhii dola-
şıp duruyordu? Bir tip P'"'Y • 

1 B . "' nır ya· 
pılma ı: eyazl Bır tip ıeker " 
meliyiz: Akıdel Bir tip past& fa~~: 
yoruz: ~ltmeltl V"e bir tip, iaşe siı 
temi ıstıyoıuz: Lulta rıdaya veda! 
Z•ra lükıiln bolluğa, lüzuınlonun 
yokloiuoa sebep oluyor. 

( Tan'dan ) 

ITAKVtMI 
12 Magıs 1942 

SALI 

Y1Ltt942 • A Yı 5 Gün : 1S2 Hııır 7 
Rum1 ıssa. Nl1&n 29 
Hicri 15'1· RebUlllbır 26 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Yeni eczane 
( Belediye yanında ) 

Kirahk ev 
Kız Liıesi karşıaında 3 odalı 

bir ev 6 aylıtına kiralıktır. lsteye!l 
lerln llıatbaamız idaresi cA• rum
zuna llıGracaatları illn olunur. 

1977 10 - 12 

sarınç remisi. mütarekeden beri 
Martiniit'de bulunmaktadır. 

Vışi 11 (a.a) - Ofi ajanll bo 
1abah Birleşik Amerikanın Marti• 
nik h•klundaki teblii'inl biç bir tef· 
ıir llive etmeden oldoio gibi neı· 
retmiştir. 

••• 
Vlti 11 (a.a) - Ofi bildiriyor: 
Amerikan bahriyesinden amiral 

Hoover, Fransanıo Antiller yükı .. k 
komiıeri albay Roberti ziyaret et 
miş ve hükQmet adına Franıız An· 
tlllerioln bnrlloltü ıtatüıünde bazı 
değiıiklikler yapılına1ını iltibdaf 
eden bazı iıteklerde bulunmuştur. 

Franıız Antilleriıılo burünkü ata· 
tüıü, ıon aylar içiode F ranıız ve 
Amerikan hükOmetleri araıında 

teati edilmiş olan taahhüt ve te· 

minatlara dayanmaktadır. 
HükOmet reisi vo hariciye na· 

zın M. Laval. Fran9anın Vaşinrton 
büyük elçiıi M. Henri H~ye'e bu 
mesele ile allkalı olarak talimat 
göodermiş ve bugün Birleşilc dev. 
letlerin Fraosadaki m11lahatrüzarı 
M. Toclt Ue bir rörllşmede bolan

moıtur. 

Hesabını yap}ış tntan Musolini 
demiştir, bunu ltolay ve acoı bir 
zafer fırsatı telik"i etmiş, can çe· 
kişen Franuya arkadan hücum et• 
tiji ribi mukadderatının taayyOn 
ettiiini 1and1ğı lnriltoreye de hil· 
cuma kalkmıştır. O zaman burada 
adamızda istili tehlikeıi yakın rö· 
züküyordo. Akdeniz bize kapan· 
mıştı. Y alon: reneral Sınuts'un nö 
bet bekled•ii Kıtp yoln açık bolu· 
nuyordo. Mısırda ve Sudandaki fe
na tecbiz edilmiş ldlçük. kuvvetle 
rimiz, imha edilmelerini bekUyor 
ribiydi. Bütün dünya. hattl en iyi 
dostlarımız bile öl6mümiizün artık 
felip Çattıfını Hnıyordo, 

Booun üzerine ya kazanmaya 
ve yahut ölıneye haıırlaodılc. Hiç 

bir konu hiui keadiıiai röıterıne· 
di. Dütmanlarıauza meydan oku· 
dok. Vazifemizi yıtptık ve Allabın 
lnayetile kendimizi kurtardık. BG· 
tün bir yılt hürriyet dlva•ıoı ve 
bütün dünyanın ümitlerini muhafa· 
za için yaloız bışıoa çalıştık. hal· 
yan lmparatorlutanu fethettik ve 
Mot0Uoiolo bGtGa Afrika ordaıaoa 

Umumi harpte olduia r ib i,. D 

ve taoı zafere varmak için Lirçok 
mvvaffakiyetsiılik ve mağlQbiyetler· 
den reçiyoruz y eomek için yaloız 
dayanmamız ve devam etmemiz U 
zımdır. 

1 Şimdi sillh11z detillı:, blzim e 
birlikte bir leımiş milletler ,.fen~• 
d O terek men a· 
urmıya iman ve m 1 • ;;,· ,., bır tarz 

atler tebebiyle de •• ~ .. ottefi!(feri· 
d · luıdretlı m a azmetmıı . bl tek ıona 

• Ba barbıo r 
mı.z var. 0 ve naııl 

B ne ıama 
vardır. onun m Fakat eli · 

ı.· i ıöylıyem• · 
re(eCf'.ID ez"Ci fıayna\tlara 

· d buluoaa 
mız e .,. banlarm bir kere 
balctıjltDIZ l' 'i' • • • 

1 
d A-ıoı ve ı• ıştı ını roz o· 

top ao '• 
ood• ıuttatumoz: zaman, mtçbule 

~ofra ıittikç• artan bir itımatla 
yOrOyebilirlz. 

Hütün Ankara bıılkı ve bntün 
Ankara Parti teşld itı oamına ıize 
bu fİlVenimlzi yO ı t ktoa reJc D ba 
inanış ile arzctmek ıçin ıeJm iı ba· 
lunoyoruz- Makadd•• rublarıoıza 
en derin şOkrao ve tazim ~iılerimi· 

• •1/l'. •1n eiiliyoruı. Y aıaaın 
ıa arz "' 
Türk ıni l<ttİ ve ordusu ve aziz 

Şef ve 8ı.ı'>0i11·"• 
Onio~raite'nin tanzimi 
Ba nutku lstanbul Qoiversit..ı, 

mabtelif vilayetler, kazalar ve na· 
hiye heyetleri namına ıöyleoen bi • 
tabeler takibettf. Bütün bu hatip. 
fer, loötJil zaferlerinin muzalf or 
kumandanı Mılli Şef lımtt lnöo(l. 
oOo tt·~ıoda, bütun mılletin y•k· 
pare bır kütle halin e toplandıi nı 
belittiler ve on binlerce halk, bu 
kaoa• ti aloşla taavibetti. 

Törtne nibav•t verdikten 100• 

ra, l.ıönü Halk. Parıisioin hazırlı· 
dıiı kır ıofraısnun l!ltrafı n da topla• 
nan davetliler, ı:afer an ılerioia 

• dekoru içinde, zafer aünlerini11 
heyecanını yaııyarak yemek yedUer 
ve daiıldılar. 
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Bu akşam 

Suvare 
Saattam9 
Bu akşam 

iki Şaheserden Zengin Proğram 

1 
TYRONE POWER LINDA DARNELL'ln 

Dünyada ildyUz milyon insan tarafından eşsiz mucize olarak alkışlanmış son eseri 

· Eğlence Kadını · 
2 

Seven ve sevişenlerin görecekleri aşk ve ihtiras filmlerinin en güzeli 

Son Yarış 
Çılgınca bir aşkla başlayan ve hayatın acı ıztıraplariyle nihayetlenen şabeıer 

Pek yakında • • Pek yakında : Türk filmciliğinin büyük bir harikası 

KISKANÇ 
Baş rolde : Ertuğrul Muhsin 

Alsaray Sineması 
MÜDÜRiYETi 

Bütün şehir balkının görüp ve beğendiği ve tekrar rörmek iste
diği mevsimin iki rakipsiz ve 111ubteşem filmi : 

DOROYHY LAMOUR-AM iM TAMIROF 
yarattıklar1 heyecanh, mUesslr ve çok gUz•I 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER ŞAHESERi ile 

Yıkılan yuva 
Türkçe Sözlü-Şarkıh büyük Şark filmi 

Sonsuz rağbet ve istek üzerine perşembe günü akşamına kadar 
devam ettireceğini sayın müşterilerine müjdeler. 

Pek Yakında 
NOTERDAMIN KAMBURU filminin unutulmaz 

iki debaklr kahramanı 

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

Kanlı meyhane 
TÜRKÇE 

Blnbir entrikalar filminl 
görmeöe hazırlanınız • 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz ihtiyact için Kozan kazasının Sumakhtepe 
ormanından kestirilip 110 adedi Kozan ve 570 adedi Misis 
istasyonunda teslim edilmek suretile 680 adet reçineli çam 
telgraf direği 5/5/942 tarihinden itibaren onbeş gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Beher direğin muhammen bedeli 11 lira 50 kurut 
olup temamı 7820 muvakkat teminat.da 586 lira 50 kuruştur. 

3- eksiltme 21/5/942 Perşembe günü saat 16 da Sey
han P, T.T. Müdürlüğü binasındaki Eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. . 

4- Bu babtakı şartname bedelsiz olarak her gün - mesai 
dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

5- Talipler, muvakkat makbuz veya Banka teminat mek
tuplarını ve Ticaret Odalarından ahn.mıo bu seneye ait ve
sikalarile 2490 No. lu arttırma, ekınltme kanununa uyğun 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarf
larını 3 ü.ncll maddede yazıla eksiltme günü ıaat lS e kadar 
eksiltme komisyonuna tevdi edeceklerd.ir. . 

Postada vaki gecikmelerden meı'ulıyet kabul edılmeı. 
1961 7-12-15-18 

lskenderun deniz komutanllğından :. 
İskenderun Dz.K. namına 700 adet Telefon direği ıatın 

alınacaktır. Bunları vcrmeğe isteklilerin teklif mektuplarmın 
(Katar, Boy, ve Tul yazılmak ıartile) Komutanbtımııa çok 
tez bildirilmesini. 1973 9· 12 

ilin 
Beden Terbiyesi Umum 

Müdürlüğünden: 
1- Vilayet, Kaza ve müesseler Gençlik kulüplerinde Be· 

den T erbiyeıi mükelleflerini çalıştırmak üzere aşağıdaki şart
lar dairesinde ve mllsabaka imtihnile 50 Eğitmen namzedi 
alınacaktır. . 

· Bu namzedler; 1942 Temmuz veya Ağustos ayında Anka· 
ra'da yatılı ve altı ay devreli bir kursa tibi tutulacaklardır. 

11- Aranılan vasıf ve şartlar: 
a ) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bu-

lunan şartları haiz olmak. 
b ) 35 yaşını aşmamış bulunmak. 
c ) Askerlik vazifesini yapmış olmak. • 
d ) En az orta mektt>p veya muadili mektepten veya 1939 

yılından ıonra t.rbaş okulundan çıkmış bulunmak. 
e ) Nümunesine göre bir taahhütname vermek. 
g ) Müsabaka imtihanı (yalnız Jimnastik ve atletizmden 

ameli olarak yaptırılacaktır.) 
iti- Talip olanlar; Viliyet Merkezlerinde Valilere, Kaza 

ve nahiye Merkezlerinde kaymakamlara istida ile müracaat 
edeceklerdir. 

Müracaat zamanı nihayet 4- Haziran -1942 günü akşamı 
bitmiş olacakbr. 

iV- Verilecek ücret ve masraf: 
a ) 3656 sayılı Teadül kanununa göre aylık ticret ile be· 

raber kursta bulundukları müddet zarfında gllnde 150 kuruıu 
geçmemek üzere harcırah yevmiyeleri. 

b) Kazananların Bölgelerinden Ankara'ya kadar yol mas· 
rafları ve yolda geçecek günler için harcll'ah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasmda çalışma için giyilecek elbise ve ayak
kabı Umum Müdürlükçe verilecek. 

VI- Fazla tafsilit almak için Villyetlerde Beden terbiyesi 
Bölge Başkanlıklarına, kazalarda ve nahiyelerde kaza kayma-
kamhldarına müracaat lazımdır. (3154) 1962 8-12 

Ziraat mücadele İstasyonu 
müdürlüğünden : 

1- 60 Lira ücretli bir katip alınacaktır. 
2- isteklilerin memurin kanunundaki şartlara haiz olma-

sı lazımdır. /. 
3- Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih eClile-

cektir. 
4- Müracaatlar 15.5.942 gününe kadar kabul edilecektir. 
5- 16.5.942 Cumartesi günil saat 10 da mlleasesede mü-

sabaka imtihanı açılacakbr. 1955 5-12 

) 

Adana Asliye 1 inci hukuk hakimliğinden : 
Esaı: 486 
Adananın Nacaran mahallesinden 132 sayıla evde oturan 

ölü Mustafa kızı Nazmiye Tekelioğlunun Ak Mehmet · mahal
lesinden ölü Muıtafa otlu keresteci kemal aleyhine, kereste 
bedeli olan 500 Hranın tahsili hakkındaki davanın yapılan 
duruşmasında : 

Mlldeaaleyh Kemli namına yazılan davetiye arkasına me
nıuru taraf andan verilen meıruhatta, mumaileyh Kemalın gös
tari\cıı adreste olmadığı ve lstanbula gitmiş olup lstanbulun 
neresinde ikamet ettiğinin de malam bulunmadığının yazılı 
o 1 d u ğ u anlaıılmıt olduğundan davetiyenin namına ila· 
nen teblitinc ve muhakemenin 20.Haziran.942 Cumartesi gü
nü saat 9 talikine karar verilmiştir. 

Muayyen gün ve aaatta gelmediği veya bir vekil gönder
mediii takdirde gıyabında muhakeme yapılacatı ilin olunur, 

1979 

TAN sinemasında 
BU AKŞAM 

iki Büyük ve Heyecanlı Güzel Film Birden 
1 

Macera Filmleri Kahramanı Charles 
Sttarett'in binbir sergüzeştten heyecan alan 

En Güzel filmi 

Yıldırım Çete 
2 

Mısırın en büyük iki sanatkirı FATMA RÜŞTÜ ve 
HÜSEYiN SITKI tarafından çok güzel bir tarzda temsil 
edilen aşk ve his filmL 

Y~K~lAN YUVA 
. Türkçe sözlü ve şarkllı 

Pek Yakında 
Seyhan nehrikenanndaki 
ş e h r i n b i r ic i k 

Yazhk sineması 
EN BÜYÜK VE EN MUHTEŞEM 
F 1 L M L E R L E AÇILIYOR 

• 

\ 

Adana As. Sa. Al. Komisyonundan: 
1- 300,000 Kilo ekmek açık eksiltme ile pişirtilccekt~ 
2- Muhammen bedeli 45001\ra olup ilk teminatı 337 

ra 50 kuruştur. 
3- ihalesi 28/5/942 Perşembe günü saat 15/30 dad•\

1 
4- Evsaf ve şartnamesi heriÜn komisyonda görüleb.1 ~e 
S- isteklilerin belli gün ve saatta te'minatları ile birlı~ 

komisyona müracaatları ilin olunur. 1980 12-15-21 .. 26 

Adana As. Sa. Al. Komisyonundan: ., 
1- 4000 Kilo Süt ve 8000 kilo yoğurt açık eksiltıne tl 

satın alınacaktır. jS 
2- Muhammen bedeli ceman 2440 lira hk te'minatı 2 

liradır. 
3- Evsaf ve şartnamesi hergiin komisyonda görillebilit• 
4- ihalesi 28.5.942 Perşembe günü saat 16-30 da yaf 

lacakbr. ·~· 
5- isteklilerin belli glln ve saatta te'minatları ile birl~6 

te komisyona müracaatları ilin olunur. 1981 12.15~21· 

. ilin . ·~ 
20 Lira kadro maaşlı Viliyd Merkez Nnfus kitipliğı !~ 

Karaisalı Nüfus Katipliği mllnbaldir. Aşağıda yazılı şer•'
baiz olanların ellerindeki vesaikle birlikte 18.5. 942 Pazarte ~ 
günü saat on beıte Viliyet makamına mllracaat eylemele 
lüzumu ilin olunur. ~ 

1- Orta mektep mezunu olmak veya her hangi bir d 
rede maaşlı olarak milstahdem bulunmak, 

2- Askerlikle bir ilgisi olmamak. 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle iş yapar. Komi•· 
yonda herşeyi yerine satar. 

Telgraf : DOCU AMBARI 
Telefon : 218 1876 1 - 30 

ADANALI 
Zekeriya 

DOKTOR 
•• ozveren 

Adres : Kuruköprü Trahom Dispart" 
seri Karşısında Hane No. 21 

~ 
-------------------~~·f'' imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL U. Neşriyd Müdürü ı Avu~•tU:Ü~ 
Baaıld1iı yer : BUGÜN Matbaası YAVf.R0'2""' 


