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Vilô.getlerdeki Stok Vaziyetine Göre 
kmek bir gün 300, bir~·gün 150 gram 

larak Verilecek 

aŞe müsteşarlığı
nın valilere tebliği 

-- -----
Karar geni mahsul alınıncaya 

kadar devam edecek 
Ankar; 7 (Haa~;~;i;den) - He;;ün verilmekte olan 

ekaıek nıiktarıoın tenzili hakkındaki kararan tatbikine bugün lstan· 
bulda olduğu gibi yarından itibaren de Ankarada ve lzmirde başla· 
nııcaktır. Muvııldrnt mllddetli olarak alınan bu karar yeni mahıol ah· 
nıncaya kıdar devam edecektir. 

. iaşe •üsteıarlıiı, valiliklere göaderdiii bir tebliile, eldeki stok 
vnı~tine göre bu kıırarın tatbikine reçmelerioi bildirmiştir. 
b' knuık istihkakları yeai bir emir verilinciye kadar bir rün tam 
ır güo yarı iıtihkak üzerine verilecektir. 

Diyago 
Suarez 
diiştQ 
'Çörçil'in 

beyanatı 
Madagaskarı iş -
gal teşebbüsü üç 
aylik hazırlıktan 
sonra yapılmış 

Ankara 7 (Radyo gazetesi) -
Madarııskar'dan gelen haberler 
Diyago Suarez üuünüo teslim ol· 
dutunu bildirmektedir. Ba suretle 
lngilizler Madaga kardı. ilk hedef. 
lerine varmış bulunuyorlar. 

Bazı lnriliı razeteleri bütün 
adamn vo bu adaya yakın diier 
küçük adııların da i11alini ısrarla 
latemektedir ler. 

lariliz Başvekili Çörçil burüo 
Diyago Sôarez'in teılimi etrafinda 
bir demeçte bulunmuş ve demiş · 
tir li: 

4l- Üç aylık hazırlıktan ıon· 
ra !tara, deniz ve hava ltuvvetleri 
miz\e yııpılan Madagarkarı işgal 
teşobbüııü iki buçuk rünlnk harpten 

sonra sona ermiştir. Harekatta az 
kan akıtmak prenıibin takip et· 
lik. Askerlerimiz cesaretle harp 
ettiler. Frıınsızlar da kahramanca 
müdafaada bulundular.» 

Haber verildiğine göre, Mada. 
gas\:arın işğaline, Amerika genel 

kurmay başkanı Marıal ile Ruz 
veltin şahsi mümessili Harrl Hop· 

kins Londrıda bulunduju ıırada 
karar verilmiştir.Amerika ve logil
~ere larafıadao verilen mü1terek 
ararııı tatbiki loriltereye bırakıl· 

mıştır. 

Alınan 
ablak dn .. u~a,ıeteleri, bu hareketi 

v .. lltüııe d l'l l L 
röıtermektedlrler, e 1 o araro 

Amerika radyol . 
' d arı ıae Ko 

rldor un üımealn\ ele l ' re. 
nuo Fransa tarafından Ha· adr~k, bu, 

ın ıçi · • 
Japonlara tesliminin bir ~ının 

ld • 'dd' L 
0•hceıi o orunu 1 ıa etmededlrler. 

Boston radyosu şöyle de11ı L 

t d• e11;. 
e ır: 

" Lavııl, vatansızlık veya va. 
tan haini olarak bu harpde baıh 

başına bir varlık olmu;tor. O hor 
ıeıyl her zaman aatabilecek kabı. 
lly ttedlr. Fakat Fraoıızlarıa yüz. 

Alman 
generalleri 
Almanya 1942 de 

harbi kaybederse 

Sulh teklifinde 
bulunacaklarmış 

Ankar:ı 7 (Radyo razeteai) -
Boston radyosu Almanya hakkında 
dikkate liyik bir haber vermiştir. 

Ba habere röre, Alman generalle
rinden bir grap -başta Bravçiç 
oldu~u halde- toplanmı1lar, Al· 
maaya 1942 de harbi kaybederse 
ıulbıı kazanmak için tedbirler dO· 
şQnmüşlerdir. 

Eior harp kaybedilirse, rene· 
raller, her şeyden Nazilerin mesai 
olduiuou söyJiyerek Nazilikten le· 
mlzlenmiş bir Almanya adına sulh 
teklifinde bulunacaklardır. 

~u haberin büyük bir : ihtiyat 
~le telalddai ıerekmektedir. 

de 95 i onun ne old • b'l" lar.,, uguou ı ıyor· 

. Parlıte çıkan gazeteler, Vişi· 
nıo harekete geçmesini iıt kt 
dirler. eme e· 

Vişi 7 ( a.a. ) - Madaraık 
hadiselerine aid olarak Franıız r:: 
mi ajanıı tarafından neşredilen ha 
ber ezcümle şöyle deaıektedir· 

«Diero Suarez koyunda,· yar
dımcı kruvazör «Biurainvilleı. ile 
her biri 1500 tonilatoluk «Le He 
ros» ve cBeveziers» denizaltıların. 
dan ibaret 3 Fransız harp gemiai 
bolunu yordu. 

Muhasamat başlayınca, 3 Fran 
ıız remiıi, kıyıya yaklaımalarına 
ve asker çıkarmal•rına mani olmak 
için hemen İngiliz filosuna karıı 
taarruza reçmişlerdlr. Fran!IZ ge• 
mileri bilhassa hücumlarını içlerin. 

de 5 - 6 bin kişilik cenup Afri· 
kılı askerler bu!unan taşıt romile
rine tevcih etmişlerdir. Çarpışma 
esnaaında cBougaiovitl&» ve cBe· 
vezlera» batmıştır. 

logiliz filoıu, Coorler koyuna 
hafif tanklarla desteklenmiş kuvvet· 
ler çıkarmıştır. 

Fransız kuvvetleri bir tabur 
aın~temleke piyadesiyle 200 bahri 
~~hden ibarettir. Bunlar şiddetli 
ırk itıkavemet röstermiıler ve bil' 

ço 01riliı tankını tahrip etınişlerdir. 

Eski Fransız kabineJinin Laval'le Mareşal Peten'i bir arada gösterir resmi 
c en solda Amiral Darlan da görülmektedir » 

Fevkalade hallerde 

j 

HAKSIZ MAL 
iKTİSAP EDENLER 

Müebbeden memuriyetten mahrum edi
lecek ve mallari müsadere oıunaCak 

Ankara 7 (Hn· 
susi muhabirimiz· 
den) - Fevkala
de hallerde hak-

:c::>OCC<XOC< - '"'Cr: ~ =ooowww Şahısların ken• 
Meclis ruznamesine alınan kanun layihasında diterile 1tarı veya 

Adliye encümenince tatil ve ilaveler yapıldı ::~1a1:;;01:tt~;~: 
==== : :::::::x:: :::X<Xo:ıc:o :::ox ::.::=: :c:ccc::::c ;ı:c: :-- Y 

tız olarak mal iktisap edenler hıkıundaki liyiha b u 1 u n a n ç o c o k l a r ı n ı n yaşayıf tarz· 
meclis ruznamesine alıodı. Liyihayı en ıon tetltik lırı veya mali durumları relirlerile mlltenuip olma· 
eden adliye encümeni bazı tatil ve llivehr yapmış· yanlardan bu kanun hükümlerine tevfikan bir be· 
tır. Liyibanm aldıiı ıon şekle göre, bu kan1Jn hn. yanoame istenebilecektir. Mal dıırıımunda ıayrimen· 
kümleri; kol mallarla para, esham , tahvilat, ltıo, mllcevber 

1- Dsvamlı veya muvakkat surette bir amme ribi menkul mallar her tllrlü alacak ve diğer haklar 
vazifesi veya hizmeti rören devltt lveya diier her dahildir. . 
türlü amme müeHeİoleri memur ve müstahdemleri; Beyanname mahrum olarak iıteoecektir. 

2- Devamlı veya .m~vaklcot surette ücretli ve· 1 EylOl 19~9 tarihinden itibaren her ne suretle 
oloraa oJson vazife veya hizmetlerinden ayrılmış ve 

ya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir amme ayrılacak olanlar dahi bu kanun hükmüne tibi ota. 
vazifesi veya hizmeti gören diğer kim.eler; caldardır. Bu kanua fevkalade hallerin sona erme· 

3 - 3659 sayılı kaououn ıuevzuuoa giren mües- sinden itibaren reçecek beş yıl içinde fevkalade 
seselerde hizmet edeoler; hallerde hakıız olarak mal iktisap etmiş olanlar 

4- Amme menfaatlerine badim cemiyetlerin hakkında dahi tatbik olunacaktır. 
idare uı.ovlarile ücretli veya ücretsiz memur veya 1 E.ylQl 1939 tarihinden bo kanunıın neşrine 

müıtab~emleri; . kadar reçen müddet zarfında hakıız olarak mal ik· 
5 - 2556 sayılı hakimler kaııunuoun tıhKik tiaap etmiş olanların malları bu kanun bükümleri 

ve takibe dair olan 6 ncı babı hükllmleri mahfuz dairesinde müsadere edilaıekle beraber, haklarında 
kalmak ıartile, hakim ve müddeiumıımilerlc hhim milebbedcn memuriyetten mahrumiyet ctızaaı veri· 
ııoıfıodan sayılanlar haklarında tatbik edilecektir. lecektir. . 

Fransız 
kabinesi 
toplandı 
Bir Alman 

askeri :heyeti 
Fas' ta 

Almanga'da esir bu: 
lunan 35 bin Fransız 
taggarecisi seıbtut bı· 
rakılıgor 

Londra 7 (a.a) - Almıınya'da 
esir bulanan 30 - 35 bin kadar 
F ran11z uçak ;pilot ve makinisti 
serbest bırakılacaktır. 

E,as hedef, bu kavvetleri in· 
giliz hııva hücuınlarıoa karşı Fran• 
tanın müdafaasında kullanma\::tır. 

Moıkova 7 (a.a) - Royter 
bildiriyor : 

Bero'den Sovyet ajansına ge• 

len bir habere göre, Alman &'enel 
kurmayına mensup sabaylardan 

mürekkep bir heyet uçak meydan• 
ları ve telsiz istasyonları kurmak 
mııksadiyle Fas kıyılarında ve ha· 

va üslerinds tetkiklerde bulunmoı• 
tur. 

iyi haber alan mahfillere gö• 
re, FBB umumi valisi general No
gef Fransız Fasınıı Alman kıtaları 

relmesine muhaliftir. Dlier taraftan 

başvekil Lavalın Almanların Fas• 
dan faydalanmak hususundaki iı· 
teklerinin kabulü içio ısrar ettiği 
tanılıyor. 

Loodra 7 (a.a)-Deyli ekiıprea 
razetesi, Fransız kabinesinin dfto· 
kü toplantısında mllhlm kararlar 

verildiiini yazıyor. Kuvvetçe dör· 
düncülüğü muhafaza eden Franıız 

filosuna Darlan tarafından verilen 
talimat Vişinio kat't kararinın Uk 
işareti olacaktır. Bo talimat yakında 
bilinecektir. 

Tulon'dakl filo denize açılına· 
ğa hazır bulunuyor. 

Rus cephesinde 

Zehirli gaz 
harbi mi 1 

An\cara 7 [Radyo srazeteslJ
Haber verildia'İne 1rört1, Rııılar ve 

Ankata 7 (Radyo gazdeıi) -
lnriliz bava boınbardımaoları kısa Hambufg 

Almanlar c"pbe gerilerine m~him 
miktarda uhirli f"'- mermllerı ve 

lıiıoın teblıii : vasıtaları yığnınktadır. Her iki ta• 
Bilyllk. teşkili h• linde hareket f h' ıı· ~ar kullaomaia teıeb. 

faaılalarla devam etmektedir. 3 
mayısta Hamburi', ıimdiye kadar 

miıll rörülmemiı şekilde bomba· 
lanmış, şehrin ıimal mahalleleri ki 
milen yakılmııtır. 

5 mayn geceıi, loriliz sahil· 
lerioden 1300 kilometre mesafede 

Oanzİf körfezindeki Gidinya lima· 
Dl ve limandaki Alman hllrp remi 

leri bombalanmı1tır. 

loriliz tayyareleri ayni rece 
cenubi Almanya üzerinde uçmuş· 
lar, Ştütrart'ı ıtır şekilde bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Şimali Franaa sahilleri üzerin
de bazı doklarıı da hilcumlar ya· 
pılmııtır. 

Şimdiye ka.dar miJli 
görülmemiı şekilde 

Bombalandı 
Şehrin şimal mahal
leleri kamilen yakıl
dı; Ştütgart da ağır 
bir hava hücumuna 

uğradı ....... ------
Loadra 7 (a.a) - Hava nazır· 

ra ın ze ır • 
eden bomba uçaklarımız dün gece bilı edecekleri ihtimal içinde gÖ· 
cenup Almanya üzerinde yeniden rülmektedir, 

uçmuşlardır. Ştütgartda ve baıka r.toakOV8 bUyUk elçlli· 
yerlerde endllstri bedeflerioe hü· ~imiz itleri 
cum edilmiştir. Nant'tald duklarda 

Ankara 7 (Huuıi)- Moı'cova 
bombalanmıştır. İngiliz uçaklar•, bilyllk elçiligimiz itlerini tedvire 
işğal edilmiı arazide Alman. ~av; koaıo1oılardan Cemal Gönen tayin 
kuvvetleriylede harp etınııtır. edildi. 

uçaiımız dönmedi. :zzs !!!!!!! ·-------------

- 1 e komi· l DUyunu umurn Y 
lfAI k•ldırddı 

ser • b" 1 • 
7 (Huıuıi muh• ır mız· 

Ankara ı · · • u umumiye mec 111uın 
den)- tOily~5°.x.vedilmeıinden ıonra blikOme çe • • 

•1 1 kalmayan dnyunu amumıye 
vazı eı , 
koaıiıerllj'I de ilra edılmektedir, 

Milli Piyangoda 
kazanan numara· 
lar ( ikinci sayf 8 . 

mızdadıra) 



2 

TETKiK·=== 
MADAGAS· 
KARADASI 

ı • Adada çok nriliz kavvetle -Y .. .. d . b , 
rinin çıktıia b~· er yuzun e şemsıye- ayvan da yetifti· 

ber verilen Ma- nİn en bol 0 J d U gtJ u rilir. Her tarafta 
da L d 11jır, koyan, ke· 

ru .. ar a a • • 1 k t M d as -~frikaoın cenap mem e e a ag çi, domuz sürüleri 

dotasanda. Por- gardır. Her Madagas- rörülür. Kümes 
telıiderin Mozam. ) b ·r em hayvanlara da bol
bik mllıtemlekell gar ının en az 1 Ş - dar. Madagukar-
kartııındadır. Af. s j y e s j v a r d 1 r. da birçok et kon
r 1 k a kıtuındao ==-:-=~-~ -~ serve fabrikuı 
Mozambik kanalUe ayrılauıtır. in vardar. Keailen hayvanların etile 
giliz lmparatorlaiana dahil Kap ko~1erve yapalar, derileri ihrac • 
domlnyoaa adanan cenap kıyıları · edıfir. 
na çok yakındır. Adanın askerlik Adanın ıark ve rarp kııımla· 

BUGON 

Posta puJunun 
tarihçesi 

Bir a11r evvel mektuplara pal 
yapqtıralmıyorda. Mektubu 

veya paketi alacak olao, pos• 
ta ücretini veriyordu. O Z.manla 
ra en iyi posta hizmeti lngiltere
de l'&riUüyorda. 

' 

19 Mayıs gençlik 
bayramına hazırlık - -___ Dun vlMyette toplanan bir komi•·---

- yon Hlren proıramını te•blt etti _ 

D 6n saat 16 da Vıliyette Valimiz B. Faik Ostlloün bqkanhiın· 
da askeri komutan B. Faik Timar, C. H. P. Seyhan idare H .. 

yeti reiıi B. Rdat G&lek, H.lke.A ...W B. izzet Bllrer, Bed• Terbiyesi 
Müdürll B. Rıza Salih Sar•y ve Maarif M8dlr& B. E.krea Gllr1eldea 
müteşekkil bir komisyon toplanmıı, 19 Ma11s l'ençJik bayramı t&renlae 
aid projnmı t•bit etmlttir. 

Dün saat 17 de de kız talebeler, ıehir stadında Beden Terbiyeıl 
öiretmeni Bayan Fehamet

1 
Taçkın"ıa idaresinde Beden ı-.w, .. ı prova· 

lar1 yapmışlardır. 

8 .,.. 1942 

Millf 
Piyango 
1 O uncu tertibin b • 

rinci çekilişinde kaza 
nanlar 

Milli PIJaal'onan 10 uaca t 
biriacf.çeldlişi d&n Ankara ı~ e 
de yapılmlfhr. Kazanan namar 
bildiriyoras. 

20000 lira 
018938 

10000 lira lcazananlar 
32571 ı - 084233 bakı•ından ehemmiyeti çok bü • " r•niı ormanlarla kapbdır. Ba 

yllktllr. 0rınanlarm mesabası 10 milyon 

Hnsasf postacılar atlar iize 
rinde kendi mıntakalarında mek· 
tap veya pak•tleri sahiplerine da 
ğıhyorlardı ve banlardaa Gcret
lerlni topluyorlar,h. Bu fayretli 
çahımaya ratmen varidat pek 
azdL 

Ocrıtleria, adreslerinden top 
lanma11 ihtilaf doğaru)orda. Me. 
saf enin azanlağu ve yolan ıarph . 
ğını ileri sllren seyyar poatacıla· 
ra, adres 1ahipleri istedikleri ile 
retleri vermiyorlardı. 

---------------------------....... --4GI>• ..__ "-••-· 

Baruı Atlaotik ile Hint Ok· hektar tahmin ediliyor. Aiaçlarıo 
yanasanao anahtarı mesabesiaded~r. ço;a A.frlkanıo ııcak k111mlınndakUer Hava sehitlerimizin 

hatırasını anma günü 
234569 - 0828S2 -
019084 

Ba adayı elinde tatacak devletın gibidir. Baobap ataçlarana da sık 
Afrlkaya da hilıim ol1Bası müm. 11k raslaoır. Madal' .. kar çok mik· 

2000 lira lcaza 

kindar. tarda kereste ihraceder. 
031371. 045732, 050179. 
84958, 92078, 114693. 1 
149771, 150094, 212502, 
251539, 272590, 282570. 
334747, 347512, 351153, 

Madal'askann aıe1ahası 592•· Adamn idare şekli 
350 kilometre karedir. Yani ba a 

Nihayet bana çare olarak 
mektup veya paket poıtaya, s•y· 
yar postacıya verilirken ücreti 
peıin ödenmesi kabul edilmiı. fa. 
kat banda da yine anlq.mamaz. 
lık çıkmııtar. 

da b6t6n Franaadan bGyükUlr. Ba
na makabil nüfusa pek az, ancak 
3 milyon 750 bin kadardar. Bunun 
25 bin kadarı Frao11zdar. Adanın 
orta kısmını teıkil eden basık yer
leri çok ıicak ve rütabetlidlr. Ba 
ralarda birçok bataklıklar vardır. 
Fransızlar bunlardan bir lmmıoı 
karatmakla beraber rene bu ha 
walide yqamak çok l'ilçtllr. Dai· 
lık kııımlarm hava11 daha serin 
ve 11ifamdar. Baraluda en çok 
ııcaklık 33, en az sıcaklık da 16 
derecedir. 

Madal'ukarda ikincitetriadea 
marta kadar yağmur mevsimidir. 
Rer rnn darmadan ya imar yağar. 

Adanın orta kısmı ba yagmar· 
lardan göl halini ahr. Marttan ikin· 
cit91rine kadar İM hava karaktar. 
4 ay yaimar mevaiminde akan ne 
birler karar. 

Adanın ıark sahili daihk ve 
ormaolaktır. Havası daha Milam 
oldajıından, bnyük ıebirler de ba 
radadır • Maamafif Madaraskarda 
aGfaıa 20 biad• yakan şehir yok· 
tu. Majaol'a• Antslrabe, Diel'o Sa · 
aru l'ibi bqlıca .. birlerioio oüfa 
• onar bin• reç•ea. Adanan mer· 
kul olan Tananarive'io nüfaaa 20 
bindir. Diego Saarez adanın en 
tlmalinde, rüzel körfezin içindedir. 
Buuı mükemmel bir deniz ilsaü 
haliae l'•tirilmiıtir. 

ladagaskarhlar 

Madaraıkarın yerli halk1na Mal· 
racbe (Mall'•f) denir. Bun-

ların hepsi zencidir. Bir efsaneye 
söre ba adada iptida cüceler ota· 
rvmq, sonra zenciler relip yer· 
let•itler. 

Son uırlarda Araplar, nihayet 
Avnpahlar relmiı. Zencilerin A VUI 

tralyaoın ti .. Undeki Yeni Gine, 
Salomoo adaları l'ibi Okyanas ada
lanndaa reldikleriai iddia edenler 
vardır. 

Banan auine olarak Malrat· 
larm Afrlkadan r•ldikleri fikrin· 
de bnlmalar da çoktv. Yerli bal· 
km Uauı Okyanu adalanndakl 
zencilerin U..n1Da beazer. Bana 
mukabil Mall'•tlar t•kil itibarile 
Afrika sencileriadea b ... n fark· 
11zdarlar. Ba itibarla banri iddia· 
am doğra oldajıaoa tayla. etmek 

rtıçtllr. 
Malrqlar1n çofa Hıriatiyaacbr, 

Adanın timallode oturanlar araıın· 
da Miiılllmanlar çoktur. Antakan 
d•ilea ıimal halkı ekseriyetle ... 
kindir. 

Mabafalya adı •erilen cenap 
halkının İM çoia kavracı, hayvan 
bartwdır. 

Ziraat, hayvancllık . 
Madar11kar halkının baılıca lti 

ziraat we hayvan yıtiıtir-

aektlr • Adanın orta lusmında 
pirinç yetiftlrilir. 

yerli balkın bqlıca rıdaıı 
plrlaftlr. lat1h11l fada oldaj-andan 
.... blr miLtar da ihracedllir. 
Plrmtt. IODra m111r, patateı, ara· 
ılt, .._ b-.ı, kabH, kakao , 
......,. .... ,.,... -..ıyet iti-
barU• çok .... tlldlr. 

Mad.araıkar ad•ımı 1500 ıene. 
sıne kadar kimH bilmiyordu. 

O tarihte Portekizli ıeyyab Diego 
Dias adayı keıfetmittir. Arkasın· 
dan Hollandahlar, Fran11zlar akm 
ederek buradaki zenrinlik kaynak
laranı lıletmete kalkqmışlardar. 16 
ve 18 inci aıırlarda Fransa sahil
leri ele reçlrmek iıte.11,fakat ••• 
vaffak olamamııtır. 

Nihayet 1815 te Fransa, ada· 
nın yerli hükllmdarile bir mukave
le yaparak himayesini kabul ettir. 
mittir. 

Fakat bir kısım halk Fransayı 
t1D1mıyarak muharebeye devam et. 
miıtir. Nihayet 1885 te yeni bir 
mukavele yapdmıştır. Fakat 1895 
te Fransız fenerali Dacbesne, ma 
kaveleye riaret edllmediiinden 
bahsile harekete l'eçmiı, Tyaoa· 
vire şehrini i1ral etmif, kraliçe 
Raoavalooaya yeni bir mukavele 
ima ettirmlftir. 

Fakat ert91i Hne yeai bir İa· 
yan çıkbğındao, Fransa, adayı müs· 
temlekeai haline koymqtv, O ta· 

rlbten 1905 NDeaioe kadar l'•De• 
ral GaW•i Hli 11fati1le adada 
kalmıı, bir çok islibat yapmııbr. 

Madac11karda 694 kilometre 
uzanlakta timeadifer battı, 3000 
kilometreUk iyi yol vardır. Adaaın 
toprak altı serveti de. boldur. Al· 

tan, l'B•llı, ba~ar, kömür, demir 
balanduia ınlaıdmııtır. Fakat ban· 
lardan istifade edilmemektedir. 

Şemsiye memleketi 
Ma-.askar ad111na ıemaiye 

memleketi denilebilir. Dün. 
yanın hiçbir tarafında bu adadaki 
kadar çok ıe .. iye yoktur. Mada· 
gaakarda herk•in en az bir ş•m· 
siyeıi vard1r. 

Banlar yatma' için deiil, rü 
neı için kallanılar. Madaraıkar ıe
birlerinde, bilha11a Tananarivede 
adım baımda bir ı•msi1ecl dllk· 

[ De.ama llçiiacllde ) 

Ea nihayat posta palaaan ya 
pııtınlması balaomqtur. llk posta 
pala lngilterede 1841 seneıiode 
tabedllmiıtir. 

Bir kaç ay sonra ltviçrede 
pal buılmıı. we Fraosada iae da· 
ba r•ç olarak ban\aata ....... 
mııbr. 

Posta palunu k91feden Rovland 
Hildlr. Sonradan ba hizmetine 
makabil bir heykeli dikilmiıtir. 

• 
Taıtlıi bir 

delil .._ ____ _ Loodrada son 
zamanlarda ga 
rip bir diva 

l'Örülmüıtllr. Edward Newtoo na 
mmda bir tacir, Joba Smitb namın· 
da birine 25 loriliz liralık bakııra 
fiti 11l1Dlf ve paruını almadıiı 
için mahkemeye bqvurarak alaca• 
iınıa tahsilini istemqtir. 

Smitb, fitleri bedelini tacire 
ödemeden aldıianı inkir etmemif, 
fakat baalaran bakara ma1aıından 
bqka yerde h:- ç bir kıyaıe 
ti olmadığı ve hariçte reçıaedlk
leri için bedellerini ödeyemiyece• 
tioi ileri sllrmliftiir. 

lnrllterede kumar yasak ol
daia için .. erek divacı, rerek 
borçla, bapia cezaa•na mahkOm 
olmak tehlikesine maraz balana. 
yorlardı. 

Fakat Newtoa t~ribi bir de 
lil iltri .Orıaek ıaretile kendiai 
mabkOmiyetten kurtalmaı, borç. 
lasuna mahkOm ettlrmeğe mavaf· 
fak omqtur. Nevton hikirl\e de
miştir ki: 

- Fit, 1708 ıenfflnde, be 
nüz kiiıt paralar baıdmamış ol. 
dağa bir samanda icadedilmiıtir. 
Zerıgioler, komar maıalaP1ns cep 
lerinde birkaç kiloluk ma ieni para 

C Dnamı llçllncllde ) 

May111n 15 inci cama r&all, • 

bava ıehitlerimizin hahrasını anma 
l'iinüdllr. Ba münasebetle aıaiıda
ki tören prol'ramı hazırlanmışhr: 

1 - Törene nöbetçi sabayla
" hariç olmak üzere Adana rar· 
nlzonandakl tekmil sabay ve aske
ri memurlarla, m&lklye memurlan 
jandarma ve polis m&frezehri, o · 
katlar •• bll .. - tefekkllller it· 
tlnk edecekler ve saat tam (10) 
da Atatilrk parkı öallnde topçu 
biobaıı Nuri Ôzaydıoın göaterece· 
ği yerde mevkilerini almış olacak
lardar. (Subaylar için kıyafet günlük 
kıy af et lir ) 

2 - Geçit resmine halkevi 
bandoaile topça alayından bir pi· 
yade böliiill, jandarma ve polis 
müfrezesi, okullar İftirak edecek· 
lerdir. 

3 - Merasim komutanı topça 
Bnb. Nari Ôzaydındar. 

4 - Saat tam 10,30 da me· 
raılm komutanı ıehitleri selamla· 
malt için (Dikkat) komutasım ve
recek •• ba komutla meruime bq 
lanacaktar. Ba komat '&zerine: 

A) Mer .. imde balaaanlar bir 
dakika müddetle nlim vaziyetin. 
d41 sayrı sasması yapacaklard1r. 

B) Sayiı ıasma11 eıaa11nda tö 

ren mahallindeki direğe hava Uı a 
•a tarahadaa çekilalf olan bay. 
rakla reımi binalardaki bayraitlar 
yavaş yavq yarıya kadar lindlrillp 
tekrar yukan çekilecektir. F abri· 
kalar; lokomotifler düdüklerini ça
mak ıaretile töreae iftirak .decek 
lerdlr. 

s - Bir dakika sonra merasim 
kamutanıaın verecefi (rahat) ko· 
mutasile saygı ıusmasına nihayet 
verilecektir. 

6 - Sayrı suımaımdan sonra 
bando matem havası çalacakbr. 

7 - Matem havuından sonra 
topça alayına •4!DSap bir manl'a 
tarafından manevra fif•fi ile bava 
ya üç el ihtiram atqi yapılacaklar. 

8 - Sayrı at11ıaclan sonra 
ordu adına topçu ala1ıadan bir 1a 

bay ,,. han karama ile halk :par
tiaJndea birer zat natak verecek· 
lerdir. 

9 - Natakludan eonra abaan 
tertip ııraaile verilecek e•irle me 
ruim l'•Çİfİ yapılacak ve törene 
nihayet ••rilecektir. 

10 - Merulm yerinde inzibat 
Adana merku K. Villyet jandar
ma alay K. n emaiyet m6d&r6 ta 
nfıadan temin edilecek ve ba ko
mutanlar merasim kamatanın11 yar• 
dım edeceklerdir. 

İçme suyu 1 Okullarda bitirme, •l•m• 
ve olgunluk lmtlhanları 

Dahiliye Vekaleti belediyeler Okallarda bitirm., ele1'e, ol. 
imar heyeti, ıebrlmizia bir an ev· ıanlak imtlbanlarmıa haal'i rllaler 

l · k b'lmeıı' · .. 'ın ve nerelerde yapılacaj'IDı kararlq · ve ıçme sayana avqa ı ı.., • 
tırmak üzere ba ayın 12 acı rüoO 

mavakkat teaiut yapılmuına karar saat 16 da maarif mlldllrlüillnde 
vermiıtir. Pek yakında imar bey!:. ıebrlmiz orta tedrieat •• tekolk öf 
tinden bi'-' kontrolör gönderilece~ retim okallan mlldllrlerinia İflirakile 
ve hemen faaliyete r•çllecektir. maarif mlldllril B. Ekrem Gllnelia 

• baıtt.Dhiında bir toplantı yapıla · 
Köy okullar1nda imtihan· caktır. 

lara b•tlandı 
Dllnden itibaren viliyetimiz da· 

hillndeki köy okallaranda imtihan 
lara bqlanmııtır. 

Çok yerinde bir takdir 
Kadıköy Biçki - dikit karsa 

aerl'islnin açaldığını l'eçeolerde ha· 
ber wermİf, kar1 öj'retmeal bayan 

006283, 011294, 039633, 
046169, 062765, 064286, 
088026, 122049, 142754. ı 
146302. 203377, 217277, 21 
224108, 232098. 238724, 
261111. 
262233, 263572, 273222, 
311107. 311532, 315698, 
324175, 328963, 350192, 
371396, 380185. 385238, 
390702. 394950, 396045, 

Diler iluamigeı.t 
Son dört rakamı 9004. 

olan biletler bet•ryllz, aoo 
kamı 245 olan biletler yO 
ilç rakamı 953 olan biletlll 
ıon Gç rakamı 139, 460, 7sl 
972 olan biletler y1rmlıer, 
rakamı 72 olan biletler 
IOn rakamlara 4 ve 9 old 
ikifer lira kaunmıılardır. 

Mallye tetkHll• 
deiltlkllklet 

Ankara 7 (Huaii 
mizdeo) - Fevkalide abf 
züaden zaman zaman 
:ıram yapılmıı olmaıı dolay 
liye varidat tqkilitıarn 1tl 
mq ve kadronaa l'enifl 
icap etmittir. Ayni aaretle 
.... ft8ioia de itleri çoial 
tabıillt kadrosunda da baı• 
ıiklikler yapılmasına lilsalll 
miif, ba maksatla baz1rlaoall 
mecU.e •erilmiftir. 

Uyibı esaslarına rör., 
dat amam mGdürlllill vası 
l'iler ve nsıtalı vergiler 
iki amam mlldGrlBie ayrıllll 

Sabiha Erdotanın mavaff 
bildirmiştik. Memnuniyetle Ö 

fimlze &'Öre, l'enç ve çalıt 
retmeain bapmı bir dered 
ile mükifatlandardmııtır. 

eı==========================================================:::::=ı-

l---1 T_a_ri_hi_R_om_a_n_:_3t__.I 
Beıenyöoüa karısı bırİltiyaa bir Bal· 

rar kadmı idi. Kocası da hıristiyanhia 
kartı bir meyil da1ayorda. 

Kendi maotosana rösterilen hasusi 
h&rmetten cesaret alan Omodenio içinde 
&Um papaslar gibi viaz etmek beveıi 
•yandı. 

l 
V&ua meçhul bir papasın fU cllmle· 

•rUe batladıı 

- z.,.ı vkadqlaruaa aaldıraa kö
pekler rlbi °'-JIDI hlllerini düımanlan · 
na kartı mahafua edea we kardetÇ• I'•· 
çinea domuzlara .,._eıhal 

Vaaz eınasında talaaf 1.!-•• • 1 · , --.a aı1Zer1n 
başından geçen vak alardaa '-laaacliıor, 
aruıra da yar1myamalak belledltl u..._ 
cllmleler sarfediyorda. 

Biraz önce ona nefretle reddede.a 
kara elbiaeli adam bilyük bir heyecanla 
Omodenin viazını dinlem•t• bııradı ve 
nihayet Omocleaia "Allah insanları kea· 
ne benaeterek yarattı.,, Cilmlesl lzeriae 
hiddetinden m011Dor k .. ilmlt bir •vatla 
batırdı. 

ZINDIKLAR 
- Yalan söylOyorsuol Yalın ıöyl&· 

yonan çapalca köpekl 
Omode hiddetinden bıj-ırao adamı 

hayretle süzdii ve 
- lnsaalan Allah yaratmadı mı? 

diye cevap verdi. 
- Yalan söylllyorsaol Yalan söylll· 

yorsan! K&frediyonanl Sözilo& reri all 
iki ilimin? Miloakaı .. ı ev sahibini de 

allkadar etti. 

- luaoı Allah yaratmadıyaa .kim 
yvatb? Diye aöH lrarııtı. 

Omode 
- Evet kim yarattı? Di1• illve 

ettL 

- Ş.1ian yarattı behey pıpu kıya· 
fetlne rlrmit tilkil Hanayı ve Kabili .. y
tan dotarda. Kabil Ademin evladı Hablli 
&lcltrdll ve ıeytanın torunlara dlloyayı 
istila ettiler. Sen de onların evlidı11n 
çapkıal K•dini iyi tetkik et behey I•)· 
tanın othll kanam obarlafao, her tilrlil 
içkinin doymak t.llaaez kabuhr. Yalancı· 
lıim her torla fitne ve f ... dın ıif kia ta· 

ÇEVIRRN ı 
lamudar. Allah 1enl mi k•dioe ben· 
zeterek yaralaılf ? Behey kafir Allalı 
her iylifia her gllz.Uifin meapldir. Sö 
zilnll reri al Ufirl Diı lltl çök de ba 
kllfOründen dolayı Allahtaa atlayarak 
af dllel 

OmoCle ba zalim ithamlar Qzerine 

ıqaladı. FGlüp baliaınn her adamın blr 
rGaabla dlloyaya reUr aödal batuhyor 
da. Fakat iasaalarua ........ la cebeaaem 
zebaail.-ine da7anchjuu bit bilmiyordu. 
Vaziyeti filpheli prdlltlndea lhtiJatla 
cevap verdi. 

- G&nabla doimDflalD bUe vaftizle 
temizlendim. 

Kara elbl..U adam1n rözleri panldadı. 
- Doıtlanm buraya bakıDızl Diye 

bağırdı. Bakınız tilkiyi ininde oaııl yaka· 
byacajıml Söyle bakalım ppkm Hni 
nerde ve ne ile vaftiz ettiler? 

Omode hlddetlnmue batlamlfb. 
- iki Hae evvel Marot kUIM1inde 

makadd .. IU Uel 

Semih Uygur 
- Çok tBkGr Allabal Tilki 1,t• 

dl yakalandın. Hiç bir daha elimden 

t•lamauınl Kilisenin ne oldajıanu 
yormasan? Orası kötll rablaran topl 

yerdir. Şeytanın nerede otardujıana 

yorsan? Evvelce KadGllla killaealad• 
dl IH BIAal• b&kOmet merkezinde. 
takcll9 ~ saya kim yarattı 

aua? Yme feytanl Hiç kir. kirli .. 
temizlenir mi? 

Omode hiddetinden moımor oı. 

- Makaadeı ıa ile vaftiz olan 

ne ile v~ftiz ol•nar diye batırdı. 
- Peki a6yleyeJim cahil papıı 

reni Dlnyada 'bir tek hakiki vaftiz v 
O da Seot Jao kitabile yapılan. Ba " 
Şe1tanlann .,nldllklerl killeede 
açıkta yapılır. 

- Sm her ı•JI ıead• bafka 
blliyonaa. Belki l1Um Allabm uj 
hacla baladataa• da loklr - ........ ~ 

-DnutıVar-
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~~a~IDJ oü;:.~~· SilAhlar 
Oluyor?. meCIİSİ 8 Mayıs Cuma 

~illere B •ı d• " • • • -ea,tarafı ıkıacid•· Almanyada yeni , l me ıgımızı larla ritmemek için oyan fişlerini 
ddagaskarı ıcadetoıişlerdir. • bir melcis kuruldu 

TOrklye Radyodlfaıyoa poıtalars 

Tllrklye Tıtdyoıu, Ankara Rad1oıu 

l2,30 Prorram ve memleket 
aaat ayarı. 

v Bunlar bakırdan mamOI bir yu 

ı~iıı işgal etti ? bı·ı,·yor muyuz? varlaktan ibaretti. Üzerine isimleri 
Berfin 7 (a.a) - Alman ıllib 

ve cephane nazırlı(ı bir Silahlar 
Meclisi ihdas etmiştir. Ordu ve 
silih endüstrisi mümessilleri bu 

12,33 Müzik·: Hafif Şarkılar 
12.45 Ajans haberleri. 

"J ni, atalet armalarını ve kaç paraya 
logilizlerin M&. karıılık oldofıma hikkettiriyor-

13,00 -

dagaıkar ad411• lardı. 
nı ele reçirme- y A Z A N Ecnebi bir mecmua " hiç bir şey bllmediiinlzi Bu fişlerlo bedeli, ertesi günü 

m •elisin azaları arasan dadır. 
13,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,00 Prorraaı ve memleket 

leri, Pasifik har. biliyor musunuz ?., ~aşlıi'ı alta~da ~öhretH _adamların ödeniyordu. Ödemekten imtina et 
;inde müdafaa halinden teşebbü!e REFi K zihinlerinde yer edıp kalmış sozlerınden bır 11ra gü- mek oamuJSozca bir hareket sayı· 

Helıinki 7 (a.a) - Fin reımt 
teblii'i bildiriyor: 

ıaat ayarı, 

18 03 Miizik: Faaıl heyeti. 

( P 
18,40 Muı.ik : D.ms MQziil 

l HALI D zel cümleler derlemiş. Mesela Sokrat «!emiş ki: "Bil· hrdı. Binaenaleyh Smith bu eski 
tip ıeçme erinin ilk alametidir .. 
v& Bu hareketin Franıaya Amerf. dirim bir şey v.rıa 0 dahi ~iç" bir şey ?ilm~diiimdi~ . ., V~lta!re şu fikri ananeye riayet etmek mecburlye-

Doğa cephesinde düşman, Lu. 
hi cephesinde bir alayla taarruza 
geçıniş ve bir tabur kuvvetle mev· 
ziterimize rirmiştir. Bu tabur der. 
bal tarılmış ·ve tamamile yok edil 

1. ) 
21,00 Konoşroa (lktisad saati). 

(PJ.) 19,15 Müzik Operet parçaları latı ka tarafından bildirilmesi her h • ileri sürüyor : " Ne kadar ~uşuoilraen bıç bır şey b'..l~edırl~ı o derece tindedir. 
· b' k an iyi anlarsın! Moote•quioo: Pek çok okumalı, azıcık orrenebılmek için .. ., Hakim alacaklının bu ta,.lhi 

A
. 19,30 Memleket ıaat ayarı ve 
ıans Haberleri. ~ı ıt ~rşıl.ığa engel olmak için Demektedir:• Footooelle'e ıöre: delilini varit rörmüş ve Smithl 

r~nsa uzerıne aiır bastığını gös· ,, Bı'lmedilderimizi kıyas edersek bildiklerimiz pek azdır; batta bazı markaların bedeli olan 25 ıterliol mlştir. Düşman kayıbları 500 ölü
ye yükselmiştir. Tabur komutana 
ve 50 er esir alınmıştır. Yapılan 

bir karşılık taarruz sıra11oda düş

manın, başka bir alayıoan müna· 
kale yolları işgal edilmiş, bu alaya 
mahıuı tren do tahrip olunmuştur. 

l9,45 Müzik: Klasik Türk mü. 
ziği programı. (Şef: Mesud Cemil). 

terıyor. 
kere bilmediğimiz şey, a11l bilmeldli'imiz lazım relen şeydir.,. Pline : ödemeie mahkOm etmiştir. 

Amerika tarafından Franıız "Bir tek şüphe ıötürmez hakikat vardır; bildiklerimizin hakikat olmadı- 20,15 Radyo razetesl. 
20,45 Mnı.ik: Saz e1erlerl. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Temsil 

' büyük elçisine verilen notada bir iı-. ., Diyor. Svvift de öyle dü,ünüyor : Bu dünyada her bildiiimlzin 
barb hareketinin yalnız İngiltereye saj'lam oJmadıj'ından başka tam sailam bir fikrimiz yoktur.,, Oucloı, 

Madagaskar 
adası değil, Amerika ile birlikte bütün cabil liii üç dereceye ayırıyor: " Bir şeycikler bilmemek; bildiiini fena 

birleşmiş mllletlere katşı düşmanlık bilmek; bilmesi lizım reldi(inden başka şeyleri bilmek!,, ( Bqtarafı lklnclde ) 
kinıoa raslanır. 

22,00 Müzik: Radyo Salon or. 
kestraeı. (Violonist Necip Aşkın). 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Aillnı Haberleri ve Boraalar. 

sayılacağı haber veriliyor. Fakat cahilliğin en kötüsü ve tehlikellıi şunlardır : Bilmediği şey· 
işgalin sebebine gelince Ame lerden bilirmiş ribi bahsetmek ve bilmediii işlere biliyormuş gibi karıı- Afrlkaoın difer kısımlarında 

yerliler güneş altında gezdikleri 
halde Madagaakarlılar şemsiyesiz 
adım atmazlar. Şemsiyeler büyük 
olmakla beraber ekseriyetle zarif. 
tir. 

24 olsan · 5 mayuı arasındaki 
müddette Fin lutalan cephenin bu 
keıimlndd düşmanın 100 kadar 
taarruzuna püskürtmüşlerdir. Ayni 
devre esoaıında düşman kayıbla 

rmın sayııı binlerce ölilyü bul 

rlkıı notası, buna Mihver devletle malr ... Bana öyle reliyor ki dünya idaresi birinci cihan harbi sırasında 
rinln ve bilhassa Japonyaoın Mada- ve ıonradan o kabil bilmediğini bilmek ve bilmemeği başa ~eçmek için 22,45 -

gaakarı almaaı yahut kultanmasın· kHur saymaz adamlar elinde kalmasaydı ikinci cıhao harbi patlamaz, 
dan müttefikler için doiacak bü· arz bu feliketle karşılaşmazdı. Asrımızın en büyük koruıu ihtisası hiçe 

22,50 Yarınld Program v e 
kepaoaş 

yük tehlike ile hakim göstermeie aayuak herkeste her şeyi bilmek ve başarmak iddiasıdır. Eskiden bir 
çalışıyor. lngilizl• Fran11z arasındaki farkı belirtmek ve ikincisini kabahatli gÖs· Kumaşların, güneşin 11cıklıiı 

nın mümkün oldufo kadar a-eçme. 
sine mini olacak kadar kalandır. 
Caddelerde yalın ayak, fakat zarif 
şomıiye ile rezenlero ıık ilk raı· 

lanır. 

muştur. c. müddei umumt-
Madagaskar adasının Hint de- termek için bir kıyasta bulunorla~dı : Londra ıokaklarında relişi rüıel 

db.indeki vaziyeti gözönünde tutu· birini durdurarak ona iş başına geçmek isteyip istemediği 1'orulunca der• 

Bandan baıka, topçularımızla 
Alınan pike açıkları, bu iki mev liğinden: . 
zide düşmana aiır kayıblar verdir· Adananın istiklal mahalleıinde 

larıa, Japonyanın oraya çıkma11, miş ki: " Bu benim mesleğim değildir.,. Fakat Paristeki adam şu ceva-
y~hut oradan istifade etmeıl loriltere bı vermiş : '' Hıy hlly, programım bile hazırdır 1., Bugün o bakımdan ço 
ıçln gerçekten ne büyük tehlike ;o milletler arasında pek fark kalmamııtır, sanıyorum. 

mlşlerdlr. oturur ve Siptillide 65 No. in dük· 

Kara cephesinin başka kesim· kin 11hibi Mehmet oğla 321 do. 

olacağı derhal anlaşılır. Yukarda babıettii'im mecmua, başk" bir sütununda Victor Hugo,nao 
terinde kayda deier önemli bir iamla Ma!taf a .. Nadıçlçek milli 
şey yoktur. Hava kuvvetlerimiz korunma kanununa muhalif olarak 

öirenilmiştir. Sonra 31 ikincikanon h fazla fı'atla darı sattıaaodan Adana Japonya Seylan adasını, hatta gülünç bir cahilliiini kaydediyor. Şair bir mısraında diyormuş k\ ; "As· 
Avustralyayı alarak Madaa-askarı fodal çiçeklerinin dolgun katmerlerinden havaya taze rayihalar yük1eli· 

cep enin cenup kesiminde, düşma • 
1915 te, Almanlar, Polor.ıyada Rus· w k 1 k '- ll d w ı." aslı'ye ceza mablı:emeslode yapılan 

~a ele geçirirse, Hint denizi lııgl· yor.,, Meierse bu nebat tamamiyle kokusozmoş; ayrıca çiçekleri ne do). 
ız donaomaııoa ve vapurlarına ta gon, ne de katmerli imişi Fakat bu romantikçe bilgiıizlik, XX· asır 

nın sıgıllf" o ara · ~o an ıgı ~oy-
lara karşı, gözyaşı döktüren gaz· l . b b l b 1 d durucıma•ı •onunda 4180 sayıla ka· 

erı om a amış, ura ar a yangın- v " " 
ler kullanmışlar; fakat hava çok nunun 59-3,32-A fıkrası ve 63 lar çıkarmış ve bir mühimmat de· 

~amen kapanmış olur Artık lngi- Garp politikacılarının katmerli cahillikleri yanında insanlık alemi için ne 
hz harp ve ticaret gemilerinin Af· derece zararsız kahy.or". ( Tan'dan ) 

soğuk olduğa için gazler tesirsiz b l ncu- maddelerı"ne tevfikan on gün 
1 poıu avaya uçura muştur. 

kalmıştır. ILİnci defa, doiu cephe· du"kkinıoın kapatılm'"SI, on lira a• 

rikayı dolaşarak Pasifik adalarına 
ve Hint denizinden Hindiıtana, lra 
na, Basra körfez.ine ve Kızıl denize 
geçmelerine imkan kalmaz. Bu ba· 
kımdıın, Auıerika notaımın ileri ıür 
düğü sebepler doiradur. 

Fakat işgalin en doiru sebebi 
bu mudur? Japonyanın bugün bu. 
lunduğu yerden Madai'&1kar ada. 
sına ayak basmaıına imkin varmı.'"' 
dır? O denizlerde mesafeler o ka
dar büyüktür ki Japon donanma
sıom ve bava kuvvetlerinin blr 
atlayış\" Madaraıkara kadar gide- ı:ı 
bilmelerini tasarlamak rüçtür. 

Madagaskar adası, bugünkü 
durumda logiltere ve Amerika için 
rerçekten bir ölüm dirim mesele 
ıldir. Fakat bu, ]ıponyanın oraya 
gelmesi teblikeıindea dejil, bu 
adanın logiltere ve Amerikaya 
çok lüı:umlu olmasından ileri re· 
liyor. Sinrapur ve diğ-er adalar 
]oponyanın eline i'eç\ilden ıonra 

Uuk Şarkta lngilterenln hiç bir 
deniz Ouü kalmamışbr. 

Bütün o çevrede logiliz do 
nanmaımın işine yarayacak tek 
tenane Madagaskar adasındadır. 
Ba tersane elde olmadıkça büyült 
lngiliz gemilerinin Pasifikte iş gör
meleri imlr.ansızdır. işgalin hakiki 
sebebi budar. Amerika hükOmeti ' 
de notasında, Madagaskardan di· 
ledlii ı.oman istifad~ edebileceiini 
bildiriyor. Bu ada sadtce Japon 
tehlikesini öolemei. için işgal edil· 
miş olsaydı, lngiltore oraya çıktık
tan ıonra Amerikanın da bu ada· 
dao istifade edecejfoi ayrıca bildir 
aıeğe lüzum kalmazdı. 

Fransa bakımından bu işgal 
0 • kadar acı olsa da, daha önce 
bir Örneti olduj-o için sızlaşmak 
hakkını kaybetmiştir. Hindi Çiniyi 
kendi iıteği ile Japonyaya vermiş 
olan Franıa logiltere ile Amerika-

~10,1 Madagaskarı bir zaman için 
u •nmala bl rına aeı çıkaramaz. Har· 
n •onunda M d 

leceğine l a agas\umn reri re· 
rar kavuş:~Dlllak Hindi Çiniye tek· 

h k ı d 
acatıoı •anmaktan da• 

a o ay ır. Bıı . 
olsa olsa loc.ilt ışral, Fransada 

• • eroden d h 
ayrılmak, Almanyaya d ~ a çok 
yaklaşmak politikası rüd. ~ fazla 
vet verece'ı.tir. en ere kuv. 

Japon harbinin neticeleri M 
dar••karın işa-aıı bir daha ,6.t •

1
• 

k. h h · b. d •r · yor 1 er anrı ır evlet bütün 
dünyaya meydan okuyacak kud. 
rette olmadıkça anavataudan uzak 
•Ömürgeleri elinde tutamaz. Bu 
harbin timdilik meydana koyduiu 

en büyük hakikat sömürge devri· 
nin tarihe reçtiğidir. logiltere ve 
Amerika gibi bütün denizlere ha
kim tanılan devletler buna • acı 

acı tecrübe ettiler. Fransa zayıf 
zamanında denemiş oldu. Japonya 
da, en sonunda, belki daha acı 

bir şekilde keodini bu balc.ikate 
teılim edecektir. 

• Aktam'dan • • Bir, bu eksikti .. 
VA ZAN Japon ordusu söz

cüsünün ortaya attı· 
ABiDiN i• bir iddiaya röre, 

DA VER Birleşik lni'illz · Çin 
kuvvetleri, Birmanyadatri Japon 
ilerleyişini durdurmak için, zehirli 
raı. kullanmışlar; ıu depolarını, 
kuyuları ve nehirleri zebirlemiıler· 
miş. Japon ıözcüıü, bazı vak'alar da 
zikrediyor : 122 nci Çin tümeni 12 
nisanda Mandalayın 200 kilometre 
cenubunda «Devletler hukuku kai· 
delerioe aylmı olarak » zehirli gaz 
dolu mermiler atmıştır. lngiliz -
Çin kuvvetleri de, rene ayni böl· 
i'ede, • Magave mnharebeılnde, 
çok mıldarda zehirli a-az kullan· 
mı1lar; fakat rüzgar deiiştiği için 
r~zler, tersine dönerek lngilizlerle 
Çınlllere zarar vermı'cı J b" v· apoıı u· 
kQmeti, bu yasak ıilihın kullanıl· 
ma11nı büyük bir dikkatle takib 
edecekmiş. 

Acaba bu Japon iddiası doi· 
ru mu ? lorilizlerle Çinliler zehirli 
raz kullandılar mı ? yoksa Japon
lar, böyle bir ıilab ko\lanmaia 
hazırlanıyorlar da, mahud c mislile 
mukabele » prensipinl ortaya ata· 
bilmek için bir bahane mi bulmak 
istiyorlar? Banu zaman göstere· 
cektir. 

Zehirli raz, geçen harbin bir 
icadıdır; fekat bu harpte, şimdiye 
kadar, biç bir muharib tarafından 
kullaôılmamıştır. Bununla beraber, 
her ordu ve memleket ma1kelerini 

ve diğer zehirli raze karşı koyma 
tedbirlerini hazırladıkları ribi, bin· 
terle ton zehirli raz de depolarda 
zavallı lnaanları boğmak ve yak· 
mak içiıı emir beklemektedir. 

Daha geçen harbden evvel, 
bazı mermilerin içindeki baratlar
dan hasıl olan aaid pikrik gazlerl, 
lıtlhkimlar ve harb remilerinln 
taretleri gibi kapalı yerlerde, mu· 
hariblerl boğuyordu. Galiba, geçen 
harbde kollaoılan zehirli razleri 
yapıp kullananlar, bundan ilham 

Ladora gölü bozları üzerlode .. 
sinde boğucu gazler katlanmışlar· 1 mayt1ta, kıyı hava karşıkoyma ğır para ceı.aıı ahoma1ma ve mev. 

almışlardır. dır. ateşimizle düşürülen bir düşman cut mısırlarınıo müıadereıine ve 
Müttefiklerin iddiasına röre, Batı cephesinde ilk defa 22 oçaiı boluomuştar. hülisatan gez.ete ile neşrine ve 

geçen harbde, ilk defa zehirli gazı nisan 1915 te Ypres'te, madeni ilin ücretinin kendisinden ahomaaı· 
Almanlar kollanmışlardır. Bu, Ha. üıtüvanelerdeo boşaltılan zehirli ı Bu E oa dair verilen karar katileşıniş ol-
ber İlminde bir Almanın icadıdır. rızler, yeşil . sarı renkli bir bulut Gece Nöbetçi ezana duionqan ilin oluııur. 1969 

Bir Alman subayının barbdeo halinde bir Cezair tümenile bir '-;;...;;..;....;.. _________ __, ----------------1 
sonra ne4rettiği hatıralarında, dojıl ihtiyat tümeninin siperleri üstüne Mustafa Rifat Hususi muhasebe 
cephesinde, Ruslara kuşı kullaot· çökmüş; askerler ve hayvanlar ök- ( Kalekapısıoda ) 
lan zeibrli razlerio korkunç tesiri silre ökıilre müthiş bir korka m'u'du''rlu"o .. ·u·nden· 
ha\kmda verdiil tafıilata okumuş- içinde reriye doğru kaçmaia baş. Alman başkomandanhiı da, zehirli 1 
tum. Meıhor İngiliz askeri muhar· lamışlardtr. 6 buçuk kilometre ge- razı sadece şöyle bir ttcrilbe et· Bina umumi tahririnde Sarıya• 
riri yüzbaşı Liadell Hart da bir kita-

1~ oişliğinde bir cephede ölülerden mek istediiinden bunan müthiş kup mahallesinin 52 tahrir numara· 
bında şu malumatı verir : ve klor razile boğularak kıvrana teıirinden istifade etmek için, bil· sıoda lıyas Ahdini oğlu Jozef adı· 

Almanlar, 27 biriociteşrin 1914 kıvrana cao çeki~melerden başka yük bir taarruz hazırlamış deiildi. na yazılan dükkana taktir edilen 
rüoü, bata cephesinde, gazle dol· kimse kalmamıştır. insanlık ve medeniyet ' adına 120 lira iradın 250 iki yüz elli 11-
durolmuş 3000 mermi atmışlardır; Almanlar, bu a-edikten içeri temenni edelim ki zehirli raz.Jer raya çıkarılması varidat müdürlü. 
fakat bunların tetiri o kadar az girmişler; fakat yedi kilometre tekrar ortaya çıkma1ın. Zavalh illnce 4-4-942 gllo, 955 sayıya 
olmuştur ki kimse farkına varma· ilerledikten ıonra durmuşlardır; intaoların öteki silahlardan çektik- itiraz edildiiini ve bu itirazın on 
mıştar; bu ilk tecrübe ancak harb- çünkü Alman askerleri de zrıhirll leri yeter. beş gün içinde kabili itiraz bıılon• 
den sonra; Alman neşriyatından gazlerdeo korkmuşlardır. Esasen, - Cumhuriyetten - dato ilin olunur. 1970 

•=======================================================• l ...._l _H_ı _v A_v_E_] Estantane evleniş! A E . 1 
·~~~===~~~~~~~~~~===~=YAZAN: g~ n~==· 

- Bay müdür, bir dakika bekliyecek vak 
tim yok .. Aşaiıda otomobilim bekliyor .. Hemen 
işimi bitirelim. 

(Müdür, etrafına bir göı gezdirdikten ıon· 
ra zile basar ve ziyaretçiye bitap odu.) 

- Bu müracaatıoız kili; şimdi lş1mizi biti· 
ririzl Acentamızda bulunan geııç kız veya dal· 
lardan birile mi evlenmek istiyorsunuz? 

- f.\'et bay müdür •• Bugün Ununu evve
lin otuz biri, yarın da sene bışıdır.. Yalı.tim 
pek dardır. Memleketime dönmek istiyorum. 
Bu kadar az bir müddet içinde beni evlendi· 
nbilir misiniz?. 

- Hay, bay .. Hatti bir defa deiil, üç de 
fa bile evlendirebilirim. 

- Ali. ali .• Bu huıuıtaki maharetinizi tec 
rübe etmek isterim. Taşrada bnynk bir balı.ita· 
liye düklı:inım vardır. lstanbula ıırf •ilenmek 
için gela:ıiş bulunuyorum. 

- Yarın, yeni zevcenizi alabllirılnfz. 
- Şimdi ben oe yapacaiım?. 
- Avluda dolaşan kadınlan bir a-öz gez-

diriniz ve içlerinden beiendij'lnizl bize ıöyl•· 
yiniz. 
• - ~aiıda o kadar kadm ve kız var ki" 
Adeta bir kız llaeıine benziyor .. 

- ldarehanemlzde yalnız renç kızlar de
;u. dullarda vardır. Baılarına kırmızı bir kor. 
deli takmış olanlar dol, ötekiler kızdır. Hay· 
di bakalım, aeçiniz" Hem de çabuk oluouz. 
Başka işlerim var .. 

- Rica ederim, bir dakika sabrediniz. Göz 
lüğümll takayım. işte K&rşıdaki uzun boylu 
aarışın kadın hoıuma gidiyor ... 

- Atil Şu beyaz karanfili al, aıaiıya ln 
ve kendisine takdim et .. Eier bu karanfili göi 
ıüoe takarta, ılziole izdivaca razı olmq de
meldir. 

( Taşralı bakkal aıaiıya iner ve bir kaç 
dakika ıonr& teliş içinde müdürün yanına dö· 
ner. ) 

- Bay mildür, muvafakat ediyor! .. 

- Biliyorum; pencereden gördüm ... 

Şimdi diier merasimi ikmal ve itmam 
edelim.. Beş dakika sonra her şey haztr ve 
mbkemmel.. 

- Vallahi bu ıürate şaşıyorum .•• 

- Şimdi düiün ziyafetini 11marlamak IQt. 
fonda bulunur musunuz?. 

- DavetUlerim yok!. 

- Bunları da tedarik ederiz. Davetli ve 
ziyafet olmayınca izdivaç olmaz .. Davetlller şu 
yandaki aalonda bekliyorlar. 

- Fakat ben onları taoımıyorum ... 

- Pek mükemmel adamlardır 1 Kayın va• 
lidenizi de orada bolacakııoız . Ebeveyn, her 
rün saat iki ile üç araıında boraya &'•lirler. 
Kızlarının koca bulup bulmadıklarını sorarlar. 
Hazır bulunmak için dalma düiün elbiaeıinl 
riymiş vaziyettedirler. 

- Kuz.om, kapıda bekliyen teksiyi aavu
nuz ve yirmi beş kişilik bir ziyafet hazırlanma· 
1101 emredinir .. 

- iş olup bitti. Şimdl yandaki ulona rl· 
riniz ve izdivac muakevelesiai imzalayınız. 

- Ali, i al.. 
tl'ler (Müdllr kapıyı açar. Noter ve dave 1h. 

' e I• 
toplu bir .haldedirler. Noter, yeni güveyıy 

tap eder.) okave· 
- Bayım, sizi burada beklerkeol, tm Altı· 

k dom ş •·· leyi davetUlerio kuzuranda o u . uıonuz? 
L 1 f d bulunur m . 

na imzanızı atma" Qt un a. . o ıonra ziya• 
(BOtün bu işler olup bıttıkt• 

1 'd'll Ma••Y• oturmadan evvel fet aa onuna rı ı r. 

yeni rilvey karısmın iımini öğrenmek ister.) 

- Adınız sevgilim?. 

- Fahrünnisa •• 

(Gelin ve a-avey, aşkla birbirlerinin elleri· 
ni sıkarlar. Davetlilerden biri bu sırada bir 
şarkı söylemektedir. Güvey, acenta müdürüne 
ıorar.) 

- Ba şarkı da hesaba dahil mi ? 

- Evet, bayım! .. 

- Doiroıu acentanızın milkemmelli(ioe 
dlyeceiim yok) .. 

(Güvey kahveılni beklerken, birdenbire 
ayaia kalkar, ve davetlilere bitip eder.) 

- Muhterem davetlilerimi Şimdi yanmu:dan 
ayrılacaiım için beni mazur rörünüoüz, değil· 
mi? Trenim saat 9 30 da kalkıyor. 

1 

(Davetliler karı kocayı kapıya kadar re· 

Ç
., • l y . ' 11•1 ... r otomobile binecekleri aı· 
rır er. ena ev .. . 
d h- ü büoa-ür atlayan bır kadın yanaşır ra a unr n • ) 

• 1. k a-Qveyiye sorar. 
ve m ıy•r• • 

_ Şüpheıhı: ooo mesod edeceksiniz deiil· 

mi ? 
_Kimi?. 
_ Karınızı .. 
_ Fakat ıiz neci oloyoraunuı? 
_ Kayınvalideniz, sevrili damadım ... 
- Müşerref oldum efendim .. 

(Damat alelacele otomobile biner .. Şapkall• 
oı nezaketle başından çıkararak kaynanaıını 
ıelimlar. Ertesi rüa Acenta müdürü dairesine 
gelince, taşrala bakkalın şa mektubunu bulur.) 

«Daa zevce 11f atiyle almış oldu(um bayan 
yatak odamızın masasına aşaiıdn listesini bil· 
dirdiiim eşyayı yerleştirmiştir: Sun'i bir diş 
sıraaı, koc•man bir peruka, ıun,i bir göı ... llb» ... 
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Bütün kalpleri titretecek .. Bütün gözlere yaş 
dolduracak olan sinemanın en cazip yıldızı 

DOROTHY AMOUR 
un en son ve en dramatik temsili 

Memnu Aşk 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Als ray Sinemasında 
BU AKŞ M 

Büyük sinema müsameresi 
olarak takdim edilecektir . 

Her kalpde ıztırap . . . Hor gözde yo.ş · · . Her dudakta hasret 
ateşi bırakan bu mfiııtesna filmi bu gece bütü'l rilzel film meraklıları 
görmeğe koşacaktır. 

iLAVETEN: 
Müzeyyen c:enar ve Necmi Rıza 
Gibi en güzide okoyocnlarımız.ın nefis şarkı ve gazelleriyle süslü 

emsalsız bir Şark filmi : 

Yıkılan yuva 
Türkçe Sözlü .- Şarkıh 

DIKKA T : Proğram uzun olduğundan Suvare tam 8,45 de başlar. 
izdihama meydan vermemek için biletlerinizi gündüzden 
nldırmız. 

Telefon ...... 212 

Pek Yakında 
NOTERDAMIN KAMBURU filminin noutalınaz 

iki dehııkir kahramanı 
, 

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

Kanlı meyhane 
TÜRKÇE 

Osmaniye Belediyesinden: 
Osmaniye kasabasında yaptlacak 

elektrik tesisatına ait kapalı zarf 
usulile eksiltme. 

1- Oımaniye belediyesinin daha evvelce karmak istediii 
ıu ve elektirik tesisatı dolayisiyle gerekli bakır tel' fincan, 
aigorta' siperisaika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mü
bayia suretile hazırlanmış. ve bu güne kadar ayniyat anba
nnda muhafaza edilmiş olup bu kerre su tesisatından sarfı 
nazarla hesabının mühim ve muayyen kısımlarının tenvirine 
klfi gr.lecek takatta tesiaat vucuda getirilmesi bir tadilat 
projesi ve keıfi yaptırılmış ve bu proje ve keşifnamelerde 
nafia vekaletinin 16/1/942 tarihin tastikine iktiran etmiıtir. 

2- Motor, ve bava, tüpü, lskeoderun belediyeıinden 
devir alınacak ve mevcut gazhane binaaına islih edilerek e· 
lektirik f abrikosına çevrilecek. Dinamo tevzi tablosu ve te
ferruatı gibi malzeme ile ahşap direklerin tedariki ve alat 
ve makinelerin lıkenderundan Oımeniyeye nakliyesi ve montajı 
mllteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat işlerinin keıif 
tutarı 1.4806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanununun 32 nci maddesine tevfi
kan kapalı zarf usulüna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü 
saat 14 de Osmaniye belediye salonunda daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminatı yüzde yedibuçuk beaabile 1110 
lira 5 kuruştan ibrettir. 

5- isteklilerin 942 1nali yılı tıcaret odasında kayıtlı 
olmaları ve ihaleden ıekiz gün önce bulundukları yerin vali
liklerine müracaatla bu eksiltmemi%e iştirak edebileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası istihsal etmiı olmaları ve bu işin 
fenni mesuliyetini üıtüne alacak mühendis göstermeleri il -
zımdır. 

6- Teklif mektuplarının kanunun 3~ nci maedeıinin uy· 
ıun surette hazırlanması ve ihaled.e bar _ant önc.e makbuz 
muktbilinde belediye encümen rıyasetıne tevdı olunması 
llzamdır. . 

7- Postada vuku bulacak ıecikmeler nazarı ıt~bu~ ~lan~ 
8- Müracaat edilditi takdirde keşif ve proıelerı~ı~ bırer 

aüahası parasız olarak posta ile isteklilerin adreııne giSn-
derilecektir. . 

9- Kqif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görme~ is: 
teyenler her ıün mesai saati içerisinde Osmaniye beledıy~ıı 
gıubasebe kalemine ve Galojen motorunu görmek iıteyenlenn
de lakendeıun belediyeıi riyuetine müracaat etmeleri. 

1950 2-8-14~20 

BUGON 8 Mayıs 1942 

Suvare 
Saattam9 
Bu akşam 

Bütün seven ve sevişenlerin görecekleri aşk ve ihtiras filmlerinin en güzel ve en hazini tamamen renkli 

SON YARIŞ_ · 
Yaratıcıları : MARIANNE HOPPE - HANS SOHNKER 
Çılgınca bir aşkla başlayan ve hayatın acı iztıraplariyle nihayetlenen şaheserler şaheseri 

ilaveten : Asi Kahraman 
Pek yakında • • Pek yakında : Türk filmciliğinin bir eseri 

KISKANÇ 
Baş rolde : Ertuğrul Muhsin 

il& 
Beden Terbiyesi Umum 

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

den Terbiyesi mükelleflerini çalıştırmak üzere aşağıdaki şart· 
lar dairesinde ve müsabaka imtihnile 50 Eğitmen namzedi 
alınacaktır. 

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

II- Aranılan vasıf ve şartlar: 
a ) Memurin kanununda bir memur için lesbit edilmiş bu-

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

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

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

ve nahiye Merkezlerinde kaymakamlara istida ile müracaat 
edeceklerdir. 

Müracaat zamanı nihayet 4- Haziran -1942 günii akşamı 
bitmiş. olacaktır. ' 

iV- Verilecek ilcret ve masraf: 
a ) 3656 sayılı T eadiU kanununa göre aylık ücret ile be

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

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

V - Kurs esnasında çalııma için giyilecek elbise ve ayak
kabı Umum Müdürlükçe verilecek. 

VI- Fazla tafsillt almak için Villyetlerde Beden terbiyesi 
Bölge Başkanlık.larma, kazalarda ve nahiyelerde kaza kayma· 
kamlıklarına milracaat lizımdır. (3154) 1962 8-12 

il An 
Kanara Müdürlüğünden : 

1- Belediye kanarasında istihsal edilmekte olan buz 1/Hazi· 
ran/942 tarihinden 31 /Mayıs/943 tarihine kadar olmak üze· 
re bir sene mtıddetle ve kapalı zarf usulll ile satıfa çıkarıl
mıştır. 

2- Muvakkat te'minatı (250) liradır. 
3- ihalesi mayısın 26 ncı sah günü saat onbeşte Beledi

ye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi belediye yazı itleri müdürlüğündedir. lı· 

teyenler orada görebilirler. 
5- teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6- isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale gllnü muayyen ~atta belediye riyaıetine 
vermiı olmaları ilin olunur. 1968 8-13-17-23 

iLAN 
Malatya Bez ve iplik Fabrik~ları T. A. Ş. memur ve itçilerl iıtih· 

llk kooperatifi ıirketinden: 
Kooperatifimiz ihtiyacı için aıaiıda yazılı er:ıak aatın ahaacalahr. 

lıteklilerin 18.S.942 tarihinde tesadüf eden pazartesi roon ıaat 14 de 
numuneleri. Ue birlikte Malatyada kooperatif mOdOrlOtDnde hazır bulanma· 
ları ilin olunar. · 

Et 
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100.000 Kilo 
30.000 • 
30000 • 

500.000 • 

• 
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TAN sinemasında 
BU AKŞAM 

Halkımızın sabırsızlıkla beklediği 

büyük Şark filmi 
Birbirlerini seven iki trencin kurdukları . mes'ul yuvayı yıkan c•~ 

ve zalim bir anaoıo elim sergüuşti . . . . Seviyesi düşük insani•~ 
mücadele eden temiz ve oamuıla bir ailenin hazin ve (heyecanlı ro!SI 

YIKllAN YUVA 
Türkçe sözlü ve şarkıh 
büyük revü ve korolu 

ea, rol~e : SAADET YUVASI tllmlnln 
e,sız ylldıı:ı (FATMA RUşflJJ 

TOrkçe Şarkılar: 
Nağmeltrile bütün Türkiyeyi mesıeden büyük okuyucu : 

MÜZEYYEN SEN 

Koaıerler ıoliıtl ve koaservataar mağanniıi : 

Tanbari beatekir Salihittia Pınar, Kemani Nobar ve 36 kitilik 
ıaz heyeti . • . . . . M11ılki milrettibi Kemani Sadi lıılaJ 

LOtfen dikkat : 
Ba filmin dili'ün 11hnesi «Ktzım daymaııo• filminin bat yıl 

BEDiA MUSABNl'nin Kablre'deki (Bedia razinoıunda) yilzlerc• 
tanniye ve dansözlerin lıtiriklyle tertip edilmiştir. 

iLAVETEN: 
Tarihi tllml•rln en heyecanll•ı 

inkilAp kahramanı 
Türkçe -

: Localarınızı gündüzden • 
dırmanız rica olunur. 

TELEFON •••••••• 288 

DOKTOR 
•• 

ADANALI 

.Zekeriya ozveren 
Adres : Kuruköprü Trahom Dlspall' 
seri Kartısında Hane No. 21 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
iskenderun 

I 

Nakliyatta sür'atle it yapar. Komlr 
yonda herfeyi yerine satar. 

Telgraf = Dolu AMBARI 
Telefon ı 218 1876 1 ~ 30 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Baııldıtt yer : BUGÜN Matbaaaı 


