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Yunan tabiiyetinde kadın erkek, çolu\c üzere üç çocuk, 7 kadın, ı 9 erkek sah 

çocukla dolu Enderaoi motörü fırtmaya tu- lere çıkmağa muvaffak olmuştur. 
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Kasap Ali, menfur arzularına '===================== 

mani olmak istiyen bir babagı 
feci şekilde bıçakladı. 

Dün ıaat 12, ıO da ıehrimizde 
bir cinayet iılenmiı, 19mail oilo 
Ali adında biri Beıir iıaıiode bir 

adamı dört yerinden bıçaklayarak 
öldllrmllştür. Cinayete ıebep, Ali· 
nlo, maktulün küçük çocuklarına 
tecavnze kalkııaııasıdır. Ali cinaye· 
Üni lıledikten ıonra da asfalt c:ad· 

de civanoda dolaıaıııı ve rastla• 
dı(ı küçü~ çocoltlara kandırmai'a 
o(rqmıı, fakat takibine çıkan polis 

kuvvetleri tarafından yakalıamışbr. 
j -

Hadise şoyle olmuştur: 

Büyllltdikill köyilnden kaup 
Ali, dün ıabah ıaat 8 de trenle 

Adanaya gelm'ı, devlet demiryol· 

ları ıu depoau civaranda manav 

Maıtafanın dü'lkinıua gitmiştir. 
Burade iyice kafayı tiit5üleyea Ali. 

manav Maıtıf anın 3 yaşındaki ço· 

cutana kucaklamak istemiştir. Ken· 

dine blklm olamayan kasap, ço· 
cukla birlikte yere yuvarlanmış, o 

Mısır' da ılıühim 
bir tevkif 

Antara 9 ( Rıdyo razttesi) • 
M111rcfa mülıim bir politika adamı 
tevk f edılmiştir. 

M111r Basvekili Nabas Pqı, 
eıkt Başvekillerden ve kralın eski 
mabeyn lı:itipltrinden Ali Mahir 
Peş,yı tevkif ettirmiftir. Tevkife 
ıebep olarak, devletin emniyeti 
için (Örülen lüzum olduğ11 bildiri
liyor. 

Nahas p,.şa lr.giliz aakerleri· 
ne de bir cemile yapmıştır. Lon• 
dra ba cemileden babıederken de. 
miıtir ki: 

«- M11ır Başvelıilinin basta 
lngiliz askerlerine verdiii hediye-
ler M sır • İngiliz do tlujunuo yeni 

.hir tezahOrfi olmuştur. Mııır hal. 
• kının ba ıamimi allkası lorilterede 

derin, b:r a\tis uyandırmıştır.» ' 
Amerikan fabrikalarında gapılmakta olan B 25 tipinde bir bomba uçaiı 

ciwardaıı ıeçen ma~inist Yahya 

bldlaeye mlldahale etmiştir. Ali . iAŞE VAZiYETiMiZ 
una çok ıinlrlenmlı, ·. siyah. aaplı 

bGyQk bıçatını çekerek Yahyanın 
llıerine yürQmOı , fakat manav 
Muıtafa, hidiuyi önlemiştir. 

Ali, blleiioden tutan Mastfaya: 
«Bana Dikiliden meşhur katil ka· 
llp Ali derler. Bu adamı sana ba· 

ilf \adıml » demiş, bıçıiını kınına 
ıo1cmuı ve ıehire do.iru yürümeie 
bqlamıştar. 

Dilı.ilili ka11p, biraz ıonra, Aı. 
falt kenarındaki çimenlerde oyna
makta olan biri 6 yaşında erkek, 
dij'eri 3 yaşında kız iki çocuia 
raatlamıotır. Demiryolları malı.iniıt· 
lerinden lımail iıminde birioin oi· 

in Hayrettinle, yine demiryolları 
emekli memurlarından Beoir,in kızı 
Nnrmo'ı rö:ıüne kestiren menfur a· 

dam, çocuklara yalclaımıı: «Size para 
verecetiın, haydi şöyle gezelim!• 

Demiştir. Önce korkan iki çocuk, 
Alinin para dohı·avucaou fÖrünce 
onunla birlikte ~itmeie razı ol: 
mu1tur. 

Ali, Oç yaıındaki Nuran'ı ka· 
caiına almıı, Hayreddin'in elinceo 
tutmaı ve yeni yola dotru hızlı 
hızh yllrüm,ğe baılamııtır. 

Çoca1clırın bir yabsncivle git. 
tiklerini tesadüfen rö en Nuran'm 
balıuı Bqir, arkalarından koımuı, 
J•litmlş ve onlara, bu kötil niyetli 
adımın elinden kurtarmak iste. 
•lıtır. 

Al' b 
1 

1
' ana fena halde içerle. 

~' v~ 894
irl tiddetle itmiştir. lıd 

ı ım avgaya baılaınıılardır. 
Pel-. ar. sonra k 

iına sarılmıı ' B 11~1P Ali hıça. 
Ve eııre d-

rinden aaplamııtır. ort ye. 

Dördilncn darbe hepıiod 
b' l • en aıQt. 
ıı ob aıukş, aag 0111.uıu. ba~ınd•n ti. 

ren ıçı 19 aanbm ıçorıye •ok . 
larak ciieri parçalımıı ve ıava~ı 
adamı derhal öldOrmüştOr. 

Katilin heyecanından iıtifıde 
etlen çocaklır hadise yerinden 
tııaklaım•t• muvaffak olınuşlar ve 
Yak'ayı evlerine haber vermişlerdir. 
~!:ayet zabıtayı akaetmiı, poliı 

••tl•t tarafından Alinin taki· 

Bern 9 {a.a) 
- . Rovter a}ıtnsı 
bildiriyor : 

Taraf sız dip· 
lomatik "mıbfıllt· 

. 
Fon Papen 

Bitleri 

da dolaşan pyia 
lara ıore, Alman· 
yanın Türkiye bü 
yülr. elçisi Fon 
Papen ıon Berlin 

rin Sofyadan al· T •• k • ' ziyaretinde Türk· 

~~~~. h.c\~~::yr: Uf ıye ye ıeria muhıkk•" 
6 aorette mukave· 
~r~l Boris~n Ber: hu•• cu m met ederek müt lını ıon ı:ıyaretı 

tefıklere Alman esna11nda Balga-
r~ı.tanm Rusya ıe- Pi anından yaya karşı ikiııci 
fırıne faal aıırette bir cephe hazır· 
iıti ·ikini temine • • f lıyaca;anı israrla 
muvaffak olama- 'VQZ geçzrmlŞ • bildirmiı ve Al· 
mıştir. Kral Boris, geniş halk taba- manlar Türkiyeye hücum planından 

1 Başvekilimizin Reisliğinde 

Dün Ankara'da Mühim 
Bir Toplantı Yapıldı 

Ankan 9 ( a. a. ) - Bugün öi'leden evvel ve sonra, Parti Genel 
aekreterlii'inde Başvekil Doktor Refik Saydam•ın Başlıanl •ğ"nda Parti 
uenel Sekreterinin, Ziraat ve Ticaret Vekillerinin, alakadar meclis en· 
cilıneoi reislerinin iştirak.ile mühim bir toplantı yapılmıştır 

içtimada, iaıe vaziyeti ve önümüzdeki sene mahıalünüo -mübayya ve 
kılarının Ruslara karşı aempatisini vaz ı-eçmi~lerdir. 
olduğu için Sovyet ordularına kar- Aokıra 9 (Radyo gazetesi) - !!'!!!l!!'--.!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!ll!!!!' .... ~~!!!!!"~!""'!'!'!!!!!!!~"!"""!!!!!!!'!!!'""~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~-
1~ ~'.r seferde Balrar aıkerine bel- Sofyadın haber alıodıtına göre, A 1 m an' 

sevkiyatı üzerinde koouşulmuıtur. · 

kı atıaıat edı'lem· - . . .1 • _ Bnlaarlarıo Rus cephesine asker 
ıy .. ctaını ı erı ıu· • h d • · d' 

rerek Alman taleplerine mokave· göndermeleri mevzu ba ı t>gı l ır. 
mttt etmiıtir. Kral Boriı Berlineyaphiı ziyarette uçakları 

Balı-aristanın Rus crpbesine 11ker 
Karadrni:ı: limanları oda bala· • • · Al 1 'k a 

h röoderemıyecegıne mıın arı 1 D Kafkasya kıyıla-nan mü im aakeıi komiıyonlar dı· etm ·ştir. Bulgari.tanın Ruıyaya kar• 

şında Bulgaristan bogiln Alman fi harbe girmesi şimdilik bahiı rında bir Sovyet 
lutalarından teaıizlenmi•tir. Sofya. 1 caktır 

.. mevzuu o mıya • limanını b o m . 

1 Amerikan G. kurma~ !rendeki isrmn hareketi 
başkanı 1 Ankara 9 (Radyo rueteıi) -

Tahran radyosunun buırüo verdiii 

G 1 M a rs h haberlere ıöre iıyan Horasanda 

1 ve Meşhette ç;kmııtır. İıyanın ba. 

Ç Jt • ı ı f•nda Yuınf Hezar! ile kardeıleri 
U rç 1 e balunayordu Yuıuf Hezari teslim 

olmaı, hükOmet kuvvotlorine ıilih· 

konuştu 
A merlka ayda 4 tUmen 

seferber edilecek 
Londra 9 (a.ı.)- Amerika Bir· 

leşik devletleri genel karmay baı · 

kanı general Marıhal lorilit başve· 
kilile ild Hat rörüşmllştür. Bu mü• 

lak•tta rizli bazı meselelerin konu· 
fQlduiıı •anılıyor. 

t 1 
Gener•I Mırahal, gueteciler 

op antııında dem' t' L• 
•ı ır ~ı: 

.. «- !nriliz kurmay şoflerlle 
forOııneye reldim. Harp baıladıiı 
zaman ıif ih altında bir milyon 800 

larsnı kerdiıi teslim etmiştir. 

yeniden 3 tilmeo teşkil ettik. Ya· 

kıııda ayda 4 tümen s,ferber ede. 

bif.ıctğiz. Bu 4 tümenin mevcada 

ilıtiyatlarla beraber 150 bin kiıl 

kadırdır.ı. 

General Mırahal, geniş ölçüde 

talim bakımından Amerikanın in· 

riltereye göre daha elverişli bir 

ıaba olduianu ilive etmiıtir. Ame. 
rikan ordnıunnn Avropada daha 
sıkı bir talim rörebilectğini ıöy· 
leytn gazetecilere, reneral, .ııı •. 
rek ıa cevabı vermiftir: 

baladılar 
Berlin 9 (a.ı.)- Alman or.1u. 

ları bıtkumandanlığından bildirildi. 
i'ine röre, Alman uvaş uçakları 
düo K.afkaıya kıy ılarmda bir Sov· 
yet limaoıoı bombardıman etmiştir. 
Uçak savarların tiddetli baraj ate. 
şine raimen iç limana bir çok 
bomba atılmıştır. Bir petrol tasfiye. 
.haneainde büyük yaorınlar ~ıkmış 
tır. 

. • . Moskovı 9 (a.a.) - Sovyet teb 
lıgıı Dün f'ce cephede biç bir ~ 
saslı değışiklik olmamıştır. Balı 
cepbeıinde fasliyette bulunan bir 
piyade birlii'i düşmanı bir mevki· 
den atmıştır. Almanlar kaybedilen 
mevzileri yeniden almak llmidile 
bir karşı kücum yapmış, topçumu
zun ve makineli tüfelderimizin ate· 
şile geri püskürtülmil~tür. Köye va· 
ran yollar Hitlerci askerlerin. ce· 
setleriyle örtülüdür. Başka bır ke· 
simde Almanlar tankların yard.ım.lle 

etmiıolerdir Aılcer le;ımız taarruz " • 
bu hücuma mavaflakiyetl1t geri 
pOıldlrtmüştilr. Borada da ~O den 
f.zla Alman er ve sobayı olmilı, 
3 tank tahrip ıdllml tir. Araların· 

Müslümanlar 
birliği lngiliz 
tekliflerini 
reddetti 

Memleket mUdafaasın· -
da Hintlilere vazife ve· ... ~ 

rllme•I muhtemel 
Ankara 9 ( R.adyo gazete! sid) 

, . ~ rüşme er e 
Hıodiıtan etrafıodakı go I b 

'- dedifme• e e yeni bir relişme a.ay . d' •. 
. . b' .. ,;ıra rır lfl raber daha ıyı ır .,. 

h . 1 nıııaktadır 
ta mıo 0 u üme11illerine 

Kripı, Buıo ~ . 
•. d aıeci yenıden tebır et· 

verecea"• e . 
. . Ndırı bu demecınde mllza· 

mıştır. t• • b'ld' 
1 de alının ne ıceyı ı ırf\· 

kere er . b' 'h d cekti. Bu defa yem ır tarı e 
ı:ikredilmrmiştir, 

Gelen haberler, kongre ve Müs· 
lümanlar Birliği İcra Komitelerinin 
yeniden toplanacıklar101 bildiri· 
yordu. 

Yenidelhi'den ıon verilen bir 
habere göre ise, Hind Müılüman· 
lar Birlii'i neırettiii bir lebliid•, 
İD~lis teklifleriai 

3 6 8 o 
Amerika 
ve Filipinl 
asker tes 
lim old 

Japonlar Bataa· 
işgal ettiler 

Vaşington 9 (o.a) - Am 
Harbiye NoZırı, Bataan yarım 
aıod" çarpışan 36800 kadar 

rilı.an ve Filipinli aslcerin J~p 

rın sayıca ezici Ostünlüğıl , le 

ıında teslim olduklarını, fakat 
rrgidor ile M.ınilli koyandak 

r 
ğ•r iltihkimlırın mubarf'bı.ye 
vam dtiiini gazetecılere ıövle 

( 
tir. Resmi olmayan lcnynalda 
bildirildii'ine göre, Fıl• piol 
taarruz eden J.•pon ltavvetl 
saym 200000 i bulmaktat'u. 

Toltyo 9 (ıu) - lmparat 
amumi kararribının tebliği: 

7 Nisan kadar Hint olcy 
ıonda olan deniz hareketleri e 
ıında Japonlar iki 1, giliz kruve 
batırmışlardır. 44 düşman ti 
gemisi ya batırılmış veya ha 
uğratılmış, 60 tayyare düş" 
müıtür. 

Kolombo 9 (a.a) - Seyl 
·tngili:ı: umumi karargih•nın te 
Japonlar ba aabah Triokomali 
rine bir hava hücuma yapm 
ilk alınan haberler ıiviller aras 
ölü ve yaralı olmadığını bildir 
2 düşma.ı tayyareıi Kolombo 
rinde açmaş, fakat bomba a 
mıştır. 

lüman Birliii, kabul ettiği k 
Sllretinde diyor ki : 

c Kripı, Hıodli Müdüman 
emelleı'İDİ tatmio etmeınektedir 
teklifler dtj'iştirilmediii takd 
lııbul edilemez. Tasarlanan 
Bırlitine İftirik etmemek bunı 
da eyaletlere verilen bık da 
1iodo drğıldir. Çünkü Hint m 
ve busu•iyle Müslümanlar için 
dayaoışmasının biitünlüiü ve 
liji esastır." 

Yeoidelbi : 9 [•. a.] -
ilo Koogre arasındaki müzaker 
hıkltında dün akıam basıl 
elverişli iotıbi bugün daha 
bir mahiyet almıştır. 

Buıünkü rörüşmeler N 
n., Kripı ar111nda yapılan bir 
zakereyle başlamıştır. 

Bir saat süren hu mUlih 
ıonra Mister Consoo Sıafor Kr • 
ziyaret ederek 10 dakika k 
görüımüştür. 

Hindistan içinde Hlotlf 
ttıÜdafaa DIZırl tayini b•flı 
danlıj'ını Veyvel israfından 
ması bir formDI olarak ileri 

mllfttlr 



Askerlik 
~Ün g·ü harbin-

............ ·_ enzırhharbine •• 
1 KGtle ve darı barbiadea zırh vialeri kendiaiyle beraber miltehar jt ve malzeme barbiae reçen riktir. Cephede hareklb •trat•iik· 
'fJr cfevirde, zırbh tllmenin ona tir. Böyle oldaiıı dı lki baçak H• 

ti' bOyllk rolll ve ba rollln aeti nelik harp tecrilbeleriyle ıabit ol-
lberiadeki h•y•ti tuirini mit•· aaıtar. Bir zarbla tilmeoin araba 

' a edecek harp taribi buna, yet· ı kadroıa dört y•hat bet yOa hilcGm 
!ft ıeuea 18nedenb6;i tatbik ecli- arabaıı olmak &zere _bin iki yOde 

harp usulilnGa bir dön6m nok· · bin beş yGz araıında deiifen •o
olarak kabal - h ~ törden m&rekkep· 

ı.cektir. Kara ordusu büyük tir. B.ı.aaretl• bir 

Daha 914 • 18 bir istihale geçirmek- zırbb ttmaenin tam 
• ludroiuna b e ı 

tedir. Tıpkı değ1şen yBz hücum araba· 

tabiat şartlannın te- •1adan baıka bia

s irine tahammül et- dirilmif bir piya· 
de livası, b'adiril· 

mek için yavaş yavaş •it bir .. hra top 

kabuk değiştiren bazı çu alayı, bir mo
tilikletU ketif bö 

haşerat gibi bu ordu- lo;o. makabil taDk 

nun birlikleri de, bu· dafl topça taba· 

k .. · ı "h ra, makineli tüfek 
gün U Si a ın at. e Ş tabura, bir motö-

kuvvetinİn müthiş te- rcıı tabura, bir 

k reneraller, sirine karşı kendini toför tabaro, aah-
ioe t e ı l i m k . . ra topça ve mo-
~ deierli WÜ• koruma ıçtn çelik tÖr tamirat ate)• 

r'-" .bili alay k~bukJan içine girip yelen. ve P"~so_neli, 
., ~ı~r~l)öıl•· sıgınmaktadır. benzın, yar, .... 

biçıcı aleti _ _ _ arabalan ve kea-

~!lan e ılrerken bazı mtmleketle · di i•tinat hava filoıa tetkil eder. 
t':; f•a adamları dı mildafaa edi· • 

bir mevzide taarruz edı n piva· ş ana iyi bilmek lbımdar ki 
ibz ut topçu aletinden dı hı binlerce tank ve matör~ 

eiy~t .i 1aretre bir redik açabi· 11hip olan .. banlarıa teker teker 
ek yeni bir n11tanıo ketfi için her huHta kaUanalmuını bilen bir 

"81ar, reıiaaler çizı .. !Lle meo11ııl· ordu, zırhlı tümene Nhip demek 
~- dtjildir. Evvell ba tankların ve 
lT. 811 kati ihtiyaç ve ba ara ıtır· arabaların zıı hh timea halinde or· 

aıhayet tanll'ı doturda. Tan· ranize edJl.ui, IOnra t6men ha· 
918 muharebeleri ilıtiiode kat'i liode llzım ftlea bitin taıbikatıa 

....... -·,_ t.ıir yaptıiı tilpbeaiz ki iddia yapılınası we tiimeni t .. kil edea 
•.• ,,_.. .. --•meı. bütün aııaarlaran yekditerlHiyle 

Çünlı.il yeni dotan bıı ıilihın tam it birliii temin edecek ıaret -
ırek kendiıi ve rerek ~ ullarııf te talim ve terbiye v~ m.aevra. 

ı benils iptidııi devreaini Y~fı lanaı mavıffakiyetle i~mal etmit 
da. Sılrati aadı. Mınevra kapi olmaları ıarttar. Hartkltta tllmeaiu 

,eti ço< noluaodı. Ordular onu 1ıer hanri bir aaıaraada -uka11 , .. 
- .......... aaıaalr.ta çok. acemi idıltr. Kol· 

ıılanlar da aaibtakil orranize lecek bir kar•tıkbk yalaat lbenk· 
de ıialik tnıaeoio blltna lttkiliboa 

• t btıyik bıli,ler halin aelde ve dolayııUe •vaAaklyetl: 
L miloferit .kilçilk birlık.liır.ler ne bemen teair eder. 

Jıade we Hvkalçen mak1atlar· 
.., .... -.;. aiyade tabıyevt maklatlar içia Almanlar, ba ıaretle teıklllt· 

cephe puçaııada piyadenin ta. laadmlmq ve huarladmıı on iki 
.ana kolaylaıtarmak ıaretiade nya on dört zırbb til•ea ile Fran· 
ıbelere tabi tatDlmQfta'· aaya rirdiler. Hava k11netleri ile 
Böyle uldatu halde bıle Al· de t dm ifbirliti yapan ba tümenler 
la, kartılattHları bq ıilrpriıle Franııa orda1aııa .. İ16p etti. Fraa: 
cıya ~. hatlarında açdan N muharebelerine iftirak etmif 

aktarı doldaraocıya kadar çok altmıt yahat yetmit Almaa piyade 
tı ve korka reçirdiler. tilmeniae lrartıbk Fran11z ordaıa· 

qkuıaın keıf ettıği bir mabare· naa da yetmiı Huen piyade tilme-
IM •aııtasıaa bile, zamanla en ni mevcutta. 

fekliııi ve kallaaıı aıalOoü ver- Bıırila Almaayada eılr kamp-
i çok iyi bUen Alman ordu lanada ba'aoaa tam iki milyon 

939 b ubiae takaddüm eden yd· Fransız askeri banaa m . caab bir 
aarfaada tanktan en fazla isti· delilidir. Fransa m6tareke teklif et-

a..Ueriai tetıı.ik ve tayin et- titi ,On vermif olduğıı ba iki mil· 
içia çalıtb. Poloayada, Fran· yon esirden b.tka elinde yine yir• 
tatbik edeceii y1ld1r1m laar· mi bet otaz tGmenlik bir kuvıret 
ındı1, kendisini ıilratle bede· balundaja da ylae Fraaııalarıa lti-

a•qtıracak en ı•tartıcı tekiller rafiyle 1abittir. 
ad• tank kollarını orruıize •e Kara ordaıa bilyilk bir iatibı· 
lan kındi m•kladuıa elverifli le r!çirmektedir. Tıpkı detifea 
tt• taaim •• terbiyeye airath tabiat ıartlarının t..irine tab .. mol 

a,a,lec• aarlab uı .. a 119Jdı1na etmek için yHaf JH&f kab.k de· 
iittirea ltaa 11..-rat riW ba ordu· 
naa birlikleri de, bar6akü ıillhıa 

DAHİLİ HABERLER 

Kög marangozluk, 
demircilk kursu 
- Maarif Vekllllll önUmUzdeki ''' -

--- daha ıenlt bir proıramla bu 
- it• glrltmek karar1ndad1r. -

A nkara 9[Hasaai]'Maarif Vekilliii körlümllzlln afak tefek itlerini, dllk · 
kin olan köy ve7a fehre inmeden ve bir aıtayı ihtiyaç daJIDadan 

yapabilmelerini temin makladiyle bir tecr&be mahiyetinde olmak üzeze 
yardan türlll bötrelerfnde rezici köy demircilik, maranr6zlak .. köy ka
dmları karaları açmııh. 

Vekillik ba 'karslardla faydah ve mllıbet neticeler aldıtJndaa 1942 
mah yıb içinde daha renİf \ir ttıroiramik ba iıe ririfmek kararıadadar. 
Yapılan incelemeler ıooanda nerelerde ne mikdar kara açdacajı b.W
olacaktır. Vekillik mevat karaların çabımaları hakkında maarif mOdür
liiklerinden birer rapor iıtem:ıtir. 

Kadıköyünde biçki-dikiş 
sergisi açılacak 

Valimiz B. Faik Oıtllo, diln, 

yanına Mıarif MlldOrO, Kız Eosti· 
tllıil Müd0r6 Kız Eıııtitüıll atölye ıe 

fiai alarak KadıköyGrıe ıitmit. Köy 

kad111lan reaici Biçki - Dikiş 

kanona teftiı ederek aqam reri 
dönmOttOr. ' 

Köy kadıv kızlann•n k11a za• 
maada fevkallde rayretlerle çalq 

malan ve baıarılar ıöstermeleri 

memnaoiyeti mucip olmaıtar. 

19 N ıaada karı devreıinia ıo 
na ermeai dolayil le Kachllöyde bir 

ıerıi açılacak ve itarı talebel•· 
rinla iace bir zevk ve dikkale yap 
tıklan bBUia el itterl aiyaretcUere 

DDNKD 
( e.,tarafı birl11cfde ) 

Katil, Beıiri öldürdükten ıonra 
Yeni istanyonla Atatürk parkı ara• 
11ndaki yeıil yola dofra kaçmaia 
baıt•mııtır. 

Ba yolda ba1aaan •iıçlarda 
bıçatınıa kanını ıilea Ali, deaıir· 

Colları rardöfi,.nl Halidla çocuk· 
lan 6 yqındeki Dotan•, 5 Y•f1n• 
dakl Veyaale H 3 yaı•adaki kızı 

Ayule rutlamq, yanlanaa 7alda1· 
1D1f, A,18le: 

c- Saaa iki lira verecetim; 

l'el ... heod•t• ridelial• demittir. 
Ayıel korlıaa içinde, yakındaki ev· .......... 

c Aaaeciiim, bir 1arhot beni 

k"ecekl• diıe haykır ... tv. Hali. 
din kan11 dışarı çıkmlf, orada ha· 

lanmakta olan demiryou.,. rece 
bekçili Nazife vakayı haber ver
miftir. 

A,..H kovalayan Ali, kartııın· 
da Naaifi röriluce kadarmDf, '"sen· 
demi kanına aaNdlD ?,, d<ye küfür 

atet kuvvetinin mUthiı teıiriae kar
t• kendini korumak için çelik ka· 
baklar içine ıirlp ı•tJnmaktadır . 

Eter bariln bili çarpııaa pi· 
7ad• tlmenleri •••caba banan 
ıebebini muhakkak lııaadan IOnra 
da a,..iiJle ylrOyea, ılnrllıile dö 
vllıen çıplak bnkleria JDevcadi· 

(0.waaı lçilacll«le 

röıterilecektir. 

Hamiyetli F ıbrlkıtörlerimizden 
Bay HHaa Atıl, fakir kars tale
Iİıle malzeme abamuı içia yOz li
ra teberrll etmtttir .. 

Bu Dara ile kar1ta bulanan 
fakir talebeye alet ve malzeme H· 

tıa alınacakhr, 

Kadıköy ilk okalanao inıı· 
ııada oldata ribi fakir kafi tale
bele• İne de hamiyetli elini uzatan 
Fabrikatör Bay Huın Abl'a te• 
ıekkir etmeii bir barç biliriz. 

Kör lbtly•r b•Jeli tarafından· 
da 011al kGtGpban..me faydalı 
kitaplar Htıa abamuı için on li· 
ra tahıll edilmiftir. 

• CiNAYET 
ederek bıçağiyle Nazife hücüm et
ınlttir. o ciırardan reçmekte olan 
Halil. Naıifin imdadına yetiımiı 
ve Ali ba iki ritçlil adam karıı· 

ııada kaçmıta mecbar kalmqtır. 

Kendilerine dojTa kOfmakta 
olan bir adamın " ona yakalayın 

Aıfaltta birini öldlrdil. 1 ., laaykm-
1 tını duyunca, Nazif ve Halil, Ali. 

nin takibine b•ılamqlardır. Eıkiil· 

tuyon civannda, takipcilere iki 
polİI Utibak etmiftir. GözO kanlı 

katil, kartalaı imklnınıa kılmadı. 
tını rörilace kendini kıp111 ıçık 
bir eve atmıı Ye ilzerine relea 

poliıleri tehdit etmiftir. Zabıfa ••· 
morları tabancalar.nı çekmifler ve 

Aliyi teslime mecbur bırak•lflar." 
dır. 

HadiHye mllddei amami bat 
muavini B. Şeref el koymqtw. 

Tahkikat devam ediyor. 

P•rtl MUtettltlmlz ı•ldl 
lçel viliyetinde teftiflerde bu• 

fuaan C. H. P. Müftttiti B. Halit 
Onaran ıehrimize döamüıtGr. 

• 
Meaut bir •••••,... 

Bayan Mileyyet MaNballı ~le 
renç çiftçilerimiz.dm 8. Mehmet Ma 
11ballıaın evlenme tlrenteri dtla 
Tepebaidakl evlerinde lralabahk 
tiir davetli önOode icra edilmiftlr. 
Genç çifte saadetler dileriz. Polonyanıa, bilha11a Praaııa 

onan da taoldan ,,.da. 940 
ıada FranNaın irili .ııklı iki 

tınkı mevcaıta. Fakat banlarıa 
• hiımet tarzları hala iptidai \11 r arihi Ri>man : 7 1 Z 1ND1 K L A.R 

J a PO n Ya-
baliradır. Fakat dofra oldata ka· 
bal edilse •e ba kayıplar netice
aiade A,.erika donanma11nın Ja-

n 1 n d Jl rt pon doaaaina11Da röre onda bir 
U nisbette dabaqaiı düttiiğü de bir 

h • hakikat olıta bile, ıeoede dokun 
'ı cep es 1 milyoa ton çelill iıtihNI edea A· 

merikanın, on ıene ribi bir zaman 

D ört ay ribi k11a bir zaman için· içinde ıenede yedi milyon ton çe• 
de Japonya tarahadaa itral ilk İltibsal eden japonyaya yetife· 

edilip ele baron barekit saha11aı miyecejial iddia etmek rlllllnçtilr 
teıkil eden bölreaio reniflijial ve ba •Özler, ancak Japonların ıi· 
anlatmak için bize daha 7akm olaa airllliklerini röstermui bakımından 
cotr•fya ~lçilleriyle, bu Nhanın dikkate llyıkbr. 
ıimılde lıkandiaavyadan cenupta Erer Jıponya, ıözcOlerinin din· 
Kap Koloni1e kadar ;ani bOtOn yayı lnandırmıya çabıtıkları gibi, 
Avrupa ve Alya kıtalannın boyan· her tutturana koparabilirH, neden 
ca azand iını röz öailae retirmek bir avaç ukerle mildaf aa edilH 
klfidir. Şimalde J•ponyayı •eıral Filipin adalarını bir tllrlG ifral •· 
edea Alaıka adalan, l.kandiaav· dememiftir? Hakikat tadar ki ıoa 
yanın biz111na dilfilyor. Cenapla bir aylık barekit Japonyaaın ya• 
Avastaralya da cenabi Afrika do- vaf yav&f taarruzdan müdafaaya 
mioyonaoan enlemi Bıtiladed:r. reçtitlni röltermektedir. 
B u s a b a n ı n Y A Z A N Japonlar cenap 
farktan r a r b e ~ 1 t• Avaatr.tya· 
dotro p a. ilikte A. t9. Esmer da tam•~iyl~ mü 
wake adı ı m· Y' _dıfaa vazıyetlnde. 
dan Hindiltaa cleniıinde Seylln dirler. Ba kıtao1n 1ahilletiae var· 
aduına kadar aıaad iı batırbna· dıktaa aonra, Avaıtaralyalllara 1alb 
cak elana, Japonyanm elindPki teklif etmekteki mabat ıimdi da· 
deniz, kara •• hava kuvvetleriyle ba açik olarak aalqılmaktadır. J•· 
d&oyanın bOyilk bir parça11nı nü· ponya, Avuıtaralya kata11aın İfra· 
faz •• istilası altaaa aldıtı ıör&- line t91ebbilı etmek cesaretini ken· 

. lir. Acaba jApoayaaıa elindeki dilinde rörememiıtir. 
kuvetler, kendiıine ba clerece r•· - Ve ba kıta llzerinde Amerika 
aİf bir aaha içinde bikimiyet t•· · aıkerlerlnin toplanarak keadiıioe 
min etmiye kifi midir? kartı fir'ıicek taarraada bir Oı o-

japonya, Pearl H.rbourda Ame larak kullanılmuıaa mani olmak iÇin 
rika donanmasına indirdiji aiu' Ava1taralya ile salh olmak içla 
darbe ile bu ıaha içinde deniz bi. Avaıtaralya ile ıalh olmak istemiı· 
kimlyetini temin etmiftir. ld stıa tir. Anst9ral1ablar, Japoalana "•· 
sonra iki (qsih a1rbheıaı ela ba· dl lntalara Baerindekl emellerini p.tr 
tırdıktaa eoan artık J poayayı bu iyi bildiklerinden bu teklifi reddet• 
Mha içiode brfılıyacak deniz ve mislerdir. 
haH kaneti kalmamıfb. J ıponlar, J •ponya borün yalnız Birmanya •• 
Anr&o Sıkloalarao muvakkat say. Hind cleaiaiode taama vuiyetia· 
dıkları, fakat ne kadar sürectiini dedir. Birmıayada ileri hareketi 
bildirmedikleri ba deniz bikimiye- bilıbiltiln durmamakla beraber, ya· 
tinin temin ettiii f1rNttan fayda· vqlam11br. Denizden de jıpontar 
lanarak etrafa yarlmıılardır. Fa. Andaman adalarını aldıktan aonra 
kat kazandıkları parlak zaferlere Seylin aduı üzerine bir bava ta• 
ratmen,.Jeponlana ıinirU •• batti arraza yapmqlardır. 
eadiıeli oldukları Tokyodan relen Ba hareketlerin hedefi ıçık 
baberlerdea anlatılmaktadır. Ba· olarak Hindiıtan'ın iıtillııdar. Fa· 
nan ıebrpterioı anlamak basittir. kat J •poolann karadan Hiadiıtaa'ı 
Jıpon7a biliyor ~f, ba zaferleri kea· fıtili edemiyec•kleri meydaadadar. 
dı kavvetiain kıf•7etioden ziyade j "poalar ba derece renit kara ha 
karfgıadaki dilfmaaıa aykuda av· reblbm ba kadar azalc Gılerclea 
ı.a ... ı oeti~ kHaam•br· idare edeı1aealer. Deaia buekltınm 
Ba ayıt.da awlapmaran temia etti· ne derece zor olacatıaı da Seylln 
fi fıruttaa belki de ihtiyat11z de· adaıı Gzerlae yapılan taanua neti· 
ne,ek derecede yayılm11hr. Dlln duiode atradıklan •tır kayıplar 
a7iada Hlaoaa dQfmaa barOn biç röatermektedir. R .. mea bildirildi. 
.,.. .. ,or •• r•c• ıııodlb çalqı· tine ıöre Seylln'a lalca• edeo 
yot. Soara ba palı aaba içinde ,..tmlt bet Japon tanareaiaia el-
b\tanabilmek için r••itlemelr, bo- lldea faaluı dllılrlllmGıtlr. 
yaaa ıeniı\emek liaımdır. Knanı· Japoayı cenapla me119l lken 
l•n zaf•ler perçi.Ummezıe, her ıe- ılaaldekl cepheıinden endite et· 
yin ka1bolmaaı ihtiqaall vardır. mektedir. Şimalde iki cephe var· 

Japonların ba ıinlrliliklerl, bir dırı Biri Rasya ile Mınçarya ara· 
kat rna evvel, ruetelerde çıkan ara11adaki ı.adat, öteki de Aluka 
Wr J •pOll IÖacllıllnün demecinde •• AB,.t adalanadan rel• Am .. 
&flk olarak Hzllmektedir. Japon rika tehllkellala yarattıtı cepbe 
IÖıclll, Pearl Harboarda yapılaa Rasıa ile bant balinde balumlk 
bukın neticuiade Amerika donan- la beraber, Japonya'nm Maoça,,.a 
muınm airadıiı aiır kayıplar kar• cepbninden endi .. ettiti, Tokyo'. 
ııııoda, Amerikablann on Hile Ç•· ya ziyaret f'den Mançuko Bqveki-
bpılar bile Japon doaanmaı•na Ilı· linin, memlekete döaer dönmez 
tOnlllk temin edemi7eceklerlai bil· söyled'ği ıözl•den anlatılmakta· 
dirmlttir. dır. Baıvekll demiftir kh 

Fa~at sazc&, bu kayıplardan •J•ponya'ya 7apılacak yardım• 
IODra ela Amerika doaanmuunn da Maaçako'ya d& .. a ehemmiyet· 
J•pon donanma11aa rön, ancak il vazifeyi a..lamıı balanayonm. Ba, 
oocla bir oiıbett• daba afatı olda· Maoçako'nan timaJ laadadudaki 
tan• a itiraf etmekteciir. mlldafaat tertiPlıeriaia kunetlea-

BW defa Peul Harb•'da Ame· d~eeioi rerek\irmttktir. Bu ıa-
~ aılka doaaamuunn •tradJiı kayık· retle Japonya ıimal kanadında ea 
ı lar hakkındaki Jıpoa iddiut mil· (0.nmı lçhcllde) 

J 

i moh•fua ediyordu. Fransız 
ııfla bır tek a1rblı tilmen 
t dtııfildi. 

·==============:::::::===============;========:::::;:====:;:= !11tt t •me röre -ded 1- ltev orman" yartllaJınde rece 10ndüa çekiç ... i h1ç 
çevlRIN 1 

hakiki Havariyanaa mukaddes kitabı her 
millete kendi clıli,le te1kin ettiilerial anla· 

Semih U ggur = ':.• 
Jıpbiı ffl tamamladı •• .tecrilbeli Hıllı 
t1yaa Al..-n Krahaıa eline b&t6n biklm· la 0 dada tank taburları pi· 

• tlmenlerioia, topta tHtair 
•ları fibi, 7ardımcı aasarları 
k kabul •• tellkki ediliyordu. 
ılti aırhb ti•• .&emek bir 

bOtid kadrOltJle, 7asıi pi 
top9•; •akiaeli tlfelr, ketıf, 

t aaıurları •• ta.irat, matu-
h .. ,.rvi.aeriyle hep birden 
ltarrik arla İfin• b8r6a•llt hı· 

... lltir. Piy•d•y• 7ardım edsn 
tabartatınıa hareklb mabdat-

• M hrttkat ,,. malzeme itibariy. 
,._,., ••'-it deposuna iıtinat et• 
t• tt1eetnlrdar. Baba&'I t .. iri an· 
ilt b t chplae pa·t~ ı ada mevzii 
d•k ıt •ht. Att t• red k -phade 

•ı•I etıa .. hıl" aabit depo 
ın ler•• , ... 1c1 •• tni• "' .... 
bekler. Halbuki avtah ••e.ia 

ede f/tJ df'polarla llh&11 pek 
K ndiıiı•• llzım olan ply•de 

• 
1 95 bir ııhra topçd alaJ1nı 
l..tı olarak beraberinde, ta· 

••llrak ıt H mal111meıi 

l.ın •a y .. yaa Ôataekler Tanadaa tat bir eluıilmiyor. Bıliyor m01an ba okları kimin 
heyllel c;tkanntlar bana tapıyorlarmıt. içiao7aptyorlar? Senin için. Mukaddea ba• 
Keve lral..ı.aa ka•aadaaı ba m•nfar pah bam H benim için. Bi dm aııl dütman:. 
k~ .. ta c...,et edemiyor ••I· O.ıt ede· mıa Bakof Beıeayö'ler aejil inad k•f alı 
rıı ki '- •lllıedana lelteyi vill7etimizia Çakarowalalar hilekar erdelliler.... Beoim 
ıerefU ._._ •11--1111· ı'L b-L k 1 i dl b"l E ._ , yann 1a aaa a en n varma aaa ı ece· 

- ld•\aalll lıafHIDI keıerHk J1• jim betv0z kaf.1y1 ihtiyacı• Yar. Ba IU• 

lanı tepel-ek de kola7bıır. retle belki beyler ihtiyar Ç•ad'ıa ditl•· 
- Ôtl91e k•r Altınorda ile he rinla bepıinin dökülmediiıoi anlular. 

uplqabileeetfmlat tab• ediyor muaaaz? _ Tisa ela datların ark11ında her 
- Ya biz onala J• o bizimle • 
_ Eter kaotwetine kafi rtlvenin.yokaa tar•ft• iı}'in hnı,.lıkları var. Dedi ve ba· 

bledekileri de ailiblaadırıp l•tir .. k da· tıaı öniloe eterek daa etmeje bqladL 
ba akdlıea bir harekat oluda_ Çenad'm dadaklaranda ansızın bir 

Çanad omazana sn• ti. Papaa•ı" aaıi · telııHıtm· belirdi. ihtiyar anlan baıkala· 
batıaı ret •• çocukça baldu ,,. ho••r· r1na e&İJ•t eta~tea zevk alıyordu. 
danarak CHap Hrdi. - Biliyor •u•aa . dedi - Tisa beyleri 

_ Eter onlara itimadım olHydı bg. ne diyorlar? Biz diyorlw l1a•aın difmanı 
tıa da Japardı•. Barllft kendi bazamdaa def liz yalnız Heriıtiyanbk kiıvaıi altmda 
ı.....L bf LI ·ı· d t 1·yora• içimize sokalan ltalyaalann, Almaalar.a ..., .. a ç " .. .,. ı ıma e m · 

Mabafızlanm da ben aade J'İttikçe dOıuaıyız. lu'nın Haoif.U.b oldajana 
aı. .. ~- olwrlar. loaaıyoraa. F•k.t onan aramasa ıiren 

Pepu keraalık nazarlarla kamaadaoa H•v•riyanları sahtedirler. 
lbdl. Çaa.cl Anla• kltın.••• ı..-. Taello -.aıık 
,... ............ ett1. ..... ç_. ... 

" 

mqlar. lıte diyor. Vata. Xral lpvu.'m 
bizim aramıza retirttitl Papular dilimizi 

bilmiyorlar. Bize bep 7abaacı Adetler tel· 
kln ediyorlar. Biaaenaleyb banlar ra!ı•l 1 

makaddula hakiki Ha•ari,.• detlldilW· 
- Gallı bir iftira 1 dip balvcla· Sis

l•in dia8ialikleriddea y6a kene beter 1 
PapaJ Ça...t'ua d•daklanadakl ala1b 

tebeeıüal Pntl. Kmaaadaıua hilekar 
kalbinin derinllkleriae kadar ailfaz ettitl 
husloe kapıldı. H 11mea heyecanını yendi 
ve sotok bir Hale dHam etti. 

- Macarlar kaza cieriline bllrOaH de 
bepaiaiA kalblode bir Kurd yaııyor. Kral 

fttvaa onların yırtıcı rablarmı iyi biliyor. 

Ooaa için makadde• evin sjılını onlara 
emanet edemiyor, Kendi kanına kartı blle 

merhamet bilmeyen bOytlk Krab Allah 
mezarmda bile takdil ebio, lbrabimla o;. 

ı..a Adaba karban ettiti sibl Kral lftwu 
da dia ajr•a badi kaaıaa bile acıma 
y_ot. imam zayıf arpad pnaalerfni .... 
lekett• ltiı-ida Ali V.-dik'llr.I 

nnhfı teılim etti iMi •••ti• t.. 'ata tef· 
katille D.all olct.. Maoatlar •edatlarının 
arped•aa liaa.ra-altldarlle lf tilıar ederler 

Fakat aakiulclu kitap bayır ı•r hep 
Allahındır der Bnlan aaoak Kral lttw•'nt 
hizmetinde inıaa kwaaWUt. Sonra Ma-
carlar ıık 11k bu topraklar Mıcarl.,ındıt 
alyorlar. Macar nedir? Alman nedir? Baa. 

lar bot laflardar. M'.Uetler ıkaa aayun 

köpükleri ribı ıelirt. ı•terlir. Daimt 
dUoya bir tanedir. O ·cla l11'aın dllııyuL 
lıa bGtOa dilnya bllkll•ralafmı Roma'da 
ota•aa Papa ile lmparator'aa eUoe tevdi 
etti. lsa'nıo .. 1ıılllerinin öa&nde efllmeyen. 
ler bu inadlarının cezumı pGrler .... 

· Çaaad alayb tebetallmB ile Papaı'ı 
aonaaa kadar sOkOnetle dinledi. Mallakkak 
olan bir ıey var .. Papaı'ıa dedlklv1nla 
hepsini kabal etmiyor1a da Vata'nıa fik. 

ri.- de iıf rik et.liyorcha. O Utla ı... 

;attİada keadi bil..._• r&-• banket 
.... ,,. aa7yen makadlaa detnt ,.,.
,_ 1ıı1r •••••• 
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Rasyonalizasyon Hindistan' da 600 Karakol 
• • 

10 Nisan Cama 
TQrklye Radyodlfllıyon poıtal 
TQrldye radyoıu, Aııkara RadJ 

7 ,30 Proıram ve Memle Y A Z A N 1 Türkçede yabancı kelime kullaoılmaaıo~ kızan ?kar· 
v A larımız yükarıki başlıktan dolayı benı affotın~lorı M . 1 1 Al b . r 

• N Q Arsıuluıal çeşnide öyle tabirler var ki, bunların Turk: 1 1 
çeye de aynen geçmeıi gerektir. Sandan üç çeyrek aıır evvel,. ~lı h u•• k Q m e t 
Saavi bile, beynelmilel terimlerin torcümo edilmesine aleyhtar koıılm.'ş: 

gemısı 

Yakında Ame
rikan donan
masına iltihak 
edecek 

Pasifik 
Harp 

Konseyi 
aaat ayarı. 

7,33 Milıik: Hafif parçalar 

7,45 AJanı haberleri. 

8 00 Milzilu Sonfoaik par . Ôyleyıe, rasyooalizaayoo'u « maotıkileştirmok » diye çevirmek rayretını 
lüzumsuz sanıyoram. k ı 

Asıl mesele: Türk halkına ba yabancı sözden ne anlaşıldıiını sor· u r u mas 1 
sak: ancak münevverlerimizdon birkısmı « biliyoryıuh> diye covap ver• 

Toplandı 
Ruzvelt, duruma dair 

ces•ret verici lzahl•rd• 
bulundu 

Vaşinrton, 9 (ı.a.) - Pasifik 
barp konseyi dün bir ıaatlik bir 
toplantı yapmıştır. 

(PL) 

8,15 -
8,30 Evin 11ati. 

meğe kalkacak umumiyetle ehali ise. . m u h t e m e 1 
-Adam len de •. Bize ne ? .. Diye omuz silkecek. 

Halbuki eıoaf köylü, amele, kitip, ov kadını, Lizmetci, bad~me, -------------

V aşiorton, 9 [ •·•) - Ame
l' ika hariciye nazırlıjıoıe bildir • 

12,30 P,.oıram ve 

aaat ayarı. 

ilb.M şu ras
1

yorıaliza
1

svoa dedikleri şey, üniveuite nazariyeciıiode::.;;,:~ -
de pratik hayattaki bütün basit yurttaşlarda f ıydalı... Bilbısıa f • 

1\ T diiine röre şimal fraosız Afrika 
ı v ehru, nun ıına yiyecek vo ıaire röodorilmo 

sine tekrar başlanmıştır. Bir A· 

12,33 Müzik: şarkılar. 

12,45 Ajaoı haberleri. 

13,00 -·ı 1 . h d 1 t t her ka a çevı· öğroomolori, iyi bı me erı, er a ım atışta, o uza ış a, 

rişto kullanmaları lazım. k- atar-
Bazı kitaplar vardır; ilk sakifeleriode esner, kepa~ı~, ob~eyto 1r b • 

- zorıoıze ır es ı ıınız. Bazıhrıoı ıoouoa kadar okursunuz amma, u. _ 
1 0 

lorlo 
d. ansan oy o CI r 

rakmaz. Likin, arada sırada, - rerçi na ıreo - M" ll'f burnunuza 
. •~ d k •- b' 'h açılır. ue ı ' karşılaşır kı, xarıısıo a osııı.oca ır cı an , t' 

k - - - ~ - dej'"ştirm ş ır. 
ideta yeni bir gözlük ta aıış, roruşunuz~ 'ltf •d dersinde şu rasva· 

itiraf eJoriaı ki' saıel,rcs ev .. el, ı.•tbır ıl ::. batta ya•ama tol3k· 
f -· d'iim va11.ı' ça ı.., ' ,. oalizasyon me humana ogren 1 

kim ba,kalaştı. 1• • üzel yorl~şmomeie başlaılım. Ziya nere· 
Artık bir odada ~e ışı g ? K· d k l 

O b 1 malam ne tarzda durmalıdır. ıgı ım, a e· d r ? se epe 
en ge ıyor . tablam etimiıı en kolay burkotlerioe göre no ta· 

mim çakım, sı~ara ' . . - 1 1 1 b"l . . 
1ı: kaUanacağım kıtaplar daıma ıuhu et o a a ı mom ıçın oo 

raftda: be~0::alı? A•tık bu mımtıkiliğ- yalnız iş hayatında driil her sa• 
yan a u O 1 · k 1 · o hada göz önüne aldım. olaaplarıma eşyamı y~r eş!ırme., .•. cep ~rıo 
öt,berımi koym ı~ ?ıısasıııdı da rasy >oelliği tııtbı'C 1 odebılilırım 011bo 
tindo nafile aranmaktan, vakit kaydetmekten kortu dam. 

Bir ev hayatını tertiplerken, meseli mutfaiı tanzim ederken, kepCe· 
yi nereye aımak, tencereleri ve toz, biber kutolarıoı nerelere sırala• 
mak icabettiiioa kadar, bar yerde, ber işle raayoanlizasyooua rolü va~· 

l•t 'f · · manlıaı dır, Eınıfıa toıgablsrı, işçiııin atolyei ve marna a ı, çı çının aa • 
memuru evrakı tanzim 1ekli, hademenin odaları aüpürme ve v~ fozla· 
rı alma ıırasıilb daim\ bir mantılt şekliao uvran olmalı. Halbulcı, çar· 
şıları dolaşın; pazarları ~ezin; Ovloro, dükldinlara, yapım yerlorioe, isko
leleka, haliı' bn nısi v s a 1111 'il' bayat aıerltalerioio hspıirıo uiraym, Son
ra imal edilmiş mallarımıza bakın, Çoiuoda aşırı naaotıksızhktır almış 
yürümOş. Faraşın yanında teati .• Havlunun altında çe\ciç... Salonun bi; 
tişiğinde. aplesane ... Dızkapaiınızın kemii'indo otobüıQn rahatsız edici 
tahtası.,. 

Ruyonalizasyon denilen mefbnmu iyice propaganda ederek halk a. 
rasına yaymak çok faydalı olacaktır. 

• Harp 
kazançları 
YAZAN Gazeteler 

Kasaplar şir· 
A B İ D 1 N ketinin, bir 
D A V E R yıl içinde bir 

milyon lira lılfır ettiğini yazdılar. 

Bu kir, yalnız lstaobu\da satılan 
etlerden mi hasıl olmuıtar; yok11 
şirket, deri, yapığı, bırsak licare· 
tinden ve Karaaraçtaki deri fahri· 
kasının mamulatından elde etiii 
kazançlarında yardımilo mi bu yük 
sek kira elde etmiştir ? Burasını 
bilmiyorum. Belki de Kasaplar Şir
ketinin bu klrı, sermayosile ve 
yaptığı işlere nisbctle olaian, meı 
ru vo tabıi bir kazaoçdır. 

Fakat, gazetelerde çıkan bu 
haber, bana, harb kazançlarını, bir 
defa daha, batırlatmeğa vesile ol. 
du. Hor memlekette olduio gibi 
elbette Türkiyedo do barb yüzüo· 
den az çok yüksek kazançlar te. 
mio eden tacirler veya ş:rluıtler 
olmuştur ve olacaktır. 

Gerçi, Cumburiyot bü1'0meti, 
geçen harbin büyük vurıuncuları· 
na meydan vermemej'o çalışmış; o 
lamad oldaiu gibi rözo batan Yt9 
ni :ıı:enrinler. batti mrşbur krallar 

türemeıniştir amm. harbin 1ebop 
olduğu buhrandan istifade etmeyi 
biloa açık göı.ler olbotte vardır. 
Y ahud da ba:ıı malların geniş öl· 
ç6de alım satımı, ıatışı hiç bir 
kayde tabi tntulmıyao bazı madde 
lerdoki fiat yüldiii , bir çok kim. 
selere tabiatile olaıanilıtü karlar 
temin etmiştir. 

Etaaeıı harbin, halktaki ıeliri 
sabit olanları fokirleştirdiji ve ha· 
yatlarını çok rüçleştirdiği halde, 

bir takımlarını da müreffeh ve :ıeo 
tin ettiti açıkça röıülüyor. Tica 

*'•tin incoliklerinden irsi ve anane· 

vblll bllr .teytanatla iıtif ade etmeyi 
en erın b· · h . • ızun ıtır ve hayalimi 

ıe bıle geI111 ı e 

Y"L ki 1 Y n maddelerden bü. U11; r ar teını . ._
1 

• 
k B n ettııı; erıne şüphe 

yo tor. uolar, olacr Ü • 
.. an stü kirları 

nın büyüle kısmını dün b .. • 
• hl Ya ırbınıo yarattıgı ru ara borçludur! D 

1 t h . • • f ar. ov 
e azıncsını ve erdlerioi k 
• • k b eaele. 

rıoı zarara so ın arbden faydal • 
DaD bu fibilerio, bu kazançları:. 
dan bir kısmını vergi olarak dev. 
lete vermeleri rerektir. • 

Bu, içtimai adalet, verıi ada. 
leti balmnıodııo böyle o1mak icab 
eder. Har b yüzünden çok kazana. 
nın, harbin aebrp olduğ-u masraf

:rı .ödemek için do çok vergi ver 
•aı kadar tabit, haklı ve idil bir 

• Akıamdan' -

yorsam, harb kazançlarının yüzde 
doksanına kadar yükselen vergiler 
konulmuştur, 

Halle ve adalete uyan bu pren 
slp, bizde do kabul edilmeli ve 
1939 eylOlden beri temin edilen 
olaianüstü yüksek kazançlardan 
devlet haıioesine bir hisse ayrılma 
lıdır. 

rcumhurlyet'tea· ) 

Japonyanın dört 
cephesi 
• Baıtarafı ikincide • 

ufak bir teblikodoo korkmadan ce. 

nup çevresinde harp bedeflerioo 
devam edebilecektir.» 

· Maoçuko Başvekilioin Tokyo· 
da ne ilo meşrut olduia şitJ?di da
ha açık olarak anlaıılmaktadır. On 
bir. seoo ov~ol, Çioden köparıp da 
« istiklalini » tanıdıiı Mançuko' • 
dan Jİmdi Jap~nya iıtifade etmek 
istiyör. Ve yayılıp da kovveti kifi 
ioıaodikçe, Jıponyaoın istilası al· 

tıaa aldığı bLI memleketler halkını 

da lı:ondi emelleri uirunda kollan 
maktan da çekiomiyocoktir. 

Aliyut adalarından relecek A. 
morika toblikeıioo karşı J ıponya 
esaslı bir tedbir almaktan büsbü. 
tüo Acizdir. Amorikada jıponya'ya 
karşı hazırlanmakta olan hareket• 
lerin ve teşebbüslerin mahiyeti h;k. 
kında ba memleketten pek az ha
berler sızmaktadır. 

Fakat hazırlıia ait •iırlıiıo, 
doirudan doiruya J•pon anavatan 
toprakları üzerine yapJlacak bir 
taarruzun vaaıta ve imlc:inlarını hı· 
zırlamak nolttasıoda toplandıtı l'İZ· 
leamoktodir. 

Süngü harbinden 
zırh harbine •• 

( Baıtarafı ikincide) 

yetlerioio lü:r:omoodan ziyade, çar. 

pışan milletlerin henilz bütün kav· 
votlerini zırh kc1buklar içine yer· 
leıtirmok im\ ao ve zamanını bula· 
mamış olmalarında aramak lizım· 
dır. 

Çünkü bu iı hem çok yüksek 
verimli bir sanayi kuvvetine, hem 
de yine çok yüksele vtriınli talim 
ve terbiye teşkilatına ve ıonra da 
reniş bir mali vaziyete dayanır. 
Bu harbin bidayetinde, Almanyanın 
••nıyi kudretini ve askeri talim ve 
~erbiyo mQddetioi miyar tatarak bu 
b~•~ta fikir beyanına aelibiyetli 
r. ır lırıan zırhlı tnmeo komutanı 
uç zırhlı tOaı 1 • li• I . . • en çın zım ge en 
vesaıtıo •mali voı 'hza ·ı t- . . n ı e umeoı 

t~şlul edecek insan kadrosunun ta-
hm ve terbiyesi i~io bllyiik bir 

beyanatı merikao limanında bulunmakta o. 
lan iki franaız vıpuru yüküoü a· 

«Japonların bizi kurt•r• Jır almaz hareket edecektir. 

mak için geleceklerl Vaşington. 9 [a.ı) - Ame-
lddlaları ralandır» rika bahriye nazırı Albay Knoks 

Yeni Delbi 9 (a.a.) _ Nehra, buıüakü l'azotociler toplantısın. 
dün akşam bir nutuk İöylemiş ve da demeçte bulunarak: Amerika'· 
ootlrnndd tecavüze mukavemet lü- knın barbo rirdiii 7 ilklcinandao• 
zuma üzerinde israr eylemiştir. beri Atlantik kıyıları açıklarında 

Nehru demiştir ki: 116 ticaret romisioin batırılm1ş 
J~pooların Hindiatan'a bizi kar· oldaiana söylemiştir. 

tarmak için reldilderi halckındalı:i Bunların 59 u Birleşik Ame
iddiaları, mioısızdır. Ve tamamiyle rika devletleri sebili açıklarında 
yalıtndır. Banu j,ponlırın Çio'de 23 Ü Kanada ~ıyıları Önünde, 30 
ve Koredo yaptıkları fenalılclar ka· a Karayip denizinde. [4 ü de ce-
dar ınü"emmel ıurette biç bir şey nap Amerika sahilleri açığında 
ispat edemez.Hindistan'a karıı ya• batmı,br. 

pılacak bor türlü yabancı lltili ha· Albay Knoks Amerika hülcQ 
rok•tlerioe karşı koymayı kendime metinin ticaret gemileri ve bil· 
v ,zifo bilirim. Kongre demokrasi. husa uzak ıoferlor yapabilecek 
lere karıı sempatilerini ve uBı. vapurlar meseloai ile yakından 
rışçı meınloketlero, Almanya'ya ol. meuııl olduiuou ,öylemiştir, 
duta kadar J iponya'ya da muha· Bahriye nazırına röre tayfa 
lefetini ıuih ıurette ıröstermi,tir. bulmak hu•osunda ırüçlük vardır 

Hindistan halkını, paniğe h· ve bu noktanın 00 ıekilde halle. 
p1lmamıya, bir yerden bir yere kaç· dileceii hakkında henüz karar 
mamıya, fa'cat nerede ise orada verilmemiştir. 
kalınıya ve metanet göıtenneie Amerikan dooaomaaina yakm 
davet ediyorum. .. 

da 600 karakol gemisinin iltihak 
Y oni Delhi 9 (a.a) - Mister edeceiini aöyliyen albay Knokt 

Crippı ile kııa bir milddet rörilf.. sözlerine ıaaları eklemiştir: 
relt lna-iliz harp kabinesinin Hint l 00 

«- Buo arJD 2 . ü 33, 250 
kongresi muhtırasına verdiği ceva· ıi 33 ve • 150 si de 55. metre 

0
. 

bı alan konrre reisleri Azad ile 
N zuoluiundadır. ehru derhal icra komitesi toplan· 
tısına gitmişlerdir. 4 Hat ıüren Karakol• re111ilerimiz deoizaJ-. 
- ü 1 d tılar11 kartı oıüusir bir miUf afaa gor ıme er on ıonra komitenin 1a· · 

ıillhıdır. bundan başka güdümlü rın yeniden toplanmasına karar ve• • 
rilmiştir. · balon yapımı d6. memnunluk ve 

recok bir derecededir. Bu balon. Akşam üzeri demeçte bu1unao • 
Azad, konrro icra komitesinin, in· larC:lan denizaltı avında çok iıti· 
riliz harp kabinesi cevabına veri·& _.,_.d_e_e_d_iı_m_e_k_t_•d_i_r_ •• _____ _ 

lecek cevap hakkında bir karar deva~ ediyor. Azad ve Nthru Miı· 
aldıiını ıöylemiı ve bu kararın ak· tor Razvoltio hosuıi mümessili Miı· 
ıam üzeri Cripps'o bildirileceiini ter Jobnıon ile gÖtüşmüşlerdir. 
ilive etmiştir.- joHnıoo, €rippı ile tekrar röıüı· 

Diior taraftrn öjnolldijiue müştür. J 

göre yarın yapılması kararlaşhrıl· 
Direr taraftan Müılilman Bir. mış oları toplantı perşrube rünü· 

. liii.,.Reiıi Jinnab weyvel "le 45 da. ne bırakılmıştır. Bıliodiği gi.bi bu 
toplantı Cripps demeçte bnlunacak• kika yo Crips ile yarım saat gÖ· 
tı. Bu talikin sebebi müslüman bir. rüşmüştür. 

Bo':nbay'dan alınan bir habere liği icra komitesi kararının da Crip· 
ps'e bildirilmeıioe imkln bırakma- röre, Müstakil Hint Grabu Reisi 

mıştır. Savarkar demeçte bulunarak Grips 

Bu arada yüksek ve solihiyetli tekliflerinin bir k11mını kabul et. 
şahsiyetler arasındaki i'Örüşmelor melcto bulundoionu fakat bu tek· 

Toplantıdan ıonra demeçte 
bulanan loriliz Bü'yiUt Elçisi Lord 
Halifaks şöyle domiıtir: 

- Mühimmatın dağıtımı me· 
selesi etrafında uzııo uzadıya ko. 
nuştulc. Mr. Ruı.velt Amerika'nın 

Puifikte muhtelif yerlere rönder· 

diii asker ve malzeme miktarı 

hakkında bize malOmat verdi. A· 
merika Devlet Reisinin duruma da 
ir izahları çok cesaret voıici m&· 

hiyott,.dir. 
Yeni Zelaoda elçiıi Mr. Nash 

da içtimadan bahsederek ıunları 
ıöylomiştir: 

- Her şey yolunda ridiyor. 
Daha fazlaaı zaten yapılamazdı. 
Paıifilc konseyinin buıüoo kadar 

başıırdıiı şerleri yapmaya muvaffak 
olmuş b•şka bir heyet bilmiyorum. 

Çin ve Hollanda elçilerile de 
memnunluklarını bildirmişlerdir. 

Amerlk• Genelkurmay 
B•tk•nı Londrada 
Loodra 9 (a.a)- Birleşik Ame· 

rika ordaıu Genelkurmay Bqkaoı 
General Mırshall ve kiralama ödünç 
verme direktör\1 M. Hopkıns bara· 
ya relmişlerdlr. 

liflerin ana hattını eyaletlere bir 
likton ayırmak bıkkını teşkil etti· 
ğinl, bunun İIO Hiodiatao'ın bütün· 
lüğüno bir darbe indireceiloi ve 
bu ıebeplo Cripı plinı umumiyet 
itibariyle raddetmek zorunda ba· 
lunduionu ıöylemiıtir. 

Yeni Dolbi: 9 [a. a.] - Hint 
Kongre Partiıi liderleri ile Crips 
arasındaki ıörü~melorio yeni bir 
safhaya rirdiii haber verilmektedir. 
Konrronio icra komitesi toplantısı 
nihayetinde yapılan bir demece 
röro Hiodistao'da milli bir bükQ. 
met kurulması ihtimal dııında do. 
iildi. 

Konrro, Mndafaa Nazırlıiı için 
yeni b r formül bulmuştur. Bu for· 
nıülün rerek Crips gerek Hint L!· 
dorleri taraf ındao kabul edilocoj'i 
sanılıyor. 

Ôğ,onildiiino röre Mister Roz 
velt'ıo hususi müme11ili J ->hnson 
da bu formülün teabiti için yapılan 
ırörüşmeloro iştirlk etmiştir. 

13,30' Müzik : Saz Eserleri 
beraber ,şarkılar • • 

18,00 Prorram ve memle 
aaat ayarı. 

(Pi.) 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 
18.45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik : Dans MG 

19,30 Memleket saat ayarı 
Ajans Haborlori. 

19,45 Milzik: Klaıik Türk 

ziii programı. (Şof: Meaod Ce 

20,15 Radyo raıeteal. 

20 45 Milzik: Saz eserleri. 

21,00 Konoşına (lır.tisad ıa 
21.15 TemıiL 

22,00 Müzik: Radyo Salon 

, kestrası. (Violonist Necip ~lu 

1 • Michielı: Çardaş 
2 • Koobel: Hayalini 
bimde taşıyorum. (Sopr 
Bedriye Tüzüo'ün İşti 
kiyle). 

3 • Raymond : Gol, 1 
Gııl. (Soprano Bedriye 
züo'Qo iştirikiylo). 

4 • Helmand: Tarantell 

S • Kraiıler ı Güzel 
mari. 

6 • Robrocht: Samimi 

nuşmalar. 

7 • Albio: Dıima Nc.ı'e 

22,30 Memleket Saat A 

Ajans Haberleri ve Borsalar. 

22,45 -
22,50 Y arınld Prorram 

kapanış 

10 Nisan 1942 
CUMA 

YILı1942 • AYı 4Gün:t()I) Kaaım 
Rumi usa. Mart 
Hlcrt 1561· Rebtalevvel 

Bu 
Gece 

Yeni eczane 
( Belediye yanında ) . 

eı=============================.======================== 

DENiZCiLiK Denizde ilkbahar taarruzu ! 
' 

•ı================:::==::=?====~~~ YAZNA:Hüsamettin Ülsel 
Bahar başlarken dünya harbinin yeni bir hız Bahar, rerok Akdenizde ve rer~k Atlan· 

alacağ'• nı belirten prop•randalar da her tikte yalnız denizaltı faaliyetinden mi ibaret 
rilo bin tji rlü şekillerde kuvvetlenmektedir. lki1 kalacaktır. Eier Alman , Yü~ıek de~iz kaman· 
baç~ ıeooyi dolduran bu müthiş ıavaşıo ıooa danlıj'ı ti inde mevcud her vasıtadan istıf ad eyi 
erme devrinin başlangıcıot teşkil edecek olan maksadına yarar bular da kullanmakta fayda 
bu bahar ve yaz mevsimi her hafta endiıe ve rörürae, saldırış hareketlerini ,ıaloız Alman de. 

b ki · H 'ki tar f b b niz ıilihlarından beldemok icap edecek tir. Al· 1abırsızlılda e enıyor. er ı a a ar 
savaşı için kendi kudretine taze unsurlar kat· manya boua karar vermedikçe Atlantik deni· 
malı: için ne yapacaiıoıb ilmiyor. zinde 1avaş yalnız denizaltı ıiliblarile yapılmı· 

Oeniz:lerdo bütün kuvvetiyle belirecek olan ya mabkQaıdur. 
ilkbahar hareketleri buıüo için oo ziyade At· Bu hususta da üıtün rol Alman denizaltı 
lantik VO Pasifik üzerinde öldürQcQ ve.korkunç remoloriodedir. loriltero, Atlaotik sahasında 
bidi1elor yatatacaktır. müdafaa halinde kalabilmek için çabalamakta. 

Y aln1z bu iki denizde başlıyacak olan bar· dır • 

bin biri birinden tamamile ayrı ve dikkatı çeker Burüoe _kadar •• ~JQJan denizaltı mürettebatı. 
farklar fÖsterecEiİDi de beklemek icap eder, Din fOStordıfı fedakirlık cidden takdire A tlantilc deoiziodo mütearrız kuvvet, mihver deier. Uıuo bir harbin yüz bin türle mabraml· 

deniz vasıtalarıdır. lrgiliz deniz kuvvet• yetlorioe tahammül eduek tabiat ı n en harçta 
lerinden taarruz beklemek mioaaız olur. Bu· fırtınalarına, en zalim şartlar kufıaıoda bıkma• 
radaki lnriliz deniz kuvvetlerinin huıuıt bir dan, en zalim şartlar karşısında bıkmadan, yo· 
durumu vardır. 0,,tün deniz silihlarına malik rulmadan göğüs vermek kolay bir ;

1 
deriJdir. 

lrıgiltere, bo denizde düşman Alman donanma· Küçük tekneler içinde bilyük bir deoi:ı: in-
i t t ._ ' t ' K 1 d • f 1 • - 'ye çalıJ· 11 i e emas e IDOıı; IS emıyor. ova 1 lfl faye la 81 lflDa ustün relere rayelore orıın . eaf· 

Almanlara semeresiz bir halde bulundurmaktır. mık, denizci ölçüsiyle btğenilecek ve ımr 
Atlantik deniz harbinde üstünlüiU ancak bu lecek bir başarıdır. d • ve 

d b ı bi doldtır Ul'U · suretle temin e e i ir. lki buçuk ıdnelik har 0 d iz altı re-
t d ı. b 1 .• d Alman eo nıiliz donanması, amma •~ ve eklemedik arttırdıjı ıstırap ar ıçıo 0 ı ...iliz adalarını 

d . d 'l • d d dinlenmeden o.. • bir zamanda Alman açık eoız onaumsaiyle mı erı urma an,. d etinin yapacıırı şey-
._ 1 k t L ._ t k • 'n ınaao ko r 11;arşı •ımadıkça avgaya ta uımadan çekini· 1111.ı!f ırma ıçı tle çalışmışlardır. Bu. 
Yor. loriltere adaımıo hayali durumu burüo lerin üıtüodo bir fer•f

4 

1 - L ._ ... f,.:ılık o ar. b 1 tt• kt d' na rormeme" ı.- . 
unu cap e ırme o ır, p 'f'k d ııl:ıiode de şiddetlı muharebe de· 

Bazı vaziyeti aynen Akdenlzde de rörO· uı • • ·ı · e inbl••r edece'-t'ır Ba 
ı n'ı••ltı ıemı orJn .... K • • yoruz. nriltere filosu, ltalyan dooanmHIDI ta· - L A 

f 'ada ter.ine Olarak saldıncı r.ovvet merikao mamilo yılrıo bir bale ıoktulı:tan sonra, bu İ· 
loya menıop bilyQk harp remilerinden mOrek· denizaltı temilerl olacaktır. Japon denizaltı 

d la 'emllerl, taa.rrazdan daha ziyade m'tldafaa iflaJ kep bir de-ıb kavvetinio daima ortalıkta o • 

ki Wıziyetini andırır bir du•amdadır. Yat 
Japonyanın müdaf .. ıabaaı daha f"Diştir. S 
ra Amerikanın Pasifik deoizind~ld donaom 
çok kuvvetlidir. 
· Zamanla gittikçe büyüyecek ve kttvvetl 

cek olan ba donanmaya dayanarak ya.,,la 
deoizaib harbi ilo Almaoyanın fidiy• ka 
yaptıiı ve bundan sonra da yapıcaiı 
Aaıerikahların daha bafıf bir derecede 

• röze almalar; lazım ıelecektir. 
Amerika deniıı: mOretteb.tınıo 

b 1 • L dar movaffak olup olmıya ay ve or erı 11;a . 
• b _ b'Jmiyoraı. Muvaffak olabıleceld 
gını enuz ı . 
ol kabul et•ek bile Almıaların dereceaıne • 

1 . cakfardır. Çünkll Almanların k 
mış o mıy• • 

• ,,azife daha arırdır. 
fıırştırı 

O ••oedeberi Alman deniz kuvvetleri 
~tün denizlerde muhtelif ıeJdUf rde çal 

lard• bolonurken ltalyao filoıa dalma 
m• h E ' • 8 bir wa:ı:iyet mn ı u:a etıDt$tır. una ieap e 
ren düşilncolori bilmiyoruz, 

Y aloız hakikat olan bir şey varja 41ıd 
ki Akdeniz deniz harplerine ett çok sahne 
lacak y~r istidadında iken denit bırpl .. rl 
kımınoao en ıaiio bir deniz parçası halini 
mıştır, 

Akdeaitde son sene zarfında lnrillz 

naoanmasıoıo eksilen faalheti, ltalyın filo 
nan kuvvetinden detil, belki adalat deolıi 
yerleşmiş olan Alman hava kuvvetleritılo c 
retli hareketlerinden ileri ıelmektedlr. 

Bahar harbi her denizde deniaaJh va• 
lariyle çok şiddetli bir ıokil alablJlr. Ba 
Amerikan dooiza)h ıemllerf AJmatıı.nakl 

d·ı b'J lı: bir 11etie• alabil mukayese e ı e ı ec• 
mi? Oeaiaciı...la .. #eda •.,.ır' 
aaal 
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ASRI SiNEMADA 

BU AKŞAM S.ere 
05 Alsaray ve TAN Sinemalarında İ 

BU AKŞAM birden f eecin '°f ttıtıf biaüuazali hidisesini teşkil eden 1 V ALLECE BEERY' in 
- ---------

Dünya Sinemacılığının en Büyük 
Facia artisti · 

Battan bqa renkli aşk, ihtiraı ve barikullde maceralar tıheserinde tekrar ıevretmek farsabnı bulacaklardır. Sinemacılık •. ı DeL-et ve heyecanlar Kralının 
'-.aıaayiinin bir harikası olan bu film göz ve kulaklar için bulunmaz bedii bir ziyafet teşkil edecektir. I~ 

Alsaray'da : liaveten ı TAN'da : ilaveten ı İ beşeriyete. Son Armağanı 
Zımanımız111 En Biiyük Tenörtl Bir baftadanberi göıiUmemitbirmuvaffakiyetle devam • TOrkçe sazı o 

, Jean K lep ura ve Danielle Darrleux eden ABDULVEHAP'ın en güzel ve en mlleasir filmi • U 

tarafındikt;ö:öi 'bi; f~i~=~~aratı~ TürkçeM~;;ç~t'Go n ler 1 Deniz 
DiKKAT : Alarayda bugece için loca kalmamıştır. Loca isteyen sayın mlldavimlerin Tana müracaatları rica olunur. Nu- • 

11.f.-_.._.m.•.ral•ık•ol•tu•kla•r•ıa•hl~ma•kt•ad•ır .• A.ce•le•ed•in•iz• .... --.. ~~-------------------= 1(11f1flll111ll1lllfl 
Pek yakında • • Pek yakında •• • İ 8 t b h 
NOTERDAMIN KAMBURU filmlnln unutulmaz kambur kovazlmodueu ve gUzel eemeraldeel • aş an aşa eyecan Ve mace-

CHAALES LAUGHTON MAUREf N O'HARA = ralarla dolu nefis bir aşk hikayesi 
TEKRAR EMSALSiZ BiR FiLM OLARAK YARATTIKLARI • ___________________ .. 

KANLI MEYHANE <TUrkçe sözlU) 1 
••h•••rler tah•••rlnde alzl d•htet ve h•r•canlar içinde b1rakacaklard1r. 1 

Bu büyük filmi sabırsızhkla bekleyiniz. 1 
·······················••ııı••························· 1 LAN 'Seyhan P.T.T. MU-1 iLAN 
dana Erkek Lisesi dUrlUğUnden: Adana As .s~ -

MOdOrlOg .. Onden: ı- ~:ı!::~~-.=~=~~::::: tıynoanlmuandakno~. ıs-
zere müsabaka ile Orta 

Adana Erkek Lisesinde yapılacak (lSOO) lira keıif be- mektep mezunu, ücretli mu· 1- 300 ton Odun kapalı 
d~lli ahıap döıeme inşaatile sıra imali açık ebıltmeye vakkat Memur alınacaktır. zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
konulmuftur. 2- Müsabakada kazananlara 2 - Muhammen bedeli 

• Eksiltme ~4: 4. 1942 tarihine müıadif cuma günü saat ( 50 ) lira ücret verilecek· 9000 lira olup ilk teminatı 675 
IS de Maarif Mlldllriyeti odasında teıekklll edecek ko· tir • liradar. 
misyonda yapılacaktır. 3- Muhabereyi ötrendikleri 3- ihalesi 21/4/942 Salı 
l.tiyenler bu işe &it mukaveltname, keıifmme ve tul· zam1n ücretleri ( 60) lira- günü saat 14 de yapılacaktır. 
nameleri görmek için Okul Miidllrllliüne müracaat ede· ya çıkarılacak yahut (IS) 4- Evsaf ve ıartnamesi 
bilirler. lirauli maqla memur nam- t:~gün komiayoada ıörllebi· 
l.tekblerin (112) lira (50) kurut muvakkat teminat ver- dı·11r· ta · 1 kt 

ze ı.ıne yın ° unaca ar. 5-1.teklilerin belli ıilnde 
meleri ve bu gibi bin lirahk it yaptıklarına dair bon· 4 M- ba1--d m - affak - uaa ıua • u.v o- muayyen aaaten bir uat ev· 
ıerviıluile iki fotoj'raf, (38) kuruşluk bir, (8) kurutluk lanlar idarenin teklıf ede· Yeline kadar teklif zarflannı 
bar maktu (1) kuruılulc uçak pulunu dilekçelerine batla· ceii yerlerde vazife kabul komiayonda bulu•durmaları 
mak ıuretile ihaleden iç ıün evYel Villyete mürıcaatları etm~leri prttar. ilin olanur. 1875 5·10·1~·20 
illD olunur. 1871 4. 10. 17. 23. 5- Taliplerin 788 uyılı me-

murun kanununun 4 llacl Belediye Riya. 

afıa Vekaletinden·: 
Eksiltmeye konulan iş : 

Su lıleri 6. ncı Şube Mlldürlütü mıntakuı dahilinde 
Seyhan ut aahil ıulama ve deşarj ıebekeıile sınai ima· 
lltı ~ itletme binalara inşaatı 1 muhammen keıif bedeli 
vahidi fiat eıaıı üzerinden (l.318.040) liradır. 
Eksiltme 15. S. 1942 tarihine raıtlayan cama günl saat 
(15)de Ankarada Su itleri Reisliil bınaıı içinde topla· 
un Su Ekailtme Komisyoou odasında kapalı zarf uıulile 

• yapılacaktır. 
lattklilu, tl11iltme ıartnınıeai, mu•aYele projui, BaJın• 
dırhk itleri ıenel tartnameai, llmuml ıu itleri fenni şart· 
naaınile buauıl ve ftnni şartnımtleri ve projeleri (SO) 
lira mukabilinde Su itleri Reiılitinden alabilirler. 
E•ıılımtye gir• bilnıek içın isteklilerin ,173.291) lira (20) 
kuruıluk muvakkat ltnnnat verme'i ve eluiltmenin Japı· 
lacıi• ıündt n tn az üç gün evvel ellerinde bulunan 
veıı1'ıJarla b1rhkte bir dilt kçe ile Nafıa Veklletine mü· 
racaat edrnk bu ite mabıuı olmak lzere vesika almaları 
ve bu nıikıyı ibraz etmeleri t•rttır. 

1nüddet içinde vesika talebinde bulanmayanlar ekailt· 
me1e ittirlk edtmt-zl.-r. 
lıttlılilerin teldıt mektupl111nı 2. •d •addede yaıah u· 
a ten bir aaat evveline kadar Su itleri Reialıtine mak
buz 111ukabilinde vermrlui JAzımdar. 
ada olan ıecılanelu ~abul edilmez. 

1888 ıo. 20 2. 10. 

maddesindeki ıaa tlara ha· 
iz olmakla beraber Dev· Setinden: 
let memuriyetine ilk defa 1- Belediye temizlik itleri bay· 
ıireceklerin ( 30 ) Jaııaı vanatı için gerekli 3300 
ıeçmemiı olmalan,ayni za• kilo yeşil ' ot açık ebiltm" 
manda Bayanlar mlsteana 
olmak llzere erkeklerin fi- suretile satın alanacakbr. 
li ukerlik hizmetini bi- 2- Beher kilo ytşil otun mu-
tirmit bulunmaları yahut· bammen bedeli üç kuruş· 
ta J39 veya 18 yaıını tur. 
ikmal etmif 340 tevellüt. 3 - Mı· u~alraat temiıaatı 74,25 

1- imala llz md ıra ır. u o ra ı ır. 4 lb 1 . . 24 .. .. 
• • ı - a eaı nısanın uncu 

6- Müubakaya garmelc ııteyen· C .. - t b t 
ı~/N / uma gunu saa on Cf e 

ler IAD • 942 Çarıam· belediye encümeninde ya· 
ba 111Dtl aaat 17 ye kadar pılacakbr, 
diltkçe ve evrakı müabi- 5- Taliplerin ıartnameainigör-
telerale bHaber VallyetP. mele üzere ber gln Bele· 
T. T. M&dllrlljüne müra- diye yazı itleri bürosuna 
caat etmelidirler. ve ihale ıünü belli aaatte 

1- Müıabaka 16/ Niun/942 muvakkat teminat malc-
Perıtmbe ıOnü uat onda buzlarile belediye tncü-
Seyhan P.T T. Mlldürlü- menine baı vurmalan İ· 
tünde yapılacaktır. lln olunur. 

4- 10 1865 1890 10. 14 - 18 • 22 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan : 

1- 4000 kilo udryatı kıpah zarfla ekıiltmtye konulmuıtur. 
2- Muhammen bedeli 8400 lira olup ilk trminatı 631liradır. 
3- Evsaf ve ıartnamrsi bergün komiıyonda görülebilir. 

---------------------- 4- lbaleai 16/4/942 perıembe günü aaat 15 de yapılacaktır. 

ı 5- isteklilerin belli günde ihale uatinden bir uat ev.eline 
k•clar teklif zarflarını Komisyona vermiı bulunmaları Salaltil ı Ca.tt OllAL 

.... tifeı Mldlrt ı Anket 
t •AVI( O"• IJ 

Baalcblt y ., , c auoo. , •• , ..... _.d ... • ilin olunur. 18SS 31. 7. 10. 15 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Sinemanın lcadındanberl g6rUlme
mlt deha zaferi • • BUtün memleke
timize yayllmı, ve matbuatımıza 
ak•etmlt dünyanın IAhGtl 9aheserl ; 

ÖLMIYEN AŞI( 
T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDl!Ll!Rı 

1 SrılHıt. 4llaıu.JAfrıdo•.alldMit.,,.lıı t.rilıl.,.,,,. ..,,wr. 
---- 1942 iKRAMiYELERi -----.. 

1 Adet 2000 Urabk - 2000. Un 
s .. 1000 " = 3000. • 
2 .. 750 .. - 1500. " 
3 .. 500 .. - 1500 .. 
ıo ,. 250 .. = 2500. • 
40 " 100 .. z: 4000. " 
50 " 50 ., - 2500. • 

200 ' " 25 .. - 5000. " 
200 " 10 " = 2000. - " 

TUrklJ• it Bankaaına para pt1rmakl• ,... 
nlZ p•r• blrlktlrmlt ve t.I• alm19 olma, .,aı 
Hmand• l•lllnlzl de den .... ıe olununuz. 877 

DoğuAmban 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi- iske.nderun 
Nakllyatta sUr'atle it yapar. Komi•· 

yonda hert•YI yerine satar. 
Telgraf ı DOIU AMBARI 
Telefon ı 218 1876 1 - 30 

BllQmum Çiftçi ve makine 
Sahlplerlne mUJde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, bltün makin• 

lere yedek parçA, pik ve kızıl dökllm, aotuk ve mcak 
demir itleri, laer nevi elektrik ve oluij~nle kaynak itleri 
vaktiade temiıaatb olarak yapılır. 

ADRES : Eıki utaıyon karakolu karpanda DEMIRIŞ 
Telrraf adreai : Adana DEMIRIŞ 

Telefon No, : 3S3 

GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik inceliklerini Hiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 

ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
rı. Di~katini Celbederiz. 


