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İSVEÇ 
Amerikalıların Nor
veç' e çıkmaları ihti
malinden korkuyor 

Ankara 10 (Radyo razetesi) - Almanlar 

doiu Ruıya ile meırulken lnırilizlerle Ameri

kalıların batı Avropada harekete geçmeleri 

ibtimali belirmektedir. Amerika renel kurmay 

başkanı general Marşalıo Londraya gelişi bu 

teşebbüıle ilgilidir. 

Teşebbüsün ne olacaiı va ne zaman ya· 

pılacnğı bilinmemektedir. 

. . 

' 

Amerikalıların Norveç'e çıkmaları ibtima· 

li isveç'te endişe uyandırmıştır. Stokholaı' dan 

bildirildiiine l'Öre, lsveç beş senelik bir askeri 

plio hazırlamıştır; Derhal tatbik ioe geçile· 
cehir. 

~~----------------------
l Bir Ame1itcan seri motörbotıı Nevqork açığırıda 1 

Tarlada çalışac~k işçile.re 
ne suretle ekmek verilecek? 
Karlar 

eridikçe 
Rus mevzile

e 

rıne h ü c um 
artıyor 

Knibişef: 10 [a. a.] - Karların 
erimeıl ilerledikçe sayııı artan Al· 
man tankları ve Pike bomba tay· 
yareleri Rus mevzilerine hücum 
etmaktedir. 

Moskova: 10 [a. a .] - Sov· 
yet tebliiine ektir: Bir köyde ya
pılan ıokak muharebelt1rinden son. 
ra, tahkim edılmiş bir nokta ele 
l'•Çirilmiştir. Almaolıır 850 ölü 
vermişlerdir. 

Birkaç gün önce bir başka ke
ıimde karşı hücom neticeainde Al
manlar yeniden retirilmiş ihtiyat
ları da ileri sürmüşlerdir. 

Şiddetli bir şavaştan ıonra 
Almanlar püıkürtülmüş ve 4500 
klıi kaybettikten ıonra müdafaada 
kalmak zorunda kalmışlardır. 
.. . Berlin 10 {a.a.)- Alman teb
lı!ı: Kıtalarımız Kerç limanında 
duşaıanın bava kuvvetleri ve tıtnk· 
lar birnayeıinde yaptıiı hücumlara 
m.uva.ffaltiyetle karşı koymuştur. 
Şımdıye kadar f"elen haberlere rö 
re, 56 tank tahrip edilmiş 26 tank 
b~re.ket edilmiyecek hale getiril• 
mıştır. 

0 Jğu cephf'nin diğer keaimle · 
rinde hücumlarımız iyi neticelen
mistir. Volhof keıiminde bir Sov· 
yet rrapa kuşatılarak imha edilmiş· 
tir. 

ihtiıaı 
çıktı 1 

Hint kongresi icra ko· 
nıitesi tarafından 

Krips'in teklif
leri reddedildi 

Yeni Delhi 10 ( •·a _ . 
kongresi _, icra k\)mitoi b: :- Hıot 
tifakla kabul ettiii bir 1c.,!;n it. 
t . d K . " , aure. 
ın • rıp sın tekl ı flerioi redd 
1 . B . •t· 

m ştır. u red kararı Kripıe bildi-
rilmiştir. 

M Royter ajansının öğrendiğ'ioe 
rore. evelce üzerinde bir aola4ma· 
ya varılması muhtemel görülen 
milli mildafaa meselesiyle d . • 
t krf ırer 
e ı ler hakkında yeniden ihtilif· 

lar bq röıtermiştir. 
lcra lı:.oıaitul a eleri 

Ankara 10 (Hu ........... - _... · - -==:::•::=::::=~"'>'~:·:ococo::::::::•::::ox imlrinden vealka 

E~·f.~~:~fü: Ticaret V ekileti alaka ~~~:
1

f!~!:li~ 
:~~:.:::·iE:;~: lılara bir tamim yaptı ~t:·.~=~l:ı~~'. 

bu Hretle yani 
Vekileti alika· ~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~o<=~~;;::=::::=::~<;~:~~=·~:~==~~o~~~~~ yerden ekmeklik 

lılara rönderdiii tamimae şöyle demektedir: almaları imkioı önlenmiş olacaktır. Ekmeklitini ek· 

«Ziraat ameleliil için köyünden ayrılacak olan 

vatandaş, ayrıldıiı tarihten avdet odeceii tarihe ka· 

dar reçireceği iı rilnii adedine ve ağır işçi heııabile 

hakkı olan ekmeklik buğdayı veya buiıiay mukabili 

ODU beraberlerinde iş yerine retirebileceklerdir. An
cak ba nevi vatandaşlar bu hususta en yaKID idare 

mele kartlle temin edenler ya iş yerine bu kartla 
rldeceklerdir. Bu takdirde yalnız büyüklere aid 
karttan istifade ederler.) veyahut kartlarını bu kart
ların verildiği mahalli iaşe idarelerine iade ederek 
çalışma müddetlerince temdit esasları dairesinde 
tekabül edecek mikdarda ekmeklerini bpkı köylü, 
ziraat amelesi ribi birlikte ~ötüreceklerdir. 

Londra 10 (a.a) - Amirali k 
tebliii: Herms uçak gemiıinin ~ir 
J •poo bava hücumu neticesind 
battıiını bildirmektedir. Tafsili~ 
gelmemiştir. Fakat mürettebattan 
büyük bir kısmının kıyıya vardıiı 
sanılmaktadır. 

Kolombo 10 (a.a) - Resmi 

tebliğ: Bir Japon filosu müttefik 

hava kuvvetleriain hücumuna uğ 

ramıştır. Bunan Seylan adasıoa akın 
eden tayyarelerin üslendikleri uçak 

gemilerini himaye eden filo olmaıı 
muhtemeldir. 

Anlı:ara: 10 [Radyo razetesi] -
Krips, Hind liderleri ve Ruzvelt'in 
şahsi mümessili ara110daki üç ta-

şu kanaate varmışlardır kl, veri ) 
mele iıteoileu selabiyetler ve me
Qııuriyetler tatmin edici dtğildir. 

Komite haldkt bir mılli hükQ
ıııer '-

1 111.abule hazırdır. 

~ncalt şimdiki teklifler konır
redye böyle bir bükümet için İcab 
e en areket h . 

k 
. sa aıı temın etme· 

me tedır. 

Krips 
bildirmak 

vazifeainlu son neticesini 
llzere raıeteciler kon 

l-Jind denlzind~ bir Japon 
filoıa, milttefik baya kuvvetle
rinin hücumuna uiramıştır. (Tem• 
sili resim, deniz muharebesinde 
batırılan gemileri röıteriyor.) 

Bingale'de 
şiddetli bir 

denizmuharebesi 

• ohırımaınaıda neı aber, Müslüman· 
larıo, ayrı bir Müılümau Hindiıtanı 
projeıinde ıarar ettikleri haber ve· 
rilmektedir. 

Gerek Müslümanlar, rerekae 
Hindliler Japon tecavüzünn karşı 
memleketlerini müdafaa etmek me. 
selesinde birleşmişlerdir. 

Burnn Hind liderlerinden Neh· 
ru yeni bir demeçte balunmuı 
Hindiıtau topraklarının Japonya'y~ 

lngilizler bir UÇBk ~a~şı lmüdafaa edileceiini, Hindli· 
::~ol ~~ilbi~llde!le birlikte dövüşe· gemisiyle iki ağır erını 1 ırmiıtir. 

Mihver radyoları Hind. İngiliz 
krovazör kaybettiler anlaşmulı(ından daha az babu-

1 
B. l s· d 1 der olmuşlardır. Bu yolda ne•ıiya· 
ınga e ve ırmanga a t .. 

a nihayet verilmesi, anlaşma ihti· 
lngiliıler i"in vaıiget ıı · T ma erınin belirmesinden ileri ıel· 

1 
pek ıorlaştı m~ olacaktır. 

---- Japonlar Hiodiatan içio tebli· 
raflı röıüşmeler sona ermek üz1t- keli olmar· a baılamışlardır. Japon· 
redir. L 

K lar Bioaale '°'örfezine bikiDI olm•• 
rips, bu akşam veya yarın ha· • ı 

için ıayret aarfettiklerl anl•t~ ıyor. 
sına demeçte balanacaiıDI ıöy. Tokyo radyosuna ~öre lnl'ıJider 
lemiştlr. lnriliz Nazırıoın en çok burada büyük deniz kayıplarına 
Hind liderleriyle anlaşmaia önem a;ratılmışlardır. • , 
verdiii anlaşılıyor. Londra radyoıu da, Bınrale de 

Miiılümanlar anlaşmaya yanaı· ve Bıraıanya'da lofilizler fçin va· 
mamıktadarlar. MilaUlmaalar 'rli --

Yeni koordinas 
gon kararları 
Ankara 10 ( Radyo gazetesi ) - Haber aldıiımıza röre Ya 

reımi gazetede bazı mühim koordinasyon kararları ç1lcecaktır. 
Muhtaç çifçiye ayneo veya ııakten ötfünç tohumluk tem:ni iç 

Ziraat Vekaleti emrine verilen 2 milvon 600 bin lira tahsisatın 
milyon lira daha ilavesine dair koordinasyon kararı da bu a,.adadı 

Diğer bir kararla da sermayesinin tamamı devlet tarafından v 
rilen müeeneselerle arttırma, eksiltme, ihale lranununun birinci ma 
deai mucibince bu kanon hükümlerine tabi daire veya müessf'sel 
aruında yapılacak alım satımlarda arttırma ve eksiltme kanunu tat 
edilrnivecelrti ... 

ARAM ALA • 

Hasıl yapılacak 
- Ticaret veklletl, bu hususta 

son derece dikkat gösterllme· 
- sini allkadarlardan istedi 

Ankara 10 ( Hasusi muhabiri- lbtikir suçlarında zan altı 
mizden)- Ticaret vekaleti. el ko· bulunan tacirlerin mal kaçırıp 
nulan ve beyana tabi tutulan mad· çırmadığ-ını anlamak için arama 
delerin mevcut olup olmadıiını an• libiyetiae rııüracaat edilecektir 
lamak için yapılacak aramalarda tandaşların şahsi ihtiyaçlarını t 
ne suretle muamele yapılacağı bak· eden maddelerin biriktirilmesi 
kında ilgili makamlara bir teblii buıusi kararnamelerle men ve 
göndermiştir. Bn tebliie röre. için· did edilmedikçe bir ıuç tt>şldl 
de bulundaiumuz fevkalade haller· miyeceği gibi aramada yapılm 
de halk ve Mılli Müdafaa ihtiyaç· caktır. Ancak arama fıili el k 
lannın karşılaoabilmeıi ve bu bu- lan veyahut biriktirilmesi men 
sustc& ilrili her tiirlü tedbirlerin miş olan eşyalar hakkında ola 
alınması için ev, mağ'u:a, ticaret· cektir. 
hane, depo, düklcin, anbar, aaman Vekalet, ıtok yapılması ka 
lık vesair her türlü mal konulabi· name ile men edilmemiş her h 
len yerlerde arama yapılması halin· bir maddenin arama neticesind 
de milli korunma kanuou büküm· rülmesi halinde aramaya tabi t 
lerlnin röz önünde bulundurulma11 lan kimaelerin teşbidine ve ma 
icap etmektedir. Bir yerin aranıl. meye verilmemesine, bu ribi e 
maaı için verilecek :yazılı emirde lar için evlerde arama yapılmam 
o yerin adresi. alakada11n ismi, bü ıon derece dikkat edilmesini 
viyetl ve arama mevzuuoan ne of. hususta fazla b&1saıiyet röst~r 
duiu rösterilmiş olacaktır. ıini istemekteeir. 

HAMUR EKME 
satanlar 

Ticaret 
liste 

vekili dün 
izahat 

Aokara 10 (a.a) Büyük 
Millet Mecliıi bugünkü toplantı · 
ıında, köy okulları ve enatıtüleri. 
nln teşkilitlaııdmlması hakkındaki 
liylbantn muhtelit bir encüuıende 
tetkikile 608 sayılı kanunun be· 
tinci maddeiinin tefıiri fıkrası ka· 
bul edilmiştir. 

Bondao sonra ııcak ekmek sat• 
mak ıuretile Ticaret Ve < iletinin 
emrine muhalefet ettiklerinden do 

layı mahkOm edilen iki fınucı bak· 
kında Rasih Kaplanın Adliye Ve· 

Bingale ltörtezınde J.ıpon ve lof Jı~ 
deniz kuvvetleri araııında ~iddetlı 
bir muharebe olmakta ve ıirndid~n 
l ıgilizlerin aleyhine teceUi etıoı~ 
b d 1 T ı r borada, 

alDnm•kta ır. arı ı:ı: •000 tonluk 
20 tayyare taşıyan !~ 10000 di· 

b• I! • 'ylo bırl t 
lf UÇlır. remlll •L• aÖ>Jr krU'\fa7Öf 

t · 9976 tonlak 1•1 • 
erı . 1 iliz: harp remi-

kaybetmişlerdır. 0 1' ti · · 
. . ~ ü de J•pon kuvve erıoın 

lorınıo uç • . d batmıştır. 
etıceııo • 

taarrT~~y~: 10 (ha. ~·ld-3FiNli~inledr· 
B 1 l'a cep e110 e ilan a 

do a an 
Uı• aeçen Japon kuvvetleri· 

taarr • k d d. oin ;Jeri b•!" etı evam e ıyor. 
Tokyo: 10 [a. a,) - Bataan 

cephesinden Domei ajanıına bildi. 
rildii'ine göre, 60000 kadar tahmin 
edilen düıman kuvvetleri mütare
ke talep etmiştir. Teılim olma 
şartlan hakkında henüz tafıilit 
yolr.tur. 

Tokyo: 10 [a. a .) - <;.nturr 
eyalotindekijapon kuvvetleri Yao•· 
H nehrine Yarmı • 640 

kitinden vaki şifahi takririne 
tiye ve Ticaret Vekilleri ce 
vermişlerdir. Bunlara nazaran, 
liye Vekiletinin bunu haber 
almaz bu hükme ınesned t,. 
edecek bir lı:erarnamo movcat 
madıjıoı anlayarak hükmün ya 
emirle bozulıoaaını temyiz mab 
mesladen btedifi ve temyizin 
recefi kararın bükmü tamim e 
ceii haddi zatinde bidi1tnin 
saç te~lı:il eylediji ve fakat 
korunma kanonu emrice ınuh 
fetteo dejil Türk ceza kanunu 
hükmüne aykırı hareketten ta 
liit eylediğl ve şabıl kanaatinin 
bu merkezde bulunduğu izah ol 
muştur. R•sib Kaplan, ekmeğ'in 
tikten 24 1aat soora satılmaıı 
taaarruftan ziyade iaraf mevzrta 
duğaou ifade ve Adliye Vekili 
kanaatine iştirak edemiyecejinl 
yan etmi, ve bunun üzerine Ti 
ret Vekili ıöz alarak, Vekaleti 
ıual ile alakasını tebarüz ettir 

ve sözü geçen kararın alınması 
fırıncıların ekmeklere fazla su 
rerek ıultletini arttırıp undan 
sarraf ettıkleri yolunda alınan 
kiyetlerin ~mil bulundoionu 
emrin milli korunma kanıra 
hükOaıete verdiii .. ııyet• u 
eyledijinl ve hem de hamar 
mek yememeıioi temi? •11 
l'•yeıiula iıtihdaf ediJdıflal .,. 
IAbiı•tli malak•••' ..... .,.,. .. 



··~~;;onan adamlar1 --------: [P o L ı T ı K Alı 
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1 , • 

t ,ı l , , lr St•fford Grippı elli yaııoa gfrJ ıiplerfndeo biç bir fedakirlık etmedi., 

11~ ı•' t mittir. On yıl önce ılyaei lık sôzl1 ıa idi: 
ı l ı j 1 ata, bir iıçi m •bata olarak parli· «Ba memleketin çalııkan küt-

1. ~ toya rirmelde bqlamıştır. s >ora lelerinio biltilo taabbiltlerindeo her 
'.

1 
ı• kamar111oa aeçilm t ve Çör. barıri bir hakGmet emin olabilir.» 

1. ita,.afından Moıkova'ya Elçi ola· Cripı halk tarafından aeçllen avam 
ili '1 rönderilmiıtir. kamaralı bir yanda dururken kora 

hiç fÖrOlmemİf bir ıekilde altı haf· 
ta ıürdü. 191 şabit dinlendi. 41500 
ıoal ıorulda. Neticede bu kadar 
yorucu işfere upen Crippı'in en 
af ak bir ilcret bile almadı il anla· 
şıldı. 

Almanya ile Raaya aaldırmazlık 
!
1
• 1 

1 fakat parli· :ıcooc::=:c•:x:•:>:=:•::: :•:ı=:::::::: :><:ox..: ': 

;,, ı tod .. ki direr Bripps kelimenin tam menis;gle 6ir inlc.ilôpçıdır ue 
'ı J &daıları ribi, bana lcimsenie itirazı gole.tar. lnkıll.p gtrpacaıım dige 

paktını imzaladık• 

ları zaman banan · 
reçici oldurana 
belirtip er reç iki 
devletin anlaşamı
yacaklarını ıöy· 

liyerek Çember• 
leyo • e Raaya ile 
olan münuebetle 
rioi kuvvetlendir· 
meıioi tavıiye et 
ti. 1939 eyhllüode 

ı 1 .,,. 
1 'u•a işçi p•rti· iter şegi gılc111ala lcallcmu n.onuşarlcen mağıar Jestler 

t 1 

1
1

111 
e ve muhafa yapamaz. 

•
1 ı lrlar partiıia- Kendini lc.iiçiik göriir. Kon111aıa sadedir. Fakat 6azı 

1 '~. / Uer gibi da· genililc.ler gap111alc için mücadele 18.zım geldiği zaman 
1 tam demokrat bütün krıflfl~tini sarf /etmekten geri kal,,,az. Her ıeg• 
1J •••ıtır. 

ı tl \fford Crippı d~n .eflflel kanan " niza111luın ateşli tara/luı olan 
• ı, 1 • 11 iz 11iile · hı~ ,,1~~",~'!!t;'~": * , " 
1 

' ~ 1 a yetiştirdiği biricik balkç1 t•h ve veraaet yoluyla kurulan ve avam 
1 f t d•iildir. laıi tere'oln birçok kamarasının verdlj'i karar üıtilnde 
1 EeafİD ve en aıil aileleri bile bir veto hakkı olan lordlar kama• 

1 ılloiıt ve ıoıyaliet oldu? İşte rasıaı pek tanımazdı. 
amiyle aydınlaomamıı, anlaıı Midı Stimıoo ile Edoavard 
amıı bir nokta. Şshsiyetinde Eyt'io evlenmeleri koooıo meydana 1 

ı 1 akidenin teıekkülll için iki İ · çıktıjı zamaa hiç çekinmeden: ctter 1 
i ~ D rol oynadıtın1 rörüyoru. sözü reçen kadın, Britaoya aristok-

•• ~ ,1 ı lardao biri, kediıine işçi ıını. r11iıine meaıop bir kadın olıaydı 
ı1 •1 4 aevdiren baba11 Lord Parmoor bükGmet örf ve ldete ayran bir 
,ı 

1
• 1 akla beraber çocoiuoun zeki· daram karııııoda kalarak ba bidi · 

1
1 '· •~ biç bir saretle teıir yapama· seyi mlkul karşılardı.» diye parli-

1 f' lm. mento kürailıünden batırdı.; 
\ !t,. lıdnciıi, barüa logiliz ıosyaliz· Crippı kelimenin tam mioa· 

tin babası olan teyzesi Beatri· siyle bir inkılipçıdır ve bana kim· 
' JJa koca11 olan mobarrir Sidoey tenin de itirazı yoktur. lakılip ya-

\ 1 ıb'dir, yani boıüo lord Paufi pıc•iım diye her feyi yık.mata 
,ı ., ' diytı tanınan adımdır. kalkmaz kooaıarken marrar jettler 

,ı Sir Stafford Crlppı, babasın- yapmaz. Keadioi küçük rnrür. Ko-
' 1# milbim bir ıey tevarilz etmiş- aaıaşu aadedir. Fakat baaı yeni· 

: 1 • ki o da hıriıtiyanlık preaıiple- likler yapmak lçia mücadele llzım 
~ ı • ~r. Bununla beraber eaki Moı- reldiii zaman bOtOo kavvetini aar· 
ı , li a aefirinin dio anlayışı herkese fetmekteo reri kalmaz. Her ı•Y· 
1 ı 1 'aemez Kiliaeye gitmez, bıriıti- den evvel kanan ve nizamların 

•1\ Jaiı açıkça kOçümser. ateşli tarafları olan bir iokılipçı· 
. 'L• Bana rarmeo, oouo biltiln ıi- dır. 1933 martında Metropolitan 

~ 1 l f 1 preoıipleri hıriıtiyaolık abli- Vickers Coaıpaoya'oın aekiz mü· 
~· • 1 

1a dayanır. O, biitün kaauoları, bendiıi Rasya'da aabotaj yapmak 
~ l İ 1 filln zaviyeıinden görilr. ıuçiyle itham edilerek tevkif edil-

ı • dikleri zaman avam kamaruı buna 
• 

1 J ~ı bir kar•ılık olmak Gzere Raı mal· :[) - s· s u d c · · .. .. I~ 1 o UfUD it ta Or rıppıt ID larıoa karfl boykot yapmak İstedi, 
i, \ ~ dört kardrşi vardır. Banlar Fakat Crlppı böyle bir bareketia 

ıiyae'l bir münakata çıkmıştı. Cripps 
Hiacliatan'a fiderek eıki doıtu 
Nehru Ue bir konatma yaptı. Bir· 
manya yoluna takip ederek Çan· 
kayşek'i ziyaret etti. Delhl'deo Moı· 
kova'ya tayyare ile ritti. Molotof'la 
röriiftü. Moıkova hilkOmetinin ta· 
lebi ve Çörçll'io taıvibiyle Mot
kova'ya aefir tayin edildi. 

Crippı Moıkova'ya tefir olma· 
iı kabul etmekle memleketinde 
elde ettiği milhim rellr varhiını 

feda etmiıtl, çüokil ba suretle ava• 
kathktaa kazaadıiı mühim kazan· 
cını bırakmıı oluyordu. Y eoi va· 
zifeıi çok alçak fÖS\üllil bir kazanç 
temin ediyordu. Cripps'in rözüode 
paranın pek kıymeti yoktu. Hiç 
para blrlktirmemiıti ve biç bir te• 
şebbilse aermaye ile iştirik etme· 
mitti. Bundan on yıl kadar önce 
Staoley Baldvio avam kamara11na 
rirerken yanındaki arkadaşına, o 
zaman Briıtol mer,osa bulanan Sir 
Stafford Crippı'i parmaiıyJe röıte· 
rerek: cBu adama dikkat ediniz. 
Kendiıi muhakkak ilerliyecektir. 
Eier Baıvekilet saodalyeıioe ka· 
dar çıkara• şaımıyacaiım.» demişti. 
Sir Stafford Crippı bir rüo lnt'iliz 
Bqvekili olacak mıdır? Sa da im· 
kiDıuı bir ıey detildir. 

lmoaes' dan 
• ~I 11nda ıiy11etle ajraıao yalnız imme hakukaoa ve devletler baka-
ı • ; ..11-:dir. !!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!11!!!!'~!!!!!!!!!'!!!!!9 
/. / - kaa" uyran olmıyacarını ıöyledl. 
~I ~ Crippı ıayılı hatiplerdendir. Ba yüzden avam kamaruıada bir 
ı'•~'ıı zamanda l"riltere'oin en bil- çok muarız kazaamıfta. Baoa rai 

~~ 1 ~ hakakçasu ve avukatadır.Crip· men kiirailye çıkarak baiırmalara, 
~ l'ı yaluadao tanıyanlardan biri ayak vurmalara, rilrOltGlere ebem· 
1 \• ': ,ı ın kaf &11010 milyonlar deterin mi yet vermiyerek hakkın ıHiai 
h ·~ ·~olduiana ıöyler. Crippı. iıçi doyormaia airqtı, tarihi vak'alan 
i'ı·''.~ atetıyle mrtıul olan diier ava. anlattı. 
~- •1 ların ak,ioe olarak mllşterilerini «Sayın arkadatlarım milsaade 
'1\ı 4betıaedi. edeneniz ıiıe 1828 de Amerikan 
~ ıl 1 lıti Hoe evveline reliociye ka- Clevlet naziri M. Clay'ın böyle ha· 

f ~ı: lnıiltere'oio ea bü~ük aileleri reket ettıiini ıöyliyeceiim. O za· 
, ~lı 90 büyak teşebbüı tabipleri mao netice pek feoa olm111ta.» A-

·L ı · h l ki f vam kamarasına bOtila ba tarihi ''" ~~ it erioı ava e etme e şere 
~~' fU'lardı. E1 bOyük mavaffalr.lye- vakaları aalattıUan ıoora aözleriai 
•& t ıeadiıine verileo iıleri derinden şöyle bitirmişti: c Şimdiye aadar 

•,• t . ofDe t• tkik etme1indedir. Ava Rııı1aya yapmadıiımıı böyle bir 
~ ," Jatı samaoıoda, üzerine aldıtı muameleyi yaparak, onunla ileride 

~ 1 ~ L laanfi bir iş hakkında reniı bir ki münaaebetlerİmİaİ çok fena bir 'r ıı;rye ıab p olmadan, ilıtünkö•ü durma ı&0k111aı oluruz» 
l~l I ,.tomatla bıç bir zaman mabke· 1934 te ..;reıford ve Gal eya-

,. çıkm•unı~tır. letleriode m&tbıı bir iııfıllk oldu. 

1 
\' ' Oz "''.i"e aldıiı dava teknik 265 k i'i öld&. C İppı madencileri 

• ' baıuaa davaaırea, ba botalta müdafaa etmek tzen -dbayı ilze-
ım relen teknik lı.ihplara bat rine aldı. Haftalarca ocaklarda in-

i ı •arak kendisine lizım olaa bil cedea inc•ye tetkikat yaptı. it 
• • i eo kısa bir zamanda elde e ıartlannı 1akıadan inceledi. Maba-
' 1 • • dı lı.eme o samana kadar larilterede ,,.k netıceye varır • 

Y•r1n r•pılacak •tle· 
tiz m mUaabak•lara 
Yarın ıaat ıO da ıebir ıtaclın

da ku~lar ve erkekler araaında at· 
letizm mtlıabakaları. yapılacaktır. 
Kıalar 100 metre koıacaldar, glllle 

atacaklar ve yilluek atlayacaklar· 
dır. Erkek atletlerin yapacakları 

müaabakalar ıanlardır: 300, 500, 
1000, 10000 metre mesafeli koıu, 
110 metre manialı koıu; sırık at
lama, ilç adım atlama; rillle, diki 
ve cirid atma, 20 kilometrelik Ma. 
raton hazırlık koıaaa. 

Bir •d•m kazaen 
çocuıunu öldUrdU 
Karaiaah : 10 [Hataıi] - Ko

cavt lıler ltöyilode bir kaza olmnı, 
Oımanoğ o Mehmet adında biri 
çifte tilfejini karııtırırkea tüfek 
ateı almıştır. Mermi, karı11nın ka
caiında oturan bir y•ııadalı.i ojla 
oa iaabet etmiş, çocuk hemen öl
milştür. MilddeiamamUık tahkikata 
ba$lamııtır. 

A • •• 
ESMER --------

Jıpoaya tara · 
fıodao iıral e 
dilen memle • 

ketler, düoyaoıo ea zenrin ham 
madde kaynakları idi. Dünya ka· 
açuiuoao hemen tamamına yakın 
bir niıbeti bu memleketlerde iı· 

tlbsal ediliyordu. Kinin inhlurı 
Hollanda Hiadlıtanıoın inhl•n al· 
tında idi. 

Petrol, kalay, pirinç, ıeker, 
tütOo ve daha yfiz bir çeşit ipti 
dai madde bu memleketlerde bol 
miktarda llt hsal edilmekte idi. 
Ba memleketlerin bir luımı ma· 
h•llerinde iıleoiror. Bir k11mı ite. 
lnriltere ve Amerikaya röoderi 
lerek orada işleniyordu. Fakat re 
rek iılenmiş, rerek yarı iflenmlı 
veya biç iıleomemlı bir halde ol. 
ınn, bu maddeler, lngilixlerio ve 
biraz da Amerikalıların istifade. 
leriue tabıiı edilmiıti. 

Yalnız Malezyadao lnt'iltere
ye ve Amerikaya ıenede yilz mil· 
yon lariliz lira11 luymetiude ka• 
uçak ve petrol ihraç ediliyordu. 

Dört aylık bir mücado1edeo 
aonra bütün ba tabii zenrinliklet 
lnriltere ve Amerika lçia kaybol. 
maşlar. İngiltere Uzak - Şark · 
taki memleketlerden retirdiif mad 
delere daha çok mahtaç oldaia 
için ba kaybı daha zi1ade da1-
m11ftar. lnrilizlerin ıık sık rıda 
ve diier maddeler kıslDblarıoa 
katlanmak zorunda kaldıkları Loa
dradan relen baberledeo anlatıl· 

maktadır. 
Mesela l'eçen haf ta kan çak 

çok 11kı k111otıya tabi tatalmllf· 
tar. Hasosi otomobillere lietik ve• 
rilılemektedir. Hatta eski lastik
lerin bük:Omete teelim edilmesi de 
isteniyor. Listik ve kauçuk ekıik· 
liği Amerika'da da duynlmuıtur . 

Çünkü Amerika kauçuk ib· 
tlyacıoı bu memleketlerden te 
min etmekte idi. Vaılortondao 

bildirildiiine röre, Amerika ka
açak ihtiyacını karıılamak için 
san'i kauçak imallae bqlamqtar. 
Şimdiden ıeoede yedi yilz bin 
ton ıan~ kauçuk lttibıal edilece
ii bildirilmektedir. 

Bilindii'i ribi, Almanlar, harp 
çıktıjı zaman kauçuk mtaeleainde 
zor bir dorumda kalacaklar1nı bil· 
dikleri için, muharebeden çok ev· 
vel, Abana adında bir ıao'i ka· 
açak imal etmeie muvaffak ol· 
muşlardır. Söylenildiiio• röre , 
aan'i kauçajan vaııfları, tabii ka. 
uçuktan 111aiı olmamakla beraber, 
bir mahzuru pahalıya mal olmuı• 
dır. Baouola berabet böyle ola· 
raoiiıtil şartlar içiade Almanya 
ribi, Amerikanın ve loailterenln 
de maliyete bakmak11zıo ibti1aç· 
larını karıılataak için her murafı 
röze alacaklarından şliphe edile· 
mez. 

Söziln k11aıı Uzak - Şark 
memleketlerinin elden çıkmaıiyle 
biraz Amerika ve daha çok da 
loriltere 11kıntı içine atılmıt ba. 
lanuyorlar. Henüz, timali ve ce
nubi Amerika ile Afrikanıo ve 
Hindiıtaoıo zeafin kaynaklarına 

biklm olan Aorlo - Sakaoalar 
(Onama lçlaelde) 

~ - - ~-~ -......... - _=::....--- - """ 
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DAHİLİ HABERLER 

SUiKAST 
DAVASINDA 

lstanbul' dan dinleni-
lecekşalıitlerkimler? 

Ankara 10 (Huaıi) - Ankara aju ceza mahkemesinde önilmüzde
ki çarşamba rllall ıaikasl hiditesl hakkındaki divanın muhakemesine 
devam olunacaktır. LOzum rörüldütü taktirde şehadetlerine müracaat 
edilecek olan lstanbuldaki ph11ların adlarını ve adreıleıini yazıyoruz: 

1 - lıtaobalda Gedikpaşada Bilipqa yokuşunda 90 numaralı ev· 
de oturan ve Yilkaek Ticarot mektebinin ıoo sınıf talebelerinden ve 
Beyoj'lu kadaılro mildürloiünde memur Avni otla Selimi vardar. 

2 - Beyoilunda iıtiklll caddeıinde 439 numaralı evde oturan Ye· 
dikule ermeni haatanesioe ait bulanan Yardım apartmanında kapıcı Tak• 
vor oilu Kirkör Tokvoryan. 

3 - Beyojfonda lıtiktil caddesinde 439 numaralı Yardım apart
manıoıa birinci katıoda oturan Ojeni Abdullah. 

4 - lıtaobalda Çarııkapıda hattat ıokaiında 4 numarala evde ota· 
ran ve Baya:ııtta Emiabey çetmeai ıoğajıoda 5-1 numaralı dilkkloda 
kardeti İbrahim ile birlikte tiitüncülillde meıiul Ataullah oğla Yaıaf 
Atala. 

5 - lıtaobalda Sıra1ervilerde 
58 numaralı Şetvao bey apartma· 
nıoın bir numaralı daireaiode ota• 
ran ve Cumhuriyet meydanında 27 
numaralı Marael berber salooaoda 
çalışan Mahmut otlu F etbi Koru
çay. 

6 - Beyt\jluoda Aımalı Mu
cide (29) numarala dükkanda mı· 
navhk y•pan ve eyai yerde oturan 
Halil oflu Mehmet Gökmen. 

7 - Beyotlanda Aamah mes
citte 29 numaralı manav diikkioın· 
da çalışan ve ayni oturan Bekir 

oğlu Enver Baydır. 
8- Taksimde Bekar ıokağın· 

da 21-3 numaralı evde oturan ve 
Sirkecide levazım hizmet bölilfilo· 
de er ve aılan Camhııriyet mey• 
danında T allan içkili lokanta or· 
taklarından bulanan Ahmet otla 
Ahmet Kayalar. 

9 - latanbalda bankalar cıd· 
deainde rüzel mar zarah apartma· 
nıo 2 namarah daireae otarao ve 

fpek tioemaeıoda çıhşao Aron Mo· 
iz Uziel. 

Büyük Türk miman 
Sinan için ihtif il 

Edirne, 9 ( Haıuıi ) - Garp 1 
mİD?arı teknlt'iaia eriıemediii kıy
metle ... rter yaratarak Tnrkln .... 
oat ve yaratıcılık kadretini biltün 
bir ıaoa\ alemine hayranlıkla tanı· 

tan bUyilk f ürk mimar1 KocaSioan 
baran de ştbrimizde şilkraola anıl
dı, 

KocaSiaaa'ıo en iace ve en 
bbyOk eıeri olan S.limlye'oin dııın· 

Bıqeklama hadl•••I 
Mezbahanın içinde 

olmadı 
Diln belediye reitlijioden qa

fıdaki mektuba aldık : 
· ••Gazetenizin 7.4.942 tarihli 

ve 490 sayılı nilıhaıının birinci 
11hifeıinde büyük panto ile Mez· 
babada iııaan da bıçaklanıyor 11) 
batlıkh bir yazı lntiıar etmiıtir. 

Kaoarada böyle bir badite ol
mamıftır ve kesicinin bu sebepten 
dolayı ifine nihayet verilmiş değil
dir. Vak'a hariçte vakabalduiao· 
dan ve lıçiye rörülea lüzum üze· 
rioe hadiaeden önce yol verilmiı 
balundapodau keyfiyetin tavzihini 
rica ederim. 

Belediye Reiıi 
Kasım Ener 

Yakanki tawzihde babıi re· 

da toplanmıı olan edirneliler ba 
büyilk eserin yaratıc111na olan 
1Bkran borcuna ödemek için oaaa• 
bayatını ve eıerleria; a11lattılar, Si 
nan adını tebcil ettiler. 

Tarih öiretmeni Osman Per· 
meci, mimar Kemal Altan, reuem 
Fuat Seybaa ve iki mektepli renç 
birer natuk vererek dinleyiciler ta• 
rafından uzun ozan alkıılaodılar, 

Atıt mUaabakalara 
Barüa ıaat 14,30 da PoUron. 

da Atıcılık lbtiaaı Kulilbil azaları 
ara11oda m&kifath atış milaabaka· 
ları yapılacaktır. 

Blalklet kotu•u 
Yarın 1aat 9 da Halkevi öniln• 

den baılayıp Kurttepeye üç defa 

ridip ğelmek ıuretiyle 60 kilomet

relik biıildet koıaıa yapılacaktır. 

8. Rıza Sallh 
Beden Terbiyeei Bölre Müdilril 

B. Rıaa Salih Saray Ceyhan kaza. 

tındaki teftıılerinden ıehrimize 
dönmüştür. 

çeo hadite, muhabirimize emniyet 
müdürlüiil tarafından werila:iş ve 
o tekilde yazılmııtı. 

1 ' 

Sir S ıafford Crıppı h"'oiiz yir· 
yqıoda iken 0<1ford ünive•ti 

'iade bu•s sabahıbi olmak h.Ak· 

ıı kazandı. 
f 

1 
• Bandın faydalanarak H bir 

, 1 .. ada, zamanın en bilyük l 111'İ· 

r=l\T=a=rih=i=R=om=a=n=:8====Z==l=N=D==l=K=L=A==R==================~==-•1 
~ çEvlRıN ı Semih Uygur_ 

-. ldmvaierl olan william Rem· 
t r ·11· -;~ ı,io teveccülıilnll kazandı. wı •. 
1 r..ı Ramıay ile beraber çalışması, 
.; '• lpoı itin bOyOk bir terefti. fa

t ba azan ıOrmedi, rilnOn birin• 
)~ Crippı liboratavarı bırakarak 

~ '1 ''Js•k tabıil etmete bafladı. Bu 

{
alarda ı•ıea bOyOk harp çık· 

1 fb, ona cephe ile Balon uuın· 
l' sid p relen kamyonlara idare 

~~ti•- banket momonı Y"P· 

iL Mkert makamlar kendiıini bil· 
•L -. blr bllii aahibi oldurana ln· 
ı N t,...ea, luındlalnden daha çok fay-
ı J.Jaamak makeadlyle, onu geri 

••etlere aldılar ve o devirde 
filtere'airt en mllbi• patlayıcı 
tcldeler f.brikuı olaa Oueeaı-

".fn'aia teş• ili tını idare •taek ll• 
r ~ . be41na , .. çirdıler. 
1 Harpten ıonra Stafford Cripı 
.... avukatlık yapmak üıere bil• 
~ döodL Kırk bir yaşında 

~..,.. kN1 tanf,..tu ö•aJ elik 

Geoçliiiode Maroı kaleıi beii Aytooy 
ın J&Gınde zabit oldain zaman bıristiyao· 
h~ıo •n tehlikeli ve yılma:ı. bir düımanı idi. 
Bıllbere yeai diai ve orun mukavemete 
lmlı.lnı olmayan yayılma kabiliyetini anla· 
dıktan IODr& kral lttvH'm hizmetine fir• 
di ve kral orduanaa bqında Aytony be· 
j'iain kudretine ve hayatına ıon verdi. 
lıt• o zamandanberi Çanad hıraıtlyaalıtı
nın keakin kıhncı olda. 

Hayatında klmaeden akıl almamqtı. 
Şimdi de ne yapacaj'ıoı keia4ide bilmiyor
du. Yine kıhnç olacak •lthif kuvvetini 
ve bütiln cilret ve cesaretini bir araya 
toplayacak kebdl beğlljioi. ve maauam 
servetini mah~fua edecekh. 

Valiyi ba düşüncelerinden birdenbire 
erkileo ani uyandırdı ... Kazacuklar •~uın· 
da bir bomarta bile oldu .. Beşeayo ha. 
dadana varmqlardı. Buraya 1 bir müddet 
ewvel reller araçtan bilyilk bir baç dik· 
tlrmifti. Şimdi ba baç yıkılmış ve yolan 
orta11na attlmqtı. Banan yerine ince azuo 
bir mıarak dikilmiftl. Mızraiın ucana 
kanlı bir tay batı reçlrilmlıti. .. 

Pa ıs Tuüo•a•• al•a ~ -... 

homurdandı. 

Valinin çebreıl karardı. 
- Beni tahkir etmişler diye rOrledi. 
Ba beyaz bir tay baıı idi. iki kala· 

iı ara11adaki yeleel ıaLab rüzılrı Ue 
ıallaaıyor. Aizı adeta kahkaha ile rillü · 
yor ribl açılmııtı. 

Atkerlerden biri mıırait devirmek 
ittedi. Fakat Çaoadı 

- Dokunma diye batırdı. Yerine o 
ditıiz kancanın kelini dikilinceye kadar 
oldaia ribi dorJDo. Ay bir balatan arka· 
••na sa~landı. Sıkı bir sıra ile l'iden bu· 
lutuo rölreei Beşenyö krlnio kalbine dotra 
ıilrilneo dikenli ve aç bir tırtal ribi fÖ · 
riloilyordu. 

v 
Beşeyö ormanlıtıoın keoat1na reldlk· 

lert vakıt sabah olmuıtu. 
Çanad'dın emrile kafile darda Ôncil· 

lerin retireceii haberi bekliyorlardı. A· 
danalardan bir k11mı atlanaı suladılar. Di· 
jerleri lilihlarıaı muayene etıller. Sonra 
koyan •tılını muayene eden kart ıürilıil 
ribi tıpırdamadaa blltla dikkatlerlle .. b •• 
im .,..... karar• amam tat· 

binlerce kuduz Betenyö nöbetçiyle moha· 
faza edilditioi biliyorlardı. Uzanca bir 
beklemeden aonra kendilerine dotra dola 
dizrine relen bir atlı rörilndü. Bu kör 
Beç ti. 

- Betim -dedi- ormanda bit ma· 
cize rördilm. Saokl yer yarılauı •• bltllo 
Beteoyö tabara ba yarık itinde r•Y'P ol· 
muı ... Köpek sü,.th kadın toplaamıı ça
dırlariyle, arabalariyle birlikte yok olmuş 
K11laklanadaki bGtüa yemleride yakmış· 
lar. Çanad 

- Arkalarına - diye haykırdı. 
M11bafıza doiru söylemifti. 

Kuytu aiaçlarao divar t91kil ettiği 
ve daha dOn çadırdan bir ıebirlo bolun. 
duiu açıkhk ılmdi bombotta. Tepeleomlf 
otlar ötede beride dlkW bir kaç kuık, 
saçılmıt sap taman y1*9oları barada bir 
ıamaolar bir çok lnıanın oturduianao ye· 
rtoe işareti idi. Döknotlller araıında bir 
kaç hafif köpek ruinlyorda. Atlıları rö· 
rilr rörmez onlarda rözden kaip oldular. 
Ormanın kenanoda yilkHleo tepeoia ilz•· 
rinde yaaao bir kaç ..ı..nın ince duman
lan tiltlJWCla. 

Kuzucuklar ıessiz sessiz biribirioe 
bakııtılar. Çavırhkta darruo ve adeta 
korkunç bir ıükOnet vardı. Kara ormanın 
Ozerinde ıolron bir yıldız tafaiın ıııiı 
ile milcadele ediyordu. 

- Kör Beç bu rebereaice köpek 
dlnlilerio kalede casusları oldujıınu ben 
her vakıt söylerdim. diye haykırdı. 

Atlılardan biriıi mızraıaıa aclyle dilrt · 
düiü ve korkudan nraran ve titreyen 
bir adamı Çaaad'ın Öoilne retirdi. kendi· 

ıioe ayku ıilıü veren ba adamı bir çukur· 
da bıılmOf çıııtarmııtı. 

Esir valinin buzaranda kendloi yere 
attı ve toprağı öptilkten ıoora diz illtil 
reldi. Korkudan diıleri biribirine vuruyor• 
da. 

ilk bakıtta bunun bir aıker hatta Be• 
tenyö'lerdeode olmadıtı belli idi, Arka• 

sında Uç telli bir kemençe wardı.Bo kea• 
diıioio san3tını kifi derecede bildiriyordu. 
O umanlar bu zavallıların iıleri hiçte 

yohlnda ritmİ)Ordu . Çünkil Geller Macar 
beilerhüo şarap ıofraııoda ça•gı Ue et
l•c• ile va~ıt ı•çlrmeleri.,e ta~ bib et• 
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11 Ni•an c..,artesi 
TGrldye RadyodlfUtyoa poatalan 

TGrld1e radyo•u, Aakara Radyoau 

Uzakşark harbin 
iktisadi bilanço 

• Bqtarafı lktııcide • 

için ba 11kıntı hiçbir samın, 

oız Avrupa kıtasının kaynaklı Deli pazarı 
YAZAN lo1anlar oldam olası boğuıor ve boj-azJışırJır. in· 

IBir lngiliz gazetesinini 

1 
L_ yazdıklan 

Bulgarlar 
12 Adadaki 
hazırlığın 

7,30 Proıram ve Memleket 
d • de dayanan Almanya trecesın 

olamaz. Buoanla berabbr, ka!ı 
rıa çok büyük oldaia da 
edilmesi mGmkGn olmıyan bir 

1&at ayarı. 
Ş O K R Ü sanlık tarihinin hınri devrine bakılsa. haoıi ıayfası 
K A Y A açdıa kanlı bir maceraya rastlanır. 

fnunların kardeşlijfoi belitrmok iıtiyen c8ibl= Kut· 
sal kitap7> atemin yaradıhıtan bahsettiii ilk 1atırlarında, Ademin oioUa
rından Kabil ile Habil'in maıahnı anlatır. Kardeş katilliği öroeğiııi verir. 

Şarkf Trakya oe 
7,33 MGzikı Hafif pro~am (pl) 
7,45 Ajanı haberleri. kikattir. 

Genel veya özel siyasal veya ıoıyal hiç bir tarih kitabı bu rörenek· 
ten aynlmamııtır. 

Oıniros'un İlyadası, Virril'io En1id'i, Firdevıioia Şahnameıi, tarih ede· 
biyatında bıış eser 1ayılan dij'er bütün tarihler ayrı ayrı dillerde ve usnl
lerdo hep ayni masalı anlatırlar. 

Asırlar ve oHiller relmiı geçmiJtir, faeat o ezeli kanun asla c.fej'iş· 
memiştlr. 

Tarihin ve tarihçilerin oe ıoçları var? 

Bio bir 11tırap vo ihtiyaç içinde yarı ıç yarı çıp u. Y-. 1 L ••ıyan insan-
• t • L •bı ... ittik.-e ar• ların bu fani dünyada yapılacak başka 14lerı yo11;maş 1'1 • • .... 

· ı · Jar Ne bıtmez tan bir iptili ve azgmlıkla hep o kanlı oyunla er enıyor · 
tOlcenınez tekerrür, ne usanılmaz itiyatmış bu. 

Dante Aligbleri, insanlar öldükten ıonra ruhlarının, cehennemde çe· 
itecekleri az,.p, ve c1>onette ıürecek erı 11 • 1 . ( yı aalatmak için, «Tanr11al 
komedya> llnı yazacak yerde, in1anlarıo akılları veya akıl11zhkları yü. 
zllodon ba dünyada düştükleri belaları ve çektiklari cefalara yazsaydı. 

k olar, bom de deb&11 daha kavramh hem movzaa daha 2enrin, ve rerçe 
d O man eş51z şair, kitabının adına «Tan• ve faydalı bir eser yaratır 1• za 

d · belki ııkılır da in1anların bu çalgın ve periıao rısal komedya> d~mıy~eıeli· cDell pa.:ıarı> derdi. 
hallerine uyıan ıye ' --------------• 
Darvvin, hayvanların haline baka· 

rak ve insanları hayvanlarla 

bir tutarak ba komedyaya " Strar 
le for ile -Ya.şama kavgaıı" di. 
yor. 

Hayvanlar araıında olduğu 
ribi, inıanlar araaında da boğuş· 
mayı fertlerin yaşama11, cinılerio 
iyileşınesi için tabıi ve zaruri rö
rüyor. 

Darvvla bu rörüşünde hay· 
Yanlara karıı bakıızhk, ioaanlara 
karıı in11f ıızlık ediyor. 

Vakıa hayvanlar oldum olaıı 
boğuıurlar yo hayvan ileminde 
kuvvetli olın, ele ıeçirebilirso da· 
ima zayıfi yener, paralar vo hatta 
yer. Fakat hayvanların makbul bir 
özürleri, daha doğrusu yüksek bir 
imtiyaıları vardır: Akılsızhkları. 

Dünya kuruldu kuruJah, tabii 
değişildilderdon başka hayvanların 
aırf akıl11zhkları saye1inde no diş. 
ıeri biraz sivrilmiı, ne de tırnakla· 
rı bir parça uzamıştır. 

Eğer hayvanlarda mazallah a. 
kıl olsaydı, meseli biç durmaz, ko
dll kanatlanmıya çalışır. Şeyh Sal· 
din Gillistanda dediti &"ibi' aerrçe
nln tohumunu dünyadan kaldırmı· 
ya bakardı. 

Zavallı bayvanl:mo çektikleri 
kendi şerlerinden ziyade, in1anların 
şimıtliğiodendir, f 01anlarm şirretli 
ii de, tabiatlarindan ziyade akıl
larından ieri ıeliyor ve zararını 
hayvanlardan fazla kendileri görü
yor, 

ln1anlar akılları yiızünden g ör
ri1 Ye bllfilerini arttırmıtlar ve 
her öirendikleri ile tırnaklarını 
ıivıiltmişler ve dişlerini bilemifler. 
Yani akıllarını görıü ve bilrileri
ni İnsanlık duyıu ve ihtiyaçların. 
dan ziyade, hayvanlık hınlarına 
aarfetmişler, 

ronlakları ve yoksullukları içinde 
İnsanların uyuşan ve teobolleıen 
his ve vicdanlarını afak tefek bazı 
11lahat vaitleriyle avatarlar. İnsan· 

lar daha dökülen kanlar kuruma· 

dan yine o cehennem glbf eıki 

rlrdabın fasit daireıine kapı. 
lırlar, kör dövşü tekrar bqlar 

Harbin ertesi rünü, relecek har
bin hazırlıklarına fİrişiJir. 

* * * 
I• naanların alulların görrüleri. bil 

rileri inaaohktan ziyade bay· 

vanlığa yar oldukça, ba .. Deli pa

zarı" da böylece sürüp gidecek
tir. 

kurtolaua, koılara hükmeden 
Süleyman peyramber bonon aebe. 

bini, Darvvioden üç bin yıl önce 
söylemiıı 

.. Ahmakların say111 sonıuzdur. 
( Taa'daa ) 

General Oflma 
BUkre9te 

Bükreı 10 (a.a) - Japonya· 

nın Bertin büyük elçisi reneral 
Oıima, dün öiloden ıopra Bükreı'o 
relmiıtir. Gl9neral Oşima, bir kaç 

1"6n Bükreıte kaldıktan sonra Sof· 

.ya'ya ridecek ve orada J tponya· 

nın TGrkiye bilyük elçisi vo cenap 

doia Avrupatı memleketlerindeki 

Japon heyetinin şefi ile l'Örilıe· 
ecktlr. 

ITKKVtMI 
11 Nisan 1942 

CUMARTESi 
YIL•19'2. A Yı 4Giia: 101 Kaıım 
Rumi USS- Man 
Hicri 1561- ReblGlenel 

İstanbul için 
harhetmek 
istiyormuş 

"Türkler her ihtimale 
karşı tetiktedir!,, 

Loodra, 10 ( a.a. ) - Times 
ra:ıetesi, «Ball'aristan ve Türkiye> 
başlıklı baı yazısında diyor ki: 

K•ral Boris Almanyaya 15 gün 
kadar ıüron bir ziyaretten sonra 
memleketine dönmüştür. Kral Bo· 
ris Führor'in arzularını öironmok 
üzere Alınanya'ya çairılmı4b. Al· 
mao devlet reiıioin emirleri ne ol
dufu önümüzdeki rüolerde anlatı· 
lacaktır. 

Şimdilik bfribirioi tatmıyan bir 
ııra şayialar Balkanlırdalci pro• 
paranda faaliyetini belirtmektir. 

Mart ortalarına dof'ro Bulgar 
hükOmeti Ru,ya'ya kar~ı önümüz
deki Hitler taarruzun" aıker fÔO· 
dermekten imtlnaıoı ma:rar röster• 
mek için Türkiyenin Bulraristan'ı 
tehdit ettifine dair bir takım ma· 
naaız ıayialar yayıyordu, Derken, 
bükOmetin kontrol ve ilham ettiği 
razeteler birdenbire Türkiyenin on 
iyi komıu olduğunu görüverdiler 
ve Türk - Bulgar müoaıebetferi
oin mükemmel olduiünu yazdılar. 

Tabiyedekl bu ani d"ğiıikliğin 
ancak bir tele manası olabilir: Al· 
mao baakııı altında hareket eden 
Bulrar hülı.Ometi Rusya ile müoa· 
sebetleri kesmeii ve böylece Füh
rer'in emrini kabul etme;i karar
laştırmıştır. 

Bnlıarlar kendi memleketleri· 
nin mukeddaratını Mıhvere bıila · 
yalıdanberi haıusi hiç bir şey yap 
madan bışka milletlerin toprakla
riyle mükifatlandırılddır. Bulgar· 

ların Rusya ile münasebetlerini 
keımeden ve bu suretle slavlık di 
VHına ihanet etmeden evvel Hit
ler'in kolları arasında çırpındıkları 
muhakkaktır. 

Türkiye'de öyle ıanılıyor ki, 
kral Boris'in Almanya'daki konaş· 
malarında Balıar "•kerlerinin Ruı 
aeforloe iştirakleri müzakere edil
miştir. 

Bulrar askerlerinin Libya'ya 
gönderilecoiide söylenildi. Fakat 
bu, ioanılmıyacak bir ihtimaldir. 

Bununla beraler Türkler, Bal· 
rar hattı hareketinin deiişmesi 
ni izah eden bllflca ihtimallerinde 
baluodutunu düşünüyorlar. Türk 
razetelori Balrar iltifatlarına neza• 
ketle mukabele ediyorlar ve iki 
memleket arasındaki İJİ münaıe· 
betlerin mobıfaza edileceği ümİ· 
dini göshriyorlar. Fakat Türkler 

hedef il 
1 lngilizlere g ö r e!.. 

bu hedef Süveyştir 

Adalarda çıkarma 
malzemesi oe sa kı
zakları talışit olan• 
maş 

Bernı 10 [a. a.] - «Gazotto do 
Laaıanoe> ın Londra muhabiri ya· 
.zıvor: 

fogiliz askerlik uzmanları bGtüo 
dikltatlerial ritrido Ortaıarkta harP! 
ihtimalleri üzeriodo toplanmaktadır. 

Londra'ya relen haberlere rö· 
ro, General Rommel'io zubla or· 
dosa tam mevcutlu iki zırhlı ta
arruz ve birkaç müfreze ile kov· 
vetlendirilmiıtir. 

Bandao baıka. yalnız Cirid'de 
dejil Libya'da da tayyare taqit· 
lerf oldatu bildirilmektedir, 

Martoba'da ehemmiyetli Alman 
bava kuvvetleri toplanmrıbr. Ban 
lar cephenin her haori bir nok 
taaında yarma hareketine teşeb · 
büı edebileceği ıöylenmektedir. 

Akdeniz'in muhtelif noktaların ı 
da da Alman taııt tayyareleri ve 
pllnörlerl de yı(ılmaktadır: Ya 
naniltan'ın Girid'in ve Oaiki ada 
nan limanlarında çıkarma malze· 
me1i ve au kızakları tahıit olun 
muştur. 

Bütün hazırlıklar Londra'da 
Akdeniz'de ehemmiyetli bir he· 
defo karşı mibver'io denizden, 
havadan VO karadan mil4terek 
bir hücum planı olduğu ıuretinde 
tefıir edilmektedir. 
Bazı gazeteler Londra'da Tür· 

kiye'nin şimdiden tehdit edilme 
ıini şüpheli görüyorlar ve bu ha 
:ıarhkların Süveyş kanalını hedef 
tuttuğunu sanıyorlar. Diğer bazı 
müşahitler i1e zaptı Kıbr11'tan 
daha ehemmiyetli olan Malta'yı 
ileri ıürGyorlar. 

Nihayet bava kıtalaranın ve pa 
rqiltçülerln LlbJ'a'daki aeldzincl 
lnriliz ordu111oa karıı havadan 
retirllerok kollanılmaaı ihtimalleri 
de rözönünde tutulmaktadır. 

her tnrlQ ihtimale karşı tetikte bo 
lunuyorlar. Türle.lor biliyorlar ki, 
Filoff'ten evvel relenlerio imzala. 
dıldarı antlaıma ve anlışmalarıo 
ne Fıloff'o ne do bülı.Omdarını Ya 
roılavya ve Yunaniıtan'ın istilası. 
na müsaade etmekten alıkoyma· 
mııtır. Türkler Bnlgariıtau'dao ge 
len yolcuların ıöylediklerini de bi· 
liyorlar. O da şadur: Bull'arlar an 
cak şarki Trakya ve İstanbul için 

8,00 -
8,30 Milzlk: Senfonik prornm 

(Pi.) 

13,30 Proıram ve memleket 
Hat a1arı, 

13,33 Müzik: Neıell şarkılar. 
13,45 Alanı haberleri. 
14,00 -
14,30 Müzik : Riyuoticomhur 

Bandosu. (Şef: İhsan Künçer.) 

1 • Simeon Roqo01: Marş. 
2 • E. Kalman: c Die Ba· 
yadere • Operetind•n Pot
puri. 
3 • Salat - Saens: 1-inci 
Seofooiden Adagio ve Af. 
lol'ro. 

4 • A. Jarnefelt: « Prael•· 
diom•. 

15,30 Müzik: Riyaseticumhur 

Filarmonik orkestra11 Konıerioin 

Devlet Kon1ervataarı H • 

lonlarından naklen neşri. 

18,00 Prorram ve memleket 

aaat ayarı. 

18.03 Radyo Çocak kUUtü. 

18,.CS Ziraat Takvimi. 

18,55 Müzik: Radyo danı or

kestrasının Her Telden programı. 

19,30 Memleket aaat ayan ve 

Ajanı Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika 

19,55 Müzik: Hüzzam ve 1aba 

makamından şarkılar. 

20,15 Radyo raıeteıi. 

lar). 

20,45 Müzik: Beraber tür1'ülor. 

21,00 Konuşma (Büyült Adam-

21,15 Müzik: Dinleyici illok· 

lori. 
21 45 Konuşma ( Posta kutusu ). 

22,00 Müzik: Radyo Sıloo or· 

keıtraıı. (Violoniat Necip Aıkıo). 

1 . Massenet: Dramatik ıah-
neler 
2 • Stra1111: Şarkı 

3 • Straa11ı cChevalier Paa. 
man». 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Ajans Haberleri ve Bor1alar. 

22,45 -
22,50 Yarın ki Prorram v e 

kapan14 

Ank•r• beledlıealnln 
bir kerar1 

Ankara 10 (Hubuıi muhabiri

mizden) - Ankara belediyesi lh· 

tiyaç maddelerinin dıiımıoda, bun· 

far için kart veriliıinde, umumi 
yerlere giriı ve çılrışıada, nakil 

vuıtalarına teıebbüste halkın bir· 

harbetmek istiyorlar. 

biri ardı sıra dizilmelerini mecburi 

kalan yeni bir karar almııtır. Bun· 

lara ay1'ırı hareket edenler hakkın. 
da kanuni takibat vapılacektır. ••========================================================• 

ilkbahar taarruzu ve 4 ihtimal L ASKERLiK] 

insanlar arasında boiuıma no 
ferdi yaıatır, ne de cinsi islab e· 
der. Bu cenkleşme fazla ablak ve 
fuiletio i1ilik ve güzelliiin. bak 
vo adaletin tam vo serbest olarak 
i•liımealoe de mioidir. Çünkü kov· 
Yet her zaman balı:: ve adalete yar 
olmadıii ribl zafer de her vakit 

fa&iletin mO~fatıolamamııh~ Bun· · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan başka ekseriya harp meydan- Kış baıındanberi iki tarafın da baıhca me· reçirip sildim. Be~incisindo zaten darmıya bile 
lınnda kalanlar miJletlerin neıille· aeleai, yaz aylarında tekrar başlıyacak 

0
• değmez; bana bütün dünya kış başındanberi 

YAZNA:lhsanBoran _ 
tini de talihini de dOzeltecek. benç lan hareket ve imha harbi için yooi yeni yar· biliyor ve merakla bekliyor. 
\'e rllrbüz evlatları ile, onlara ka- dımcılar temin etmekti. • Dört tanesinin 6:ıerinden niçin ınnrer re· 
manda eden yiğit ve.yetgin adam. Bo alanda iki taraf da bani harıl propa· çlrdiiime reUnce, Halep orada ise arııo bara· 
lırdır. iın~aya ririıtiler. Bitaraf monılelcetlerdo çalı· dadır: 

• * * ıan ıstlbbarat ve propııanda bürolariyle bilhaHa 1 - Bulrariltanla Türkiye arasında ve bu 

Harpler insan malıemeıinio de 
en iyisini, hemde bol bol har. 

car. Evde ihtiyarlar, sakatlar, aı· 
kor kaçakları, bir dt İf bafında. 
kiler kılır, Birincilerden aava.şta da 
barııta da zeten insanlığa bir ha. 

'" r•lın9z lı Gzerinde ve iş ba-
tında olanı h 

uııı ıno arebe meydan. 
ları kadar d - ·ı . 
f d i l k erı .. bıle, güçlükte 
e at r ı tıı hatta şerefte ondan 

aıaiı kalmıyan aiır " f" 
t h. l • c çe ıo va· an ızmet erı Yardır F ._ 

• aıı;at ne de 
ol1a bunlar bayat ve v "f 

1 
• 

1 l · • azı e erınln cap arı ıle yoırulmoı ve h b 
ar ıo. 

nona kadar, harptekilerden faıta 
yıpraoacalt yaılı başlı adamlardır, 
Ne tılihsizlılt ki, beıerio halini 
ve ikibetini düzeltmek ve düzen. 
lemek klilfet yine bu bitkin ve 
bezgin dlmailara düıer, 

Türkiyeyi ilrilendiren türlü türlü haberler yay. iki devletin Mıhver arasındaki milnasebetlerde 
d ·lar. Bahar yaklaıınca, bu propaıanda taar· tayin ve teıbit edilmemiı tek bir nokta bile 
ruzları artmıya başladı. yoktur. Bulgaristan reçen yaz seferine seyirci 

Artık mihverin Roıyada, cenubi Doio Av· kılınııtır. Ba defa kan vergiıl ödemek üzere, 
rupadı, Eredeki adalarda, Libyada ve Orta Sovyet harbine i4tirak edecektir. Almanya ile 
ıarkta bahar taarruılarıodan bahsediliyor. Al. komıoları Romanya ve Macaristan bana mec• 
mao taarruza, ıinir harbi yapan proparanda bariyet duymuşlardır. 
alanında dal budak saldı. Askeri ıartlar, zamao 2 - Almanyanuı Balraristanla beraber 
mekia ve kavvet mefhumları ölçü olmaktan Türkiyeye karıı bir harekette bnluomaaı, lnril· 
çıktı. Alman bazırhjı büyütüldü.· Bakınız ba tere ve Raıyanın işine yarar. Fakat ne Alman 
propaganda ile yürütülen ihtimallere göre ya· yaya ve ne de Bulraristana zerre kadar fayda 

kında neler olacak: vermez, aksine olarak harbi kaybetmelerine 
1 - Berlindo Bolraristanla Türkiye ara• sebep olacak kadar büyilk zararlar verir. 

ıındaki münaaobetleri ve bo iki devletin Mib. 3 _ Almanların adalara yıidıklırı kuv· 
verle olaa münaaebetleri layia ve teıbit edile· vetlerle yioe Türkiyeye karıı bir laarraza &i· 
cekmiı? Al n 1 rişıneai, strateil ile ve borilnkü aıkert dorumla 2 - Ol&oya DU f arfstan ile beraber Ce 
nup dofu Avrapada Türkiyoye karşı bir ha· telifi kabil olmıyan bir hayal ve proparanda 
reltetto bulunacakmış? mabsalüdür. 

1 
3 

- Alınanlar adalara yıfdıkları kuvvet• 4 - Almanlar, Mıııra ve Ortaprka yilrll· 
erle y' T b' R 1 d L 

k . •ne ürklyeyı kırıı ır taarruza ririıo· yobilirler, amma uıyadı kat'i netice a ın 1"· 

ce mıı? tan sonra .•• Almanlar; Libyada röıteriş ve teı· 
ü 

4 
kl Almanlar Mıaıra ve Orta Şarka yQ. bit taarruzları yapabilirierı böyle hıreketlerdtt 

-lehine tesbit etmiyo çalışacaktır. Daha büyük 
lıler ıörülebilme1I için Almanya General 
Rommele büyük kuvvetler ayıracak duromda 
dtğıldir. 

Almanya, bütiln kuvvetlerini Sovyet cep be. 
ıi üzerinde toplamak zorundadır; kat'i 

netice, Sovyet vüsatanı ve Sovyet ordularını 
yenmektedir. Böyle uzan bir harbe girişilirken 
Almanya, batı Avrupa ıahilleriode de kuvvetli 
bulunacaktır. yeni.bir ctpbe açdmasına meydan 
vermemek için tedbir alan Almanyanın ceoup 
doğu Avrupada ve adalarda Türkiyey• karşı 
yeni bir cephe •çmak f ıflotiae düşec•i'1• .a.n· 

k • , b kleoebıJır. ca muzır ıstibbarat yuvalarından • R 
d aloız as Hitler kıı ba.şındaki demecia be: tmiş ve 

aeferlnin tekrar edileceiinden ~ :~olıevik 
t "t eder••· ıon nutkunda da bunu eyı ha edileceğini :> 

ıilrülorinin yaz aylarında dim harp cereyan e· 
söylemiştir. Hitler, Raı!a ;Oyük ölçüde hare 

· derken başka bir cepb•lmeadıiıoı pek ili bili· 
'ınUn o 

ketler yapmıya 1 b. • n• kadar büyOk önem 
Ruıya bar ıa 

yor vwe .. ki B~kumandan Fon Breaçiçi ve 
•ordil'i de danfarından P'on Rundıtedi tekrar 
otd~ ka::;ırmaıile daha iyi aolqılmaktadır. •at•f•r• • 

Eğer loıiJizler, Almanların Mı111a ve Or. 
uşarka da taarruz edeceklerine ihtimal vere · 

rek Kafkuya fimalinde ve Don havzaaında 
Alıııanlara karıı harp için Raıyaya aakeri yar 

Aarlo - Saksonlar kayıp 
utramıılar; fakat acaba Jap 
onların zaran nisbetinde kir 
mi? Ba suale meofi bir cevap 
mekte tereddiit edilemez. An 
- Sakıonların zararlara niıbeti 
kir edebilmeleri için biitün ı 
larao ve zonrin kaynakların old 
ribl, Japonların ellerine geç 
lizımdı. 

Halbuki stoklar tamamlylo 
rip edildiii gibi, petrol koyul 
teıiıler ve fabrikalar da yıkıl 
tır. İngilizler ve Hollandalılar 
memleketlerde kendi tabirleri 
«yakıp kavurma> politik.ası t 
otmiıler, yani Japonların ~le 
yarıyabilocok hiçbir ıey bırak 
mıya çalışm14lardır. 

Bildirildiiiae göre bu tOJeb 
bazı yerlerde muvaffak olmuş, 
z.ı yerlerde tamamiyle aıava 
olmamışıa da her baldo bO 
tahribat yapılauıtır. Mütehassı 
ifadelerine röre, derinden bo 
ile iyice tahrip edilen petrol 
yularından tekrar ' istifade 
mümkün deiildir. 

Çnnktl ekseriya petrol ta 
bat neticeılnde mecraııoı de 
rerek baıka iıtikamotJore do 
aktığ'ından kayalar kuramalct 
Her halde Jspooya'nıo uzunca 
zaman, bu hbii zeorinlilderde 
tifade odemiyoctği emniyetle 
leoebilir. Y ıni Anrlo·Sakıonl 
kayıpları Jıponya'nın kazancı 

mek defıldir. 
Bu, böyle olmakla bora 

acaba J ~ponya ba kadar to 
isti'i ettik ten ıonra, İktisadi 

kundan harpten evvelkine ı 

daha iyi bir dorumda mıdır? B 
birinci ıual lcıdar ktsin cevap 
rilomozte de cevıp aranır keu 

kaç mühim noktanın hatırda tu 

maaı yerinde olur. ilk bakışta, 
kadar ıeniş topraklar lltili 
bir memleketin, ba topraklar 

kaynaklardan büyük k11mı tahr 

dilmiı olsa bile. harpten en 
durumdan daba kötü bir da 
dnıebilmesine ihtimal vermek 

lay ıörünmOyor. Denilebilir ki 
zancı ne kadı&r küçük olıa da 

ne eskiye nazaran bir kazan 
Fakat unataaamık rerektir ki 

ponya bu kazancı temla etme 
ıtoldarının mübicn bir k11mını 
fetmiıtir. Bu zona'in memleke 

Jıponyanın kucağına otarduia 

de düımemiştit. ikinci ve dıb 
bim olan nolı.ta da tadar: Japo 

yara harap olmuı momleketlerı 
no frçirmiş olmakla beraber, 

ten evvel eıya satın ald iı pı 

lardan şimdi tamaıniyle mab 

kalmııtır. Ba pazarların ne ka 

ehemmiyetli olduğuna anlamak 
Japon ihracat ve ithılit iıtatiı 
lerine bakmak kafidir. Japu 
Amerikadan sonede on milyon 

ı giliz liralık petrol 1&tıo alıyo 
Çok mühim miktarda hurda d 

retiriyordu. Avasturalyadao k 
te. buğday ve yün, Hindistan 

aenede aekiz milyon loriliz 
lık pamuk, milbim miktarda 

fan ez ve bam demir ıatın al mı 
idi. jıponya ceııubt Amerika m 

leketlerinin de büyük müıteriıl 
Şimdi ıiınali ve cenubi Amo 
ile Avalturalya, Hiodiıtan, fn ' 

re ve Afrika piya.aları tamam 
J ,poııyaya kapanmııtır. Aca~a 
pooya, bo memleketlerin kend' 
kapıam&1iyle n(radıjı kayıpla 
n• dereceye kadar yarı ylluım 

halde eline reçen meaaleltetlor 
telifi edeb lmektedir ? Jıpoay 

lkti1adi kir ve tarar beıabı au 
bu anale verilecek olan cevı 
anlqılmış olacaktır, Bu dutu 
aydınlatacak kesin malGmat m 
cot olmamakla beraber, ıa ıö 
nebilir ki, ~ter Japonya, bu 111 

leketlerl elinde mahafaıa edip 

mürm~ie bıılarsa, bir mOı:tdet 
ra lılrı fefece;lnden filplie 
memekle beraber, kıaa vade 
düş6nGldüfü zaman, kirdın 
de zararda olmuı ihti..U d 
yakındır. 

Kimi, mazinin parJak ve alda· 
lıcı maaallarına kapılmıı, itimi ha. 
lin ridlşine alıımış, pek azı da i~· 
tltıaal reforaaaqın meıut valtlerlne 

r yece ermif ? Uzakdojııda Japonyanın ve nihayet Kafkaayıya 3 
- Almanlar Sov•et R01yava ı'kı'ncı' bü· 1 '- Al 1,1-e '•arıyıbllir. Qk f J J U IŞhdan 80hra 1Daoyan1n IU J 

'1 se ere baıhyacaklarmlf. Yani AlaaaJa Raıyaya taamaz .derbıı Orta· 
dımda bulanıııayı dojra bulmayorJarH, o lııald• jlı.ı.;;.i?.!~~ 
yapılan prodafuda1a biuat ke•dfl-' .._,. 



GENERAL ELECTRIC RAD 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik inceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 

,· ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
azarı Dikkatini Celbederiz • • 

/1;;.t ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana Acentalıj1, Asfalt cadde BURDURo6LU 
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1 Yirminci asrın venüsü . . Cimi cazibesi en fazla olan artist . . . Sinemanın en güzel yıldızı . . . . • 

. DOROTHY LAMOUR'un bütün prestişkarları 1 
.~ 1 Alsarag. ve TAN Sinemalarında i 
t • 

ı BU AKŞAM bi~den if leeien ~ittığı f biaüuaziiıhldiaesini te,kil eden l I 
YENi ADANA 
MATBAASI. 

Çukurov•nın en ••ki bir mUe••••••ldlr. Her 
nevi evr•k t•blr••i ve clldlyesl aUr'•tle ~•pll1r. 
Fl•tl•r ehven, l9lerl nefistir. 

Battan başa renkli aşk, ihtiras ve harikullde maceralar şabtserinde tekrar sevretmek fırsatını bulacaklardır. Sinemacılık • I 
~~in~b~harib~o~nbufilmg~~ku~k~ri~nbulun~zbedil~rdpht~~il~~e~~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alsaray'da: ilaveten: TAN'da: ilaveten: ı ASRI slNENADA 
Zamanımızın En Blyük Tenöril Bir haftadanberi görillmemit bir muvaffakiyetle devam • 

Jean Kiepura ve Danlelle Darrieux eden ABDULVEHAP'an en güzel ve en milessir filmi •• , Saf/fire BU AK(" AM Saoare 
tarafından aık,musiki ve gençlik filmi olarak yaratılan Türkçe s6zlü - Arapça şarkılı • B.4S y.H 8,45 

ik• .. ··ı b. ) M ' t GO 1 • lstanbulu aylarca a§latan film 
(. 1 gonu _,_ı_r_o_u_n_c_a _________ e_s __ U ____ n __ e_r ___ = Seviıen kadınlar .. Sevecek genç kızl.r .. Aşık ve mlfuklar .• 

~~~ Bugü"n 2,30 da iki sinemada birden (TA YFUN-Mesu'ut Günler) •. Methur Edip EMiLi BRONTE'nın ııremut 
~ eserinden muktebea 

' Pek yakında • • Pek yakında •• • ! Öl A 
N1'TERD•MtN KAMBURU filminin unut11lm•z k•mbur kov•zlmodusu ve gUz•I ••m•r•ldul 1 meyen ş 

CHARLES LAUGHTON MAUREEN O'HARA • YARATICILARI : 

TEKRAR EMSALSiZ BiR FiLM OLARAK YARATTIKLARI • • MEALE OBERON - LAURENCE OLIVER 

~ t•h•••~!!.~.~!de ~!!.~~~c~•r(!~d~!ır~~~l~!kl•rdır. İ j 
Bu büyük filmi sabırsızllkla bekleyiniz. 1 

ı••·······················=ı··························· ~ • 1 

dana ikinci icra MemurlOQündan: · Adana As. Satınalma Komisyonundan ı 
Açık arttırma ila paraya çevrilecek gayri menkulün ne 1- Açık eksiltme ile 19840 kilo butday bulgur yaptırıla-
tu: Cemalpaıa mahallesinde 40280 metre M. tarladaki cakttr. 
luların bissei şayiaları . 2- Muhammen bedeli 1389 lira ilk teminata 105 liradır. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı nu- 3- Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda g6rülebilir . 
ıuı: Adananın Cemalpafa .M. 583 adada ve S parsel 4- ihalesi 14/4/942 salı günü saat 14 de yapılacaktır. ls-
239 kütük ve 19pata No. ıunda kayıtlı tarla. teklilerin bildirilen gOn ve aaatte teminatları ile birlikte 
Takdir olunan kıymet : beher metre .M. kırk knruf. Komisyona müracaatları ilin olunur. 1847 29. 3. 7. 11. 
Arttarmaıun yapılacatı yer, a-ün, aaat : Adana ikinci icra 

marlutunda birinci arttırma l/S/942 Cuma günü Aat 10-12 
ve ikınci arttırma 12/S/942 Sali ıünü Aat 10-12 de 
1 - işbu gayrimenkulün artırma tartnameai 10.4.9 42 tari· 
en itibaren 941/13~0 No.ile ikinci lcra Daircainin muay· 
numarasında berkesin ıörebilm~si için açıKtır. hlnda ya· 

olanlardan fazla maUimat almak isteyenler, işba farlnameye ve 
J 13SOdosy a numaruiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iJtirik için yukarda yazılı kıymetin 
e 7, S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

"9..,_ .• -bu tevdi edilecektir ( 124). 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
hakkı sahiplerınin ıayri menkul üzerindeki baldannı 

ausile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me

. yetimize bildirmeleri icap eder. Akıi halde haklan tapu 
·ıe aabit olmadıkça utış bedelinin paylqmuından 
ç kalırlar. 

4- Göıterilen günde atırmaya iftirik edenler artbrma 
._.. .... mesini okumuı ve lüzumlu malümat almq ve bunlan 

D ...... ..ı-men kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 
S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 

.. .,.•-•dıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
eli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 

P.Jllllilll iatiyenin alacağına rllchanı olan diğer alacaklılar bulu
pta bedel · bunlann o gayrimenkul ile temin edilmiş ala-
.......... m mecmuundan _ fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

r:;.ırı._..büdü baki kalmak uzere artırma on gün daha temdid 
onuncu gilnü aynı aaatta yapılacak artırmada, bedeli sa
iatiyenin alacağına rüchanı olan diler alacaklıların o gay· 
enkul ile temin edilmit alac~kları ~ecmuundan fazlaya 

ak ıartile, en çok artırana ıhale edi1lr. 86yle bir bedel 
e edilemezse ihale yapılama~ .ve ~bf talebi dllfer. 

6 • Gayrimenkul kendıııne ihale olunan kimae d"°· 
veya verilen mühlet içinde parayı vermeue ihale karan 

olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
arzetmif olduğu bedelle almağa razı oluna ona, razı 
Yeya bulunmazsa hemen onbeı gün '!1~ddetle artırma-

çıkanlıp en çok artırana ihale edilir. fkı ıhale araaındaki 
•e geçen gilnler için yüzde beıten hesap olunacak faiz 

difer zararlar ayrıca hlikme hacet kalmaksızın memuri
mllce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
GaJriaıeakul yukarıda gösterilen 1·5-942 tarihin~e Adana 

• el acra Memurlutu odasmda ifbu ilin ve göıtenlen artır-
şartnanıesi d~ireıinde satdacatı ilin olunur. 1891 

----- Bayanlar! ---
luımaf, terzi eliode kıymetbal tok ,nkıeltir. 

TERZi MAMBULE NiL 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk t•sarruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

1 ŞalHd, 4Magu.JAfutoı,2/lcinciteFin tarWerinlle ..,,.,,,. 

------1942IKRAMIYELERI------. 
t Adet 
3 
2 

3 
10 
40 
so 

200 
200 

.. 
" 
" 
•• 
" 
" 
" 
" 

2000 Liralık 
1000 

750 

500 
250 
100 
50 
25 
10 

" 

" .. .. .. 
" 
" 

2000. 
3000 • 
1500. 

1500 
2500 • 
4000. 
2500. 
SOOI. 
2000. 

Ura 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

TUrklre it B•nk••ın• pmr• r•t1rm•kl• pi· 
naz p•r• blrlldlrmlf ve t•lz •lmlf olmu, •P• 
••m•n• t•llltilzl de deneml• olureunuz. 877 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•· 

yonda herfeyi· yerine satar. 
Telgraf ı D06U AMBARI 
Telefon : 218 1876 1 • 30 

Adana Elektrik TUrk Anonim Şirketinden: 
Kallanılnııı muhtelif Sandalya , maaa, büfe gibi eıya ile 

6 adet manyetolu telefon açık arttırma ile 16 Nisan 1942 
Perşembe günll saat 14 de satılacaktır. 

Ayrıca yen\ halde bulgur ve suum detirmenleri de aa· 
tılacakbr. Almak isteyenlerin muanen gün ve aaatte Demir· --•J Elektrik fabrikıl'IDda bulumalan rica 

Beşeriyetin milstesna bir eseri ... Mevsimin müeuir aşk romanı 
iLAVETEN: 

VALLECE BEER1 nin 
TUrkç Sözlü 

Deniz 
Kahramanları 

BugUn gUndUz matlnada son defa: 

Deniz Kahramanlan - Vaterlo kHprUsU 
Localar satılmaktadır. istical ediniz. Telefon 250 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 
en 111 .. hur tllml•rln Kraliçeal 

ALiÇE FAYE 

Alton Yıldız 
Şahane Filminde 

Zayi 
Turunçlu köyü muhtarlık 

reımi mnhüriyle birlikte ihti· 
yar heyeti azalarından Yuıuf 
Tqyürek, Hurşit Sırkmtı ve 
Mutafa Şimşek'e ait tatbik
li şab11 m&hürlerini kaybeyle
dim. Köy resmi mübrlnll ve 

phıi mübiirlerimi I" yeniden 
hikettireceğimden ve ettire· 
eklerinden ne nsmi mührün ve 
ne de ıahsi mührGn kıymeti 
olmadıtını ilin ederim • 

Kozanın Turunçlu köyll 
muhtarı Ahmet Sarkıntı 

1872 

BllOmum Çiftçi ve makine 
Sahlplerlne mUJde 

DEMIRIŞ açlldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, biltün makin• 

lere yedek parça, pik ve kızıl döknm, iotuk ve •cak 
demir ifleri, her nevi elektri" ve oksijenle kaynak itleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES ı Eıki istasyon karakolu kar1111nda DEMIRIŞ 
Telıraf adresi : Adana DEMIRIŞ 


