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iaşe Durumiyle ilgili Mühim Kararla 
YAÖ iŞLER[ 

Ticaret Vekô.leti tara 
Jilldan düzenlenecek 

Ankara 17 ( Rad· 
yo tn.etesi ) -
Milbim bazı ı.a. 

rarlar pek yakın· 
da tatbik mevki· 

hem tqra teşkl· 

V~k :-1 t• 1.. g- Öfe." li11nı ihtiva ~tmek. 
e a e ın uzum A tedir. Merkeıde 

ceği şehirlerde, mahallı bir müsteşar, bir 

f . ti t sbit ve kont• milsteşar muavini 
ıya arı e •• bulanacaktır. Müı· 

ine gir cektir. rol işile uğraşn:ıak uze-~tqarlıiın teıbit 
Yemeklik yağ re murakabe heyetleri ve ihtiyaçlar • 

işinin ne kadar d 'it d • t 
önemli oldafu ' kurulacak te arı ve ıgı • 

... 

1 Bir Amerikan uçan kalesi 1 '----------------------------------
' 

Eden'in 
beyanat 

"Amerikall mu 
_haslarla ySpıla -------~ 'üşm!ler ç 
ehemmiyetli dl 

ma, fiyat ve mil· bu işte oe kadar -~ - ~~~ 

zorluk çekildiği mıılOmdor. Bu zor· cadele, istihlak ve dağıtma işler ile 
luklırı öntcmek maksadile, Ticaret meşgul olmak üzere 5 umum mil 
Vekaletine ıeJihiyet veren bir ka. dilrlüğü olacaktır. 
rıır hazırlanmaktadır. Bu karara Ticaret ofisi, toprak ofisi, pet 

Katil Ali 20 sene 8 aga mahkiim 
göre, 1 lcaret vekildi nebati yai, rol ofisi işleri iaşe müıtesarlıjında 
magarin ve sair yai imal ve istihsal rörülecektir. 
eden müeHeselere istihsal proğram Te

1
ltilita yeni yapılan ilaveler 

lara verecek, ne miktar ve ne cloı arasında birde daimi müıavere he· 
mal istihsal edeceklerini tayin ey· 

yeti vardu. Ba heyet her ay top· 
liyecektir. lınacak, Ticaret Vekaleti i1lerioi 

Bo kararla yai işleriııi düzen · 
l ilgilendiren mevzolara tetkik ve a• •aıe vazifeıl Ticaret Vekiletine 
verilmtş butunuyor. homası lbımgelen tedbirler hak· 

Yakında neırolonacak mühim kındaki rörüşlerini bir raporla teı· 
kararlardan biri de, ticaret ve ki. bit edecektir. 
leli iaşe müıteşıu lığı teşkili tına Yeniliklerden biride, fiyat ma· 
dairdir. 14 şubat 1941 tarihli bir raltabe heyetleridir. Ba heyetler 
kararnameyle Tjcaret vekaletine Ticımıt Vekileti tarafından lüzam 
bailı olarak kurulan iaşo müsteşar. görülen yerlerde, bir reis vekili 
lığının, bir senelik tecrübeden alı· ile 2-4 azadan teşekkül edecek· 
nan neticeye, yeni ihtiyaçlara göre tir. Marakabe lıeyetlerl, Vekaletin 
rcnişletilmesi ve takviyesi lüzoınl11 direktiflerine röre mahalli fiyatla-
rörülmnı. yeni bir karar ve kadro rı kentrol ve tesbit ile mf!tıal 
bazarlanmıştır. K dro, hem merkez, olacaklardır. 

Sovget kayakçılarından 
bazıları 

Harbin b•tından M•rt 
sonuna kadar 

Ruslar 20,476 
Ucak kaybetmiştir 

~erlin: 17 [ a. a. ] - Harbin 
başmdan Mart sonuna kadar Sov• 
yeller 20,476 tayyare kaybetmiıtir. 

Moskova: 17 [a. n.] - Bu H · 

bahlti Sovyet tebliti: 

Zeytinyağ 
Fiyatlan 

Seyhan /iyat mürokabe 
lconıisgonu, satış fiyatlarını 
ilin ediyor. 

- 3 üncü sabifemizdedir -

Bir şebeke mi 

Maarif Vekaleti 
' 

81 milyon lira ile 9 senede tahakkuk ettirilebilecek, 
Bir proje hazırladı 
Ankara'da bir yüksek 
teknik okulu açılacak , 

Ankara 17 (Ha· 
ıusi muhabirimiz. 
den) - Maarif 
Vekjleti me.leki 
teknik okullara 

==::ı:: ; == u== ·-~==:: : = === -~~ ~"::::<:= ~= ' ;~, == -:::-::c= :-burnokOihtlyıçları 

Mevcut 9 sanat okulııntlan başka 19 okul daha ' açılacak karfılıyabilmekten 
oe talebe kadrom 20600 olacak - akşam kıs sanat okııl· uuktır. P r 0 l • 
liırı ':18 e çıkarılacak - 100'() ıezici lcög mara11ıoslrılc daMihll• öocM• 81~116k • İ et ec 11 D · demucılllc lcarsu açı ocok. 

açılmuı ve ba- :xıocxooco :: : o " e : : : : a t ' t ce taıvibo!unan 
filnkO tekoik okallarıq bilyütülmesi hakkında yeni kararların tatbikına l'eçilmealni satlamak maluadiyle 
bir kanun projosi haıırlamııtır. Vekilat, açılacak f hazırlanmııtır.» 
ve bOyllllillecek olan okullar için 9 1eoede dokuzar Yenid~n açılacak fiti ıımlfletil11c11/c o/callar 
mil on lira ıarfına sellbi et iıtemektedir. Böylelikle9 p,, l 9Je rc'Sre, yordun" tOrl~ endil~tri dallaraada 

Y Y • • muhtaç oldui11 yfikaek muhe.ad11ler yelıttlrmek Qzere yılda 81 milyon lira barcanacaldı~. Vekillık !roj~nın Ankarada bir yilklek teknik okulu açılacakbr. Ayrı 
hazırlanmasını mucip Hbepler layıbatıoda şoyle an. ayrı fakülteleri bulunacak olaa ba okulun talebeıi her 

latmaktadır: yıl 325 mezun vermek (lzere 1500 olacaktır. latan• 
•Her alanda reni1letllme1i rereken eodOntrlmiz bul Yülcıek Mühendiı Okula da çeşitli dallarda 

için llizım olan yüksek mühendis, mühıındiı, tekniı · yüksek mübend11 yetl4tirmek üzere yilkıek teknik 
okula haline l'•tirilecelt ve talebe itadroıa her yıl 

yen ve maharetli iıçi yetiıtirmek üzere okullar açmak 120 mezun vermek üzere bine çıkaralarak okaJao 
zoroodayıı. Mevcat mealelti ve teknik öfretim teı· bina ve biltüa teıisleri reniıletilecektir. 
kilih, tesiaatı, yeni kadro ve ~aalre bakımlarmdan (Devamı 2 leclde) 

Llvalne 
yapacak? 

Dö Gol' cülerin 
' elinde bulunan 

yerleri almağa 

çahşacakmış 

Amiral Lihi 

Türk - Rumen 
Ticaret Anlaşması 

- B. M. Meclisi, anlatmanın tae· -
dikine dair kanun tlrlhaeını ---

- mUzakere etti -Geceleyin kaydedilecek biç 
btr fey o)mamııtır. Bıırenb deni· 
:ıinde Sovyet harp remllerl dllıma· 
nın 10,000 tonilatoluk bir petrol 
rımhinl batırmıştır. 

MoıkoY&: 17 (a, a] - tebliie 
ektir: S:oolenık cephesinin bir ke· 
ıiıninde ıüvarilerimlz iki lı.öyil 
feri almıılar ve 2 sahra topuyla 

Vasingtona çaOrıldı ç a l ı Ş 1 y 0 r ? Yeni ba,vakll, naz1rlaran 
bir llatesll\I Marefal Pe

Şık kundura evini tana vardi 

Ankara 17 (a.a) - Büyük Millet Mecliıl borüo toplanmqtır. Eretli 
kömllr hıvzasında~i a.mele bokaltana taaUQlc edeo lSl numarala kanq. 
nan 12 inci maddesi hükümlerinin münhasıran mezkQr kö•ilr bavı.aaın· 
daki amele lebioe olarak muaddel nizamnamenin 77 ve 78 inci maddeıi 
hükümlerinin Ereğli.havzası haricinde tamamile mer'i ve muteber oldujıına 
dair tefsir fıkrası kabul olanmootor. 

3 Radyo poıta11 ve bir çok harp 
IDalıeınesi ele feçirmitlerdir. Şimal 
batı cepbealnde dilımao hiicamları 
PllıkGrtGlnını ve 750 Alman öldil· 
rlll11allıtll B' 
klınlJ bi r. ır Sovyet kıtası tab· 
1 r 

111•vtli alınış ve bir rar• n :ıonu lınha 1 
aakeri öldn ,.. •1 Y •ıniıtir. 380 Alman •u nıoıuır. 

Cenup cepheıinde 
bataryalarımız lcarıı koyma 

•on ayl d 38 dllıman açığı düşllr-ıı ar a 6 
-uıtllr. 

Hclıloki: 17 [a. a.] _ F 
d• t bl' • . inlan . ıya e 111 ı 

Kareli bıırzahınm batı keıı. 
mınade lutalarımız bir böliilclük 
bir kuvvetle yapılan taarruzu püı 
kllrtmüılerdir. Avouı berzahında 
Ruslar dllo de yeniden bir çok 
laanularda b11lunmoıtur. Bütün 
bu taarroılar bOyük kaypılarla pilı· 
tlUalftllr. Bir karıı taanazla kıta. 

.. ... k11bal kqata ... 

k - Ankara 17 (Radyo gazeteai)-
SOyma istediler Uval Viıiye gitmiı, Mareıal Pe. 

tenle temaı etmiftir. Yeni baıve. 
Evvelki gece Hbaba karıı kil, nazırların bir listeıioi Petene 

yeııi otel civarında A. Car ve M. vermiıtlr. Liva1ıa bir takım nazır. 
Ali'ye ait (Şık kondura evi) nin hkları da llzerioe alacıtı bildiri· 

kilidi açılmış, tikin hırsız içeri glr· liyor. Peten devlet reiıi olarak kal. 

meie mavaff"k olamamııtır. 

Dilo de yazdıfımız ribl, ayol 

aemptte bir bakkal dükkanı damı 
delinmek aaretlyle açılmıı oldu· 

iuna röre, bu· semte cür'etkir bir 

ıebekenin mu11llat oldaia anlaııl• · 
maktadır. 

Kunduracı dükkinıoıo kilidini 
açan da meçhuldar. 

==--
== 

dblltn de 1000 den fazla aaker kay. 
e lllİftir. 

Dow 
gu cepheılode R11Slar Sta· 

lin kanalının , 1 .x...nda ta b 
&• arruza a. 

zırlanırken, topçaau ba ._..... 

makta beraber, nüfaz ve selihiyet. 
terinin her hatde bir kısmını kay· 
bedecektlr. 

Vi1ide bir nevi Peteo • Llval· 
Darlan diktatörlüğü kurulmaktadır. 

Amerika, Vişide yeni kabine· 
nin teıkilini bekliyerek elçiıiul çek. 
mek istemiyordu. Barün relen ha· 
berler, bilyük elçi Amiral Lihi'nio 
rapor vermek (!zere Amerikaya 
çajnldığını bildirmektedir. 

Haber verildijioe göre, Llval 
iı başına reçer reçmez Fransız 
donanma11 ve kara kuvvetleriyle 
renwal Dö Golün eliade bulanan 
1erleri almaja çalqacakbr. Dö Gol-

Torldye ile Romanya ara1ında akit ve imza edilen ticaret ve tediy• 
aolaımalarile merbatlarının tasdiki hakkındalr.i kanwo llylh&1ını birfoci 
milzalı:ereıl yapılmışhr. Madenler niıamnımesinin baıı maddelerioiD d•· 
iiıtirilmealne ve bu nizamnameye yeniden bazı madd~ler iliv..U.• dair 
kanun llyiha11nıo Öoümilzdeki içtimada müzakeresi kabal 

0
J
8

amQftar. 

ieaidir. Sariyenin bile resmen Dö. 
Golün elinde olduiu iddia edile. 

bilir. Vifinio ba topraklan reri aJ. 

maia çalııması, Viıiyi Anrlosak. 
sonlarla hat be sokabilir. 

Vi~ideld değişiklik, Almanlar 

tarafından riri1ilecek ilk bahar taar• 

ru:ı:uoun ıiyaai bir başlıoj'ıcı aa· 

yılmahdır. Bunu aıkeri hareketler 
takip edecektir. 

Vişi 17 (a.a.)- Bütilo oazırlat 

Mareıal Petene iıtifalaraoı ve~Ş 
terdir. Mareıalın halefi olarak baİ 
lan Darlan Baıkamaodaohi• ka 0 

ettiilol blldirmiftir. 
Parlı 17 (a.a.)- Fransız halk 

partisi ~elıi Doryo s6ylecilii natuk. 

'tf ... t edece· ıı ıavaıan Avrupaoıo 1 M 
ti bir bGkQmet b•laa .. lıdır. ~r .. 

al Dulao mıUe· 
ıal Peteo, Llv .,e • . . 

u L - ııımdır • f ükranıoa .. yıa """ 
1n f h JL partllf böyle bit hü• 

Fran11z a a • 
ta .. bir mOzaberet roıte· 

kQmetı 

Lt' Et•• olan ıey, Fransanın recea ır. . 
Avrapablak vazifeıiaı mfldrik olma. 

ııdır.• 

Londra 17 (a.a.)- Alman ma· 

rqalı Foo Ranşted'lo batı cephe· 

ıine tayini Almaoyanın Fransadakl 

komotaolı(a ehemmiyet verdiiini 
fÖlterİyor, ÇüokQ en IOD askeri 

hareketlerin tecrilbelerlnl •ör•Dt 
bir kamaodaıu Fran1a1a tap et• 

mek ibtlJllCIDI ---~ 

Nisanın 9 ında febri 
yeni yolun Aafalt cadde ile 
Jeıtiii yerde bir cinayet 
diiini, Büyilkdi ili köyOnd 
mail oğlu 317 doğnmla 
mütekait istasyon meıoarla 
1278 doj'amlu Beıiri öldnr 
nü ve mııhakeaıenin •iır 
da devam etmekte oldafa 
ber vermiıtir. 

Mobakemeoin dünkü IO 

sesinde müddei umumi b 
avloi 8. Şoref Gökmen i 
nı yapmış ve ıuçlunau Tllr 
za kananunan 62, 432 ve 
inci maddelerioe röre ce 
dırılma11nı iııtemiştir. 

1 Alinin, 930 ve 931 ı 
rinde barsızlıktao iki defa 
rirdiii, köyllode Kaaım a 
12 yaşlarında bir çocui 
kıntılık yaptıjı, elyevm 
olan Ay~eyi lifil ile ka 
kardeıi Mebmedin km 
menfaat mukabili bir bqk 
ıatta;ı, Naran ve Hayreddi 
vet bissile evlerinden ileriy 
tilrdOğü ye evinden 430 
ileride kend :ııoe yetiıeo v 
ricik yavruıana kurtarmak 
yen Beşiri kasd,n ö 1dOrdO 
rek ıabitlerin ifadeaindeo, 
role kayitlerden ve rerek1e 
disinin itiraf etmeıinden a 
mıı, mahkeme ıoçlanao 20 
8 ay aiır bapıioe, mOeb 
aju hizmetlerden ~enin 
maktul vareaeaine 500 lira 
minat ödenıeıine karar ver 

Şimali F rans 
hava akın) 

Londra 17 ( a. a. ) -
Nazırlıfının dün alcıamkl t 

Avcılarımız bu,.ün şima 
ıaaı üzerinde bir 11ra taar 
riye açuıa yapm11lardır. 
taııyan Harricane uçaklan 
bllcamlara iştirak etmltl 
man bava meydaolan ve 
hedefler bombalanmııtır. 

Avcılar Ch•rburl' ha 
hllcam eden bomba açaldan 
fakat etmitlerdlr. Bu sava 
d11tmaa a•cııının dOtlrill 
dota mobtemeldir. Avcılan 
OçD kayıptır. 

Bu ıabab, rOa 
raı öoce, kıyı hizmetine 
Hudaon uçakları orta bG 
bir dOtman lqe l'tmlsiol 
kıyı11 açıklarında bomba 

Maltada saki 
geçen bir o 

Malta 17 (a.ı.) - Don 
ne1redilen tebliiı Havanın f 
dolay11ile M,lta aakln bir ı 
9irmi1tir. Sabili reçemlyea 
menziline kadar relemlyea 
keıif uçağının faaliyetladu 
Alman bava kavvetlerlnia 
liyeti olmamııtır. 

Ad•pe••r••• 
~·r •• r• ıatı 

Adapasan 17 (a .. J -
kJ •"· ... ı 21 .... 
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~~\Askerlik 

)iJrlPRATMA HARBi 
.:HJ NASIL OLUR? 
1 ~ ~~ zamanlar· ::co::ı)::::::: ~b: ' ı::et : =: •: ::ı::ı:::ı: •:ı:ı::• • ~-~~ - = :x v - = =: '= : : = lince mevcadanao 

1 ~~ .. radyo Yerinden sökülüp gerilere atıl- üçte ikisini .ya 
ı 1 L ~ erde e 0 · uir olarak bıze 

t ~·~I 9tlaoao ID8· maya veya çevri/megv e maruz bırakta veya ölü 
1 t adeo birisi olarak Af yoola iz· 

~ ! lar v • Y • b k / d k f mir araımarömdü. 
. , ••den ban. ıra ı ma ı ça aarruz sure- Netic• olarak di 

1:1 11/~ diğ•rlni t • / J •• f k yebiliriı ki; ye 
' H11tıdar. Vi ıy e uşmanı gıpra ma mev- riodeo ıöltülüp 
11

1 1 ~ i• berbe- b h [ gerilere at ı l 
; '., 11 111; baklunda zuu a s o amaz. . maya veya çev· 

J 1'6fi ribl bir ; X ; O::•ıo:e::;; ;; nx; XCOCe--"X ;, :-:; ;; :: ; ; :; ;:;·; ;:;;:;" ::= rilmeremaraz bara 
~ 'ı 'J • I 90nra aııl taldırmalar baş Alman orda1Gaada yıprattalar» mil· kılmadıkça taarruz ıuretile düşma· 

•
1 

1 ''ı·'lda kimin ak ve kimin kara tailuı da fikrimizce çok rarip nı yıpratmak mevzaabahs olamaz. 
ı ı 

1
r;.bip oldaia önlerine dilıtiik· tir. Vakıa klf mahareboleriyle Borada yıpranacak taraf ancak ve 

•
1 

ı 
1
,•ltara belli olacaklar amma, utea ıa:ıla yer kuuulamaz. Bn ancak .. ldırım tarafadır. . lif ada lataa öyle miitalialara, daima böyleclir. T!arraz tarafta lıi ba rözUUde tetkik edince 

arip nazariyelere teaadüf edi- da toiak altaada ~ok ilerleye· 1941 - 42 kqı başında cereyan 
ıJ f harp bilriti namına kalak· mez. Ba aebeple kıCıa Sovyet eden Moıkova nldırımı Almanlar 

l ~b iaaaamıyacaj'ı reliyor. Ba· ordaıaaa faıla yer kaz•aamadı için bir yıpranma harbi oldata ri· 
1 1 t,ı, tabit rörmelidir. z;ra aıker· diye bir kaıar baluaamaz. fa· bi .... itibarile muvaffak olamıyao 

t f' Nle;iodeo anlayan veya an· kat kııın taarraz aaretiyle bir ve Alman mevzilerini söktOremlyen 
't tıı ~,...ı.nn, harbi rörmnı veya ordaya yıpratma için ona mev· baodao Sonraki ıovyet aaldmml•· 
'ı'~ ol•nlarm çok defa ka zllerinden, tam ••auiyle yerin· ra da Almaalardıa ziyade Sovyet· 

1 t dolma bll~iye dayanarak den, yardaodaa etmek ıarttar. Ba ler için bir yıpranma harbi olmuı· 

1 
:t Bkleri aıiltalla her zaman orduya motoru iflemiyea tankla· tur. 

~
il 1 olamaz. lıia teferrllahaa ve n, eli ılllh tztamıyan io.:aları Şiddetli kıı biaatihi Alman or-

I 
1 
'r.oe da~ınc~ ba .kulaktan dol· yilrilyiimiyea hayvanları Ue aman· doıa için de bir yıpranma anıuro-

L ,, keadioı roaterır. harp ve SIZ kqıa kazafuı• atmalıdır ki OD· dar. Eli •Y•i• donanlar. 11bbatiai 
,1 1

1 ~4ik ilminde mütearife olan dan tonra hayır kalma110. Yok· kaybedenlerin ordu kadroıanda 
.' • J;pa tam zıtlara bir hakikat ıa rmevziindea çıkmayan bir or· mühim boşluklara sebep olması müm 

111 
f"J~ ıllrlllmekteo. çekinilmez. daya taarrazla ve atalan top ve küadü~ l Tıbir miktar da ıçteo relen tüfekle zayiat verdirerek yıprat· Fakat bu her iki taraf için de 

i,r~'ba hakikat gibi rösterilmek mak rarip olar, Zira .. ldaraa böyledir. Matematilde na11l bir mü· 
f, ,ı.. lttikamette olana • taraf meydana çıkmıı balandotu savabn iki tarafından ayni şeyi çı· 

( 
t. t 'a aebeple biz bu yazı ile için onun zayiatı daima daha faz· kardıiımız vakit müsavat bozul· 
~) · \t •• Almanlardan haoriıioin ladar. mazsa, ba çetit bir yıpranma da 

1 1.1{;..ıaı daha fazla yıprattıiı Soa bir misal olarak bizim lı· yalnız Sovyet veya Almanların ley 
., ' '.,..ınclen ziyade yıpratma bar· ti'dal savqını alahm : oa,maaıa bine olamaz. 
ı 4 'jır? Naıal olar ve mütear· mllıtahkelD mevzilerine taarrazu teı Bu mütalaalar dolayısiledir ki 
', lJ 1 ~llclafiden haoriıi ve haori kil eden birinci 11fbada ve dBşmaa biz, Alman ordusu kışın ço;. yıp· 
• 1 ide yıpratılmıı butaoar? Ba ba mevzilerden ç1kar1lmıdıiı mlld· raomıştar. Artık 1Davaffak olamaz 

1 
~ .lan misallerle aolatmıya ça• detçe biaim zayiatımız düşmandan mütaliasını doira bolmayoruz. 

1 
~1 

, ız. Ba eıaada da hakiki va· tabii fazla lda.' Eier tam , hedefine varmakta 
ı \ keadllljinden meydana çık· Fakat bo mevzi çözlllüp düı· muvaffak olamazsa bu; ancak Sov. 
•1 lar. man reriye atalmıya, safından ve yetlerio bu tuş esauıoda daha iyi 
1L ~ Q. Uiamek llsımdar ki eaaı ıolandan çevrilmelere, iıtemedlii bazırlanmalarından ileri relebilir. 
' 'ı•ıP."" itibarile yıpratma harbi yerlerde mabare~elere icbar edi· ueçen sene oldaiu ribl. 
ı 1\ ladafaa harbidir. Bölün cep• 
i1r ıl 'ryaoca veya baoan bir kıı· 

1 ıı kendisini zayıf bi11edeo ta· 
1 ~ı 1 Bdaf aada kalır. Aruioio, tah• 
•ı~'ll .ln ve ıillhların himayeıioe 
nr: .prak zif iDi telif iye 9al111r ve 

~ jntle elde ettiii kuvvetle ıal· 
J ~ dBımana zayiat verdirir, yani 
~ .ı-..+.ar, keadiıine mlbavl veya 
'~ s•at"İı bir vaziyete. .akar. 

'& !D .oora da zafer için saldın· 
,r 

1 
tlfllollr. 

'
1
• ~ ı f ""ula diltıHD yıpratıl· 

1 
'9ımek 11çma olar. Billklı 

l ~ ladOıman yalnız yıpratılmaz, 

''[.'/~ mahiv dahi edilebilir. Yal· 

1 
1 anaa biricik prb ya dilı· 

•11 ~;olduğa yerde ihata edilir, 
•' l '~ılınır, yahut bulunduğu yer· 

ı~ 'rkartlarak rerl atılır, ba e1-
\·J~11 •8Jdana çıkmıf diiımana za· 

',•rrdirUir, dölı.ünttlleri topla
'~ Jiae ytr yer çevrilerek etlr 

~ 1 1 ıillh ve malzeme bıraktır!· 
: y ~ ~ Bu ıart olmadan mevzi \ f!. tertibatını alm11, ve müte 
":A, iD bitlln ybklenmelerine rai· 
1 ıt ,.,inden ıölı.tilüp çalı.arıla 

t'4 düımana c yıpratma için 
1111 etti• .. » IÖ11l fiUünç o 
Vakıa aıiid•f&ada it.landa 

\ verır, kısmen yıpranır 

l Bu ıa, i •l saldaraaınki ile 
amıyacak derecede udar. 

• ta d•ıaıa böyle olar. 

" Hariciye Memurlan· 
arasında değişiklikler 
Ankara 17 (Haıasi) - Bllkreş 

ef çiliil milıtepn 8uri Riun, Ber· 
Un başkonıoloıa kemal Asiz Pay• 
mao, Hamburr ~konıolosa Kud

ret Erbey, Pariı baıkonıoloao Cev. 
det Oillrer, MidRli baıkoaıoloıu 

Tahıin Mıyatepek, Kadüı bqkooao· 

loıa Celil Tevfik Kar11apao, Varna 

başkooıoloıa Muhittin Erdoğan, 
Köatence bqkonıoloıa Faat Ak. 

tan, Bera elçiliii bakitlbi Tırık 
Emin Yenisey, Stokholm elçillji 
baıkitibi Nurettin Akıncı, P91te 

elçiliii ikinci kltibi Pertev Şevki 

Kantemir, Sofya elçiliif ikinci ki· 
tibi llhımi Müren, dereceleriyle 

merkeze oakledilm'ıler ve Bilkret 

e!çil iii mlllteprhjıaa merke ...... 

Şefkati lıtln)eli, Berlia bqkoa1<>· 

loıı.,;ona merkezden Basri Retit 

Oıı n ifmel'd, ffambarr konsoloıla 

tana merhzdea Galip Evcea, Mi 

• ! 

dilli kon1olodoiuna merkezden 

Talit Acar Kudüı kon10lotlaıa· 

oa merkezden Hilmi Klmll Bayur, 

Bera elçiliii baıkltipliğiae mer· 
kezden Tevfik Hizam Kıvalcım, 

Köıtence konıoloslutana Bükreı 

elçiliii konıoloılak şabeıi mlldürü 

Rarıp Rauf Arman, Pett• elçiliif 
batkitiplifioe (koaıoloılok işlerini 

de tedvir etmek \izere) merkezden 

Abdüllahat Birden, Keıhire elçiliji 

üçüncii kitipliğioe merkezden Adil 

Oerioıu, Cenevre bışkonsoloılvğu 

kançılarhiıoa merkezden. Mahmnt 

Şerafettia Dikerdem, Bilkreı elçi· 

liii koosoloılak ıubui miidilrlüiü· 

ne Midilli maavio konıoloıu Vıhit 

Bumacı, Midilli konıoloalaiu kan 

çılarhiına merkezden Hamdi Erer 

dereceleriyle nakil ve tlyia kılın· 

mıtlardır. 

Osmaniye' de bir bar artistini 
öldüren Ahmet yakalandı 

Katil, mevkuf en lstanbul- -Tuna yolu 

d a·n o s maniye' ye . at~:~~~:~;~~: 
1 O•• 0 d e r 1•11• Y' 0 r '" madde memleketi-

mize gelmek üzere -
lıtanbol 17 (Hasuıi) - Ge• 

lıtınbal 17 (Haıuıi)- Bir müddet evvel Seybanda O.maniye clva· 
randa Melek ömiode bir bar artistini öldilna motoaiklet cambazı Ahmet 
~zer, dün lıtanbalda yakalanmıttır. Ahmet Sezer adliyeye verilmit ve 
Saltaaahmet ikinci ıalb ceza mahkemesinde IOrrua yapılarak tevkif 
edilmiştir. 

Ahmet sorruıu ıırasında ıaçuoa itiraf etmiş ve cinayeti naııl işle· 
diilnl fÖyle anlatm11tar. ~ . , 

«Melekle alta ay evvel tan1fmıştam. Evvelce benimle iyi geçinirken 
IOD fÜDlerde lflmla bozafmaıı Ve paramın kaJmamall Üzerine benden 
yüz çevirdi. Bır l'iln Adaoay• döomek üzere iıtaıyooa ridiyordak; ara· 
m1zda bir miloakaı çıktı, kavraya baıladık, bana ıtır sôder ıöyledi. 
Tabancamı çektim, todra oo oldaianu bllmiyorıım. Kaç kurşun attıtım1n, 
ouıl öldOrdllillmüa farkında delilim. 

O akıam dağlarda gezdim, tonra bir marfaodi:z trenine ıtladım.Glz. 
lice Kayıeriye, oradan da lıtanbala reldlm, borada da beni yakaladalar.» 

Ahmet cinayeti if1ediii yerin ajır ceza mahkemuinde muhakeme 
edUmek üsere mevkufen Oımanlyeye rönderilecektir. 

• 
l lkokullaTda ders 
kesimi ve imtilıanlar 

- ilk ölretlm mecll•I dUn toplandı _ 
--- v• okulların kapatllacaıı terlhl ---- t e • b l t etti -

ilk öiretlm mecliıi dOo Viliyet makamında topt.narak ilk ve •tit· 
menlJ okulların kapatılıp açılması hakkındı aşağıda yazıla maddeleri ka
rarlıttırmııtır. 

1 - Viliyet ve kaza merkezlerindeki bOtün HkokoU.rda 23 May11ta 
dersler keıilecek, 25 May11ta imtihanlara baflanacak, 31 Mayısta imti• 
hanlara son verilecektir. 15 Haziranda ikmal imtihaolarana baılaaarak. 
en ıon 22 Hıziraoda ikmal imtihanları da bitmiı olacaktır. 

2 - Köy llkokalları ile eiitmenli okullarda 5Mayııta ders kuilecek 
7 May11ta imtihanlara başlanacaktır. 

3 - Merkez ve köylerde ilkokallar 15 EylGlde açılarak kayda ye 
1 Teırinievvel 1942 de de deralere bqlanacaktar.Eiitm1ali okullar ted• 
riNta 20 T91rinievvel 942 de baıhyacaklardır. 

Ôğretinenl er 
• • 

gezısı 

ilk va orta tedri•at 
ölretmenlerl yar1n 
Tar•u•• gldecekl•r 

Adana ilk ve orta tedri .. t öi· 
retmenlerloden büylik bir · kafile 
yarın ıaat 9,53 tirenile Sarıata 
rtdeceklerdir. 

Ba geziye iıtekli bol,anaa her 
ötretmea ailuile birlikte iftirak 
edecek ve rezi komlaerlijini İç· 
lerinden ıeçilaıit tiç öfretemeo 
yapacak tar. 

Tarsoıta rörülmete deter taribi 
ve bedii yerler tedkik edildikten 
sonra aktama kafile ile reri dö · 
nillecektir: 

Gezinin eilenceli iıtifadeli ol· 
ma11 için llıımrelea tedbirler alaa· 
mııtır. 

Maarif Veklletl 
( Baf tarah blriaclde ) 

Mllbeadiı ihtiyacı için de An· 
karada her yıl 350 mezon vere· 

ı cek 1500 ta)ebeli bir teknik o. 

kala karalacak lıtaabal teknik 

okalanao kadrota 2SO den bine 
çıkaralacaktar. Tayyare motörlerioi 

memlekette yapabilecek oltalara ye. 

tiştirmek ilzere Ankara' da bir 

tayyare motörcillilğll uıta okula 
açdacaktar. 

Mevcut 9 sanat okuloadaa 
başka 19 ok.al daha açılacak ve 
nuat okulları talebe kadroaa her 
yıl 2575 mezaa ' vermek ilzere 
20600 olacaktır. 68 akıam erkek 

sanat okala açılacak •• hanların 

talebesi yılda 1000 mezaa ver· 
mek &zere 25 bin olacaktır. 5 
yapı uta okalaadaa baıka bet 
oku daha açılacak talebe 11yı· 

ıı her yıl 374 mezaa •-•k 

len haberlere göre, kış yüzünden 
kapanan Tana yolu açılmıf ve 
küçük tonajda vapurlar işlemiye 

bqlamıştır. Almanyadan Tana yo 
lile Ziştov ve Roıçağa, oradan 
da Bargaza mühim miktarda 
malzeme ve eşya retmiştir. ilk 
parti l'eleo 2700 ton mal arasın· 
da kijıt, asitler• demir boru, mı 
kineaksımı, kimyevi maddeler, 

ralveoir: boralar vardır. Mevcut 
vesaitle şimdilik bunların her g-Uo 
200 - 300 tonu memleketimize 
retirilmektedir. 

Buradan da mühim miktarda 
tlltün, faodık, keten. palamut, ay 
çlçeii, susam, bam bakar ve kü· 
çükbaş hayvan derileri rönderil· 
mektedir. 

Orta Avropada hüküm süren 
luşın azalması üzerine nakliyatın 

mühim bir niıbette artacaiı ve 
Avrupa ile ticari münasebetlerde 
mühim bir inkişaf göıüleceii an· 
lqılmaktadır. 

Yarınki 
atı$1ar 

Yarın sabah ıaat 9 da, topço 

alayı atıı meydanında Adana • Mer. 

ıla • Tarsus ve Ceyhan ı-ençlik 

kulübil ve grupları ile müeuue 

reoçlik kalüpleri arHmna teftit ve 

muharebe atııı yapılacaktır. 

llzere 3000 olacaktır. 20 · 25 kız1 
eaıtitilsO daha açılacak ve oka· i 

yacak talebe say111 1215 olacak· 

tar. 32 akşam kız naat okula 

98 • çıkarılacak ve 30.000 tal•· 

be yetiftirilec11k.tir. 1000 rezici 

köy maranrozlak, demircilik karsa 

açılacak ve bu karalarda her yıl 

26520 lı.öylü yetlşecektir.1000 re
zici köy kadın kano açılacak 

ve ba karılarda her yıl 2652 o· 
kar yetişecektir. Erkek meslek 

öğretmen öirıtmen okulu ile kız 

meslek öğretmen okuluna bina 

temio olanacak ve kadroları ayrı 
ayrı 300 artırılacaktır. ilerde An· 
kara'da bir yükaek iktiHt ve ti· 

caret okula açılacaklar. lıtanbul 
yllkıek iktisat ve ticaret okula 
talebe kadroıu 120 den 1000 e 
çıkarılacaktır. 7 ticart okulundan 
batka 17 okul daha açılacaktır. 
Ba okallar talebe 1ay111 yalda19ı'JO 
mezaa vermek (izere 9100 o. 
lacaktır. Ayrıca bir çok yerlerde 
aqam ticaret okullar1 açılacak. 
tar. 

4/ ı 8 b ırbiodo Alman ordaıa 
& 0 ço& Vcrdoo Öııüode y•p 

I J k '"' b.da verd•ii yarım 
, ~ aayt. ta karııhıt FtarıısJa 

~[Tarihi Roman: 14 I ZINDIKLAR 
Semih Uygur 

~yi ta banan dörtto biri ka· 
dahi detildi. Çilakll Fran11z 

~ı;erıaden atamamlf •• keo 
) ~ltemadiyeo .. 1d1r1m zorun• 

• ',ıel••ıtı. 
ı 'l"9/42 harbinde Moskova 

1 ıfb•aa kadar blt~n ıaldmırılar 
J't ıa.U.•nlara çok ı, zayiat ver· 

'1 w •• yıpraamaaHfierdı. ÇGnkQ 
l ~ f191dmmda dlipaanlarıaı önle 
l katarak ool.ra bQ)iilt zayiat 

Jr-ifl•di• fak•t Moskova 
Sovyetlerllmit etmediklı· 

faayı röıterip yerl•indea 
mayuıca, bakikt yıpranma 

I .,ebetirl• yGzyllıe ~eldıler, 
a bOyGk J•~anma dolay11ty. 

, f ki preaıill•riDe iaea dar. 
\ ratıaen Hldır.aa son verdi 
~mdi Almaalar kalksa da 

f 1 Moıkova turralyle Sov. 
asana yıpratmak iıtı,_. 

JOUa arazi kazanmak de· 
.,., bp iddia ıüliloç olmaz• 

- Şeytan obaa aenıa arkadaıın Eke· 
· .. ı Oa dloenmla 11 t elini keıilmektea 
kurtardı•. Sn ,ine bana ihanet ettin ... 
Halbakl ı..... l'Wi vereceilol yemle ile 
temia etalt&I 

Kalk biakla botuını otda ıonrA 
tOkOrc!ll. 
· - Kabahat bende delil babacıtım 

O vakıt hakiki Atlaha Jeaüa etmemlf tlk: 
Ukin bu kıyafete nasal ve ne va kıt ıir· 
din? Seni IOD defa ıördlltll• valtıt Tana 
adu.,.daki bilr kabramanlann elebaı111 idia. 
Uaak illerin mqbar yol lıtesiciıi hıraızı 
idio, ihtiyar 

- Baaa Koçobar demı diye · ilatar etti, 
Çilnktl benim adım tö\fbeklr Omode'dir. 
Oinıizlik çirkefinde yüzdüğDm o rilnlwi 
de bana hatarlataal 

- Hak dinine mi r99tin babalık? 
- S.nt Beaedek müum rabamu kar· 

tardı. 

- Acalp? Arkadqlarıa ıatuı Bork, 
1-11 Clas-, Y apqkaa elli Bolrar ne ol· 
dalar? 

- Kewe V allti kellelerini e•iaia 
öaDoı dildirdL 

ıtb o zamaadanberi tutmuyor. 
- Desene ihtiyar kart ditlerini d6k

t0ktea ıoora çobandan kaza ajıluun mu 
haf ızlaiını iıtedi. S9at Benl8 ilmi ıeai 
takdil etıinl 

- Eter bir daha benim BenH efen. 
dimin ismini piı •izına alırsan otaz iki 
dİfİnl birden dökerim! 

Ekeıe bir adım l'triledl ıakia bir 
yllzle Omode'yi ıilıdllktea ıonra ıorrala. 
naa devam etti. 

- Meıhar harp aba ne olda Koço 
bor? 

- Baç benimle beraber killıenin his· 
metiae ıirdi. Yeni adı Belzebah, tar. Mah· 
terem babalara tuz, odan taııyor. Beıkuı 
başa çıkamadıtından ailrüclllGiüoll de 
ben yıpıyorum. 

- Her halde yeria rabıt olsı rerek, 
Diyorlar ki ıaraplı yıkanıyor ıacakla ka• 
rulanıyorlarmıı. 

Tövbekiran ıuratl oktfdi.Soara tamı.
mi bir llaaala 

- işim fena dejil amma ah fa O• 

raçlı sabahlama olmatal Daa etmuini a& 
çok belledi•. Fakat ı• Utla kelimelere 

ÇEViREN ı 
Tövbekir Omode eter benimlı 

birlikte tas remiline kadar rellneo tana 
olan borcama veririm. Zira keHml orada 
anattam. Sonra bana ufak bir eylik de 
yaparnn aynca iki rilmüı de veririm... 

ihtiyar eıkl arkadqıoa fÜphe n. hak~ 
- Kaledeki papaalar arasında Mar· 

ton acili birisi varmlf ona tanıyor muan? 
- 8efeoyö Marton ma? Tanına tabi11 
- Bir yolca onanla konnımak latiyor. 

Uzua yoldan ~eliyor kard91lerindea keo· 
dine haber retlrmlf. 

. - Peki amma kılıvuzlağ"unu Mn of. 
çin yapmıyo11aa? 

- Ak.lamı kaybetmedim. Marot kale· 
ıloia blkimleri burn1UD1 göz dikmiı. Hal· 
baki ben baraama o kadar allfıjım ki 
kaybetmek biç de iflme relme&. 

Konup kon111a tar: remlaiain yanana 
gelmiflerdi. 

Sahilde bir pott llıerinde ibtiya.ı bir 
adam bığdq karmyt otarmuıta. Her ne 
kadar batında altan miiferi yokıa da 
k81kİD gözlerini rören banurı muhacir 
K&bio oldapaa derhal tanırdı. 

K..US kllakb ibtlJara 

rötllrecektir •. dedi . Sonra töubeklra dö· 
o erek 

- Koçobar· Omode ef eodimizle bir. 
Ukte sit d6allfilnde sana eski borcumla 
birlikte iki rDmilıtl veririm. 

Bu karaabk çehreli ihtiyarın buı11ruo. 
da Ek91e'aio aldığı bilrmetklr vaziyet 
~mode ilzerinde tesirini röıterdi. Büyllk 
bır adamın kar~111nda bulandoiana hi11etti 
ve henüz düny• işlerinio kıymetsizli;Cin 
den bahıedea denler üzerinde kafi der e 
cede teılr etmemiş oldaiondaa ba dilaya 
efendiılnla hazarunda hilrmede eğildi. 

Ekqe gemiye avdet etti. iki ihtiyar 
İH ka e kapuıaoa doira i le r le diler. 
Kıpadaki muhafızlar hiç bir ltir~da 
balaomadaa . içeri reçmelerioe mliıaade 

ettiler. 

Omode _ papası ilk.önce kiliaenin me
ıarlığıada aradı. Bir çok adam borada 
diz çökmiJş renç papularıo v•izlerinl 
dinliyorlarJı. Martoa borada yolı.tu. Sonra 
lıtillıeye balı.tı. Orada Marton'aa daasıoı 

bitirip kale duvarluıoa dotra istirahat• 
ç.\i{dltlni ıöyledıl •r. 

y " 
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TürklJe radyo•u, Ankara Rad7oıu Bir İngiliz 
deniz Üssüne 

hücum 
sunderland üssü 

ağır hasara 
uğradı 

Eden'in 
beyanatı 

Birmanya 
petrolleri 
tehlikede 

7,30 Proram ve Memleket 

y A z A N 1 Bir ses artistimiz düo hastahanelerden birine riderek 
1&at ayarı. 

uı haıtalarm hüzüolerioi bira:r. ~dermek ve ıstır1plarını 
7,33 MOzik: Hafif program (pl.) 

7 ,45 Alanı haberleri. Uft&J Dnattormak için Onlara güzel şarkılar söylemiş; HDat 

karın hayıraeveverliğioi takdir ile kaydediyoruz. 
Fakat acaba bu şarkıları taıavvar edilen tesiri yapmış mıdır? Zira 

0?u~mıunah ki Süleyman Nazifio, kamış kalemioio cmrt111nı harretle 
dıolıyen bir Avrupalı icadına dediği gibi, şarkın her şeyi hüzünlüdllr. 
Dağlan inler, dereleri ağlar. " 

8,00 Mllzik: Senfonik prorram 

(PL) 
13,30 Program ve memleket 

"Amerikah murah· lngiliz kuvvetleri 
timale d0Ar&1 

çekiliyor 
~~~~~---~ ............... ...-.--.................... 

1&at ayan. haslarla yapllan gö-
13,33 Müzik: Karışık şarkı ve --

Musiki de öyledir. türküler. 
Berlin 17 ( a. a. ) - Alman 

orduları Başlcomataolıiı loriliz 
Sunderland deniz ÜHiloe yapılan 
taarruz hakkında tamamlayıct ma· 
ıamat vermiştir: 

rüşmeler ok Tokyo 17 (a. a.) - Birmao• 
yadaki daram ve bu harp aaha· 
ıındaki hareketlerin neticui öoce 
Tokyoda yapılmlf olan tahminlere 
tamamiyle uygun çıkmıştır. 

Bu itibarla sıhhat deoileo devleti kaybederek boyna bükülen haı· 
talara nasıl bir şarkı söylemeli ki bu onlar için bir deva yerine ıeçıia. 

31,45 Ajanı haberleri. 
14,00 -
14,30 Milzik : Riyueticamhur 

ehemmiyetlidir.,, 
~~~ ........................ ~~~~-------

Mesela tor.inak faslından: 
Cam·ı-aşkın içdim oldum derdioak Bandoıu. (Şef: Ihsan KGnçer.) Bu malamata röre Alman sa· 

vaş tayyareleri gece yarısına doi· 
ru hedeflere yaklaşmış ve rıhtım· 
la liman üzerine iyi g'Örüş ıartla· 

11 içinde aiır çapta bombalar at· 
mışlıırdar. Tayyareler uzaklaşır· 
ken liman bölreıinde geniş yan
gınlar çıkmış bulunuyordu. 

Mühim askeri 
Diye başlasa zaten inim inim lnliyen hastaları bir de «aık• barda· 

tını devirtip dertli etmekte miina yoktur. 
O halde artist hemen f ash deflştirip: 
Çare bulan olmadı bu yareye 
Pek yuık oldu dil·i·biçareye 

akıtacafına şnphe Mısralarını okarsa kovuşlardan sol ribl gö.ıyqı 
yoktur. 

Hole arada bir taksim etmiye kalkıııp da: . 
Ôlürıem derd j. aşkmdan beni sahrada defettır 
G l. • b 1 h ddi heHbı olmaz. aze ını okursa düıüp ayı anın a 

1 - P. Llncke: Eotermezzo· 
2 • Eilenberg: Siyah Orma~ 
(Karakteriatik Parça); 
3 - Flotow: M•rtha Opera· 
11odan Uve,tGr; 
4 - T. w. Tbarbao: cı:Suite 
Amerlcana» - A. Kaplan 
Mar,ı, 

B. Serenad. 
C. Eilenti. 

18,00 Prorram n memleket 

kararlar 
alınıyor 

Londra müzake
releri bir istila te
şebbüsüne başlan
ğ ı ç t ı r. 

Bu' bölgede en ehemmiyetli 
hareketler şimdi lrravadi'de ileri 
Japon kavetlerinin ~gal ettiii 
Marn• ile Sittanr'da Piyanmana 
arasında olmaktadır. Burada Ja· 
ponlar havadan ve karadan şid 
detli taarruzlarda balaamakta ve 
bu .k.uvvetll baskıya dayaoamıyan 
lngılız kuvvetleri yeniden ıimale 
dojr11 çekilmek. zorunda kalmak• 
tadır • B 'b' 1 1 d ok yen'nde ıöylenenler: a rı 1 vaz yet er • en ç . .. 

l.Qlf eyle tablb, dinleme kalbim benım oy le Hat ayarı. 

Ôyle zannediliyor ki bomba. 
ların tam isabetleri ile Sonder
land teıislerinde pek büyük ha· 
.. rlar yapılmııtır. 

Sanderland , lnriliz ticaret 
remiıi yapımında iltincl relen bir 
merkezdir ve bütün lnriliz ıemi· 
lerinin onda biri burada yapılır. 
Sunderland'ın gemi makineleri ya
pılması bakımından da büyük e 
bemmiyeti vardır. 

Londra 17 (a.a) - Hariciye 
nazarı M. Eden bugün avam kama· 
rasındı demiştir ki : 

Bu ıuretle Japonlar Prome'. 
oin 160 kilometre ılmallnde ba 
lunaa petrol sabannın cenap ha· 
dutların• varmıı bulunuyorlar. 

Yahut: " l 
18 03 Radyo Çocok ldübü. 
18.45 Ziraat Takvimi. · Doktor ne için nabzımı aldın ele ıoy e 

Gıbi doktorlara ait şarkılar olsa oluyucunun dalgınlıkla: 
Aman doktor, canın çıktın doktor 
Derdime bir çare! 

18,55 Müzik: Radyo dans or
kestrasının Her Telden programı. 

19,30 Memleket ıaat ayarı ve 

Afıerika birleıik devletlerinin 
iki harp marahhas1, reneral Mars· 
hail ila Hopkinı, M. Çörçil ve harp 
kabine1inin diğer üyeleri ile çok 

Tarahız meııaıleketlerdeo bu. 
raya relen haberlere röre, Loo
drada bile Birmaoya petrollerinin 
Japon eline dü.şmenin tehlikesi 

Tür"üsünü okuma11 hoşa ritmiyen bir hava yaratabilir. Ajans Haberleri. 

Bu halde ne yapmalı? Tabii bu hummalı soluk oasirelore öUlmle 

pençeleşen zavalhlara: 
Nar ağacı narsız olaıaı 
Benim gönlüm sensiz olm::ız 
Yahut: 

19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Fasıl şarkıları 
20,15 Radyo raıeteal. 
20.45 Müzik: Film Şarkılara 
21,00 Konuşma (Büyük Adım· 

anlaşılmaja başt.amıştır. 

Bülbül olsam konada bilsem dellore 
Alam da seni ridem rarbet ellere 

lar). 
18 Nisan 1942 

ehemmiyetli müzakerelerde • bolu· 
nuyorlar. Amerikan marahha1ları 
Londrada k11a bir zaman kalacak
larmdan M. Çörçilln harp durumu 
hakkındaki demecini evvelce l)ıf di · 
rilen günde yapabileceiini temin 

Birmanyada çıkan petrol IDİlt· 
tarı dünya iıti1"'alinin kilçük bir 
nlıbetini teşkil ediyor1a da, Hol
landa Hindista•ının kayıbıiıdan 
ıonra müttefiklerin barünkü bu 
111odakları duraaı dolay11ile Bir. 
manya petrolü pek çok ehemmi

Köçekçesi ıöylenemez. Şayet ıöylenecek olsa hepıinin birden: 

21,15 Müzik: Dinleyici iatok
lori. CUMARTESi 

edoınem. Bu demecin banri rüo 
yapılacaiı kesin olarak önümüz· 
deki toplantıda bildirilecektir. Terk·i ela etsem de kurtulsam şu mihnetbanedon 

Şuk11iyle artisti ü t" b • n • uoe ücum edeceklerane şüphe yok.tur. 
Bu bakımdan çok merak d' ~ 

· k 1 1 h 
1 

e •yorum, acaba hayınever sanatkar han• 
gı şar ı ara aata arın yaraıana merhem olmaıtur? 

Dar m:hitlerin \ 
meşhur 
şahsiyetleri 
Yazan 

Vl-NQ 
paşadan memnun 
a etmişler: 

Vaktile köy
lüler, muhitleri
ne uirayan bir 

kalarak, ona da· 

- loıallah bışçavuş olunun! 
Zira kendi dar çevrelerinde 

tamdı\dım en büylik şahsiyet baş. 
çavuımaş. 

Oaan gibi: Köy, kasaba, ada, 
mektep, bütün minimini muhitlerde 
başlar sivriliverir. Öyle ki, beynel 
milel şöhreti alanlar bile, günlln 
birinde oraya düşecek ve ata haz 
retlerile yanyaoa oturacak olsalar, 
ihtimal ıönük kahrlar. (Fakat bir 
de o aiayı, şeh'rdeki şöhretlinin 
tahtı yanında oturur tasavvur et
meli... Aman Allah ... ) 

Bizim de sınıfımız.da böyle yük 
selivermişler vardı. Üç kişiydiler: 
Filozof Reşit, ki Baba Tevfilt tara 
fıodan tercüme edilen eserleri oku 
yup kökleşmiş itikatlarla mücade. 
leye ririşirdi. Hatta, çalışkan ve 
uslu talebe olmasına raimen din· 
sizlik neşrediyor diye az daha mek 
tepten kovulacaktı. Romantik, ıai· 
rane miuçlıydı. Kınca11: Ufak öl· 
çild• bir Tevfik Fikret! Öyle na• 
zik. halim, müozevi; lakat çekik 

köıeıinde ceaur bir fikri lideri Ha 
yal alemine o derece uçmuı, uç 
maı ki, haklkatle araım1n pek faı 
la açıldıiıoı nihayet fÖrmQI O• 

lııcak. Delikanlılık ç11ğına bile adam 
ab~lllı rirenıeden, intihar etti, gitti 
ıçare, 

lıtinciıi, Bilil Aziz arkadııımız 
dı.lL~ugün, Ankaranm hala dikkati 
ce IHldeo . 1 
he aınıı arı11dandır: Yaman 
• 'lccav ... Atak zekisıoın oeıteri; de 
gı •o acar d" 
vetli t 1 b '.en °vüıken ve kav• 

• 
0 •yı batr f l · benne11a illhl' a • aane erın ce 

mile biz.leri tar~ ~ibi izinsiz yıldıra· 
Sultaoi:a içiıı ~ dıdeden, •Mektebi 

•••aten ·1 · ra münevve" mııb aeçı mıı ült. 
H 

1
• 11rlar ld er • arzu elliği b • 1 Y• arırdı. 

kudretteydl. ıc 1 alabilecek 

Sınıf önderlijini ele re . 
nzere aralarmda fırka reiıl ç~raaek 

erı ribı 
savaşan Oç me,ıhur şahıiyet a 
d b. . 'k 1· raıuı 

l\ ırıcı rea ı:ıt buydu. Ve haya. 
ta da sadecede o dayanabildi. O 
çüocilsü olan Salt te, ıe'niyetin ha 
fioliğine takat retiremiyerek -
rerçi intihar etmedi - fakat o • 
maılarına yüklenen disiplinli bir 
~ladzifede hbrolup ıöndü, söndü 
0 ü ritti. ' 

i k~a Saidin iki likabı vardı. Bi-

C Tan'daıı ) 

dolayı Gültekin. (Buna, ıoyadı tar 
zı.nda benimsemiıti. ) Filhakika, den 
kıtaplımnın ve ııoıf duvarlarının 
dışındaki ileme çıkmak kudretini 
röstererok oradan bizlere fildr)er 
getiren bunlardı. Mılliyetçilik, ta. 
ranctlık diye bir cereyan olduiunu 
ve bir ideale bailanmanın mümkiin 
bolunduiunu1 Galataaaraydalti ne 
sildaşlarımız bu Sait Gültekin'den 
öinnmiştik. Bu rumelili coşkun, 
derbeder çocuk, ayni zamanda ih
~ili!ci bir şairdi. Ders diye okudu 
rumuz ve bellemek mecburiyetinde 
oldoiumuz vezin ve kaf;yeyi kabul 
etmemekte, ııoıf arkadaıı Nizam Hik 
mele on yıl kadar tekaddllm et• 
miıti. Bu I< heple, yepyeni bir tar· 
zın belki de piri odur. 

Zenbereiinden boşanmış bir 
tahaesllı mahıulü olan şu serbest 
mısraları, 1914 yılında yazmış fa· 
kat «vezinıizliiinden dolayı» bir 
yerde ntşrettirememiıti. 

Gel, ey kadml ihtirasa hürmet 
et 1 

Ben senden mürüvvet isterim. 
V azreç şu çılgtn emelden " 
Tabutumu, çekil, git, siyah 

saçlarınla yak. 
Bize, bütün Slnıf, onu birçok 

cihetlerde zivanaaız saymakla bora 
ber, hele şu dört mısraındao do· 

- layı ıu rötürmeı derecede şair 
aanıyorduk. Mecmuaların reddedi· 
şini yaman bir hak11zlak, ioıafıızlık 
telaklti ediyorduk. Fakat vaktile o 
derece beitndiğimiz bu esere şim 
di bastıiımız kıymet hükmil elbet
te: •ft:man, ne dahiyane!• dtğildir. 

Soylemek iatediiim: Dar ma
bitlorio meşhur şabılyetleri olayo 
Oranın ölçiileriode bunlar emsa~: 
ıizdirler. ıaşırbcıd1rlar, şudarlar, 
b~darlar. F~~at vaktak! daha re 
nıı bir mohıtın kabbı ıçinde ken· 
dilerini rö.termeleri gerektir. Ope 
ra ralasında beoyuar localar btıyük 
dekolte damlarla yaoyana kalıver
miş köy •iasaoa dönerler ... 

Nitekim bizim merhum arka· 
daıımız Sait Gültekin de, aeoeler· 
co meserret kahvehanesinde otur
du. Kızdı, köpürdn, durdu. 

Bir ıütun tabibi, bir kitap mn 
ellifi, bir tanıomıı şair olarak, bü 
tün millet• hitabedomedl; kendini 
röıteremedl. 

Fakat dar muhit, yaln12 Gala· 
tasaraym; bir noılin talebesi dttil
dir. Bir edebiyat amatörleri nesU, 
bir şehir, bir razetenin okayucu 
kütlesi, hatta bir milletin bir tek 
neıillik meşhur muharrirliii çevresi, 

~~1d1!~erlııe röro, hep dar muhit. 

ilk Bunların içinde çabalıyarak 
~" ••lbeaalyeoler hep kendilerine 
.ore. llyllk 
de Saitı. 1 • ~üçük, ortanca «De

erdır 
Edebiyatını", d D . 

le dola· M'U • z a ede Saıtlor· 
. w. 1 •tın renlı 'tabakaları· 

21,45 Konuşma (Günün mese' 
leleri). 

22,00 Müzik: Radyo Salon or-
kestrası. (Violoniıt Necip Af kın). 

1 • Rhode: Potpuri; 
2 • Fucik: Tuna Efsaoeai; 
3 • Siede: Nidla. 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Ajı&ns Haberleri ve Bo11alar. 
22,45 -
22,SO Yarın ki Prorram v e 

kapanıı 

Y1Lıt942 • AY ı 4Giin: lOS Kaıım 162 
Rumt 1SSS- Ntaan S 
Hlcrt 136l- Reblllllhır 2 

Matbaa makinesti 
aranıyor 

Matbaa k11mıoda çalıştırılmak 

üzere sanatının ehli bir makineste 

ihtiyaç vardır. Matbaamız müdüri· 

yetine müracaat olunması. 

Fiat Murakabe komisyonu 
riyasetinden : 

1- Milli koranma kanununa mlhteoiden Ticaret veltiletince komis· 
yonamaza verilen Hlihiyete tevfilran muhtelif istihsal l:.ölreltrlnd~n şeb· 
rimizo retlrllen zeytin, Refine. Prlae yaflariyle birinci nevi kokulu ça · 
mqır sabunanun izaml toptan veya perakende aatıf fiatları •ıafıdaki 
tekilde tesblt edilmiftir. 

Zeytin yaiı 

Edremit ve Ayvalık 
menşeli 

Toptan perakende 
Kr. Kr. 

Kilis menşeli 
Toptan perakende 

Kr. Kr. 

------------------------------------------------------1,5 asitli ekstra ekstra 
2,5 .. u 

3,5 ,, birinci nevi 
4,5 ,, ikint:i nevi kokulu 
Yüzde yarım niabetinde 
ecnebi maddeli lapant 
Yüzde 5 aıitli ve azami 
yüzde 1 ecnebi maddeli 

123 
119 
115 
110 
109 

106 

Yüzde 8 asitli ve azami sabunlak 103 
Rofine yaiı 106 5 
Prine yaiı 82,5 
Birinci nevi kokulu ve koro 90 
çamaıir Hbana 

135 
130 
126 
121 
120 

117 

114 
112 

86 5 
99 

ı:u 

117,5 
113 
109 
107 

105 

102 

133 
128 
124 
120 
117 

115 

112 

2- lıbu fiatlarla 1atıılar beyana tabi tutulan ve toptan satııı men 
edilen malların ıatııı hakkında Vekiletten alınacak talimabo tebliiindeo 
ıonra yapılacakbr. Keyfiyet ilin olunur. 1912 

Bir Amerikan ıazetesinin 
Jikirle'i · 

Nevyork, 17 {a.a) - Boeton 
Monitor gazetesinde Roıcol Dram 
mond imza1iyle şöyle yazıhyor : 

Büyük müttefikler stratrjisin· 
de pek bilyült bir tesiri rörülecek 
manah mahiyette askert kararların 
ahndıi'ını zannettiren sebepler vardır. 

v -.inrtonda ritm çe beliren 
kanaat ıadur ki, en uygun müda· 
faa, taarruzdur. Ve rerek Alman
ya rerekse Japonyayı mobitleri ha· 
ricinde değil bizzat can damarla· 
nodan vurmak llz1m ıelir. Herkea 
müttefik kavvttlerio, yalı.anda riri· 
şecekleri mllşterek taarruzan lehin
de bohınuyor. Alman teşebbüs im· 
ki olarının harbin her han fi bir dev
ruinde oldutundaa pek daha faz. 
la azalmıı bulondaiu da amumİ· 
yetle kabul ediliyor. Almanya an• 
cak Rusyan1n malik bulandaiu kay· 
nakları ele geçirmek suretiyle har· 
bi kazanmak için bir harekette bu· 
luoabilir. Ruı ordusunu ezemedik· 
çe harekat sahasını genişletmek 
bahsinde büyük bir teşebbüste bu
lanamaz. Bunan içindir ki Ruıyaya 
yardım meseleıl birinci derecede 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 
Bunun içindir ki harp bu une Ruı 
cephesinde kazanılabilir. Yine bun· 
dan dolayıdır ki Amerika b:rleşik 

devletleri ve büyük Britanya, Al· 
maayayı kuvvetleri bütün Avrupı· 
da dağıtmak ve böylece Ruıyaya 

karıı çıkardığı Ördularıoı zayıflat
mak zorunda bırakmahdırlar. Ve 
yine bundan dolayıd11 ki Avrupa 
kıtasında müşterek bir lariliz Ame
rikan cephesinin kurulması veya 
hlç olmana birçok faal cephelerin 

yetlidir. 
Çüokü şimal Birmanya'daki 

milttefik kıtalarla ÇankİDI' ltuv. 
vetleri hop bu petrollere mab
taçt1r ve bu bödgede baıka pet
rol bulmaları im.kinı yoktur. 

Bana, Hindlııtan deniz yolla· 
rının ke1ilmoıi ib:erhıe lnriliı iaıe 
yollarının uzalUllŞ oldaiaııu illve 
etmek rerektir. Vakıa fil ıırtında 
Mandalay'a bir miktar bir ıeyler 
röndermek müıı11lüodür. Fakat ba, 
modern harbi yapacak bir kıtanın 
iaıeıini temine &ifi relemez. 

Yeni Delhi,. 16 (a. a.) - Bir· 
manya teblıii: 

lnıiliz lutalan, MAnhlai'oin ıi 
malinde yeni meniler İJral etmif• 
ferdir. 

açılmaıiyle neticelenecek bir ıır 
taarruz harekitıaa a-iri~ilmeıl fli 
nUn meaeleai baline relmiştir. Ha 
yır, ıanoral MarshaU ve M. Ho 
k.inı Londraya boı yere ritmemiı 
terdir. 

Bir istilti hareketine karıı 
Vaşinrton 17 (a.a) - Ameri

ka renelkurmay başkanı renoral 
Manhall ile kombine harekat baı· 
kumandanı Lord Mountbıtten ara. 
ıında Londrada yapılan ıörüıme . 
lerin bir istila teıebbüıünde bq. 
lanrıç olabileceği hakkındaki AJ. 
man kaygısına dair Londradan ge
len haberler V aşinrtooda Dlemnan· 
lakla karşılaomıktad1r. 

Umumi fikir Almanyaya onaa 
tarıile karıılık vermek rerektiti 
merkezindedir. Lord Mountbattea 
yeni vazife.inin tam lnriliz - Am• 
rikan renelkurmay rörilşmeleri ya
pılırken açığa vurulmuı olmaıı çok 
manalıdır. 

HAVACILIKI Doğuda Alman hava hakimiyetinin sebebi 
Sadece malzemeıi bol elan bir havacılık de. 

iil, ayni zamanda haıım müdafaa tertip· 
lerioi öneliyecek ve mukabelulni karacak kı. 
ratta baıırlanauı bulanan bir bavacıhk da de· 
vamh taarruzlara reçmekten biç bir zaman çe
kinmez. 

Ayni zamanda bir bava hlkimiyetiniZ:: ka. 
rulması da mfidafaadan knıtalarak cesurane 
taarruzlar ve prorramlı idare ile mümkündür. 

Alman tayyarociliii Sovyet Raayaya karşı 
açmıı olduğu hava cephesinin biç bir yerinde 
müdafaa ıistomine yaoqmamış... Her zaman 
için ve cephenin · iki bin dört yüz killlmetrelik 
uzanlupnca taarruz tibiyesino ehemmiyet ver. 
mlştir .. Bu ıarolle malzemesi bol olan ve fark 
cophoıiode sayı üttnnliliüne malik bulundurun• 
da ıüphe odilmlyen Sovyet Rusyanın Kızıl ha. 
vacılığını Ötaeliyerek evveli hareket ıerbeıtli
ilnl ele reçirmeie muvaffak olmuş sonra da 
Sovyetlerin itiraf ettil..leri ribi hava kontrolü· 
nü ellerine almıılar ve hava üstünlüillııO kur· 
muşlardır. 

den başka, Manş ribi sıkı bir kontrol ve dik. 
katli bir müdafaa ve taarruz sistemine ihtiya9 
rösteren bir cephe ile, her an için alevlenmek 
istidadında bulanan bir Afrika cephesini de 
birlikte idare etmek zaruretinde idi ve bu 10• 

retle Almanyaoın hiç bir zaman tek cephede 
çalışan ve mohakak ki tayyare aay111 Jİrml bl· 
ni bulan ve belki de ııao Kızıl havacıhj'ındao 
daha bol , tayyareyi doiu cephesine retirmesi 
duıünülomezdi ... 

O halde Mihver havacdığının daha ıı 
malzeme ile üıtün sayıdaki Sovyet bavacıhfına 
hakimiyet kurabilmesinde ne ribi hoıuıiyetler 
vardır ve göze çarpmaktadır? ııların 

Tayyare evsefınm ileri oloıu, 0

1
çac ları 

h h ~ L 'k ba anaf • 
da ı tecrübeli ve atta teır.nı 1 nııı ı•k· ıevk ve idarenin daha itinalı haz1 ır • d 

tedbir er yaoıo a 
linde bir çok sebepler v:ak'a1iyetin karolu• 
en çok tebarrüz edeu ve 

1 b l • 
•1 1 

.ı.kta mihver avacı ıranın 
ıonda amı o an nu ' · b l 

i h d• taarruza ıeçmış 11 anma. da ma ve er yer 
11 ıösterilebilir. d S t tayyarecill~nla 

Şark cepb .. ln e ovye •· 
hava blklmlyetini kaybediıine mihver tarafın· 

-
Buna ilk haftalar zarfında rörmliftnk. Sov· 

yel bava~ılığı bet bia tayyarelik bir zayiat liı· 
t • L t"•etiyl•ı kendi madaf aa tlbly•• 
eıı vermeır. ... 

tindeki nokıanı ye mihver taarraz ılddetlala 
~I ü n D ıö•terir. 0 ç 0 n mek oluyor ki taarruz ve bu taarntztı 
id • e ettirmeai ıay6ıindedir ki, JDihver hı• 
va:~ıj'ı şark cephesinin hava bikimlyetlol •· 
Je 1eçırmiş buJanmaktadır. Ve bunan fıaretl 
olarak ta bu~ün ıark cepbealndekl bava ha. 
rekltında adı ıeçen sadece Alman tayyart• 
ciliii olmaktadır. 

A lman hava kttvvetloribin hor gün bit 
parça d1ha ileri alındıiı vo kara ordıı. 

lar1Dı çok yakındın takip edecek tayyare mey• 
danlarının hazırlandıiı da görülmektedir. Bu 
ıuretlo günden güne inklşaf eden batelılt 
neticesinde mihver havacılıiı Sovyet hedefi~ 
rine yaklaşmakta ve taarruz kolaylıtını elı 
reçirmektodir. Bu da hakimiyetin tuwı.•ı 
ve idamesinde imil olacak bit noktadır. 

Netice itibariyle denilebilir ki, prk c:~ 
besinde mihver bayacılıJının ka,.ıya .... ~~ ~ 
fak olda~ llatllallk kab•I edHrelldlr. " .. .. ........ . .... ~ . 

r, enderUtinden ve ıu ıairiva. na, dıror milletleria f'ık'ar . 
pıya1aıı• 

na, 1•1adılda11 zamaıun atealae 

Bu hava bikimiyetinlo kuralaıanda Mihver 
tayyarecllijinlo ıark ceph .. iae r•tirdlti 

hawa kavwetlerirıia adetçe fula olata bir sebıp 

dan yapılan devamlı taarruzlar 
larak ıöıterilirken maharebeaia 
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iKi MÜSTESNA FiLM BiRDEN 

En güzel yıldızlann . . • En nefis 
şarkıların .•• En meşhur filmlerin 

=Kraliçesi= 

ALiCE FAYE'ın 
Don Ameche - Henri Fonda 

lıe beraber nefis ve şahane bir surette 

yarattıkları 

Altun Yıldız 
Şahaserinde sizleri teshir edecektir 

+ 
İlaveten: ' 

Nancy Camii -Georue murphy 
Tarafından fevkalide bir surette . 

yaratılan 

·Hapishane kacaklan 
Son derece heyecanlı _ve meraklı 

büyük sergüzeşt filmi , 

t ti ,,, 

BugUn gUndUz matinede: son defa olarak 

Ölmeyen Aşk - Deniz Kahramanları 

.·:·Seyhan Orman Çevir
':: ge MDdDrlDğDnden : 
~ ORM.AN EMVALi SATIŞ ILANI 
J"' Mıkdarı 
,J• Hacmı Muhammen vahit fiyat 

~ Cinsi M3 D3 Ster Kilo Lira Kuruı 
ı 1

1 
Çam 379 ~ . • ~~51 _ıo 

~ (ı- Seyhan villyctinın Saımbeylı kazaıı dahılınde Zelıha ku-
1 ' yuıu ormanından 379 M3. mikdarında kereıtelik aatııa 
'i1 çıkanlmııtır. • 
f ~~2- Satıı 1/5/194'2 gllnü aaat 15 de Seyhan Or. Mnd. daıre· 
\ ıinde arttırma ite yapılacakhr. i ''S- Beher metre miklbının muhammen fiyatı 4 lira 90 ku· 

ı~ıı ruıtur. . . .. 
,~ '4- Şartaame ve mukavelename pr~ıelcrı ~rman !Jmum Mu-
' ; dürlüğtı, Seyhan Orman Çe. Mud. , Saımbeyh Orman B. 
ı Ş. yerlerden alınır. 

"5- Muvakkat teminat 139 lira 28 kuruştur. 
~ 6- Satıı umumidir. 
f 7- Taliplerin belli edilen glin ve saatte ıartnamede yazılı 

' Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Orman 
Çe. Müdürllitilnde müteşekkil ıatıt komiıyonunda hazır 
bulunmalara.(Ticaret Odası veıikaıı k&ylülerden istenmez) 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. '9- Satıı 14/4/942 ıününden başlamak llzere onbeı gün mlld· 
detlidir. 1908 18. 22. 26. 30. 

Seyhan Orman Çevir
ge MDdDrlOğDnden : 

ORMAN EMVALi S~TIŞ il.ANI 
Miktarı. 

Hacmi Malaammea vabit fiyıti 
Cinai Kental 03 Ster Kilo Lira Kurut 

1 ~ Çam enkaıı 6600 00 sıa 
j ı - Hatay villyetinln lıkenderua kaıua dalaillnde Turnalıe• 

ki ormanında (6600) keatal mlktarıncla odun •lata çıka· 
nlmıttır. b o 

f 2- Satıt 24/4(942 ıünü ıaat 14 de Sey aD r. MlldGr. da-
ireıinde artbrma ile yapılacaktır. 

J S - S eher kentabnın muhammen fiyatı 8 kurqturU. M 
k l • ı · Orman mum Q. 4- Şartname ve mu ave ename proıe erı B Şef 

dilrllltil, Seyhun Orman Müd., lıkenderuo Orman · • 
t liti yerlerden alınır. 

J - Mu•akkat teminat 39 lira 60 lnuuftur. 
6 - Satıt utnumtdir. . 
7 - Taliplerin .belli edilen ıün ve saatte Ticaret Od.,ı vesı· 

kalarile birlıkte koıni11ona mtlracaatları. (Bu evrak köy· 
lülerden iateDmez) 

8 _ Orınan (on ay) mlddetle •eritecektir. 
9 Satıı 8/4/942 r ününden batlamak kere o•bet al• miid-

detlediı. 1886 9. 14. 18. 22. 

............................ ·---~..-ı--. ............. --·--~ 
Alsarag ve TAN Şinemalarında 

ŞARK lilm!i~ı•~~S!a~~k iki artiati 

Emine Rızık Ve SOleyman Necip ~ Tarafından fevkalAde bir tarzda yaratdan 

KADIM KAlll ~ Türkçe Sözlü - Arapça Şarkıll 
~ 

Hissi, içtimai ve mllessir filmin ilk gecesi münasebetiyle bllyük sinema müsameresi ~ 
Sevginin ülviyet ve kudsiyetini, büyük bir aşkın romanını yaşatan bir şaheser ~ 

ILA YETEN : Dünya edebiyatının şaheseri .• Sinemacılık sanayiinin son harikası... Mılyonlar safedilmiı ve 700 ressam ~ 
çalışmuiyle vücuda getiril~ bir san' at ibideıi ~ 

GDLVEA CDCELEA DLKESINDE E 
Battan bat• re;k°u afk, macera ~ mUzlk ve heyecanla maeeralarla dolu etılz bir fllni 

DiKKAT : izdihama meydaD vermemek için biletlerinizi erken aldırınız. 
~ 
~ 
~ TELEEON: ALSARAY 212 TELEFON: TAN 266 

Bu'llln 2,30 da : iki sinf'mada birden : KADlN KAKBİ • GÜLVER 

~ Pek Yakında .. ~ Pek Yakında .... E 
3 Türkçe~~~~l~U~ç!!!.!~ Şarkıh E 
... YYYYYYYY .. YYYYYYYYYYYYTTY .. YYYYYYYYYTYYTYTTTYYY .. TY• 

Adana As. Satın alma komisyonundan: Milli Mensucat Hastanesi MUdUrlüOünden: 
1- 75 Ton Kırmızı mercimek pazarlıkla Htın alına

caktır. 
2- Muhammen bedeli 15,000 lira olup kati te'mina ı 

2250 liradır. 
3- Pazarlıkla ihalesi 24/4/942 Cuma gilnü saat 15 de 

yapılacaltar. 
4- Evsaf ve şartnamesi her glln komisyonda görülebilir. 
5- isteklilerin kati teminatlarile belli glln ve saatte ko · 

misyona müracaatları ilin olunur. 1906 18-21-23 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığından: 
1- 24Nisan 942Cumagüniisaat18 deAdanaHalkevi aalo· 

nunda bir gürbüz çocuk müsabakası yapılacaktır. 
2- Bu müsabakaya beş yaşına kadar (beı dahil) her ço-

cuk girebilir. • 
3- Çocuklarını müsabakaya sokmak isteyenlerin 24 Ni· 

san Saat 18 e kadar ıahıen veya yazı ile mllracaat ederek 
çocuklarını yazdırmaları gerektir. 

4- Müsabakada kazananlara ve girenlere hediyeler veri· 
lecektir . 191 O 

---------------.-----------------------------
Maraş Satın alma Komisyonundan : 

1- 4000 Kayış yular başlıtı. 2000 yem torbası, 500 Belle
me, 1000 Çayır .için uzun yular sapı pazar!ılda satın alına• 
caktır. . 

2- Taliplerin kayıı ve yalar baılığı için ( 3000) yem tor." 
buı, belleme ve uzun yular sapı için 1032 lira te'minatla 
22/4/942 Ça11amba günü saat 15 de Maraş satan alma ko-
misyonuna müracaatıan. • 

3- Buna ait evsaf ve ıartname bergün Adana Askeri 
satın alma komuyonuacla görülebilir. 1909 

Sulh Hukuk mah· 
kemesi Sat19 Me-
· murluiundan: 

Belediye Riya
setinden: 

Ulacami _ma~aUeaiode ölü Ra- \ 1- Belediye temizlik itleri hay· 
bia kızı ~evııv.- ıle a~ı mahalle· vanatı için gerekli 33000 
den G~nıme, S11tç1 Ah Rızm , otlu . . • 
M~ hmet lhıan, Hayri, Şaziment, kılo yeşıl ot açık ekııltmf" 
Mabterem Ahmet Ku ihi ev titlara ıuretile satın alınacaktır. 
Mehmet. MuRzıez . Mı cide. Müoife, 2 B h k"I .1 Hacı. Ali lcaraıı Düriye, Şöför Ab - e er ı o yeşı otun mu-
dülcebbar ve Hazineyi maliyenin bammen bedeli üç kurUf• 
mOıtereken mataaarrıf oldukları tur. 
Adana' da Miıiı nıhiye1inde Acıdere 3 M lr t t • t 74 25 
L- 0 d Lı• A· 936 - uva aa emma ı , aoy n e a ID tapuoan faltOI . 
tarıb ve 3/167 oumaruında kayıtla lıradır. 
Şarkao Nıbabeot ve Hacı l•mail ve 4- lbaleıi nisanın 24 üncü 
Hıte~ ve. Hoca o;~u tarl111, rar Cuma günü saat onbeıte 
ben Şıf. ıımaJen Bardat hattı, ce . _. . 
nuben 101e tarikiyle mahdut tapa beledıye encumenınde ya-
kaydında 2.251 550 metre murabbaı pılacakbr, 
ve lndelmuhakemf' mahallinde ya 5- Taliplerin şartnamesini gör· 
palan krokiye ıöre yeni ö'çli 2093830 mek üzere her glln Bele-
metre murabbaı .. 111 ölçlı 2277 oö di e • 1 · b 
nOm tarla ve içinde bir tai kava Y. yazı lf erı üroıuna 
ve harap çiftlik ile ayni yerde ta ve ıhale günü belli saatte 
panao ata1toı 936 tarih ve •9/167 muvakkat teminat mak-
namara ,,. Kiounnevvel 322 tarih ve buzlarile beledi e eacü· 
2S4/44 numarasında kayıtla tarkan meni b 1 1 •. 
Hacı Ali efendi iken elyevm keri· il n~ &f vurma arı ı 
...... rarben HliHyio çavq orla n o unur. 
Eaa.ln efendi timaleo hali, ceoabeo 1890 10. 14. 18 • 22 
taraldlaa Ue mahdud 80 döoilm tar 
la ve ayni yerele tapunun ajaıtoı 
936 tarih ve 10-167 oamara Ye 

kioana evvel 322 taralı ve 258/44 
numarasında kayıtla rarben Hacı 
Ali efendi iken elyevm kerimeleri 
ıarkan keza şimaleo hali ceaubeo tari-
~iim ile çevrilı 80 ~önüm tarla ı&ya 
an lzaleleri aaretiyle tahtına ka. 
rar verihniı ve hnkOm katileımiı· 
tir tarlaların her döni\ müoüo ma 
bammeo kıymeti 5 lira dır ilk iha· 
l .. l Adana belt-dlye m"zat ıalo-
nanda 2·6 942 tarıbiae tesadllf ile 
illa ,Ual ı~t 9 da batlayarak 12 

75 ol bulmadıiı taktirde ea çok 
artıranın • taabh6dD 
baki kalmak ıartiyle 10 ınn daha 
temdid edilerek 12-6-942 tarl· 
bine raltlayan cuma flioll ayni 1&· 

atlerde kat'i ihalesi icra edilecektir, 
Talip olanların ylJzde yediba· 

çak pey akçalariyle birlikte mez• 
kar wnn ve saatlerde Adana bele
diye muat 1aloaanda haaar balan· 
maları fasla izahat almak ietiyeo• 
leria bakak aabkemeleri b.fkltip-

Hastanemizde bir Hemıire yeri münbaldir. Ameliyathane· 
lerde çal1Jm1ş olanlar tercih edilir. Hüsnühal varakaıı ve 
Diplomalarile birlikte talip olanların Hastane müd-rlüğüne 
müracaatları il.in olunur. 1907 

BllOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, blltün makine• 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm. ıoğuk ve ııcak 
demir itleri, her nevi elektrik ve okıijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karııımda DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Telefon No. : 3S3 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•· 

yonda her9eyi yerine satar. 
Telgraf : Doclu AMBARI 
Telefon : 218 1876 ı - 30 

. ........................... 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gUn hastalarını kabul eder.Salı 
ve cuma gUnleri saat 16 den 18 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane ·yeri : Pamuk Borsa•• 
kar9ısı Çocuk. Oyun Alanı BltitiAI 
No. 44 1902 1-16 

••••••••••TY•••••••••YT•T 
T •. ış BANKASI 

KUçUk tasarruf hesapları 
1942 iKRAMiYE PLANI 

K E ' 1 n· E L E R ı . 
I SrılHd. 414a,u,JAfrutoı,2llcbıcite,,U. wilılerinde gapılıt• 

---1942 iKRAMiYELERi ---
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