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HARiCiYE VEKiliMiZiN ÇOK MüHiM BEYANATI 
"KİMSEN·IN BiZE SALDIRMAYI AKLIN-

-- -

DAN GEÇIRMİYECEGİ FİKRİNDEYİZ,, 
Çünkü muharipler den hepsinin kii.f i der"ecede düşmanı 
vardır; içlerinden hiç birinin silii.hlarımızın yükünü de 

bunların 1 ar.asına katmağa sebep olmakta men/ aati bulunamaz 

Almanya, Rusya ve İtalya 
ile Türkiyenin münasebeti 
lsviçre reıetele- mız pslıtt için ve. 

ri, Hariciye veki - veli müttefıkim iz 
limiz B. Şükrü Harpten sonra Almanya ve Türkiye lorilterenin mu· 

Saraçoğlunun Ro birbirleri IÇln kıymetli İŞ arkad&ŞI vafakatı ıorulınoş 
mada çıkan Po· I k I d tur. 
polo di Roma ra· 0 8 C a 8 r 1 r • H arpten sonra Al 
zetesinin Ankara manya ve Türkiye 

muhabirine beyanntta balunduğıınu yazmaktadırlar. birbirleri için kıymetli iş arkada~ı olllcaktır. B. Voo Pa· 
Tftrkiyenin Almanya, lngiltere ve Rusya ile mü · peo 'e yapılan son suikast bütün Türkler arasında infial 

nasebetleriol anlatan B. Saraçoğlu, dıt politikamızın ııyandırmıştır. Polisimizin bu caniyane hareketin fa. 
tam bir tarafsızlığa dayandığını, Türklerin bunu ko· illerini çabuk bulmaia muvaffak olmasından memnu-
rumaia karar vermiş bulunduklarını söyledikten son· oum. Bu işte hiç bir Türkün alakası yoktur. Adalet, 
ra riemiştir ki: azami vuzuh ve katiyetle mecrasını takip edecektir. 

« Tarafsızlığımızın bütün harbeden devletler Türk - Rus mün&1ebetlerine gelince, Türkiye· 
için faydalı olduğuna kanii:ı:. Kimsenin bize saldır nin şark komşusuna kartı fÖsterdiği dürüıtlükte 11• 

mağı aklından geçiremiyeceği fikrindeyiz. Çünkü rar ederim, iki memlekett!!ki inkılapların ertesi gü• 
mahariplerden hepsinin kifi derecede düşmanı var· nü Kemal Atatürk'üo Rusya ile dostluk münasebet· 
dır, içlerinden hiç birinin silihlarımızıu yükünü de leri kordoğunu hatırlatırım. Bu ınünasebetler dahili 

B. Şükrü Saracoğlu 

Ankara 
sakindir 

bunların ara1ına katmağa sebep olmakta menfaatı rejimler meselesini tamamen bir tarafa bırakıyordu. 
balnoımaı. R Al us - man muharebesi, şimdiye kadar Ka· 

Türk bükOmeti çizdiği politikaya ne kadar dü. radenizde bazı tüccar vapurumozuo kaybolmasına 
rüıt bir surette devam ettigini bir çok defalar ispat aebep olmuşlar ve vaziyetimizin güçlüğünü arttırmak· 
etmiıtir. Bu cGmleden o ara1t, 1ngıl~re ie bir p11lit ad1r. Bccuııla hera.b-· Ankan ile Moskova arum-

,Türk siyasetinde 
Mihver lehine 

yapmaiı, banan Rosyaya müteveccih olmaması ıar· da hiç bir ıey deiişmemittir. 
tile kabul etmittir. Yine· bu cümleden olarak eski Türk - ltalyan münasebetlerine gelince, Ak· 
bir doatumuz ve kendisile bir çok acıları paylaştığı- deniz devleti olmak nolı.taıından iki hükOmetin va 
mız eski bir ınütlefikimiz olan Almanya ile yaptığı. ziyeti işbirliii imkinları vermektedir.» 

Memleketimizin iaşe Durumu 
PARTi MECLiS GRUPUNDA 

Basvekil ve Ticaret 
Vekill izahat verdiler. 

Ankara 31 (a,a)- Cambariyet Halk Partisi Meclis Grapu Umumi 
Heyeti bugün saat 15 de reis vekili Trabzon mebusa Hasan Saka'nın 
reisliiinde toplandı. Celsenin açılmasını müteakip künüye gelen Tica· 
ret Vekili Mümtaz Ôkmen, memleketin boıüokü iaşe durumuna müte· 
allik iktisadi ve ticari mesele(,, hakltında umumi heyete mofa11al lza. 
hat verdi. 

Bu izahatın ihtiva ettiii muhtelif mevıular üzerine söz aian hatip· 
~~rden bazılarının beyanatına vekil tarafından verilen cevaplar dinlen· 
~kten. •onra knrıüye relen Baıvekil Doktor Refık Saydam, Umumi 
b e::tıa burnnkü müzakerelerini hulisa ederek bazı iqe meseleleri 

a . ınd~ kı1aca beyanatta bulanmut ve bu beyanat Umumi Heyetçe 
tasvıp o anarak cel1eye nihayet verilmittir. 

Q::=.=========-=-~::!.:.:~.==~~-------------' 
Cenevre 31 (a.ı.) Jarnal dö 

Jenev gazetesi, cTürkiye ne yapa· 

cık?• başlıklı yaııaıoda diyor ki: 

cHarp uzayıp msharipler yıp· 
randıkça, tarafsız devletlerin ve 
ordularının ehemmiyeti artmakta
dır. Bu hal a1keri kudreti bilyük 
olan Türkiye' ye karşı gÖtterilen 

~ılı.ı •likayı izah eder. Hatti bazı 
•rı Türkiyenin bir milyonluk 
ml1'te11aınel d . l • . • or uııy e terazının a· 
iırlırını iıted' •. 
iini iddia .~.gı tarafa eğebilece · 
T" it' . ıyorl.,. Bu sebeple 

ur ıyenın, rerelt nau"tt f''-1 . 
L M e ııı; erın ve 

rereıı; ıhver devleti .. 
gizli ve hazan iıııren;r~n~n bazan 
• ırıcı vaidle· 
rıyle karşılaşmatı ;ıaşılacalı. b" 
detildir. 811 harbin tarihi " ıey 
L A '- üh' b' Y•zılır-
ıı;en, nıı;ara m ım ır mevki İf · 

ral edecek.tir. 

Sinir harbi hiç bir tarafta Tür 
ldyede olduğa kadar şiddetlenme 
aaiş ve biç bir yerde Ankaradaki 
kadar geniş ve ince entrikalar, ter· 
tipler, tebrikler iktisadi ko1'ıylık 
t.klifleri ve biuiyata müracaat e 

1milyonluk -TUrk 
ordusu ....................... 

Terazinin ağırlı 
ğını istediği ta

rafa eğebilir 
. Bu harbin tarihi gazı 
lırken Ankara mühim 
bir met1ki iıgal ede
cektir. 

Y•n bu mücadele ayni zamanda 
muhariplerin ona taarruzdan çekin 
diklerin· " . 

1 
1 rosterır. Hollanda veya 

rakın iıtil~ ler .1 . aaı yaln12 askeri sebtp 
1 erı sürllhn6tse do kuvve ti bı-
o •• ft danaaa. iılba 

Ruslar 
Lenlngrat cephesinde 

yeniden harekete 
geçtiler 

Ankara 31 {Radyo gazetesi) -
Sovyetler Leniograt cephesinde 
yeniden harekete geçmişlerdir iki 
gündenberi bu bölgede çok kanlı 

muharebelerin cer-:yan ettiii haber 
veriliyor. 

llmen gölünün timalindeki ba· 
ZI Sovyet taarruzları gelişme rös· 
termit, Novogrod - Leningrat de· 
miryolo kesilmiştir. 

Smoleosk bölresindek.i maha· 
re beler dur iunlaşmışa benziyor. 
Harkof dogusundaki muharebeler 
yeniden şiddetlenmiştir. 

Kırım yarımadasında da mubare· 
beler devam etmektedir. Kayda 
değer bir deiişiklik olmamı~tır. 

mevki işgal eden bir devlete kar
şı ayni tarzda hareket düşünüle· 
mez. Muhariplerin: tek ümitleri ik
na suretile Türkiyeyi vaziyet al 
mata razı etmekten ibarettir. 

Türkler hülya peşinde koşma
dıkları için ne vaidler ve ne de 
tehditler mile11ir oluyor. Türkler 
devletin kurucusu tarafından bırakı 
lan esere daima sadık kalarak hiç bir 
emperyalist arzu güdmüyorJar. Bü-

tün istedikleri, ellerinde olanı ko

rumaktır. Bunun için de hiç bir 
v.ıid onlara esas ıayeyi unuttur. 
mu yor. 

Son gelişmeler Türklere mem· 
leketlerinin ileri mevkideki du,u. 

moou kaybettirmemiştir. Bununla 

berctber her taraftan muhariplerle 
çevrilen Türkiye adeta mahsur bir 
halde bulunuyor. 

Türkiyenin odu almakta zor
luk çoe ktiği ve hiç bir tarafa em
niyet edememekte haklı olduiu 
kolayca anlatılır. 

Vakıa her taraftan kendisine 
emniyet verinci sözler aöylemiıtir. 

Fakat Tilrk ~recil-1 ba Waler• 

değişme yoktur 

T Ü r k kabinesinde 
bir değişiklik de ba
his mevzuu olamaz 

Berlin 31 (a. a.) - Natyonal 

Zaytang diyor ki: 

«Türkiye hakkında dolaşan te· 

lişlı tayialara rağmen Ankara'da 

sükOnet vardır. Ve Türkiyeye kar. 

,. herhangi bir tehdidin mevcudi 

yeti reddediliyor. Selihiyetli Türk 

kaynakları, Türk ıiya1etinde Mih

ver lehine bir değişme mevcut ol 

duğuna dair dönen haberlerde en 

k.üçi1k bir hakikat zerresi bolun· 

madıjını temin ediyorlar. Türk ka

binesinde bir deiiıiklik de bahis 

mevzuu olamaz. Çünkü Türkiyenin 

iç ve dış siyasetleriodeki istikrar 

şu anda en başta ielen vazifedir. 

Dotu Akdeniıde alınan ted· 

birler Ankarada ilkbahar Alman 

taarruzunun bir kısmı olarak te

lakki ediliyor. Müıahitler, Almanlar 

Türkiyeden değil, Kafkasya ve Mı· 

sırdan reçmeie hazırlandıklarını 

belirtiyorlar. 

ziyade arttıracak bir siyasi diraye

yete maliktir. Türklerin vaziyeti 

tamamiyle açıktır. Oıılar herkeıle 

iyi reçioiyor ve tarflardan birine 

iltihakla kaybedeceklerinin kazanç· 

larından pek fazla olacaiını pek 
ila biliyorlar. 

Bugüne kadar olan vaziyetleri 
ihtiyat d '" M tl"L • urus uıı; ve taraf11zlıia 

bir Örnelt sayılabilir. Bu hareket 
hakiki durumun mükemmel taktir 
edilmesinden doğmakta ve yarın 
akıl ve mantık yeniden dünya üze· 
rinde hüküm sürmeie baılar ve 
harbi bitirmek için bir aracıya ib· 
tiyaç basıl oluraa kim bilir b~kid~ 
bu huaaıda bir rol oynayabılme 
auıısile kuvvet bulmaktadır. 

Anlatılıyor ki Tilrkiye kendi 
arzusu ile tarafsızlıktan ayrılmıya· 
cak ve ıayet ibt lifa sürüklenirae 
ba lclareal elinde olma7an .. .,._ 

ikinci inönü 
zaferi 

-- Yıl dönümü münasebetile bugün -
-- halkevinde tören yapılacak _ 

' 
Bugün ikinci lnönü za/erinin gıl dönümüdür. 

münasebetle saat 18 de Halkevinde bir tören gapı 
c~ktır. Merasime istiklal marşı ile başlanacak, 6ıı 
Usteğmen Mastafa Kepir tarafından anlatılacak 2 
lnönü zaferine ait hatıralar ta/cip edecektir. Bun 

1 

sonra Müze Müdürümüz B. Naci Kıım bir söglet.1 ve 
cek, kız lisesinden Hamiget Özgür şiir okuyacak, tö 
halkevi orkestrasının konserile sona erecektir. 

Ankara 31 (Rad· 
yo gazetesi)-Hıo
diıtanda Krips'in 
Hint ileri gelen· 
lerile yaptığı gö · 
rüımeler bütün 
dilny'auuı ilgttini 
ve merakını üze· 
rinde toplayan 
mesele olmalı.ta 

devam ediyor. 

Hindistan 
Harp kabine.sinde 
Temsil 

edilecek 

Natuk, 
liz gazeteler 
hararetli 
lar nyandırm 
Tayınise ı 
Krips'in sözl 
de beliren 

lı nokta, lor 
teklerinin 
Hintli istekl 

Gelen baberle- 'V • R • 1.1 re göre , Krips n rlpS lllt l e
radyoda, lnrili z 

hikim olaca 

Ayni k 
zerinde A111 

razeteleri d 
raretli neı 

yapmaktadır 

~a~p kabinesinin re teminat 
ıttıfakla kabul tl· 

tiği teklifler bak- • 
kında bir natuk v e r l y o r 
ıöylemittir. Buna !1111-.... 

Gandi, 
etrafında 

röre , lorittere 1 • ıt H. d. 
Hindistanın hür ngı ere, in IS· 
ve müıtaltil bir tanın hür ve müs
dominyon olması· t k•I b• 
Dl istemektedir. a 1 ır domin-
Krips demiştir ki: yon Olmasını İS-

c- Bu karışık t kt 
zamanda derhal eme edir. 
bir ana yasa ya 

pamayız. Bu i!, ace.le!e getirilemi· ı 
yeı:ek kadar onemlıdır. Esas pren· 

sip, yeni ana ya1anın bizzat Hint• 

liler tarafından seçilecek mümes· 

sillerce hazırlanmasıdır. Eier Hint 

devletleri de yeni ana yasaya rir. 

mek isterlerse müesıisler meclisine 
çağrılacaklardır.» 

Kıips sözlerine devamla de
miştir ki: 

«- Hint milleti yeni bük.Ome. 
tin teş'kili için her hangi bir yar• 
dıma lüzu!Jl gördüiü tııkdirde ken· 
disioe müzaharet edeceğiz. 

Hindistan liderleri tarafından 
hazırlıınacak ana yasanıo muvaffa· 

kiyetle neticeleneceğine ioaıııyo· 

rum. Bu &Dli yasada azımlılı.farrn 
da korunmasını istiyoruz. 

A d b• Hiodiıtao 
ynı zaman a ır 

mü ıneS1ilinin hnp kabloeıine l~fa 
. . kl'f ettik. Teklı · 

olarak tayioıoı te 1 

8 telı.Jifler red e· 
lerimlz açıktır. a . 

•-d· de harp bıtmeden 
dildiii taır. 1 r ' 

. . 1apılmıyacaktır. Ben 
hıç bır ıey 
bu te~Jiflerio doğru olduğuna şah· 

kani bulonuyorum.:t 
•~P J(ripa, ıözlerini şöyle bitir· 

1111ftlr: 

«- Vazifemizi yapacağız. si 
ze mümkün olan bütün korumayı 
sailayacağız. 

Bu ıizin yardımlarınızla daha 
tesirli ve kuvvetli olacak.tır. 

Bütün milletler için yeni bir 
bürriyet rteirecek olan bir aababa 
dotr.a b• bir · 

rindo uyand 

yankılara gelince; Japonya 
seleye karşı yakın bir iliİ s 
mektedir. 

Tokyo radyosunda Jap 
cüsü, bütün oünyauın Krapı' 
zif esinde muvaffaltıyetsizlij 
leyebileceğini söylemiştir. 

Alman gazeteleri bu 
kaba bir manevra b:likki e 
zılar ynmışlardır. 

Bir 1.viçre raz!tesinin 
tandaki mobabiriae göre, 
teklıfieri Hiotlilerce elveri 
tekilde karşılanmıştır. 

Yeni Dolhi 31 (a.a) -

koorresinin icra 

müzaker~lerin bir buhrana 
gittif'i za~nediliyor. 

Krips tekliflerinin son 

sı icra komitesinde o derec 

muhalefete uğramıştırki bu 

euslı değişiklik yapılmadığı 

de bütün plan reddedilebil" 

Haber alındığına göre, 
tenin yukarıdaki noktama 

gün öğleden sonra Kripse 
miştir. 

Hatay' 
feci bi 

otom o 



Talim için yapdmıı paraıOt ku 
leleri hakiki bir atlamanın 

b?t~n ıartlarıoa aahip olmıhdırlar. 
Bır ıp ucuoa takılın paraıütçn Ön• 
ce on ıoora elli metre yiJkıeje 
kadar çekiJir, «atla» komutu veril. 
diii zaman, boıluia bir kıç metre 
kadar düıerler. Bu dOfÜf sanayiden 
daha az umanda olur. Bu esnada 
röiüılerinde takılı bulunan bir 
halkayı derhal ç~kmelc lazımdır. 
Ba hareket parqütilo açımlasına 
Hbep olur. 
~ . Paraıütüo acuoda ta kıh bir 
la•tık boru rerilir ve parqOtçilyü 
1ert bir .ıekilde ıar1ar, Bu bare
ke~leri yıpmadan önce paraşütçü 
hakiki bir atJayıı yapıyormuş gibi 
üç kadar ıaymalıdır. 

Halkayı iki eli ile bir çok de
falar çekerek kendini kontrol et 
metini öj-reomelldir.. Bu hareket 
düşüş cihazı iılemediii zaman di'. 
ier emniyet parqütünU açarak ha· 
yatını tehlikeden kurtarmaia ahı· 
mık bakımından çok mOhimdi ... 

Talim ve terbiyenin bitmeai 
tayyare ile yükseklerden bir çok 

IFIKIRLERI 

" Leylekleri 
aldatan tabiat ,, 

A Kuılar, memeli 

Dr. Rasim hayvanlar ve 
insanlar gibi 

__ A..-d..;•;;.;;•;.;•;;..1-.._. dimagdan ziyade 
muvazene merkezi aayd•tımız bir 
dimatçeye sahip olmalarına rağmen 
eevki tabileri itibarile son derece 
ha11altırlar. 

Ölüme yalcın can çekiımeyi 
hissedip cesede il4ü1en karralar, 
deniz fırtıoa11oı telişh hareketle
rile haber veren martılar baıit 
birer mi1aldır. Fakat mevıimin ve 
iklimio değiıilclilclerini ve bilhaa· 
ıa hakiki ilkbaharı müideliyen , 
bölreden bölreye binlerce kilo
metrelik hava mesafeleri aıarak 
göç eden muhacir lrnılardır. 

Yurdumuzun kırlangıç, turna, 
leylek gibi mi11fir kuşlara her se· 
ne tam muayyen zamanlarda ve 
takvim yapraklarının kayıtlarını 

boıa çılcarmiyao rünlerde çok 
uzak yerlerden , Orta Afrilca 
veya Mısırdan relirler. Disiplinli 
kafileler halinde ve bilha11a sahil 
kıyılarını takip ederek ve ini fır· 
boalar vakuunda ara adalara ui
rıyarak insiyaki z:ekilarile açan 
bu koş pilotların aynı bacaya, ay
nı kavak a;acına veyahut aynı 

çatı altına reldikleri ve yuvalan· 
aı yaptıkları malOmdur. Çok defa 
bir çiftlik de kırlangıçlarını, bir 
kör kulübesi leyleiini iştiyak ve 
hasretle bekler. 

ilmi ve teknik bulrulardan 
ziyade tabii olayll\ra bakıp hiııi 
kablelvokalanna kıymet veren ve 
havayı ampirik delaletlerle iskan
dil eden cedlerimiz ve batta yaılı 
ana ve babalarımız leyleklerin 11 

ca'< memleketlerden yurdumuza 
gelişlerine büyük bir ehemmiyıı:ıt 

verirler. Bu aıil ve hassa1 kuılar 
hakikaten her sene eski martın 
dokuzunda çokluk kafileler halin
de memleketimize röç ederler. 

Gerçi bir katanın konak müf
rezeıi ribl onların da öncüleri 
biraz evvel gelirler; lakla leylek
lerin vürado (Leylek fırtıoas.ı) na· 
mile maruftur. 

Bu fırtına veya sainak luşın 
ıon nefeai ve ilkbaharın doiaıa· 
dar. Ba sene leylekler normal in
ılyaklarile aynı rüode geldiler ve 
yuvalarına kondular. Ancak ba 
aene tabiat şark cephesinde döfü· 
ıen akıllı ve kudretli ordular g-i 
bi leylekleri de aldatmadı mı ? 
Biçare kQflar Bahkesirde muma· 
vi bir 1ema, ılık bir bava bulacak 
larına eenelerdeoberi rörülmiyen 
bir kartipiıi ve dooduraco ıopk· 
lar buldular. Arcak kim bilir bel· 
ki de çok defa bUyilk hesaplar 
yapıp da basit bir rakam yüzün
den aldanan inaanların hataaıoı 
yapmalıdır. Çüo"-ü inıiyaklanoın 
müidelediii her aeoeki dokuz (22 
mart) mart fırtınası, gününde ol· 
maş ve fakat um ol 'Dadık bir ıid · 
det röstermiıtir. Ya haHat ley
lekler losanlar ribi aldanıp da 
iki veya üç gün evvel yola çık · 
mıı olsaydılar muhakkak ki bu 
Balıkeıir muhitinde misli görülme
miş olan fırtıoaıını Akdenizin H· 

matında yiyecekler ve belki de 
mabvolacaklardı. Demek ki zaman 
itibarile aldanmadılar ve vaktıo 

(Dnamı GçllacGde) 

DAHİLİ HABERLER 

Hatay' da feci bir oto 
mobil kazası oldu 
2 kişi öldü; 

5 kişi ağır garalı 
- K•'!'JOn Avakh köprUsUne -
- Ç•rparak nasıl ezlldl? _ 

A ntakfa (Huıuıi) - lıkenderun ıoeeıi ilzerinde çok feci bir kam· 
yon kazaıı olmuı, iki kişinin ölümil ve beş kiıialn aiır ıarette 

yaralaomasile neticelenmiştir. 
Ôğreodiiime röre, kaza ıöylo olmuıtur: lıkonderandan dökme bai

day vüklü olarak şehrimize relmeUo olan ıoför Stelyooan ldaresiodeld 
233 numaralı kamyon, Bedirrede Nabiye Müdilril Tevfik Ulat ile Jan· 
d~rma Ka~akol _komutanı Hidayet, Dikmece köy muhtara lımail otla 
Suleyman ıle dort yolcuya daha alarak şehrimize doiru yol almata 
baılamııtır. 

Kamyon Avaklı köprUıilnilo yanına reldlji zaman ön tekerleklerin 
liatikleri patlamış ve köprüye çarparak eıı:ilmi,tir. 

Bu _feci kaza neticesinde ıoför Stelyo ile Dikmece muhtarı Süleyman 
derhal olmil4, Tevfik Ului ile Hidayet ve diier üç yolcu aiır surette 
yaralanmışlardır. Tevfik Ulutan iki ayaiı parçalanmış bulunmaktadır. 
Yaralılar haatabaneye lcaJdırılmıf ve tahkikata baılaomııtır. 

Çivi istihsalini arttırmak 
için tedbirler ahnacak 

Ankara 31 ( Huauıi muhabiri· 
mizden ) - Uzun bir müddetten 

beri azlığı hi11edilmekte olan çivi 

ietihsalini memleket ihtiyacını kar• 
ııhyacak bir hale ıokmak için lk· 
tisad vekileti bazı hazırlıklara 

baılamıştır. Ba maksadla çivi fab
rikaları ıabiplerile temaslar yapıla· 

cak .. iıtib1ali arttırmak için re· 
rekli tedbirler alınacaktır. Bu ara• 
da fabrikatörlere lizım olan her 
dürlü yardım biikOmet tarafından 
temin olunacaktır. 

Sanayi tetkik heyeti azasından 
bir sat, fabrikatörleri• rörüımek 
üzere bugünlerde lataobola hare
ket edecektir. 

Atıcıbatll•r Ktrmıta 
gldlror 

Bölremizde bulunan beden ter• 

biyesi atıcıba.ııları B. Halid Denli 

ve B. lımall Ak barila Ceyhana 
ridecekler ve oradanda Kırmıt nabi 

yeıine reçerek buralardaki beden 

terbiyesi mükellefl•rine at•ılar yap· 
tıracaklardır. 

B. Nahit Urgur 
T eftiı içi o Ceybana rldeo Zi· 

raat vekaleti veteriner müfettiılı· 

rinden B. Tahıin Nahit Uyıur dün 
ıehrimize dönmnıtür. 

Yeniden 25 milyon lirallk tasar. 
ruf Bonosu çıkanlacak 
Ankara 31 (Hoıuıi muhabiri

mizden) - Tasarruf bonoları ibra· ı Kuduz slraıetlnden 9Up. 
cına dair olan kanunla bankalar hell h•1vanlar1n etlerl 
kaounana ek kanan liyiba11 ya· 
rınki Mecliı toplantısında ıörOıil· Ziraat veklleti. kadaz ıiraye. 

• Aolcarada Türle Hava Kara· 
mu fabrikalarında Türk ifçiıi ve 
Türk malıemesile yapılmakta olan 
ilk tayyare pek yakında uçuşs 
başlayacaktır. 

• lzmitte yapılmakta olan 
ikinci karıd ve Sellülöz fabrikala
rının inpatı tamamen bitmiıtir. Her 
iki fabrikanın daı dört ay ıoora 
iıletmeye açılması mümkiln olacak· 
tır. 

Klor fabrika11oıa lnıaatına da 
devam edilmektedir. Bu fabrika 
sene ıonanda tamamlanacaktır. Kl
iat ıaoayii için lizım olan bam 
maddelerin tamamı yurdamazda te . 
mio edilmektedir. 

• Ankara Dil-Tarib-Coi
raf ya fakillteıine baj'lı bir (TUrk 
inkilip tarihi eoıtitUıil) lıarulmuı 

hakkındaki liyiha Mecllı BOtçı 

ve Maarif eocümenleriode tedklk 
olunarak kabul edilmiştir. 

• Ankuada balguran pera
kende fiatı 22 buçuk kuruı olarak 
teıbit edilmiştir. Piyasaya bol mik· 
tarda Lulrur çıkarılmıştır. 

• İqe müıteıarlıiı merkez 
tefkilitına ait liyiha Vekiller He-
yetince tetkik edilmektedir; yakın· 

da MecliH verilecektir. Merkez 

tqkilitı, evvelce de bildirditim 

ıibi bir müıteıar moavlnliii, dört 
umum mUdürlük, dört amam mB· 
dür maavinliii ve lüzuma kadar 

ıube ıefleri ve memarJarıodao tı· 

rekküp etmektedir. 

Daiıtma ofiıi teıkilit kadro1a, 

lqe milıtotarlıiıaca hazırlanarak 
tutlk edilmek üzere Vekiller He• 

yetine verilmlıtir. Yeni ofia bir 

haftaya kadar teıekkül etmit ve 

faaliyete reçmiı olacaktır. 

Urkuda bulunm•sından 
istifade etmlt 

Abdulkırim ojfo Oıman Ak· 

deniz, Ceyhan oteliode kendislle 
blr arada yatan Ahmet orlo Meh· 
met Yalçının aykada bulandajıı 

bir ıırada cebinden 43 lira 50 kıı· 

rQf para11oı çalmıı ve yakalanarak 

hakkında kanuni muamele yapıl· 
mııtır. 

&!& as 3 il ili! lecektir. tinden şüpheli hayvanların etleri 
Hazinen1n kefaleti altında amor· hakkında vekilet hayvan sailık hükmO içiode bulunan ve kudulu 

tiıman saodıiı tarafından çıkarı- mnıavere hey'eti tarafın-ian veri· veyahut kuduzdan ıOpbeli hayvan· 
lan 50 milyon liralık taıarruf bo· len kararı bir tamimle Baytar mil- lar tarafından 111rılmıı olan (ıira· 
noıu halkımızın rösterdlii fevkll· dürlüiüoe bildirmlıtir. Bu karar yetten ıüpheli) hayvanlar, kedi ve k' 
ide raibet sayesinde temamea sa- şudur 

1 
pekler müıtHna olmak ilzere, ita. 

tılmıf ve bu huıuıtaki talepler de· Hayvan sailık zabıtası nfzam· daz wc kadazdan ıilpbe ettirecek 
vam etmekte bulaomuı oldaton· iru röatermedik.lerl milddıtce ke. 

, f namuinln 403 ilocü maddeainde ya 
dan bu talepleri iı a edebilmek ıilip etleri iıtihlik edilebilir. An· 
için daha 25 milyon liralık taıar• zıh hükOm dıııoda kalan ve 2·27 ... cak 11ırılmıı hayvanların yara, be· 
ruf bonoıu ihracı muvafık rörül · yılı ve 15/1/934 tarihli kararname re ve nedbeli yerleri çı'ıarılıp yok· 

( O.vamı iiçüncllde müıtür. ile tidil edilen 399 onca madde edilir. 
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vazaN • Hikayeci _ 
- Baıtarafı dOnkO ıayımızda - rilzel bir apartmana taşınmak ve burası- Diye Batırdım. 

. . Açık ıözleri, yapmacık samimiyeti Dl bakikt bir •ık yava11 ribi döıeyip da- Jale iıtifini bile bozmıyarak, bClyOk 
ıç.ımdeki atOfi büsbntcırı alevlendirdi• re: yamak, hep oouo iıteğiyle olmaıt11. At· bir ıotakkanlılıkla : 
:ır:ek~e . oldutum heyecan buhr:oımı kımız biç ınilmekıizin üç yıl devam - lsteditim zaman boraya diledltfm 

e ı~tl~· b~~ ~arette tlddetlendirdi. etti. arkadaıımı davet edebilirim. Gllniln bi 

l 
e " 1i~m yiyecek unutuldu; brım, Gerçi yazıhanemde daktiloydo. Fakat rinde evlenmek mecburiyetinde oldata• 

Of om, ıerefım akıldaıı kt 1 K il artık o efendi, ben uıak olmuştum. Va· 
da titreyen oe

0
.., .. ncııatlaçı tı h 0

0 
arım- I . f d . k mu• pek rnzel takdir ede,..ın. Madem ki, 

d 
.•. •b 7 .. • e eyy cOmn. z yetteo aıamt ısti a e etmeainı pe fÜ sen, bana kartı civanmert davranmaktan 

;r;ün ver 'i1 aYrıolıktan baıka bir dütUn· zel beceriyordu. Çünkü dedikodudan 
cemiz kalmamııtı. çekindin, ben de barın eairremiyecek bi · 

korktaiamu bildiii gibi, kendisine karşı G 

SOD
ra kendi kendimden atandım; bn- d d 1 b k 1 • L rlıioi balmıya mecburum. eçirditim ha uy ajıım aç ıiın iç e si mıyereıı. rOn. 

ytık bir pişmanlık duydum ama, bu blıler den rGne, artmakta olduj-anun da farkın. yat, emniyet edilir bir hayat mıdır ? .. 
ancak Jaleden uzak kaldığım zamanlarda daydı. Artık bana aık diyemiyecetim. Dedi. 
içimi kemiriyordu. Onun yanıbaıımda ol · Başıma relen püıküUü belioın bir hasta. Daha fazla 11rar edemedim. Kar4ım· 

' muı, zaafımı daima daha fazla ıiddetlen- lık oldutuııa anlıyordum. daki kadının yuvamı bile yıkabilecetfni 
diriyor; kendiıine malik oldukça, iıteı" im A anlamıttım. O rnn birinci defa olmak partımana bir takım reaçleri de 
artıyordu . kabul etmekte olduğundan şiJphelenip üzere öpüımedeo ve sevifmekıizin apart· 

duruyordum. Günün birinde kapıdan çık· mandan çıkıp g-ittim. Buim bıa hareke· ••• 
Z.vallı karım hiç bir şeyin farkında 

dej'ildi. Jale ile dört, bet g-iln bir arada 
kalmak için, it seyahatlerine çıktığıma 
dair attıtım yalanlara hiç şüphelenmelui· 
zio inanıyordu. 

Jaleye yalatz ıevri defil, bol para 
da harcamaya baılamııtım. LGkı ve sefa
hat için talt pleri (ittikçe arttıtı rfbi, 
benden de vaktimin daha pj'aaa kendi· 

makta olan yakıııklı bir delikanlı ile bu- time aldırıt bile etmedi. ÇüokO aaadeti-
~uo .borana gelince, kan ba.ııma fırladı; mi, paramı ve bütün varlıiımı avuçların· 
ıçerıye ririoce daha fazla dayanamayarak: da tutmakta oldajıına pek iyi biliyordu. 

- Bana baksaoıı ; seni bu lukı ve ib· ••• 
tişam içinde niçin tutta;uma saoıyouun? 
Başka adamları kabul etmeni kolaylaıtır
mak için mi bu kadar para harcıyorum ? 
Baruı benim apartımaaımdır. Kira1ını ben 
warhreı~ım. llep warku ka •keki•• 

Oilam Haldunan ıabadetnamesiui 
alınca, karım kendiıini yanıma almamı 
ıöyledl. Y azıhaoede Jale war~fn ba ıfın 
pek tehlikeli olacai1nı bUdiiim için bin· 

Korktaklarım da batıma gelJi. Hep 
eıkiıi ribi cazip ve çok tatlı Jale, tecril · 
buiz ve zavallı otlama sersem etmekte 
biç rllçlük çekmedi. 

Bu 1t1fer de kozlarını büyDk bir uı
talıkla oynadı. Haldanla karıılaımaları 
ODUn fittiji yerlerde t .. adüfen bulaama• 
ları yazıhaneden hep de onan çıktıjı da· 
kikalarcla fitmeler, iti azıttı . Haldanan 
yavq yavq ata tut11lm111nı ıözlerimle 
ıeyrediyordum . Nihayet son bir teşebbilae 
kalk'ltı•. 

- Jale, eenln blr~ok densizliklerine 
tahammül ettim. Fakat ojluma pençeleri · 

al ıeçlrmene röz yumamam. o, benim 
bütün varım yoiumdur. Hayatını mahvet· 
ıniye kallt•tm•; yalvarırım ıaoal... 

Birdenbire kızdı : 

- Onu mabvececek mi.ıim ha ? Ba. 
na diyecek yok doğı ıııa l Sen beoi renç 
bir k•zken tı H•n. Bana aıkı öirettin. Şim· 
di de itine yaramadıiım için oğlunla dü 
şüp kalkmak bana yakışmıyor, detil mi ? 
Hele bir enrel olmaya kalk da bak 1 
Ben ne yapacaiımı; çok iyi bilirim.. Da 
kika11nda ıeni 'leme rezil ve naıwa ede· 



Gelmek bilmiyen 
baharı beklerken 

YAZAN Bu yıl, lr.ış 
A 1 erken reldi, pek 
O~ V~ 1 N şiddetli oldu ve 

--::-.;;.::.:.R.:...-1 ritmekte bilmi
yor. Bu satırlar1 yazarken Ankara 
nıo etraf1n1 saran tepele,. defil; 
ıehrio kendisi de durmadan yaran 
karla Örtülüdür. « Mart kapıdan 
baktırır; kazma küreii yaktırır » 
sözünllo ilk yarııı ba martta da 
doğra çıkmıştır; ikinci yarısı ise, 
kazma kllreği, daha mart relme· 
den ıubat yaktırmış oldojıı için, 
pek rerçekleşmiyor. 

Kara kışın şiddeti, kızıl har
bin ıiddetini azalttığına, hele Al
mao başkomaodanlıimın heıapları 
oı ve ümitlerini bir hayli alt üıt 

ettiiine şüphe yoktur. Bono, Alman 
Dewlet Şefi Hitler de, Alman Pro
paiaoda Nazırı Göbbel• de, bir 
kaç defa söylediler. f Ohrer, •00 

notkaoda 150 seneye yakın bir 
zamande~beri, ba şiddette bir kış 
l'Örlllmedliini ve tahmin edildiiio
den çok erken bastıran kışın Al· 
man ordaaonu, taarruzunu yarıda 

.bıralup kışlaia çeltilmek zorunda 
bıraktıiını söyledi. Göbbels de, 
kıım çok çetin sıkıntılar çekilmiş 
oldaiunu gizlemedi. 

Harbin bilinmiyen, bekl~nmiyen 
ve Uaiulmuyan cilvelerle dolu oldu 
ru.ıa iddia edenler 1941-42 kışı · 
nın röriUmemiş şiddtti, bak ver
dirmiştir. Ruıyanın kışı gerçi Hit· 
ler'io ordularını Napolyoo'a0

1 

ordu 
ları ribi kırıp reçirmemiııe de, 
pliolarını bozmuştur. Nihayet, )u. 

ııo başında, eıaı itibarile biteceii 
tahmin edilmiş olan Rusya seferi 
ıürüp riderek bu yaza miraa kal 
mıştar. 

Ruş mareşallarile ittifak eden 
mareşal kışın, Almanlara ne kadar 
.zarara dokunduiuou doğru olarak 
ancak bu harbin tarihinden öğre. 
aeceiiz; bunu, bir dereceye kadar, 
hazırlanmakta olan Alman taanu. 
zaoun vereceii neticeler de rös· 
terecektir. 

Mareıal Hiodenburr'un meı· 
bar bir apzü vardır: «Bizim tarafa 
yaimor yaidıiı zaman karşı tara
fa da yaidıiını düıünmelidir.» Ger 
çi Rasyada kar, Alman cepbeıinde 
yatdıiı kadar Sovyet Cepheıinde 
de yaim14tır ve kara kıt iki tara• 
fı da hırpalamışıa da, bu akaaçh 
mare4alın, Kızılorduya daha fazla 
yar oldutu meydsndadır. Çünkil, 
aonbabarda Moskova kapılarıoıo 
30 kilometre yakınıoda yapılan sa· 
vaı, şimdi ilkbahar nazlı nazlı re
lirken 300 kilometre uzaktadır. Kış 
erken relerek Almanlara yar ol· 
madıtı ribi, ıimdi de reç riderek 
onlara yaver olmamaktadır. 

Geçen Büyük Harpde de, 1914 
15 kıtı şiddetli olmuş; Çar or. 

daları Karpatların l'eçidlerioe da· 
yanmışlardı; fakat Alman ordoıo 
mayı110 ilk rüoleriode, VOD Maken 
ZOQ'in kumaodaııoda Tarnof -
Gorliç bölreıiode, müthiş bir ta
arraıda Rus cepheıııioi yarmağa ve 
bilyllk zaferler kazaomağa muvaf
fak olmuşlardı. Alman orduları ba 
defa da, belki rene mayıa içinde, 
taar.raza reçeceklerdir ve Beyaz 
denızdeo Kara denı'ze L d .. a ar uza-
nan cephe üzerinde ilk '-ır . k • ., çıçe -
leri kana boyanacaktır. 

Yazın yapılacak muharebelerin 
neticelerini şimdiden kestirmete 
kalkıımak doğra olmamakla bera
ber, mevsimle beraber Almanların 
talihi de değişeceği tahmin oluna 
bilir. Gelen haberler, Ruslardan 
ziyade Almanların daha ümidli ol· 
doklarına göstermekte, iki tarafın 
ateıe ıüreceii tümenlerin aay111 
balumından olduiu gibi malzeme 
haluıaından da üıtünlüğün Alman· 
1~~a61oldaiunu bildirmektedir. Bü
:ı d !~deki meydan mubarebele-

n e uae..U b. , ar amil olan yüksek 
ve orta aevk v • 
iae Al la e ıdare bakımından 

' mao rın dab -
larıoda şllphe yoktu: uıtün olduk-

lki taraf da harbin b 
Yen •a t • . eldenml. ., ıır ıcı ıurprızleriol h 
katarak kanlı imtihanı ka •ıaba 
h l 

ı.anınaia 
aıır anıyorlar. Bakalım « i . _ vıoc& 

devran » ne rosterecek? 

(Cumhurlyet'tea ) 
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Asra uymıgan 
kıyafetler 

Bir razeteci arkadaıımıo ikide birde kalın kafalıta 
misal olarak zikrettiti re11am Galip, kendiıioi ilk 

ULUNAY defa gören bir satın : 
- Ben ıizi biç de böyle taaavwar etmemiftim. Ressam Galip bey 

denilince gözümün öollne daima narin, uzunca boyla, poa bıyıklı, ama 
aakalh aaçları omoı.ların• dökülmiiş bir adam gelirdi 1 

YAZAN 

Demeaioe karıı re .. am Galip kıaa boynunun ilzerinde bıyıklı bir 
Neroo kafaaını andıran kunt keUeaini l'enlş ve kuvvetli omuzlarını, ka· 
lıo bileklerini, iri ellerini dllıüoerek : 

- Şaşmam r dedi. loıanlar böyle bazı hüviyetlere bir kıyafet ay
durm•t• severler. Meseli '! Evliya ., denildi mi ? Mutlaka maol'al ka· 
dar bir ıarılı:: röbei• kadar beyaz aakal; yeıil cübbe, ayaklarda naha 
kalak arkaaıncfa billl, elde ibrik olacak. Siz. de ben kıbalde bir adamı~ 
r .... m olabileceiine ihtimal verememişıioiı. Olur a." 

lkJim mecburiyeti olmadan asrın kabul ettiii kıyafetten aykın bir 
kalıta ~irmeoio fayduı?ı. hiç bir zaman anlamamışımdır. Ekıeriya ıokak· 
larda bır adama raırelırım : Saçlar omuzlara, ıakal ıioeye dökOl•ilfi 
bu l~ıuınsuz bammallıktao biç mütee11ir olmıyarak, yelesini yelpirdete 
yelpırdete guer. E•kideo mahalle aralarında meşin eıvap fiyerek "Hak 
dost f Manan eyvallah 1 ,, Diye " keıilı:b&f ,, bikiyeıioi okayao dervif 
kılıklı dilencileri andıran bu zavallı, bazıları için - aaçıoa ıakahna aa· 
tura makaa Jeidirmemeai bakımından - bir artiıttir. Baaılara için de 
- cananı ile birleşemeyince işi barabatiliie vurmof yahut Hvriliıinin 

ölümündeoberi aaçıoa 1akahna dokunmamaia abdetmif - bir lfıktır. 
ister öyle olaun iııter böyle olıuo. Bu 11fatlarıo biç biriıi ona bu acayip 
kılıkla ıokaklarda dolaştırmak için bir sebep teıkil etmez. Saç sakal 
kestirmek artilt olmaia mini olmadıiı gıbi iıık olmak için de mutlaka 
" Leyli 1 Leyli J ,, diye tepesine leylek yuvası kardurmağ'a lüzam yoktur. 

Meaeli Hint lideri Gandinin kıyafet bakımdan yatak çarşafına bü· 
rünüp canlı cenaze gibi dolaşmasını hiç doj'ru bulmuyorum. Arkasından 
milyonla adamı sürükliyen Mabatma yurdd&fları üzeriode bu teairi yal. 
nız bu kıyafetiyle ve yahut perbiz.kirlıiiyle yapmadı; setre pantol da 
giymiş olsaydı yine halk onu bir şef olarak tanıyacaktı. Hatta Gandi'· 
oio bu kıyafeti mu haf aza etmesini Hintlilere ananelerine bailı olmaları• 
nı telkin eden bir çare ribi de telakki edemiyorum. Çünkü artık lıa 
aa~r kıhoç kalkan aırı deiildir. Zailaomış bıyıklar, heybetli sakallar, 
muşekkel aarıklar mitralyöz ve bombalarla mücehhez bir baamı korku· 
tamıyor. B~likis her şeyin pratik olmaaı lizım relen bu Harda bir de 
bunlarla urraşmak boşuna .zaman kaybettirmekten ba•ka b" 

Ş k 
, ... ır şeye yara· 

mıyor. ar 10 en çok eıkı adetlerine riayet etmesiyle tanJDao J l 
da bile bu kıyafet aoaneaioe baihlıiı görmüyoruz. apoo ar-

Anaoe nimına barakiriyi eilence yapan Japonlar ı.• 1 , d d m;ımonoyı ancak 
e; ~rm e yer en yapma çay masalarının başında barda karm k • • 
rıyıyorlar. f a IÇln 

. ·: İnaan aariyle yaıar ,, kaideıi en ziyade kılık kıyafet babıinde hl· 
kımdır Hnırım. 

• • Osmanlıcadaki 
uydurma 
kelimeler 

YAZAN 
VA-NU ..... _____ I 

Radyo raH· 
teainde öiülmete 
liyık bir dil dev• 
rimi çabalaması 

röıtereo Nureddin Artam arkada. 
şımız., Ulus razetuiode, T. l. (Top· 
lu iğne) imza harfleri üzerinde, 
Osmanlıcanın uydorma bir dil ol
duiurıu iıbah savaşıyor. 

( Tan'dan ) 

ö~ Türkçe ile bir yaratma rayreti 
roıtermekte yerden röte kadar 
haklıyız, llı:inciıi: yukarda yazıb 
kelimeleri " tekfir ,, etmemeli. Zi. 
ra Arapça deiildir. TOrkün bal. 
duldarı, yarattıkları, tarihi bir cle· 
vir içinde ka1Jandıldar1. · 

Şöyle boş bir f•Y iıitmiıtim : 
Tıb, hukuk ve ıair medeni te

rimleri biz Türkler, Arapça eMı· 
lardao yapmııız, Mısırdaki ve tair 
memleketlerdeki Araplar da wak. 

Denizcilik 1 

Hava piyadesi zafer 
için bOyDk bir Omittir 

.: Baıtarafı lklneide • 

defalar atlamakla olur. SOO metre 
yllkıeteo tek baıına atla1Hk 400 
metreden Oç parqOtçllnOo rrup 
halinde atlama11, ıoora alb kişilik 
rrapla 400 metreden atlamak .. 
ayni 12 kitilik iki atlaylf. Ba ta
Umler tayyarede balanao ve atlı. 
yanlarla beraber a t 1 ı y a n bir 
ıabay tarafından, dijer bir aabay 
tarafından, diter bir ıabay tarafın· 
dan da yerden, havadan ı&zülBı 
tara ve yere her paraıütçllnlln i· 
nişi yakından kontrol edilir. 

Şimdi nizamnamede yudı olan 
dördüocil atlama talimini yapacak 
olan bir parqlltçll ekipioin çalıı
muını lnceliyeUm: 

Ba adamlar çok Hllİz bir bal· 
de talfme batlama lnıoı beklerler. 
Hiç biriıl ne hareketlerinde ne de 
vasiyetlerinde en k0ç8k bir ainlr
lillk röıtermezler. Saf halinde top
lan1rlar ve ıonra pervanesi ıllrat
le döoen tqıt tayyareaioe dofra 
yllrOrler. Eau parqUtleriol arkala· 
nada ve emniyet paraıiltleriul rö
tGıleri llzeriode taıarlar. Omatlar1 
bir çok iplerle ve bandlarla örtül. 
mDttlr. Yetil elbiaeler rfJmftlw 
ve bqlarana l'arip birer ppka re
çirmiıl•dir. 

Tayyare rövdeslnl yan yana 
oturarak doldururlar. Bir ita"t 
verilir, tayyare havalanır. Çabu
cak yllkaellr. 

Bir milddet ıonra tayyaredeki 
komutan, komutayı verir: «Dikkati 
ayara kalkınız ve arka arlraya ka· 

tile ihtiyaç duyarak bu sözleri 11. 
tanbutdan alıp beoimaemlıler. Şim
di, milliyetçilik cereyanı icabı, 
" Tilrlo; raıtoaana çalıyor ,, iddia· 
aile, baalara atarak yerlerine yeni· 
leriol koyayorlarmıı. Bizim de yap. 
tıjımıs qajı yakarı bana benzer 
bir ıey: 

Haz, fellket, cilve, ahşap •• 
Arapça defil... TOrk aydurma11 ... 
( Uydurmada teayif mlnası var ı 
Ttlrk bolqu ) ... 

Bence ı Zeklausı, TOrklerla 
tarihi boyanca ,,. Ttlrlderla baya. 
b neticeıl Tllrk karihaımdan dot· 
maı ve Tnrlder ara11nda yerl8fmİf 
ba kelimeleri atmata aarfetaiyelim 
Zira, cilve, öyle cilvelidir ki, da• 
yanamıyarak rene nuıl olaa yanı· 
mıu ıokalacaktar. Banlar" mlaafir" 
detll. milJetçe benimHnadttirler, 
Alul ,,. rayretimisl yeni btahqlar
da toplayalım. Narettha Artam oa· 
larda da pekli& mavaffak olayor. 

Yoku ı T ... dnf, feruet, ebem 
mJyet... Türk balqa olduklara için 
ba a.ıriyatla bOıbBtOn vatandqhk 
hakkı kazanıyorlar ... 

- Aktaa'du-

paya doira yilriloüz. Atlayıf vazi 
yeti ahnıs. Ayafına nrdatam der
hal atlayacak.» 

Tayyare •otörO yavqlamata 
baılar. Atlama anı relmiştir. Her
kea blrıey dOıünmemete çahşar. a., yukarda olarak atlamak lizım· 
dar. 

- Kalkınız. 
Artık bir ıey dilfilnmek yoktur. 

Maora ayata kalkar. YOaler aert· 
leımlıtir. 

- Parqüt0n6zll muyene edi· 
Diz, 

H•kea parqOtBnOn her feyhıin 
tam olup olmadıfını yoklar, bal· 
kaların dojııralajıınu muayene .. 
der. 

- Herkeı yeriael.. 
Ba aioirli anda herkeıln yBzO· 

n6n if adeıl bqka ~ baıkadır: Bir 
taneal rayet kayıt11ı, diterinin yÜ• 

zO suarmıı, bir dli'eriain çeneleri 
biribirioe vurmaktadır. · 

- Hazır mıaıaı• ? 
- Haaırız. 

- lıttkamat kapı m&fl. 

Man,.anın komutanı atlama va• 
dyetJ abr. Kapının çerçeveai içine 
per. Bacaklannı hafifçe bOker. 

Elle bacatına hafifçe bir nrq. 

- Atlal.. 
- Hiiiil. 

Atlayan adam boşluk tarafın· 
dan yatalmuı l'ibi birdenbire azak· 
laıır .. Her ıanlyede rlttikçe küçül· 
dOiO rörlllllr. 

Fakat ikinci, OçClncü, dördOo· 
cü paraşütçOler de arka11ndan he
men atlamı4lardır. Sekiz on saniye 

içinde bir maora boılata atlamıı· 
tır. Banlano yalnız açılan boyu 
paraıütleri rör018r. Sekıen Hya 

sekıea bet 1aniyede toprata lnmİf 
baluoacaklardar. 

Hava piyadesi zafer için. 
buyuk bir umuttir 

• Çok l'lzel bir tallm ve terbi,. 
netic.Sacle luaa uylatuna 

ualtılma11 mDmkBndür. Hna pi• 
yadeal ordalara zafer için b&yGk 
bir Gmid vermektedir. Hawa pl
yadninin yarattıtı b il 1 a k teb. 

likeler, sa•qan de•letleri cephe 
primde mlbla kanetler nt .. k 
zoranda barak•qtar. Hawa piyade· 
linin basilnkl harp teknljiade ro· 
10 çok mlblmdir. 

Fakat ba yeni tabiye ılateml 
benllz tamamlle s•llt•emfttir. Ha
va piyad9IİDID ordalarda karalma· 
11 reçici bir t9J olmıyacakhr. Bun
lar daimi bir kanlq olarak kala. 
caklardır. 

1 Nisan ç.,,, .... 
Tlrklye Rad7odlflıyoa poatalan 
Tlrldye radyoıu, ADkara Rad 

7,30 Prorra• •• M• 
saat ayarı. 

7,33 Mllsik: Hafif parçalar 
7,4S Alanı haberleri. 
8,00 Milzik : Hafif parpllf 

prorrammıo devamı (pi.) 
8,15 -

8,30 Evin ıaati. 

12,30 Prorram ve 
saat ayara. 

12,33 Milzik: Karlfık tarkl 
tllrküler. 

12,45 Ajau haberleri. 
13,00 -
13,30 Milzik: Şarkı ve tark 

lor prO&'r•mınm devamı. 
18,00 Prorram 99 meml 

aaat ayan. 

18,03 Mllzik: Radyo dau 
keıtruı. 

18,45 Ziraat TakvlmL 

18,55 Konqma (Dıı politl 
badiıeleri). 

19,10 Mllzik: Hlcuklr m 
mandan tarkalar. 

19,30 Memleket aaat ayan 
AiaDI Haberleri. 

19,4S Serbeat 5 dakika 

18,50 Milzik: Fasal heyeti. 

1 
20,lS Radyo razeteei • 

20,4S Mll:ıik: Bir Halk tllrk 
öireniyoruz - Haftanın tllrkllıl. 

1 
21 ,00 Koouıma (Sailık saa 
21,lS Mllzik: Faaıl prorra111. 

\ 21,45 Milzik : Riyaıetica 
Bandoıa. (Şef: lhıan KOnçer,) 

1 • G. Parea: Ma'f; 
2 - Rameaa: Rirodoa 

Dardanuı; 

3 • A. Borodine : Pr
ror'dan Uvertllr; 

4 • L. Moretti: Ro ... ; 

5 - Glazounow: Stenka 
zine (Senfonik tiir). 

22,30 Memleket Saat A 
Ajanı Haberleri ve Bonalar. 

22,45 -

22,SO Y annki Prornm • 
kapanlf 

"Leylekleri aldat 
tabiat" 

( Battar•ft lldad .. ) 

c1e Tllrk yvdua alatblar· 
Ba ıeae tabiat danudaa 

f8Dt darmadan öldOrea ve el 
daha tetirli 61d0rae prelerl 
insana karıı çok• çetin davran 
dır. Fakat ba rllnah ve c 
zavallı leyleklerin bir blıMlerl 
mıdır? .. Tabiat kananlaraacla 
aranmaz. 

(Babkeslr) 

Denizaltllann karsııastığı zorluklar Seri halinde yazdıiı makalele· 
rio ilk dayanağı, eline ıreçen "Def· 
teri ralatat,, iıimli eser. Böylece 
liaaoı Oımaninio "yanlış minah,, 
Arap ve Fara kelimelerini sayıp 
döküyor. 

paıifilı:t ebaşlıyao bOvük mücadele bir mllddet 
teoberi nazarları Uz.ak Dojııya çektijio -

den, Atlaotik harbine dair relen haberler HJ· 
rekleşti. Halbuki hakikatte cihan harbinin mibra
kıoı Atlan tik harbi teıkil etmektedir. Zira lnfiltere 
lmparatorluj'ur.an kalbribı ve mukavemet mer· 
keı.I Atlantikte banlaomaktadar. Filhakika ba 
imparatorlupo Paıifikteki üılerioi kaybetmesi, 
mevcudiyetini yıkacak bir bidiae t01kil etmez· 
se de, Atlantikte mailtıp olmuı, yani Alman 
abloka11nı yenememeıi hayatına mal olacak öl· 
çilde bir feliket olur. Ba itibarla Atlantik har
bi loriltere için hayati ehemmiyeti haizdir. 

Zira k11 mevıimi Alman denizaltı ve tay· 
yarelerinin faaliyetini hayli aektedar etmekte· 
dir. Bu mevılmde Atlantikte fırtına eklik ol· 
maz. Bahaaaı oakliyatın rüzergihı olan Gro
eollnd, lılanda adalarının bulaadujıı ıimal arz 
daki fırtınalara tiddetli ıoiaklar ela inzimam 
eder. Filhakika futmah havalarda konvoylar 
ıüratten dilferek deve kervanından farbıa bir 
bale relirlerıe de, denizaltılar da fartın•ları 
havalarda icrayı faaliyet edemu ve torpillerioi 
emniyetle kallanamazlar. 

lnsiltereye yapılan nakliyatın reçtiii ıimal 
larıada klf aylannda fOndGz mllddetinin ~ 
saat ribi pek az olmasıdır. Gece hGC9ma 
altında pek nadir ahvalde mOmkllndllr. Merak uyandırıcı bir şey ol

duğu için bazı misalleri Akşam o
ku yucularıoa da ıoouyoram : 

Ahfap - Arapçada bu keli
me b&fka türlll cemilendiii için 
ahşap yaohı imİf. 

Teıadüf - Bu kelimenin kö· 
kil bu kalıba rirmezmiı, onun için 
yanhımıı. 

Ehemmiyet - DOpedüz Oı. 
maolı aydurma11 imiı. 

MOıafir - " Ara~ada aefer 
ve ıeyahat eden adam ,, minaaıoa 
relditlnden, bundan " konak 
mef bumu anlaıılmazmış. Hele umİ: 
aafir ,, şekli elbet büıbütün ralat. 

Salahiyet - Uydurma kelime. 
Kemmiyet - Keza. 
Haz - Keza. 
Felilı:et - Keza. 
Feraset, Feragat - Keza. 
Cilve - Biz kırıtma minuına 

almııız. Halbuki Araplarca bu ''ge· 
linin damada llk 1rörünmeıi ve gü· 
veyin geline yüz görümlüiü ver· 
meıi ,, imlı. 

Sonra hukuki terimlerle ve ıa· 
ir medeni ihtiyaçlarla ilırili ıözler: 

Masumiyet, lbtilia, lıtlmlik, 
Cünha ... - Hep uydurma ... 

Muaf, Müdrir, Tenkit, Team· 
müm_ - Uydurma .•. 

'Hem de nasıl ? Meseli ·• Te· 
ammıı11a " Arapçada, " sarık ıar. 
ma,, yahut •• d k miı.. amca olma ,, eme • 

" Teldir " bile Oamanb uy
durması. ... 

Diğer taraftan Brltaoya lmparatorloiuoan 
Avropada, Atyada, Afrikada ve Ana • 

tralyada dllşman ıavletlerioe dayanma11 Atlan 
tikteki nakliyatın devamına baib bulunmakta• 
dır. ÇiiokO ba kıtalar llzerindekl ordalannı , 
deniz ve hava kuvvetlerini teçhiz eden fabri
kalarm k11mı kOlliıi lnrilteredeclir. 

Mzüo kısaıı dOoyaoın dört bacaflnda 
cen~l~~o lnriliz kuvvetlerinin maddi ve 1111. 
nev.ı ıatıoadribı Atlantiiin fark kenarındaki 
lnrıltere adaaı Ozerindedir. 

Bütün mesele imparatorlak ae•ki id 
k ''kd are mer ezıoın u retini muhafaza edebibaeaind .. 

dir. Bu da ancık Atlantikteo gelecek ve r•· 
çecek nakliyatın emniyetile kaimdir. 

Acaba Amerikadan lnriltereye iıteoildiii 
derecede nakliyat yapılabiliyor mu ? Bu 

nakliyata Alman denizaltı ve tayyareleri eıkiıl 
kadar büyük basar ve ziyao ika edebiliyorlar 
mı? Hiç şüphe yok ki; Uzak Doiu harbi lnfil· 
tereyi, Atlaotik nakliyatına tahıiı ettiji vapar. 
lardao bir kıımını Atya ve Avuıtralya batla• 
rına ayırmaya mecbur etmiıtir. 

Gerçi Amerikan vaporları lnrilterey• mal• 
zeme .ta41maya başlamıt iıeler de Puifik barbl 
ve Raıyaya yardım iti Amerikanın Atlaatlk ... 
ferini tahdit etmesine ıebep oı. .. tw. ~ 
kadan lnriltereye 1apdaa aekHJatta bir ua1at 
olu bile ıemi n ........ 

Çünkll Atlaatik dalsaları o kadar bllyGk· 
tllr ld; deoiaalb l'emiainln ıu altında amakaoa 
muhafaza etmesini ekseriya lmkloıız bir bale 
10kar ve binnetice hllcam ederken dalralaran 
aruıoda pereskopu ve hattı rövdeal sörünllr. 
Bu vaziyet koavoyan yanındaki muhripler• de· 
oizaltı ıımilini rörüp takip ve imha etmek 
fınatını verir. Binaenaleyh fırtına binnlabe kon• 
YOJUD lehine oldata halde denizaltı femİıİDln 
tamamen aleyhinedir. 

Bu sebepten denizaltalar böyle havalarda 
ya mllnakale yolandan uzakta, yahut derin 18• 

larda hrtınanın dinmetini bekler. 

Kar ve tipi de denizaltı reml•İ için tehlik• 
teıkil eder. Zira böyle havalar rOyet için 

çok rayri mllıaittir. Sa 6ıtBnde yakal-aan de
nizaltı r•miıi diiflHD top at .. inden ..... da· 
lamadıiı takdirde, nralmak teblikuln• = 
kalır. T ekneıiode açılacak bir ,.,.... .. 
küçük olarsa olsan, onan bir dala• ~;. 
mani olar. Kıt aylan sarfmda ıa.::1an d .. 
nlD etrafında yer yer kalJD alt ct!falh femlıi 
Dizi kaplar; tipi fibl ... de 

için tehlikelidir. pmi•i cephede dClfman 
ÇOnkD, deoisalb d ı... L • l 

s••İlerini deals 1.taad• o...-ra11; rozet er. 
Deals • 1 t 1 D a ancak dOşman remitini 

pdlkt• IOlll'a blca• etmek içia dalar. Hal 
baki 11111 hawada hOcam ıöyle d111'1DD, lal bir 
bukma otramama\: içla, deaisalb ıı idam 
pk •Gtefakkaa ......... .-...-. 

Bundan başka mevkii her hanfi bir d 
altı l'emiıi taraf andan teıbit edilip clw 
denizaltdara haber verilen lnfilia •• Am 
koDWoylarına dalrah havalarda deaisalb 
leri ne ıu 6ıt6 •• ne de ıa alh ..,,U• 
temezler. Binaenaleyh birlik halinde • 
htlcamlar bö1le havalarda alelakHr tatWk 
lemea. 

Blltl\n bu Mbeplerd• ..... dltw 
nokta daha vardır ki, o da klf aJlarmcla 
raaız haline raılanmıJ&D Atlaatlk •rfnl 
denizaltı ıemllerlnin .ı ... adl •lluma 
ve kaportalana kapalı blllaaauilı dahili 
vanan boıalmal'Ddıa, •lrettebetta. denia 
maaa bile, bedeni JOIPDlak •• dola,.U. 

• l'ji baad oı-uıdır. 
rerflB 1 bal ppPadaD dClm• neferine 

bitin 
8 
• .,....a-taa ml~eYiJab lberlnct. 

tealr ~· Sa praıt altmda s-Jd• 
iti •ilflıllleflr• aillbt.rın we dlj'er ı 
ba~ _,.aı bale nuaru aksar ve DID•• 
,,_1a1D amaml harp kifa,.tl matlGp d 
ma&Jasa edilemez. 

Atlantikte rOolerce k.a... denldercle 
Yla• deoizalblarda afkt dlmea ve imla 
panteri lnulara ajTar; ba fibl lnzalar 1 
ola tlalmuına bile mlnl olar • 

Dlter taraftan devamla yatan kar tekae 
zerinde kalın baz tabakaları vllcada 

rir; buzların kınhp temiıleomui lbımclaı 
le sopklara rastlanır ki• deriolerda 18 • 

ae çıkan deoizalb readainia ı•werte 
lan soptan fiddetinden incimad eclenk, 
cak purmodarla dahilden 11ıtılarak 
çalabilir. 

Velhud k11 .......... ••••x'n 11 n 
.aıf ....... k .... •" .......... 
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ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

; Son zamanlarda kendisinden en çok Bahsedilen 
~ Artist. Güzelliğine, Buyuk artistik kabiliyetine botun 
• Amerikanın hayran kaldığı Jönprömiye 

i '.' LAURNCE OLİVİER lıe yen_i ve cazip 

' VIVIEN LEIGH tarafından fevkalade 
• 

1 

• 
bir tarzda temsil edilen 

~ :lztırap Gecesi 
i t 

Emsalsiz Süper filminin ilk gecesidir 
~ 11 Heyecanlı ve büyük bir Aşk filmi olan bu 
a ~ şaheseri mutlaka seyrediniz. 
~·.~ -ı""' . 
o\ ~ ı aveten: 
·~ .. 
~~:~ Polis Avcı Bölüğü 

\., Büyük Macera filmi 
;.:~ Bugün 2,30 da : lztırap gecesi- Polis avcı taburu 

d~ - " -

... Dikkat 
t 

Dikkat 
~cı~,. 3- 4 - 942 Cuma Günü Ak,amı 
·~. ı [ !\ODUl VlEU!\P ] ıİı Şaheseri .•.... 
z . ' .,, Mes'ut Günler Hl, 

1 
m ~ 
t ~fÜRKÇE sözlU ve ARAPÇA ,arkıh bUJUk a,k 
e ,. hl• tllmlnln göaterllmere b••••nacaıını ve 
y\ {tU tllmln ilk ve mUteaklp geceleri için loca ve 

Jaumarah koltuklar1n satllmaya ba9land1Aı 
(ı'1 ı ayın halkımıza teb9lr olunur. 
~ 
~ 

~~~--ukurova ----•ne)~" 
~ı Gişesi 
ii~ Necip özyazgan · 
ter f'ı 

ar: , Taliinizi bir kere de Asfalt Cadde 
·~~ 6rtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
. ~ çtığı ÇUKUROVA Millf Piyango gite· 
•i• a :ı d d .. 
bite ,.n en eneyınız. 

•· Bu uğurlu piyango gi,esinden bir 
• ~~'iyango bileti almakla taliinizi dörtyol 
•.a'1 \Azında bulacaksınız. 1843 
ı l•~· !v·--------,-L-A __ N ________ _ 

• ~,~ .dana Belediye Riyasetinden: 
.. , p k 

baJ 1- Aziz amu çu- Mirza çelebi yolu arasında yapıla· 
oe '.{\ parke yol inıaaı açık eksiltme uıuliyle 15 glln mtıddet
aol • münakasaya çıkarılmıştır . 
~li~~ 2- İşin keıif bedeli 3606.85 
11

• , 3- Muvakkat teminatı 270.51' 
11

• 4- İsteklilerin bu işe ait ıartnamc veıair evrakını Ada· 
~i.l, Belediyesi Fen lıleri Müdürlüğünden paraıız olarak ala 

r.P ilrler . 
üz ~ S- ihale 17, 4{942 tarihine r~stlayan Cuma günü saat 

o beşte Adana Belediye Encümenınde yapalacatmdan talip· 
dar rln o günde mllracaatları ilAn olunur · 
d 1863 1-4-9-15 

1 

:~~,. ADAN ALI DOKTOR 
:;:.. Zekeriy~ ÖZVEREN 
::·;· bahiliye - Kadın ve idrar yolü Hastalıkları 
r 1• astalarını günün her saatinde kabul eder 
D ~ Cumarteai ve Çarıamba rünleri saat 3 - s e 
11 

' kadar parasız 
ımaı; K kö ıy• • ADRES : uru pru Trahom Dlapanaerl 
ıtd• kar91sında. 1701 1 - 115 .... 

Mallı,.. 

ASRI st~ııtJJAiD!\ 1 
Tan Sinemasnnda 

s;,~a;e BU AKŞAM s;~5e 
Bütüd sinema peresti,kirların 1n 

göz yatları içinde 
Robert Taylor - Vivien Leıgh 

yarattıkları büyük aşk ve gönül 
macerası olan 

Türkçe Sözlü 

Yaterlo Köprüsü 
Devam edlror 

Bugüngündüz ?. ,30 da iki şaheser birden : 

Vaterlo köprüsü - Mavi ku' 
Pek yakında • • Pek yakında •.• . 

BUyllk artist SPENCER TRACY 
Kara Güneş 

Şaheserinde 

BUtDn istanbul 
halkını 

Ağlatan film ? .. 
~-Bayanlar!--

Şüpheıiz takdir edeniniz ki, güzel koma,, g-Ozel 

biçim ve dikim ile keodlıini g-öıterir . 

TERZi MAKBULE NiL 

BU AKŞAM 

iki Büyük Macera 
ve Heyecanlar Filmi Birden 

1 

Bob Baker'in yarattığı 

Ölüm Vadisi 
Hareket - Heyecan ve· serouzeşt filmi 

2 

George Obrien 
Tarafından temsil edilen 
Kanunsuzlar geliyor 

iki bUyük ve heyecanll filml birden 
seyretmek için büy Jk fırsat 

Bugün 2,30 da : Ölüm vadisi • Kanunsuzlar geliyor 

Pekgakında 

Cin Batakhaneleri 
................................... 

iLAN 
1- Elinde alaturka ve alafranga hazır nal ve mıhı olup da 

Asri . Sinema caddesinde Cıımhııriget 
okıılıı karşısında DispanHr sokak 

.__. satmak iıteyenlerin, 

Halkevi reisliğinden: 

2- Alaturka ve alafranga nal imalinde ihtiaaıı ve bunları 
yapmak için imalltbane ile düzeni olanların -malzemeıi 
verilmek ıaretile- bu işi yapmak isteyenlerin S NiHn 
942 tarihine kadar MERSIN'de Posta kutuıu «175• ve 
ANKARA' da Orman Çiftliti Poıta kutusu «) :r; e sarih 
ıekilde müracaatları. 1867 1. 2. 3. ikinci lnönü zaferinin yıl dönümü 1/4/942 Çarıamba gil· 1' 

nü saat 18 de E~mb salonunda törenk kutlana~k Ve o ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gece orkestramız tarafından bir konser verilecektir . 

Girit ıerbeıttlr . 1864 

T. iŞ BANKASI . 
KüçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KIİ,IDELERı 

l ŞıılHıt, 4Magu,JAfrıdos,2/lcincite,rin tlU'i/ılerlnde gapılU' • 

---·1842 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Uralık 

3 " 1000 .. 
2000. -
3000. -

Ura 

" 
2 " 750 .. - 1500. - " 
3" 500 .. - ısoo- " 

10 " 250 .. - 2500. - .. 
40 " 100 .. - 4000. - ., 
so" 50" - 2500.- " 

200 " 25 .. - sooo. - ,, 
200 n 10 " - 2000. - " 

TUrklye 1, Bankasına para yat1rmakla yal· 
nız para blrlktlrmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 
••mande talllnlzl de den•"''• olur•unuz. 377 

TARSUS RADYOEVi 
i 1an1 

Radyo Sahiplerine 
Yeni açdan müessesemizde her türlü 

radyo tamir edilir. Onat pili ve akü· 
mülitörle çahtan radyoları 'ehir ce· 
reyanı ile, ayni zamanda ,ahir cere
yanı ile çah,an radyoları da Onat pili 
veya akümülatörle çah,tırmağa tahvil 
ediyoruz. Adres : 

TARSUS Atatürk caddesi 
No. 4 RADYO EVi 
MENNAN EROZAN 

Tabela-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan· 

beri lstanbul, An· 
kara ve lzmirde· 
çalltmıt olan de 
Aerll sanatklr 

Faik Gülenay 
at61yemlzde ite 
batladıAını bildiririz 

-BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul Eder 


