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d .. ıi rötOrmekte olan Dumlupınar vapara 

bal'lla hareket r h,i,tir. Dumlupanar 26 
Nııaa paıar rilnll Pire'de olacaktır. 

Yeni mahsulün 
arif esind~ 
~raat Bankasının yardımcı bir mübayaa 
~Üess~sesi ola~ak piyasai'ya k-;rışması çok 
faydalı olacaktı~ 'k;.;;;hnd;yız. ----

------~ ........... ---~----~~~~~~ 

~ Yazan : CA YiT ORA L 

Ç ukurova yeni habubat mab. 
ıalilne her rlln biraz daha 

Jakl14ıyor. ~Belki de yiraai, yirmi· 
b8' rüoe kadar Çukurova'da Uk 
.. •hıul olaa arpalar blçilebilecektir. 
Arpa aıabaulllnila baıtınkil görll
DÜfüoe bakıhraa, kurtulmqa ben· 
zemektedlr. Hattl arpalarımu bizi H· 

vindirecek derecede üınidli rörün
••kt,dlr. Fakat baiday mabıulü 
için henüz tlmdiden bir tahminde 
bulanmak dotra detildlr. Müıbet 
veya menfi bir tahminde balanmak 
için daha vakit erkendir. Bananla 
beraber baiday tarlalarının lfÖde
rifl de ortala1aa bir mabı•l lhnidi
ni vermektedir. Fakat havaların 
milaait rittıği '" günlerde bayırı. 
bir yaioıuran yığma11 baiday 
mahsulümüzün de verimini ve be 
reketini vasattan d aha üıtüo bir 
vaziyete getirebllir. Şu halde ama· 

aat görllnlJşe ve göıterişe gQre 
bu aene Çukarovao1n hababat da
rama fena olmaktan ziyade iyice 
ıararaız bir hasat mevıimi yapı-
lacı ğı tahminlerini arttırmaktadır. 
~sen toprak mabıulleri için da. 

• ne •ıırı bir nikbinlik ve ne de 
akıi ~ir köt6 - - - d 

l gorııı otra bir fey 0 ••az. Ziraatta L 
1 ket 'f en •ıu lıca hare· 

ı rattan ve t f . 
ve d h , • ntten kaçınm•iı 
L 

1 
a 11Y•de ıaahıalün idrakine 

"'•du mllıbet 
lercle k veya menfi tahmin 
•tUri ço ilatiratlı olaaiı icap r. 

bataı~ilııkıı ölçbilı iddialar çok 
neticeler d -

ba DO~ta ' 
0 rurabmr. Biz 

catıı. &erinde fazla durauya· 

Yalnız haaat 
lllüıtahıili dtıflllld::vıhai 1relirken 

eden en mGblm bir 9Q ve • .. tal 
Ba da mahıallln ne .~e vardır. 
kilde Ofia taraf andan .~.::~e ıe 
tıdır. ıaaca. 

late IDillllflflmlzln llllntaL-
1 t • d ıq .... z yare ın en ıonra artık ba .... 

le de az çok aalatılmıı flbldir. 
ÇGnkil bir mnıtahıll için filnde 
~n beıyilıdea fada arpı yeya 
Of ld.y JBldll arabanın Toprak 

ia .. baruaaa hattl birkaç ım· 

barının Öollnde toplandıtını tör• 
mek zahmet ve beklemek lbalumla· 
rındao biç de hop 1ridecek birtey 
detildir. 

Çakarova milatabaili İH yar· 
.ıan diğer mantakalanaa nazaran 
daha fuklı bir vadyettedir. 

Bıtlca ziraat sahalarımızda müı
tahıilin mıbaalilnü bekletebilmeıi· 
ne ve ıakhyabilmesine rapen Ça 
kurova'da mnstahıil hemen ha1at 
etmek ve , hemen pazara getirmek 
zarnretini doyar. Bunun sebebi de 
açıktır. Zira çiftçi buidayını uta 
rak pamuk tarlalarmı çapalatmak 
mecbariyetinde bulunmaktadır. 

O halde Çakaravalı köylü, 
çiftçi, bily6k ziraatçı, hepsi de Ç•· 

bık huad yapmağa ve çabık sat
••ia mecburdurlar. Ba zararın kar· 
f11ında her mibtabıUin ba Hne ne 
şekilde Hbf yapabileceiioi düşiln· 
meıl kadar tabii bir ıey olabilir mi? 
Ôyle anlaşılıyor ki, bilbasıa mu· 
bitimlıe de relerek ve yerinde 
esaıh tetkiklerle vaziyeti görmüı 
olan iaıe mnıtetarımızın, Çalr.aro 
vahnın bu haklı dü4ünceılni ehem· 
miyetle göz Önünde tutacaiına 
hiç 4üphe edilemez. 

T ablatlyle btıyllk bir teılr.illt 
y11pmakta olan iaıe mlbteprlıpın 
bu lcil vaziyeti kartılamak için ne 
ribi tedbirler alacatını tamaaile' 
bilmiyoraz. · 

Yalnız haber aldıtımıza pre 
bir tarrftan toprak ofiıinia mtıba. 
yea11nı ıehlrde yine dnam ettir .. 
ce;ioe, diier taraftanda köylefde 

alım unılQniln tatbik edllecti'ine 
bakılarsa, ticaret vekaletinin ba 
nokta ilzerinde de durdataaa inan-

mak llzım r•lir. Ancık bizce ba 
mllbavea itine ziraat banka11da ka
r11tırılıraa biç de fena bir it · ya · 
pılınıı olmaz. Çünkil buı çiftçile 
riıaiz vardır, ki banlarm borçları 
Yalnız ~ ziraat bankaaınachr. Me•ell 
b• ribi çiftçiler borçlarının bir 
ltıamını hababat mahıalilnden öde
:-" için ziraat ban~aıına bajday 
d .,. arpalarını retirir ve banka· 

,.• ;•Jca 16re derhal, ayni ınnde İ 
ıya teabit ederek mabnlll alır 

Bern 24 (a.a) - lıviçre tel· 
rraf •i•nll, Ruı Cf pbeıinde, hasa
ıiyle cenup bö geainde büyük Al· 
man kıtalırımn yıiılmalr.ta olduia• 
ou bildiriyor. 

Stokbolm 24 (a.a) - Stolr.holm 
Tidiogeo gazetesinıo Berlin anha· 
bırindeo aldığı malOmıta fÖre, 
Starayarusaa da Ruılar tarafından 
çember altıoa ahnan 16 acı Al
man orduıa düıman batlaranı yar· 
mlf ve Alman ana kuvvetlerine 
katalmııtır. 

Bertin 24 (a.a) - T eblii : 
Donetz bavzaımda b6cam hareket· 
leri muva1akiyetle neticelenmİf ve 
bir 1&rınç, iki ticaret gemisi uaara 
ağratılmıttır. 

Cephenin 4imal kesiminde mıın

forit bir düımao rrubu imha edil· 
mittir. Cephe rerisinl temizUyeo 
Macaf kıtaları bir boltevik çete
ıini yok etlliftir. Lapoaya'da dai 

Hcalanaııa bir dlifman hllcumuna 
atar kayıblar verdir•ek plbkllıt· 

mü4tllr. 
Mıltaya dalia halinde akınlar 

yapılmlf ve ciddi haaarlu verdi 
riı.iftir. Dea1z altılarımız Amerika 
açaklarıcda ve antU denizinde 
35000 tonluk dOtman remisi batır· 

m14tır. lnrilizler bomba tıyyareleri 
4imali Almanya ıehirlerioi bomba· 

1&1D14lar ve bir çok ltimaenio ölü· 
müne aebep olmuılardır. 

Mar•t•I Peten 
86 r•tında 

Vicby : 24 (ı.a.) - Maretal 
Petain barlln 86 Mneaini katla· 
makta: fakat geçen aeneld gibi • 
baoun biç bir r81mİ tezabür~ta 
veıile olma11nı iıtememektedır • 
Marefal , ba yıldönilmOnll yalıuz 
aileıi efradı ve yakınları ara1ında 
katlayacaktır. 

ve çiftçinin borcundan mahıup ya· 
parsa, bo hareketin de hem zlraın 
iflnl kolaylqtırm•i• ve hemde top
rak ofitinin ylk6oll hafifletecejiae 
ılpbe edilemez. Bildiiimize naza· 
ran ziraat banka11 ıimdiye kadar 
böyle bir aıalll tatbik. etmekt~ idi. 

fakat bizim teldifımizle Zıraat 
Bankaıının milbaya uıulil .ruanda 
bir fark röze çarpmaktadır. Ziraat 
Baakuı ıimdiye kadar mahıalll 
almakta ve çiftçi beıabma beklet• 
mekte idi. Halbakl timdi fiyatlar 
belli olduta için baua da lil· 
zam blmamıtbr. Ba itibarla Ziraıt 
Bankuının da yardımcı bir mil· 
bayia mlle11Heıi olarak piyuaya 
karıteaıı az deiil, çok faydalı 
bir lı olaniı kanaatindeyiz. Bizce 
eaaı olan çiftçinin, kredlnin daral• 
dı;ı, masrafın arttıiı bir mevıim· 
dtl!I paraaız bir vaziyette kalmama11 
ve pamak mabıaln ü yetiıtirmek 
için m6fldlller ve ınçltıklerle kar 
1ılaıma11dır. Barıan da temini an· 
cak ve yalnız mGbayianJD ınr1tle 
yapalmaaile mlJmkiladllr. Onunçlln 
ba ılltar larda ba it için bir d•ha 
dilekte balanaıalr.taa keadlmiıl ala· 
..... baluayoraı. 

B. M. Meclisi 
TOrk·Rumen 
ticaret anlaş-
masını tasdik 

etti 
Ankara 24 (a.a) - Büyilk, MiUet Mecliıl 

barllnkil toplaotı11nda Tllrk - Ramea ticaret 
anlatmaları ve merbutlarının t11dikiyle maden 
ırama ve işletilmeıl hakkındaki lraııan llvilıa· 
larJnt kabul eylemit va kazanç kanaDa llçllocil 
maddo 13 ürıcü fıkuıoın ve me1murların tale. 
be olamıyacakları haldundaki kananan 1 inci 
maddetinin deiiıtirilmeıine dair llyibalarm da 
birinci mtrzakerelerini J•pmııtır. 

M•clis puarteıl tnplllnc•ktır. 

Perapalas Suikasdı 
Otel sahipleri tarafından, lngilte- B o m b a 

renin eskiSOfya Elçisinden hadisesi 
442542 LiRA ~~buldaki , •• 

T AZ M l NA T 
bitler muhakeme-

ISTENIYORI 
lıtanbul 24 (Huıaıi) - Anka· 

lıtaobul 24 (Hususi)- Geçen aeoe martta, Perapalaa otelinde bir rada, Atat:1rk Bulvarında Almanya 
infillk olduia, on kitinin ölümü ile neticelenen bu bidlaede otel bioa11. Büyük Elçiıi Von Papen'e kartt 
ın havli basar ıördüiil hatırlardadır. Ôirendiğime göre, otel aahibi yapılan ı\likaad teıebbüıll maha· 

Ferit Kemal ile Miıbab Mabayeş, vokua relen huarı ödetmek makaa. itemesin!, A11kara ıtır cua mah• 
diyle lıtanbal Aıliye Ticaret Mabkeme~iııde ~ir za~ar ve ziy~? dava91 kemeıinde ayın yirmi dokusaoc. 
açmııt1rdır. Dava edilenler, şııhaen lrırılterrnın eakı Sof ya elçıaı Rendeli çarıımba ıünü 1abıhı devam ol•· 
ile eaki S< fya konıoloıu Brenan, Viı lı:onıoloı Stanley Heriıon, hava nacaktır. Mabkemr; cAnkaradaa 
ate4ul Arthar Patrik, ıefaret ıifre mema~a ~avit Betlel'dir. lstarıbala ritmiı olaa pbldlerd• 

O tel aabipleri, ba :revat, otelde kendılenne ayrılmıı olan odalera elbı-ı Jataae 
Mef baret in ıha.ren c au .,. 

yerlettikleri ıırada, Davit Bettel tarafından retirilen çantalardan birin· baldaki diter ıabidlerin de öall· 
de buluoan bir bombanın patladıiını V• ba yilzden otel binaaı ile İçin· _ d lı' c bede basar balandanl 
deki 9111anıa htrap oldurana dava ae.,rbi olııra~ iler~ .. ıü•üyorlar. Da. muzl e .ı lnr mOcldeiamamtlite mi 
vacılar, faiz, mahir eme masrafı ve ve' ilet ücrrtı harıç olmak Ozere za mı arı 19 L 

1 2 2 l kL ,. vasılma11nı» .. arar qbr rar ve ziyan tumioah olarak 44 54 lira ta ~p ehıektedirler. ze .e ' d lr' h'dl 
• • L • b l t fıtaabal • ı ıa ı er araııa· Dava olananlar bal• n memleketiaıızı ter .. etmıı a undukları için, mıı ı. 

L B Kadadro aıil HlrliljiJ memurla mahlı:•me i'ioea tebliiat yapmıia .. arar vermittir. u teblitıta kanuni dına dd Selimi Vardar, Beyotlanda 
mGddeti İOl!inde cevap alınmıdıiı takdirde dava, rıyaptarında ıe1ri1JI r 

T .ı1Q9 11yıdı kapıcı Kirkor Talcfor. takip edecektir. -..;, 

============================::::- yaa, Beyotlanda •Yardım• apart .. 
maaında oturan Ôj•ni Abdall•b, 
Çartık,.p•da tiltllncO Yuıaf Atala, 
Beyoilunda berber f ,.tbi Karaçay, Cif tçi 

otomobilleri 
lklnclte,rln aonuna 
kadar ltlemelerln• 

mUaaad• edlldl 
Ko.ordinıııyon heyetinin 13/4/~42 

rllo ve 311 •• ,ıh kararına sror•ı 
4 5 6 12 ıs ı9, 21, 22. 23. 26. 
90, ioi, ı2o, 121 pllka n...,..., 

Pamuklar hakkında bir 
koordlnaaron kararı 

f m•lıab1ri-
Anhn: 24 ( Hıııaı J ko• ulap 

mi:ı.dt<rı) - HüwOmett; e mDbıyıa 
Ziraat B ıokaaı ıar1fı21İ~ t/941 ta 
olaıan pamaklard•~ )lalar için de 
ribındeo evvel ko~•ıyoa verile 
bınhya yllad• i fr Koordinasyon 
celı.tir. Ban;.., •beyetince tasdik 
karan Velu 
edil mittir. 

, . beJediy .. inde kayıdlı oto 
Ad:fuerİD Seyhan vilayeti budud 
::: dah•llnde lkinclteırin 1942 ıo
o•• kadar aeyrisef erde buhınmala 
rına mllıaade edilmittir. 

Beyoi anda mıınav M.,hmet Göt· 
men, Beycıtlonda manav En,,., 
Baydar, Be)otlunda lokantacı Ah 
met Kayalar, Beyotlunda «Cilzel 
manzaralı» ıputımatıda otQfaD 
Moiz Ôzllel vardır. 

Sonların muhakeme ıünn An· 
karada hazır bufonduralmalarınıa 
temini lstanbala bildirilmlı ve 11• 
zım relen tahsisat da rl>od,.rllmlf~ 
tir. Kendileri, mahalceme tarih 
en yakın bir rtınde yola fi..,_. 
caktar. 
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ASKERLiK:--

Ruslar Alman
1 

saldırımını nasıl 
• 

durdurabilirler? 
Şark cephe· ~ ler boyunca mey• 

tinde Almaolarao Büyük mikyaata karşı dana retlrilendir. 

uk müıait tarsatt• taarruzıyla Almanla- Hatbukı bu sah~ 
ve hava şartla- da Alma~~ Do· 
r1nda aaldarmalar1 r 1 n durdurulacağını neçi birÇOk yer· 

ae kadar mutlak pek tahmin edemiyo· lerde prka reçmlt 
ise Sovyetleria lerdir. O halde ba 
ellerindeki bıltlın ruz. Sovyetler için en nehir boyunca 

va11talara kullana• büyük ümit, bu kış es- sağlam bir mevzi 
rak bana ka"ı d . • tatalamaz. 
koymata .. haz1r· nasın a ımal ve teşkıl Daha reride· 

!andıkları da o ka· ettikleri aktif tank. ki Don nehri ise, 
dar muhakkak • Sovyet müdafaa 
iki taraf, batıl sa var vasıtaları . olsa mevzilerinin ilti-

• .ı~ı~mıoın !er· gerektir. mekatini ,ayal şi-
leraaı ve iabka· - :xc o=::ıxococcoocoı:>:: : : :•::::: : :•:•:•:x:c mal -canap lia· 
metlerini bilerek hazırlanıyor. Ba tanı taklbetmlyor. Evveli cenaba 
Ukbabar savqınm bir ölüm kalım ıarkiye, sonra cenaba l'arbiye doi 
işi oldajılnda iki taraf da şüphe ru bir istikamet takibederekıKara· 
etmiyor. denize döklllllyor. 

Zaten şark cephesindeki mu· Biaeaaaleyh metali Doieper 
harebelerin bqlamuıadan barllae ve Doi•ter'ia 1941 mabarebele· 
kadar Sovretlerin biç bir yerde rinde Sovyetlere gördükleri hizmet· 
çetin muharebeler vermeden, bü- lerl röremez. 
tlln kuvvetlerini ıarfetmeden rerl- Yalaız Sovyetler Roıtora da· 
ledikleriae ıahit olmad.ı,. Ôollmüz- yanan aol yanlaranı zırhlı orduların 
deki muharebenin de bandaa baı· kolaylıkla düıilremlyecelderi ıekil· 
ka t•kil röttereceji akla gelemez. de tahkim edebilirler. 
Ba Hbepl• ba çetin mllcadelede Ba ıehrla raptın ve ıimalden 
Alman saldırım tarzını tahmine Don nehri tarafından çevrilmiı ba 
çahfmak kadar Sovyetlerla bn ıal lanmaıı, mOdafaa11na büyilk imkin 
dınmı ne suretle öoliyeceklerlnl lar veriyor. Geçea sene de Almaa 
besaplamaia uiraımak da o aiı· lar ancak çetin·maharebeler ve u-
bette meraklıdır. zan çarplflll&lardanı ıonra harayı 

Alman taldmmının ınklet mer- ele ıeçirebilmiflerdi. O halde Sov 
kezi Karadeniz sahilindeki Taran· yeller tahkimat sayeainde el.hı 
rordan Kurak .-hrine kadar de · ziyade sol yanlar1nı mabıfaza ,al 
vam eden Doneç havu11ada ola· hna alacak H bunan ıim.Unde 
caktır. Alman aalcbrım tiblyni ite diier •uıtalarla Almanları Ön• 
1939 danberl ve bilhassa geçea lemei• çalıpcaklarchr. 
HH Ruıyadaki harpler dolayııile 2 - Sovyetluiiı bu kıt •ao&· 
beW 111aayyeo bir aabayı hedef ta· ııada en ziyade ~ tukaavar toplar 
tarak banan iki yaaıadaa, zırhlı ve baolano z1rh delen mermilerini 
ordalarla yllldenip çevirmek, Al· iaal• çalııbklarma ınphe yoktar. 
manca adile bir .. kazan• yapmak Zaten 1914/18 harbile 1939/42 
ve sonra ba kazanm içeriıini plya· harbinin aruındakl en bariz fark, 
de ordalarile temizlemek, yok birincisinde alıbUdliJae arar çaplı 
etmek. toplarla iş rörGldllitl halde, ikinci 

Alman tablyesi harbde knçnk çaplı, tayyar• ve 
tanbavar toplarıa en büyük ebea 

ve Sovyet mUdafaaSI mi yet kaıbetmlf• olmuıdar. 

Ş imdi Sovyet mildafauı da 
ıüpbuiz buna rör• tertip· 

leoiyor. Sovyetler lillhlarmı ve kıt· 
ılarıoı bana röre hazırlıyorlar. 

lak olarak Sovyet mlldaf auıaıo 
Alman :11rhb ordalarını dardarma11 
ve kazanın meydana relmeıine mioi 
olması tarttır. Moıkova ancak ba 
kuanm meydana relmedi(i için 
kartalda. Cenuptan ve timaldea 
kqatmak iatiyen zırhh ordalar klf, 
kar ve baıurlınmlf Sovyet mevzi. 
leri öollnde ilerliyemez oldular. 
Etraf sarılımayınca da imba ola
madı. 

Keza ln,Utere ve Amerikanm 
da ba kıı en 1~yade ba toplar ba· 
lumından Sovyetlere yardım etm• 
ie çalqbklan temin olaaabllir. Ka 
oaatimizce önllmüzdeki ilkbahar 
barbeade de en btıyilk rolü ban· 
lar oynıyaca ktır. 

Eter Sovyet Raı1a eUode ka· 
lan ıanayll• en afak piyade birlik· 
terine verecek kadar ba toplardan 
yap ... datıtmit ve cephane tkma 
lial de t....U. etmipe, zırhlı vuı· 
talara ka"ı mlldafaa fU8'Dı o nls· 
bette arttırmıf demektir. 

Zırhlı kavvetlere ka"ı mavaf 
f akiyetli mlldafunıa y•gloe çareıf 

BUGON 

Telefon konuş
maları artıyor 
H • memlekette telefonla ko 

DllfmaJar fİttİkçe artmakta 
dır. 1939 telefon i9tatiıllttae fÖ · 
re, en çok telefonla koauıolao 
memleket Amerika Birleıik dev· 
letleridlr. Amerika Birleşik dev 
!etlerinden aoara J•panya, üçün· 
Cll olarak ta Kanada rellr. 
ti' Avrupada en çok telefÖala 
konuşulan yer Almanya, ikinci la· 
riltere ile lrlaadadır. 

ı Amerika Blrleıik devletlerin· 
de senede 27 milyar 500 milyon, 
Ja~y~da 3 milyar 326 milyon, 
kanacfada 2 milyar 265 milyon , 
At .. nyada 2 milyar 376 milyon, 

ln,.lltere ve lrlandada 1 milyar 
590 mUyoa. Fransada 847 milyon 
206 bin, lı•eçte 842 milyon te· 
lefon koaqma11 yapdar. 

Bunlardan sonra Polonya, lı
pany•, Danimarka relir. Amerika 
Birl94ik devletlerinde insan başı· 
na senede 222 muhavere dilfer. 

• 
Talıta •• 
lcdlıt 

ogelcka6ıl11r 

Son gilalerde 
ıehrimizde alt· 
ları tahta ayak· 
kabı riyen kız 

talebelerin 1ayıaı pek arttı. Köle· 
le ayakkabılarm a t • ı paha11 
o 1 d a t a bu ~ifada, tahtı •· 
yakkabının kadın, erkek bUyilk· 
ler için de bir moda haUade ta· 
ammilmüoü rönülden dile••••· 
i• imkan yoktur. 

Avrupa 1Decmualarındaa öi· 
rendiiimize röre, Franaada da 
köHle ve deri pek alyade aıal· 
auıbr. 

Banua için deri yerine ııluı· 
tınlm11 kiiıt, kÖtele yerine de 
tahdadan ayakkabılar yapıl • 
muma baılanmıttır. lak olarak 30 
milyoa tahta taban hazırlanmak· 

tadar. 
Kaiıt, mukavva da odandan yapll· 

dıtına röre, Fran11dar tamamen 
tahtadan ayakkabı fİyecekler de • 
mektlr. Ayakkabılar çok acaza mal 
olacıktu . Banlann uzun mOddet 
dayanacakları da temia ediliyor. 

halen budar. 
~eaiı mayo tulalan b .. ba 

toplar kadar mlleuir ve aktif ola· 
mas, hemde SoYJet Raıyaaın bü· 
ytlk kömllr auabü ve mıntakuı 
eliDd911 çıkıalf oldutaaa röre, ba· 
na yetecek infilak madd•ı balma· 
ıı da fllpheUdir. 

Sonra bunların toplanmaaı, 
imhası, redlkler açılma11 da kabil· 
dlr. 

Alman ordular1n1n 
gerilerine yapllacak 
Rus saldırımlırı 

Saldıran Almu ordblarının I'• 
rUerlne dotra baıka taraf· 

lardaa yapılacak 11tratrjik ebem. 
C Devamı Gçllacllde ) 

,Ankara'da 'Elektrik 
Otobüs ve Tfalnva 
Polatlı' da. büyük 
Bir Baraj Yapılacak 
-- Kurulacak bir tabrlkarla Ankara 

v• clvarenın elektrlk cer•r•nı 
•cuz temin edllecek 

--
Ankara 24 (Huaut) - Nafia Vekileti Aokara'yı ve civuını ıllka· 

dar eden mühim bir kanan liylhası hazırlamaktadır. Polatlı clvannda 
Sakarya nehrinde Çailayıç mevklinde büyllk bir baraj yapılarak hükO• 
met merke1.i ve civarının bütila elektrik cereyanını bol bol ve ucuı te· 
mia edecek bir fabrika karalacakbr . 

Buradan yirmi bin beyl'lr kuvvetinde elektrik cereyanı istihsal edile
cetl anlaııhyor. Ba tareti• kömllr ve sair muraflardao izamı surette tasar 
raf edilecektir. Barajın 40 metre yilksekU;iode olacaiı; yirmi metreıinin 
temeli 20 metresinin .te yllkHkliii temin edeceii ınlqılmaktadır. Milli 
Şefimiz bu muele ile çok ciddi alakadar olmaktac:br. Hazırlanan l&yiha 
ile barajın inıa tahsisatı latemektedlr. Barajın ve fabrikanan 2,5 HOede 
biteceti tahmio olunuyor. 

Bu işle yakından me11ul olan Aakara vallal ve belediye reisi Nevzat 
Taadogan ba veıile ile Ankara'da elektrikli otobüa ve7a tramvay ltlet· 
mık için timdidea tetkikat rapıyor. B• h .... t. haarlanaa proJe ine• 
leamektedir. Tuavvara gön Aakarum blylk cacldelerlade tr.mvay ve 
diier ikinci kllllD caddelerinde elektrikli otoblia lfletllmetl mevı1111bablıtir. 

Çok ciddt tatalaa ba tasavvar tahakkuk edince Uç Haa sonra An· 
kara bambqka bV çehre arzedecektir. 

ilk b•h•r •tl•tlzm 
mUaabakalara 

Bugün saat 15 de ıehlr stadında 
" ilk bahar atletizm mü!iabakaları " 
yapılacak tar. Mllubakılar 100, 200, 
400, 1500, 5000 metre ıllrat, 110 
ve 400 metre maalab kotalarla 
gillle, diık, cirit, çekiç, yllbek, 

azan, ıankla atlaaalar ve Uç adım 
atlamadar. 

Meralnd• r•pılan futbol 
k•rtll .. maler1 

23 Nisan bayramında Mersin· 

de Adana reaçllk kalübü Ue Menio 

idmanyurda futbol takımlan ara. 

ımda yapılan maçta Menio idman 

yarda 4-2 kanomlftır. Dealz harp 
okalu takımı ile albncı deminpor 

l'ençllk kalllbü araıında yapılan 
maç rllrOltnın olmq ve neticede 
2-1 harp okulu maçı kazan81fbr. 

Her iki maçın revantı yano 
ı•hrimizde yapılacaktır. 

Okullarda der• kealml 
ve lmtlh•n 1U11lerl 

Ankara (Hoıaıi) - Ôjftodi· 
ti•• röre maarif veklletl, bir 
iki güne kadar orta obl ve llte
lerde derı kesimi •e imtihan fÜa· 
lerlni ilin edecektir. 

Her ıene oldajıa riW. okallar· 
da denlerin may111n ıoo baftum· 
da keıilmeai ve haziran hafta11n
da da imtihanlara bqlaDJDUı mah· 
temeldir. 

l 
M••rlf bUtçealn• 

reni tahaleat 
Ankara 24 (Haıaıt) - Önü• 

milzdeld dera yılından itibara re
zlci köy demlrcWtt .. maranroz• 
calatu kartları da tetla olaoaca. 
imdan ba muraflara karııbk ol

mak üure y•I Maarif btıtçeaine 

reç• HUdta 130 bla Ura fazla. 
aile 239 blo kllnr Ura tahaisat 
konmqtar. 

Mealek okallarınm aakioe, mal· 
ıeme ve t .. isat ihtiyaçları için de 

yeoidu 200 bin lira 1arfı lizım 
relmekttdir. Surla Nnat okalanda 

ve Buaa Necatlbey kız eutltll· 
aüade yaptırılacak bioalann ana· 
ları da saba alın .. k üzeredir. 

Yeni Yedek 
aunıl•rımız 

Ankara 24 (Hasa1t) - 16 ncı 
dene tahıUiDI manffaklyetle biti· 
rea yedek abaylann and iç•• H 

diploma tevsii töreal ba camarteıl 
f8nU [b•ilD]sut 14,30 da Yedek 
Sabay okalanda yapılacaktar. Ot· 
d•ya Utihak edea yeni yedek ıa 
bayları•ız ayni r&olla Nhabı Ulaı 
meydanına l'•l••k abideye tören· 
le çelenk koyacaklardır. 

H•lkevlmlzl11 çarlı. •il• 
topl•ntıaı 

Ba ak.fam ... t 18 de ha1k• 
vt.ız tarahadao bir çaylı aile top. 
laab11 tertip etlillliftlr. Çok aami-

SABUN 
standa 

bir nizamn 
hazırladı 

Ankara 24 (Hasaıi) -
ret V ekileti ticarette 
men'i kanununa istinaden 
nonaları hakkında bir n 
me hazırlamıı ve bu aiz 
Şorayı Devletin tetkikiadelt 
çerek Heyeti V ekilenin tal 
iktiran eylemif tir • 

Ba nizamname ile dahildi 
veya hariçten ithal edilerek 
şa çıkarılan muhtelif 1abt' 
tozlan ba nizamnamede 
len ıtaadart normları haiz 
tar. Tababatte knllanılao 
mabtellf ilaçları havi .._laa 
banlar ile mayi aabanlar 
zamname bükümleri harici 

Nizamnamede evveli 
lar tarif edllmekte, sert 1& 

yamupk sabanlar, hraş 
toza, dokuma sanayii ıa 

ipek meoıucab iflerinde k 
lan aabuolarm tarifi yapı 

müteakiben birinci nevi , 
.. bunları, reçineli çamışır 
ları, arap sabanları, birloci 
tuvalet sabanları, rtilerin~ ~ 
Jet 1abanlar1, llraı ıabııai"!. 
difer aabanlırın ne ı.nretl• 
edildikleri anlatalmıktadar._ ~ıl. 

Ni7.uınamenin haıaıi bP"I 
lerlade çamqar 1abanla,.; 
25 ve SO kilo olmak llzert 
veya tahta sandık içinde k 
lacatı, ba sabanların bet 
makavva kata içine de k 
lec•ii taarih edilmektedir. 

Ba nizamnamenin netti 
binden itibaren alb ay ı 

nizamnamede röıterilen 
haricinde saban imal ed 
1ataalar hakkında zabıt " 
tatularak tecziye edilece 

M•r•• ekmek k•r 
Mayıa ekmek kartlar109' 

jıtılmaııaa 27 nisan puart 

nOnden itibaren baılanacakj 
ziat bqOn fmolarda ıaat 2 
on dokuza kadar yapılacak 
yıı cama rllall akıamı son• 
cektir. Dördilocll ıayfamıs~ 
lediye reiıliji Uiaında dab• 
izahat verilmektedir. 

al bir hava içinde neı'eli 
aaat reçirmeie veailo teıkil 
ba toplantılar büyilk bir al 
memnunlukla karıılanmakt~ 

ş=mdi Almanlar hava ıartla
nnın kendilerine mllşküıAt çıkart· •==============================================================ı====~ 

111 Tarihi Roman : 20 1 
mıyacaiı, kendi hareketlerini dnr· 
duraauyacatı zamanı ••çecelderdir. 
O halde onları durdurmak 1alau 
Sovyet mlldafaaıına k.tacakbr. 

Sovyetler zırhlı ordalano aal· 
dınlmuına karıı ııe rlbl tedbirler 
alabilirler? Onu araştıralım. Ban. 
larıa başbcall ıodıır: · 

1 _ Tankların aıamıyacak. 

lan m .. zller hazırlamak, 
2 - Tankları pek çok mlk· 

tarda kallanacalJan tanksavar top· 
iarile tahrip etmek ve dardarnıa~. 

3 - Tanklara karı• çok geniş 
mayo tarlaları vllcada retlrmek, 

4 - Şarka dojTa Uerliyecek 
bd ordalara k arıı daha rarptea 
.. rerilırlne dotra sald1rmak 10 

retli• dardarmak, 

Nehir manialırandan is-
tifade mUmkUn değil 

B• tedbirlerden birincisi So•· 
yellen pek mllıait rörllnmil 

yor. ÇIDkll tankları dvtluao en iyi 
,, kavretU _.._ l9IÜf ııehir· 

ZINDIKLAR 
•========================================:;:::::=== bqka bir ihtiyar papu daha •ardı. Çeh-

ÇEViRiN ı 
- Yapacak Oç vulfen var: lıyan 

edin mlltrikleria iıyaoanı batıracak, rü 
aahklr Kırlar kadınının saçıaı kelecek 
v• Keve ormanına giderek orada Ôzbek· 
lerln mwmer patlanaı parçalıyacakam. 

resi NpMl'I idi. 
- Piskopotla koaqtam we tayana• 

haJf'•t ce•aplat aldım • dedi. 
- Çanad ef911dimizia öldllitlnü IÖy· 

ledlnlz mi? 
- Söyledim. Bana Valinin han fi si· 

llla'a Beteayöler iizerine rittifini IOrda. 
VadJetl kendisine anlatınca hüzünlü bir 
eda ile batını aata tola salladı. 

- kızı1111a maraz kaldıtı tehlikeyi 
anlattınıa ... ? 

- Evet aöyledim. 
- Ne cevap verdi? 
- Hemen •nedecerlm. 

Pıpaı Valteri Haarik'e dönerek: 
- Piıkopoı HQretleri kiliıenln en 

renç pıpasınm yarın 8'bahleyln şafakla 
bwaber atı binmetiol eaar.ttı... Kiliıeaio 
en renç papalı kimdir? 

Henrik dBılloceli bir tavırla 
- Papa• Marton'dar dedi. 
Ba iımi ifidiace Papu Valter'ia 

{>ailDde her .., bir4mbir• a1dualanarord•, 

- Oo.. dedi Pitkoposaa isabetini 
ılmdl anhyorum. 

Hearik Papaı Martoo'n aramıia gitti. 
Blltlln bunlardan Çanad'ın kar111 birteY 
anlamamıı, hemen duaya bqlamlf olan 
Valter'e hayretle bakıyor, fakat blrt•Y 
söylemeye ceıaret edeml)orda. 

Bu arada Marton içeri girdi. Dal ka· 
dm bllyGk allka ile papum dik Yllcada· 
na yaklfıkh ve keskin çehreeini süzdü. 

V al ter genç papua döaerek: 
- Oilam • dedi • Piıkopot benim 

apmlı una hitıp ediyor. 
- Geller efendimizi dloUyoram .. 

- Yarın şafakla beraber ata atlı1a· 
cak·ve Beeenyö kmoa hareket edecektin ••. 

Martoa bqma bir topaz vurulmaı 
ribi ...... 1dı. 

Çehreai eneli ıarardı, ıonra kıpk1r· 
mızı olda. 

Ellerini i'Öbllae götllrdll. Çılıın bir 
balecaola Jrötıilnll delip çıkmak lıtiyea 
kalbini baıbrdı. 

V alter -6ılloe dev .. ı.ı 

- Peki efeadim. 

- Sonra Boiwar Fchnan'clan K•••·· 
ye relen bir hıriıtiyan km ....... t8bp 

anasının 1anına ptireceblo: 
Bu eaaacla Valbıin dal kaNı söze 

karııtı: 
_ !Jvey kwauı adı Z.aobia'dır.Fakat 

kendlal Aailka diye çajıralaaktan daha 
fasla boılanır. 

Martoa'an röfıü timdi daha bGyük 
bir hızla lnlp kalkıyordL Fakat yGıG pa· 
paılarıa earannriı •• •lltevazı ıGkOaana 
bulmaıta. 

Valter 

- Bana Pilkopoı toa olarak ıa t•o· 
bihd• ltulanda: otla• Martoa'a de ki 
dedL Geller dikenden incir, pbdan lalim 
toplaıaak iıtlyor. 

s'!':!!~ .!!..!!!~~.~ 
genç papı uk9cakladı ve öptil. 

Marton aeısiz adımlarla kilitey• 
ra ilerledl 

Hayretten ıaıkın bir hale dÖ 

olan del kadının timdi akh başını 
•• papaaa hitaben: 

- Rahmetli kocam Çanad'ıo 
yOz aıkerle baııramadıiı bir Jşi b• 

papaı hanri kuvvetle yapabilecek? -
ıorcltı. 

V alter beıaı bir çehre ile -""' 

- \ Sevfl kuvvetiyle • diye ~ 
verdi. 

- 10 - ,A 
Oıtat Henrlk, Valter'e mehdil•~ 

ıında Omode iımiade blrlıiain baloo ~ 
aa H bu adamın kır yollarmı tanıd ;JI_ 
biaaeaaleyh Martoa ile birlikte bo ~ 
mm röoderilmeıinin muvafık old.,... 
aöyledJ. 

Dewunı v .. -



, 
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. 
Bir okuyacnıa. ş• d•J•k h dllıaaanbia artaa 

b'd HllHyin c.. ım 1 1 ' ne ar- AvrapaJI yaıata-
4tiu:i~::r: s~rmuıı •b-.-k---b--d------ cak bir dilsen kar· 
IOnu DID, ea ) ay e en ne mak, işgal albo· 

1 
oda yenece- ' daki memleket• 

ğ ne hili inanı- leri, batti Almanya 
yyor muıarıu:ı: ? zafere ulaşan var yı daha birikiyd 

oltaa, her nastl ümit ılz beklet-
• bir kere müdafaa et••J• koyul mek ç·ok gOç olacaktır. Atmanr. 

11101 olduianuz bir inanda sonuna 1q1rbcı, parlak zaferlerin• rafaea 
k~dar iaadetmek illted~oiz için harbi kazanmış olmaldaa çok • • 
mı bu :zafere iaanll' aorünmekte :ı:aktır. 
denm. edJyonaa•z?» . Bu böyledir. Fakat Ja,.llterenla 

Hıç tllphe yok ki Cah1dın bü durumu zafere ve ıaJb• yaklqaa 
yOk meaiyeti dlifünceıinin eri ol- bakuaı;dan daha as qetio deflldir. 
maktır. Fakat o, ba davada, inan· Rasya harbi lo,.llterey• çok 
dıtı bir şeye, dotnı da çıksa, yao deterll bir yd uzandırdt, kanetl 
lq da. ıonuna kadar batlı kalmak bir d11tmaaı yorma ve yıprat .. 
şerefini değil, tuttuğu yolun baki- bakımından amalmaz fırsat oldL 
kıta çıkhiı iddiasını ileri ıllrilyor. Ancak, Almanya ba yaz Raıya 
Okuyucaıuna:•lngilizler zaf•i kazan 1 barblal kaunırN maddi •• manevt 
-.dan ben davayı kazandım IPI dayanma kudreti artacak, aue in 
Yordam. Demek ld m...aeyl biraa gilt•• ile lr.arıı karııya kalacaktır. 
diifnameye ve muhak .. e etmeye lbti· lnrilterenin rlttikçe artan dub 
Jaç var.:• diyor y AZAN kayıpları , A l • 
ve larilterenio za manyayı dar· 

•erinden blll ıüp Necmeddı·n Sadak da b•r•k•· ablo 
be eden bir oka· kadan daha a:a: 
JUca çıkmasına bir ııklab UJ· lqaa değerli mealektqımız iki ba natı dejildir. Şarkta eli boş k•· 
çak Jlldır ıllren uvaşta lnailtere lan Almany•, ln&'iltere ile havada 
~ebine, Mibver aleyhine beliren tür ve denizde daha çok ojTqacaktır. 
G alimetleri ıayıp dökerek ŞQ IO• Almanya, biltün ba aayretlerden 
::ca v;:ıyor: «Mihver ordaıanon ıonra, kendini tatar ve içerde da· 
,:.. alıa•ıttır. Bu orda için yınır11, harbi bitirmek için karıyı 
laıaak 11a:::.Z'taa devresi baı- çıkıp dövüımek Almanyayı karadı 
lıklv1&1 bit~ rlltere ise hazır· yenmek r•rektlr. 
havalarda ate.ı~· .~:~lat•akta ve Erer lnriltere ve Almerika, 
Alman ıehirleriae •ll ~~llalllii iki baçuk yıl lilren hazırlıktan IOD 
t i bo • peruudllz at· Al 1 ı mbalarla illa •tmekt d' ra, manya Ruyada ba derece 

lariltereaia ıaferiae hlı: ~·· utrqtıiı ıırada karayı çıkmular· 
nıyor diye gazeteci arkadaıı::: la, Ruıyada ifiai bitirmiş bir Al· 
••ktupla çıkışan sinirli oka- manya ile aa11l boy ölçllfebillrler? ,,-ca. onlar L- L 
Dan kendi ioanını banri temellere L • "" aadret ve cesareti •ere. 
da d . ce., sade .. 
• Y•a ıgım bilmediğimiz için bu lıtı • ID ce oaQm8sdeki yaz baz.,.. 
ıkl karşıt fÖrllın tartıp hanri ta · adar? Karayı çılup Almaaya-
rafıa haklı oldağaoa anlıyamıyaca- !::1en:~dikçe harbin kazaaalmıyaca 
iıı. r ınat lnrUiz ve Amerikan 

generalleri her nntuklarında aöylll· 
yorlar. b Alaıanyanıa harbi çoktan kay

t"ettiğini sıınanlar, her yerde, hat-
a belki Almanyıda var olduia 

rlbl, lnatlterenin ba işin içinden 
ç~kamıyaca;uıa inananlar ihtimal 
kı Londrada da eksik deiildir. Di 
Ylyı ne bir mektupla ne de b' 

L l • • t tr 
ma~a e ıcınde kesip atmaya imkln 
va~dır. Dövilfea devletlerden hiç 

• ~· ~oktar ki ıonaada harbi ken· 
dıslnın kuanaca· • ô 1 ama ınanmuın. 

y e olmaıaydı bu renksiz yakı 
Ve ylklRIQ lllrÜp a'ıl ' L' 

• " 6 mesıoe aıaaH-
nın ronlll razı olmazdı. Fakat, iki 

•tarafın zafer p91iadeki bv belir1iz 
iaaoına raiaıen biç L• . k d' 
Dl h ll aımıenın 80 1 
U en • tam rGveai de y-:>ktar. 

zua ıüren Jlpratma L--bl . • • 1 ...,. erın1n 

e:ııc ve hGcll tarafı btadar 
Almanlar çok lat-'---'; L• I 

-:ıı f -IWl'Qf &I n• 
.... z za •ine inanmu IÖrila 
kayaca gibi dllfilaebilsinl •ı ~-
n f •r. nrı· 
ı •a eri hakkında yalçın htadı· 

mı~ıo sar1ıl .. az inanına bizzat in· 
rHııler, sahip olabilmeyi ki•bilj, 
nasıl özlarlerl Gerçek olan ıadur 
ki barün lçia ne o ıırasız kötilm· 
Hrlite, ne ba qırt iyim1ellije yer 
Yardır. 

Al1Danya Jimdlye kadar birçok 
:a•;anlar yendi, reni~ yerler ••• 

ı. •kat iki buçuk yıldır Alman 
aaUletinin katlandılıiit. " --=•-
yokıulluklar ·•· oı•..-uor ve 
L-~ d Alınany•ya zaferler 
auan 1rmakla L - b 
m dl y uera er ıulha ver. 

• · anhı h lar aaiqdao R •1ap a dayadıiı 
111 harbi k ları -.lold . IOOsaz ayıp · 

Ba a, derıa yaralar açb. 
YU. Al111aaya hil""faJretlerin. ' ~"" vanaı ve 

nlden ... ı....ı~ topbyarak RasyaJ• 1e 
d -.na1a hazırla iL! •• ara11nd ._ aıyor. ıu 

a, IU ... Q 1 
ce çarpıt•• ko ve ma Hm• 
aaanya ba f rkanç olacaktır. Al . •e •r d • ,.._llaa So e ••dagaoa ba. 
d....._: vyet ord11lannı yok .. 
ikinci R~.:.·~ bir cephe Öallnde 
h yetmir•cekı:•aı l•çirmeye taka 
diil ribi k-..,: R•ı harbini dU .. 
mını qaa ba d:::_~~ dayao1• 

bitkin çıkacak, ~;::-a- Joraıua, 
olmıyacaktır. aallaa erltnaif 

ÇGnkll, ba barbde 
01 olaa lnrHtere h••• a .. d....._ 
1 ... ayakıa.a._ 
ariltereyi yenmek - R ...... 

bi d bJa L-
D en ıoara - bDsbütiln ~ 

dqıoı çıkacaktır. 
lafiltere ıalba yanqmacfık 

Jl,lrd•11, yakıı..., roU.U.ta ~~ 

Hava akınları, ne kadar şid· 
detli ve sık olursa olıaa bir mem 
leketi yakar yıkar, faka; bir mil
leti yok etmeye, tealim olmaya ye 
tifkiodir. Tayyarelerin yakıp J1lr.lıj1 
yerlere, eninde 10aanda, bir ordu· 
nanayalr.la &itmesi prthr. Epr ha 
•a alr.mlan harbi lr.azanaaya yet· 
Hydi, reçen yd laaiJterenio yenil 
meli r .. klrdt. 

İaailtere ve Amerika hazarla· 
nıyorlar. Ba bazll'bj1a 09 yıl ıoara 
biteceiioi M. Rooıevelt reçea haf 
ta bir natakla mGjdeled•. Bu za· 
manda Oç yıl çok ıllrektir. Ne o- · 
laca;ı bıliamez. Oç yddı çok tay· 
yare yapılır, malzeme bazırlaa1r, 

f alr.at Alman yanın bu rüokil z.orla· 
iaadao istifade etmiyea ordulara, 
6ç yal içinde, Avrapayı ifral ede· 
cek kudret qalaoımaz. 

Soaa relmeyen ba h.uırhk 
~ldemealain yanıada bir tel fibi 

•yadan Avrupa kıydarına ilerle
JA•a Japonyayı da unatmamahdır. 
vaıtralya H' d d eline v.e ı~ iltanın üımao 

k d reçaa .. ı, lnrıltere ve Ameri· 
• ~naamalar1na sOrekH kayıplar 

verdirea Japonyaıua Hind denizin. 
den Basra •alarmı tehlikeye tto1. 
~~I • dllnya harbinin relecek , .. 
~ . ışıae amalmadık şekiller ven. 
bilir. Ba tartlar içinde, birkaç yıl 
daha ıürecek hazırlık devrinin ki
aüıı h ... bıaa ça.llfbiıaı k•tirmelc 
rtıçt&r. 

Harb heoh biç ır.a... tarafıa. 
daa u kaaanılmq, ne kaybedil 
•ittir. 

Almaaya ve Japony., bag ... 
pdar çok bllyGk kazaaçlar elde 
ettiler, daha da bir çok ı•yler ka 
aaaabWrler.Fakat botna ba kazanç. 
far onları son zafere we nlba e· 
riıtiremez. lnriltere ve Amerika 
çok şeyler kaybettiler, fakat onlar 
ıalha yanqmadıkça harb ıllrilp ri 
decelr.tir. 

Harbio ldareıi Ye ba filnlflk 
kaıumçlar1 Mıbverin elinde, iuban 
•aabtarı ı.. Analo - S.k1<>11lar» 
dır. Birinin ıalha •armuı ötekn .. 
rla harbin kazaomaıı kadar r&çtllr. 
Saib& •anaak için harbin azamua, 
~bi zamanla haaamak için ıal
k:.:eeikaaeei, bllt8n dllayayı bit. 
ıalyea tlrecek, zaferden öace mede 

.:•P111 çökecektir. 
....... herbuıl bir tar"' 

Almanlarda 
istili 

korkusu 
' 

çok arttı 
Fransız kıyılann
da yeniden mü· 
daf aa tertibatı in
şa ediliyor 

Loadra, 23 (•.•) - Boalope 
ye karşı yıpılan keıif hilcallUI, Al 
mıaların iıtUiya airamak korkaıa 
na iki mlıline çıkarmlftll'. Şura11aı 
kaydetmek l'erektir ki laaiJlz akın 
cılar1, bir ıabil mOdaf aa bölaetial 
fazla makavametle k&J'fdaamadu 
ilr.i saat ellerinde tutmaılardır. Ba 
eanada yllucı takımları tahrip va
zifelerini gönafltlerdir. 

Tahrip iti lafiliz kıtalarıom 
Fran11z ereziıiade darablldlkleri 
zamana göre ayar edllmif bulana· 
yordu. 

Ba bücamaa resmH bir keşif 
bilcamu olarak iıimlendirilırıeıi Ü· 

zerinde daralmıktad1r. Ba nokta
daki mildafaa ıiıteml bitytık kuv 
vetlerle bile yıpılmaz olarak tını· 
makta ve Boaloroe etrafındaki kı· 
yılardı en ağır kı)'I bataryaları ba· 
lunmık tad1r. 

Bu bllcam, batı cephesi yeni 
Almaa bqkomataaı von Raadıtedt 
bir teftif için Paril'ten hareket Ue 
ve Amiral Leder mabtemel olarak 
Salat - Nazalre Umaamm T'arpitz 
büyiikliiUnde l'emilerio tamir ede 
cek darama r•tirillp g'etirilemiye
ceiini tetkik için ba ıebirde bala· 
nurlarken yapılauıtır. 

Mllttefilderin Avrupa kıtasına 

bir iıtill hareketi yapmalarından 

Almanların hi11ettiii korka ıaadan 
da aıılaıılıyor ki Fraaıız çimento 
iıtihsalitmın yaruımdan fazlası, lu· 
11da •Gdafaa tertibatı inp11 IPı 
Almaaları1a emrine verllmiıtir. Yd
bk Fran11z çi•eato ietibsall, 
2.250.000 ton kadard1r .. 

Fransa bozgunu 
suçluları 

Viti 24 (a.a) - Fran11z adhye 
aaz1rı, Daladier ile Blum, Gamelln, 
Gayla Cbambre ve Jıcomet'nio 
ılmdllik Riom civarındaki Boarru 
sol hapishanesinde kalacaklannı 
bildirmiıtir. 

Ba karar yllkHk adalet diva· 
oıoın iıteti llzerine alınmııbr. Fil· 
bakika mahkeme heyeti, mnhake· 
menia talikioden sonra yeniden ya· 
pılacak h'hkikatın kolayla1tmlma11 
içia bana lüzumlu rörmDıtür. Bi 
lindiii l'ibi baılamadan önce Da 
ladter, Gamella ve Blum mereıal 
Petenin arıaıu ilzeriae Pireneler• 
deki Portaleı kalesine hıpsedilmif 
lerdir. 

Muhakeme dolayiıiyle Boarr11-
10lı retirllen ıaçlalarıa bir aralık 
yine eıki mahkemelerine rönde 
rUmui d8tün61müııe de ıimdi bun 
dan wazaeçilmif tir. 

fıa rerçek zaferile blhcejiae ba· 
alla alul ermi1or. Çıınkll benllz 
hitbir tarafta zafer belirtili yoklar. 
blltla Avrupayı avaç içine almak· 
ta, Ruyayı silip ıllpllnaekte Alman 
ya için harbi kazanmak bakımından 
MvinUec•k bir ,., rörlllmezıe, 
Jahat Japoayanın Sini'apara r•ç•· 
rek Hiadlttaa ım1rlarıaa varma11 
korkulacak ve dOfiindürecek bir 
nokta dejil1e, Amerikan tayyare· 
lerioin Tokyoya bombard11u11 et· 
melerini, yabat ln~iUzlerio Alman
yıya güperilndilz hava ıkıolarıaı 
yıpmılıraaı Anrlo - Sıbonlar 
bakımından zafere hiç 1aşmaz ali· 
metleri Hymak da pek ciddt ol 
mu. 

Zafer çok aııktar. Ea sade 
bir hDkOm Hrebilmek için biç ol· 
mun ba yazı da beklemek r• 
rektlr. ÔnGmlladekl yaz bllyl~ o. 
laylara r•beclir. 

• Akfqa• .... 

• 

da çelik 

K•g•lc mü/rezeleri 6uz tut· 
.,,,, deniz iizerinde deorige 

ıezigor 

Milloo 24 {a. L) - Coniera 
Della Sera aazeteıinla Leninatad 
cepbuindeki h.,p muhabiri bDdi
riyorı 

Kronıtad etrafında aylardan. 
beri rarip bir mah•rebe yapılmak· 
tadll'. Bir tarafta bazlar içinde ba. 
reketlia daraa filo ve öte tarafta 
tllfeklerle ve el bombalarlyle teç
hiz edilmif açık denizlerde bazlar 
llzeriade devriye &'Hen kayık müf 
rezeleri, Fin kayakçıları ağ-ır mit· 
ralyöıler taşıyan küçük kızaklar, 
mllblmmat kamyonları tışımakta ve 
aeceleri böylece dolaşmaktadır. 

Finlandiya sahilinde Terijoki'· 
ye kadar ilerleyen Raı müfreıele
riyle çokça çarpqmalar olmaktı· 
dır. Buradaki Sovyet kayakçıları 
Kareli ve Aanaı berzahında oldu· 
ta ribi Sibirya kayakçıları deiıl 
dir. 

Banlar donanmaya meonp bah· 
riye ukerleridir. Kroaıtad'm batı· 
ııoda Finlandiyalılarm reçenlerde 
aldıkları Ho,.laod dolaylanada tid· 
detli çarpıtmalar yap laaktadır • 
KroııJtad Leninrrad mGdaf.umı 
tamamlıyaa bir yerdir. Bıara11 dlla· 
yanın en mtlstahkem yerleriadeo 
biridir. 

Müdafaa ıiıtemi Tollebea ve 
Kransnoarmioıki ribi iki tabii ada 
ile ıani yedi küçilk adacı;a d:ı 
yanmaktadır. Ba yedi adacık beton 
ve çelikten yapılmııt1r. Ve Kroaı 
tacl'ı çe•irmektedlr. 

Ba adacddar uaktan deaia 
kaplambaflarma benzerler. Orta. 
lannda So•yetlwin en kanetli 
filoea olan Baltık fiJOMlna alt harp 
r..U.rl balumaktad1r. Ba remi 
ler ıimdi bazlann eıiridir. ilk ba. 
kqta bilyüklü k ü ç ü k 1 ü b a 

yetmif parça harp ı-•miıi ve 60 
kadar denizaltı pike uçakları ve 
Finlandiya körfezinin iki sahiline 
yerl9ftiıilmif ol&a ai1r toplar içfa 
kolay bir hedef t91kil ettiii nnı· 
lar. Fakat tecrllbe i'Öıtermiftir ki, 
bu kadar kilçillr. bir sabaya sıkq. 
bnlan bir filo en mllkemmel mQ. 
dafaa asullldnr. 

Böylece debıetli çelik bir ka. 
le hHıl olmaktad1r. Zırhlı kaleler 
ve zırhlı zeminler Uıtünde bir yı
iın top ve mitralyöz ııralanmak 
tadır. 

Burada binlerce namlu bava. 
lara dojTa atızlarını aç•ıı bekli. 
yor vulyettedir. En afak tehlike 
İfaretiade ıiddetli bir mermi kHtr 
raaı denizleri ve havalan taramak· 
tadır. 

VqlDgtoa : 24 (a.a.) - Va. 
ıiogton diplomatik mahfilleri, bil· 
kO.mete aelecekteki icraat hakkın· 
da tam bir anla4ma ile relen La· 
wal'ıa, Rommel ordaıana 4imal Af. 
rikuındaki Fran11z toprakları lze
rindeo iletmeleria tekrar baılama11 
bakkınd" emir verecejini 1&nı· 
yorlar , 

Ba bualta Blrletlk Amerika 
tarafından beklenen ihtara Laval' · 
in ılmal Afrikaıına yapılan Birle· 
tik Amerika iletmeleri durdural
datu için kendisini Darlan tara· 
fıodan evvelce verilen teminatla 
baih addettiji ıekliade cevap ver· 
me;e baı1r oldatuaa bildirmek· 
tedir • 

Franaız iletmeleri Fraaıız harp 
aemilerl taraf ıadaa lr.oaaldatu tak· 
dirde vahim hldi1el., ç•kmaıı muh
temeldir : 

Burada, Alınanya ile lıbirlitl 
yolanda atılacak her yeni adımın 
Amerikadan derhal mukabele rö
receji bildirilmektedir • Birleıik 
Amerika için ba alandı F rantlZ 
altınının mlbadereıi, Fraasa'nıa 

elinde balaaaa adalana ita.U ve 
diplomatik milnaıebetleria kesil 
mffi gibi birçok bllytlk lmklalar 
vardır. 

Fransız harp 
gemilerinde hazırlık 

Loadra : 24 (ı.a.) - Londra'• 
ya relen buı haberlere röre T oa 
loo'da toplaomlf olaa Fraa11z fi 
losunan bir kll}DI denize ıçılmıya 
hazır bulanmak tadır • içlerinde ea 
bllyük zırhblardaa Gçll balaaaa ba 
r•miler azan bir Myahat içia kö 
miir almlflardır. Sanların Fr1nıız 
lmparatorlatanaa müdafaa edil .. 
ce;t hakkında Darlaa tarafmdıua 
yapılan vaadi ,erine r•tinaek içia 
Atlantik'e reçecekleri ıanılmalr.· 
tadll' • 

Viıi : 24 (a.a.) - Sellbiyetli 
kaynaktan •tatıdaki Jalanlama ,,.. 
rilmiftlr : 

Moıkova rıdyoaa Toaloa'a Al 
man bahriyelilerinin aeldıiiai, bazı 
F raosız harp remilerinin Alman 
lara verildiiinl ve bu arada Fraa• 
11z-Alman bahriyelileri arasında 
çarpıtmalar oldajıına bildiriyor. 

Tamamiyle hayal mahsnlü olan 
ha ve bana benzer bqka haber
ler Hd11zd1r • 

Bir maklneat 
aranıyor 

Saoatıaıo ehli bir makinest 
aranıyor • idare MildOrl6tGmllze 
milracaat. 

Orman Çevlrge MUdUrl~iUnden : 
Mikdan 

Gioli 
Cam 1141kazı 

Ster 
9589 

Kilo 
()() 

Maba-ea vahit fiyab 
Lira Ka,,., 

1 - Sıyhaa viliyetinio Karaiıalı lr.azaıı dahUiııd!l~ö kil = 
ormanıodaa 9.S89 kental mikdarında odan Hbp çıkarıl ; 

0 
pasa 

2 - Satıı 11-5-1942 fllnfi ıaat 15 de Seyhan Or. ':~~r. dalr..ınd• 
arttırma ile yıpılaca\tar. • 

! : Beher Kentalıaıa mahımmen fiyatı lira 12 karuttar. 

ban Or. Ç~ar=:;: l;ei mukavele~ame projeleri orman a•a• itici., 5eJ 
S ' r Ü ve Kara11ah Orman B ŞefUji 1•..,.._ aJaur. 

- Muvakkat teminat 86 lira 30 kura ta~. 
6 - Satıı umamidir. 1 

7 - Tıliblerin ihale rOnü olaa 11-5-942 rOail' .. .a 15 de t...ınat 
makbuza ve ticaret o:laıı veıikalariyle birlikte Se1ban onaaa l'vVw• 
müd~rlOiil satıı komlsyoaanda bezır balaamalarr. (Ticaret odaıı •esika. 
11 koyllllerdea iıteameı) 1 

8 - Orman on ay mOddetle verlleeektit. 
9 - Orman 24-4-942 rllalodea ftlbar80 u fGD mOcldetle ntııa 

ç1karılmqtar. 
10 - Bllamam ••urif mGıteriye aittir· 
11 0rmu bedeli Uç te ..... adeaecektir. 

- 25 29-S.tQ ım 

13,30 Prorra• 
•~arı. 

13 33 MU.lk: Su e1erlerf. 
13,45 Ajanı haberleri. 

r} 4,~ MO:ı:i~ : ~wmatıc 
S.nao.a. <Wi'lhı~ itan ~ 

1 V afentin Fiam~: 
hac .. martı: 
2 . Paal Llncket Tirk 
fer martı; 

3 • Paal lavaD; TGrk m 
4 • Ahmet Aiaı MU'f; 
5 · Alber Berrer: Marı; 
6 • Byrk AU: Zafer ...,... 

14,30 -
14,45 Konuıma (Çoc•k ....... 

•• karama adına). 
18,00 Prol'fam ve ........ 

uat ıyan. 
18,03 Radyo Çoculc klllbO. 
18 45 Ziraat TakvimL 

18,55 Mnıikı Radyo danı ._ 

kestrasmıa Her Telden prowram1. 
19,30 Memleket uıt ayan 

Alanı Haberleri. 

ler. 

19,45 Serbest 10 dalıika 
19.SS Milzikı Faııl heyeti. 
20,15 Radyo raıetesl. 
20,45 Mllıikı Şarkı ve Tllrk .. 

21,00 Konaıma (Bilyllk Ada 
lar). 

21,15 MGdkı Dinle1ici latek 
leri. 

21 45 Konqma (Pc-ıta kat .. 
22,00 Mnzikı Radyo Salon or 

k•tra11. (Violoniıt Necip Atkın). 
1 • Stral111: •Perpetaum 111 

bile•; 
2 • V "ide: Rahamua ıark 
3 Straa11: Çinrene B 
Operetinden V al•; 
4 · Siede: Entermeno; 
S - Eilenberr; GGzel LCMI 
İHtte. 

22,30 Memleket Saat Ayan 
Ajans Haberleri ve Borular. 

22,45 -
22,50 Yana ki 

kapanq 

ITAKVtMI 
25 Ni11111 1942 

CUMARTESi 
YIL•Jftl • AYı tGiia: 115 Ka11a 
R•ml 1551- Nlqn 
Hicri 13'1· Lblll&hır 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczuı 

Halk eczanesi 
(Tar111s kap111nda ) 

Ruslar Alman ••I 
dlrımını nasll 

durdurablllrler ? 
• Bqtarafı lldaelde• 

••1et~e bir Makabil SoYJet Al 
· rımını aeticuinl dalıu ıilp!leJi. 

mekte .....,. ... 
G_.k 1941 yaz laarbi ve 

Nkle 19.f 1142 kıt harbi So.,. 
rla blJlk fapta 1aldınmlar1aı 

. ıaaJs• edemedlklerlal, kllçltk k 
)arla fOk 9etio dövDımeliae a 
ubll bllyGk ıaldmndardaD 1• at 
tleeler alınmachiıaı ve1ı daha 
ı.••dın banların dardataldı 
ıöıtermlftlr. 

Banan biricik iltlınaaı Roıto 
dllfilrea ve birkaç tO..Dt k 
Jllkselea bir hareketti. O daha 
yade bu ıehrln haıatt vasi)etia 
ileri reliyordu \18 mevzit idi. 

Ba tebeple bGyilk mlltyı 
kartı taarruzla Almanların d 
rulacaiını pek tahmin edeei 
Sovyetler için en bQy&k Dmlt 
k14 eınısıoda 11bal Ye teıkll etti 
ltrl aktif tabu.var Yuıtalart 
rerektir. 
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Suvare 
Saat tam 9 
Bu akşam 

BUGON 

Suvare 
Saattam9 
-Bu akşam1 

25 Nian 1942 _....... 

1 Adana As. Satınaımi 
Komisyonundan: 

1- 7000 kilo sıiır eti açık eksiltme ile veya 8000 kilo kO' 
yun eti kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Sıfır etinin mubamm~n bedeli 3500 lira ilk teminatı 26f 
lira 50 kuruş ve koyun etinin muhammen bedeli d 
lira olup ilk teminatı 600 liradar. 

Sinem• t•rlhlnln ••il •tini gHrmedlll bir gUzelllk •• YUksek ••n'•t ... lllhl kudret k•yn•I• 

LOURENCE OLIVIER - JOAN FONTAINE'ln bütün kudretleriyle ya,aHıkları 

3- lllaleleri 1/5/942 cuma günü saat 15,30 dadır. 
4- Bunlara iit evsaf · ve şartname hergün komisyonda ıöti' 

lebilir. 

R•E•B•E•K•A S- Sıiır etine talip olanların muayyen gün ve saatte te,,; 
nalları ile birlikte komisyonda bulunmaları ve ko1" 
etine talip olanların da teklif zarflarına ihale saatind .. 
bir saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları i1" 

Bütün dlb>yada şöhret tufanları yaratmış, romanı milyonlarca basılmış ve memleketimizde ilk defa sayın Bayan 
Rezzan Emin Yalman tarafındın Türkçeye çevrilmiş modern dünyanın en büyük ve en edebi şaheseri 

olunur. 1904 16. 21. 25. 30. 

1 ilAveten : Renkli Miki Mavz Satılık 
Bugün gündüz matinede: KARIMLA EVLENiYORUM - ZORLA TAYYARECi 

Dikkat: Localar satılmaktadır. istical ediniz. 
Kuyu sibobu ile ara ıibobu birlikte yeni denecek bd' 

az kullanılmıt beı inçlik bir ıantrfüi 1atalaktır. Arzu edel 

il An 
Belediye Riyasetinden: 

Ekmek Kartları 
değiştirilecek 

t. Ekmek kartlarının değiştuilmeıine Nisanın 27 nci pazartesi 
gllnünden itibaren başlanacak ve 1 Mayıı 942 cuma gllntl· 
ne kadar devam edecektir. 

2. Del'ittirme furunlarda her gün saat yediden on dokuza 
kadar yapılacaktır. 

3. Elemek kartların ı n alınabilmesi için Nisan ayı kartlarının 
yazılı kısmının nüfus kltıdı veya nüfas müdürlüğünden ah· 
nan müracaat kağıda ıle birlikte memurlara ibrazı lizımdır. 

4. Aiır işçi kartlaranın datıtılması Belediyedeki bnro tarafın
dan yapılacaktır. Müesıeselerin ve atır İfÇİ olanların mu· 
amt lelerini11 ikmali için şimdiden büroya mllracıatlan sayın 
halkımıza ilan olunur. 192l 25. 26. 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- Kumaıı Belediye tarafından temin edilmek ve dikit ve 
malzemeleri müteahbıdine ait olmak şartiyle; Belediye 
Zabıta memurları için (32) takım yazlık elbise yaptırıla· 
caktır. 

2-- Elbiıelerin muhammen dikiş bedeli, beheri (17) lira be
ıabile (S44) lira ve muvakkat teminat akçaıı (39) lira(70) 
kuruıtur. 

S- Şartnameıi Y .azı lıleri Kalemindedir. Arzu edenler her 
zaman müracaatla görebilirler. 

4- lbaleıi 12/Mayu/942 gllnilne mGıadif 1alı gllnG saat on· 
beıte Belediye Encllmeninde yapılacaktır. 

S- Taliplerin mezkOr gün ve saatte muvakkat teminat ak· 
çalarile birlikte Belediye Encümenine mllracaatları ilin 
olunur. 1923 25. 29. 

lskenderun Dz. Komutanlığından: 
lskenderun deniz komutanlağına 3 - 8 ıınıf bir muamele 

memuru ile 50- 8S lira ücretli ve 40-50 lira ücretli ik.i an· 
bar memuru ve 40-50 lira ücretli bir ifci alıoacaktar. 

Gereken teraiti haiı isteklilerin lıkenderun deniz Komu · 
unhiına müracaatları. 25· 28 30 

İskenderun Dz. Komutanııoındanı 
Hatay havalisinde cem'an 35 kilometrelik telefon havai 

hat teıi:ıatı yapılacaktır. 
Bu inıaatı il.zerine alacak iıtelclilerin ıereken izahatı al· 

mak üzere lskeoderun deniz komutanlıtına müracaatlan, 
1920 23- 2S- 28 

lerin yazahaneme müracaatları 1917 t - 5 
Necdet Ankotlu 

Anne ve Babalar ve BOtOn Gençler 
Alsarag ve TAN Sinemalarında 

. BU AKŞAM 
Birden gö•t•rllecek ol•n ••nenin en acıkll tllml, en k•tı ,urekll insanları 

bll• •ll•t•c•k mU•••lr mevzulu 

ZEHiRLi ÇiÇEK 

Türkçe Sözlü ve Şarkıh taheserl mutlaka görmelidirler 
Türk sazının en atefli nağmelerini sinesinde toplayan bu fevkalide film biltün Kadınları atlatacak, Erkekleri •o~ 

ıuz bir heyecana sürükleyecek ve bütün Gençlere ibret dersi verecek bir bayat faciasıdır. 

' 

Alsaray'da : ilaveten 
M. U. M. taraflndan hazırlanan 

I 

Memleket Jurnalı 

TAN'da: ilaveten 
Heyecanla macera filmi 

Silahşorlar yarışlarda 
DiKKAT : izdihama meydan verilmemesi için biletlerinizi erken aldırınız. 

Telefon Alsaray: 212 Telefon TAN : 288 
Alıaray'da bugün 2,30 da Zebirli Çiçek, Memleket Jurnalı-Tan 'da bugün 2,30 da Zehirli Çiçek, Sillhtorlerin zaferi 

Pek Yakında.. Pek Yakında ••• 
YIKllAN YUVA 

Seyhan Orman Çe- · ı 
virge MDdDrlUğOnden: 

Orman Emvali Satıt ilinı · 
Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 

Cinsi Ster Kilo Lira KurUJ 
Çam enkazı 6600 00 792 00 

1. Hatay vilayetinin lıkenderun kazaıı dahilinde Turnalıseki 
ormanından (6600) kental mikdarında odun 1atııa çıkanl· 
mıştır. 

2. Satıı 11/ 5/942 günü saat 1Sde Seyhan Orman Müd. daire· 
sinde artırma ile yapılacakbr. 

3. Beher kentahnan muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4. Şartname ve mukavelename projelari Orman Umum Mü

dürlüıü Seyhan Orman Çc. Müd. lskenderun Orman Böl· 
ge ıefliti yerlerden alınır. 

5. Muvakkat teminat S9 lira 40 kuruıtur. 
6. Satış umumidir. 
7. Taliplerin ihale günü olan 11. S. 942 güotl saat 14 de te

minat makbuzu ~e ' Tıcaret Odası vuikalarile birlikte Sey· 
ban Orman Çevırge Müdilrlütü Satıı Komisyonunda hazır 
bulunmaları (Ticaret Odaıı vesikası Kaylülerden iatenmeı) 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sUr'atle it yapar. Komlf' 

yonda hert•YI yerine satar. 
T•lır•f 1 Dolu AMBARI 
Telefon ı 218 1876 

44444A44AAA44A4444444 

Dr. Abdullah Erberk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8. Orman on ay müddetle verilecektir. Her gUn hastalarını kabul eder.S• 

ve cu"m• gUnlerl saat 15 den 18 'I' 
kadar fukaralara parasız bakar. Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicil illnı 
, Selini.k Bankaıı Umum Müdilrlnttbıdeıt aldıinnız t /4/1942 
tarih ve 8 numaralı yazıda Adana Bürosuna tevdi edilen iş· 
lerin hitam bulması tlıerine idare meclisi, banka e111 muka· 
veleıinin 19 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının kendine 
nrditi ıellhiyetlere binaen, bu Bilronun kapatılmHına ve 
tkl Fonde clö puvarın bu kararın tatbikine memur olan Mer
ıin ıubelbıe nakline karar verdiiini bildirmif oldutundan kcy· 
ffyet Ticaret kanununun 29 uncu maddeıi mucıbince teacil 
v• ilin olwaur. 1921 

9. Orman 24. 4. 942 gününden itibaren yeniden IS gün müd
detle 1atışa çıkarılmıttır. 

10.BiUimum masraf müşteriye littir. 
11. Orman bedeli üç taksitte ödenecektir. 1926 25.30.6.10. 

ADANALI DOKTOR 

Zekeriya Ozveren 
Adres : Kuruköprü Trahom Dispan
seri Kar,ısında Hane No. 21 

• 

Muayenehane yeri : Pamuk Bor••" 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bltltll' 
No. 44 1902 1-15 ....................... 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Baaıldıtı yer ı BUGÜN Matbaa11 

. '" U. Ntşriy•t Müdürü : Avuk•t:, d 
YAVER~ 


