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Koordinasyon Heyeti 

Dün Toplandı 
Ankara 25 (a.a.) - Koordinuyon 

Heyeti ba sabah saat 10 da Başvekil 
Doktor Refik Saydam'ın baıkaDlıimda 
matad toplantısını yapmııtar. 

~--,--------------~ 

_BOTUN PARTiLiLER, iAŞE iŞLERiNDE 
H DK0 METE MDZAHARETE ÇAGRILDILAR 
italya 
su 1 h 

yapacak 
Vaıingtontlan biltliriltliiine 

göre 

_Almatı müttefi-
_!!nden ~ aY,ıl~ 

cakmış 
V .Atık•ra l5 (Radyo razeteıi)
h a~ınrtondan bildirildirine röre 

" ya ayrı aulb L • • dir Ll l yapın.,~ nıyetınde· 
. . va ın \ktidar mev\.iine el· 

mesı mllnferit ıalb ihti ti . ~ 
t 8 aaa •rını art· 
ırmışhr. u yolda 1 ... ilttl 1 l 

1 ' • ere tal· 
y~n ar ara11nda\ti eıir mllbad•lesl 
bır merhale toı~ il etmekt-..l· F k b -UU', a-

al u ıu\h t•şebbilsü Almanh rırı 
Roıyada m~gol oldııkları :zaman 
yapılaca~tır. 

A,lan ltl\lyan olan N vyor\t 
belediye rolıi de, halyanın Alman 
m~~tefıldnden ayrılarak ayrı bir 
~o yapacatını, razetecilere bir 

==.m•clnıfe bildirmiştir. 

• 

Parti genel sekreterliği 
mühim bfr tamim Jiaptı 

Parti. dekı· du·· nku·· lantıda bulanan pa•ti ızllları iP'f! 

nel ~.:ıcret .. r iii 
dir .. k•ifıni büyü, 

Dün ıehrimiz
Combarlyet halk
parti•i salonunda, 
8. Maıtafa Raf at 
Güleiio baıhn· 
lıi'ında mühim bir 
toplantı yıp lmı,. 

tar. içtimada mfr· T O P L A N T 1 
bir ınernnurılak• 

karşıla.,,ıı ' '• 

Birliklerin lıt> 
ralmHında ve b • 

keı kaza, merkez nahiye ve şehir parti ocakları ida
re heyetleri va azalara hazır bnlanmuıtur. C.H.P. 

renel sekroterliiinin, .. halk birlikleri .. karalaaasında 
bütün partilileri hUkOınete müıaharete çaiıran tami· 
mi ve daiıtm' birlikleri karar projesi okunmuş, top 

re\ı.ete rıçınesiode laz11T1gelen ali\;.a ve mbaha· ftin 

seve ıeve röstf'rilmeııi pıırti ö-ievi olarak kabul 

ed 0 l11ıiş ve lilza"1l ha1tl o\dukac t"p\anmak ka 

rarile içtiınaa son ve•ilıniıtir. 

Telefon muhabera
tında biiyiik inkişaf 

.. e• 

iki bine yakın yedek 
subay orduya katıldı -=--

Sehirler 
arasında 

Telefon mUk lleme 
lmkinlar ı 

arttınlayor 

iaşe musteşarı 

Ceg~an'da 
- DUn Ceyhan çlttçllerlrl• gfJrUt· -

meler ,.pan Sakm•n•U•r bu· ---
- gUn Ankar ara dönUror -
Ceyhan 2S (HHaıi mababirimizden) - Ç ftçl Birliiinin dlvetl 

üzerine laıe mllıteıarı B. Şnkrü Sökmeoıüer yan•nda toprak mahı•llerl 
ofiıi müıaviri 8 . Atıf ve Valimiz B Faik Oatilo oldatu halde barla 
saat 20,30 da şehrimize relmiı "· Yabancı görüşile Türkiye r:~=~ ··---il!! 

Türk Ordusu 
Mükemmel askerlerden mü
rekkep, hesaba katılacak 
bir ordudur. 

Franıız akademisi azasından Andre Ch • . 
ıinln haftalık ıiyasi i<"ınal ıütonunda / Tilrk' aameıka, cCandıd:. razete· 
vaıiyetı etrafınd w d ki d'kk 'd •yenin barOnkü milletler araaı 

« . a aşagı a ı ate •ier yazıyı neıretmlttir: 

l 
Mütemadıyen renişlemekte Ba et. Til ki fo b ed'l 

o an mabaseınatın ortaaında Tür· edlL h' b r ,Y"'D mec ur • ı . 
ki lh • ' m •Çe ar e gırmlyec•tl ve rar· 
d Y~ ıa lçınde kalmıfhr. Bıına da diği takdirde bOtün kudretiyle mil 

•p oınatik kiyaaeti l't'k d l dalti dil Jt l k v.e po 1 1 asıD· ca e e edeceti mlnaaını ifade eder 
ruıt 6 sayeaande movaffık T L· • 

olmuıtar, V aıi'(et' • d Ürıı.;ıyenıo aalb içinde kalmak 
ı ıse ıoe erece t l" l d" • •iltküld6r. Çünkü bii k a "• ya oız •plomatik maharet1n· 

deniz yollarana h"k·Y~. k~~ va den ve dürüıtıi'iünden dfğil, bil 
muhariplerin röder~ıolllDd'k,rt ..•. uttün ha111 aıkeıi kadretlndeo ileri ,.1 
te· k bl ı ırı ı ra-
Mı .r ınevlr.i işgal etmektedir. melttedir. T6rkiye iktiaadt oldaia 
la ubtelıf devletlerle bir çok pakt· kadar, ıillb bakımından da ihtiyatı 

r alttetmiıtir. tedbirlerini alıyor. Yeni bir 11nıfı 
Baıirer d b ·ı·b lt t M"l ılod ı ve hrafıu.lığı saye a a " a a ına ça ırmııtar. ı • 

tiki&•\, barhbln bidayetlndenberi lı leti ciddi bir dlıiplin altına almııtır. 
ve • · • 

••clak&r\ı~ l'._l'yetlnden aıla hiç bir Kendiıioe karşı olan vldlerinl 
ah. ,. roııtermem•k t' 1 a 10 icap\ sure 1Y e, ve tehdilerin biç birinin mibattn· 
rumata arına oyarak ıulh0r ko . • , • M f d 
t il lla•vatfalt ol l dan ıafıl derıldır. Butllo etra ın a 
ere e, Aı-.ll ınoıtor. oril· - Oewam• lklnctde -
anlaş 'Daları var~a lle, Moıkova ile 
b · il d " ve b'l" • · tıptı e e ltend" L• 'aıatıına 

. ti ••tat t ı· mıı r. e ıf eyl~-

F aka t Türkiye harp 
dikçe m6teyakkıı h1'ı l•nltle. 
d h aa-.kı. 1 a müteyakkız bahuuaalt •• 
mana hiıHtınektedir. Ge.. 1

11a• 
H 1 • ,,.•n erd ar cıye Vekili Saracotla T • . 

1
. 6rld. 

yeoın po ıtikasının ııkı bir bit -1 I i . . ara 
1 a ıatınat « ttijioi ve buna, iMll 

•tmek iıtiyecek kim olaraa olıan 
:na karıı müdıf aaya azimkir ol: 

"iana ıöylemİftİ. 

Rafine pamuk 
yağı fiyatı 

Ankara 25 (a.a) - lktiaad ve. 
klletinden : 

25 4 1942 tarihinden itibaren 
Rafine pamuk yıiının muamele 
:e'ri•I dahil çıplall olarak toptan 

7~brlkada aatıı fiyatı kilo baş•na 
T koraı olarak teıbit edilmiıtir. 

optan 1at11 •arart S tenekedir. 

Yeni subaylarımız 
zafer abidesine çe
lenk koydular; Ebe
di Şefin manevi hu· 
zurunda eğildiler ---· Ankara 25 (a. a.) - Yedek 

ıabay okahınun 16 ncı tahıil dew• 
resini bitiren fenÇ 1abaylarım1ıtn 
barün mezuniyet töreni yapılmqtır. 

iki bine yakın r•rÇ ıu'>ay, başla· 
nnda okal komutanı kurmay albay 

Ali Rıza Gürcan olduia halde U· 

laı meydanına relmişlerdlr. 
· Meydan ba sırada kalabalık 
bir balk kitini tarafından dolda

ra1maı bulanayordu. Okat komuta· 

nı, zafer abideıine bir çelenk koy

maı ve 2000 l'enciıı çelik fÖkıiln· 
den çı"an a-ür bir ahenkle letiklil 

mtrfı söylenmiıtir. Ba devre me 
zanlanndan reoç bir subay, heye

canlı bir natak vermif ve buna 

halkın alkııları araaındll yapılan 
bir 1'8Çİt reıınl takip etmiştir. Bili• 
here reoç ıabaylardan mOrekcep 

bir rrap, baılaranda olıal komata· 
nı olduğa h~lde, Ebedi Şefin et 

noğraf ya mOıe.tindeki muvakkat 

!tabirine ritmiş ve onun mlnev1 

huzurunda tazimle eiiln iıtir. 

Fabrikalar uıa• i 5 tenikeye kadar 

satış yıpmata mecburdurlar Rafi

ne pamak yatının ikinci ve üçlln· 

cO ellerde azam1 ııtaı fiyatlan zey. 
tio yatındaki eaaslara röre fiyat 
mllrakabe komiıyonlannca ayrıca 

0

letblt olunacaktır. 

Ankaraı 25 [ Huıaıi muhabiri
mizden) - Posta Umam Mildür6 
B. Naki Köstem beni kabul ederek 
ıa beyanatta balondu: 

« - Telefon ve telğraf muha 
beratı ıon zamanlarJa büyük bir 
inkişaf ve keufet röstermektedir. 
Bazı mıntakalarda telefon mahabe· 
releri hatları izami teknik taham. 
mül kabili1etini bile aımaktadır. 
Bu itibarla, halkın bazı temenni 

ve ıikiyetleri idaremize akııatmek
tedir. Memleket amami ve lktiıadi 
ihtiyaçlarının temininde büyük bir 

ehemmiyeti olan telefon mükile
melerine ko1ayhk ve ıüratle temini 
için meveat telefon devrelerioin 
çotaltdmaaına ve tak viyeıine lü· 

zam hi11edilmekteydl. Geçen mart 
eonunda Simenı ıirketiyht aktedil
miş olan bir mo~aveleye röre; 

Ankara • lıtaubal ara11oda 15 ye

ni telefon devreıl kuran Portor 
cibazlarıylc ve ayrıca aynı fllkilde 
beı telrraf deneti mevcuda ilive· 

ten tuis edilecektir. Ba ıaretle 
iki biiyük ıehrlmiı ara11nda telefon 
muhabere imkiları eıkiıine naıa· 
rao iki mlıli artmış olacaktır. 

Aynı ıuretle latınbul ·Avrupa 
telefon ve telrraf mubaberelerini 
lrolaylaıtırmak için on telefon dev 

reıile Gç telıraf devresi tOJiı edi 
l-cektir. Ba teıiıatın alta ay ribi 
kıaa bir zapaanda ikm1U m11kavele 
ile taahhilt altına alınmıştır. 

Bundan başka, telefon maha
bereai itibarile ehemmiyeti haiz O· 

lan lıteobal-Baraa Balıkesir -lım:r 
münatebetleri ve eyrıca Ankara
Kayıeri-Adına-Merain ve Anka· 
ra- Sivaı müoasebetlerl de takvi· 
ye edilecektif', Bunların bazı11nda 
telefon mükileme imUnları •kiıi 
ne nazaran iki mlllla• we bazt1m· 
dı üç mlsllne lblli edilmektedir. 
Bunlara alt mukaveleler de ı .. a 
edilmlıtlr.Teslaat lçUı icabedea fa· 
aUJ•t• baflaa .. k heredir> 

Müatetar lıtuyondı kaymakam, belediye reiıi, çiftçi .. birliil reisi, 
ziraat odası reiıi, ticaret odaaı reiıi, Halkevi roiıl, iaıe amiri,j toprak 
mahsulleri ofisi idare amiri ve kalabalık bir çil tçi tarafından kartılanmq 

Müsteıar şerefine parti binuında çiftçi birliği reiıi 8. Nnb Uıtok 
tarafından bir ziyafet verUmlıtir. 

Yemekten evvel ve ıonra köylü ve amelenin iaıeal hakkıocl. k 
nnaşmılar yapan B. Sökmenıüer, imkln oiıbetinde yardımda b1tlana 
c11iını vUetmif, ka~amızın ba seneki iıbhtal ve ihtiyacı hakkıodi not 
lar almıştır. Çift;i birli;i, bilbasta ba haaad mevsimi için ierekli ak 
yakıt ihtiyacı karşılanmadıiı takdirde haaadm muntazam yapılamaya 
caiını ve buara airayacajını belirtmiş, müıteşara bu haıoıta bir 
rapor verilmiştir. 

Yarın sabah köylerde tetkikler yaptıktan sonra ıaat 12,28 do lıkeca 
derun - Ankara treniyle Ankara'yıt dönecektir. 

euıong'a 
ıngiliz 
baskını 

1 

F,a111ıı salaillerintlelci 
uıan menzilli Al111•11 

f,,plorından biri 

l Y aı 111 llçlıaclSde ) 
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ASKERLiK---
Deniz/erde ilk-
bahar taarruzu 

lngilizler, Hind ve Pasifik hakimiyetini 
~1----~--------------~----~ ............ kazanmak için bu bahar harekatında bel-

ki ayrı ayrı stratejik deniz hareketlerine 

başvuracaklardır • '--------· Y eni bahar taarruza, bitmek taarruzunun deniz plinlara 1aya dili· 
devıesine r irecek olan bü mnı olar. 

71lk harbin başlaaııcı !>lacaktır. lnrlliz deofz DltüoliliüoG her 
a. harp, toprak kazanmak harbin· sahada birleıtirilmif olan p'lolara 
deo daha ziyade dayaomak harbi l l'Öre yıkmata mavaffalı: olmayınca 
ıelı:lino döamüştQr. Yıpratma ve harpte en mllhim döoüı noktaıını 
dayroma harbinde ise büyük ve fay dolıımış olar. Ba 1aretle bu dönUm 
dah kayaalda11 elde tatmak esastır. nokta11 lnrilizler için müb im bir 

lnriltore ve y AZAN kazanç ve Af. 

Amerika daima 1 ~ manlar 1 ç in 
~·hver. d~v.•etle· HUsamettı·n lsel do e ı i m bir 
nni bırbarmden zırard11. 

ayrı balandarmak noktuıaı röz Oeııizlerde kaybedil•n bu fır 
önllnde tatmaktadar. Ve b11nu kendi aah karadaki zafer tellfl eder mi?. 
rayeleri için ilk lurmetli nokta Bilmiyoruz. 

olarak ele almıı rörnnmektedlr. Kafkasyaya yD•llmek isteyen 
811 darama incelerken haritaya bir Almın ordusu nstnn vaziyetini ..,11• 

defacık bakmak kifayet eder kanı- halaza edebilse bile Ba111 ~ö fe 
atindeyiz. zinde Japon dooanmu•nı selimla. 

Milıver kuvvetlerinin biri Uzak mak ıerefinl baı.maı, haber hue-
tarkh, diterioden binlerce mil ._ketinden beklenilen en faydalı ra· 
azaldadar. japooyanıo Rotyaya ka ye de kaçırılmq o'ur. O zaman 
dar relebilme•I alı.la sıtar bir ha- 942 DİD tonunda mihver devletle· 
Nket olamaz. Hiodietan Ozerinden rinln bekledikleri zafer nmidi de 
E'rao ve lranı i~ral ederek Basra ölmilş ve relecek baharı beklemek 
•• Baidada karadan olıııması da mec buriyeti ha11l olmuş olar. 
J ıpoa askeıi kudretini yıkar ve ı 
. .. t •Op eder. rıgiliılerle Amerikahlar za. 

A lmaoyanıo Roıyadı yıpa· manıa kendilerini zafere 
C•i• taarraala Ruı kuvvet rötürecottoi ileri ıürmelıtedir. Al-

lerini f lce atratmak istiyeceti ta maolar ise yıldırım . hareketleriyle 
biidir • Fakat buna muvaffak ol zafer peritlnlo yakaluıacaiını um· 
mık imkanı da kolay detildir.Rus uıaktadar. 
ya, r~ç•n senenin tecr ilbesinden, Bu bakımdan iacelendiii tak· 
Almanların ltratt iik dilıUoceleri dirde l'elecek baharı kalacak olan 
halduoda yllkaek dersler almı~ ve harbin hınri taraf Jçln daha iyi 

neticeler vereceti enla ı•lır. 
ona ıöre de harbi idare '11tmek ka 

bilıyetini fÖ •tnmiıtir . Ayol zaman· 
da ta kı~ aldıiı denlerin tatbik&· 
tiyle utraımalt f,raahnı da bulmuf• 
tar. 

Eier bu baharda Alman açık 
•eniz donanması ıimal ve Atlaotik 
deDiıleılode konanlık hareketle· 

rlne teşebbils etmez de Norv~çe 
kartı yapılacaiı 11zan zamandan· 
lıieri prr parandalarla yayıla o çı· 

karma hareketini önlemek 11ıer ... 
beklemıyi daha faydalı buluna 
Uzalı: ıarktaki Japon deniz hare· 

ketlerin• bOyllk hizmetler etmiı 
tar. Çnnkn A 1man açıkdeniz fi 

a Alman ve Norveç sularında 
balundukça lnriliz Amirallıiı ba 
eoiı pırçaıaodan bUyl1k loriliz 

mtlerini ayırmamak zoruoda İta· 

ır. Japon donanması da Hind de· 
izinde ve Paıifıkte daha epey 
man bllllm durumuna uzabr. 

F akat Alman fıloıo denize 
açılır da konaabklara kal 

.. ı riliz donınm11aoın tabia
le takibine airar. ln~liz filoıa 

• remiJeri yok etmek fırıahnı 

Mihver kuvvetleri her ne olur. 
sa olsun diye ba bahar her tarafta 
denizlerde mavalfakiyetli neticeler 
almak içıa en ıon fedakirlıtı ıö· 

ze alacaktır. Bu da Mihver devlet· 
lerlnln en son ve en keıio bir ha· 
roketi diye dilıünülebilir. 

Biz iounbk bakımaodan diln• 
yanın çalaıkan bu iki milletinin bil 
tün beıeriyet için faydalı olarak 
bir ıolıımaya varmalarını dileriz. 
Dünyaoın ba iki bilyQk millete de 
ihtiyacı vardır. 

Oourlar1 kırmadan aaU bir ıulh 
kurmak için 11& bulmak kudretini 
rölterceelı: tarafıız bir milleti tarih 
en rnksek takdiriyle yazacaktır. 

M••rlH• t•ylnlar 
Ankaraı 25 (Hutasi) - Üçün· 

Umumi Mnfettiflik Maarif Müıa· 
virliiine lttanbal Kız Ôj'retmen 
okula edebiyat öiretmenl Maral 
Uraz tayin edildi. 

lıparta Orta okula ötretmeni 
Ali RızaM11rif Tokat Müdilrlllj'iloe, 

BUGON 

Bu harpte bir 
Japon hilesi 

H,,p hod'adır derler. Bu kal· 
deye en aYfan hareket eden 

muharipler mutlaka Jsponlardır. 
J•ponya ne zalban bir harbe 

ririşmişte, mutlaka bir çok orifi 
nal bile ve had'alar rö,termiştir. 
Faraza, ba ıefer harp başlarken 
Guam ad11ına yapılan ini baıkı 
Dln muvaffak olması da fOnO 
böyle bir hileye aftedllmektedlr. · 

Yunanl ı Çocuklar 
Hiç kimsegeeVlitlık - DOnkU 

ver ilm ig ece k atletizm 
MUsabakalan 

H srbln başlamasından bir haf 
ta Önce fırtınala blr havada Ja 
pon bandaralı bllyücek bir yelken· 
1i remi Gaam civarındaki kaya. 
lıklara çarpmaş ve parçalaomışbr. 

Adadaki Amerika gemileri 
hemen reminin l.mdadına koımuı
lar ve Japon tayfalardan ikisi 
müıtetoa dlier kazazedeleri kor· 
tırıp kendi kışlalarına misafir et. 
mişlerdir. 

He119i Japon olan kanzede· 
ler dört beı rOo adada kaldıktan 

· ıonra bir vuıta bulup denize açıl 
mıılar ve 48 ıaat ıonra da Ja 
pon donıoma11 Guam ada11 önOn
de be'irmiştir. 

Meter kazazede remlden kar· 
tarılanların brpıl casuımoı ..• 

V • banlar mibim bir Amerl 
lı.an Gaa6 olao adada rördGlderl· 
nl açıklarda dolaıan Japon fıloıu 
kumandaoana bildirmiflermiş •• 

• 
Avıapa mı, Amerika, ya 
Amerika mı ni yeni dUnya 

mı daha verim 
daha zen • lidir' yokta u 

___ a.in_d_ı_·r_?_ .. ki dllnya, yani 

A\'rupa mı? 
Bugilnkü cihan harbinden ev 

vel tutulmuş olan istatistiklere 
ıöre bir çok maddeleri yetiştir. 
mek bakımından Avrapayı Aaıae
kadan nstlln tatmak icap ediyor. 
Faraza bardayı ele alalım: 

1938 de Avrupa 650 milyon 
kental baiday yetiıtirmiştir; Amo. 
riltı ise 250 milyon kental. 

Şekeri ele alalım: Avrupa , 
1938 de 8 milyar 156 milyon too 
lmll etmiştir; Acnerikada yapılan 
ıeker lıe ancak bir milyar ton 
totmuıtar. 

Patates mahıalllne relince, • 
Avrupa düoya iıtihaalinin yOıdo 
89 ana yetiştirdljl halde, Amerika 
mahılllü dünya lstibıalinln ancak 
yllzde yedlıldir. 

-------------------------Amasya Ort .. okala MlldllrD Hilmi 

Maarif Mndorlntnoe, Amaıya Maa 

rif Mildürll Ali San Yozrat Maarif 

Müdürlntüne, lzmir Erkek Llaeıl 
ötretmenlerinden Hurıit Nazlı Er· 

zorum Maarif Mlldürlüjilne, Tunc · 

eli ilk öğretim Mnfettiıi Nuri Ma

arif Mildürllliiloe, Kocaeli Müfettl· 

ıl lb1an Altay Binröl Maarif Mıı • 
dür lüjüne nakledildiler. 

- Balta llmanında tahsis adllan bina -
- temmuz batınd• haz1r olac•k ----
Ankara 25 (Haıuıt) - Yonanlttandan memleketimiıe retirll••i ka· 

rftrlaıtarılan 1000 Yuoan çocuianao barındıralmalan için lıtanbalda Bo
iaziçlnde Balta limanında bnyük bir bina balundaiuna bUdlrmlıtlm. Et
ki Balıkçılık Enıtitüıll olan bu bioanın tamirine bqlaaanştır. Çoculdarın 
her türlil idirahatlaranın temini için 11bht te.U.t ve b11 arada banyo da• 
irelerl, yatak ve istirahat odaları, çımqırbano 1apılmakladar. 

9 ile 13 yaş aruında lı:ız ve erkeklerden mOrekkep olao Yunan ço• 
cukları, kendilerine mahıu olan bu çocak yuvaııada mürebbiyelerin da· 
ima nezareti altında bulunacaklardır. Ba çocuklardan manevi evlit edin• 
mek iıteyen veya harp sonuna kadar bıkmak arzu edenlerin talepleri 
reddedilecektir. Dilnyanın ıiyaıi manzarası düzelinceye kadar Yananlı 
çocuklar Kıııla11n muhafazası altmda memleketimizin ml11flri olarak ka• 
lacaklardar. • 

Bata limanındaki binanın tamiri işinin blr an öace bltmeıl için hız· 
la çalııılmaktadar. Tahminlere r&re bina Temmaz batında hazar olabile · 
cektir • 

E.\'velce çocuklarao blr kısmının lzmlrde, bir k11mıoıa da İltanbalda 
barındmlmalara dllşllnülllyorda. 

Bılta liman1DdakJ bina ihtiyaca yeter rörBlerek lzaircle de yer ara• 
ıoılmasından •azreçllmittir. 

Yanan Kızılbacı tarafından ıeçilmlt olan 1000 Yunan çoca;a, yuva· 
la11nm tamiri biter bitmu, Kızılay tarafından Kızılhıçtao teslim alına· 
cak ve Damlapınar vapariyle lıtanbala r•tirileceklerdir • 

Gürbüz çocuk müsaba
kasında kazananlar 

Çocuk haftası münatebetiyle 
Halkevinde Çocuk Eıirtemo Kara· 
mu tarafından «ıiürbüz çocak» mil· 
sabakaıı tertip edilmiftlr. 

Ma .. balr.aya 35 çocalr. ,ırmıı· 
tir. Müsabaka hakemliilnl çocuk 
milteha11ısımız Doktor Bıhaettin 
Yenrin yapm•ştır. Derece alıp m6· 
kalıt kazanan çocaklarımızın isim 
leri ıudur: 

1 Yaıındakiler: 

1 - Norinilsa Barıtcı 11 kilo 
2 - F errub Gür1el 10 c 
3 - Dolruoay Torumtay 9 c 

2 Yaıındakiler: ----·-
1 - Ender Mete 
2 - AtlH Vural 

13, 100 
12, 400 

3 Y &11ndakiler: 

Boya 
1 - Metin Simer 97 
2 - Türkio Taimaa 98 
3 - Mine Çailayan 97 

4 Y aıındakiler: 

1 - Hurıide Ağ'aojla 1,03 
2 - Yurdanur Yeien 1,00 
3 - Aytel Sojay 1,05 

5 Y aıındakiler: 

kiloıua 

17,SOO 
17,200 
15,400 

20000 
19,500 
18,200 

1 - Çetiu Simer l,09 20,700 
2 - Uiur Güçlü 1,00 17.500 
3 - Makbule Demirel 1,08 17,200 

l 
1 

Yabancı görUflyle 
TUrk iye 

-Batt•Hh blrlaclde-

ancak muharipler rörmektedir: lo

rilizler Sariye ve lralı.tadırlar, Raı· 

lar lr&nan şimallndedirler, ltalyao· 

lar ve Almınlar Ere ve Yanaa 
adalarını itral etmif baluoayorlır. 

Her tarafı harple çevrilmiftlr. 

Kıfku mıntakuındakl ve Karade· 
niz kıyılarındaki hareki tın hasale 
r•tirebileceji totevvllıleri bilmek· 
tedlr. 

F akıt sopkkaahhjıaı muhafa. 

za etmektedir. ÇüakO be11ba katı· 

lacak bir ordaıa, mükemmel asker· 
lerdeo milrekkep bir orda1a, • .,. 
dır. Ôyle bir ordu ki, muhariplerin 
biaoihıye yaralaoacaklara bir ilem 
içinde 11puatlam kalmış balan. 
maktadır. 

Tnrklye birçok milletlerin hif
fetle anuttaklara eıkl bir akideyi 
tatbik etmekte ve it.adi emniyetini 
tecrnbe ile denenmit olan bu akl· 
deye iatıaat ettirmektedir: 

Hazır ol cenr• •ier iatersea 
ıalhü talih» 

Dün şehir stadında saat 15 
" ilk bahar atlezm müıabakaları -
yapıld, 

Neticeyi bildiriyoruz. 

100 metre silrat : 
1 - Fehmi Ongül 0.12 
2 - lbrahim Tinli 0.12,3 
3 - Nihat Calba 0.12,4 
200 metre sllrat : 
1 - Fehmi O nrnl 24.2,10 
2 - lbrabim Tiall 24.7 
3 - Selabittin Canka 24.9 
400 metre ıilrat : 
1 - Muhittin Görzdemir 58,3, 
2 - Lutfi Erd~m 58,5 
3 - Hakkı lıleker 59 "" 
1500 metre: 
1 - Zülküf Baykara 4 41,1 
2 - Camali Erdal 4..48 
3 - Hakkı Şoodinç 4,49,9 
5000 metre: 
1 - Hüıeyln YOcel 17.54,4 
2 - Mehmet lkigill 17.59 
3 - Mehmet Aktı 18.10 
110 manialı : 
1 - N hat Calba O 18,2 
2 - Se1ahittin Cınka 0.18, 
3 - Muzaffer Ünver 0.19 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Süleyman Erol 2.50 nıelff 
2 - Ahmet BölOkbaıılar 2.SO 
Tek adım: 
1 - Selahittin Canka 6.20 

metro 
2 - Tahsin Çiftçiojlu 5.67 

metre 
3 - Ferit Şahin 5.30 metti 
yilk1ek atlama : 
1 - Adil Giray (Malatya 

Hcat) 1.57.5 
2 - Selabittio Can)ra 1.5S 
3 - SGleyman Erol 1.52 mettf 
Cirit atma: 
1 - Silleyman Erol 41.32 m• 
2 - Muhittin Görzdemir 33· 

metre 
3 - Raıit Binöz 32.30 metti 
Çekiç atma: 
1 - Adil Giray 20.21 me~ 
2 - Muhittin Gözrdemir 18.4' 

metre 
3 - O•man Saylam 16.15 metti 
GIUle atma: 
1 - Soleymao Erol 9.20 aett' 
2 - Adil Giray 8.39 metre 
3 - Eaat Taıdemlr 8.32 metti 
Oiık atma: 
1 - Süleyman Erol 25 metr• 
2 - Muhittin Görzdemir 24.6' 

metre 
3 - Oıman Saylam 20.29 metti 

M••ut bir evlenme 
Bayan Fatma Türkıncn'lo eıkİ 

ıpercularımızdao Bay Kemal Al• 
kııın nikahları evveliıi gün Belr 
diye aalonunda törenle yapılmııtlt• 
Gene evlilere saadetler dileriz • 

açırmak iıtemeL BiiUln kudretiyle 
an atar harp ıemilerini batır 

ık çarelerini arar, 
Alman l lyilk harp ıemUerioi 

rpl harici bırakmak çareıinl bal· 
)dan ıonra lorilız donanaıa11 ta 

• ~ı-T-a-ri-hi-R-om_a_n_:-21-1 
ç evlREN 1 Sem~lı Uygur 

ZINDIKLAR 

D atır bir yilkteo, bir eoreldea 

rtalmaı olacaktar. Anavatan fılo: 
adan çekf'crii fazla adetteki ta 

r·mileriyle Amerika remileri 
lnıvvetleadirm .. ie koıacaktır. 

O zaman H nt ve Paaifik de· 
hlldmiyeti kıaa bir raınan ıon 

tekrar (A ... erilı.a • l orıliz) mllt · 
ftk donanmatına ftçer, J •pooyı· 

da Almanya ile bırleımek em• 
" l18klaı kaybolar. 

ı nfilla,er ba darama kaıan 
mık için bu bahar harekl· 

da belki ayrı ayrı ıtrat~lik de· 
laareketlerloe bet varacaktır. 
Alaan deniz kuvvetleri koraan· 
barek.ı.rıne baılamazu o za 
loıillalwl denizlerde her taraf. 

ııkııtaraak Jolanu feda etmek 
cbarlyıtind• kalır, ba talr.t rde 
1tk dOıDnceltr ve bin tlrıQ 
Qerle beıleuilmlt olaa llkb.bar 

O•odeyi lıayamca Yanoı uıtanın atölye 
llnde baldular. Bir umanın haydut b ışııı 
klU.eoin dar davarları araıaoda 11kıldıkça 
buraya reUr Y anot Ullanın yaphiı İfleri 
MJrederdi. Zaman zaman içinden şeytan· 
lar debr91W fÖ&Gniln önünde rıtılan bıı 
rnmnı para ,,. avadaoao cazibesine kapı
lır, lıayamcwya öldürlip rnmnşleri alıp 
kaçmayı dllınntı•dtı. Ve her defa1aoda 
mütemadiyen kendisine telldoatta bulanan 
ıeytaoa kabramacca mullavemet eder ve 
dojra'akfao ayrılmazdı. 

Baııo şeytan keodiılni rOyaıında da 
rahot barakmaıdı. Yanoı uttaaın yaptatı 
ciclll bicili avadanlı etrafnıı 1arar pırlak 
gö:ılerlylo kendiılne fÖZ kırparlırdı. 

Omode b1tgün büıbütQn fena vaılyo• 
te düşmllıttı. ÇilokO kayamca Y anoı aıta 
Tö .. ~ı muutarı lçlo yaptıfı ve kendlaf. 
ne bily6k bir kir temin ıdeu makadd11 
ID kabını fÖtterdl. 

Bu rıyet unatklrane yapılmış rllmilı 
bir boroe beykeU idi. Makaddeı ıa kabı 
boroaao arkaıuıa yerlettirilmlıtl. Boyou 

tab.t bir h ıroı boynundan daha azonda. 
Oıeri Öyle güzel işlenmişti ki uzaktan 
ideta tüvlü hi11ini veriyordu. Omode 
boroıun üç ayaklı olmasını ıaşıyordu. 

Usta bunu heykelin daha 1ailam durma• 
sını temin için illve etmiıti. 

Omode hayretle 
- Uıtal dedi. Seat Peter'ln boroıu 

llç ayakla mı idi? 
- Makıddes kitapta buna dair biç bir 

kayıd yoktur. Fakat mukaddes kitaba r•· 
çecek kadar bir ehemmiyet peyda eden 
ha boroauo alelade bir boroı olınamaıı 
llzımrelir. Şllpheaiz dlier boro•l•r ribl 
ınbrelerde eıelenmiyorda. VGcadanua 
t•lr.U de dlierleri r ibi olmasa rerek. 

Banan Ozerioe Omode boıo•• dotru 
elini uzattı. Göalerinln bak14ından hoılan· 
mıyan uıta yuma11k bir Hile 

- Kard .. lml • dedi • yine içindeki 
t•ytan ıeni kötO bir t•J• Hvkediyor, 

• Omode 

- Hakkın var • diye itiraf etti. 
.,.. Ben ıeaia bu tıytana kartı kea· 

dini lr.lfi derecede mlldafaı etmedifini 
ıannediyorum. Eier biraz oraç tatsan, 
keadini kırbaçlattıruo teni kötü yollara 
Hvkeclen bu ıeytanı alt ede bilinin? 

- Hayır, bayır! Sen benim ıeytaoı· 
mın tabiatını bilmezılır. Öyle perhizi• 
k11baçla yola ielmez. • 

MabaYere burada kMildl. Bir hfz. 
metçi reldl ve Omodeyl Falllp babanın 
yanına rötnrdü. 

iyi kalbU FtUnp baba ıabahleyio er-
kenden Marton ile birlikte B91enyö km· 
Dl fitmeıi Jlzımgeldiilnl IÖylediti ZAIDID 

Omod• hayretle 

- Nereye? diye batırdı. 
-Kra 

- Pıkl amma bblmle kaç mabafız 
r•lecek? • 

- Mahıfmoız rötannnzdekl iman, 
kalkanınız makıdd11 Beaedek•ln iael ola . 
caktır. Siz iki tek iki kiti olarak ridecek
ıinlz. 

Omode dOı&ocell dQtilacelJ bqaoı 
kafıdt. 

- iv• amma papasın kırda işi ne? 
- Öabeklerio yaptığı putu kıra cak, 

Valinin kazına buraya getirecek. Oıtelik 
Kırlar 1'adınının da 1açmı kesecek. 

- K'rlar kadınının ıaçını mı? 

Omode bUtün hürmet bi11ini unutarak 
kahkaha ile rülmeye koyuld11. Şaytanın 
yıptunıyaca~ı bir işi tek batına bir papaı 
yap11ata kalkışıyor. Ba no tuhaf, ne lna• 
oılmıyıı cak şeydi. Kırlar kadınının saçını 
lr.eamek ıaka mıydı? 

YOıQ kahkahadan mosmor olan Omo• 
de'ye bakarak FGlOp baba çehreaini aı· 
m11tı. Nihayet dayaoamadı ve 

- Omodel Oıııode diye bağırdı. Sen 
Allahıa kudretine böyle uıi lnanır11n? 

Omode birdenbire ciddileıtf . Hattl 
biraz da yaptaiı itten utanarak 

- Efe~sfim · dedi · Papu biç bir 
vakit Seraz~d'in aaçını k~semlyecektir. Bi•• 
rutrelecek olan ilk Beşen)Ö lutaaı derJ. 
mlzdeo yay kirişi yapacaktır • 

- Dnulı y.,. -
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A ııa.,.ika Genel A d •k• • harp c e p e ı 1 
Kurmay Baş VrUpa 8 1 IDCJ açmak övle )>it 

kaaa G e o e r a l - maceradır ki yfi& 

Londra, 2~ (a.a) e 1 1 Alman karmayı 
_ Anaaffst'in as u o ng a ve mDtehuııı'arı 

MarıbalJ Lod h J • • 1 1c.ı...ı altaf&a. ıimdiye kadar 

rldi, lorili2 r~!: cep e mese esı nı ~::.:z .~;!:~: 
et •da111Jarı ve 1 nin ririıtitl da· 

:•ker feflerile ko ngı•Jtere bakı- vayı bntün ümit· 
llfta, ıne1aleke· leıiyle birlikte 

tine döndü. Bu bir anda say• dil 

l ,. • ı ·z misli rörülmemiş 
.:;::,!::: n g ı ı ~=:::~:: •• ~ :.~. 
da Fransız kıyı. baskını muşlardır. 
larına yaptığa R y1ara y11rJeş 

ılto~u1111alara hem mından nasıl dü tilrOr, Amerika, 
0~dterede. hem aıkerlik bakımın· 
Aaıerikada bily6k .. k dan beoil• hiç 
ebenııoiyet veril şunme gerektir' hazır deiildir. 
aalıtl. O sıralarda 1 lo,.Utereofu 

bir kt11m Amerika kuvvetlerinin de iki yıldır bin ırorlakla yetlıti-
de lnriliı adalarına golmiı olmqı ril.;_.

1 
ana vatan kavvetlerini aona 

iki devletin Avropada yeni bir cep belirıls, d•lz qarı bir barbe ati· 
be kurmak için planlar hazırladık· vermai ae demek oldapnu Beş. 
1-rı ve harekete feçecekleri riva· vekil Cha•chlU, tUpbeye yer b1rak· 
JeUaı çıkardı. yet keli bazı lapz mıyaa bir açıklıkla anlattı. 
ve ~•erilta nazırlarının, Almanya- lnl'ilterenln burün için tek pil 
yı Yeaınek ve harbi kazanmak için nı, fİtl'ide kuvvetlenmek ve belde 
•lldafaada kalmanın yetaiyecetlnl, mektir. 

karaya çıkıp dövilf111ek l'erektiğini loriltere, elindeki kuvveti ate-
Jaluada ba alanda büyük işler rö şe savararak Rusyayı kartarar mı, 
rillecetiai söyl•melerl, ber tarafta, bilinemez. Herhalde loriltereyi bir 
Aorıo - Sıksonlarıo bir çıkıt ba anda sıfıra indirebilir. Halbuki lo-rek t' 

e •ne haıarlandıkları sanısını U· l'ilterenin biltiln dlvası yalnız ba 
Yaadıraıaya batlamııb. kuvvete bPğhdır. Almanye, ba yaz 

Sovyetler de, ıillh yardımının yalı:ıcı bir imtihan r~çirecektir. 
Alaıan ylllr.111111 Rıısyayı yense de 
•&altaauyacaiını YAZAN bu çarpışmadan 

~~;·: '"::;-:.:~: Necmeddı'n Sadak bitkin çıkacaltbr. 
karşı11nda tek ba Bugün Almanya 
şına bırakmak teblikeli ld ile karşı karşıya 
ve bir iki cepbe daba aç:ra~ia~~ relip boy ölçüsmekten haklı olarak 
manyaya kuvvetler ioi datıtnıak zo çekinen lnriltere, bitkin ve bezgin 
raada bırakmanın ııra11 r•diii • bir Avrupa karşısında yıpranma· 
acı sözlerle hiç durmadan batı;~ lll•t tek taze kuvvet kalmak ist~r. 
&attıkları iç;n lngiltere vo Ameri. Sade dövBımelc Jçin driil, konaf· 

kanın Avrupaya ordular çıka•mak ,:~~,~Çin bile kııvvetli olmak l'e• 
llzere olduklarına inananlar çoğal· R " ' 
mııtı. . oıyayı ezerek eli boş kalmıı 

e· bır Alınanya karş11ında ancak iki ır Y•ııdıo ıabırsıılık ve ha. " 1 ' 
rekete geçınek lıter·ı "bü d 11J yı sonra hazır olabileceiinl 
bö le bl . •o r yan an ıorleyen Amerika, yahut biltilo 

YI • r feyın ferçekle•eceö-i ina kaya111 an t k 
nı t ,.. • • ava anın oranmaıına 
d ogı tere ve Amerik11 efka-rında topl 1 ·ı 

anmış ogı tere, o zaman dahi 
rt· epeyce yer etmiş olacak ki ri burüokünden fazla bir ıey yapa-
tılecek hareketlerin içyüzü hak. bilecekler mi, ba ayra bir meMle. 

~ndl 1 
türlü kaynaklardan, yeni ha· dir. Ne olarsa olaao, Ruıyada yen 

r er ıız1naya "·-tadı ş· d' 
ı.. -t · ıcn ı an miı yahut yeoilmit bir Almanya -tılan tadar• A L k d 1 
lı: • vrupa uresına aı. arş111n a nailtere bakımından, 
k er dçıkarmak, Al1Danya katfllıoa çok uj'lam olmak, barbia Herdeki 

1 ~ra a yeni.cepheler açınak bugün gelişimi için ilk şarttır. 
çın akla fele1Dn, loriltere ve A· lnl'iltere bakımından Raıya • 
:e.rlk:aın konuıap karar verdik· harbi, ba k0tkoca dhada, battan 
h rı areket şekli, Avrupa kıyıla · beri temel dejil, naıllM ıonradan 

na zaaıan ıaıııı b L oraya girmiı, b•kleomedik b r olay r.alc Al an as .. ınlar yapa· I 
d" • manya,,, Şarkta Raılarla dır. ngiltere ba işe rirlşirken Raı· 
ovuşOrken, rarpta tetik llatll dllr yayı hiç hHaba katıını deiildi. 
•ya zorlamak, bundan baıka bü· Raıya, harbi, R111yanın bile haberi 

ilk çepta ve aılc •ık bava akınla· ve iıhği olmadan, kendllij'İnden 
Y•paralc Almanyanın hem can çıkaielmiş bir fırsatbr. Divanın 

alacak yerlerini yakıp yıkaak he1a orada bitaıiyectğioi loriltere bildi 
de en kalabahlc Jerlerlne atıİacak ii için kendini sona 1aklıyor. 
bo

19
b•larla Alman •illetlnla ..... ikinci cephe mııeleaini b• 

.ratına dvrmada• ıarımaktıı. la ıörllfle incelemek dojrudur, sanı 
tere ve A1aerlka d&tlnlJOrlar yoruz. 

ki Almanya bir tarafta çetin bir 
düımaola Hvaııp yıpranırken öte 
tarafta rece ründüz üzerine ya. 
facak cehennem ateıi altında bez. 
finleıecek ve içerden çökecektir. 

Ba dOtllncelerln deierini kt1 
tlrınek bize dUımeı. Y afnız bizi 
t-ıırtan nokta h b' d"' , ar ın, uımanı 
Jaa,.lıı rö,teriler ve terı haberlerle 
la ıl avlamak 'b' 
,. d .L. rı 1 manevralara da 
rlo~ 111

' k•rnazhlc ve gizlilik dev 
dir ~~ Sovye~er yardım diye ayak 

erııoen J•nı c b le 
111n ep e orka ve kay 

ı ortadaıı kald L 
r Y•pılıca. ıracaıı; ve ne· 
• fıat dOt• • 

6rretecek teklld •na ooceden 
•&1ıd1r. e haberler yayıl· 
laaa.aa a,a. .ı 
••ı9kte A. r '1or ki •llttefikler 
•a,. ve va"ıpeya aaker çıkar• 
hu.,-._,,::~, ::'*81er kurmaya 
masına -~•l ol ... '- haberfa ııa 
catımız ıey Qf il k için, c yapa. 
,, L • • tefek b 

e "avvetlı hava ak"' aılr.ınlara 
•ermekten ibarettir larına kavvet 
dUtmını oyalaınıy;·• libl IÖzlerle 
ÇGakO, harp pllıılanaııı'8~·t1Jorlar. 
•çıta varalmaaı, ta ftDlf •derece 
eınleketlerlqde bile alda ~,., 
~ r, ~ 

Fakat, ıon .... nlarda bu b. 
nların batla•a11, Al•anya i1&er1

9 

1 de büyi1k tayyare hllcumları ya 

~ 1111111
' kararleşın Y•oi hareketia 

" önıe1tı. • 'b' • 1 n rı 1 roıe ç.rpıyor. 

1 Bir Buıı•r IU•l••lnlfı 
mUtaııaıara 

Sofya 25 (a. a.) - Balrar Baş
vekili ve Haric ye Naz rı M. FiJof. 
la Tnrkiye Hariciye Vekili Sarac· 
o;ıu ar&11ada rönderilen tel'lraflar 
hakkında hükOmet raıeteıl olan 
Veçer diyor ki: 

«Yeni Bulgar hükO:netiuin TOrk 
basını ve efklrı tarafından hrıı· 
lamıı TOrkiyenia Balraristana r6s 
terdi;i anlayıı nın ne kadar blylk 
oldatana ve M. Filorıın ıöılerinln 
Aakerada oaul bararetU bir kabal 
buldajılaa bir k • r • daha lıba t 
eder. 

iki memleket aruıodaki ana. 
aevi doıtloia daha ziyade derlnlet 
tirmekte olan ba kartılıkh ınla1ıt 
çok yerindedir. Çilakll iki memle 
ketin zaruretlerine uygundu•.» 
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bulun •• nrat1. Mu··hı·m kuvvet- tirilnıi' mtltaher-
ve muhtelif ıınıf· rik hafif toplar 

lara mensup kov ı J Jd ııi'ır topçuya fyar 
vetler tarafından er e yapı 1 dım etmektedir 
vapılan ba ribi Bütün doğu kıyı 
bıreketlerln fay. A ları, derioliiine 
duı bir kere de- iman müdafaa hat- müstahkem bir böl 

ha röstermiıtir. lan yarıldı ve Alman re haline konoı. 
erunevaı v• Sa muıtar. Burada 

int-Nezaire'e ya kıtalan geri atıldı kuvvetli piyade 
pılan bo ribi bil- Dıevzileri de kurut. 
camlaraa tekerril G J maıtor. 
1n hosasanda a • enera ~azete, bun. 
yanık tutmaaı re R d dan başka Alman 
relcmesine raimen unste ordaaanan teçhi 
Alman mUdafileri zatından, mo örlil 
ıü•priz karıııın- Teftlf için hldlae teıkillerindeo ve 
da kalmışdır. Ba ı•rlne gitti mtldafaanm deniz 

yeoi darbe de muvaffak olmuı \18 ve bava keşif serviılerinde11 bahset· 
Almanlar kendilerini rösterememiı· mektedir. 

lerdir. Banlar her tilrlil baskın ihtl · 
Hilcumun dikkate dıoter bir malini ortadan kaldırabilecek. ma-

clheti de Boa'ol'ne'an lng• iz sahil- hiyettedirler. Keşif harekatı yepan 
lerino yakın olmrıı dolayııiyle Al motörler rece ve gündüz faaliyet · 
manlar için hayati Önemi haiz bir te boloDmakta ve ioriliz remileri 
kes1mde bulunmasıdır. nin huekftlerioi uzaktan göz al-

logiliz makamları, baskından tında tutmaktadır. 
)>eklenen neticeler hakkmda bir Gızete yu•sını şöyle ·bltir11or. 
ıey ı5ylea:enişl •rdir. Fakat amam:. Seri hareket eden bir kaç kü· 
yetle, elde edilen neticeden mem· çük vapurun l'eceleyin bir kaç 
n11olok beyan edilmektedir. yüz kiti çıkarmHının Önüne geçi· 

Bu ribi hareketlerin Almanlara lemez. Fakat Avrupa sab~e 
Atlantik'te ve tiınal deııiziodeki reniş ölçüde bir aıker çıkarmaaı 
sahil müdafaalarıoıa tehlikeye ne imkin dışındadır. 
kadar maruz oldutana iabat etti· Roma, 25 (a.a) - •Popolo di 
t:ne şüphe yoktur. Romu mecmuası şöyle yauyor: 

Londra, 25 (a.a) - Bculor· A11rapa kıtasına hücum ede· 
ne'a karşı lorilizlerin yaptıtı bas· bilmek için yalnız kudretli ordaJa. 
kıa raıetelerin ve halkın alllra11oı ra dejil, fakat muazzam deniz kuv. 
uyandırmııtır. vetlrrine de malik olmsk grrekti 

Bu yeni akın bu nevi bUcum- iini Anglo - Sakıoıılımo bu ka· 
ların gittikçe daha l'eolı ve sık dar geç anlamaları hakikaten ga. 
aık yapılmakta oldajılna l'Ölter- riptir. 
mektedir. Bruoeval ve Saiat - Na Fakat artık ba baıit hakikati 
zaire'e karıı yapılan bHkıolara anlaıaata batladıkları zannolanabi 
beaziyea ba hareket bir noktada lir. 
aynlık fÖttermektedlr ki o da Bo 
alonre'ua lal'iltere kıyılarına en 
yakın noktalardan biri olmaaıd1r. 
Ba yakınlık dola711lyle buradaki 
Alman mOdaf aasınıo çok kuvveUi 
olması bekleniyordu. 

Halbuki neıredilen teblii ba· 
nan aksini röıtermiıtlr. Fılbakika 
Alman müdafaahatlara yaralmlf 
ve Alman kuvvetleri rerl ıtalmıı· 
tır. 

Dikkati çeken dlier bir nok 
ta da larilizleria kllçllk bir keıif 
hareketinden b.haetmelerine mu 
kabil Alman radyoıanan lnailizce 
neıriyatında milhim kuvvetlerin 
Fraa11z 11hlllerine bacam ettiiioe 
İfaret edilmit olmasıdır. 

BerUn 25 (•.•) - larilizlerio 
Boulonıe dolaylarında Fransız kı 
yısıoa yapauya kılkııtrkları bukıoı 
bahis mevzuu eden Alman baımı, 
ba ribi seferlerin aıkerlik bakımın 
dan .. ehemmiyetsiz mahiyetini be
lirtmektedir. 

Gazetelerin ayrıcı kaydottiii· 
ne röre, Boulonre hiditeıi, Alman 
kıyılarına veyahut Alman kıyı 
mlldafaa11nın mükemmeUiti ile te· 
sirlilijiol ve Alınan kıydarıaa ve 
yabat Alıuo ifraU albndaki luyı · 

lara yapılacak her tOrlD dOsmaa 
hGcamaou pOıkil·tmlye maktedirli 

jinl bir kere daba lıbat etmltdir. 
Vicby, 25 (a.a) - Alman ha 

dudaadan bildirilditloe •öre Boa. 
lonre'a karıı yapılan ıon loriliz 

baskını batı kıyısı boyanca vOcada 
retirilmlı olan mllıtabkem balre 

tertibatı üzeriııe dikkati çekmiye 
veıile olmuştur. 

Ba mllnatebetle Alman ordusu 
nan razeteıinde çıkan ve Marıı ile 
Atlaotik kıyılarında 1940 yazında 
vilcuda retirilmiı olan iıtihklmlar 
daa bahseden yuıya itaret edil· 
mektedir. 

Meseli «Sandıy Timeı»in Nev· 
york'tan verdij-i bir telsrafta yaz• 
dıfıııa göre Amerikan ekıperleri 
taarruz ıtralt j'ıioe l'eçme ke)fiye. 
tinin Birleıik Devletler için yalnız 
ask.eri deiil fakat aynı zamanda 
ve bilba11a bahri bit mesele oldu. 
;unu anlamıılardır. 

Ayoı haftalık mecmuenıa ıiy s• 
ıi yazarının kanaatine relincr: böy
le bir teıebbüıüa muvaffakiyetin
deo ıUphe ettirecek lmil bfıa me 
Hl-sidir. Amerikan remi inıaatı 
ehemmiyetli olmakla beıaber henüz 
kifi deiıldir ve bsavvar edilen 
reolt ölçüde hareketlere elveriıli 
bir ticaret fılosa da ancak bir H · 

ne ıonra temin ed•lobilecektir. 
Popoli di Roma fll neticeye va 

rıyor : 

Demek ki 1942 de istila ola 
mıyacaktır. Bu arada mihver deniz 
altıları rollerini oynamaia devam 
edeceklerdir. 

Rus - Japon 
Münasebetleri 

Jopon ıozetelerine ı6re , 
naziktir; a11talc, lıarp için 

se6ep gole I 
Tokyo 25 (a. a) - Asabi ve 

Niıi Niıi raıeteleri yeni Japon -
Sovyet mllnaaebetleri hakkında tef 
sirlerde balaoayorlar. 

Ba l'PZetelere röre, Rıaı -
Japon mllnaaebetlerinia oaılk ol 
daiano ıöyltnaete Ulıam yoktur. 
Fakat iki memleketin harbetmeleri 
için hiç bir sebep yoktur. 

Bo razeteler, japonyenın Mib 
verle olan ittifakının, llçlü pakt 
devletlerinden her bidoin imzala. 
dıtı maahedeye aadık kalma11 e1a 
11oa daya od ıiını kaydediyorlar, 

Tokyo 25 ( a. a. ) - Stefnl: 

Almanya 
Norveçe çok mik
tarda takviye kı· 
tası gönderdi 

Londra, 25 (a.a.) - Bale'd, ÇI· 

kan National Zeitunr razetesi· 
nin Stokbolm muhabiri, lnriliz a· 
kıncı müfrezeleı i tarafından re
niı ö'çüde yapılmuı mohteınel 
akınları karşılamak üzere çolc mik· 
carda Alınan taltviyen kıtalarını 
Norveç'• gitmek üzere yola çık· 
taklarını yazmaktadır. 

Nevyork 25 (a.a.)- N~vyork' 
a relen Norveç ba4vekili M. Ny 

raardıvold Norveç'te ikinci bir 
cephe açılmasını tavsiye et · 
miştir. 

«Gazetecilere demeçte bolo· 
nan beıvekil tunları ıöylemiıtir: 

Şimal Rıııya ile ticari bir de. 

r ıiıyola tesiı etmek için Barre ve 
J lnmayen Norveç adalarına der· 
hal taarruz edilınl!ıine tarafh11m0 

ş:mdi bilha11a istediiim ıey N ... ,. 
veç•in hürriyete kı.vaıtujaou gör
mektir. o rün gelince almanların 
Norvrçlllere yeptıiını blı de "kala 
lirg., lere yapacai'IZ » 

Cenup Afrika hUkGm•· 
tinin Madagaakar'ı lf· 

gall muhtemel 
Johaone,bourrı 25 (a. a.J -

«United Pres•: HlikGmetle sıkı te· 
ması olan mahfillerde bildirildijine 
göre, Cenup Afrika11nın pt k ya 
kında hür Fransız hareketini tanı 
muı müaıkündDr. Bu, Vlchy ile 
diplomıı si münasebetlerinin kesil
mesinin mautıki bir neticesi ola-
ca~ t .r. • 

Bu arada, hükOmetin Mada· 
l'aıkar'ı i41al hakkında bir karar 
vermesi ihtimalinden de bahsedil
mekte :lir. Çilnkn Japonlar ba Frao
ıız ada11nda yerleımeye muvaffak oi· 
dakları takdirde 1110ttefikleria Hin· 
diıtanla mBaaHbetlerin pek ziya 
de tehdit edebileceklerdir. 

. ' 

ANfiULOPE Di 

BIRMANYA 

26 Nisan PazfU 
Tllrkl)l'e RadyodlfU ·yon poıtalan 

TUrklye •adynau1 Ankara Radyoaıa 

8,30 Prol'r•m ve Memleket 
eaat ayarı • 

8,33 Müzik: Hafif prol'r•m (pl) 
8 45 Ajanı haberleri. 
9 00 Müz:ikı Hafif pırçalar ve 

mar4lar (pi.) 

9.15 -
9,30 Evin saati. 
12,30 Prorram ve memleket 

saat ayarı, 

12 33 Müz:ik: Hicaz makamın· 
daa şarkılar. 

12.45 Ai•aı haberleri. 

ler. 
13,00 Müzik: Şarkı ve tOrkO-

13 15 Konuşma (Çocuk .. 1,,. .. 
me karomu adıoa). 

13,30 -

22,00 Müz:ik: Radyo Salon or-
keatra11. (Violoniıt Necip Atkın). 

1 • Kutıcb: Levhalar; 
2 L-.opold: Macar Fante. 
ıiılı • 

3 Plankr Yıldızlar1n Şar. 
kı•ı: 

4 • Lortzinr: Av bır1ııı1 

5 Cl•rlte : Gondolcunun 

Aık şarkı11; 
6 • Doıtal: Potpuri. 

18,00 Prorram ve memleket 
saat ayarı. 

18 03 Milzik: Radyo daaı or· 
kutruı. 

18,45 Konuıına (Ziraat ıaati). 
t8 55 Radyo Çocuk klUbQ. 
19,10 Mllzik: Karııık şarkı ve 

tür killer. 
19,30 Memleket pat ayarı " 

Ajanı Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika 

19,SS Milzlkr Piaao Solo'ıarı 

(PJ.) 
20,15 Konuşme (Faydalı Bil· 

riler). 

20,30 Mllzikı Faaıl heyeti. 

21,15 Temsil. 

2t,4S lzmir At koıulanoın ne• 

ticeleri. 

21 ,55 Mnzik : Danı MOzij1 
(Pi.) 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Ajanı Haberleri ve Boraalar. 

22,45 -

22,50 Y arınkl Prorram v • 
kapanıt 

Alman denlzaltllartnın 

taallyetl 
Son rOnler zarfında Birmaoya Berlin 25 (• 11) - BrrOnka 

da loriliz ve Japon ltuvv•t rermi teblite göre, Akde iz'd9, 
leri arasında muharebeler olmak 
tadır. Alman deniz • ltıları, topyek6o 13 

Ajanı telrraflara j · ponlaran bin tonilitolo lc iki j , ıe remiainl 
Yenanryaunr petrol sahaa na yak· ve Oç yrlkenliyi batırınıtlırdır. 
laıtıkluıoı, loriliılerin buradaki Aınerikaıı dotu luy111 açıkla. 
petrol tuiılerini tahrlbettiklerlnl randa ve Aotil denizinde. Alman 

haber veriyor. denizaltıları, topyek~n 35 blo tonl· 
Birınanya, Hindiıtanın ,., kın litoluk altı düşman t icaret remi· 

da 1'eni4 bir kıtadır. Me19 bası 605 ıini batırm1Şlardır. Bir Amerikarı 
bin kilom ııtre karedi,., Bura11, Hiıı limanının tam methalinde bir Al· 
diıtaodan ıonra dlloyaoın en çok 
pirinç yetittireo memleketidir. Hin 
diıtanın senelik pirinç mabıulü 35 
milyon tondur. Birmanyanın da 8 
ınilyon to'ldan aıatı deiildir. Bir 

man deniraltı11 üç mavnayı çeken 
bir romorkö ·e hücum etmit ve baD• 

larııı h ~psini obüslerle batarıatfbr• 

maoyanın nufoso 15 milyo ıı dur. Pi 540 ırıilyon rupi, ithal&b ite 2SO 
rirıç bo hıllun baıhcı rıdasıdır. milyondu. Sulh ...... - .ihraca 
Maamıı fib yet:ştirilen pirinç fazla tın yüzde aek• b~ 

2 
~ ~--';: 

l'eldliinden bu 8 milyon tonun on biri Japoo7a7a, ' me 
yllzde altmııı ihraç ~dilir. kaya yapılar. aaıc Lif t 

s· Birm•o1ada ~ ~ " ome re •· 
'k' • ırml ao~anın iktisadi havatında ı--da flaeadifer hattı ••r-
ı ıncı o ara" petrQI relir Birman ı SGD ... - h t R il M 

d b ı · · dır s..lıc• • ar ron • an• 
ya a aı ıca 3 petrol bö!reıi var ·., araııadııdtr. Uz•a.lofa 621 
dır: Yenanryaunr, yolan ıimaNnde ~m .. tr•clir. Mllbi• bır fimand fer 
ve Mandalaya yakın M1nl'JH il• •~rkezi de Lub odar. 
Pakkoku bu 3 mıntalıanın pıtroJ S. ıebar Rarpndan 2170 ki. 
ittihsali 1938 de 1.400,000 tooda· lometre uzakta, Çio hudutfuna 199 
Şimdi 2 milyooa yakuııdlf'. d kilometre mesafededir. M thar çla 

Birmanyada blr9ok ...... • yol• barada bqlar ve llSO kilo 
d N lsel d Jerl ... ar Ç 

var ır. ı •• • lkel dOnya metre ıOrerek inin Yannan vill 
dar. Saradan çıkao • 1 t \il • . yetinde Koanaıirır'de nıhıyet bu· 

iıtibulinia Jbd• '·
4

d
0 ;:kımın• lor. Yol 1938 de açılmıı mlltema• d a· ba .. ea 

er. ır•••1• A ıtraly.ı, M 1kılka diven 11lab edilm;f tir, Bu yolda 
dan A••rik•, .,. • • · rD d 11 b' le • 

K d dao ıonra ~ı•ncı relır. n e ın amyon 1,ı .. r, ıenede 
~e an•_:,...,. de mOhimdir. Dtın 30 bin ton •şya nakledilir. 

nrlltere için, burOnkO duruaaa 
'ayfqg IÖrlaen yol badur Ka 
a ord•lar çıkararak ye~i .,,; 

Gece Nöbetçi Eczane 

Yenı •ezana 
( Beıec11,. 1._da ) 

Bu l'&Zet "nio yazdıtına röre, 
Fran11z - Al•an mOtarekeıiodeo 
bir kaç hafta ıonra aiır bahriye 
topları her hocama öollyebilecek 
bir tekilde baaU'laomıflarda. O sa· 
mındaııberl f tç• ıı ı•i 111 içine 

Tokyo bombardımanı hakkında bir 
Aıneriltan teblitlnln ııetredilmem•ı 
olma11ndan babHd•n Jı.berJer bQ. 
rosunun ıöıcBail. akına iıtirak eden 
açıklardan bi9 blrfala 011Qae d6a 
meq •11ıam mabteaael W.•• 
daju• Wldirmiftlr. 

U:';.,.,ıaıa ytlzde 10,3 aou ba· Birmanya toprakları lrHacU 
l:,.. nehri va11tasile ıulanantt r. M~ 

81rmanyanın ihraç ettlii diier mel yollar vardtr. P•trol _.,,.. 
.. ddeler kauçuk, tlltlln ve çay Ranron adumda .cao ... ,.,, 
dar. u-...... ,....a 

Blrmanyınm ibrıcatı 1938 de ..... 
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Mersin Liman 
Şirketinden : 

Liman Şirketine imtihanla d~niz puantörü ve makine reı· 
aam1 alınacaktır. 

Suvare 
Saat tam 9 
Bu akşam 

BUGON 26 Nisan 1942 

~ Suvare 
Saai-tam9 
Bu akşam Rf'ssam, aanat mektebinden iyi derece mezunu olması ve 

puantörlerio de orta tahsili bitirmif olmalara ve askerlik hi.ı· 
metlerini üa eylemiş 25-35 yaş arasında bulunmaları 
ıarthr. 

Bu gibi şartları haiz olanların lAzım gelen vesaiki birdi· 
lekçeye bağlayarak 14.S.942 Perşembe gllotı 12 ye kadar 
şirket Umum Mildürlüğilne müracaatlan ilin olunur. 

Sinema tarihinin asll •tini görmedlll bir gUzelllk •• YUkaek aan'at ... lllhl kudret keyn• i• 
LOURENCE OLIVIER - JOAN FONTAINE'ln bUtUnkudretleriyle yaşattıkları 

, imtihan 14.5 942 Perşembe günü öj'leden aonra saat 14 
·de icra edilecektir. 1927 26 29-1-3 R•E•B•E•K•A ' Bütün düPyada şöhret tufanları yaratmış, romanı milyonlarca baıılmış ve memleketimizde ilk defa sayın Bayan 

Rezzan Emin Yalman tarafından Türkçeye çevrilmiş modern dünyanın en büyük ve en edebi şaheseri 

Satılık illveten : Renkli Miki Mavz 
Kuyu sibobu ile ara ıibobu birlikte yeni denecek kadar 

az kullanılmıı beı inçlik bir santrfüj satılıktır. Arzu eden-
Bugün gündüz matinede: REBEKA- ZORL'l TAYYARECi 

lerin yazıhaneme müracaatları 1917 1 - S 
Necdet Arıkotlu 

Dikkat: Localar satılmaktadır. istical ediniz. 

Anne ve Babalar ve BDtDn Gençler 
Alsarag ve TAN Sinemalarında 

BU AKŞAM 
Birden göaterllecek olan senenin en ecıkh fllml, en ketı rUrakll lna•nl•r1 

blle •ll•t•c•k mUesaır· mevzulu 

ZEHiRLİ ÇiÇEK 

Türkçe Sözlü ve Şarktlı ,aheseri mutlaka görmelidirler 
Türk tazının en ateıli naimelerioi sinesinde toplayan bu fevkalade fılm biltün Kadınları atlatacak, Erkekleri son

suz bir heyecanı sürükleyecek ve bütün Gençlere ibret dersi verecek bir hayat faciasıdır. 

I 

• 

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

Memleket Jurnalı 

T AN'da : ilaveten 
Heyecanll macera fllml 

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

Telefon Alsaray: 212 · Telefon TAN: 288 
Alaaray'da bugün 2,30 da Zehirli Çiçek, Memleket Jürnalı-Tan'da bugün 2,30 da Zehirli Çıçek, Sıllhtorlerin zaferi 

Pek Yakında.. Pek Yakında ••• 
YIKllAM YUVA 

illn Seyhan Orman Çevir-
Beledige Riyasetinden: ge MDdDrlDğünden : 

Ekmek Kartları oRMAN EMVALi sATış iLAN• • k Mıkdarı degv İŞllrİl8C8 Hacını Muhammen vahit fiyat 
Cinsi M3 03 Ster Kilo Lira Kuruı 

t. Elemek kartlarının d,.ğiştirilmesine Nisanın 27 nci pazartesi Çam 379 ()()(} 1857 10 
gününden itibaren başlanacak ve 1 Mayıı 942 cuma gllnil· 1- Seyhan villyebnin Saimbeyli kazası dahı·ıı·nde Zelı'ba ku
ne kadar devam edecektir. 

2. Ot ğıştirme furunlarda her gün Hat yediden on dokuza yusu ormanından 379 M3. mikdarında kereatelik satışa 
kadar yapılacaktır. çıkanlmııtır. 

3. Eıcmek kartlarının ahnabilmeıi için Nisan ayı kartlarının 2- Sataf l/5/1942 gllnü saat 15 de Seyhan Or. Mlld. daire-
yazıh kısmının nüfuı klğıdı veya nüfus müdürlilğünden ah- sinde arttırma ile yapılacaktır. 
nan müracaat kiğıdt ile birlikte m~murlara ibrazallzımdır. 3- Beher metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 90 ku· 

4 Ağır işçi kartlannın datıtılmaıı Bdediyedeki bllro tarafın· ruştur. M 4- Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mü-
dan yapılacaktır. üesseıelerin ve atar itçi olanların mu- d- 1-ğn. Se h O ç M-d S · b l' O B . . k r . . . d.d - ur u u, y an rman e. u . ' aım ey 1 rman • 
am,. lclt r ınıo .. ı ma 1 Jçın ııaı ı en buroya milracaatlan sayın Ş. yerlerden alınır. 
halkımıza ilan olunur. 192l 25. 26. S- Muvakkat teminat 139 lira 28 kuruştur. 

eAA444AAAAAA.&A &&4444AAAAAA• 6- Sabş umumidir. 

D Abd il h 
7- Talipluin belli edilen glin ve saatte ıartnamtde yazılı 

r u a Erberk Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Orman 
• Çe. Müdürlnkiinde müteşekkil satış komisyonunda hazır 

Her gün hastalarını kabul eder.Sah 
ve cuma günleri saat 16 den 18 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa•• 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bltl,lği 
No. 44 1902 1-15 

•••••••••••••••••••••••••• 
f aıtiya• Sabibl ı Cavit ORAL 
Ba•ı1dığı yer : BUGON Matbu11 

U. Nttriy•t Mtıdtırll : Avakıt R f.t 
YAVEROÖLU 

bulunmalara.(Ticaret Odası vesikası köylülerden istenmez) 
8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Satış 14/41942 gününden başlamak üzere onbeş gün mtld• 

detlidir. 1908 18. 22. 26. 30. 

ADANALI DOKTOR 

Zekeriya özveren 
Adres : Kuruk6prU Trahom Dispan
seri Karfısında Hane No. 21 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

t942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı . 

ı SrılHıt. 4M•gu.3Afutoı,211cineiteırin tarihlerinde gapJ 

---- 1942 iKRAMiYELERi -" 
1 Adet 2000 Llrahk - 2000. Ll,. 

3 ., 1000 " - 3000. ., 
2 " 7SO ., - 1500. ,. 
3 .. soo .. - 1500 .. 

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

200 " 25 " - 5000. ,, 
200 .. 10 ,, - 2000. ,, 

TUrlclre 1, Bankasına para rat1rmakla ~ 
1112 para blrlldlrmı, ve faiz almı, olmaz, ~ 
~••••d• talll•lzl d• denemle olur•unuz. I' 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyo' 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle ;'yapar. Koflllf 

yonda hert•Yi yerine satar. 
Tetır•f : Dolu. AMBARI 
Telefon : 218 1876 1 . 30 

iLAN 
1- 328 - 329 doğumlu terhis edilen ihtiyat erleri J. 
2- 316 - 320 Dotumlu terbiı edilen acemi ihtiyat 

3- Muvazzaf himıetini yapmıı terhiı edilen 330-331·33~ 
334 dotumlu uıta erleri ~ 

Yukarıda yazıldıtı veçhile terhiı edilen' erlerin terb ,J 

' ne ait kayıtlarına IS/S/942 tarihinden itibaren baıl~ 
haftanın Sah, Perıembe, Cumartesi günleri sabahdan .. f 
kadar yapılacaktır. Bu kabil erlerin muayyen gllnlerde 
ye atrayarak terbia işlerini yaptırmaları ilin olunur. 

-BUGDN~ 
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
· Cilt işlerini 

Kabul EdBı 


