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IDARl! YE"I : Yeni 
lıtaa1on cadd11l Adına 
Tt•e•~n 138 • ro:ta l( 48 

Abone ı Yıllılt 14, Altı 

&Jlıtı 1, &Jlıtı 12S Kr. -y ilin t•rtlırı idare ile 

Ankara 2 (Radyo gazete i) Japonlar 
Avuıtralya ve Yeni Gine hava meydan· 
lanna devamla taarruzlar yııpmaktrdırlar. 

il : 2 N r . 487 kararl••tırılır. 
\. P ı y • 't ı (5) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şefin gençlere iltifatı 
Ankara 2 (a.a) - Cumburreisimiz Jımet f oÖDÜ, Eıkişehir le Ö 

kır koşusu münaaebetile Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğj taraf 
dan kendilerine gönderilen tizim telrrafına aşağıdaki cevapla mu 
belede bulunmuşlardır: 

«Sporcu geoçleriınizin güzel çalışmalarından çok memnun o 
yorum. Teşekkürlerimle sizi tebrik ed,.rim » 

<-x-i2~d-ida>x-~:-:~-~=-x--x-x-.z-x~=~x-x-x-x-x-j-S~iDExYA<iiA-Rx-i1z-:~ 

Mihver EbJ .. lt o~k~'' 1 TIPM~ek~!~~~!!~R 
A-ıv-Wıc 1l ihtiyacı esaslı bir etüde tabi tutuldu . _, __ 

h az 1 rl 1. g'"' ı B~e-.. •~. ~nka.~a 2 ~ t:Iuıuıi muhabirimizden ) - Memleketin sadeyağı ve zeytinyağı ihtiyacı 
• 0 r:ıanisa J la bır e~~~e .. tabı tutul~uş ve başta milli müdafaa ihtiyacını karşılamak üzere halkın i 

~~~\ZMıA. ""- cı da duşunulerck iiç tıp sade yağ formiilünün tesbiti kararlaşmıştır. Muhtelif fiyatlar} çok a rttı Al"'" rf\ tılacaktır. Bu sadeyağ tipleri muhtelif yardımcı maddelerle karıştırılmış bulunacaktır. 
Libya'da keşif Kalimnos'a a ğ ı r 

çapta uzun men· 
zilli toplar yerleş
tiriliyor 

Yeni hava mey
danları, d eniz 

üsleri kuruluyor 
Dört adadaki sioil hal
kın Sikland adalarına 

nakline baJlandı 

Kahire: 2 [ a. a.] - Tas ajantı 
bildiriyor: 

Mihver devletlerinin 12 adadaki 
hazırlıklarını arttırmış olma11 dik· 
katı çekiyor. Aıkeri kaynaklardan 
öirenildii'ine röre, Alman ve ltal 
yan deniz ve bava makamları Ka
limnos adasındaki dtniz üs1ünü ge. 
nişletmekte ve burayaa ajır çapta 
uznn menzilli toplar yerleştirilmek· 
tedir. 

lataoköy, Kaatren ve Miıiroı 
ııdalıırıoda yeni hava meydanları 
ve yeraltı benzin depoları hazır· 
tanıyor. 

Bundan başka Alman · ltalyan 
işralindeki Sisam adasıyle Patmos, 
Laros ve İlyaki adalarında büyük 
deniz üsleri kurulmalda~ır. 

Bo adaloı da ki ıivil halk Sikland 
takım adalarına götürülüyor. 

Bu röç ri2l1ce ve büyük gn· 
roplar halinde oloyor. Boşaltılan 
yerlere Alman ve ltalyan kıtaları 
yerleştiriliyorsa da 12 adalardaki 
raroizonlardan olmayan askerlerin 
bile boralara relmetioe müsaade 
edilmiyor. 

Loodra 2 (a.a) - Almanların 
Varna ve Köstencede vapurlar ve 
levazım topluluklarıuda pek az 
ıüpbe fakat bu vapurları Karade. 
niadeo geçirmeie muvaffak ola· 

calr.larıoda pek az şans vardır. Sa· 
lihiyetli mahfillere röre, Sivesto· 
pol ve Karadeniz bikimiyeti Rus · 
larıo eliııde boluodukçd Almanla
rao bu denizden reçerek Kafkaıı. 
ya'ya varmalarının ihtimali azdır. 
Bo denizdeki Sovyet filosu Balkan 
limaolarile Odeıa arasındaki ıabili 
tesirli koLt rol altında tutuyor. 

Karmıt nahiyesinde ça
h9malar 

Ceyhan ( Hutusi ) - Geçen , 
seneki kuraklı\tao en fazla miite
usir olan bölre, kazamızın Kırmıt 
nahiyesi çevresi olmakla beraber, 
bu seneki ekim işlerinde bütün 
v~rlıldarilo anmi faaliyet gösteren 
koylül d . 

er e yme bunlar olmuştur. 
Bu haauıt h. 

b·ı a na ıyoye ıeltli bir se· ne ı e olma 
B Ah N

.Y•o nahiye müdürü 
. met •hat B L 

bir amil oldu. ayır; anın müessir 
ıru da şüpb - t-miyecek bir h '-'L • e go ur-
aıı.ı-..attır. 

Haftanın bir çok .. . . 
mıntakasındalti köylerde v~u~~~rı~ı 
1 d , llO~~ 
er arasın a geçırmek ıuretile 

hiye işlerini yakından takip ve ~a-
ıo-

taç eden B. Baykanıo, kışın şiddet. 1 
li geçmesi yüzünden bozulan Ada. ı 
na - Kozan yolu üzerinde ve na 
hiyeai mıntakası içerisinde bulu· 1 
nan hendek ve batak yerlerin der· 1 
~ıl tamiri işine teşebbüs etmekle 

eraber b'ılh " 'f . Ilı k • a11a çı tçı malları· 
orama kanana " ilzerindeki 

i 
l 

Oc: :::ıltc::::ıt~t::::ıc=t:co=::JftO ~ ' 
~ 

12 adaları gösterir harita 

Bertin 2 (a a) 
· Alman tebliii: 

Doğu cephe 
sinde düşman bir 
çok kesimlerdeki 
hücumlarında ve 
mukabil taarruz
larımızda aiır ka 
yıplar vermiştir. 
Topçnaıoz Lenin 
rrattaki hedefle
ri dövmüştür. Sov• 
yet hava kuvvet 
leri dünkü mubıı · 
rebelerde ve yer 
de 45 nçak kay 
betmiştir. 

Almanya Stolı holm2 (a.a ) 
- Doiu cep 
besind~ki Alman 
muhabirleri, cep · 
be gerisindeki !dl 
çük şehirlere çok 
sayıda yeni kıta 

lar geldiiioi ilk 
defa haber veri
yorlar.Kıtalar doi· 
rodan doiraya 
Almanyadan rel
mektedir. Sonldi 
nunayında Alman
yada askere alınan 
gençler şubat 
ve mart aylaraoda 
talim rörmüş· 

-
Rus cephesine -
yeni kıtalar 

gönderdi -Şimal A f • 
rikada Marmarik 
te tayyare mey
danlariyle çadır

lı kamplar, de 
miryolu ve Mısır 

kıyısındaki loriliz 
motörlü kolları 

mo vaf fa ki yet l e 
bombalandı. 

ı~rdir. Şimdi her 
Asker malzeme ve gün asker, mal· 

mühimmat yüklü zeme ve mühim· 
•• mat yüklü yüzlerce 

yuzlerce tren do- tren Alman istas 

ğu cephesi y o - yoolanodan doğu 
cephesine hareket 

1 un da edi1or. Demr-

Malta adasındaki hedeflere hü 
cum edilmiştir. Hava muharebeJe. 
rinde 3 düşman tayyaresi düşürül 
dü. Dün gece İngiliz bomba tay· 
yareleri batı Almanyaya iz'aç hü

cumları yı pmıştır. Sivil halle ara-
11nda yaralı ve ölü vardır. 

Harp ekonomisine pek az za· 
rar olmuştur. Avcılarımız ve uçak· 
aavarhmmız 11 tayyare düşürmüş· 
tür. Mart ayında donanma ve ha · 
va kuvvetlerimiz 646 bin tonilato· 
lok 105 ticaret remiıi batırdı. Ban 
)ardan başlta torpil ve bo~ba isa. 
betlerlle 39 ticaret vapuru ciddi 
hasara uiratıldı. 

Bulgar 
ordusu 

Libgada lngiliılere karşı 
harp edecekmiş 

Ankara 2 (Radyo gazetesi) -
Balgariıtanda harp hazırlıkları iler
lemiştir. Sofyada ışıkların karartı(. 
ması için tedbirler alınmıştır. 

Rivayetlere göre, Bulgari.ta
nın vereceği askerler Ruslara karşı 
deiil, Libya'd:ı lngilizJere karşı 
harp etmek üzere göoderilecektir. 

yolları doğu cephesine ait sevkiyata 
tahsis edildiiindeo hususi seyabat
ların büyük bir ltumı kaldırılmıştır. 

Alman muhabirlerinin verdik· 
leri izahata gör.-, yeni kıtalar daha 
fazla Kırım ve Donetz bölgelerine 
varmıştır. Bu bölgede vaziyet ka· 
rışıktır. 

Moskova 2 (a.a.)- Ba sabah· 
ki Sovyet tebliii: 

1 Nisanda cephede uash bir 
değişiklik olmadı. Fiolindiyah aa· 
ker kaçakları Viyup ıri yakınlarında 

bir tabur düşman askerini götüren 
bir treni yoldan çıkarmışlardır. Bir 
çok Alman ölmüş veya yaralan· 
mıştır. 

ltalykn mllleti 
auih istiyor l 

Ankara 2 (Radyo a-azetesi)
halyada bulunduğu :ıannolonan bir 
gi:z:li radyo istasyonu, halyaolara 
hitaben demiştir ki: 

« ltalya buıilo kendisinden 
olmayan bir harbe katılmış olmakla 
büyük bir felaket devreaine rir· 
miştir. Harbi yabancı bir devletin 
tazyiki altında y•pan İtalya, bütün 
evlitlarile, bugün derhal sulh ya· 
pdma1101 özlemektedir. 

Harpten ve Faşist idareden 
bıktık. Sulh istiyoruz. ltalyan va· 
tandaşları •ulh istiyorlar. :ıı> 

.--------------------........... , ......... ~ Bugün'ün edebi, tarihi romanı 

ZINDIKLAR 
YAZAN 

HERCEG 
Gerene 

ÇEVİREN 
SEM 1 H 
UYGUR 

faaliyati 
Roma 2 (a. a.) - İtalyan teb

liği : 

s:renaikte düşman keşif kol
lariyle çarpışmalar ve normal tay. 
yare faaliyeti olmuştur. Milbim Mib 
ver tayyare taşldlleri Maltayı re· 
ce güodüz hücumlar yakmışlardır. 

Half ar ve Makamlar tayyare 
meydar ları tesislerinde mühim ha. 
sarlar kaydedilmiştir. Bir çarpışma 
neticesinde iki düşman tayyaresi 
düşmüştür. Bir kru vazöriimüz Ak· 
denizde bir dilşman deoizaltlSI ta. 
rafından batırılmıştır. 

Cebeluttarık, tayyarelerimiz ta· 
rafından bombalanmıştır. Limanda· 
ki iki mühim askeri hedefe bir 
çok tam isabet kaydolmıqtur. Bil 
yük yangınlar çıkarılmıştır. 

Libga' da esir edilen Mih· 
ver askerleri Kahire so· 
kaklarından geçiriliyor 

HiNDiSTAN 
ingi l iz 
teklifini 
reddetti 

Hitnliler, memle-
ketlerinin müda-. . 
f aası işlerinin ken-

dilerine devrini 
istediler 

Ankara 2 (Radyo razetesi)
Hindiıtan meselui dünya [efkarını 
ilrilendiren en önemli mesele ol
makta devam ediyor. Muhtelif kay· 

uak!~r~an gelen baberter. Krips 
teklıfıoın Hintlilerce kabul edilme· 
diiini bildirmektedir. Koni're par· 
tisi, teklifi kabule layık rörmemiş· 
tir. Teklifin bir bütün halinde ka· 
bul veya reddi istendiifodea zor· 
lok bu noktadan çıkmıştrr. . . 

Henüz ıı. üzaltereler 1tuı~••I 
deiildir. Kripı, müsbet bir ııetıc•1• 
varacaj'ından ilmidini keıımiı v~ 
pazarteıi rünü Hindiataııdao ayr.•. 
maia kar.ar. vormifken, hareketınl 
tehir etmıstır. . 

Zorluğun mildafaa meaelesıne 
it oldoi'a bil lirilmektedir. Hıntli· 

l~r memleketlerinin müdafaa11 ı .. 

, ________ P __ a_r __ i_s_t __ e_n ___ b __ i_r--~g;;.....ö_r __ a_n __ ü_ş,-..._ __ ___ 

lnglllz tayyareıerl 
tarafından 

Paris civarına 
hava hücumu 

Ölenler ve ga
ra/ananlar var 

Vlşi: 2 [a. a.] - Dün gectt 
saat 4 te Pariain batı ve şimal 
batı varoşlarında bir buçuk saat 
ıüreo hava tehlikesi işareti veril 

miştir. loriliz tayyareleri 

yerlere ve Rucil ile Cornell 

Poissy'ye bombalar atmıştır. 

ölü ve bir çok yaralı vardır. 

Londra 2 ( a .a. ) - Hab 
rildiğine göre, İngiliz hnvn 

vetleri gece Almanya ve ~g 
tındaki arazi ilzerinde faal 
bulunmuştur. Bombalanan he 
arasında Paris'in 6 kilometre 
bat111nda Poissy deki Matbo 

rikıtsı da vardır. Bu l a b 

8 martta da İogiliz bava 
vetle•i tarafından bombalan 

Yunan Millı 
B.avramı 

İ Ani k!'ra ? (a. ı.) - Yunan Milli Bayramı dolayısiyle Cumhur 
ımet oooü ıle Yunan Krala haşmetli htioci Jori 
teşekkür telrrafJarı teati edilmiştir. 

Ankara 2 (a.a) - Yanan milli bayramı dolayııile Hariciye 
k!ll Şük~il aaracoi'ln t~ra~ından Yunan Başvekili Mösyö Tuder 
bır tebrık telgrafı çekılmış ve Mösyö Tuderos buna bir teşekkür 
rrafile mukabele etmistir, 

Parasız şeke 
tevzii hazırlıklar 
Ankara 2 ( Hususi muhabiri· 

aıizden ) - Fakir çocuklara para· 
a1z ~eker daiıtılması hakkındaki 
hazırlıklara esea olacak kaouo pro· 
ieıi maliye encümeni tarafıo~an 
kabul edilerek bütçe eııcüaıenıne 

• d 'l • · B ·e ile ıenede ron erı mıştır. u proı . d'I 
5 milyon lira bu ~· 1 ahll• e 

1 
• 

mektedir. 
Li ihanıo bu ay içi~d~ - Mec· ' 

Y • H tinde a-oruşulerek Ji1 Umumı ey, 

önümüzdeki ayın başından itı 
latbikata reçileçeği kuvvetle 
temeldir, 

Nerelerde parasız şekea 
tılacaiı hazarlanacnk talimat 
de te!bit edilmektedir. 

Dağıtma işinde, beledi 
iktisat teşkilatından , hozır ce 
lerioden halk evler indt'n 
benzer müesse· selerden 
edilecekti-·. 

Hiodiatana karşı Japon propa· ı ten masun bulundurnıak iste 
l'aod .. ı devam etmektedir. Tokyo• rine fÖre, İngiltereyi Hindis 

O-re, Japoııya Hindistanı isti- "d f · ı l"k Y. " mu • aaaı e a a alandırmak mı • d ··td' H' l'I Ji emelinde egı Jr, ıat ı ere l 1 
•.a ogiltereyle işbirliği yapma karşı bir düşmanlığı yoktur. Bili· 
lazımdır? lnrilizler ikinci ça kis Hintlilerin dostudur. Japonya, 
muvafık olacaiını söylemek 

lnriliz askerleri Hindiıtao toprak· 
1 Hintliler ise, lrıgilterc Hindi arındı bulonduio için onları koi- alikasıılanacak olor1a meml• 
mak üzere Hindistana rirmeğe rinlo tehlikeye düşmeyeceti 
mecburdur. Eğer lnıiliz aıkerleri· ediyorlar. 
nin Hiodiıtandan çıkmaıını aaflar• J•poa prop•6.ad .. ıa• 

PDIZ, ja D a 
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~,1;~ski bir mara":g?z çırağı Ot m b .. 1 LA t. k • 
DAHİLİ HABERLER 

.~; 400 000 KOŞU iLE o o 1 as 1 
t 

1:·~avustralyayı müdafaaya cahsıyor ! 11 e ~ i ~ i n . T e v z i i i ş i_ 
• llkteşrio 1941 de Caoberra 1 ierioi dnınrecek rekabet yapma· Avaatralya Joho Cortio'io haklı ~ehrımızde bır heyet 1 rın.~r:rj..-Y_'v;-,~f/1r.1 
t parlimeotoıooda MöiyÖ Alek· mail tarthr. oldoiaou aohyorda. Avuıtralya bu Y 1 

~UJ.ll.uJ:IJ!.J..!;t..r 
'ı"'•r Vihoo fikrini değiştirdi . John Curtin'irı siyaıi fikirleri rüo kendi hayah ile uiraııyor ve t k k •• [ t t • · 
'

, A t l ı ht b' ba sade kanaatten doida:« Evveli demircilikten aelme o lan harbiye e ş e U e l _ . 
1 

vos ra ya ı mu erem ır me· • • _ 
• 1 M- - Al L d Vil Avaatralyal» yahut daha docnuıu: nazırı Fraoclı Micbael Forde teh· Evvelce de yazdırımız rı· • •' o ao o•yo eıı.san er • •· 
'ı• o zamana kadar Robert Mao- «Yalnız Avaıtralyal-. like feryadmı kopardı: Heyet, ll•tlklerln ldlllne bir bi, hl ilkümet, ha~p hekkooemilılnıb'n l~ 

•· · B • in Japo ı H' ti" -Kadıo erkek biltiin Avoltral· cap arına ayara .. , ü Omet e a .. 
'ı• ıo yerıoe reçen Ve ayol 11yase· UODn iÇ oya ı, ID 1 eurette tevzllnl temine uir•t•C•k 

D 

ı .akip eden B.aıvekil Faddeo'io ribi sarı ırka mensup camialar yalılar vazifeleri baııoal araııoda ka,.ılıkh emniyete dayı-
n [ ı:afıoı totoyordo. itti fırkaoıo ara- Avuıtralya ceooetiolo yoluna bGla· Fakat böyle bir vaziyette Avus· Ticaret Vekiletinden Viliyete relen bir tamimde, Belediye ha- nan işbirliğini temin için bir proje 
d ' =•iaki rey farllı bir tane oldoio mamışlar ve beyaz ırka meoıup tralyayı kim müdafaa edecek? dutları dahilinde Belediyece kayatb bulunan bütün motörUl nakil hazarlamıf ve bo proje koordinaı-

b · 1 d Af 'k d B' d L· t l h ı b 1 1 yon heyeti tarafından da tasvip 111 Aleksender VHıoo'oo öbür ta- olan mu acar er e releme1inler. rı a a, armanya a..ı ayya- vasıta srı sa ip erinin ve şoförlerin ittiriklle ir top anla yapı mail, kendi ed'l •• 
ı 1 d- . L b' . d- - d- B' Sa d t V4 b tr f ıl d ·ı l . 1 h t 1 . 1 1 d 7 L' ·1·L bl 'd h . ·ı . b'ld' il • t' 1 mıftl''. 

~ 
1 oomesı 11.a ıoeyı uşur u. ar a e • aıı e a ıoı af maz a· recı er ge 110 er, ya o re me110 er, ara arın ao .,,,, ııı; r ı are eyeb seçı mesı ı ır mıt ır. P . b k . . _k _ _ 

0 ~rao çıkardı ve iktidar mevkiioe varlarla çevirecek ve dünyayı an· bir çok kuvvetler var ki, onlara Bu heyet, şehrimize röoderilmit ve röoderilecek olan motörlü nakil roıe, arp • ooomlll yu unu 
a ... _1 t yö Jobo Curtio'i getirdi. cak yününü satmak için tanaya· memlekete retirmek imkin bari· va11talara liatilderioi idilioe bir tekilde tevzi edecektir. v'ahtaodaşlara taksim edecektir. lı-

...... l 1 'l d f l L I' kt c t' • d d' .~ S' d L•ı f B b ti d- B 1 dl 1 d 48 f tı 1al merkezlerinde malları l&ltD• r Bu z'\t 1 k e a o araıı. mec ı· ca ı. ur ın: cıo e ar; mese a mrapur aıı;ı er u münase e e uo e e ye encümen sa onun a fO ör ve mo· 1 . . 

i .~; I' b;~~~:a ~~~~~· ]o~-:Carnn iktidar -;,.n~in~;~~;id;~~= Avu~:.~;:da ai~ ~:~~'i:·~~::~!:~~;:h~~:1~0;1~!~~ ~:~!~~=!~;,,Belediye Reisi 8. Ka11m ~=.~·. o:I!:~ -~::~~;:pft:;d:l: ::':~. 
ı ı 1 1 • • d ·1ı • l ' • b• d '-t b•l "'lc" b- -L k - Yapıl ı' netı'ceıı"ode ı'dare b t' ti 'I =·ti ram ı ro il huk6metle halktan ban-' arına erışmış e ı tıras arına erışmış ır a am tavrı go" u; ı a ıs uyuıı. as erı mm • 0 aeç m eye ıne fD za ar seçı m-. r: .• d b . . _ b'I k 

., ._ k'l d'ld' T f''- K d . R or· ı Ad'l Ô . M b t p· . Ab t rı11 a a ıyı gore ı ece ae vazife adam tavrı ar.ıktan aç.ıga endi~eli aörülügorda. Henecanının u/H!n- taıı:a teı ı • ı ı. ev ııı. a ra amazan u, ı zraray, e me ıfmaş, me ·ı kt' 
k r "' 6 :11 r B' · b - t- Erkal, Abdolkadlr Berkem, lımail Çetiner ve Salibattio Esklçakıt. ona verı ece "· 

1ilca 'tu; ~ilikiıd~çı lerini soranla1dan fikrini saklamadı: "'f u ~h0• gardp' Seçilen bu heyet Vali tarahodau muvafık ıörüldüiü takdirde be. Bu buıulla mütehaa11s vatan· 
.r.i.:I açıra en ııe- tara ım ı tıva e ı . b l k d 1 f''-i b'I . -b . ;-,ı c- Avastralganın en sal/ıra bir adamının tarihin en C 1 meo ıfe Af ayaca tar. q arın ııı; r, ı gı ve tecru eleno-. _... ~daio ıörülü· ,.. • yor ve eoera . . . 
_, H ~ b b .. .. ,_ b" h b• il l ı. • •d ..1 t d·ı· · • t:" • Pi t den ısbfade edilecektır. Bunlaran • ; do. ıtta aııa- uga" ır a1 ın e mem e"etı ı arege uave e ı ışı ıarıp 1:.rıc an oamıo· . • d d • t f' . b .. 

,·;,~~ &i fötr ıapkayı bir tezaddır.» ~ da elli i~i yaııo 23 Nı!san çocuk bayr 1 mı ;~~aı;:.a~y:~;:c:kb:~· ma o ısı U• 

Dd ,ı :ıı nden daha .: -~~---==:x:ıı:ıı:ıooc-xx:xx>e:r.:: :::::: xıo - da yüzde yuz Avas Her mahalle ve köyde istihlak 
lfıtı ,ı ade ezip büzdüiü ve kendine - Hnıosiyle Avrupa itlerine tralyab, bilha11a süvarilikte ihtlıatı birlii'i, mahalli ihtiyar heyetleri teş-
anf 

1 
ı 1 olan söz söyleme tavarlarım karıımıyalım. Herkea kendi evinde. olan bir adamın komanda11ndadır. kilab y e n i d e n kurulacaktır. 

h" 1 t'1 sert hareketlerle kestiği de Bir gün lngiltere yirmi beş Şark tarafı olan diğer manta· hazırlıklarına baslandı Her köy ve mahallde vatandq-

• ( ·~ (0~~~:y:canın aebeplerioi soran· ~:~~~e ~i:~i~i defa olarak tekrar :~.A:ı:~~~~~ak1:m:~~:f·s~:0Ev~1~ ~;~ Ba~~1~!: i;::z~~;~~n~~fr:c;."~ 
ere ' fikrini saklamadı: Bu sarada Cortio'in riyaaetio- Mac Ka

1
y an kalumabn~aıı albodadır. doğruya halk Aapacıktar. 

ıe~1t ı _ Avustralyaoın eo sulhçü de bolooduio amele fırkası ekse- Baba11 skoçy ı ır papa1, aoa1ı Ankara - Yardan en önemli ramo, çok çocukla aileler ve ıyı M 1 k t' ''-t' d' h t d . b k em e e ın ııı; ııa ı aya ıa a 
r ı' adamının, tarihin eo büyük bir riyetine raimen daha iktidar mev· Kaoadah bar kadın olan u as er meaelelerinden olan çocuk divaıı· bakımla artırdma11, rilrbüz yetiş . h' bi I -

r.;... k" d d - "ld' reçe harbin en reoç Generali ç " 1 iÇ r Hrlıoh o ma11oa tuccar ve 
diı _]9 rbiade memleketi idareye davet un Avu:~:.1;~yı idare eden 100 1 idi. n oın iokiıafa için oirqan oco me erinin temini, nüfusumuzun ar- e1nafm reçim _imkaoın~an mahrum 
ra ilifi rarip bir tezattır. kilo •i'lflıiaodıı ıakacı, neşeli, sözü! Kendisi boı zamaclarda hikmet Esirgeme Korama bo 1eoe yirmi hmında çocofuo kıymet ve ebem· kalmamallna dıkkat edılecektlr . 
il rı • O dakikada bu harbin ,Paıifi- ve özü kuvvetli ve herkeıio «Bob» ve kimJ• ile . uirqır. Avustralya birinci seoesioi idrak etmiştir. miyeti, çocalt ölümlerinin azaltıl- • Gerek talim, rerek manev-

:~· ,,ı, '·ayraa~-ılaFc1.a11_ip:on~e:dca:~:b::.:~~e;~ dediii Robert Gordon Meozieı iı- ainema 1aoıörlüğünlln direktöıü Korum Genel Merkezi bu yal ması l'ibi ilmi bahiıleri en luymet• ra maksadile silib altana aboao 
.. a

1 
11. minde bir adamdı. ve terbiye ilmi ile sporun at batı da 23 Niaan bayramı ve haftasının li ilim adamlarımızın ağızlarından veyahad fili eskerlik bizmetinl ifa 

•al • ı'ten Boroeo'ya ve tarihinde ilk beraber aı'ttig" ı' Cronbro kolleı'ı' 1 d d h · b lk 1 O • Harp prorramını anlatmak için • n • geçen Hne er en a a ren~ ve a ımıza din etmek ve ilrilerini lçla celbedilip Yedek Subay ko 
4» il fa olarak Avaıtralya kıtallna b.i· Caoberra mebuıan mecliıioio kür· nio de müdürüdür. şümullü ve çocuk diva1ıodaki ça- artırmak hasuıonda r•rekeo ted- lo~o bitirdikten sonra a1tej'men 
ız i ' ıireyeti ihtimali hatmoa gelmıf ıüıüoe çıkb ve şöyle ıöyledi: 1940 sonunda Mareşal Grazi· hşinalarla elde edilen ıoooçlara be· birleri aldıiı ribl çocaklarımmo rütbesiyle orduda taHm devreıi 
d•ı,.' ydi? b' «- Avoıtra ya zaferi elde et- ani'deo Bardia'yı zaptedeo 0 ol Urtecek •ekilde kotla11maıı için bn bayramı daha ııwPleocell •e"-ı'r redren ve 3783 1ayılı kanun da· 
... ı• Eaer hatırına gelmiıse ta ıi v -• • ... • ... ~ • d a- mek için oe mikdar oluna olıon moıtu . Memlekete döndükten ıon· ıimdiden hazarhklara başlamış ve mek için de daha zeorin prorram- iresiode askerlik müddetleri uzatılan 
:,aml ı fikir onu neşelendiremez i; oy- tediyeye hazırdır. Yakında ordo1D '" Avustralya ordusunu tenııik etti. bütüo merkez ve •ubelerioe bir la l L ld ~ ilk okul öiretmenlerioe aıteimen 
il / 1 • olmakla beraber vazifeıiodeo ka- B d b ki h. v r tert P etme..te o u5 u ve ço· 

i(,. l l 500 bici bulacaktır. Büyük Britan· orilo on an • enen ımme tamimle keyfiyeti bildirmiftir. cok babç•iode de çocuklara ter· olarak kıt'aya sevkedildlkleri tarih-
auı\ ımadı. Avusralya ı aran yarısı: A f il d tin yanında evvelki hizmetleri hiç ten itibaren meıken bedeli veril-

11 ı' -Perth'li marangoz bize lizım ya01n yanındayız. yni am ya a- m ... betiade kabri Ankara'da da bayram ve haf biyelerlne yarar oyan ve eileoce-

evt nız; yarım mubarebf' etmiyecejizl taıının önemli bir ıekilde olmaıı· ler hazırlanmakta bufuodoiu haber meıi rerektiii allkalılara bildiril· 
lı ı\o adamdır 1 Diyorlardı. o b c Asker yoksullugvu . r 1 ti lduğo yerden me uı urtin • na ve radyoda çocoino ııhhi du· alınmıştır. m 1 r. 

-. ', l Pertb ıehri katanın tamamen • 

(
1 ; dudatmı büktü, fakat fikir beyan Almanya hükümeti, iki ta• 
ı. 1 .rbindedir. Elli alta aeoo evvel o etmedi. Kuvvetleri nedir? Bob M~ozieı ı r F L IJ b M••rlt Vekllllllnln Pezer gUnU Serbeat raf araımda yapılmıı olan ticari 

1 ı ıdar meıh11r değildi. uat o n Yalnız Meozies M11ara bir H· iki ıeae evvel 500,000 aı-
f " GU b aalqmaoın tatbiki için l'erek Tana,ge• 
1 1 utio orada dotduktan ıonn bu fer heyeti röndordiı" i zaman sert kerleri oldopnu ıöyliyordu. Bunun bir t•mlml ret mUae • k • l•r1 l~ rek demiryolları berinde olacak oak-

•• ıt ,' ,bwde iplik fabrikaları, dökümha· bir eda ile: 26,000 i pilot, raııt ve hava top Ankara _ Maarif ailui men- yepılecek h ı k ı 1 w 
l ç t.ıer dı'baıwhaneler, kimyabaoeler, - Ben, dedi, Avoıtral1ah aa• M llyatta er tür Ü o ay ıgı göstere-
111 J~· ' k l . '- h il . 'ki • 

1 
çoııudur. ösyö Forde'den evvel suplarının idare itlerinden veya o· Pazar filoü Saat 9 da Beden ceiinl hükOmetimize bildirmiftir. 

' u<1 19le •ehirleri, havuzlar, raıatba· er erın uzu. ıa i ere rıttı ertn harbiye nazuı olan Möıyö Spender TerblyHi Bölre bioaaında Bölre· .. - '-t '- d' k t ı o koldaki öiretim ve eğitim ödev· • 
ce f ~oler, sendikalar yıiılmıya baıladı. rormeıı. eoıe .. eo 1 1 

• arını m 1941 de seferi heyette 160,000 miz rüreşçilerl ara11nda aerbest Ankaradan bildirildiiioe 
dd .a' ranroz .. .,aöı Joho Curtin, pu· dafaa ettiklerini rörmek iıterdiml lerindeo başka yazdıkları makale _ w 't l il k f k 

alal" Y • Bu ıöz bir akis uyandırmadı. kitinin Hferber edildiiini 150,000 ve eıerlerle, verdikleri kooferana- rüreş müsabakalara yapılacak ve rore, erı men ere ver ~ce ev a-
_ 1ı;11 pyasıoı çölün vahıi kokusundan Her şey iyi l'idiyorda. kitinin kara ordularıoa ve 25,000 larla kendi ihtisaa şubelerinde re bo müsabakalarda kazaoı.n 7 rl1· J:ide zam ve çocukları için yapıJa· 

•Ilı p; çimento tozaouo kokuııına Menıieı loriliz mümeasili tara· kişinin bahriyeye ayraldıimı söylü- nİf halk kütlesini aydınlatma yo- retçi grup birinciliklerine ve Tür- cak zamla gezici öiretmen ve baı· 
•le JCmekte olan bir ıehirde işletmi- fıodao •"ıkça tutuluyordu. Fakat yor. kiye ıampiyonasana iştirak edecek- öiretmenlerin rezi ve yol paralan 
ter f' ı ·,ba l t ... Ba adet ikinci teşrinin ilçüo lundaki ilim çahımalara aevinç ve. • • le b ed n t b . t - k 1 

1 f amıf 1' A vustralyahlar Yaoaoiıtanda ve · b" k'ld d tir• ıçm • e • 1191 ın m uoa 3 e 
•ar 1 • l' de Avostralyamo Londra ıallmea· ricı ır ıe ı e güo en rüne art · 'lld 1 1 les' M 1· V L·ı t' 

t 
açık bar oa1iyesi, dü~üoce ı ve Giritte bnynk zayiat verdikleri za- t•mp yon ulu muame ı a ıye "eıı;a e ıoce yı-

ae 1 d • ıill Slr Earl Pare'ın Londrada söy ıaaktadar. B 16 d ı Lt d 
. ~di bir hali vardı; röz eri e mı· man mecliıte bir hntınotlozluk fır· H b 1 o pazar saat a ıehir sta pı maıı; a ır. 
ız 1 • -.. ledlii adede mutabık değildir. em u çı ıımalara Vekilliğin • T k üd t' .-aı,pta. Pazar günleri ekouomı po- tına1ı koptu. Menzieı'in Loodra L d LI d b lm b d dıoda Adana reoçlik kulübü ile e a ve ye ım maaşı 
a " Velba11l Alman ve Amerika yaaın an ta.. P e e i eai, em • 

iii •jdk okuyordu. Bu tabsil oou sen- ile araaının çok iyi olması tenkit matbuatına göre bu tarihten rele. ilrililerin , ilim de;erlerini men- 6 ncı Demir ıpor rençlik kulüple- tahıiıi itleriode rerekeo veıikala-
bita ' ~a kitiplijioe ıevketti. edildi. Daha «mahalli renkli• bir cek Temmuza kadar 6001000 aıker ıop olduklara kOltür ailesince yük- ri araıında ıild maçlannıo floab rao tam olmamuı bir çok moame-

fı ~!urtin amele müdafii: adama ihtiyaç rörüldn. Bo da ev- yapılacak ve bu maçı kazanan lelere yol açmakta, bu yüzden iı-
d.

\ ,........-____... veli Fadden, ıoora Cortio oldu. çok az deiilmi? Baboıuı ba ordo !eltme yolooda olduklarını memle· takım şild şampiyona ilin edilecek- tibkak sahiplerinin müzayakada 
ı • --.- C t" '' 'iL t " b L t nan dörtte biri bafka memleket- ket aydıolarıoa rösterebilmelerİ • d 1 ül k ld d eleı'ıı Avıııtralyada amelenid ne ur a.ı ın ı .. yap ıııı are .. e tir. kal ık arı rör me te o otun ao 

~ b kl 
1941 seoeainio yedi ilkkaoonooda lerde barbettiğine göre hakikaten için hangi öiretim derece ve fa· buna mahal barakılmamuı için ln-

lart ribi • arı var? Yahut Japonya barbe rı'rdiai zaman deni• ba adet ırülilo"- denrcık derecede Ceyhend• Fere ı. 1 ki e .. e ... beıioden olursa olıon bltün maa• zumlu vesikaları, tekaüd sebebleri• 
İl•J'. ribi hail arı yo a•ırı yerde bulunan Avoatralyah azdır. m Ucedel••• • b' t ı b . . v rifçilerdeo, profesör ve ötretmen· ne göre ayrı ayrı röıterir bir cet-
3 11,ı Eger ır 0 om • tamırc11l la· tavyarecileri me,,.lekete çaiırmak On dokuzdan altmış yaııoa Ceyhan (Huıasi) - Bir kaç 1 

k d d ' lerden, oe•rettikleri ilim ve meı- vel hazar anarak ılikalılara bildiril-
ek ~ arasına çı ıp • ıu eposana olda. kadar kadınların memleketi terket· v aydaoberi devam eden kazamız 

,, lr röz atarsa patrooaoa yerden Beklenen saat: melerine müaaade edilmiyor. Hepsi lek yazı ve eaerlerioe adlariyle tarla faresi mücadeleal, bqta mn- _m_if_t_ir_. -----------
• •D metre yüksekte çalıştaiıoı ıöy· ya fabrikalarda veyahut milli mil- birlikte resmi 11fat ve ödevlerini cadele teknisyeni B. Nazım Ay· isi neticest, cidden fayını memouni-

l~r• ,7erek fazla para iller. Eier bod- T ehlike rüodeo rüoe arlı· dafaada çalışıyorlar. de yumaiı uıol totmalarıoı Ma· atanın verimli gayret ve alakalarile yet bir dereceyeı va1d olmoı bu-
baı ı ..ııma inip bir musluk kaparaa iki yordu. Ve rüoden güne de (0.vamı üçüacllde arif Vekilliil ilrililerdeo istemiıtir. mücadele teıkillbnan sıkı blrmeıa· ' lonmaktadar. 
lhaıt~•çuk metre de,inlikte çahştatını 

da ıiOdro:n mahzendir, der, "~.er, ıı;~- T •h" R 1 ineJiı.~ri ıürer«'k yine fazla ~ara is~~r. ·~ı 
eli\ ~hktır. der yine ister. Ruıobeth· arJ ) Oman : 1 ZI N Dl KLA·R 

bire~ JU' der 11ter ... 

ız. 'l Bn kadar hakları idare ve mil· '============================================= 
r, wfaa edebilmek için mütebass11Jar - 1 - yiki altında inliyor, ayara kalkamıyordu. bir seı yük1eldi. Buaa ikinci bir ıea ce-

ÇEViREN : 

J 
h C · b ı dao Hıriıtiyaolar lıaoın doiuşuodan iti· Akıam olup ta kalenin kapıları kapandık- vap verdi. Karaohkta kimseler röıükmi· 

e f ~ımdır. 0 
n urtın un ar b bareo bin 1\ark alta aeoe hesaplıyorlardı. tao ıoora ovada bir takım rölreler beli· yordu. Kalenin nöbetçisi bu karantık r•· 

#i oldu. Fakat bo!lonla bera er . . . • . . . • . riyor, serseri ıekilli korkunç rece süva· cede bir takım ruhların Beniadem diliyle 
•tıra11 bir demSıgog oldoj-nn.u Kml bir .~~~. · ~~~e~ ·v~ ·.~l;i~ bi~ rileri kin dolu rözlerle kaleye bakıyor birbirleriyle konqta;unu zaoaedebillrcij. 
ddla etmiyoruz. enelerce ıe19ız gece takip etti. ve 1e1ıizce ondan uzaklaşıyorlardı. - Seo miıin Papu Martoa? 
•elenin bokuna müdafaa etti. Ay be~üz Maroı vadisini aydınlat- Kalenin ortallnda mairur bir ada ile - Beıı'im Valter efeadl. 

Yevmiyeler baklunda aarfedi- mamıştı. Gok kabbeıi hafifçe •iarmışb. yük1elen kirgir kilisenin kaleleri rölıte - Gece •aktı kal• dıvaranıo üzerin· 
ea şu fıkir ona mal edilmiştir. Çok berrak olan h•va karardıkça gökyü· bir taraftan bir tarafa akııan bulutlara de yalon~ batına ne yapıyorsun? 

zt-t ••" verdirecek, onlara iyi giyindi · 
j'ar'l~ecl'k. mükemmel IDrette sıhhatle· 
rlar :Pni muhafaza ettireı:ek miktarda 

olmalı. · 
Bn asgari yewmiye, kitap ve 

11 ete aluımaıına, pazar ve tatil· 
il ii Cerde ej'leoce yerlerine widilmeaioe 

..... mOsait olmalı. 

zü yeni yeni yıldızlarla aeorioleşiyordo. kartı kaldırmış birer yumruk ribi idi. - Kırda yaoao ateıe bakıyorum. 
Yalnız bir noktada, Maroı ırmağının illi· Kırlar balkı aralarında buraya Yeni - Bunda bakacak ne var? 
ltametinde gök karar.lıktı. Y erlo derinlik- Allahıo kalesi derlerdi. Kral lştvao'ın Y •· - F.trafanda bir takım rölreler ota· 
lerioe do;ru açılmış bir delik ribi daran oi Allabı burada oturuyordu. içeri riren- ruyor ... Acaba banlar kim olabilirler? 
bu korkunç karanlık Çanad bleılnio çı- ler bu sarayın dıvarlarıoın gümüşle kadi- - Her halde serseri milşrlklerdir 
kıot111 idi. fe ile kaplı oldniooo ıöylllyorlardı. için- Marton. Karlar kadınının adamlara. 

F.trahoı çeviren ~üksek .•h~ap «!,•Yar de kanla potlar, yara yaraya çıplatılmlf ve - Ara ıara biri kalkıyor ateşe bir 
ve muazzam kiriılerle ıoşa edılmıı rozcn Çarmıha rerilmit kllçük Allahlar varmış... demet koro saz atıyor... Atef bir aaoiye 
kulelerinin rölreıi hür karların boiuına Allabın kaleaioi kara papazlar muhafua kararıyor, ıoora yeniden ve daha kuvvet-
sarılmıf ıekilıiz bir yumr~k ~ey!w ~enup ediyorlarmış lmolar oruç tutuyorlar, ken- le çımlr.ıfar H"-arak alevleniyor- Görll· 
milletlerinin hürriyetinin romuldugu kara ... 

dilerini kırbaçlattmyor ve hazin ölüm yor musuo oaıd yanıyor? Naııl alevleoi. 
bir tabuttu . 

Ovanın ortaııoa dildlmif bir memnu şarkıları ıöylüyorlarmıı. yor? Göie doiro kırmızı bit duman yük 
•taç, çadırlarda oturan müşriklere her an Çiiokn Yeni Allah kederi Hviyor, seliyor ... 
emreden zalim bir kule idi bu. Karların röz Y•tlarıodao zevk alıyormuş. Kendisi- - Ruhan da kmn oyaqan ulvi ribi 
röksüne çöken bu bina 11tınmıo atarhtı ıioe haraç vermiyenlerl ebedi atetler• dalralı Marton. 
bir zamanki A oay beJiniD Olk.-... ea abJOf1Uf. - Çllakl lur 7.U -'JOf'· 

Semih Uygur 1 
=='· Keodlıini oruçtan istİlna ediyorum yine 

yemiyor. Sabahlamaktan menediyorum yine 
yatmıyor. 

Yüzll ıolguo ay ıııiı gibi sarı, bakıf 
lara haata bir kort rözü ribi ıııldıyor. 
Hep kendi kendine reziyor, kardeıleri 
yanına sokulmaktan korkuyorlar. Acaba 
boooo sebebi nedir? 

- Bunu Piskopos -cno ıoroyor? 
- Piıltopos hepimizin baba11dar. Seni 

bllha11a çok 1eviyor. Senin lçio bilyllk 
ve mulr.addeı bir vazife verdi: MOşrik 
kardeşlerin Beıenyö'leri hak dinine dlvet 
edeceksin, 

- Piıkopos iyi bir babadar. beni biç 
bir vakıt ku baçlathrmadı. Bana her n· 
kıt oğlum diye bitap etti. 

- Sorgn111na ne ce•ap verecektin? 
- Piıkopoı babama rit ıöyle ki ot· 

la lkl hafta ıonra ölecektir. 
- H sta mısın Martoo? 
- H!stahk nedir bitme!ll. 
- Ôyleyae aeni iki hafta ıonra oe 

öldürecelr? 
- Ktrların bavuı. 
- Llfaaclan hiç b:r t•Y anbyamachm. 
- A-ta. ........... lakt ... AJ· 
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y Z A N Tarihi günleri
mizi kutlarken 

IZZEDDIN milli ve aske · 
ÇALIŞLAR ri gayretleri· 

Emekli Orgeneral mızın parlak 
muvaffakıyetlerini hatırlamak ve 
o muvaffakıyetler için biraz yazı 
yazmak faydasız olmıyacaktır. 

loöoü mevzilerinden başhyarak 
c Bursa » yakınlarında, Dimboz 
ve Aksu, müstahkem Yanan mev• 
ziine kadar süren kovalama hare· 
keti istiklal harbinde temeyyü~ 

- -1 - olan ıu· eden ve dünyaca ovu muş , 
• . . k.b.d' 30mart 921 varilerımızın ta ı ı ır. l _ -

1 it b arken ooou akşamı karan ı as b d • 
muharebe meydanlarında ~r agı 

Türk damlası bır sey· 
taşıran son _ I 
lip tesirile çe~in _Yu~an hucum a• 
rını i'eriye puskurttu ve onlara 
4.C Savucubey » cenup sırtlarında 

ateş kes borularını çaldırttı. «Bur 
sa » ya girdi~leri zaman Osman 
Gazinin sandukasına dayanarak, 
« Kalk ey koca Türk, bir baki 
Kurduğon devleti yıkıyoruz » di
yoo Yunanlılar, şimdi Ertoğrul'un 
fiirbosinin dolayında, diğer oğlu · 
nun namını taşıyan bir bölgedeki 
muharebelerde yıkılıyorlardı. 

Muharebelerde boru çalmak 
usulü çoktan tarihe karışmışken 
Yunanlılar bu kurtuluş ricati için 
hücum saflarında borular çaldırdı
lar. Türk komuta yerlerine kadar 
akseden bu garip sesler bir ferah· 
lık uyandırmıştı. Birdenbire muha· 
rebe meydanında derin bir sükQ 
net başladı Yirmi dört saat ce· 
honnemi bir ateş ve ıavaş mihra· 
kı olan c Çamurlu > köyünün do. 
layında rece ilerliyen keşif kolla
rımıza tek bir tüfek ateşi bile açan 
kalmamıştı. Düşmlln lnönü moha· 
rebe meydanını bırakarak muha. 
rebe hatlarının rerisindeki « Sa· 
vocobey » yolunu tutmuştu. 

31 martta kahraman iki komu 
tanımız, Kemaleddin Sami ve Na· 
zım, &on temizlemeye giriştiler. iki. 
si de çok ceıur ve birliklerinin 
başında şecaat timsali olmakla 
mümtaz lümen komutanları idi. 
Metreıtepe'den relen şiddetli ve 
ıürelı:li maltineli tüfek ateşlerinden 
Nazım, müdahale ile, hatta emir 
He muhafaza edilmişti. Bo atılgan 
ve ateşli komutan « Nasuhçah » 

muharebesinde vatanın kurtuluşu 
uğrunda gene şebıt olmuştu. Ke. 
maleddin Sami, « Gündüzbey » 
köyüoün garbinden dördüncü pi· 
yade alayının başında at üzerinde 
« şövııleresk » bir hareketle iter· 
ledi ve aiır yaralandı. 

c Şövaleresk » tabiri vuruşma 
meydanında göıterilen parlak şo· 
caate Atatürk.ün bir tavsifi idi. 
Anafartalar'da 8 aiustos 915 gü
nU lnrilızler « Büyük Anafarta » 
köyü iııtikametinde bir yarma için 
ağır basan bir taarruz yapmışlar· 
dı. Bu taarruz c Damağcılık » ba· 
yarında 6, tnmen komutanı albay 
Nazlf'in ve « lsmailoğlo » tepele· 
rinde 9, tümen komutanı albay 
Sabrioio kahramanca mukabelesile 
püslcfirtülmü,, fakat ova kısmında 
küçüle bir gedik nçmai'a muvaffak 
olmuşta. Mostafa K~mal, Şiveli 
köyü civarında ihtiyatta duran 11, 
süvari alayı komutanı albay Esat'a 
alayilo çabuk yetişerek karşılıklı bir 
darbe ile rediği kapatmasını em
retti. Albay Esat9ın alayın başında 
dörtnal ile cepheye ilerleyişini ve 
gediği kısa bir zamanda kapattı· 
iını gören Mustafa Kemal bunu 
« tövalereslt » bir hareket diye 
tavsif ve albay E t' t '-d' . sa ı a-. ır ve 
taltıf etmişti Ke 1 dd" S ., . _ · ına e ın amı nıo 
tumen komutanı ol ._ b' .b . 

b araıı; ır ı tıyat 
alayının aşında at u- t- d .

1 
l 

. . d f • s un e ı er o-
yışı e evkalade vazi etl d 

. b. _ k Y er e bu r• 1 tumeo omutanları i . -
1 ._ .. I k h çın ornek 

o acaıı; şova eros areketlerd d. 
Kati muharebelerde zaf 6r .,_et~ 1

• 
.. v ıren 

bu hareketlerdir. Atatürk tüıneu 
komutanı iken birinci Conk muha. 
rebosinde « Arı burna » ve kolor. 
du komutanı olarak ikinci Conk 
muharebesinde c Anafartalar » za. 
ferini, hatta Başkumandanlık mey· 
dan muharebesinde c Adatepe » 

~f ~rini bo nevi şahsi kahramanlı. 
11 ıle kazanmıştı. Napoleon da bir 

üstün Rus kuvvetlerini Şarki Prns· 
yada yenen ve Ruslar için Ta~en· 
berr f olaketini dojoran harekatta 
Alman renerallerinin şahsi kab~a
manlıklarınm tesiri çoktur. Bugun· 
kü dünya harbinde şark cephesİn· 
de en modern kara ve bava harp 
silah ve vasıtalarile aylarca süren 
ve kati netice arayan mııharebeler
de her iki tarafın büyük birlik ko 
mutanlarının şahsi kahramanlıkları 
muhakkaktır. Muharebenin bu tıl
sımını hiçbir yeni silah değiştire· 
mez. Bir komutan kazanmak az· 
mettiii bir yerde bütün stratejik 
ve taktik usullerioi ve kuvvet üs 
tünlüğüoü ortaya koyduktan sonra 
da netice alamazsa kendi şahsını 
da ileriye atarak zaferi elde eder. 
Maoeviyatına güvenilen küçük bir 
kütle elde bulundukça zafer ümi· 
di kırılmaz. lslteoder Dira'yı Erzin 
civarında, ikinci Murat Haçlı ordu 
ları Varrıa molbamesiode bıı vasıf
la ve bu gayretle yenmişlerdi. 

Büyük harpte ve lstildal har 
binde kazandığımız muharebelerde 
bu gayreti görmemek mümkün de 
ğildir. Oımanlı Balkan harbinde 
yenilmenin esas sebeplerinden biri 
bu şahsi gayretin masruf olmama· 
sında rörülür. Komanova hezimeti 
başlarken beşinci kolordu komuta· 
nı Kara Sait, Vardar ordusu ko· 
mutanına ikinci Muradın Varoada
ki veziyetini göz öııüne getirmesi· 
ni hatırlatmıştı. 

Komanova'da ve yahut Manas . 
tır meydan muharebesinde bu mi
saller göz Önüne getirilseydi, ora· 
da da zafer, ne oluna olsun be· 
nimdir, diyenin olacaktı. 

Yukarda izab edildiii gibi, 
İnönü muharebe meydanından baş· 
lıyao düşman ricalinin hezimete 
çevrilmesi için cel\up cephesi ko
mutanı general Refet Belen'in lı:o. 
mutası altındaki süvari birlikleri 
miz « Mezit » vadisinden Pazarcık 
ve lnegöl istikametlerinde seri bir 
takibe girişerek düşmanı tenlı:ile 

başladılar. Düşman kolları, yolları· 

nı dağlık ve ormanlık bölgelere 
doğru çevirerek, kurtulmaj'a çaba
lıyor, kuvvetli bir surette hazırla· 
dıkları Aksu ve Dimboz mevzile· 
rine, tel örrülorinin gerisine bir 
an evvel sıj'ınmağa çalışıyordu. 

Malzeme ve ioaaoca ağır kayıplar 
vererek üslerine sıiınabildiler. Fa· 
kat kayıplar ııj'ırdı. General Papu· 
laı Atinaya yolladıiı raporda bir
liklerin kadro haline geldiğini bil· 
diriyor, bir an evvel takviyesini 
istiyordu. 

Garp cephesi komutanı ismet 
lnönü'nün yüksek ıevk vo idaresi 
bu parlak neticeyi Gündüzbey, Sa

vucobey, Söiüt, Bilecik, İnegöl, 
Mezit gibi tarihi isimleri taşıyan 
bir yurt sahasında kazanmıştı. Ye
ni Türk devletinin kurulması için 
sanki Osman Gazi devrine bir na· 

zire yapılıyordu. Ayni büyük azim· 
lor ve büyük iradelerle Türk istik
lali bir daha korulayordu. Tarih 
tekerrüre başlamıştı. 

Dağları deviren bu büyüklük· 
ler ve büyük himmetler gelecek 
her hangi bir düşman taarruzuna 
karşı Türkiyeyi ve Türklüjü mü. 
dafaaya 1'arar vermiş olan mille. 
timizo önderlik yapacağına ve mi· 
neviyatını bu kutsal olaylara baıf. 

hyan ordumuzun bize istiklal har· 

bindeki parlıyan ümitlerimizi daha 
uzak hedeflerine ulaştıracatına 
imanımız vardır. Bu vesile ile bu. 

rada şanlı adları geçen kahraman· 
ları ve bu zaferi kazanan şehit ve 
gazileri büyük saygı ve derin 
minnet ve oükranla tebcil ederim • 

• Aktam'dan • 
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İsmail Saib 
Sen cer 

YAZAN Dün, büyük 
Türk allimesi 
lamail Saib Sen• 

=1.._f _T_E_T __ K_i _K_ .. fı------

Dünyanın en zengin ada-
mı : Haydarabad Nizami! 

Senevf gellrl YUz Milyon TUrk Lirası, altun 
olarak serveti bat Milyon TUrk Lirası, MU· 
cavharlerl Dört Milyar TUrk Lirası tahmin 
olunuyor. 
.......... 

I• oıriliz Hindistanını teıkil eden 
11 eyaletin her birinin kendine 

mahsus hususiyetleri vardır. Ban· 
ların en temayüz etmiş olan üçü, 
Bombay, Madraı ve Benral'dır ki, 
bu üç eyalete "reislik,, ler denir. 

199,430 kilometre murabbaı 

arazisi ve 17.000,000 nüfuıu olan 
Bombay - bir vakit ki Çekoılo· 

lidir. 

Merkui Kalküta olan Beogal 

reiıliiloin nüfusa 50,000,000 on 

balur. Bengal, kenevir ıanayiinin, 
Hint memur sınıfının Rabındranat 

Taror'un yardadu. Beoralliler bün

yelerinin bafifliii hasebiyle Hint 

cer'in üçüncü vakyadan daha bilyük- reislllde. 
ölüm yıldönümü münasebetile bir rio en küçüğü ve en rayri müte· 

ULUNAY ordusuna kabul edilmezler.Bu eya

let halkının ekseriyeti Müslüman 

ihtifil yapıldı. Sonsuz ilim denizle· canis olanıdır. Burası Hint parsile· Aasam, Belçika kadar ufak 
rinio bo nadir incisine yapılan ih· rinin, Ahmetabad pamuk tezrib. bir eyalettir, ahalinin ekıeriyeti İp· 
tifalin, ona aeoelerdenberi kıymet· larınıo, Mahratta çiftçilerinin ve tidai aşiretler halinde yaşarlar. 
il• L ·ar sedef aibi mabfa•alık eden Bombay kozmopolitlerioin yerleş• B . d' d 

Q • .. orası çay ıaoayı, ıyarı ır. Bayazit kütüphaneıinde yapılması tlii diyardır. Bombay şehri de Sf0 • 

'b" b0 d Diior küçük bir eyalet olan dikkate deier bir inceliktir. gapar fi 1 ır a a üzerindedir. 
l•mail Saibin ölüm gününü ha· Ve karaya dar bir ıreçit ile · bai• Siod, Hiodistanıodan ziyade lrakı 

tırlarım , lıdır. Bu eyalette milli konrrenln andırır. Hindiatanın başlıca tayyare 

Memleketin irfan mobitl tesel· nüfozu kuvvetlidir. Borası aycl za• meydanı olan Karqi'yi ibtiva et · 

li edilemiyen bir matemle aarsılmış· manda şiddet röıtermedon moka· mesi sebebiyle Siod küçüklüjüoe 
tı. O gün teıadüf beoi üç nesille . vemet sefoırberliğioo lllhne olan rai'men mühimdir. 
karşılııştırdı. Her birisi ilim alemi· iki yerdir. Halkın büyük bir ek· 24.000,000 nüfnıu olan Puhi 
mizde açılan bu rabnenin karşısın· · b- il'- l ı d b" 'd• 

aeriyeti Hindu mezhebine meosop· ıap uy ıı. eya et er en ırı ır ve 
da teeuürlerini aaklıyamıyorlardı, Fransa kadar geniştir. Bura balkı tor. 

' dinindedir. 

3 Nisan Cuma 
Tilrklye Rııdyodlfnıyon p:ııtııl 
TUrklye radyoıu, Ankara Rady 

7,30 Program ve Memle 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif parçalar 
7.45 Ajanı haberleri. 
8 00 Müzik: Senfonik parç • 

(Pi.) 
8,15 -
8,30 Evin saati. 
12 30 Program ve 

Hat ayarı . 
12,33 Müzik: Sazinak 

mından ~arkdar. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzilc: Karışık şark 
18,00 Prorro.m ve meml 

ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Genç Besta 

Jarımız - Mithat Akaltao. 
. 19,30 Memleket aaat ayar 

Aıans Haberleri. 

19,45 Müzik: Klasik Türk 
ziii programı. (Şef: Mesud Ce 

20,15 Radyo razetesi. 
20,45 Müzik: Koşma ve tü 

ler. 

21,00 Konoş~a (lktisad sa 
21,15 Temsil. 

22,00 Müzik: Radyo Salon 
kestra11. (Violoniıt Necip Aşkı 

22,30 Memleket Saat A 
Ajans Haberleri ve Borsalar 

22,45 - . 
22,50 Yarınki 

kııpanış Sattıiı metaın yalnız dışı ile Cenubi Hindiıtanın en büyük dini mezhepleri itibariyle birbirle-

meşgul olmıyan eski bir kitapçı reisliği olan Madrat eyaletinin a· rinden çok ayrılmışll\rdır. Borada Eski bir marang 
dostum ailar ribi bir ıosle: raziıi ftalyadan büyilk, nÜJosu la 13 Milyon müslüman, 6 milyon v 

Hindu ve 4 milyon Sinkh vardır. çıragı - Telifi edilmez bir ziyaa oi· giltereninkindon çoktur. Boraaı bü· 
radıld lsmail Saib eski tabirle ''Hal· yük bir ziraat mıntakasıdır. Madras, Paojaplılar gayet iyi döğüşürler. ( Battarafı lklncld 

D Puojaplılar, Hint ordusunda asker· Geçenlerde harbiye nazırı lil-i müşkülit,, idil edi . Hint entelektüellerinin yetiştigi di- yö Fordo şöyle söyliyordu: 
Bir diieri : yardır. Gazeteciler, bankerler ve lerin yüzde 54 ünü teşkil ederler. _ Japonların bir zaman 

- lsmail Saibo ayaklı kütÜp· awokatlar bep borada bulunur. p rensliklere gelince hanları bizim arazimizde tatunııbilm 
bane demek doiro ' 'deiildir. Çün Madraa üç reiıliiin en fakiridir. idare eden Prenslerin her mümlcündürl 
'- - b. '- - ~ b ·h t d biri bir •ahsiyettir. Hınt prenslik Eg· er Japonlar asker çıkar .. u ır .. utup ane nı aye on a Şimaldeki birleşik eyaletlerde ... 
mevcut olan kitapların ihtiva etti· k b• l · l'k h- -... arı no .. a lerinin en b .. ında 14,500,000 nü· ı Lt yı ı·yı· seçerlerse -

1 büyü •r zirai ll)Omoan yetsız 1 
u- fasla Haydarabat gelir. Haydar- yahut 1700 tayyareleri olıra 

ii ilim demektir; halbuki small 1-u··m su-rer. Madras ve Bombay, zi. b • J • d A I 
" a at nı:ıamı, apon ımparatoruo an rağaıen :400,000 vuıtra ya 

Saibin ilmi kütüphanelere sıi · raat mıntakalarında çiftçiler işle- ıonra, dünyanın en zengin adamıdır. 15,000 kilometre sahili Pası 
mazdı • dikleri toprakların ııahibldirler. Bir- Senevi geliri 100,000,000 Türk bava ve deniz tefevvuku elind 

ilim, fımail Saibin aeciyesiode leşik eyaletlerde iae hala araziyi lirası, altın olarak serveti 500000000 lan Japonya gibi bir hasma 
tevazuuna yüksek bir yer vermişti; çiftçiye kiralayan Zimendar ıi•temi Türk lirası, mücevherleri de en aşa• naııl müdafaa edebilecek ani 

o kadar ki yazdığı eıerlere baş· büküm ıürmektedir. Nehru Zimon· iı 4,000,000,000 Türk liraaı tahmin yoruF~\tat moaele Japonların 
1
- 1 · b k edilmektedir. ı ıı.a arının ımzasını arttığını er es darlık ıistemlnin önüne reçmek i. yapmak istediklerini bilmektir. 
b"l' Kendisi müslümaodır. iki oö-lun· ı · ·ı· •- ı b. · 

1 

ır. çio açtığı bilyük mücadeleye bu- • vuatra yanın ıstı ası ıı;o ay ır ı 
lbni Sina için dillerde bir ef rada başlamııtır. Bo eyaletler hal- dan biriıi, son Osmanlı Sultanı iildir. Geniş arazi ve -yok d 

d l Ş Lt t ·ı· Mecidio kızı Dürrü•obvar ile, diö-e · ._ · · '-"I t ı d k aane o aşır. ar .. a, garp e ı ım kının ekseriyeti Hindu mezhebine • • meıı. ıçın · na .. ı vuı a arın a 
Yıldızını parlatan bu büyük ada· 1 H' d' t ri de Sultanın yejeni ile evli· kıotı, en az müdafaa edilen ş menıuptıır ar. ın ıstanın anıomı~ dl 
mm edindiii ilmi başkalarından şehirlerinden biri olan Banares bu· r. sahiline çıkacak kuvvetlerin 

750000 nüfıııiyle Alvar prenı· le'-etı• hayati me kezi• i e d k11kanarak ba•ında bulondagw u kil· radadır. " n r .. r n 
°# liği, prenslik Hindistanının on geri ilerlemesine mani olacaktır. 

tüphaneyi yaktıtını söylerler. Birleşik eyaletlerin alt tarafın- uzııvlarından biridir. Bir kaç sene quenıland yahut Garbi A 
Bunun lirenç bir iftira ol da me!kezi eyaletler relir. Buraıı, evvel Pariıte ölen Alvar mihrace· traly.s gibi çöl araziyi işgal e 

duiuna şüphe yoktur. şöhretleri diloyaya yayılmış olan si son derece zalim ve hodblo bir nin Japonya için ehemmiyeti 
ilimde, cimrilik yoktur. Bilenin uçauz bucak11z ormanların, vahşi adamdı. iyi bir avcıydı; fakat avlı· tur. Bilikiı Port Darvin ve T 

en büyük zevki bilmeyeni tenvir et· hayvanların, ıoo derece iptidai yacaiı kaplanlara yemlik yapmak day adası gibi şimal üslerini 
moktir. ilim kürsüsünde oturan a · üzere küçük bebekleri annelerinin reçirmok, Frem11ntle ve Sy 

b 1 ? P yerli aşiretlerin, muazzam şelilole-
damda i tiras o ormu ariste bu· koynundan almaktan çekinmezdi. gibi büyük limanları ve conu rin ve en nihayet Gandinin bulun· 
lunduium sırada elime geçen bir T 

1 
M tersaneleri ıilih ve mühimmat 

d' d a cenupta o an yıoor preoıli· kitapta halledemediiim bir mesele duin ıyar ır. kezlerini bombardıman etmek, 
25 000 000 f · l ld '- iinin nüfaıu Belçika kadar azdır. için dünyada mevcut kütüpbanele· , , nu usıy e o u"ça yanın beşinci kısmıoı aka 

rin en mükemmellerinden biri olan küçük bir eyalet olmasına rağmen Burası umuırıi sıhhat, tahsil, ıo mahk<lcn etmek ve hatti onu 

• Pariı mılli kütüphane,, müdürlüj'üoe Bihar, Hindiıtanındaki toprak kav. yollarının açılma11, şehirlere .elek- kıtalardan ayırarak yalnız b 
b Vurdum Bu korkun,.. ilim bazi trik aetirilmesi aibi içtimai terak- k d '-t· S d f s aş • ... • gaaının yuvası olmak hasebiyle mü· 0 • ma emeır. ır. on e a y 
nesinin başında bulunana "Hafız ·I· kiler bakımından logiliz Hindista· Morning Poıt gazetesi aayet himdir. Büyük bir ziraat diyarı olan o 
kütüp"lor ili mad~ml.ırdır. Müracaat nına bile örnek olabilir. iane yazılmış bir makale de ş 
edenleri tenvir ederler. Hatta onla· Blhardaki memnuniyetsizlik, ve için M i '- d' b ıöylüyurdo. 

yıore n zamı ıı.fln ı alinde, 
ra . iıterlerae · tttkik edecekleri için kaynaşma ıon derece kuvvet· dininde, duasında, seuiz bir adam- cj:ıpooya, Avu!lralya'nıo 
meseleler hakkında yol gösterirler. __ dır. Bütün işleri, Başvekil idare tefikler için reni~ bir aakeri 

Bu adamlardan biri uzattığım okşamışb ki, ideta gözleri yaşmar- eder. Komşu preoslik olan Travan. olmasına mani olmaya çalış 
dır. Hatta bo nokta ile Am kitabı evirdi, çevirdi ve bana şu mışb. cov da müterakki bir prenıliktir. arasında bah,i rabıtaları lı:eı 

cevabı verdi: Borüo bu satırları yazarken Keşmir, en ibtidai prensliklerden rayret otmıelidir.» 
- Bonon için lstaobulda Boya· ylne ayni beyflcan içindeyim. biridir. Burada bir avuç Hindu, «Yalnız Amerika ile deiil, 

zıt kütüphanesinde İsmail Saibe Şöhreti dünya budotlarına ııi· büyük bir Müslüman kütlesine hük· tralya tayyare ,.ve taoHarınıo 
müracaat ediniz .. Sizin müşkülünüzü mıyan lsmail Saibin ruhuna yüz bin metmekte, dolayısiylo arada bir dafaa etmekle olduğu Hindist 
ancak o halledebilir. Bu söz o za· rabmot 1 çok tezatlar çıkmaktadır. Hiç bir da rabıtasını kesmeğ'e gayre 
man benim milli rururamu o kadar ıTan'dan) ilerleme yer almamaktadır. melidirl» 

·;====================-======:::::::=========================== 
j _t _H_l _K_A_Y_E _]_ Bir Kedi Masalı 

YAZAN:EfdallVogan ~G~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~b=.l~=b=l.=k~.~l~=d=.~~~~~~~ S ki b~~ndevuya geç ~almış gi~ üıı erdonberi devam eden kurşuni bir gö mo ı te ı esı o ma ırını teıbit ettikten son· vardı. •0 _ . 

1 
'b. bl . . 

1 
bili 

iün kaavetiyle kararan gönlüme zaranız ra serbest adımlarla öbür tarafa ge,..ti. Bir kedioio mustacbe ll~e ft 1 1d r 111 0 a r 
b · w l . 7 Ali kamı ona o ı e aıo on kendisiol ır er ence aramıya çıkmıştım. Sokaiın köşe· Bır aralık sokaiın öbur baıından görünen k' tt' 

sini dönmek üzere olan bir tekir kedi gözüme ve _kolondaki ıepeti çalmakta oldoiu nağmesi~ rakl~ t~~~e~ b~:· arkada bir iki ıokağa gir 

ilişti. ıslıga uydurarak salhyan on üç yaşlarındakı ıktılı:. O, alçakça bir duvarın önünde do 
Bu, parlak, yatkın tüylü derinin altında a. bakkal çırağına ıüpheli, ölçen nazarlarla balı:t.ı. !e arka ayaklarının üstünde toplanarak or 

daleleri kıvır kıvır oynıyan. çio gözlü, şipşirin O, sepetin hareketinde kendine matuf b!r
1 11,..riılyıverdi. Vücudu öyle mütenasip ve ahe 

b• k k k
0 

d" B • l lAk d t bl"k LJ h ' "alışt•I' ... " er o to ır ı. enı ası a a a ar eden onun e ı e laıı; ı olup 1>lmadığını ta mıne ... liydi ki bu sıçrayışı idota biç kuvvet sarf 
mevzuu, mütenasip vücudu, renklerinin ahenk. muhakkaktı, meden yapmış gibiydi • 

li imtizacı degildi; beni birdenbire ona cezbe. Hor halde birdenbire ba~k~l b ç~~:k!::S~t~ Bir müddet duvarın üstünden öbür tar 
den onun halinde ıezer gibi olduğum, belki de ve onların icabında büyü~ bır t"7a=ış olma• tetkik etti. Gözilno ilişen manzara ona si 
tevehhüm ettiğim iç sıkıntııı idi. Demek ayni tıltları sepetlere ait bir şeyı .. ha ~:rak civarın· lendirmiı olacaktı ki halindeki o sıkıntılı t 
dertle ma)Qldu- k. '-· - bl 'htf t tedbırı 0 

limiyet birdenbire yerini asabiyete verdi. hydı .. ı anı r ı ya da mütevazı bir yer 
b. ı'-· daki ııfak çıoarın arkasın nirli sinirli kuyruğunu sallamıya başlattı. 

Onun tarafına doiru ır ıı;ı adım atarak Davarın öbür tarafına baktım. Ônümd 
onu biraz daha yakından tetkik ettim: Sıkıldı· işgal etti. k ortaya çıktıiı vakit ıılık kışın bütün gamını taşıyan intizamsız bir 
iı muhakkaktı. Bu, kulaklarını oynatışındao tu· • Ora;.an t:t;•r Yolaoa devam için bir iki ço vardı. Bir köşede, halinden hiç de bir 
tun da, koyroğooo sağa sola ıallayışıoa kadar ı~sı uz:t a;:~no.nan altındaki rizli bir faaliye· beklediği belli olmıyao J&lcayt bir hanım k 
her hareketinden okunuyordu. Ona kar§ı içim· ;e ı';e;enı. bir pire oou yine durdurdu. Hemen oturayordıı. Güzel hanım kediyd~ . 

1 
•r 

de derin bir sempati oyandı. Damdan dOşoo oracıkta yere oturdu ve ıol arka ayaiiylo hart Yalnız birafz Janızy~~~Yt•dr!:.ıbttma 
hald~n anlarl Onunla tek taraflı ahbaplığım iş ı .. _ a aca ı•- ... 

hart gıgıiını kaşıd.ı .. ler tar• ıa.-a • te böyle başladı. 
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Birden Gösterilecek Olan == 

MES'UT GÜNLER 
Ta bela-Kristal 

Lastik mühür 1 Türkçe Sözlü Arapça Şarkılı 5 

Atk, Hlc.an ve ızdırap !ilminde en içli Aşk "'rkdaronı terennüm ede<ek ve yilzleree ; 
takdirkirına yine gözyaşları döktürecektir. 5i! 

Dikkat: 1 Bütün seven ve seviıenlerin görecekleri bu film kalplerde atkın ateşini, Gönilllerde e 
buaelerln heyecanını ve bütün varlıklarda inkisarın ızdırabını canlandıracaktır. ~ 
Bu timde AbdUlvehap Mısınn Jeni ses Krallçesl ( ESFEHAN ) ile blrllkte 5§ 

LeJll ile Mecnundan bir parçayı fevkallde bir tarzda temsil etmektedir. 1 Uzunzamandan
beri lstanbul, An· 
kara ve lzmirde
çah,mı, olan de 
ğerli sanatklr 

! 
~ Alsarayda ilaveten: Tanda ilaveten: 

1 Bir kısımhk - lspanyol 
Şarkı ve Danslar1 

Bily6k macera ve heyecan filmi § = Canller ~ehrl a 
! = DiKKAT 

Her iki sinemada gişeler bu sabahtan itibaren açıktır. : · Faik Gülenay 
atölyemizde ite 
ba,ıadıOını bildiririz 

Biletlerinizi hemen aldırınız. i 

ır ı' 
dh~, 
ra 1 

• " r ı 

Telefon ALSARAY : 212 Telefon TAN : 266 1 

1 
Pek yakında : 

DOROTHY LAMOUR'ın 
son harikası 

:~J~, ı. 
ıaıl! ı 

1i ' f 

TAYFUN !: 
. .auınıııııuınmUJJJııoııuu.aııuııııııııııııınııuıııııııııınınmın111111mının•ınnıııımıınınıııııııııııııııııııııuuııııııııu~ ,rfl 

lat17as Sahibi ı CaYit ORAL 

U. Nqriyat Mldlrl ı AYUkat 

Rlfat YAVBROaLu 

Buıldıtı Yer ı ( BUOON) 

llethaaaı - Ada .. 

1 

iZ 1 
lhı \ 1 

m. Ullflr. . ~ıuııllUuııırr 

. !~ nan 
'.;;Seyhan P. T. T. müdürlüğünden: 
Y:t \ 1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Gültepe ormanından keı· 
••' '·ntip Miıiı iıtaıyonuoda teılim ve şartname mucebince iıtif edilm.ek lize 

( ' 1 300 det 6 metrelik, 300 adet 7 metrelik, 408 adet 8 metrelık ve 
,~\'.o ade~ 9 metrelik ki ceman 1148 adet çırah çam telrraf direği maba
t l ıU edilmek üzere kapah zarf a1ulile eksiltmeye kooulmuıtar. 
aı~~, 2- Direklerin muhammen bedeli {beheri 985 kuroıtan) (11 307) lira 
9 IA) karaı ve muvakkat teminat (848) lira 8 kuruıtur. 

ille)~· c 3- Eksiltme 6-4-942 Pazartesi gilnü saat 15 de Seyhan P. T.T. 
ce ıt .. dOrlOiü binHındıki artırma ekıiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
cld • - · d hT d 4- Bu baptaki şartname bedelsiz olarak her gun · meraı a ı ın e· 
aıı,. '81dtlrlilk kalem şefliiioe mOracaatla alınabilir. 

11 1. 5- Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarmm 
'f'~e ticaret odalarından alınmıı bu 1eoeye ait veıikalarile 2490 No: la 

: 1 ~nana ayran olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapılı 
t flannı 3 Oncü maddede gösterilen ihale ıünü salt 14 e kadar elı.

·~z =•• komiıyonana tevdi edeceklerdir. Poıtada vaki recikmeden me1n· 
ai;:'=ifet kabul edilmez. 1824 21-25-29-3 

'ii ~~·~ -------------------biti , 

~: ,; MOnakasa ilAnı 
.i;~,~Umumt Mağazalar T. A. $. . . 
!:" Marsın Şübesınden : 

Umumi Mağazalar Mersin Şubesi depolarına ıirecek ve 
• • • 1 çıkecak glimrüklll ve gümriikıilz her cins eşyanın tahmil ve 

' ' tabliye işleri kapalı zarf usulile münakauya konulmuıtur . 
..:Y Münakasa 8.~.1942 çarıamba glinli ıaat lS de Şirketim 
08 Me-rain Şubesınde yapılacaktır. 
ai Talip olabların teklif mektuplarını 500 liralık muvakkat 
eli teminat ile birlikte mezkQr ıtln ve Hatte Şubemize verme-
ir• ~ leri lizımdu. Münakasa şar~na~eıinden imza mukabilinde 
1 • · ~ bir nOsha tedarik etmek mumkund&r. 1840 26. 29. 31. 3. ,, 
ef • . - ----·-----------------------------------

~ Adana As. Satınalma Komisyonundan : 
d:'fctl- Açık eksiltme ile 19840 kilo butday bulgur yaptulla-

dı caktır. 
l 1- Muhammen bedeli 1389 lira ilk teminata lOS liradır. 

al- Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda g&rülebilir • 
- ihalesi 14/4/942 sah günü ıaat 14 de yapıla~aktı~. lı

teldilerin bildirilen gün ve saatte teminatlar ı ıle bırlikte 
Komisyona müracaatları ilin olunur. 1847 29. 3. 7. 11 

Çuk'urova -----
----Gişesi 

Necip 6zyazgan 
Talllnlzl bir kere de Asfalt Cadde 

Dörtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtığı ÇUKUROVA Mlllt Piyango glte· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango sitesinden bir 
piyango blletl almakla talllnlzl d6rtyol 
aslzında bulacaksınız. 1843 

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

satmak iıteyenlerin, 
2- Alaturka ve alafranga nal imalinde ihtiıaıı ve bunlara 

yapmak için imalltbane ile düzeni olanların -malzemeıi 
verilmek ıuretile- bu ~i yapmak isteyenlerin S Ni1Sn 
942 tarihine kadar MERSIN'de Poıta kutuıu «175:. ve 
ANKARA'da Orman Çiftliği Poıta kutusu «1» e sarih 
tekilde müracaatları. 1867 1. 2. 3. 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açlldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri , bütün makine

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oluijcnle kaynak itleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılar. 

ADRES : Eıki istasyon karakolu karı111nda DEMIRIŞ 
Telıraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Telefon No, : 3S3 

ASRI SiNEMADA 

s;;;e BU. AKŞAM s;~5e 
Bütüd sinema perestitklrların1n 

göz yatları içinde 
Robert Taylor - Vivlen Leıgh 

yarattıkları büyük a,k ve gönül 
macerası olan 

Türkçe S6zl0 

Vaterlo Köprüsü 
Devam edlror 

Pek yakında • • Pek yakında •• •' 

Büyük artist SPENCER TRACY 
Kara Güneş 

Şaheserinde 

BUtDn istanbul 
halkını 

Ağlatan film? •• 

T. iŞ BANK 
KUçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

2 Şrıbtıt, 4Mtıgu,3Ajıuto•,2//dncit•l'İn ltırilılerintle gtıpılır. 

---- 1842 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. 

2000. 
3000. 

Ura 

" 
2 .. 1so ,, - ısoo. ,, 
3 il soo .. - 1500 ,, 

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

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

TUrklr• 1, Bankaaına para r•t1rm•kla ral· 
naz par• blrlktlrmı, ve faiz •lmı, olma, •rnı 
aam•nd• talllnlzl de deneml• oluraunuz. 877 

TARSUS RADYOEVi 
i 1an1 

Radyo · Sahiplerine 
Yeni açılan müessesemizde her türlü 

radyo tamir edilir. Onat plli ve akü· 
mülltörle çahtan radyoları tehir ce· 
reyanı ile, ayni zamanda tehir cere
yanı ile çah,an radyoları da Onat piti 
veya akümülltörle çahttırmağa tahvil 
ediyoruz. Adres : 

TARSUS Atatürk caddesi 
No. 4 RADYO EVi 

1866 MENNAN EROZAN 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ôZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıktan 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumarteıi ve Çarşamba günleri saat 3 - S e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Tr•hom Dlapanaerl 
kar,ısında. 1701 1 - 18 

GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

Tertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
elbed 

• 


