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Ankara, 3 (Hoıos\ muhabirimizden) 
ltbalit ve ihracatımızın bugün sı~ let 
merkezlerini teşkil eden Mersin ve isken· 
deroo limanlarında tahmil ve tııb\iye iı· 
lerinin düzgün hale gttirilmes1 için ge· 
reldi tedbirler alınmıştır. 

1 ~ 2 N e- . 488 kararlattırılır. 
1' 1 Y • t ı (5) K u r u • t u r ı 

-------~.;...;.;;~~.;;_;;;;;~·----' 
SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

,, _________________ J 

Papene karşı suikast davasında istanbul 
dan 10, Ankaradan 15 şahit dinlenece 

Kr-al Boris . ~nkarada Ruzvelt 
Hlntlllerle lnglllzler 
arasındaki ihtilafta 

Aracılık 
yapıyor 

SoA~~~:!~,~?.~~;~. 1 ·. . ~ımler sah 
~::!. ~:::~;.~;:'.y•y• döndüğü ilk edecek 

Hint kongre par-----------
tisinin red cevabı --------___ ___....-....----

Aokara 3 (Radyo gazetesi)
Hint koogre partisinin logiliz tek· 
liflerine devabı red mahiyetinde· 
dir. Ba cevabın metni henüz neş· 

Londra radyosu, Bulgarca 
neşriyatında bu ııııyahatten çt· 
kacalı: felaketler hakkında telki· 
natta bulunmağa devam etmiş, 
Bulgarların yakında askere alı
nacağını ve uzak cephelere gön· 
derileceğini söyl .. miştir. 1 Ağır hasara uğradığı bildirilen Alman kruvazörü Gnagzenao 

:~;n;::~:.!:~·~:~=~~~!:~:~;7~ D. Demiryolları büt- · llmanya'ya 
::~~:~·:~~;.··m~~:ı~:,~m~:~'.:d::~ • 77 5 9 8000 ı · hava 
;~;~i:ıt:~:::~~~ ,:;:~~~:::t .. ı c es ı . ı r a 
Ol;~:~.:'~:::~::!::.; .. dovam Çok çocuklu memurlar için tahsisat ayrıldı hu''cumları 
etmek üzere Hindiltanda kalmağa 
karar vermiştir. Londradan verilen Ankara (J-ln. ~J --~ Yapılmak • 
h susi) - Devlet ş yerlerinde çalışan İşçilere günde bir ta olan binalar 

aberlerde, Kripsin müzakereye Demiryolları u. 
izinli olduğıı bildiriliyor. övün yemek verilecek için 4 milyon 

mum müdürlüğü l i r a a y r 1 I . Müzakerelerin müsbet şekilde 1942 mali yılı b~t · · · d b J d - · --
• R 1 . u çesı ıçıo e 11 un ugumuz yıl büt. mıştır. loşa halinde bulunan tamamlayıcı . tesisata da 

sona ermesıne ozve t ve Çan- çesınden 17,276,000 lira fazlasile 77.598 bin lira olarak 4 600 000 lira harcanacaktır. 
Kay-Şek de yardım etmektedir. B. M. M.eclisine verilmiştir. Artan iş hacmi ve ialet- ' ' 
Ruz.veltio, Hintliler üzerindeki nü· me faalıyeti dolayısile kadrolara ilive yapılmış, '#fev- Projeye göre, Eskiıehir oe Sıvu atölyeleri önü• 
fozonu kollanarak aracılık yapmak kallde pahalılık zammı ve çok çocuklu memurlara müzdeki yılda 400 büyük, 80 orta tamir yapacak. 
lstedigi anlaşılıyor. d lar, 800 yolcu ve servis ve 5000 yük vaa-onu tamir 

var ım için de 4,500,000 lira [tahsisat ayrılmıştır. edeceklerdir. Milli Şefimizin de bu yold" gösterdik· 
Çan-Kay-Şek'in alika11 da. idare 1942 mali yılında 15,000,000 liralı,_ b'ır ı'stı'k-

h ı. d ç· l'd • b " leri arzu dairesinde Devlet Demiryolları iş yerlerin· 
a ybıo ır. ın ı err ir ay kA· raz akdedebilecektir. Bunun 5 milyon 500 000 lı'rası 

d " H" d' de çalışan işçilere güode bir övüo yemek verilme· 
ar once ın 11tana gelerek Hint· •e. bekenin. mu.htelif yerlerde tah'-ı'm, tahv'ıye ve "'•· 1 1 t ... " • si de temin edilecektir. dareye aid fidanlıklarda 

ileri ngiltere ile anlaşmaja davet nışletme ışle.rıl_e ~95 K_m. li.~ h"t lrısm.!-nın ve -·· h l ı • G _ _ T ~ ._ if~JD yapılacaiı ci et e zaruri maaraflara karşılamak etmııtt. Örüşmelerin çıkmaza gir- kasların yenı[eıımesine sarfedilecektir. 
mek üzere bulunduğu sırada Çan- • Dzero l>utçeye 200,000 lira tahıiıal konmuşlar. 
Kay - Şekln müdabelesini yersiz 
bulmamak lizımdır. 

Diğer taraftan Hint lideri Neh· 
ra'ya Çan-Kay-Şek'ten bir m•k· 
tap verilmiştir. 

Japonlar Akyab'a asker çıkar• 
mışlardır. Akyab Kalkütadan 160 
kilometre uzakta bir limandır. jll · 
ponların, 5 kruvazör himayesinde 
ff'len nakliye gemilerile ba limana 
asker çıkardıkları bildiriliyor. Lon· 
dra radyosu, Yeni Delhiden aldığı 
bir telgrafa iltinaden, verilen bu 
haberi yalanlamıştır. (Asker çıkar· 
ma e trafındalr.i t~lrraf haberleri 
3 ilncü sahifemizdedir.) 

lranda Kürtler 
ayaklandllar 

Ankara 3 (Radyo gazetesi) -
İran radyoıo bugünkü neşriyatında 
lranda lıcürtler arasında bir ayak
lanma çıktığını bildirmiştir. Rad· 
yonun verdiği malOmat şudur: 

Mersin limamna gelirken 
Sakar ga şilepi 
karaya oturdu 

Kut adası clvaranda keyahklara 
be9tan kara eden g e m 1 n 1 n 
vaziyeti tehllkelldlr 

lıtanbul 3 (Hususi)- Deniz ticaret filomuzun büyük şileplerinden 
biri olan Sakarya şilepi Ege denizinde Kuşadası sahilinde l..araya düş· 
müştür. Öğrendiğime göre Sakaryanın vaziyeti oldukça tehlikelidir. 

Sakarya, pazar günü limanımızdan Mersine müteveccihen har~ket 
etmişti. 3000 ton kadar bir maden bamulesi vardı . Gelen telsizl~re rö· 
re, yapar 1 nisan gecesi sabaha karşı Kuşadası civarında kayaldıklara 
başhn kara etmiştir. 

Mecliste kabul 
edilen kanunlar 

Ankara 3 (a.a.)-Büyük Millet 
Meclisi burün toplanmış ve tasar· 

ruf bonoları ihracına dair 4058 ve 

4120 ıayıh kanunlara ek olan ka· 
nan liyihuile bankalar kaoonuna 
ek olan kanon layihasını kabul et· 
miştir. Kak;ul edilen kanan liyiha
ları şunlardır: 

2 6 1941 taribli ve 4058 sayı· 
lı kanonun blrinci maddesile ta1ar· 
ruf bonosu ihracı için 25 milyon 
lira olarak kabul ve 22-9 1941 ta
rihli ve 4120 numaralı kanunla 50 1 
milyon liraya iblli edilmiş olan 
fark 75 milyon liraya çıkarılmı~tır. 

1·6.1936 tarih ve 2999 1ayılı 
kanunun 26 ıncı maddesinde yazı• 
h yüzde 15 nisbet yüzd~ 20 ye çı· 
karılmıştır. 

Askeri vaziyet 

Gnayzenav 
ağır yarah ........ ------· Bulony'a yapılan 

hücumlarda 40 kişi 
ö ı d ü; 60 k i ş i 

yaralandı 

Londra: 3 [a. a] - Bom bar· 
dıman serviaine bağh tayyareleri · 
miz dün rece Almanyanın doru 
k111mlarmdaki milnakale yollarında 
ıınai hedeflere hücum etmiştir. 

Fraosa'oın işral altındaki top· 
raklarında bulunan fabrikalara, 
Havr limanındaki doklara ve g-e
milere bombalar atılmış ve düşman 
sularına mayn dökülmüştür. 

Av tayyarelerimiz dün gece 
Fransa ve Belçikadaki demiryoln 
merkezlerine ve bir fabrika civa• 
rmdakl uçak meydanlarına bomba· 
lar atmıştır. 

Pariı: 3 [a. a .] - lngilizlerin 
Bulony•a yaptığı hava hücumların 
da 40 kişi ölmüş, 60 kişi yaralan· 
mıştır. 

Londra: 3 [a. a.J - Hava Na• 
zırlığıoın teblii'i : 

Dün gece bomba uçaklarımız 
Pari. civarındaki fabrikaları yeni· 
den bombardıman etmiştir. 

IJk raporlardan anlaşıldığına 
göre, fabrikalar ağır hasara uğra· 
mıştır. 

Londra: 3 [a. a.) - Alınan 
fotoğraflar, Brest'teo kaçan 26000 
tonluk Gnayzenav zırhlısının a&"ır 
hasara ujndığını gösteriyor. 

Bu zırhlı Kll'de havuzda bu· 
lunoyor. 

An le.ara 3 (Hıısusi)-Atat 
Bulvarındaki bomba hadisesi 
layısile açılan davanın 8 nis 
da yapılacak celsesinde An 
radao 15, lstanboldan 10 a 
d inlenecektir. lnfilfıkla her~ 
olan Ômer\bombayı sardığı 
k~tle giderke n Bulvarda gö 
ve Ôınere otomobilr binmek 
teyip istemedisi'ini soran ta 
şofö •ü Fahri Uçar da bn cel 
de şahi t olnralt d inlenilecek 

Ankara 3 (Hususi rnohıı 
rimizden) - Fon Papeni te.a 
müden öldürmeğe ltşebbü 

bulanmaktan rıtauıon Pav)of 
arkadaşları hakkındaki duruş 
ya Çarşamba günü devam e 
lecektir. Ankarada bnluoan • 
me şahitlerine bugün teblı 

yapılarak o gün öğleden so 
mahkemede hazır bulunmal 
bildirildi. Teblığat yapılarak 
vet edilen şahitler şunlerdır: 

S ıhhat Veldileti civarı 

elektrik ıirketine ait 10 nu 
ralı pavyonda oturan Kamil 
Mıthat, Kuruner karısı Mefha 
Koroner. emniyet meydanı 

Ragıp Soysal apartmanı 1 
maralı dairede oturan do~ 
Server Kamil km, orta ayra 
bağlarında 29 numaralı e 
oturan 1200 numaralı taksi 
bibi şoför Ahmet Fahri, Ye 
şehirde Yüksel caddesinde 
numaralı evde oturan Haric 
Vekaleti motosıklet şoförü Ô 
oğlu Adli, Toroı otelinde ki 
Nuri oğla Bekir Seyfettin, To 
oteli mültahdeminleı inden 
met Ali oğluHalil ,Toros oteli 
pıcısı Rıfat oğlu Ali Çelik,' 
vakhdere karakolu mürelte 
tından 498 numaralı polis 
nıoru Hüseyin oğlu Kazım, 1 
sat Vekaleti seferberlik şu 
sinde memar emekli yüzb 
A"m oilu Mi raf, Lozan apa 
maoında oturen Ahmet Re 
kızı Gülüıar, Y enişehirde bi 
berber dükkanında çalışan Mü 
oğlu Ahmet, Y enişehirde a 
apartmanında oturan Joıef o 
Edvard, Yenişehirde güneş b 
ber ıalono sııhiplerinden Yo 
oğlu lıımail. 

. Kilrdistandaki isyan bölgele· 
rıade bükOmet huvvetleri yeni mu· 
vaffakıyetler elde etmişlerdir. Asi· 
lerin çofo esir edilmiş, diğerleri 
dağıtılmıştır. Asilerin reiıi Ali 
Raşid'e teııli-n olması için hüktımet 
tarafından teklif yapılmıştır. 

Er tarını lıtihkakı 

alacak memurlar 
Ankera 3 (Husost muhabiri

Jbiıden) - Emniyet umum müdür
lliiü ile rümrük muhafaza ve mu· 
bınele teşlıcilltı hakkındaki kanuna 
. •ilı kadroya dahil maaolı ve da· 
ımt ücreu· 

Alınan telsideri müteakip dCin Alemdar tahlisiyesi hldise mahalline 

hareket etmiştir. Alemdar bugün Sakaryanın yanında olacak ve ilk mu

ayene ile yaranın derecesi taayyün edecektir. 

Aslen Sadıkoğluna ait Sakarya şilepi 1888 senesinde inşa olunmuş· 
tor. 3355 tonluktur. Yakılan iyi tamirle halen en mükemmel tekneleri· 
mizden birini te~kil etmektedir. 

Orel'de 
Alman 
taarruzu 

-1 

Moskova 3 (a.a) - Bu sa· 
bahki Sovyet tebliği: Bu gece 

cephede eaaılı hiç bir değişiklik 

olmamıştır, Batı cephesinde faali· 
yette bulanan piyade birliklerimiz• 

den birisi bu gece düşmana hücum 

etmiş \'e düşmanı bir mahalden 

çıkarmıştır. Almanlar 370 er ve 

ingiliz stratejisind 
Hindistan'ın yer 

lnıilttrenin hakiki imparator · ve polis'n çoğunu daima Hintliler 

/ 

sabaylarile bir çok erlerini ço 

tayıD1 İltib~ mem~rlara birer er 
h l alrı verılmesi hakkında 
aıırl anan kanun pro ·ı~ıi Meclı"se 

ıano muştur. LA · 
Y•ha esaslarına gö. 

re. orda mensuplarına , 
ta1ıoı istihkakı veri111ı . bırer er 

d ._. k b. • eaı hakkın. 
au anuoon ırınci madd 

. eıi hük 
mü, emnıyet omam müdürlüiü 1r. • 

ad. 
roıuna ve filmrük muhafaza y ... 

l " lllq. 
ame e 1101fı memurları teşkilitına 
dair kanona bailı kadroya giren 
maaşlı ve dıi.ııi ücretli memorlar 
halt.kında da tatbik olunacaktır. 
E.r tayını istihkakı mahalli rayiç 
;~aı üzerinden bedelen ödeoecek· 
ır. Ancak, askeri birlik bıılunan 

)erlerde bıı bedel birlik 

Ruslar mevzilerinden 
püskürtülmüş 

Moskova 3 (a.a) - Fevkalade 
tebliğ: 

Almanlar Leningrad cephesinde 

23 marttan 31 marta kadar 12000 

ve Katinin cephesinde ~ 1 marttan 

1 nisana kadar ı 0000 ölü vermiş . 
lerdir. Ayni devre içinde Lenin. 

frad cephesinde 85 Sabra topıı. 
10 tanlı. l l d . 3 • ra yo ıstasyonu, 000 
den fada d 

25 
ay anlatıcı fişek, 23 uçak 

ve sahra topa, 4 radyo istas. 
yonu ahnmıı ve 35 t 39 ayyare. 
tanlı:, 52 Hbrt topu ve çok mik-

subay ölü vermi~lerdir. 

Cephenin diğer bir kesiminde 

a1kerlerimiz bir düşman karşı hü· 

cumunu muvaffakıyetle püskürt• 

müştür. Ricat halindeki dütmanı 

kovalıyan askerler N köyüne gir· 

mişler ve burada kısa bir çarpışma. 

dan sonra düşmanı ric'at zorunda 

bırakmışlardır. 6 top. 3 mayo topu 

ve 7 ağır makineli tüfek alınmıştır. 

Berlio 3 (a.a) - Bir Alman 

zırhlı tümeni evvelki gün Orel'in 

timalinde taarruza reçerek dilı· 

loiu Hindistanla kaimdir. lnriliz teşkil etmiştir. Nitekim daiıni Hint sek muş alan ve mahdud bi 
imparatorloiuno yapan 500 ınilyon ordusunun 236 OOO ioıao tataıı met milddetinden sonra terfih 
nüfusun beşte dördü Hindistanda- mevcudunun yal,nız 77.ooo ı loıiliz ci bir tekaü~l~k tahsisatına ist 
dı.r. Bu müthiş insan kalabılıiı olup 159,000 i Hintlidir. Bo i~ı~n kaz~nan lng.ılız.lerdir. Bu maa 
üç asrı mütecaviz bir zamandan- ıa l t ,_.1.tl dırırtak ıoru · hhsı11tla Hınt ordusunun 
b ı yı arını eşr.ı a ao f .. 

eri ngiltereye servet ve bam • k' H ' t doıuoda 44 nıılız masrllfJarım Hindistan öder, 
dd k rut ı ın or 6 H" 1. I .1 H 

ma e verme için çalııır. loriliz pivade taburuna karşı 12 ınt ı orı tere inciistanı biz.tat Hi 
servet ve kudre- ı...:~::.:;:_::!,:::~2::=.:!:.~===-..;.....;..------------ı r as 1 l c 

tinin baş kayna· E G ral ff Emı'r Erkı'let H in d 1 il ğı Hindistandır. Y A. Z A. N : 1 8ff 8 1 kendilerile 

Onan için burası 
lngilterenin olmaktan çıktığı gün 
logiliz imparatorluğu dhaorirlijioi 
kaybeder. 

Hindistanıo 380 milyon kadar 
tutan nüfoıu logiliz aanayiioin yal· 
nız en iyi müşterisi veya Hiodiı· 
tandakl lngiliz fabrikalarının ve 
madenlerinin yalnız en sabırlı ve 
kaoaatklr işçiıi dej'ildir. Bunlar 

. ad" taburu ve 8 logili:t süvarı 
:::yıo• mukabil de 13 Hintli ıil · 
vari alayı vardır. 

Daimi Hint ordutuno takviye· 
ye her vakit hazır Hint polis kov· 
vetindeo, Royal Serviceten ve ih· 
tiyatlarından müteşekkil 86 bin ki· 
şilik bir kuvvet daha vardır ki 
bunların 38 bini lorilizdir. 

ayni zamanda İngilizlere aıker de Hindli tabur Ye alaylara, keza· 

vermlılerdir. Hem de raribdir ki• lik Hind polia •• 

erler.• 

Hindistan, ln g !tereye, dıı 
harebe ve ıeferleri için de. 
rib kuvvetlerle bir çok amele 
ları vermiş ve vermektedir. G 
büyük harpte H indistan bari 
bulunan Hind askerinin miltta 

ikinclte~rin ayında 250 bindi. 
çen büyüle harpte lngllterenio 
distaoda seferber ettifi HU. 
••yııı 1451000 1 belm111t•, 



ı ·~KERLIK------------

I ~l vustralya' nın 
11
:: müdafaası .... 
• a üttefiklerin Siogapur, Fele- mele olmuı çok muhtemeldir Bo ı 
ı' fi menk Hiodistanı ve Filipin- itibarla Avostralyaya bilhassa ıark 

Yaman bir 
domuz avı 

f ransada garip bir yaban do· 
muzu avı yapılmııtır: Genç 

ve sporcu bir doktor , bir gün 
Bredannaz adında bir köye gider· 
iten yolda bir yaban domuzu gör. 
müştür. Doktor derhal bu doma· 
zu yakalıyarak etiyle kendisine 
ziyafet çekmeyi düşünmüştür. 

i't en geçen iç müdafaa hattınm tan gelecek Amerikan vapur ka· 
1ı .eti belli olduktan sonra Japon fileleri Japon deniz ve bava kuv. 

aza yeni bir inkişaf için hazır- vetlerioin taarruzuna uğrıyarak çok 
• devresine girmiş bulunuyor. zayiat vereceklerdir. Binaenaleyh 
l>olarıo bundan sonraki hedef- bugün ve hatti ilerisi için Avus· 

'ıl' kati olarak bilioememe~le be· tralyanm hariçten gelecek imdat 

1, w Yeni Gine x-~=== : :: :::::::::::::::.= kcı•vetlerindeo zi 
.' lile buna ci- Bir istila hareketine kar- yade kendi kuv· 
• 1 

r • adaları işgal şı A11ustralga ordusunun vetine güvenmesi 
1;1tlerine ba~ı- ilk 11azi/esi 11atan toprak• lizım geldi işi· 
1 ., taarruz ıs· larına düşman ayağını has• kirdır. Buna mu 

~ 1
1 

metinin Avus· t kt u lb k' }apon kabilJaponlar ge 
ı! _ ırmama ır. na a ı · 

· raya mutevec- / rek ana vatanın 
• r olduta kanaa ları? gerek deflamlı muoa • Amerikaya nispet 

ıJI 1111 olmakta· f akıgetlerle beslenen mane· le Avuıtralyaya 
: Uzak Doğu oigatlarının güksekliği oe daha yakın olma· 

1

1 •~> .. ifikte şim- ıerek harp hazırlık!arında sından ve ~er~k 
b 11 kadar vuku Aoustralgaga takaddum ettik· F elemeok Hındıs· 
J o hareketler- leri göz önünde tuta/ur oe t ~ n_ı adalarına 
ıJ ı Japonlar çok bana mukabil Aoastralga· buyuk k~vvetler 

1 hazarlanarak tabl!detınıı olma 
' ' 1

taima düşma- nın uzun fle tehlikeli gol- !arından bilhassa 

1 
birkaç misli lardan imdad kavoetleri Cavayt ~na üs ve 

1 1 
kuvvetler beklediği mültihaza edilirsede d e p o halinde 

~ 1 [ ıürer~k mu· ba memleketin istila sehli- kollanarak, Avns 
; akıyeh ga- kesini bertaraf etmigeceği tralyaya devamlı 

J'1~ 11 etmişlerdir. neticesine oarılır. ı~vklyat yapacak 
1 ı ınm xaptaoı ~- bar durumdadır· 

nı 1 • ~ 

'\ 1ı eakip Yeni Gineye çıkan Ja- lar. Bu hale göre, Avustralyaya 
I ı 

1 
ordusunun dahile doğru iler· Japon taarruzunu beklemek icabe-

11 
1 1 

en geriden devamlı surette der. 

ı~'ı f ·iyeler almakta olduğa muhak. Avustralya ordusuna dü-
k f tır. Felemenk Hindistanını İş· 

1 
' eden Japon kuvvetlerinin en şen ilk vazife 

~\\ ı .S fırka olduğu tahmin edildi· 
• 1 1ı ı ıöre, bu kuvvetin mühim bir 

irı;\' 11 ilk kademe olarak Yeni Gi· 
'.ı çıkarılmış olsa gerektir. 

r 
1 

ı 1 
Bir taraftan kendi orduıunu, J 

I~ ır taraftan Amerikadan gelmek· 
! 1 l, lan kuvvetleri müdafaa nokta· 
ıJ ı ıa yerleştirmekle bumır.alı bir 

1 
'• , 1da meşgul olan Avustralya 

· • .. düşman taarruzunu akame· 
r t ı jTatabilecek mi ? Gerçi bu 
~· oın büyüUüğü, kıımen silah 

ıı ~ ikalarıoa malik bulunması ve 
a 'l' I ıardan daha mühim olarak mil· 
c ( ı' yurt müdafaası için cansipe· 
~ 1~ • dövüşeceği nazarı di"kate 
'ıff 1 \ raa müdafaanın çok çetin ola· 

•·~'.na hükmolunur. Fakat bütün 
~ ' ımillere rajmen, mukavemetin 
rıl ;li Avnstralyaııın ordu, donan· q l • 

t 
1 

ı ıe havacılıiının kuvvet dere· 
•t,Sı ı>e bağlıdır. Avnstralyanın kara 

Ç· J'ı·~ıunun 3000 lı.ilometreyi müte· 
d 1 \• ı aabillerioi emniyetle müdafaa 

1 
• 11 >ileceji şüphelidir. Zira bir 'i j\·~an Avoıtralya, logilterenin 
l ~- ıettiii her cepheye kıtalar yol· t" 'C1, öte yandan muharip ordu 
. ~ ,ıtarmekte ba~lıca çare olan 

n f' ('bari askerliği yeni tatbik et· 
n 1 

1te baılamıştar. Bu sebeptendir 
t ı'ıeaul Avustralya devlet adam· 

ı ,\lngiltere ve Amerikanın yar· 

8 u istila hareketine karşı 
Avoıtralya ordusunun ilk va 

zifesi vatan topraklarına düşman 
ayaiıoı bastırmamaktar. Halbuki 
Japonların gerek devamla mnvaf· 
fakı yellerle besleınen mioeviyatla. 
rınıo yüksekliii ve rerek harp 
hazırlıklarında Avuıtralyaya tekad
düm ettikleri göz ~nünde tutulur 
ve buoa mukabil Avaıtralyanın 
uzun ve tehlikeli yollardan imdat 
kuvvetleri beklediği mülihaza edi
lirse, bu memleketin istili tehlike. 
sini bertaraf edemiyeceji netice 
ıine varahr. 

Huliaa; müttefıkler için Pasi· 
lik müdaf aaemın sıklet merkezini 
teşkil eden Avustralyaya Japon 
taarruzo; Çine tatbik edildiği gi· 
bi, Amerika ve lngiltere ile muva
sala yolları kesildıkten ve esaılı 
yardımdan mahrum bir vaziyete 
ıokuldaktan ıonra vuku bulacak· 
tır. Mamaafib Japonyaoın önümüz· 
deki yaz aylarında bu sabada ••· 
vaıması mukadderdir. Ba ıavaıın; 
cepheye daha fazla kuvvet yıima· 
ya muktedir olması itibarile Japon. 
yanın lehine ve çok viıi Pasifik 
Okyanusundan aşarak dütman kar· 
şısına kafi miktarda kuvvet retir
me;e imkan bulunmaması bakımın· 
dan, müttefıklerio aleyhine netice· 
lenmesl muhtemeldir. 

at •• i 1 . . 1 d' 
i • l' Dl ısrara lltemış er ar. Havran iye köyUnde bir 
ta ı 'UStralyamn hava ve kaçakçı yakalandı 
fa ~: Mehmet isminde, aaleo Suriye· 
•\ tr deniz kuvveti li bir adam, Misiı nahiyeıine baih 
er~~ l d Havraniye köyünde kaçak rümrük 

l I ~ vnıtra yanın onanması za. 
'· :1 b eşyaaı satarken jandarma devriye-

ı,. yıf olduğu gi i, hava kuv· leri tarafından görülerek yakalan· 

Y aloız yanında silah bul . 
madığı için bir dakika tereddüt 
etmiştir. Doktor civarında bulun· 
duiu bir kazmayı yakalıyarak • 
yumakta olan hayvana yaklaşmış, 
kafa11na bir kazma indirmiıtir. 

Yaban domuzu •iır yaralan· 
mış, fakat kuvvetini toplıyarak 

hasmına saldırmak için doirul· 
moıtur. lDoktor bunu rörüoce 
lı:açmağa başlamııtır. Arkasından 

yaban domuzu da keodiıini takip 
etmiştir. 

Genç doktor derhal orada ba· 
lunan küçük bir rölün içine atla
mıı, fakat domuz da kendisini ta 
kip etmiştir! Doktor çok güç do 
romda iken iki jandarma bidiseyi 
görmüş, tabanca ile ateı ederek 
hayvanı öldürmüştür. 

Bu suretle doktor kurtulmuş . 

fakat ortaya bir mesele çıkmış· 
tır: Domuz kime aittir ? Acaba 
bu, bir nevi avlanma mıdır ? Ba 
mesele bir türlü halledilmediiin· 
den iş mahkemeye düşmüştür. 

Hakim vakayı iyice tetkik et
tikten sonra ortada bir avlanma 
olduiaoa, domuzun · dokt..>ra ait 
olduğuna karar vermiştir. Doktor 
av için ruhsat almıı bulundoiuu 
dan ceza vermiyecelttir. 

• Fransada ib • 
tiklr cezaları 

pek .ziyade tid. 

FransAda 
vıırguncııla· 

ra ajır ceza detlendirilmiştir. 

fhtikir yapanlar 1 - sene hepte 
mahkOm olacaklar , 10 milyon 
frank ceza verecekler ve yakala· 
nan bütün mallar ve tesisat mü· 
sadere edilecektir. 

FranllZ razeteleri bu şiddetli 
cezanın ihtikarı önliyecejini ve 
rizli satııları durduracaiını umu
yorlar. 

Hlm ayeye muhtaç tale· 
belerin durumu 

Civar vilayetlerden ve kazala· 
rımızdan, orta ve mealeki tahsil 
rörmek üzere Adanaya relmif olan 
himayeye mohtaç talebelerin du · 
ramlarınm düzeoleomeal 1afbaa•n· 
da C.H P. Genel ıekreterliiince 

ilıililere talim.at verilmiştir. Seyhan 
viliyeti parti idare heyeti reisi 8. 
Rifat Gülejin daveti üzerine dün 
parti biouında bir toplantı yapıl. 
mıştır. Vali B. Faik Üstünün, ma. 
arif miidürünOn, parti vilayet idare 
heyeti azalarının hazır buıooduiu 
toplantıda mevzoao ehemmiyeti göz 
önünde tutulmuş ve rererinlo ya. 
pılmuı için devamlı surette çalıııl· 
maaı karar altına ahnm11tır. 

e'?'•' de henüz yeni kurulmuştur. mışbr. 
ıtİ) •' ba müttefıkler Avustralyaya Y 1tpılao araştırmada, 59 parça vuı adında bir de suç ortaiı bu· 

• ı. t - d b'I - k 1 landuğöoo itiraf etmiıtir. ' "wdar bir .. avve aoo ere ı · gumrü ttyası, mavzer, cephane, 

' 

erdir ? Bunun kaliyetle tespit 1 tabanca bulnnmuı, müsadere O· Kaçak Mehmet Çavuı aran· 
k 11 ı l lıtl b 1 t maktadır. Yakalanan Mehmet baL. auine imkio o mama a era· unmuş ur. ıı. 1 

. --- .....,--- -:- -~ - ~ ~ ' 
--- --- -- ---

DAHİLİ HABERLER 
• 
1 Hükiimet tabib 

sayısı arttırıl ıyor 
Kazalarda sağlık 
merkezi kurulacak 

Bir hUkOmet tabibi ile idareal 
mUmkUn olmıyan kazalara 
iki tablbverllecek 

Ankara 3 (Hususi) s ıhhat vekilllji teşkilat kanununa değiştiren bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Bu proje ile ıağhk hizmetlerini kolayca karşıla· 

yabilmek için kadrolar renişletilmekte. bir hükOmet tabibi ile idareıi 
mümkün olmayan kazalara iki hiıkOmet tabibi verebilmek üzere hükO· 
met tabibi sayısı arttmlmakt•dır. ileride imkin olunca her kazaya teı· 
mil edilmek üzere bazı valilik. ve kazalarda 1ağhk merkezleri karalacak · 
hr. Kifi müteha1111 yetiıtirmek üzere asistan sayısı arttırılmakta, ihti· 
sas yapan asiıtanları daha bilgili yetiştirmek üzere bir müddet mütehas· 
ııı muavini olarak çalııtırılmaları uilımmaktadır. 

Biltiin haıtahaoe kadroları bir araya retirilmekte ve genişletilmek
tedir. 

Şimdiye kadar kadro darlaiı yüzünden sıhhat memuru, ebe, hemşire 
gibi meslek memurları müıtahak maaşlarını almakta güçlük çekiyorlardı. 
Proje ile bu memurların terfileri imkiaı temin olunmaktadır. 

Diş tabibleri evvelce 25-40 olarak 4 sınıftı. Proje ile 30-40 ola· 
rak ııoıf 3 olmakta, gedikli küçük 11hbat memurlarının da sıhhat 
memuru olarak ııhhat teşkilihna alınmaları temin edilmektedir. 

Yeni proje ile vekillikte bir levazım müdürlüğü kurulmakta, lıtan· 
bulda muvazzaf bir sıhhi malzeme mübayaa komiıyoou tetkil edilmek· 
tedir. 

• Maarif Vekilliği askerlik 
derslerine önem verilmesini lise 

• ve orta okullar müdürlüklerine bir 
tamimle bildirmiştir. 

• Macarlarla yaptağımız ti. 
caret anlaşmasından başka bir de 
bu!Dsi anlaşma yapılmııtır. 

Hnsu!İ anlaşmaya göre, Maca· 
ristan Türlı:iyeye 20 bin ton çelik 
mamulitıoın ihracına müsaade e · 
decek, buna mukabil Türkiyeden 
Macarist•na 15 bin ton blok çelik, 
20 bin ton döküm çelik ve 250 
ton bakır ihraç edilecektir. 

• Olı:ul kitaplarının butırıl· 
ması için kıiiıt si oku yapmak üze· 
re 250 bin lira ayrılmasına Vekil· 
ler heyetince karar verilmiştir. 

Bu parayı 10 ayda Maarif 
Vekaleti Ziraat Bao\casma ödeye· 
cektir. 

• Çungking elçiliği başkatibi 

B. Nizameddin Tokyo elçiliği baş
katipliğe tayin edildi. 

• inhisarlar idaresinden ... 

tın alınan inhisar maddeleri pa
ralaraodao vergi kesilmemesi Maliye 

Ceyhan'da zirai seferberlik faafi. / _~:lc_i~e::_et~~-~~;it:_~şt~_~1·ye-tlere-bir 

yeti hızla devam ediyor 
Ceyhan (Hususi muhabirimiz· 1 

den) - Memleket lktisadiyatınd" 
büyük hamle yaratacağında şüphe 
olmayan zirai seferberliğe kaza· 
mızda çok ehemmiyet verilmiştir. 

Bir k11ım köylerimizde geçen 
yılın kara k gitmesi ve iyi mahıul 

alınmamış bu!unmasıoa rağmeo, 

yiyecejini dahi toprağa atmak ıu· 
retile büyilk bir vatanseverlik 
göst,,rerek sonbahar ve kış zeri· 
ratını reçen ıeoeye nazaran bü· 
yük bir farkla çojaltmış bulunan 
köylülerimiz, ilkbahar ürünlerinin 
ekimine de aynı hı:sla ıanlmışlar 

ve ıayın Başvekilimizdeo başlaya· 

rak en küçllk memurlarımıza ka· 
dar yakm bir alika ile yapılan 
teşviklere canla başla bağlaomlf· 
lardır. 

Son günlerde don ve sn bas
kını gibi hldiselerden zarar gören 
köylülerimiz ele aldıkları bu ha-

Kısa bir zabıta 
hlkAyesı ı 

Zabıta memurları dün Atatllrk 

yQzme havuzu geriılnde bazı ıa· 

bıslarıo toplandıklarını görmüşler, 

şüphe etmişler ve suç üzerinde 

bastırmak için, o civardaki ıokak 

ıüpürücülerinin kılığına girerek 
kalabalığa sokulmuşlardır. 

Neticede Eminoilu Muzaffer, 
Hüseyin, Kemal, Muıtafa Kahra· 

man, Kemal Bükülmez, Abdullah 
Kayır iıimlerindeki 6 kişinin ko· 
mar oynadıkları anlaşılmış ve cüm· 

yırh işin böyle bilinmez bir feli
ketle kmlmaaına bile tahammül 
edemiyerek yeniden tohumluk te· 
darikl işlerine teıebbüı ve muvaf· 
fak olmağa gayret etmişlerdir. 

Bu arada, okullarımızdaki zi. 
rai seferberlik kayda şayandır. 
Maarif memurumuz Ahmet! Güçlü· 
nün verimli rayretlerile, bütün 
okullar başöiretmeo ve öiretmen
leri bu işe çok önem vermişlerdir. 
Merkezin Cumhuriyet ve Damlupı· 
nar okulu bahçelerinde 10,5 dekar 
sebze ve pamnlı:, Mercimek lröyü 
okulunda 60 dekar kumdarı ekil· 
miş, ıisam ve pamuk için Kırmıt 

markez okulunda 6, Çakaldere'de 
12, Sirkelide de bir dekar yer ha· 
zırlanm11tır. 

Diğer okollarımızda, aynı ha· 
zırhk blltün hızile devam etmek. 
tedir. idare imlrlerlmizio de ba hu· 
ıustaki meaailerl kayda ıayaodır. 

Ha lkevl köycUIUk 
kolunun gezisi 

Halkevi Köycülük Kolunun 
tertip ettlii yarınki köy:gezisioe 
25 kişiden mürekkep Halkevi kÖy· 
cülük, halk tüküleri kollarlyle bir 
Doktor, 2 ııhhat memuru iıtirik 
edecektir. 

Kafile Karalarbucaiı köyüne 
fidecek, köylü ile yakından alika· 
dar olacak, ııbhi vaziyetlerini kont· 
rol edecek ve tetkikler yapacaktır. 

leıi hakkında kano ni muamele ya· 
pılmııtır. 

Bir gelin 
sevgilisine 
kaçmış! 
İzmir (Hususi) - Tirede Gök· 

çen nahiyeıinin Saruhanlı köyünde 
bir vaka olmuş, relin edilen bir 
kız, koca11nıo evine gideceiine es 
kidenberi seviştiği bir gençle kaç· 
mışbr. Vaka şudur: 

Kırtepe köyünden lımail lı:m 
16 yaşında Ayşe Aliş, Saruhanlı 

köyünde mebmet oilu 28 yaşında 
Mehmet Dolanmızla evlenmiştir. 

Düğün yapılmış, ertesi günü akşam 
üzeri Ayşe evden bir bahane ile 
dışarı çıkmış kendisini yolda bek
lemesi için haber gönderdiği Kar· 
tepe köyünden Hasan oğlu 22 ya· 
şmda Ahmet Ôzkanı bulmuş ve: 

- Beni al, evine götür. 
Demi~tir. Ahmet de, kızı olıp 

kaçırmış, fakat takiplerine çıkan 

iaodarma müfrezesi taraf ındao ya• 
kalanmıştır: 

Ahmet: 
- Gelin evinden, gelıni zorla 

kaçırmak olnr ma ? Gelin, bana 
haber röoderdi, ben de kaçırdım. 

Demiştir: 

Fakat Ayşe, Mehmet dolanma 
zın karısı olduiundan tahkikata 
adliyece el konmuştur. 

Bir çocuia otombil 
çarptı 

10 yaşlarında Hamidoilu Bay• 
ram adında bir çocuğa Belediye· 
ain ölü otomobili çarpmıı. yüzün· 
den ve dizinden yaralanmıştır. Ya
pılan tahkikatta otomobil freninin 
bozuk olduğu anlaşılmıştır. rd'JJ •' ekseriıi Avustralyalı kıtalara Kaçakçı, Maraılı Mehmet Ça· kında kanuni muamele yapılmııtır. • 

"t' hl bGy(h bir vapur kafileıinio ··~=====================================================.====:;:::=====:::;:;:;~·· 
ı ~ ht ortalarında Atlan tikte Al: ı~ı il 
J

.? denizaltılarının taarruzuna ur- Tarihi Roman : 2 Z 1 N D 1 K L A R 
? ı ktan sonra zayiat vermeden - (" •h ·u 
h, 'tburounu dolaıarak yoluna de· ·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~======================= ÇEViREN ı 4'emz ggur ===• 
et~ t etfii haber verildiiine göre, . . - Tövbe et yavrum Piıkopoı böyle nerek uçan kırlııngıçlar gibi aşağı iniyor. - Haftalardaoberi aynı düıüncelerle 
· .' l ufilenin Avustralyaya vardığı, 11tayor, Kırlar Qzeriode hlllyalara dalıyor. dimaiımı meoral ediyor. Riyamda ken· 
~~, alik Amer~kan aake.r~~~ile yük - Boıün rüoabkir oldoiumu bilmi· - Seni dinliyorum oilum. dimi hep kırlarda görüyorum, Etrafımda 

1 f\ır kafilenm de Paaıf11'1 geçe· yoruın fakat rllnahkir olacajım. Çnnkü - Efendim biliyorsun ki her tnrlü hiç bir kimıe ·yok. Da hı uzaklara daha 
1 

.; ı Avnstralyaya muvasalat ettiii bu.na beni kırların yeli sevkediyor. Sako· acıya iyi tabamınül edeırim. Çocuklufum· uzaklara bütün kuvvetimle l-.oşuyorum. 
11 'ıl edılmektedir. Buoları baıka ny de ormanların rotobetli derinliklerinde da bile ancak bir defa Kral lştvan mllt· Sazan vahıt bir kuş gibi saadetimdeo h;y. 
Jf ~.terin takibetmesi beklenebi- papasların yanında büyüdüğüm ıamao rik milletimi malıvettiii ve Tisa kenarında kırıyorum. Sazan kendimi yere atıyor rü· 

an" t l k' k l kırları hiç düşllnmezd 'ı-. t' k ld .:ı.ım vakit ailamı•tım O a t ti k ki So r 1 akat unutmama 1 ı gere o _. ye ım a ıa v • v - ne.ı en yanmış o ara uca ıyorum. o a 
•u ere ve gerek Amerikadan kal· Diğ'erleri gibi vücoduına eziyet eder kittenberi gözlerim kurumuıtu. Fakat bir tein-ar nefesim keıilinciye k_adar, ku~vetim 
aı;r ı vapurlar Avustralyaya ancak ve sabahtan akşaata kadar kötülüklerden aydanberi durmadan kalbime kaynar röz· tllkeninclye kadar koşuyor ko.ıuyorunı. 
~ lf da, da va1tl olabilirler. Bu iki koruması için Ali ıha yalvarır ve dua ederdim yaılarının döküldüiilnil hi11ediyorum. Val- Nihayet bitkin bir halde yere çöküyor11m. 
0 • • iltefik vapur kafileıinin getirdi. - Bu ray~etin~en ~~la_yı kardeşlerin. ter inıanan kalbi arlar mı? Bu esnada hi11etti(im saadet okadar bil· 
1 avvetin 2 _ 3 fırkayı geçmi· o vakit senin b~r azız gıbı olecetini tah· - Devam et oilum. yük okadar nihayetıiz ki hayatımda hiç 
' .;i tahmin olunabilir. Fılhakika min etmişlerdi. - Kırda at kişnemeıi işittiğim za- bir vakit bu kadar mesut oldujumu bilmi-

a~: 11tralya sularıoa bir k111m müt· - GeUerin arzusuyla buraya ıreldim. mao bütiln bam titriyor. Uzakta bir ıslık yorum babacıiım. 
1' l&Jı deniz ve hava birlikleri gel Bir zamanlar ecdadımın çadır ıaraylar1D1n seıi duyduğum nkit kalbim duruyor. Irmak - Sizin kırların kurt şeklindeki şey. 
'· 'r. :ir. Lakin mesafenin uzaklığıc- bezlerini ıişireo atımın yeleaiyle oynıyan kenarında öten çekirrele.re haset ediyo· taoı ıana doira tırnaklarını nntmış .. 
ol :t.' , tayyarelerin v~purlara yükle· im rüzgarlarının hıııltmnı işittijim andan rum. Çünkü onlar sazlar araıında serbeıt· Sözlerini dinleme Marton. 
a '.f' ık taşınmasına zaruret vardır. itibıııreo cennetin kapıları önümde kapandı. çe reziyorlar ve ebedi saadeti dütünmil· - Piskopoı babama kendisinin itaatlı 
~ı 1ustralyaya karşı la- - Dualarla kendini kuvvetlendirme- yorlar. bir oilu olacaiıma aöz verdim. Ve ıö · 

ie çalı~. - Ht1r tarafımı bir çiirime alıyor zümde duruyorum. Fakat ölecejim. •1 t, pOn pjAm - Muhterem kardetiml Haç önünde Martool Zavallı Teromoo kardeşimizi ha· - Dünya hayatının ne kıymeti var? 

~ 
- diz çöktntam zaman ıa:zlarao hıııltı11nı tırla. Bir umanlar o da bütün rayretiyle İnsana ahret lizım. 

•Jl f. ' apoo ;ııoının evveli Avoı· işitiyor11m. Duaya başladıfım zaman dima· lmanıaın ıatlamhiu)a çalııtı. Fakat sonra - Ôlümllm de menfur olacak' baba. 
• .f tralya etrafındaki adaları İs· iımdao çoktaoberi unuttaium Beıenyöle- Macar haıtahfı tuttu ve kırlara kaçtı. cıiım. Çünkl cesedimin rüzgirların eı 

...._...._..._ek ba kıtayı ablaka ıure· rin harp ıarkılan reçiyor. Rabam r~· BaailD ... -~" birlikte çadır tiii Hrbut karlar JVine kW.eninn nata 

- lsa yardımcın olıun oğlum haydi 
dua zamanı geldi beni takip et. 

iki papas kiliHye d~ru ilerlediler. 
Yavaı yavq yürilyorlardı rüzrir bazan 
cnbbeleriaio içine dolarak Y araaa kanadı 
l'ibi onları şişiriyordu. 

Kiliaedeo dua sesleri geliyordu: 
cEy milotekim olan Allahım bize av

nioi ihsan et 1 » 

3-
Biraz Önce kale duvarından bakan

ların gözlerine ışıktan lı. üçilk noktalar 
halinde görünen kırdaki ateş Maroşnn 
ivar tedd icihetinde parıldadı. 

Yeni din salikleri gecenin buvaktiode 
o taraflara gitmekten daima sakınırlardı. 

Üzeri çim~nle kaplı olan ıeddin dibinde 
ihtiyar bir çınar af'acı vardı ki eaki din• 
de olanlar bunu mukaddes sayarlardı. Ay 
kızlarının ayın oo beşinde borada toplan· 
dıklarına itikat ederlerdi. Bir çokları sa
kin yüzlü mavi elbiseli kızların göktf'n 
gece kutları gibi oraya innken gördük
lerini idqia ediyorlardı. Çınarı" yülcselen 
dallarına konar gümüt çalgılarını çalar· 
larm • Su bebekleri de ıa • 

• 



Silah çokluğu 
ve maneviyat 

kudreti 
y A Z A N Bu harpte ıi· 

laba çok e
NECMEDDIN hemmiyet ve-

SADAK riliyor. Bazı 
&avaştarı sadece tank ile tayyare· 
nin kazandığına inananlar var. Mo
törlü ordular önünde dorulamı• 
yacağı düşüncesi, bilen ve bilmi
yenlerin kafasında değişmez bir ku 
rol halinde yer etmiştir. 

Silah, yenmenin ve yenilmenin 
başlıca amili olarak o derece ö
nem kn:ıanmı1'lır ki Aaıerilc.a ve 
lnrlltere gibi büyük devletler, dö· 
vüşe girişip za(eri kazanmak için 
fabr ik.tlarm geceli gündüzlü çalı· 
şarak siliih Ü s t ü n e silah yap
masını yeter sanıyorlar. . • 

Bu üokü harplerde sılahın oy-
g . A d'I mez Kuvvet· nadığı rol ınkur e 1 e · 

l. . 'l"blara sadece et ve 
ı ve yenı sı ıı ' • 'l 

1_ 'k - ve insan cesaretı ı e .. emı yıgını . 
k koymaya çalışmak, eskı de. 
arşı . " " d .1 d virlerde tabıata tutsu ve ua ı e 

h:kim olmak htiyenlerin zihniyetine 
benzer. 

Fakat bugünkü harplerde da· ' 
hi yalnız silaha güvenerek yenil· 
menin sebeplerini silah azlığıoda 

bulmak yahut yenmenin amillerini 
yalnız silah üstünlüğünde aramak, 
demir ve çelik kudretine fazla bir 
tılsım vermektir. 

Madde denilen şeyde, in1an 
maneviyatına mutlaka galebe ça· 
lan böyle bir hlsım olsaydı harp· 
leri kazanmak altın ve teknik için 
çok kolaylaşırdı. 

Dünkü gazetelerde bu düşün· 
ceyi sailamlaşh•an iki değerli ~a
zı okuduk. Birisi, General fzzeddin 
Çalışların «Akşam» da, lnönü mu· 
harebesi dolayısile çıkan güzel ya· 
zısıdır. 

Sayın general bu muharebeyi 
anlattıktan sonra diyor ki: «Bugün· 
kü harpte en modern kara ve ha
va silahlarile aylarca süren ve ka. 
ti netice arayan muharebelerde her 
iki tarafın büyük birlik komutan· 
larının şahsi kahramanlıkları mu· 
hakkaktır. 

Muharebenin bo tılsımını hiç· 
bir yeni silah dtğiştiremez. Bir ko· 
motan, kazanmayı azmettiği bir 
yerde bütün strateiik ve taktik 
uıullerini ve kuvvet uıtünlüğünü 
ortaya koyduktan ıonra da netice 
alama:ısa, kendi şahsını ileriye ata
rak zaferi elde eder. Maneviyatına 
güvenilen küçük bir kütle elde bu· 
lundukça :rafer ümidi kırılamaz.» 

Türklerin tarihi, bilhassa İstik. 
ltıl harbi buna örnektir. lnriltere
nin ıilnh alımı işleri için Amerika. 
ya giden Lord Biverbruk'un söz. 
leri de bu bakımdan dikkatle okun. 
maya değer. 

Rusların Ural dağlarına çekil. 
mesile bütün ümitlerin yok olaca· 
ğını, bundan dolayı başka cephe. 
ler açılması gerektiğini söyleyen 
Lord Biverbruk diyor ki: 

«Sadece, fazla sayıda tank, 
tayyare, top yapmak yetişmez. Bun· 
lara harp meydanında kullanmak 
gerektir. Singapıır, silah yoklnğun· 
dan kaybedilmiş değildir. Bilakis 
orada ilah üstünlüğü bizde idi. 
Biz bütün güvenimizi silaha bağla
mış bulanoyoruz. Aynı zamanda, 

bani eksiksiz maneviyat da kat· 
malt ltızımdır. Zaferin mutlak şartı 
bodur.» 

Maksadımız, Amerika ile logil. 
terenin sadece silaha bel bağlamış 
rörilnmelerini tenkit etmek değil· 
dir. Silah i~ine memur lngiliz Lor· 
dunun silah nlmaya gittiii Amerİ· 
kada silah kudretini u:ımsayao bu 
açık sözleri söylemesi, bizim için, 
h~r~in sadece silaha dayanmadığı 
duşuncesini aağlunlamak bakımın
dan değerlidir. 

Silihın yanında h ttA "IAh 
f _ " , a a sı a tan 
azla, dovuşmesini ve •1 • . b' 

. _ . o mesını ı· 
len çelık yur.üklı insanlar 1• d 

a2ım ır. 
Bu harp, yayılan sanının t . 
b • • . ersıne, 

onu ıspat etmıştır ve etmeltted" 
Harbi fabrikalar değil, inıan k:~ 
zanır. 

• Aktam'dan • 

:----------------------------
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Yarı toptancı 
da kim oluyor ? 

YAZAN Zaruri ihti· 
yaç maddeleri· 

B. FELEK nln bir hayli pa 
hahlaştığ'ı bugün on kuruşa satılan 
bir şeyin iki kuruşu peraifendeci· 
nln iki kuruşu yarı toptancının, bir 
kuruşu toptancının, geri kalan beş 
kuruşu da müıtahsilin hissesi ola· 
rak hesaplanmaktadır. 

Ufaktefek farklarla bugünkü 
fiatların paylaşma nisbeti böyledir. 

Şimdiki gibi alışverişi~ hu~· 
malandıiı sıralarda müatahsılle mus 
tehlik araaındaki orta eller daha 
ziyade arttığı için yarı toptancı 
dedij'imiz • mahlOklar çoğalmalt~a 
ve berbiri elinden geçen malı bır 
miktar kir ekliyerek sattığın • ' 
dan dolayı gıda ve zaruri ihtiyaç 
eşya111 bu fuzuli adamları geçindir· 
mek için bizim aleyhimize olarak 
fiatlanma k tadır. 

Burünkü medeni bayat, müs· 

tehlikle müstabsilin karşı karşıya 
gelmesini rilçleştirmektedir. Bir şe
hirli köye ridip tereyağı alamaz, 
yumurta toplayamaz. 

Bir takım adamlar bu hizmeti 
müşteri hesabına yaptığı için on· 
dan bir miktar kar İ9temej'e hak-

lıdırlar. Toptancı dediğimiz adam 
iıte müstahsilden bunları getirir ve 

balcal, yağcı, yumurtacı gibi pera· 
kendeciye devreder. Bu adamın 
kir istemekteki hakkı açıktır. Çün 
~il bir hizmet görmektedir. 

Lakin şu yarı toptancı kim o
luyor. 

Ona neden icar veriyoruz ve 
niçin bıı adamların bizim sırtımız
dan feçinmeaine ruı olnyornz? 

Toptancıdan alıp mağazasında 
yumurta, yat, peynir .~alclıyan ada· 
mm hizmeti nedir? Hiçi Bu adam 
olmasa ne olur? Hiç! 

o:ursa ne olur? • 

Ne olacak? Yakarıda saydı· 
iım gibi gıda ve zaruri ihtiyaç 

maddeleri fiyatlarına bundan ge· 

çinsin diye bir miktar kir ilave e

dilir ve bu maddeler daha pahalı
lanır. 

Şaşılacak cihet bazı maddele· 
re en yüksek fiyat koyan Muraka

be komisyonu gibi selibiyetli yer

lerin bu adamlara ( lrabda mahal ) 

vermeleri bunları ticaret makan;z. 

masının zıı ruri çarkları olarak say. 
malarıdır. 

Halbuki hiç hizmeti ve hik
meti vücuciü olmıyan bu yarı top· 

tancılar ortadan kalkarsa bugünkü 

fiatlar en az yüzde oo ucuzlıyabi· 

lir. Bu da, bele şu rünlerde az 
şey değildir. 

Bir nevi zincirleme ticaretin 

ilk halkası olduğunda şüphe olmı
yan bu yarı toptancıların karlarını 
tanımazsak, böyle bir unsura lüzum 
olmadığını ilan edersek acaba kı
yametmi kopar? 

ICumhurlyet'tea ) 

Çungl..ing3 
(o. u) - Çın söz:· 
cüsü d ü n k ü 
perşembe gunu 
verdiği bir demeç· 
te Japonların Bir. 
manya batı sahi· 
Jinde Prome'nin 
takriben 130 ki 
lometre botı ce
nubunda Akyab'a 
asker çıkardılda· 
rını söylemiJtir. 

Japonlar re, Ca v • ve Sin· 1 
raporda toplanm·ş· 
tır. Bu kuvvetler 
yakında yapıla· 

cak büyük ölçüde 
bir Japon taar• 
ruza için hazır bu · 
lunmaktadır . 

-Akyab'a 
asker 
çıkardı 

Artmakta olan 
Amerikan yar-
dımınıo tasavvur 
edilen Japoa ta· 
arruzu üzerine git 
ride artacağı 

tahmin edilmek
tedir. 

Sözcü, ihraç ha. 
reketinin lcruva· 
zörler ve muhrip· 
ler himayesinde 
yapıldığıoı ilive 
etmiştir. Bu ha. 
reket, Prome'de· 
ki lngiliz müda· 
filerinin cenahına 

ihraç hareketi kruva
zör ve muhriplerin 
himayesinde yapıldı Bu sebeple A

vustr al y a d ak i 
bütün kuvvetler 
hatp mevzilerinde 
bulunmakta ve 
keşif tayyareleri 
reniş ölçüde faali 1 

yetlerine devam 
etmektedirler. 

Avustralya' ya 

ve gerisine ynpı· 
lan bir tehdid teı· 

taarruz 
hazırlığı 

kil ediyor. C 'd 
Londra 3 (a. a.) Slngapur ve ava a 

_ Royter bildi- 150 Japon askeri toplandı 
Vaşinrton 3 

(a. a·) - Harbi· 

riyor: ı 
Akyab limanı hinterlandı ile 

kolay muvasalası bulunmıyao mün· 
f erid bir liman olması yüzünden 
düşman kuvvetlerinin burada mn· 
kavemetle karşılamıt bulunmaları 

pek az muhtemeldir. 
Her halde bu liman, Jıponla· 

rıo Hindistan istikametinde yapa· 
cakları yeni bir ileri hareket için 
üs olarak kullanılabilecektir. 

Yeni Delhi 3 ( a. a. ) - lrra• 
vadi cephesinde müttefikler bava 
yardımı görmedikleri için müşkil 
bir vaziyette kalmışlardır. Japon tay 
yareleri müttefiklerin mevzilerini ve 
muvasala yollarını istediklflri gibi 
bombalamakta ve dövmektedirler. 
Müttefikler keşif yapamamakta, 
malOmat alamamaktadırlar. Birman 
yalılar ise Japonlara faaliyetle yar
dım etmektedirler. 4 bin Birman
yalı jdpon subaylarının kumanda· 
sında müttefiklerin sağ cenahını 

tehdit etmektedir • Buna raimen 
müttefikler Prome'nin cenubunda 
Panmode dolayıoda parlak bir ta 
arruza başlamışlardır. 

Sidney 3 ( a. a. ) - Müttefik 
umumi karargahı nezdindeki Sid· 
ney Sun razetesi muhabiri bildiri· 
yor: 8 Japon tümeni, takriben 120 
ili 150 bin kişi, zannedildiiine gÖ• 

Bulgaristan 
i ç 1 n 

Tü-rkiye 
Arkasını himaye 
~~~~ ~ ~~~~-

eden mühim bir 
~-

destektir 

Münib 3 ( a. a. ) - Stefani : 

Münchner Neueste Nachricbten 

gazetesi, Sofya muhabirinin Bı.ılga· 

ristanla Türkiye arasıodaki müna· 

sebetler hakkında gönderdij'i bir 

yazısını oeşretmektedir. 

ye Naı:ırlığı tebliii, Bataan yanm 
adası cephesinde şiddetli baskın. 

lar yapıldıiıoı söylemektedir. Ma. 
nilli körfezindeki istihkamlar üze. 
rine bilhun şiddetli akınlar ya
pılau~tır. 

Fakat tayyyare karşıkoyma top· 
çuıunun barai ateşi neticesinde 
bombardımanlar teıiniz kalmış ve 
topçu, tayyareleri çok yüksekten 
uçmağa mecbur etmiştir. 

Çungking 3 (a. a) - lstibba. 
rat Nazırı, Japonların Çinde mik· 
rob harbi yaptıklarına dair elde 
ettiği maltlmatı mütteHklere bildi· 
receiini söylemiştir. 

Vaşington 3 ( a. a. ) - Dün, 
Beyaz Sarayda Ruzv.,ltio riyasetin· 
de ilk defa olarak toplanan Pasi-

fik harp meclisi harp gayretine 
müteallik umumi meseleleri tetkik 
etmiştir. 

Sidoey, 3 (a. a.) - Müttefik. 
ler umumi karargahları nezdindeki 
Sidney Sun gazetesi muhabiri, 10 

marttanberi Avustralya harp çevre. 
si üzerinde 96 Japon tayyaresini 
tahrip ettiklerini veya hasara ui
rattıklarıoı, buna mukabil kendile. 
rioio 12 tayyare kaybettiklerini bil. 
dirmektedir. Bu 12 tayyareden be
şinin mürettebatı sağ ve salimdir. 

betlerde bir rerrinlik çıkarmayı 

hedef tutan entrikacılar, aksi tesir 

yapmıştır. Gerçekten, geçerı Umu· 

mi Harpde milttefik olan ve ara

larıoda arazi taleb ve iddiaları 

bulunmıyaJ\ iki memleket arasın · 

daki münasebetlerde büyük bir 

iyileıme müıııhede edilebilir. Tür· 
kiye için Bulgaristan Avrııpaya 

doiru açılmış bir kapıdır. Bulga 

ristan için ise Türkiye arkasıoı 

himaye eden mühim bir destektir. 

A-ıkaranın, bundan başka, bu 

memleketin tedrici dahili kuvvet· 

lenmesile alakadar bulunacağı bedi. 

hidir. Daima dürüst bir tarafsızlık 

hareket hattı muhafaza etmiş olan 

Türkiye, bugün her zamandan da. 

ha ziyade, 17 şubat 1941 Türk -
Bulgar dostluk paktının ebemmi· 

ASKERi VAZIYET 
( Battarafı birincide ) 

552000 i aslter olup kusur kalanı 
amele (hamal) idi. 1919 yılında Irak, 
Mısır, fstanbul, Kafkasya, lran, Ha· 
zerdenizi ardı ve ilah. yerlerde he· 
oüı 330000 kişi bulunuyordn. 

Hindli aslttorlerrin umumiyet . 
le yarısı Hindu ve yarısı Müslü· 
mandı. Geçen Büyüle Harpte Ga0 • 

di ile Mehınet Ali birleşerek, yani 
Hindularla Müslümanlar isteklerini 
bir ederek, lnrilizlerin onlara harp 
ıonu vadettiri istiklale kavuşmak 
için lngilizlerle işbirliği etmişlerdi. 
İngilizler bu harpte de Hindistan· 
dan bir çok tümenler alarak Mı· 
sırda, Libyada, Filiıtinde, Habeşis 
tanda, Irakta, lranda ve Malezya· 
da harbettirmişlerdir. 

Geçen Büyük Harpte Hind as 
kerlerinden Hindistan dışında ö 
lt'loler 60.000 idi . Bu harpde de 
Hindliler daha şimdiden bir çok 

zayiat vermişlerdir. Fakat lnrilizle· 
rin şimdi Hindistandan istediği bi:ı 

zat kendi kendine müdafaadır. Ya
ni lnrilizlerle yanyana kendi bu· 
dutlarında ve kendi topraklarında 
Japonlara karşı barbetmektir. 

Hind Milli Konıresinio Sir 
Cripps'e vereceii cevebın ne ola 
caiım ve bn cevabın tam bir ka
bul şekli olmaması halinde lngilte· 
renin nasıl bir yol takip edeceği 
hakkında şimdiden bazı tahminlere 
girişmeden evve) meselenin Buıün 
gerek lngiltere ve gerek bizzat 
Hindistan bakımından haiz oldnğu 
ehemmiyetin azametini düşünmek 
iktiza eder. 

Hindistan, harp uirnnda logiJ . 
tere ile resmen işbirliiine muvafakat 
vaf ettiği takdirde milli seferberli· 
ğe girişecek, logiliz silah ve yar-

1 
dımlarile büyük ordular vücude 
getirecek ve Japonyanın yalnız 

Hindiıtaoı istilasına mümanaatle 
kalmıyarak belki de Birmanya, Ma
lezya, Siyam, Hiodiçini, Singapur 
ve Hollanda Hindistaoıo Japonlar· 
dan istirdadından İogiltereye yar
dım edecektir. 

lnrilizlerin reçen Büyük Harp· 
de Hindistanda seferber edip ken
di maksatlarında hariçde kollan· 
dıkları Hind asker ve ordusunun 
miktarı Hindistaoın nüfnsile moka· 
yese edilince bunun hiç derecesin
de bir şey oldoğu anlaşılır. Çünkü 

fngilizler alelusul Hindistaoın an· 
cak muayyen ve cenriiver ııayılan 
ıemt ve kabilelerinden gönüllü 81 · 

ker alır ki bunlar Hindiıtan ahali 
sinin ancak yedide biridir. Bütün 

Hindistan logiltere ile işbirliii 

yapmak kararını verdiii takdirde 

onun çıkarabileceği askeri kavvet . 

ler pek muazzam olur ve logiltere 

bunlarla Hindistaoı müdafaa ede. 

bileceği ribi harici seferler de ya· 
pabilir. Elhasıl harpde Hindiıtaoın 

işbirliğini kazanmak lariltere için 
büyük bir kazanç olacaktır. 

Fakat acaba böyle midir? Ja. 
ponlar yakında # Birmanyanın zapt 
ve istilası.11 tamamlamakla Hindis · 
tana doğrudan doj'ruya tehdid eder 
bir duruma gireceklerdir. 

Muhabir, yazısında diyor ki : 

G~:. Nöbetçi Eczane « Bulgııristanln Türkiye ara-

yetini takdir etmektedir. lranıo 
istilasından sonra Ankaranın karşı. 
laştığı ağır güçlükleri takdir eden 

Almanlar da, Önümüzdeki ay. 
larda Rusyayı yenerek Kafkasya 
ve Urala dayandıkları takdirde lrıın 
ve Basra üzerinden Hindistana el 
uzatacak bir vaıiyet almış olacak
lardır. sında takib edilen dostluk siyase-

A li Nasib i ti kuvvetlenmek yolundadır. Sof-
( Yagoami yanında ) y~ ile Ankara arasındaki müoase· 

•===========~====-=============================· 

Bir Kedi Masah 

Bolıraristan ise, Türkiyenio bugün· 
kü anlaşmazlığa karışmamasının 
siyasi, kıymetini müdriktir. » 

Bu muhakkak tehdid ve teh 
likeler o kadar yakındır ki harbe 

HiK AYE 

·=============================YAZAN:Efdalftlogan==· 
düşünceıiode tama· mürii bütün karalığı ve sertliii ile bu bareke· 

-Batlarafı dUnkil ıayımızda• 
ye düşünüyordu. Bu haldı 
men onunla beraberdim. mevki dmiş olan pis suratlı, beyazı karası ka: 

dar kirli bir beyazlı siyahlı erkek kediydi. 

O, muhakkak hırsızlığına hunharlığı katan, 
kurdun daimi açlığını, tilkinin ezeli dessaslığı
nı taşıyan kara yürekli bir kediydi. O, kafes· 
teki muhabbet kuşlarından ikisini yiyerek kan· 
lı kafacıklarını evin hanımiyle alay etmek için 
suluiun kenarına dizen, üçüncü kuşu korku ve 
tee&1ürden intihara sevk.eden günahkar, men-

hus kedilerdeodi. Bütün bu kötülüklerini affet. 
tirecek şirinliği, güzelliği de yoktu. Bilakis ce
sur köpeklerde bile tereddüt uyandıracak, her 
röründüiü semtte taşla, sopa ile karşılanacak 
bir mahltlktu. 

b T eltirimio, - artık C?DU benimsemiştim -
.u nikeh zuhur rakabet karşısındaki reak 

11yonunu o" k . • d b' . d it ld • orme ıçın uvara ıraz aba so· 
u l um. O, duvarın üstünden hırıltılı bir mi· 

yav ama nliraaı atarak kendini bahçeye fırlattı. 
~ade ~rkek kediye detil, sevgilisine de kızdı· 
rı halıoden belliydi. 

Tekir kedi yavaş, fakat kat'i adımlarla OD• 

lara doğru ilerledi. O kadar kızgındı ki öfke· 
sinden artık konuşamaz bir hale gelmiş, se1i 
üstad bir vantrloğ gibi karnından ve derinler
den çıkmıya başlamıştı. 

Hanım kedi birdenbire telaşlandı M.,seleyi 
anlatmak istediği besbelliydi. O, bu vaziyetler. 
de sözden ziyade hareket ve faaliyete inanan 
kediydi. 

Sakin bir kış gününün soiuk sessizliğini 
taşıyan bahçe birdenbire canlandı; pençeleşen, 
gırtlaklaşan ihtiraslara sahne oldu. Kedim ita· 
dın, erkek farkı gözetmemiş, köpüren hiddeti• 
oi taşkın bir sel gibi hazırunuo üzerine çevir
mişti. 

Kalbim tekirle birabudi cloşallab dayak ye. 
mezl» diyordum. Bu üçlü dövüş bir a?da ~Y· 
le seri hareketli bir mevlevi topu şeklıne gır· 
mişti ki kim altta, itim üstte f arkedemez olmuş 

tin en hayati noktasına indi, Mevlevi topu be· 
men asli parçalarına ayrıldı. 

Beyazlı siyahlı kedi bn fırsatı bir ganimet 
bildi, hafif topallaaıasıoa raimeo sağlaıııl.ııra 
parmak ısırtacak bir ıüratle gözden kay· 
boldu. . . 

d 1 ya.siyle ıçıo· 
Tekir, yarıda kalan dövüş 0 ~ 

8 
• ır gel-

de düğümlenen hırsının yüküyle •B"
1
:edfnio yü 

d.•. d d • - iidü Hanım 
ıgı uvara orru yur :.. 'kirdı. 

~ b'I .. k 'stemedıgı aşı 
züou ı e gorme 1 d' i anlatamamışlara, 

H k d"de ise der ın 
anım e 1 h bir ifade vardı. Yü-

h k 1 • • amışlara 81 
a sız ıga ugr • keklerin hoşuna gidtcek 
- " d t ı cDıger er 

:ı.unu a e a cazip.sem kabahat benim mi?>'> 
kddar rüzeltem, 
diyor gibiydi. * * * 

Tekirimi bir kaç gün ıoora bizim sokağın 
kö eıinde yine gördüm. Anlaşılan komşuyduk. 
A:ır aiır yürüyerek civar evlerden birinin alt 
icat pencere9İne sıçradı. Cam açıldı, içerden 
çatlak bir kadın sesi işitildi: 

- Ka, gene nerelerde ıürtordua? 

4 Nisan Cumartesi 

Türkiye Rodyodlfüıyon postaları 
radyosu, Ankara Radyosu Tilrklye 

7 ,30 Program ve Memleket 

1aat ayarı. 
7,33 Müzik: Hafif program (pi) 
7,45 Aiaos haberleri. 

8.00 -
8,30 Müzik: Senfonik 

(Pi.) 

13,30 Program ve memleket 
saat a,.arı. 

13,33 Müzilc: Radyo Saz he· 
yetinden Saz eserlPri. 

13 45 Aians haberleri. 
1400 -
14,30 Müzik : Riyaseticumbur 

Bandosu. (Şef: İhsan Künçer.) 
1 • Gustave Colio : Çelik 

pırıltıları {marş) 

2 - Leo. Delibes: Kopelya 
(Mnzurlca) 

3- Ottorino Respighi: 
te Romane» 

Dört parçalık snit 
18,00 Program ve memleke 

saat ayarı. 

18,03 Radyo Çocuk klübü. 
18.45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Radyo dans or 

kestrasının Her Telden prcg-ramı. 
19,30 Memleket saat ayarı v 

Aians Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19 55 Müzik: Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo razetesi. 

20,45 Müzik: Şarkılar ve tür 
küler. 

21,00 Konuşma (Büyült Adanı 

lar). 
21,15 Müzik: Dinleyici 

leri. 
21,45 Konuşma (Günün 

leleri). 

• 22,00 Müzik: Radyo Salon or 
kestrası. (Violonist Necip Aşkın). 

ı . Taeye: Dramatik Uver 

tür 
2 • Ailbout: Hümoresk 
3. Recktenwald: Griozing' 

22 30 Memleket Saat Ayarı 

Ajans Haberleri ve Borsalar. 

22,45 -
22,50 Yarınki 

kapanış 

Program v 

asla hazır olmıyan Hindistan içi 
bunları karşılıyacak orduları der 
hal teşkil edebilmek imkanlar' d~ 
şünülemiyeceği gibi lngilizlerin d 
Hindlilere bu hususta ve şimdide 
yardımları büyük ve kafi olmıya 
caktır. 

Çünkü zaten esaslı hazırlıkla 
olmadan bir kaç ayda ve hatt 
bir iki yılda büyük kuvvetler ç 
karmak bi.. hayalden başka bi 
şey deiildir. O halde Hindista 
hakiki ve büyük askeri kuvvetler 
aahib ve malik olmadan J ponla 
la ve nihayet Almanlarla düşma 
olmayı iÖze alabilecek midir 
işte Hindistan için mesele budur. 

Yoksa Hindistanın lngilizlerde 
kurtulmak için Japon boyundur 
ğıı~u tercih edeceği de düşünül 
mez. Eğer lnıiltere, daha harbi 
başında Hindistana istiklal veri 
onun askeri teşkilatını yııpmağ 
başlasaydı, bugün bu ülke kendi 
müdafaaya multtedir bir hıırb ma 
nesine malik olurdu. Fakat vaziy 
şimdi öyle değildir ve Hindista 
herhıraftan gelecek darbe ve t 
cavüzlere karşı kendini koruyaca 
büyük ve kafi orduya malik degi 
dir. 811 aebtple HındHluin tere 
dütleri haklı addolunııbilir.~Bahusu 
logi!iz istiklal vaidlerinin tam v 
toplu olmamasına ve bir de har 

d aya muallak bulunmal en socr • 
• men Japoıı vaıd vetelki 

rıoa raıı . • 
l • k tıımam ve ıarıhtır. Ya 
erı ço . . 

J lar Hindııtana, ısyan edere apon . 
in iliıleri dışm attıkları takdırd 
de!halıı istiklal bulacaklarıoı 
yorlar. 

lnıilizlerin Hindi9tanı harbe ş 
'/eya bu surette hazırlamakta ge 
kaldıkları muhakkaktır. Bu sebe 
le şimdi onlar için bütün mesel 
Hindistanı iyi kötü, elde tutara 
bir kargaşalığa ve isyana meyda 
veırmeden icabında memleketin m 
dafaasına iştirak ettirmektir. lng 
(izlerin şimdilik Hindistandan aza 
istiyecekleri ancak bu olabilir v 
Hindistan ba taarruzıı uğrllmadı 
takdirde orada statükonun muha 
faza edileceği zan ve ümid olonu 
Fakat büyük müdafaa kuvvetleri 
ne malik olmayan ve bu kuvvet 
leri derhal veya az zamanda teşk 
imkanından da mahrum bulan 
Hindistanıo, dışarıdan ~idde.~ 
r bir tazyike uj-radıfı talcdırd• 
bı • balıle lnwilizferİP yaa u perışan 

iııer·ı-hcej't" 



• 

~ 

: eyhan P.T.T. MU- ı 
·I dUrlüğünden: 

Açılacak kursta ayrıca mu
habere de belletilmek Ü

zere müsabaka ile Orta 
mektep mezunu, ücretli mu· 
vakkat Memur alınacaktır . 

1• '- Müsabakada kazananlara 
~,~ ( 50 ) lira ücret verilecek-
ı I • tir . 

, '- Muhabereyi ötrendikleri 
h zam ;ın ücretleri ( 60) lirn-

1~ ya çıkarılacak yahut (15) 
f • • lira asli maaıla memur nam· 
•:,• zedliğine tayin olunacaktır. 
'1 - Müsabakada muvvaffak o· 
ır' lanlar idarenin teklif ede-

~ 
:• c ceği yerlerde vazife kabul 
• 1 

1 etmderi şarttır • 

~ - Taliplerin 788 sayılı me-
1 murun kanununun 4 üncü 

maddesindeki şaı tları ha· 
iz olmakla beraber Dev· 

ı lct memuriyetine ilk defa 
gireceklerin ( 30 ) yaşını 
geçmemiş olmaları,ayni za
manda Bayanlar müstesna 
olmak üzere erkeklerin fi
li askerlik hizmetini bi
tirmiş bulunmaları yahut
ta 339 veya 18 yaşın ı 
ikmal etmiş 340 tevellüt

,•,• lü olmaları lizımdır. 

{ 
1 ı - Müsabakaya g irmek isteyen,• f: ler 15/Nisanf 1942 Çarşam

'\. rt ba günü saat 17 ye kadar 
~ dilekçe ve evrakı müsbi
~ ı telerile beraber Vilayet P. 
~ 1 T. T. Mildürliltüne müra
~ .? ,• caat etmelidirler. 

1 
ı ı'_ Müıabaka 16 / Nisan / 942 

I~ I Perşembe günü saat onda 
ı , Seyhan P.T.T. Müdürlü

ı,/. ~ ı 1 tünde yapılacaktır . 
• ,. 4- 10 1865 

,. 
= == = 
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Şarkın En BöyGk Mutannlsi 

Unutulmaz Aşkın Göz Yaşları 
Filminin anatulmaı: kahramanı 

41BIDIJl\llHA\IP 
Bütan Adananın ,.bınıdıkla bekledlji 

ALSARA Y ve TAN 
Sinemalar1nda 

Bu Akşam 1 
Birden Gösterilecek Olan 

1 MES'UT GÜNLER 'I 
Türkçe Sözlü Arapça Şarkılı 

Iİ Atk, Hicran ve ızdırap filminde en içli Atk tarkalaranı terennilm edecek ve yGderce 
i; takdlrkirına yine gözyaşları döktarecektir. • 

· ı- Batan seven ve seritenlerin i'Örecekleri bu film kalplerde aıkuı at91ini, Gönitllerde 
buaelerln heyecanını ve batan varlıklarda inkiaarın ızdırabını canlandıracakbr. 

= Bu timde AbdUlvehap Mıaırın yeni aea Krallçesl ( ESFEHAN ) ile blrllkte 1 Leyll ile Mecnundan bir parçayı fevkallde b1r tarzda temall etmektedir. 

!i = 
5ili! = ii5 

Alsarayda ilaveten: 

DiKKAT 

Tanda ilaveten: 
BlyGk macera ve heyecan filmi 

Caniler '8hrl 

Her iki sinemada gişeler bu sabahtan itibaren açıktır. 
Biletlerinizi hemen aldırınız. 

Telefon ALSARA Y : 212 Telefon TAN : S86 

Pek yakında : 

: · DOROTHY LAMOUR'ın 
1 son harikası ~ 
1 TAYFUN J tn

1 
.. ~uıımıııuw ... -•ıımmmıuıııııuııomırınııo1111uıı1ınuııunrırıııııınıını•11mııınıuın•mum, 

~lr O 

ASRI SINltAADA 

BU AKŞAM Savan 
8,45 

.iLAN 
Adana Erkek Lisesi 

MDdDrlDğDnden : 
iki t•heser birden 

1 
Spencer Tracy - Richard Greene 

t arafında yaratllan 

. Umumi istek ve arzu Üzerine 
•\* 
·~ ' vtvtEN LEİGHE - ROBERT TAYLORun 
r:~ı~,l ibdigerdesi Hazin bir gönül macerası 
·il 

• • TOrkçe S6zlD 

Vaterlo Köprüsü 
Bugün gündüz matinada : 

Mavi Kuş - Vaterıo KöprUsU 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Beşeriyetin müstesna bir saheseri ! ı 11 ı 

ÖLMIYENAŞK 
Aşkın Hakiki Filmini Görmiye Hazırlanınıı •.... 

1- Adana Erkek Lisesinde yapılacak (1500) lira keşif be
delli abpp döşeme inpatile ııra imali açık ekailtmeye 

l konulmuıtur. 

2- Eksiltme 24. 4. 1942 tarihine mü•dif cuma fÜDÜ saat 

1 S de Maarif Mlldllriyeti odasında teıekktU edecek ko~ 

misyonda yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe lit mukavelename, keıifname ve ıart
nameleri görmek için Okul Mtldllrllltüne müra~aat ede
bilirler. 

4- lıteklilerin (112) lira (SO) kurut muvakkat teminat ver

meleri ve bu ıibi bin liralık İf yaptıklarına dair bon· 

ıervislerile iki fotoğraf, (38) kuruşluk bir, (8) kurutluk 

bir maktu (1) kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine balla

mak suretile ihaleden llç ıün evvel Villyete müracaatları 

ilin olunur. 1871 4. 10. 17. 23. 

Çukurova -----
Gişesi 

Necip 6zyazgan 
Talllnlzl bir kere de A•falt Cadde 

Dörtyol al}zında Necip Özyazgan'ın 
açtıGı ÇUKUROVA Mllll Piyango glıe· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango glfeslnden bir 
piyango bileti almakla talllnlzl dörtyol 
aGzında bulacaksınız. 1843 

lat17u Sahibi ı Cult ORAL 
u. N .. rlyat lılldlrtl ı ATUkat 
llfat YAVBROclLU 

Baaddıta Yer ı ( auoON ) 
llatbaa•· · ····· 

ı 

il An 
Tarsus Ticaret ve 

·Sanayi Odasmdan : 
Çakarova Sanayi fıletmeleri Türk Anonim ıirketinin firmuı ve şir

ketin idare mecli•i namına imzaya selihiyyettar olanların imzalan ilin 
olunur. 

Ticaret sicili : 670 
Teladresi:Çukurova 
Telefon no: 22 

T 11rms 18Mart942 

• SIRKDLER 
11 Şabat 942 tarihinde akdetmiş oldujıımaz bir eıu mukavelename 

ahlrimına tevfikan, Mıtrkezi Tarsuı'ta olmak iizere: 

ÇUKUROVA 
Sanayi işletmeleri Türk Anonim Şirketi 
Onvaoı altında ve mevaddı ne1ciye imili ve aataıı, alelOmum her 

türlü ıaoai ticari teıebbüslere girlımek, pamuklu veaair dokuma mevad· 
dı imal maksadile fabrika inıa veya kira ile iıletmek, v"lhuıl bu iflere 
müteferri her türlü umur ve ma•melit ile iıtig-al etmek maksat ve ra· 
yesile bir Anonim Şirket tesis ettiğimizi arzederiz. 

Eıaı mukavelenamemizin 20 ve 28 inci maddeleri mucibince 18 
Mart 942 tarihinde toplanan Mecliıi idaremizin 1 no: lu · karara macibl, 
imzalara aıai'ıda mevzu bulunan Baylar Sadık Eliyeıil, Şadi Eliyeşil, Ha· 
aan Karamehmet ve Mehmet Karamehmet'e Şirketin makıadile allkadar 
her türlü okut ve muamelita icraya, Şirketi mabakim nezdinde, harice, 
reım1 makamata ve Mali Müesseaelere kartı temsil etmeje tam iktidar 
ve aelihiyet verilmiftir. 

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber olmaaı ve 
ıirketi ilzam etmHi için yukarıda isimleri yazılı ıevitan gerek miinferiden 
ve müctemian ve fakat ıirketin resmi mühürile imza etmeleri lizımdır. 

E1as mukavelenamemizin 37 nci maddeıine tevfikan ilk 1ene için 
B'ly İbrahim Burdaroilu Şirket Mürakipliiine tayin edilmiıtir. 

Şirketimizin resmi mühilrü ile aıaiıdaki imulann nazarı itibara 
abnmaımı ve emniyet ve teveccllhllnUzlln devamına aayrılanmızta di· 
leriır. 

Çukurov• San•yl lfletmelerl TUrk Anonim 
Şirketi Mecllsl idare namına 

Mecliı idare Reisi Azaıı Azası 
Sadık Eliyeşil Şadi Eliyeşil Haıan Karamehmet 

Bay Sadık Eliyeıilin imza11: 
Bay Şadi Ellytıilin imzaıı: 
Bay Hal&D Karamehmet' in imzuı: 
Bay Mehmet Karamehmet'io imza11: 

Taraaı noterliği uya 1340/96 
18 Mart 942 Tarihli bu Sirküler altındaki imzalar ıahıı ve hOviyet

leri daireme• Muaf Tarıuı'ta Mukim Fabrikatör Bay Sadık Eliyeşil ve 
Bay Şadi Eliyetil ve Bay Hasan Karamehmet ve Bay Mehmet Karameb
met'in lmuları olda;unu tudik ettim. Bin dokuz yüz kırk iki yılı Mart 
ayının otuzanca Pazart .. ı günü. 30/3/1942 Tar1111 Noteri 

Halkevi Salonunda 
HALKA 

4 Nisan cumartesi saat 15,30 
6 Nisan Pazar saat 13130- 18,30 da 

Canlı Kuklalar 
1- Karagöz 
2 - Kukla - Varyete danslar 
3 - Kukla temsll, komedi 

Giriş: BDyOk 
Kuruş 20 

iLAN 

KDçOk 
10 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Aziz Pamukçu- Mirza çelebi yolu araıında yapıla · 

cak parke yol iapsı açık eksiltme usuliyle lS glln mllddet
le münakasaya çıkarılmııtar . 

2- itin keıif bedeli 3606.85 
3- Muvakkat teminata 270.51 
4- lıteklilerin bu ite ait prtname vesair evrakını Ada

na Belediyeai Fen lıleri Müdürllliünden parasız olarak ala · 
bilirler. 

5 - ihale 17i4/942 tarihine raıtlayan Cuma günil saat 
on be~te Adana Belediye Encümeninde yapılacatından talip
lerin o günde milracaatları illa olunur. 

· 1863 1- 4- 9-tS 

----·sayanlar! --
Ucaz kamaş, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAKBULE NiL 

--... 

1

' aut Si••• caddesi, Cıımluuigel olca· 
la lc11rı11ında Dispanser solcalc 

GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Hiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 
rtibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 

Dikkatini Celbederiz. · 


