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KÖMDR İSTiHSALi ÇOK ARTTI 
Valiler arasında ya 
pı·lan değiştirme 

1 Zonguldak Limanından Bir Görünüş 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimizden) Köm_ür havzasından İktisat Vekaletine gelen haber
lere göre, gündelik kömür istihsal! ciokuz bın. tondan ~ukarı olmak üzere normal haddi 
aşmış bulunmaktadır. Alınan_ ~edbırler~e bu mıkdarın zıyadeleımesine çalışılmakta ve bun
dan aşağı düşmiyeceği bildırılmektedır. 

ilkbahar 
ta rruz 
hazı llğı 

Macar Genel Kur-- -
may başkanı n_e· J 
ler söylüyor? 

Macaristan 

• 
Et1velce 

Lond,.a'da 

toplanmış 

o l a n 

yuvarlak 

masa 

• 

Ankara 6 (Hıııuıi = ~~ day, Maraş valili 

mubabirimizden)-s valz•ız·- ğine Mardin valisi 
Açık bulunan 1am· amSUR B. Kudrettin Ka 
ıon valiliğine Ma· "' • M • ntoğlu Aydın va 
niıa v.ılisi B._Failt gzne QRlSa VQ- liliğin~ Van valisi 

Türeılı, Manısa va ı • • • d •td • B. Suheyp Ka· 
l'.li_iioe S~vas .Va· ısı tayın e l l rafalı:oğ~u • . ~~~ar 
tısı B. Akıf lyıdo· ~<:: ::co::•-~ _ bakır valılıgme 
ian, Sivas valiliğine Trabzon valisi Ordu valisi B. Ömer Cevat Ökmen. 
B. Naci Kıcıman, Trabzon velili· Ordo valiliğine Burdur valisi B. 
iine Maraş valisi B. Salim Gün· - Oevamı ildncld~ -

1942 h re itlnda, ge
çen yıh gölgede bıra
kac k harikalar yara
t cakmışl 

Ankara 6 (Radyo gazetesi)
Bugüo Almanyanın Yugoslavya ve 
Yunanistana taarruza geçmesinin 
yıl dönümüdür. Almıınya nisanın al
tısırıda Yugoıılavyaya ve Yananiı· 

tana lı:arşı taarruza geçmişti. 
Almanlar, Rusyaya taarıuza 

girişmeden evvel Yunan harbine 
.nihayet vermek,. Y.ngoı.lavya ve Bul· 
garistanla anlışmnk istemişlerdi. 
Balgariıtan, topraklarından Alman 
aakeri geçirmeğe razı olmuş, Yu · 
goslavya bir hükOmet darbeıi ne· 
ticesinde Alman istelderine karşı 
koymuştu. 

Mezbahada insan 
da bıçaklanıyor 1 ! 

Ruzvelt'i·n 
1 mümessili 
•Hint liderlerile temas

lara başladı 
Yeni Delhi 6 (a.a) - Aıup 

ve Nehru burün öğleden sonra 
Rur.velt'in mümessili albay Jonıon 
ile bir saat kadıır görüşmüşlerdir. iki kasap arasında çıkan kav

ga cinayetle sona erdi 
lam ıştır. 

MiLLi SEF 
~ün Parti Gene 
Merkezini-ş;re.f 
lendirdiler 

Ankııra 6 (a.11.) - Aziz R"i 
sicumhurumuz Milı i Şefimiz ba 
gün öğleden sonra Cumhuriye 
Halk Partisi Genel Merkezini şe 
reflendirerek geç vakte kada 
me$gul olmuşlar ve Parti tarafın 
dan lstanbulda yııptırılacak ola 
Talebe Yurdu konusu üzerind 
tetkiklerde bulunarak direktifle 
vermişlerdir. 

S1yın Milli ş .. fimiz geliş v 

gidişlerin rle Parti Genel Sekret" 
ve erkanı tıırafın cl aıı karşılaoını 
v~ uR"urlArım şlar<lır. 

Bonıb 
oav sinda 
Türk Mahkemesi 

Tar af girlik 
ediyormuş! 

• Almanya, Yugoslavya ve Yuna· 
nıstanı tufiyeden sonradır ki ancak h . 1 

Dün mezbahada bir yaralama hadisesi cereyan 
etmiştir. Mezbahada kasap1ık eden Gaoi ile Ahmet 
arasında bir kavra olmuş, kısap Ahmet vazifeden 
çılı:arılmıştır. 

Bundan muğber olan Ahmet, kendisinin Gani 
yüzünden işten ç ı\:arıldıiını ileri sürerek Gani ile 
kavraya tutuşmuştur. 

Suçla Gani ya~alanmıı ve yaralı Abmet de 
hastahaneye kaldmlmııtır. Ahmedio yaraları a • 
ğ'ırdır. 

Ba da Mersinde .. : 

Ankara 6 (Radyo gazetesi) -
Henü:r müslümanlar birliği Krips 
teklifine cevap vermemiştir Cevap 
mahiyetinin ne olacaiı , Cimn'nın 
demecinden anlaşılmaktadır. Müs· 
lümanlar birliği, müslüman azımh · 
iının Hindu çokluğandan ayrılarak 
müstakil bir devlet teşkil edilme· 
sini iatemeltt~dir. 

1 
Resmi Sovyet ajan
sının garip bir iddiası 

ı-.... -
1 azıraoda Rasyaya tecavüz etmiştir. 

Burüo, Yugoslav hükOmetinin 
Londraya sığınan Başvekili • E.ier 
Yaroslavya teslim olsaydı Al· 
manlar ıaman kaybetmeden Rusya· 
ya dönecekler ve Sovyetler Birliii · 
ni yeneceklerdi,» Mütaliaeını yü 
riltmüş, logilizler de ba demeci 
tasvip eylemişlerdir. 

Bulgar gıızetesi Dinest· 
' Kral Borisin kiyasetli siyaseti· 

ni Övmüş, Bulgaristanın büyük müt· 
tefiklerinin yardımı saye inde 1941 
de Trakya ve Makedonyayı alarak 
milli idealine kavuştuğunu yazmış, 
Bulgar rad)osu bu makalenin hü · 
lisa91nı verirken araya giren gizli 
rad · _ yo ıstasyeou Bulgarlara hitaben 
şoyle demiştir: 

« Bulgar milletini aldatıyorsa· 
ouz. Bulgar milleti birl,şmiş değil· 
dir. Tamamilo Almanların idaresi 
cltın,a düşmüştür. Kral Borisin ki· 
yasetli siyaseti Bulgarları Alman
lara te5lim etmiştir. 

Trııkya ve Makeôonp da Bul· 
garlara verilmiş değildir. Bulgar 
orduau bu yerlerde Jandarma va· 
zifesi görmektedir.» 

Londra radyosu da, Bulgarca 
nrşriyatında, Bulgar halkını Boriı 

ve hükOmeti aleyhine kıskırtmağa 
devam etmiştir, 

Yugoslavya'ya yapılan taarru 
zu:ı bu yıl d- -
nın da h onumüode Bulrarista 

'rbe kar 'h . l' kuvvetli g- hl ışması ı tıma ı 
oru ınektedir. 

Macaristanın h 
- - - t- M azırlıldarı almı• 
yurumuş ur. acar v 

genel ku 
başkanı, bugün çıkan p rmay 
tesinde bir demeçte bulu est ga:ıe
gar ve Macar nskerlerin~:uş, B~l-

tl • . M mezı. 
ye erını saymış, acar askerleri . 
Bolşevikliğe~karşı şuurla ve kah~:~ 
manca dövü,tüğünü anlatmış ve 
şo ııöıleri ilave etmiştir: 

« - Mdcar askeri önümüzdeki 
194'... harekatında, geçen 1941 de
kini gölgede bırakacak harikalar 
yaratacaktır,» 

Her taraftan gelen haberler
den, büyUk Alman taarruz haıır· 

Karşılıklı küfürle başlayan kavra çok çabuk 
inkişaf etmiş, Ahmetten evvel davranan Gani bı
çığını Ahmcdin sol kaburraları içine üç defa sap· 

Mersin 6 (Husoıi) - evvelki gece şehrimi:ıde 
Sakarya lokantasında bir cioayet işlenmiş, Cırık Ali 
isminde biri, tabaocaaiyle Mehmet adında bir han· 
cıyı aju ıurette yaralamıştır. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

Yapılacak köprUler için 
demir verilecek 

Nafia Vekaleti, Vilayet dahi 
linde 942 mali yılı içinde yapıla· 
cak betonarme köprü ve menfez
lere lüıumlu olan demir miktarının 
bildirilmeıioi istemiştir. Demirler Ka· 
rabük demir ve çelik fabrikasın · 
dan tedarik edilecektir. 

lzmlre gözta,ı ve 
kUkUrt ısmarlandı 
Bağlarda mühim tahribat ya· 

pan Külleme ve Mildiyö hastalık· 
larıoa karşı bu yıl esaslı bir mü 
cadeleye girişilecektir. 

Vilayetimiz baicılarınıo ihti 
yaçlarını karşılamak üzere Ziraat 
Bankası tarafından tesbit edilen 
ihtiyaç listesi mucıbince lzaıire göz 
taşı ve kükürt sipariş edilmiştir. 

ilaçlar gelir gelmez bedeli mu. 
kabilinde bağcılara verilecektir . 
Bu suretle bu yıl üzüm rekoltesi 
oin mühim miktarda artacağı tah. 

min edılmektedir. 

B. Nahit Uygur 
Ankaraya döndU 
Vilayetimiz haralarında teftiş 

lerde bulunan ziraat Vekaleti mü· 
fettişlerinden Veteriner B. Tahsin 
Nahit Uygur teftişlerini bitirerek 
pazar güoü Ankaraya gitmiştir. 

ve Macaristanın bu taarruza geniş 
ölçüde iştirak edeceği anlaşılmak. 
tadır. 

Ras radyoıll, Romenlerle Ma. 
;arların arasını açmak için, kışkır· 
ı~ı neşriyaboa diln de devam et· 
mış ve denıi1tir ki: 

«Antoneılto' d - l d' •. 'b' M , nun a soy e ıgı 
rı ı acar ıda • 1 . • . resı a tında kardeş · 
lerınız ıztırap içinde le l 

ıvranıyor ar. 
Almanlar sizi cebren harbe 

Mecliste kabul 
edilen lllgihalar 

Ankara: 6 [a. a.]- Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtuin re· 

iıliğinde toplar mış ve Kars Meb· 
usu Hüsrev K•zıldoj'an'ın vefat 
ettiğine dair Başvekalet tezkiresi 
okunarak hatıraaıoı tazizen bir da· 
kika ayakta süktlt edilmiş; Beden 
Terbiyesi, Devlet Hava yolları, hu
dut ve sahiller Sıhhat Umum Mü· 
dürlükleri 1939 mali yılı hesabı 
ltat'ilerine dair kanun liyihalarile 

1 
Dı&vlet Demirvolları ve limanları 
işletme Umum Müdürlüiü 1941 mali 
yılı bütçesinde kanuna ba'ğlı cet
velde yazılı tertibine 7 milyon 

980,000 lira munzam tahıisat verilme· 
ıioe ve Devlet Hava yolları 1941 
nııli yılı bütçesinde 2500 liralık 
bir münakale yapılmasına dair ita· 
nuo layihaları kabul olunmuştur. 

Meclis gelecek toplantısını Çar• 
şamba günü yapacaktır. 

-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiııııoııiiiiiiiiliiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiııo....Oiiiiiiiiiıııımiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Ruslar 
Bir günde 1 O 2 -
Alınan uçağı tah 
rip ettiler 

Moıkova 6 (a.a.) - Ba ıabah 
ki Sovyet tebliği: 5 nisanda cep· 

hede mühim bir çarpışma olmadı. 
4 nisanda hava meharebeleriode 

ve yerde 102 Alman uçarı tahrip 

edilmiştir. Biz 16 tayyare kaybettik. 
Berlio 6 (a. a.) - Alman teb· 

liği: Şark cephesinde Bolşeviklerin 
yaptıiı mahalli ehemmiyette birçok 
hücum muvaffakiyetsiıliie uira
mıştır. Cephenin merkez kesiminde 
yapılan bir Alman hücumu esna· 
11nda birkaç gün çarpışmadan son 
ra Ruslar 69 mahaleden reri atıl. 
mışlardır. Düşman bu esnada yüz 
lerce ölü ve esir vermiı .47 top , 
27 bomba topa, 132 makineli til• 

BUrUcek köyU iki kam· 
yon aldı 

Ôğrendiiimize göre, Bürücek 

köyü ihtiyar hey'eti, köye relecek 

yaylacıların eşyalarının nakili işin

de kullanılmak üzere iki kamyon 

almıştır. Bu suretl~, Bürücek' e gi

decek yaylacılar nakil vasıtası sı · 
kıntısındao kurtulmuş olacaklar· 
dır. 

betmiştir. 

Dün şark cephesinde bava mu· 
barebeleriode veyahut yerde 46 
düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

İki Alman tayyaresi kayıp· 
tır. Gece Rıbioskte Sovyet tayya· 
re fabrikalarına ve ayni zaaıand• 
Moıkovadaki askeri hedeflere aıd· 
vaffakiyetle bava hücumları yapıl· 
mıştır. Şimal Afrikada mühim in• 
giliz keşif kuvvetlerinin Mekiliye 
dotru yeni taarruzları püskilrtül-

Hindularla görüşmeler kesil
meye uğramamıştır. Bütün Hintli· 
lor Japonyayı tehlike saydıkların· 
dan lngilizlerle anlaşmak için elden 
i'elen her şeyi yapınaktadır. 

SeylAn adasının 
merkezi 

Kolombo'ya 
Japon hava 
hücumlan 
..... 1 ............... .. 

Şehir makineli tü
fek ateşine tutuldu 

Ankarn 6 ( Radyo gazcte~i )
Japonlar 75 tayyareyle Se AA -

Moskova 6 (a. ıı.) - Royte 

bildiriyor: Resmi Sovyet ajansı, p 

zar akşamı neşrettiği bir yazıda 

Almanyanın Ankara Büyük Elçi 

Papeoio kurtulduğu bomba hadis 

sindo iki Sovyet vatandıışile i 

Türkü sııç o r taklığiyle itham ede 

Ankara muhakemesini tenkit edi 
yor ve diyor ki: 

«İstanbuld 11 ki bit Snvytt mü 
eıısesesinde çalı~ao iki Rus vatan 

daşınıo bu işe hiç karışmamış ol 
malarına rağmen keyfi bir surett 
mah'kemeye sevk edilişleri mizere 
kabul etmez bir harekettir. 

Bu vataodıışlarımızın soikudl 
alakadar olmadıkları hakikattir 
Pavlof ve Kornilofla temasta bo 
lunduklarını söylıyen iki maznu 
Türkün iddiaları ise doğru deiil 
dir. Ne Ankara moha\ı:emesinin ta 
rafgirıiğ'i, ne de her hangi bir s 

beple haki i mücı imleri gizliye 
ve başka suçlular icad eden ş kA 

yetçllerin gayretleri hiç bir kıyme 

ti haiz değildir. 
Ankara davasına Rus maznun 

!arının, mrseli tahlukat dosyasını 
Rosca tercümesini i temek gibi e 

iptidai haklarıoın tanınması da hi 
bir kıymeti ihaz olmayacaktır.» 

bir taarru:ıda bulunmuı'ardır. 
Limanda oldukça hasar yapıl 

mıştır. Uçak gemilerinden hııvalan· 
dıldarı anlaşılan tayyarelerden bi 
kısmı çok alçakdan uçmuşlar ve şeb 
re makineli tüfek ateşi açmışlardır 
Je ponların bu taarruzda 25 kada 
uçak kaybettikleri bildiriliyor. 

Tokyo: 6 [a. a.] - İmparator 
luk Umumi karargahının tebliği: 

Japon don anmasına mersu 
hava kuvvetl~ri 5 Nisarıdanber 
Kolombo'ya şiddetle hücumlar yı 
maktadır. Hücumlar ağır hasarlar 
sebebiyet vermiştir. . . 

Harp ve ticaret ıreaulerı, lla 
• 1 • • Kolos bo vacılık te111 en " -



, ~ıskerlik--------
1 :ı ALMAN 

-

.Bir çocuk boğuldu 11;'.r AARRUZU 
-~1Viçin mayıstan 
~f}vvet başlayamaz ? 

Elektrikle işli -
yen sun'i kalp 
Buenos - Ayres'te bir tıp 

enltitüıünde, büyük ehemmi 
yeti olan bir tıbbi tecrübe yapıl
mıştır. Ameliyatla altı kedinin 
kalbi liltik kalble değ'iştirilmiı 
ve bu san'i kalbler elektrikle ça· 
lıştmlmııtır. Bütün kediler, ame 
liyattan ıonra sun'i kalblerile epey 
zaman yqamıılardır . Bunlardan 
biri ayni ıorette elektrik cereya. 
n1 ile çalışan ıan'i kalbile 20 sa
at yaşamııtır. 

Zav'allı Huriyenin ~fl[J}Jf.!JJ)J!/YJJ 
cesedi bulunamıyor ı 

üzeriode durmak 
K araisah.nın Çatalan nahiyesine ~ağlı Dörtler llöyüaü~ Tokalak ma-

1=
1 ıbarın gelişi 

•; Sovyet saldı
' 1• 1 arandaki nisbi 
; /1 emeden belli. 
r 
1 

J Sovyet ve 
ııı'' Alman teb
ı 1-hıin ifadele

Ş• d K ve izah etmek i· 
ım i aradeniz- cap etmektedir: 

den flmen gölü hiza· Rusya haritasına 
farına kadar her taraf bakıldığı zaman 

Don nebrioin R,os-

hallesıoden Mustafa km Hurıye Aydın adında bır kız çocuğu 
cumartesi rünü saat 11 sıralarmda Seyhan nehri kenarında koyunlarını 
otlatarken nehirde odun parçaları görerek bunları toplamak istemiş, 
nehrine geldiği bir sırada bastıiı toprağm yıkılmasiyle nehre yuvarlan· 
mıı ve kaybolmu1'tur. 

• HükOmet mülhak bütçe ile 
idare olunan dairelerin 1942 mali 
y!h bütçe projelerini Büyük Millet 
Mt:clisioe vermiştir. Projelere gö · 
re orman umum müdürlüğünün büt
çesi geçen yıla bakarak 1,003.812 
lira fazlasile 6.681.114 lira, devlet 
demiryoUarı umum müdürlüiünün 
bütçesi geçen yıla b a it a r a k 
1.276 387 lira fazlasile 10.083 787 
lirn, devlet limanları işletme umum ~ ı: 11111 buna anlı · 

~ =. 1 ı.. Esa1en e. 

bir çamur deryası ha- tof ıimılioden iti· 

line gelmiştir veya baren ıarka:doi
rabüyük bir kıvr1m 

Elektrikle işliyen bu fun'i kalp· 
ler Arjantinli doktor profesör 
Jibı tarafından yapılmıştır. Ame· 
llyat 10 dakika sürmü, ve bu kı 
sa zamanda hakiki kalb bir sun'i 
kalble deiiştirilebilmiıtir. 

Bütün nehir boyunca, çocuiun ceıedi aranmaktadır. 

il'• D karlar yü 
en bunun 
• olması da 
dir. Gene bu 
pledir ki, Al· 
taarruzlarını 
emen şimdi 

gelmek üzeredir. Bu teşkil ederek Toprak mahsulleri of İSİ 
mıntıka müdürlüğü 

müdürlüiünün bütçesi 688.000 lira 
f ulıısiyle 4.905.000 lira, badat ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğ'ü· 
nün bütçeti 28 bin 946 lira fazla
siyle 490 700 lira, posta, telgraf 
ve t.,lefon umum müdürlüiünün 

hal en az nisan sonu- Voltaya yaklaş
tıiını, Volranın i· 

na kadar devam eder. se tam bu hiza 

Havalar müsait gider- larda garba dorru 
bir kıvrım teşllil 

se cenupta bu ay zar- ettiii ve iki ne-

Bu tecrübe, in1an kalbiyle de 
yapılabilecek, ani ıurette ölen bir 
İnsanın kalbi, bir sun'isile deiiı
tirilebilecektir. 

bütçıni 7 .950 059 lira faz.lasiyle 
22.804.117 lira , inhisarlar umum 
müdürlüğünün bütçesi ise varidatı 

kısa bir za
la beklemek 

fında keşif taarruzları hir ara~ında 50. 
60 kılometrellk 

b e k 1 e n e b i 1 i r. bir me1&fe kaldı- • Seyhan, Hatay ve lçel vll6yet
lerl otlı merkez ve ajanlar1 bu 

mUdUrlU§e ballanacak 

107 milyon 325,962 , ma1rafı ise 
9.018 272 liradır. 

1 a değildir. 

J Karadeniz-

, 1 lımen rölü r hizalarına kadar 
' taraf bir çamur deryası haline 

~~> ti Jıtir. Daha ıimaldeki cephe 
nı ,ı . 1 ası da bir müddet sonra bu ha· 
'\ ,ı 11 elecektir. Dünyamn teıekkülür.
ni 11 ı ,' crlasyelerin erimui:t nazari
'I. 1 f'ı ıi andıran bu hal en az nisan 
J\ı ,. oa kadar devam eder. (Şimal 

akaıında tabii daha fazla ) . 
~ &ide may11 baııadan evvel Al. 
,1 1 •rın da büyük ölçüde taarruz-
9'.,ı •ı kalkışac,,tı dü,üoülemez Olsa 
i"' 11- Vö havalar da müsait giderse 

ıtl pta bu ay zarfında lı:eıif taar· 
r 1 

1 ' •. yanı yoklamalar beklenebi· 

o~~ı ~ AHI büyük saldırımları mayıs 
lal' • 1' mrıcaadran sonra bekliyebiliriz. 
ı ı'ı merkez ve ıimal ke1imlnde 

1 
11 eıit 1aldmmlar mayıs sonun-

r ~ 1 • evvel olamaz. Arada ea az 
~· ı, ıy fark olmHı tabiidir. O hal 

·~~ 'ıaarruzuo baılama zamanı ra· 
a ,lr ihtimal olarak, havalar iyi 

\ "f rH, cenupta may111n birinci 
ı ı~ 11, fena ırider1e i\ıiaci yar111, 
iı\ ide de bir a} farkla haziranın 

' .~ ci veya ikinci yarısı olarak ka 

ı,ı }1edilebilir: 

!'"1
1-.'arruz istikameti!! 

ı~~J zaman hakkında doiruya 
d )~· '/. yakıo olan bu tahmini yap-

~ 
ıua ıoora iıtikametlerini de arat 

~' • >lliriz. Artık bir ıır olıuaktıtn 
~ pt bulunan bu saldırım cephe 
4 ~ IDUp keıimindedir. En basit 

I.~ ıbi de bu ç91it bir ıaldmmın 
· f' ~yet ordo1anu petrol kaynakla· 

, i1aa mahrum bırakacaiı keyfiye· 
ti i'ı • Filhakika Sovyet ve lngiliz 

\•raklarının ifadesine göre, Sov
t ı!t' rorda ve memleketinin kullan· 
ı~~ petrolün yüzde 86 ıı, mihver 
a , 'faklarıoa röre iıe 95 i Kafkas 
a : f.D reldiiine göre, Sovyet harp 
e tfr inesinin muharrik kuvvetinin 
r~ '!.pta olduiunn ıöylemekte bir 
. ~ tf.llf yoktur. Turruz i1e dai111a 
.~ı f orduyu yere 1erecek kaynak
·lıf hedef tatar. 
1 Kafkaıya ile Sovyet ordusu· 

aruı ke1ildikten sonra teda-
• I edeceji burüoldlnilo ./· 14 
• tarındaki petrol dolayııile Sov 

ordusunun felce oirayıp te1lim 
~tını zannetmek akla relınese 

t, bilyük mikya1ta motörleodi 
.atif bu ordunun eski itini ve 
•!lJafaa wazifeıini tam olarak gö· 

it ~eceii de meydandadır. O bal· 
· t yalnız bu bakımdan dahi ce 

ü ~· cephesinden ve Volgaya doğ· 
a :rl\turrozda büyükbir ihtimal mev· 
( '81. 

vercilerin petrol 
nl kaynakları 

, aldı ki diier sebebler de ba 
~ na teıvik eder mahiyettedir. 

a ) Mihvercilerin petrol ik· 
kaynakları cenap cephe1in 

daha yalund1r. ( Romanya pet. 
) . Binaenaleyh cenuptan 

zla bllytik nakliyat ta1ıurufu 
lar, 

b ) Cenuo cepbeainde kıı ve 
"r mewıimi daha erken ıooa 
lrınde!'I harekata barada daha 

n baslanabi1ir. 

c Coğ fi dorum cenap cep 
d,. Al "anların daha çabuk ve 
bir •"'ıafe içerisinde kati ne· 

~~IG• miilaittir. 
il.iılmıjii._.;Mıı!l,.~8. 

"«'" :x:> ğı rörülür. 

ilk hamlede Alman ordasn Roı 
tof hizalaruıa relebilirae, buradan 
itibaren ve çetin nehir reçme mu· 
harebeleri vermeden Don vadiıini 
iki tarafaodan takibederelt Volraya 
yalı:laıabilir ve Sita liograd hizala
raoda kolayca Volgayı tutabilir. Bu 
harekat safhaıı eına11nda bilyilk 
nehirler reçmeie ve buolaran ke
narında çetin muharebeler ver
meğ'e mecl»ar kalmaz ( m-:törü ) 
ve zırhla birliklere kartı muha· 
rebede nehirlerin en iyi bir mania 
ve mobrebe cephesi teı\il ettikleri 
malOmdur ). Bir defa Volgaya var
dıktan sonra Kaflcas ordusu eıaı 
Sovyet ordusundan aynlmııtar. 
ve buna kartı hem Rostoftan ve 
hem de Kerç yarımada11 üzerin-

den harekete ririfilebilir. Esas ordu 
ile movasala11 ke1ilen bu ordunun 
mildafaası zayıf olaca;ından, bu 
mümkündilr. Yoksa, ilk hareket
ten itibaren hem Rostof ve hem 
de Krç üzerinden taarruz biraz 
zor olsa gerektir. 

Alman ordusu için en ----buyuk tehlike 
U mami batlarile anlattığımız bu 

çeııt bir taarruz için en bü 
yük tehlike timalde kalacak Sov
yet ordusunun Alman gerilerine 
yapacakları taldırımdır. Doaeç neh 
ri boyunca cenuba ve hatta daha 
garpteki Dinieper nehri boyunca 
Karadeoize, limen rölü bizaıından 
Polonyıya doj'ra yapılacak Sovyet 
taarruzları muvaffak olarsa, Al
manlara ölnm darbeıi lndirmiı ola 
bilir. Fakat kıtıo ve vaziyetin ken 
dil11rioe •n rayri müaait olduğu 
zamanda Sovyet taarruzlarını Ön· 
lemiş ve durdurmq olan Alman· 
ların bu çeıit hareketlerden kor· 
kup korkmamaları ellerindeki ibti 
yatlara bailıdır. Eğer ellerinde ih
tiyatlar hem ceouptaki taarruzu 
baıaracak, hem daha garpten ge 
lecek Sovyd saldırmalarını öoliye
bilecek bir derecede i1e, o vakit 
bu hareket tarzı en verimli, kati 
neticeyi en çabuk istih1al eden bir 
taarruz zeklidir. 

z ·ra böyle bir hareketle pet
rol kayoaldarile alikatı keıilmit 
Sovyet ordusu ıol yanındaki Vol· 
ia vadiıinden yukarı doira devam 

Hayvanlar Çok kimseler, 
kaç sene birçok hayvan· 

ların yüzlerce 
._..;f;,.a_ı.a_r_l_a_r_?_. sene yaıadıiını 
bilme%, Meseli kaplumbaj'alar 300 
yıl yatar. 

Umumiyetle ba hayvanın ha· 
yatı 200 yqıoda söamere bqlar. 
Kaplumbıialar 250 yqından son· 
ra ihtiyarlar. Papaian ve karra-' 
lar da yüz sene y&f&r. 

Filler, kotlar ve birçok ba· 
hklar 70 Hne yaşarlar. Deve elli 
sene, deve kuşa 40, tavuklar, kaz 
ve ördekler 30 yıl yaprlar. 

Kasaplık olarak keıilmemiı 

olsalar 11tırlar 30 yatın• ererler
di. Köpekler en çok 28 Hne ya 
şarlar. Koyun 20, kurbağa ve so· 
lucan 10, fareler 3 - 4 sene ya
şarlar. 

• 
Terzilerin Muhtelif ba · 

hanelerle terzi· 
ihtikarı .._ _____ _. ler birçok mem 

leketlerde elbise dillim ücretleri
ni birkaç mi•H arttumıılardtr. lh 
tikirın önüne geçmek için her 
oeye fiat biçen Bulgar hük6mdi, 
kostüm dikme ücretini de karar· 
laıtırmııtır. Bulgar Ticaret Nazı 
rı Dr. Si. Zagorof imzaladığı bir 
emre röre Balgarlltanda bütün 
terziler erkek kostümlerini 1 ha 

ziran 1939 ile 30 aiastos 1939 
tarihleri ara1ıoda aldıkları fiatlere 
ıröre dikeceklerdir. 

Bu emir, Bulgar rHmi raze 
tuinde neıredilmittir. Bolrariı • 
tandı, htıkGmetia ilin ettiğ'i fiat 
lerdea fazla satanlar çok ağır ha
pis, para ve dükkiaı kapatılma 
cezalarile cnalandırılıyorlar. 

edecek Alman taarrozlarlle ı•rkta· 
ki büyük Sovyet ülkelerinden de 
ayrılmış olabilir ki böyle bir hare 
ket ölüm demektir. 

Bunlar; iki tarafın bu kıt ha. 
zırladıkları kuvvetlerin hakiki kov 
vetleri ve manevi kıymetleri tama
men bilinmeden yürütülmüı ve 
harp bilrisi bakımından doiru mü 
talialardır. Hakikati İsa nihayet 
iki ay sonra öjnnmiş bolonacaiız. 

--
Toprak mahıalleri ofiıi umum müdürlüj'ü, rördüğ'ü lüzum üzerine, 

merkezi Mersinde bulunmak üzere bir mıntıka müdürlüiü ihdas etmiş· 
tir. Bu mıntıka, Seyhan, Hatay ve lçel vilayetleri idari hudutları için· 
deki ofis merkez ve ajaolarını içine alacaktır. 

Mıntıka müdürlüiüne B. Ihsan Kibyıoğlo tayin edilmiştir. B. lbsan, 
mıotıka dahil inde bu yıl elde edilecek mahsulün tahmini mikdarıoı ve 
bundan sonra nerelerde merkezler açılma11 lizım geldij'ini umum mü
dürlüie blldirecektir. 

• Yapı işlerini düzene koymak 
için kurulması düşünülen « loşaat 
Ofisi» hakkındaki proje, ilı-ili ma
kamlarca incelenmektedir. Proje 
yakında vekilliklere verilecek on· 
ların da mütalaaları alıodıktan son· 
ra Vekiller Heyetine ıevkedilecek· 
t ;r • 

----- ----
Yapı işlerine malzeme temini 

gibi -önemli bir vasile 1r6recek o
lan inıaat ofisinin yakında faaliye. 
te geçeceği umuluyor. 

ÜZ?.12~' 

Demirspor silt 
sampiyonluğunu kazandı 

Pazar günü tilt maçlarıoan fi
nali AJana gençlik kulübü ile Al· 
hncı Drmirapor rençlllıt kulübü a
rasında hakem B. Haurioin idare· 
sinde tehir stadında yapılmıştır. 

Demlrspor yine eski kadrosunu mu• 
hafaza ediyordu. 

Adana gençlik ise, kadrosuna 
Kurt Kemal, Çinli Kemal ve Ni · 
bat Calbayı almıştı. Bu ıekilde her 
iki takım bir birine müsavi kuvvet· 
te idi. 

Her iki tarafta kupayı alabil· 
melt için bütün enerjilerini ıarf 

ediyorlar, top bir kaleden direr 
kaleye oetice vermeden mütema· 
diyen ridip reliyordu. Nihayet bi. 
rlnci baftaymıo 42 nci dakikasın

da Demiraporlular bir gol atmaia 
muvaffak olmuılar ve oyun 1-0 
Demirsporun lehine ceryan etmeie 
baılaııpıtır. 

ikinci baftaymda her iki taraf 
oyuncuları her ne kadar rayret 
göstermiılerse de oyun 1-0 Demir· 
sporun lehine bitmiştir. 

Vali ve Bö1ge başkanı B. Fa· 
ik Üstiln Şilt şampiyonu ol.m De
minpora merasimle kupayı ver 

miıtir. 

GUret mUsabak•lara 
Nisanın ıon haftasında latan· 

bulda yapılacak Türkiye serbest 

1 
güreş birincilikleri için pazar i'Unu 
bölgemizde seçme müsabakaları 

yapılmıttır. Müsabakalara tecrübe· 
li 23 güreıçi girmiş, Vali ve böl 
re baıkanı B. Faik Ostüo mü1c&ba· 
lı:aları ıonuna kadar takip ey'e;niştir. 

S ıkletlerin birincileri şu suret
le tayin etmiştir: 

56 kiloda Kemal Köse-, 61 kilo
da Ahmet Altıoy, 66 kiloda Nihat 
Şahin, 72 kiloda Eyyup Ünal, 79 
kiloda Mehmet Ôzsoy, 87 kiloda Sa
di Ôzbaida ve aiırda Hanefi Yurd. 

evunanistandan Türkiyeye ge 
tirilecek bin çocuğun beslenip ba 
rındırması etrafındaki hazırlıklar 
bayii i lerlemiştir. Ba çoçukların 

lzmirde yerlt ştirilmeıi kararlıştı
ılmıı ve bunun içinde lzmirde mü 
nasip bir bina bulunmuştur. Çok 
yakında çocuklar lzmire i'etirile
cektir. 

.Poıta, telira f ve telefon u. 
mum müdürlüiü 1942 mali yılı 

bütçe kaoun projeıiyle 3,5 milyon 
liralık taahhüde ririşebilmek üzere 
selahiyet istemektedir. Umum mü
dürlük bu para ile posta pulu ver 
me makineleri, otomotik tarih dam 
gaları, taııtlar alacak, gerekli yer. 
lerde P. T. T. binaları yaptıracak 

ve bina için arııalar alacaktır. 

• Almaoyanın Ankara büyük 
elçisi Fon Papen meıanen gittiği 
Berlinden memleketimize dönmüıtür. 

• F allir ailelere, çocukları için 
parasız şeker dağıtılması işi Sıh· 
biye Vekaleti İçtimai Muavenet teş
kilatınca idare edilecektir. Bu İŞ· 
te belediye ve bayır cemiyetleri 
teşkilitındsn da istifade edilecek
tir. Dağıtma şeklini tespit eden ta
limatname Vekiller Heyetinden çık
mak üzeredir. Aylık kazançları 40 
liraya kadar olan aileler fakir aile 
addoluoarak parasız şeker alabile
ceklerdir; Paraıız şekerden istifa
de edecek işçı mıntıkaları ara11ada 
lıtanbul, Zonruldak, Ankara. Kay
seri, Konya Ereğliıi, Naıilli, lzmit
de vardır. 

• Zeytinya ğı fiatleri ve bo yağ· 
ların nebati yağlarla karıştırılması 

hakkında, iaıe müsteşarlıiında zey
tinyağı tacirlerile görüşmeler bit
miştir. Bu görü,meler ve iocele
meler sonunda zeytinyağlaranın top
tan izami satı ş fiatı 85 kurnt ola· 
rak tespit edilmiştir. Perekeode sa
tışlarda normal kir haddi bu fia
tın dııında bırakılmıştır. 

Sade yağlar üzerinde yapılan 
inceleme ve görüımelt'rin bir müd
det daha devam edeceği anlaııh · 
yor. 

Valiler arasında 
( Bqtarah birincide ) 

Sadri Aka, Burdur valiliğine Siird 
valiıi B Hal6k Nihad Ptpeyi, Mar· 
din vekil valilijioe lstanbul vali 
muavinliğine müstahdem lzoik kay• 
makamı B. Reşit Demirtaı, Siird 

vekil valiliğinde Çnakaya kaymakamı 
B. Necmeddin Erilin, Van vekil va
liliğine Ankara vali muavini Nallı
han kaymakamı B. Dilaver Ergun 

1 nakil ve tayin edildiler. 

Tarihi Roman : 4 ZINDIKLAR lı Semih Uygur 
- Bekliyor demek te söz mü bir 

haftadan beri buna hazarlanıyor. O vakitten· 
beri adamlar1 oklar1na kanat takmaktan 
b~ka bir .. , yapmıyorlar. Çünkü Beşen
yo kadınının rözleri eriıemediii yerleri 
de rörilr. 

_ ~ar~tla. renç böyle bir cemiyette 
soz soylıyebılmuindeo dolayı mairur gö. 
rünüyordu. Vali Çuıad ile Bttenyö'ler 
ara11ndaki rerrinliiln 1ebebini en ııfak 
teferruatına kadar aıalattı. 

Geçen pazar Kralın hıadud muhafız
ları Beıenyö'Jerin etlerindeki en iyi mer. 
alar Ruı papazlarına takıim edihniftL Bu 
andın itibaren Be4enyö'ler biç klli1eye 
ritmtz olmuşlardı. Birkaç gün önce Ça
nad Brşeoyö'lerin kadın refıleri Zerazada 
Meryemana yortuunda yakılacak mulrad
de1 iyine bütün çadır halkı ile birlikte 
lttirik etmesi için haber gönderat:ş. E;er 
bu defa da kiliıeye relmezH dtmİf O Va• 
kit ben Beıeoyö yurduna gelir ve mukad· 
d• evla emirlerini elimle tatbik eder saç · 
lannı dibinden keeerim. 

Matrar kırlar kadını Vali Çanad'a 
ıa alaylı cevabı ra..d-it z 

o1or1a muhterem vaftiı. babamın arzu 
sunu yerine getiririm. 

Serozad'ın lrısraiı erkek tay doiur· 
muş olacak ki Meryemana yortusu gelip 
reçtiii halde bir tek Beıenyö bile kiliH · 
de rörünmedi. 

itte Vali baaun için şimdi at eterle· 

tiyor .. " 
Balıkçıların reiıi 
- Erer dedi kibinler mukaddes 

harp borusu çalınır çalınmaz bışbuiları 
Alparın Brge 1ahillerine ı-eleceiini temin 
etmeselerdi Beıenyö'ler böyle bir banke
te l"eçmezlerdi .... 

Balılrçılardao biri: 

- Beıeoyö'lerin bqbağu 
acep? Diye sordu. Poı ıımca 
lisanla: 

nerelerde 
alaylı bir 

- Ara da bul! dedi .. Eğer bulabilir
len Beşeoyöler Hna biç olmazH bir bar
dak rümilf verirler. 

Alpar, Şarban boyuna mensup Beıen· 
yölerio reiıi Tinuzoba'nın otla idi. ihti
yar bqbatu Kral fttvan ecdadının dinini 
terketmedlti için karııı ve ıh ile birlikte 
diri diri ömdGrmaı we Toaaıobaaın iki 

OıskW A 'ı• 

ÇEViREN : 

O zamandanberi Beyzadelerin izleri 
tamamen kaybolmuştu. Bazıları onların 

papas oldu;unu söylüyorlardı. Fakat hal
kın ekserisi ooların da öldürüldüiüne ka· 
ni idiler. Heveş, Moron ve cenup mıota . 
kası Surban, Beşenyöleri her an çocuklu 
tanda kaybolan bu başlıuf'larının gelehi · 
leceğine itikat ediyorlardı. Şairleri hep 
kaybolan bu geoç baıbuğlarına alt t6rkü· 
ler söylerler. Aralarında içerken ilk ka· 
debi onların 11bhatına kaldım lar cookon 
bir hararetle, hayrete liyı\t bir inatla hep 
baıboilarını beklerlerdi. 

Biraz öoce büyük havadiıi retiren 
Maroılu genç tekrar ıöze baıladı: 

- Kaleye - dedi - bir ay önce 
Tona'nıa ötesinden Geller renç bir pa· 
p&1 ·retirdi. Bonon Beıenyö'lerin reiıi ol· 
duiuau söylüyorlar. Aıaiı yukarı yirmi 
yatında kadar olan bu papa• kalede bep 
yaloız geziniyor röıleri mızrak ucu kadar 
sert ismi Papas Martondur. ' 

Bu söz üzerine meclisi yine derin bir 
sük6t kapladı. Bo eınada sazlıklar arasın
dan ayın kan kırmızı çehresi belirdi. 

Hep birden ideta ihtiramla 
- Ayaa oa dördil. Diıe mınlc&..cblar. 

==• 
ıöndürdü. Ay çıktıiı zaman insanlar ta 
rafından yakılan llteşlerin yaom&11 gü 
nahtı. Ay bundan ho1lanmazd1. Bahkçılar 
yeni dine girmiılerdi. Fakat ecdatlarının 
dinine karıı durmaia da fazla cesaretleri 
yoktu. 

Hep aya bakıyorlardı. Uzuo zaman ay 
dan rö~lerioi ayıramadılar. Ay adeta top
raktan kurtulmak için yaptığı gayretle 
yumurta şekline girmişti. Sonra birdenbire 
oradan ayrıldı. Kendine has güzelliği ile • 
ovanın üzerinde pırıldamsğa başladı. 

Tam bu esnada mulc ,. ddes aj'aç tara
fından garip bir •es işitildi. Sanki mua.z. 
zam bir gecekuşu derin yumoıak ve kalb 
yaralayıcı bir ıesle ötüyordu. Birdenbire 
insan ayın titrek ışığıoan okıayıılan 
ile kırların kalbinin inlediğini sanabi
lirdi. Halbuki .,u bir insan bir erkek se1i idi. 

Balıkçılar dua edeci görmllyorlardı. 
Fakat hepsi de yeni hırlstiyan olduiu için 
bu 1un eski d:nin nıukaddes dua11 olduğu· 
nu dtrhel tanıdılar. Kaç defalar kendileri 
de ayın on dörd ünü gördüHeri zaman 
ay Alln h ı n duıısını gayri ihtiyari olarak 
trganni ~tınişlerd i. Dua p a p a s 1 arın 
Utinc4' dualarına hiç benztmiyoı du. kuv. 
yetU, baıit ve ideta aaonotoaada. Baaa 
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7,30 Program ve Memlek 

Kızını dövmigen 
dizini döver ... 
YAZAN 
ULUNAY 

Yazımızıo ba
şıma bu atalar 
IOZUDU koy
dum diye du

rup dururken evin masum kızına 
kötek atılmasını tavsiye etmiyo· 
rum. Atalanmızın bu sözle bize 
ana babnmn evladını daima kon• 
trolü altında bolundurmasını emret. 
tiklerini hatırlatıyorum. Zaten bu 
nazik mesele için " ağaç fidan 
iken eğilir " u kızı kendi haline 
bırakırsan davulcu ile zurnacıya 

varır.,, gibi bir çok meseleler var· 
dır; ve hepsi de içtlmaiyahmtzda 
büyük rol oynıyacak kadar kov· 
vetli sözlerdir. 

Bazı ana babalar istenildiği 
kadar evlitlariyle meşgul olmuyor• 
lar. Aile hayatında bu ihmal, af· 
fedilmez bir likayıtlıktır. CezHını 
ya,nız çocuk çekmez, bütün aile 
hatta memleket çeker. Ben ana 
babanın bir evde kayıtsız, şartsız 
bakim olmasına taraftarım. Bütün 
aile " evin ağasına ,, en ufak ha· 
reketlerine kadar hesap vermeli. 
Dünyanın her tarafında bu içtimai 
baskı vardır ve cemiyetin saadet 
ve selameti namına lazımdır. 

Dün akşam geç vakit tram· 
vayla eve dönüyorum. Kapının ya
nında bulduium bir kişililc. yere 
oturup gazetemi okurken arkamda
ki boşluğa on üç on dört yaşların 
da genç bir kız sokuldu ... Şapka 
nın altından gür ve sık saçlar 
fışkırmış ... Temiz, ter - ü - ta· 
ze bir çehre. Y aoında boylu bos
lu bobıtil f as ilesine mensup bir 
delikanlı. Belli ki : 

Külbastıya tuz vermem 
Bobstilc kız vermem 

" Şaraka ,. ıını düşünerek 
kendi işini kendi görmiye kalkmış . 
Halbuki ben evveli bu iki renci 
uslu uslu ııezmiye çıkmış i\d kar· 
deş yahut iki ciddi ve samimi ar
kadaş sanmıştım. 

lstemediiim halde mırıltılarını 
dinliyorum : 

- Ne olur ? Bu akşam eve 
gitmeyiverirsin .. Benim odayll gi
deriz. 

- Ol~az .•• 
- Neden olmasın ? Sokaja 

yalnız çıkıyorsun ya. Eve de rit
mesen ne lazım gelir ? 

- Bir şey lizım gelmez ama, 
olmaz. 

Bobstil'in sesl titriyor, genç 
kıım sesinde de gittikçe mokave· 
meti kırılan bir eda var. 

Her şeye müsait bu körpe fj. 
danı böyle başı boş sokaklara ko. 
yuverecck kadar geniş mezhepli 
ana baba kimdir ? 

En serbest memleketlerde bile 
bir genç kız evleninceye kadar 
ancak kendi yakınlariyle ıokaia 

çıkabilir. Ailenin kodamanları evin 
genç kızını mubaf a:zaları altında 
bulundurmakla memleketin içtimai · 
yatını sıyanet etmiş olurlar. 

• Bn. genç kızın araçtan kopmuş 
bır ycşıl meyve gibi sokakta yu• 
varlanmesına ehemmiyet vermiyeo 
aile başı belki kızından daha ziya 
de soçlodor. 

Bilerek, yahut bllmiyerek ken
disini gayesiz, istikbalsiz bir mace· 
raya peşkeş çeken bu cahil yavru. 
nan ağabeyisi, amcası, daym yok. 
mu? 

Her Türk kızının memleketin 
içtimaiyatı bakımından bir kudsiy"e
ti vardır. Onların hürmetini ihlal 
edecek kimseler memlekete karşı 
en büyük fenalıiı yapmış olurlar. 

1 
Yurdun hali, istikbali ancak 

~~·.arın şeftlcali kucaiında yetişti· 
gını ve genç ._ h 

1 b. 11.ızın er şeyden ev-
ve ır ana na d" 

k 
ınze 1 olduiunu unut-' 

mama gerektir. 

( Tall'dan ) 
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Vaktidir •.. 

ly AZ N Bir Türk 
şaırı vaktile Bar 
baros Hayreddi· 

ne hitaben yazdıiı bir şiiri: 

B.FELEK 

«Vaktidir eg Gazi Hog
reddin Paşa yelken aç/• 
Mısraıile bitirmiş. 
Ben de yelken yerine şehirde 

aşhaneler açılmasının vakti olrluğo 
na işaret için yazıma ba beytin 
cvaktidir» söziJe başlamak istiyo. 
rom. 

Bu harp öyle bir afettir ki· , 
boıüokü gibi nakil ve muhabere 
vuıtalarındaki çabukluk yüzüoden 
dünyanın küçülüverdiii bir zamanda 
ateşin içinde olmıyam da olan ka 
dar cefaya koşar. Memleketimiz de 
bu masum cefakeşlerdendir. Bizde 
hayatın, zaruri ihtiyaç maddeleri· 
oin pabalılıjı, hatta bazan kıtlığı hep 
bundandır. Zeytinden tutun da ete, 
süte, yağa, peynire kadar her şey 
pahalılanmıştır. 

Bu pahalılığın tesirleri halk ıı 

nıfJarı üzerinde mali kudretle ma
kOsen mütenasip olarak görünüyor. 
Yani bundan yoksullar çok müte· 
essir olur, varlıklılar az ve zengin 
ler de pek az. 

Böyle anlarda korunmaya en 
çok müatabak olan sınıf tabii fa· 
kirlerdir. Ben bugünkü yazımla 
bunlar üzerine dikkat nazarlarını 
çekmeğe çalışacağım. 

Bir insanın çalışabilmesi ve ya 
şaması için ne kadar gıdadan ne 
kadar kalori alması icap ettiği iki 
kere iki dört ettiği kadar kesin 
olarak tayin edilmiştir. Kolay za. 
manlarda fakirler bunu ekmekle 
soğanla, peynirle, yeztinle, helv~ 
ile alabilirler. Bogüo ise miktarı 
tabdid edilmiş ekmekten alamadı 
ğını başka madddelerde aramak 
zaruretindedir. Bu msddeleri teda
rik etmek, ateş yakıp pişirmek iıe 
onlar için birçok zorluklar arzet
mekte ve zaman kaybını incap ey· 
lemoktedir. 

Onun içlo teklif ediyorum: 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kuru· 

mu, Fukaraperver cemiyetleri, Be
lediye, Halkevleri, ııhbat ve içti 
mai muavenet teşkilatı kudretleri 
ve 1elihiyetler niıbetlnde canlı ve 
can11 z vasıtalarile el birliği yapıp 

lstanbulda bir (aşhaneler komitesi) 
kurmalı ve fukaraya asbari fiatla 
(meseli beş kuruşa) sıcak çorba 
ve yemek satmak için {mestıli be
heri biner pansiyonluk) aşhaneler 

açmaya teşebbüs etmelidir. Bunla
rın Üıküdar, Eyüp, Kasımpaşa, 
Topkapı, Fatih gibi fakiri çok semt 
lerden başlıyarak açılmaıı ve müm 
kün olduğu kadar adetlerinin art
ması şayıını llrzudur. 

Bu teşkilat aldığı bu beş ku• 
ruşla yemeiin yalnız hare kısmını 
satın •~malı ve el emeji, yer ve 
eşya . kırasını kendisi vermelidir. 
500 lıtrelik bir kazana 20 k"l t 
5

. _ , ıoe, 

kılo yag, 75 kilo kuru sebze ko 
nur ~e ba?~ar tabii birinci elden 
tedarık edılırse sanırım ki beş ku. 
ruşa bir pRrsiyon verliebillr ve bu 
suretle rerçekten hayırlı ve müs· 
bet bir iş yapılmış olur. 

Memleketimizde bu fukara ye· 
mekhanelerile oj-raşmış, cidden mu 
vaffak olmuş Doktor Celil Muht 

'b" le ar rı ı ço değerli adamlar ve bun · 
ların içinde çalışmış Muhtar Baba 
gibi tecrübeli elemanlar mevcuttur. 
Valimiz bu bayırlı teşebbüse · öna. 

yak olsa umulur ki iş tahmin edil· 
dijiodeo daha çabuk müsbet neti
celer verir. 

- Cumhuriyetten -• lngiltere Hindistan-
la mutlaka anlaşmak 

zorundadır 

y Z A~ Japonlar Bir· 
NE manyada Hin-

CMEDDIN distan sınır· 
__ s_~-DAK larıoa yakla-
şırken in T N 
Hintl"l gı ız azırı sir Cripps'in 

ı erle anla d • b"ld' ·ı· Gel h b şama ırı ı ırı ıyor. 
~nl 8

, erl~r doğru ise Hint kon 
gresı ~gılterenin tekliflerini kabal 
etmek ıstememlştir, 

Bonon sebebi henüz belli dtı· 

bırakması ve milli müdafaa işini 

Hindiltana vermemesi Hintlilerin 
güvenini azaltmışa benziyor. 

Gerçekte lnriltere, içinden 
çıkılması rüç bir davaya girişmiş
tir. 

Yıllardır serbest idareye eriş· 
mek istediii halde istediği bir tür 
lü verilmeyen Hindistan, tehlike 
tam kapıya çattığı Zl\man kendisile 
uzlaşmak istenmesinden yüz bu). 
muştur. 

11/41942 cumarteıi gönü 
Kulübümüziln mutat senelik 
toplantısı yapılacağından iza 
arkadaşların saat 11 de Ku
lüp binasına gelmelerini rica 
eylerim. 

İdare Heyeti Reisi N. 

1 - Bütün tahsilini yabancı 
yerde yaparak oralıırda askerlik 
dersi görmüş kısa hizmetliler. . 

2 -: Türkiyede orta okul me· 
zonu olmuş ve yabancı yere gide· 
rek yüksek tahsil gören kısa hiz. 
metliler. 

saat ayarı. 
7,33 Müzik: Hafif program (p 

(Pl.) 

7 ,45 Aianı hııberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik parçal 

8,15 
8,30 Evin saati. 
13,30 Program ve 

Hindiıtanda bugünden Domin
yon idaresi tatbikine karar verilse 
beş yüzden fazla zenrin hülcümda: 
rı.n halkı soyduğu, binbir arkıo, di
nın, sınıfın düşman ribi çarpıştır• 
bu geniş, daiınık ve birliksiz ülke
de hemen demokratik bir idare 
kurmak imkansız olacaktır. 

Umumi Katip 

Mümtaz Onur 
RUZNAME 

3 - Bütün tahsilini yabancı 
yerde yapan ve oralarda askerlik 
dersi gören yükıek okul mezunu 
kısa hizmetliler. 

saat a,.arı. 
12,33 Müzik: Türkçe 
12,45 Ajans haberleri. 
13,00 -

ı. Kongre riyaseti divanının 
intihabı .. 4 Lise ve muadil okullardan 

mezun olmuş olan kısa hizmetliler. 

13,30 Müzik: Türkçe 
programının devamı. 

18,00 Program ve memlek 

Sömürge olarak elde tutulma
sını kolaylaştırmak için lnriltereoio 
yıllarca göz yumduğu, hatta ön 
verdiği bu ayrılıklar bugüa loril
terenin zoraki isteklerine de yenil· 
mez engel dikiliyor. 

2. Geçen seneki muamelit ve 
beHp işlerine dair idare 
heyeti raporunun okunması 
ve he1ap defterinin tetkiki. 

5 - Türkiyede lise ve mua
dil okul mezunu olduktan sonra 
tahsilleri yabancı yerlerde askerlik 
dersi fÖrf'relc tamamlayan yüksek 
okul mezuna olan kısa hizmttliler. 

saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo Salon o 
kestraııı. (Violonist Necip Aşkın) 

18.45 Zi~a~t Takvimi. I 
18,55 Muzık: Fasıl heyeti. 3. Himi, fahri, umumi reislerle 

idare ve murakabe heyeti
nin ve yedek azalarının in
tihabı. 

6 - 338 doğumlu olup lise 
muadil] okullardan mezon olup 
yedkerinde (C) brovesi olanlarla 
brovesi olmayan kısa hizmetliler. 

. 19,30 Memlek.et saat ayarı 
Aıans Haberleri. 

l9,45 Konuşma (Kitap saati) 
19 55 Müzık: Fasıl program 

Bondaiı başka, lngilterenin ba 
harpten önce, hu harbin başında 
yahut içinde biç kulak asmadıj'ı 
Hindistan davasına Japonya tehli· 
keıi başg-österdikten sonra birden· 
bire ehemmiyet vermeai, Hintlileri 
ve Hindistanı düşündüğü için de
jil. daha ziyade imparatorluk kay
gısile bo işe sarıldığı düşüncesini 
uyandırıyor. 

4. Hayılyet divanı hasının in 7 - Yedek subay okulu dev· 
reocioin üçte birisinden f azlnsına 
devam edemedikleri için terhis e· 
dilip müteakip devreye bıralcılmış 
olan kısa hizmetliler. 

nın ikinci kısmı. 
tihabı. 

5. Yeni ıene 
ı:akeresi. 

bütçesinin mü-
1878 

20,15 Radyo ga:zetesi. 
20,45 MDzik: Piano Resita 

Çalan: Vosko - Şaki. 

şartları kabul etmezse, Japonyaya 
karşı memleketlerini müdafaa eto.ıi
yecf'kler mi? 

8 - Askerlikleri tam hizmet
li olarak yaptıktan ıonra hh5ille · 
rini veya daha yukarı dereceye 
çıkarıldıklarını diploma ile isbat ede 

21,15 Konuşma (Türk Huk 
K•1'11mU adına). 

21,30 Müzik: 
zals'ın plakları. 

Demek oluyor ki bu vatanı 
pek kendilerinin saymıyorlar Sö 
mÜrfe terbiyesi kendini DO fÜzel 
gösreriyorl 

rek yedek subay olmak isteyenle 
rin şubeye müracaatları. 21,45 Müzik: Klasik. Türk m 

ziii programı. (Şef: Mesud Cemi 
22,30 Memltıket Saat Aya 

Aians Haberleri ve Borsalar. 
Bu düşüncedir ki Hintli şefle

re bu sıkışık dorumda logiltereye 
kafa tutmak, onunla pazarlığa ri
rişmek cesa,.etini veriyor. 

Bu derece çekişmeli pazarlık 
sonuna çıkacak her hangi anlaşma 
ve yardımlara lngilterenin nasıl gü
veneceğini bilmiyoruz. Fakat, lngil
tere Hindistanla anla~mak ne is 
terlerse şimdiden vtırmek zorunda
dır. 

9 - Birinci maddeden yedin 
ci maddeye kadar yazılı şartları 
haiz olan kısa hizmetlilerin yedin
deki vesihları görülmek ve sube· 

22,45 -ce durumlarına göre muameleleri 
te~emmiıl ettirilmek üzrre şobeve 
müracaatları zaruri olduğu ve mü 
racaat etmiyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacağı hususu iliı:ı o
lunur. 

22,50 Y armki Program v 
kapanış İngiltere, Japon tehlikesi kar· 

şısında Hindistandan asker istiyor. 
Buna karşılık, Hindiıtanı serbest 
idare vereceğini söylüyor. Eğer 
Hintlilerde vatan sevri!İ ve kendi 
ülkelerini müdafaa hevesi olsaydı, 
lng-ilterenin tekliflerini konuşmaya 
ve düşünmeye lüzum görmeden, 
hernen silaha nrılmaları lazım ge· 
lirdi. 

Halbuki onlar, vatanlarını mü· 
dafaa etmek için lngiltereye şart. 
lar iltJrİ sürüyorlar. lngiltere bu 

Çilnkü, Hindistanla bu ilk tek 
liflerden ıonra bo1u,ma olursa bu 
bil, Japonyaoın C!lkmeiine yağ sD
rer, lngiltcreyi daha zayıf düşürür, 
üzerine aldığı ilk ehemmiyetli va
zjf ,.yi başaramadan Londraya döne · 
cek olan Sir Cripps'in parlak yıldı· 
zını söndürür. 

Adana sulh ikinci hü
kOk mahkemesinden: 

Aslan M11latyalı olup Adıma• 

nın koruköprü M. de baklıcallılc yap 
malda iken vefat eden Esat oğlu 
Mehmedin terekesine mahkemece 

a\acaklıları ile borçluların ilin t 

rihinden itibaren bir ay zarfın 
mahkemeye müracaatla alacak 
borçlarını kaydettirmeleri ve mir 
çılarmın keza ilin tarihinden i 
baren üç ay içinde mahkeme 
varislik sıfatlarını bildirmeleri 
aksi hkdirde mütevaff ayı ne şa 
sen ve ne de terekeye izafetle t 
kip ed1:miyecekleri ilan olunur. 

1877 - Aktam'dan - vaziyet edildiğinden müteveffanın 

••=============================~== 
Ilı=---_H_ı K_A_v _E __.J HAY AL ve H-AKiKAT 
•==============~==~====~~vAZAN:~neyt~llek~ 

• Bat tarafı Pazar 1U11kil 
.ayımızda çıkmtıhr -

ilkbaharın geldiğini ilk defa müjdeleyen, ılık 
bir havanın sinirlere bile tesir ettiği rüzel güneşli 
bir güııdeidi ki, bir tetkik gezisi için seyabata 
çıkmış bir ıazetecinin otomobilinde husule ge· 
len bir arızadan dolayı köylerine uiramak ve 
mi1afir kalmak zaruretini doyduiuno işitti. 

Gazeteci; Günta Baş Ôiretmen Alkaoıo çok 
yakın bir alika ile göıterdiii misafirperverlik 
duygularından müteha11iı olarak, kendil'line köy 
odasında ayrılan yere ritmekteıi vazgeçerek, bo 
meaut yuvanın şen havasını koklıyarak bir an 
saadetlerini paylaşmak istedi. 

Yemekten sonra rünün mevzuu üzerinde 
J'&pılan bir çok müsahabeler onlara tatlı saat
ler yaşatıyordu. Bu esı;ada, beklenilmedik bir 
vaziyet olmu,, Alkan'ın refika1ı ini rahatsızlıkla 
odasına çekilmiş ve refiki de onun yardımına 
koşmuştu. Bu suretle, Ôzülkü ve Güoata; 
odada yalnız kalmışlardır. Yaradılışından mah· 
cop bir karekter taşıyan Ôz Ülkü; 200 mumluk 
lüks limbatıoın keskin ziyası altında gözlerini 
kırpmadan başı eğik ve ertesi günün ders ko
nusuna hazırlamakla mtŞftJI oluyordu. Uzun 
süren ıükOneti yine o bozmak zorunda kalarak: 

Günata'ya 1eyahatınıo sebebini ıordu. 

- Seyahat maksadım; çok geniştir. Size 
bir kısmını misal olarak ıöyliyebilirim. Köylü· 
nün ananevi idetlerl, ablikt dorum ·ve 1eciye. 
lerini tesbit ve bu konu üzerinde de bir eser 
hazırlamaktır. Sizin de bir müddettenberi köy
de kaldı;lın1za .göre bu 1ahada ediGdiğiniz ka
naatleri fıkirlerinlıden istifade mıksadile bil· 
mek iıterim. 

Bir ~n için, dnrrun ve mahcup gözleriyle 
yatlandırı ma1adaki «Hayat aoıiklopedisi» nin 

yarınki konusuyla ilgili bir yazıyı tetkik eder 

ribi rörünerek başı önüne e•ik olarak b d 
. l' h • • o e . 

rın sua ~n akiki vn iç yüzleriui götterir cevap-

larını ıoylemek veya ıöylememek" ara1ında . 
çirdii'i te~eddüt duyrularile hareket eden ~~ 
nanın geoış hatları ve kaşlarının çiçekleri, duy· 

rularıoı ifade ec!ebiliyorken; birden baş nı kal
dırarak: 

- Ben köylüyü bambaşka temsil ederken 
burün saf olduğu kadar kurnaz, kurnazlığ; 
kadar menfaatperest, fakat cesur. çalışkan 
benliilne hürmet edilmesini istiyen bir varlık: 
fakat; namus mefhumunda taassubun ağır hi: 
lcimiyeti altında inleyip, kör telikkilerin bil 
zebunu olarak yaşıyan bir kütle olarak ta:: 
dun diyor. Ufak bir hadiseyi büyüterek ve ona 
iliveler yapmak suretiyle canlandırmaktan hoş· 
lanan bir mablak olduğunu türlil misallerle ve 
diğer bir köydeki arkadaşı için geçen hadiselerle 
calandırıyor ve Günata da o kiiçücek not defte. 
rine bunları yazmakla beraber, derin bir vuku-

daklarının ve gözlerinin gülüşüyle belli od i. 
yordu. 

- Sizi tebrik ederim, Ôzülkül. Bo tetkiki, 
bir gazeteci görüşüyle yapmış ve anlamış bu. 
lonuyoreonoz, 

- En ıevdij-im bir meslek olan gazeteci· 
lik alemine, bir gün kendimi de katılmış görür· 

ıem, mesut günlerimi yaşadığıma inanacağım. Hak· 
kımda ki iyi düşüncelerinize de teşekkür ederim. 

* * * iyi receler temennisile ayrıldılar. 
Sabah olmuş ve otomobil .arızaaının tami

rinin uzan ıüreceii anlaşılmıştı. Günata; bura· 
da beklemekten İte; yakın bir köye bir araba 
ile riderek . orada da tetkiklerine devam et· 
meji faydalı bulmuş ve bir araba tedarikine 
koyulmuştu ki; başöj-rctmenin kendisile görüş
mele ietedij'İııi haber verdiler. Başö.imen Alkaoi 
akıl ve havsalanın kabul edemiyeceği çirkin 
bir dedikodunun, köyde çıktığına haber ver· 
mişti. Bir memleket işi için köylerde gezen, 
yine bir memleket davası uğrunda hayatını 
köylere bağlayan, karakteristik vasıflarında 
hiç bir suretle şüphe basıl edileıniyecek kadar 
düzrün olan bu iki renç için idi ruhlu kimse· 
lerin çıkardığı bu çirkin haberlerden ziyadesile 
müteeasir olan Alkan: 

- Sizin için yapılan bu çirkia iftira, dola· 
yısile benim mevkiimi sarsmak maksadile ha · 
zırlanmış bir komplödür, diyordu. Ôzülkü ile 
bir müddet yaloaz kalmalarının köyde başka 
maksadlara atfedilerek bu çirkin dedikonun 
çıkarılmaaile duyduğu asabiyetin heyecanile 
yerinde duramııı bir balo relen Günata da· ' 

-işi resmiyete koyarak, faillerin buld:rul· 
ması, ve adalet pençesine teslim edilmesi la. 
zımdar. Bunun için de; derhal lif yapan( • arı ça-
rırma~, sormak ve yılanın baıını ezmek lazım-
dır, dıyordu.. , 

Ôzüllcü ise; reiiaıin kendisine bağışladıiı 
hakları kullanmak suretile bu le" ld" - .. .. " " oye ge ıgını 
duşunuyor ve yine köylüyü tetkik seyahatine 
çıkmış bir milnevverle konuşmak için bir an 
yalnız kalaıalarınan başka ve kötü maksatlara 
hamledilmesi ve mana verilmesi ıoretile dotao 
bu hadisenin; geldiği gündeoberi köylü Qzer!D• 
deki kanaatlerinin kuvvetlenmiş boJuomaıule 
duyduiu acılarla kıvranıyor; b' 

. K" eye ır şey 
- Bırakın diyordu • ımı 

eseJeyi kapayın • 
ıormayın ' , Aramayıo • m d h d il 

O ' dü ıenb: a a a &· 
Böyle kalsın.. zerıne şer. b.' d f d h 
nacaktır. Diyor, kanaatlerin• ır e a a a 

b ılı d. d L·Lın· Günata ve Alkan ıoruş
e e ıyor u. a• ' ~ " . 

turmalara devam ve bu lafıo; lcoyftnde ve muhı 
tindeki vaktiJe yaşadığ'ı «ağalık» payesi altında 
tahakküm ve debdebeli hayr.tını baltahyen dev
rin terakkilerini bir türlü kabullanamıyarak, ha· 
len kör bir taassubun kisvesine bürünerek da· 
livereler evirmekte o 

veler atabileceklerini de umarak, köy halkında 
Er&-üvenin malQmatına müracaat etmek üzeı 
başöğretmen odasına çağırmışlardı. 

Bu mada, hiç beklenilmedik bir taarrud 
kar.sılııştılar. Güvenli ağıı; köydeki gazetecini 
ve başöiretmenin çirkin iftirayı çıkaranlar 
bolmak iç!_n "tahlti.kat Y?ptı~larıoı anlayınca; za 
t~~ he~ .k?tu halı>:le bır ruo adalet pençesin 
duşecegını ve bu ışte de gazetecinin iimil ola 
bileceğini lıesaplamıış hiddet, asabiyet dol 
kükremelerile kapıyı şiddetle çarparak içer 
girip, işi önlemek istemişti. Odanın orta 
sındıı ve bir eli arkasında durarak rözleri ya 
t~iın.dan fırlamış vaziyette durması sa"Çiarını 
dımdık, kaşlar çatık, alnının gergin olmrl• 
kendisinden o an için tehlike umulabilecek ~ 
adam olduğunu mohaldrnk &urette belli ederek 

-Siz kim oluyorsunuz. Hııngi bak ve selihiyetl 
b~ adamı odanıza alarak sualler soruyorsunuz 
Dıyerek sert ıert bağırmış ve odadakilerin h 
~et sükOneti içersindeki dalgınlıklıırından istif:J 
ıle de: 

d 
- ç:ık ut.an. dışarı!. Diyerek Ergüveni kal 

ırmak ıstemıştı. 

Neye uğradıklarını ve bu beltlenilmedi 
taarruzun tesirile halen muhakemelerini topla 
yamıyan Günata ve Alkan nihayeti 

. Köyde çirkin sözler oloyormoş Banlar 
kım yapıyorsa bükQmete haber vermek ve ce 
z~landırmak istiyoruz. Deyince; Gilvenli ağanı 
hıddet ve &1abiyeti bir misli daha artmış ve: 

" -Böyle bir şeye ı"z karı~amazsınız. Bunla 
koye ait bir iştir. Sormak ve tahkikat yapmak 
lizımgelirse, onu yine ben yap~rım,. di~e ~öks~ 
ne vurarak bağırmalarını tevalı ettırmıştı. Yı
ne ıöze karışan Alkao; sükQaetle; 

- Lüzumsuz sözlerin lüzumu yok. Siz lQt. 
fen işinize gidiniz. Dem~si. üzerine, ini bir hü· 
cumla çenesine kuvvetlı bır yumruk ve bacak· 
iarıoa' da bir kaç t~k~enia indirilaıesile neye 

w d • b'ıleınemıştı. 
uııra ıgını . . 

Odadakilerın müdahalesıle dışarı çıkıırılan 
Güveli ata pliz k_üfürlerinin" ~inini bir pa 
raya bıjırarak ~e arızında~ ~opukler savura. 

k ba°'ırıp çagırıyordu. Butun ev balkı ko" 
~t e ' ~ 
ıaler, ve Ôzülkü rclmişler hayret anlarının 
verdii'i tevekkufun zail olmasına müteakip b" • 
tüo rıefret ve istik re hlarım SÖY.lemekten kend~. 
}erini alamamışlardı . Derhal bir zabıt var k 

. . . dl' . . a ası 
tarı~ım ve ışına ıyeye ınlı"lll etmesini temin ma 
sadıle de; Alkan şehre inmiş, hadiseyi takibe 
başlamıştı. Ôzülkü düşünüyor· ne w 'd ' uını ve ne 
hayallrele köye gitmiş nelerle k l ? 

• " " 1 arşı aşmıştı 
Başını yashgn gormuş· temiz '-alb' d b 1 d' 
• • " " • ıı; ın e es o ı-
gı koy ve koylü sevglsinden mütevellit yapıcı 
haya~ ve arzularının bugün içia sükQt etmesi 
ne mı, yokn çirkin bir iftira ile kırılan kalbinla 
k?ylü ü~eri~de edindiği nefretemi ağlayacajını 
bılcneden aghyor, onurunoo tamiri için yapılan 
teşebbüslerin ergeç teııirsiz k•lmıyacafmı dDt 
meden ağlıyor ağlıyor dünü bogüno bu H,.. 
le devredenlerin zavaİhlıld.uın• •flıyor ve 
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:;;··' .. ,='!:, HalkıAmıztnBen Dçok suevdLiği v·. EnAfazlHa takAdir epttiği:ıünzel sesli =.· ' Tasfiye memurluğundan: 

Gayri menkulun Satış ilanı 
1 

J S MU V ff k • t • O 1 • Ceyhanın Mercimek köyünde mukim iken 930 tarihinde 
:;,11, 0 n a a 1 ye 1 an • vefat eden Kayserli çöpçü oğlu Mehmet Alinin Terekesinin 

• I· M ' t G •• 1 • Resmen tasfiyesine Sulh hakimliğince karar verilmiş olduğun-
~ ::::ı: es u un er ·= danmuteveffa Namına Kayath Bulunan Tapunun -23-No. ve 

, Teşrini Evvel -333- Tarih Ceyhanın Kaltaki Mahallesinde 
11.' ıı; • Kain Tapu kaydine Nazaran -800· arşın arsa üzerinde mebna 
'1 11: Türkçe Sözlü - Arapça Şarkıh Büyük Filmi • tahtani üç odah bir Bab hane rakamı Ebvabe Müteveccihen 

1 
• ~ '4 l T:AN s • l · d • ı Canibi Yemini kurt Mehmet Hanesi. yasari Tariki im. cep-

tl 11 1 saray ve ınema arın a • hesi Hacı Halil Arsası Arkası Sümat Hanesi ve Tarikile 

ıd1~ 1 
• , = çevrili ve 500 lira muhammen kıymetli hanenin artırmanın 

ı ilk günü 6/4/942 den itibaren Başlayıp Sataş yerinin Sulhu-
' , l ı 1 Görülmemiş bir rağbetle kr1rşılanmış ve ylzlerce halk Cumartesi ve Pazar matine ve suvarelerinde bilet bula- = kuk Mahkemesi Salonunda Yapılacağından Birinci Artırma 

b ı madan geri dönmek mecburiyetinde kalmışbr. Bu filmde bilhassa temıil edilen LEYLA ile MECNUN • 6/5/942 Çarşamba Günü saat·9-dan.} 1· e kadar Devam ede-
sahnesi görülecek bir güzelliktedir. • ceğiikinci Arttırma ise 16/5/942 Cumartesi günü Saat-9 dan 

Alsaray'da : lliveten TAN'da : i laveten • -t 1-e kadar Devam olunacağı. 
Bir yenilik olmak üzere Heyecanlı macera filmi • 1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 6.4.942 tari-
PLAJ YOSMALARI ÇIN BATAKHANELERi • hinden itibaren 942/46No.ile Sulh H. Mahkemesinin muay-
Gençlik güzellik filmi iki saat daimi bir esrar kaynağa 1 yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya-

' O i K K A y : Projram yaz aaatile tam 8,30 da başlar. • zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 942/46dosya numarasiyle memuriyetimizemüracaatetmelidi~ 

1 10 4 942 C gu··nü akşamı DOROTHY LAMOUR' h ·k • 2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazıı. kıymetin Y~\ 
1 f 

1 
• • uma un son arı ası • yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

1
' T A y F u N • mektubu tevdi edilecektir, (124). 

'\· 1• ' • 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
•'' ı •ı • irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
i~ ı Baştan başa renkli, aşk • heyecan ve harikulade maceralar şaheseri • hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin -

111~····· •••••• •• •••• •• •••• •ııı• •• •••••••• •••• •••••••••• •• den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me-
r1; 

1 
• Satıhk çam; Adana çeşidi, Lata 

1

1 muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 

01~ •• ' 1 ve Tıravers kerestesi sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

D W A b hariç kalırlar. 
!',.il ,1:.,.·vıet Orman ı·şıetmesı' Pos Revı·r 1 ogu m arı 4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
~ A • ı · v • d tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

r ~: ,l, mır ıoın en : Umumi Nakliyat ve Komisyon 5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
' 1 R · Ad d ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma '~ l 1ı0evlet Orman şletmesi Pos evirine iıt ana son e· 

a »;>osundil (232) metre küp ve (123) desimetre küpe denk Evi - ı·skenderun bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
\' ~ 1

1 
~2147) adet kereste açık arbrma ile satılığa çıkarıl- satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu-

ı 11 'mııtır. Nakliyatta süı:'atle iş yapar. Komls· nupta bedel bunların o gayrimenkuı ile temin edilmiş ala-
,i,\ 1 Hacim Muhammen kıymet . Teminat d h · . t caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
.,~ • No. M3 Ds3 Adet Lira Kuruş Lıra Kuruş yon a erşeyı yerıne sa ar. taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
/ıl ~1\ 98 830 922 40 00 296 49 Telgraf : DOGU AMBARI ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa-

t: J 1•/tı 133 293 1225 40 00 399 88 Telefon : 218 1876 1 - 30 tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay-
~t,~ ı kun 232 123 2147 40 00 696 37 rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
l\!'~· Artırma; 9/4 942 tarihine r!'stlayan perşembe günü saat çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

) 
11 

'.•(14) de Adana Pos Revir Amirliği ~inasında toplanacak elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 
'j i\·' olan komisyon huzurunda olacaktır. ,ft ıi?'D ıl 6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der-
t~- r'Buna ait parti muhteviyatlarını, kereste nevi ve çaplarını A~~ll SINlt;Jj\[I):)\ hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
1 
il\ 'gösterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman U· fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 

• ~ ,1 1 
mum Mlldürlüğünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlü- Suvara Suvare kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 

·~~!tüyle Adana Pos Revir Amirliğinde mevcut satış dos- 8,4S BU AKŞAM 8,45 olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma· 
· , yasındadır. ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 

,.,Kerestenin muhammen (40) lira üzerinden yüzde 7,5 dan iki taheser birden fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
11~ teminat miktarı (696) lira (37) kuruştur. ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri· 

a]• lıteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılaA ara- 1 yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
1 "1nılan şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirli- Yukarıda gösterilen 6-5-942 tarihinde Ceyhan S. H. 
~:~ ğine müracaat etmeleri ilin olunur. 1838 2s.29.2.1 Spencer Tracy _ Rı'chard Greene. .aıonund. işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi daire-

~:r, sinde satılacağı ilan olunur. 1879 

~,~:' 1ana As. Satınalma Komisyonundan : 
• ~ Açık eksiltme ile 19840 kilo buğday bulgur yaptırıla· 
, 1 ("Rkt•r. 

1 
'· • • h ~mmen bedeli 1389 lira ilk teminatı 105 liradır. 

t ve şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir . 
ı , c ,ı 14/4 /942 salı günü saat 14 de yapılacaktır. İs
tt'klılerın bildirilen gün ve saatte teminatları ile birlikte 
Komısyona müracaatları ilin olunur. 1847 29. 3. 7. 11 

~ ''------------------------------------------
1' 
' ~ ana As. Satınalma 
·,~ Komisyonundan : 
P J 4000 kilo sadeyağı kapalı zarfla e~siltmc~c konulmuştur. 
~ Muhammen bedeli 8400 lira olup ılk tcmınatı 632liradır. 

! 
Evsaf ve şartnamrsi hergün komis~onda görülebilir. 
ihalesi 16/4/942 perşembe günü saat 15 ~e yapılacaktır. 

ı! ' lateklilerin belli günde ihale saatinden bır saat evveline 
•' kadar teklif zarflarına Komisyona vermiş bulunmaları 

ilin olunur. 1855 31.· 7. 10. 15 

ilin 
ürk Hava Kurumu Adana 

Şubesinden : 
Hava Gedikli Hazırlama Yuvaaına ORTA Okul mezun
adan1340,925, 926 doğumluların talebe ve 338,339doğum
ın da namzet olarak kayıt ve kabulüne bqlanmııtır. 

....... ~ lr · ·v,.nlerfo subemiıe mür 

tarafında yaratllan 

Kara Güneş 
lhtlr•ah, heyecanh, harlkul'ade sahnelerle dolu 

SUPER FiLM 

2 
Umumi istek ve arzu Üzerine 

VIVIEN LEIGHE - ROBERT TA YLORun 
ibdagerdesi Hazin bir gönül macerası 

Türkçe Sözlü 

Yaterlo Köprüsü 
Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Beşeriyetin müstesna bir şaheseri ! .... 

ÖLMIYENAŞK 
Aşkın Ha\dki Filmini Görmiye Hazırlanını7. ..... 

Çukurova----
Gişesi 

Necip Ozyazgan 
Taliinizi bir kere de Asfalt Cadde 

Dörtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtığı ÇUKUROVA Milli Piyango gişe-
sinden deneyiniz. . 

Bu uğurlu piyango gişesinden bir 
piyango bil~ti almakla taliinizi dörtyol 
ağzında bulacaksınız. 1843 

23 Nisan Biletlerimiz Yann Geliyor 
Bilumum Çiftçi ve makine 

Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine

lere yedek parça, pik ve kı zıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi eİektrik ve oksijt nle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMİRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMİRIŞ 

Telefon No, : 3S3 


