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Suikast Davasına Dün Devam Edildi 
Büyük taarruz 
hazırlıklarının 

arifesinde 
Ankara - 8 

Yazan: CAViT ORAL 

R:::3) u seoe lut biraz uzun sür-
1.9> dü. As ~iddetli de olmadı. 

Kışın 11kınt111nı daha çok çeken 
Almanlar böyle müthiş bir kışın 
yüz kırk ıenedenberi görülmedi
iini ıöylediler. Her ne de olsa 
artık soğuktan kortu1muş ve baha
rın tatlı, ılık ve yuaışak mevıi~i· 
ne girmit buluoayoro~. Fakat şım 
di kan kokuların•, tüyler ürpertici 
bil ük facia dramının başlıyacaiı, , h . . 
daha do&-rusa kanlı ın nesını sey 
redecei'imiz mevıimin arifesindeyiz 
demektir. Dünyaoın bir çok }erle· 
rlnden gelen ha herler de Alman
ların doj'u cephesine taze kuvvet 
ler yığmakta oldukları bildiriliyor. 

Tu aj• nıının verdiği bir haberde 
de Almıolarırı adalarda da tabşi 
dat yaptıkları ileri sürülüyor. 

Şu halde bu havadislere baka. 
rak iki taraflı taarruz hazırlığıoıo 
ıon gfinlerinde olc!uiumoza bük· 
metmek mümkündür. Zııteo mantık 
ve muhakeme ölçüaü de bunu göster· 

mektedir. Ancak diltkate şayan olan 
nokta, Almanların doğu c~phesin 
deki hazırhldarını;ı maksadı ve he. 
defi belli olduğa halde, Adalardaki 
tabşidatlarınıo ne gibi bir gayeyi 

güttüğü cihetidir. Öyle anlaşılıyor 
ki Mihver bu yaz kat'i bir nt ti ı:e 
almak kararında g örünmektedir. 
Çün~ Ü büyük Amerikan harp hazır · 
l•ğı sona ermeden Almanlar Sov· 
yet cephesinde kesin askeri bir 

muvaffakıyet elde et mek mecbu· 
rlyetindedir. Bu sebepten Almım . 
ların ba defa yalnız bir cepheden 
degil, belki iki, belki de üç cep· 
heden taarruza geçmeleri çok kov· 

vetli ihtimaller içindedir. Onnoçün 
Adalar~a yapıldıiı iddia edilen 
tahoidat haberlerinde bir hakiltat 

ıemmeai olduğunu kabul etmek 
icap eder. Zira her ne baba11na 
olar1a Plıun Almanlar bu yaz Dİ· 
hayetine kadar Sovyet)eri harp 
dııı etme;e oireşacaklardır. 

Eğer bunu yapamazııa mubak
kakki Almanya harp talibinin bü
yük bir kısmını gayıp etmiş ola
caktır. Böyle bir movaffakiyeti te
min etmek içinse Almanyaoıo, 
iki, hatta üç cepheden taarruza 
geçmesini zaruri ıösteren ıebep· 
ler mevcutur. Ba ıebeplerio başın · 
da relenlerden birinciıi şüphe yok 

ki ilk adımda Sovyetleri lnriliz ve 
Amerikan yardımlarından mahrum 
etmektir. Bu mulihaza iledir ki Al· 
manların şarkta başlıyacaldarı bir 
taarruıla birlikte veya onu takip 
eden xDnler<le Malta ve Kıbrıs 
ad alarma ve Kıbrıstanda Suriye ye 
karşı taarruzda bulunmaları imkiia
ıız değildir. Çünkü Kıbrısı alarak 
logiltereyi şarki akdenizden tema· 
mile uzaklaştıracak bir Almanya 
Suriye ve lrakı da reçerek Basr~ 
körfezine inmr ğe muvaffak olur 
ve Kafkas taarruzu da inkişaf 
edene, Sovyet Ruıyanıo çok kri· 
tik bir duruma gireceğiınuhakk~k

hr. Hatti iş bununla da kalmaz. 
Böyle bir muvaffakiyet bütün 

As) a \'Uiyetiode umumi bir d~ ği
tiltlık meyd.tna getirebilir. Zira Al· 
maaların Bana körfezine kavuşma-
ları iki M h • 1 ver ortagıoıo, Alman 
yanın ve J 
l .. '- aponyaoıu temasa geçme· 
• or ıoı 111.olaylaştıraca'ktır. Bu temasın 
ıse gerek harp b 

. •a aaında ve i'erek· 
se pol tık alaoınnda 
1 d . yapacaj-ı tesir 
er e np eşıkirdır. y 1 • • t anız bu ne 
tıceyı a malc. çok ıüçtür. Bö , 
teşebbüs çok büyüle. bir yle bır 

ceıarete 
l Devamı lkinctde ) 

--~ 

lrandakl isyan bastırml;; 
Ankara 8 (Radyo gazetf'si)

Kürdistan iıyao bölgesine giden 
lrao aıltert kuvvetleri kumanda . 
nıodan Tahrana gönderilen bir tel 
rrafa ııöre, isyan taınamile bastı . 
lılmı,, iıyan bölgesindeki hallt 
ran ordaauııu büyUlt bir 

Almanganın Ankara büyük elçisi Fon Pa 
pen Müddeiumumiliğe tahriri ifade · vert;ı 

Ankara 8(a.a.)- Al· 
manyanın Anl<ara büyüle. 
elçisi Fon Papen'e sııikast 
yapmaktan suçlu ?lan· 

Muhakeme Nisanın 15 ine talik edildi me celıeıioda müdd 
omamilik, e 1 i o d e 
bomba ile b e r h a v 
olan Ô .nerin parçala ların mıhkemrsıne bu i'Ün saat yerinde bulmamış, amme şahitlerinin din· 

lenmeıini istemiştir. Neticede, mahkeme, 
şu kararı tefhim etmiştir: 

ve eski karar veçhile tercüme işine de· 
vam edilmek üzere naibe müzekkere ya· 
zılmraına ve ceza mah\cemeleri uıulü ka· 

ara11oda bulunan Volter markalı tabanca 
parçala~mdaki numaranın okunalduğaou 
ve fabrıkaaına bu numaradaki tabancanın 
hangi memlekete aatıldıj-ı sorulduğun 
bildirmişti. Bu cevap alınmış ve üzerir d 

9 da a Kır ceza muhakemesinde 

«Görüşmeden ıonra okaom&ll icap 
eden zabıt varakalara ve vrsaikio hemen 

Donunun 315 inci maddeıine i'Öre aahit· 
lerio isim ve adrealerloio vakit ve zam&· 

devam edilmi~tir. Salon kalabalık bir din· 
leyici kitlesi ile ~olmuştu. Bugünkü celse. 
ve muha~emenia ille s,fhasında Abdu~rah 

mao ve Süleymaoıo verdiği ifadelui Rus· 
caya t,.rcüme edilerek maznunlardan Pav. 
lof ve Kornilof'a oltottormasına naip ta· 
yio edilen selahiyetli sulb bildminio tez 
lteresi okunarak başlanmıştır. 

okunup Pavlof'un Türkçe bilmemeİi do· 

layı~ile kendisine anlatılması kabil olmadı
ğından okunması lizıml'eleo evrakın yine 

eaki karar weçhile hikim Hayrüooisa Ha· 
ıar'ıo niyabeti ile masnoolara hrcüme 

edildikten ıonra okunmasına ve ceza ceza 
mahkemeleri osolü kaouououo 138 İnci 
maddesi hOkmüoe ouaran maznunlara 
mahkemece müdafi tayini aadece kendi 

aile maznunlara bildirilmesi llzım i'elip bo 
işin ancak bugün yapılabildiği anlatıl· 

maaına ve dosya arasında bulanan oltan· 
maaı şahitlerin dinlenmesinden önce lizım 

majüskül P harfile ( 178190) numarası ola 
tabaocanao ıonradan Sovyet işialioe re 

çan Baltık memleketlerinden birine utıl 
mış oldaio bild"rilmiştir. 

Pavlof ve Kornilof ıöz istemiştir. İki 
celse arasındaki müddetin kısa olması 

yüzünde hem zabıtların tamamen tercüme 
edilemedii'ini, hem de henüz kendilerini 
müdafaa edecek kadar vaz:yeti kavrama
ia imle.in bulamadıklarını ileri sürerek do· 

roşmanın tilikioi istemişlerdir. iki maz· 
nun,aleyhleriode şehadet e<leceklcrinliste · 
sini görmeden kendilerini suçta ortak ol· 
makla töhmetlendirici ifadeler veren Ah· 
durrabmanla Süleyman& sual tevcih ede · 
bileceklerini de bildirmişlerdir. 

ıini müdafaa edecek bir halde bulunma
yan 15 yaşını bitirmemiş küçüklerle sa· 
ğır, dilsiz veya sair, dimağan malOl olan 
kimseler hakkında olup bonun haricinde 
her hangi bir maznuna müdafi tayin edil· 
mesi cai:1 görülmediiinden maznunlardan 

Pavlof ve Kornilof'un bo dileklerinin red
dine ve ancalt kendileri istedikleri kadar 
kendilerine müdafi tayin edebileceklerine 

zabıt varakaları ve vesikaları l'İbi diier 

evrakın henüz okunmamış bulunmuaoa 
ve maznunların eıulı bir şekilde soriuya 
çekilmemiş bulunmalarına meboi maznun· 

lar diva hakkında esaslı bir şekilde ten
vir edilip lizımgelen malftmat verildikten 
sonra şahitlerin dinlenmelerine, kararın 
işbu ıon fıkrası hakkmdaki çoiunluiuna 
ve diğer hususatta oy birliiile karar ve. 
rilerek duruşmanın .t5.4.942 Çarşamba 

gilnü ıaat dokuz buçuia bırakılmasına 
karar verilmiştir.» 

Diğer taraftan, suikıısd tertibine he 
def tntalao Alman büyük elçiıi Fon Pa 

pen hadise dolayisiyle Cumhuriyet müdde 

umamiliiioe yaza ile malOınat vermiştir 
Bu ifade muhakemenin 15 nisan celsesio 
de okunacaktır. 

lstaoboldao i'elecek ıahidler ara110 
da Rus konsolonıhanesi karşı sokaiıod 
maznuolardan Pavlofo alışverişlerinde 
tanıyan bir manav, Pavlofon Abdurrahma 
la görüştüiü günlerde sigara aldıfı tü 

tilocü Yusuf, Ômerle birlikte oturdaklar 
Bebek taraflarında bir garson da var 
dır. 

Maznunların talik hakkındaki ısrarı· 

nı Cumhuriyet müddeiumumiıi haklı ve 
Ankara 8 (Hususi) - Atatürk bul

varıodaki bomba hadiseıinio ilk muhake· 

lngiliz-JtaljJanEsirlerinin Mübadelesi J Krip~ 
Dün lzmirde istanbulda feci bir L~~~:at8 

Yapıldı . Tramvay Kazası Hint•!!!~b~~"' 
lzıııir 8 ( a a ) - logilfa ve 

ltalyan malOl ve hasta esirleri
nin mübadelesi bu aabab baş

lamıştır. Erkenden kendileriyle 
temas eden ilk Türk mümessilline 
sordukları brrinci sual 

« Işık karartma yokmu ?• 
olan ve olmadığını öğrenerek 

uzun zamandanberi ilk aydın 

ve ıon esaret gecelerini geçiren 

esirleri nakledecek vasıtalar 

devlet demir yollarının Bayrak

lı vapuru, iki büyük sal, romor· 

lt ': r)er ve motörler ba harp bed

bahtlarını, yurdlarının birer par· . 
çaaı olan gemilere rötürmek üze-

re harekete b az•rlaomıştı. Mü 
badele işini Garoi7.oo Komutanı 

General Hakkı Akoğuz adına 
İzmir Mayn grupu Komutanı 
Yarbay Cevdet Ulutanrı'oın re· 
isliiiodeld heyet tam saat 7 de 

Landoveri Caatle İrg"liz hastaha
ne remisioe çıkarak lc.arıılaodılar. 
Mübadele hemen başladı. Adı 
okunan esir, beynelmilel Kızıl· 
haç mümeıısilinio bulunduğu ma· 
saya i'eliyor ve lc.endiıi olduiu 
ou söyliyerek Bayrakla vapuruna 
geçiyordu. ltalyanlar çok mem 
nun görünüyorlar; yolda !tendi. 
lerine iyi bakıldıiını söylüyor. 
lardı. 

ilk kııfile olarak vapura 400 
İtalyan indirildi, Ve Bayraklı 
tam saat 8 i 15 geçe logiliz has· 

tehane gemisinden ayrıldı. Has 
tah ııne baş hekimi yarbay He

iron, Türk aslter i makamlarının 
büyük yardımına müteşeltkir ol· 
duiunu, rördükltri intizam ve 
mükemmeliyetin f · vkalade bulun 
duiunu kaydederek, tıoşelc.ürle· 
rin ın generale ibliimı, Türk h, 
yeti reisinden rica etti. ltalyan · 
ların ikinci kefHui nakledildik· 
tf'n sonra lrgilizlerin nakline 
başlanmıştır. 

Mü badele edilen esn.lerin 
kat'i rakamları: İtalya haste hane 
reır..iıinde ikisi, albaya ikisi yar
bay olarak yaralı 60 ve sıhhiye 
~eınnru olarak 69 lngiliı; logi 
lız hastehan · . I e gemHınde yara ı 
ve hesta olar ak 344 l ı a'yan ıu· 
bay ve er, yarala olmayan ayrı
ca 75 ıubav ve 500 er. 

'P J • J J. • 1 k • • maya varllamazs 
~ ramvag uevrııuı; ışı !:~~t~;~i,ı~~nt 

öldü, 14 kişi gara/andı ~:~s~~:'~v~~ 
cek İstanbul 8 (Hu· ==:=:::::=~=~=====::::=::::;;:::: ===~==......ı::.:=::c=: = ::::o:: :::=: ::co::: :::=~ müılerdir. D'ier 

ıusi)-Dün sabah Bir binbaşı ile hir üstteg~me- yaralılar ~Htaoe-
9,30 da Bağlar- de tedavı altında. 
başından Kadıkö - • [ k "" dırlar. Bualardan 
yüne l'iden tram nın yara arı ÇO agır binbaşı Neyyir ile 
vay Haydarpaşa'. o:•x•:cı:=::: =::z:• " ' :s;xx : =:: :=ç: •::: - nıtteimen Me· 

da Zührevi haatalıklar battaoeıl önaode raydan ıuduo yaraları aiırdır. Kaza hakkında fen heyeti 
çıkmış ve altı metre kadar yürüdükten sonra baata· i'eç vakte kadar tetkikler yapmıştır. Müddeiumn· 
nenin duvarına çarparak devrilmiştir. Devrilme neti miliie raporunu verecektir. Söyleodij'ioe göre ka· 
ceiiode emekli deniz binbaşılarından Ahmet Cevdet .uya vatmanın kaybettiii zamanı kazanmak için ara

bayı hızlı götürmeai viraida durmama11 aebep ol
moıtor. bu yüzden 1abahtan akşam 17,30 a kader 
bu hafta sefer yapılamamış, 17,30 dan ıonra da H· 

ferler aktarma ıuretiyle temin edilmiştir. 

ezilerek ölmüş, 14 kişi yaralanmıştır, 

Y aralaoanlardan üç kadınla bir kız yaraları ha· 

fif olduğundan ilk tedavileri yapılarak evlerine dön-

Japonya 
Bataan'da yeniden 
t~arruza 'geçti 

Yeni Delbi: 8 [a. a.)- Bir· 
manya' da Manclalay dolaylarını ko· 
royan beşinci ve altıncı Çin ordu·· 
ları takviye edilmiştir. Bn ordular 
Paogu'nun şimalinde ıayıca ilstüo 
olan Japon kuvvetlerini ağır kayıp· 
lara uğratmı,tır. 

Nevyork: 8 [a, a.] - Filipin· 
ı .. rdeki üıtüo düşman kuvvetleri 
mevzilerimize hücuma devam et
miştir. Muharebeye taze kuvvetler 
ıevkedeo Japonlar bazı movaffalti· 
yetler kazanmıştır. Düşman pike 
avc.ları ilk hatlarımızı mitral)ÖZ 
ateşioe tutmuştur. 

Ankara: 8 LRadyo gazeteay -
Japonlar Bataan yarım•dasıoda tek· 
rar şiddetli taarruzlara başlamış
lardır. 

Bol zırhlı kuvvet kullanılmak 
suretiyle yapılan bu taarruzlarda 
her iki taraf n da ağır zayiata uğ· 
radıldarı bildiriliyor. J ~poo)arın ye· 
niden b 1 zı muvaffaldyetler kazan· 
dıklara itiraf edilmektedir. 

Ankara: 8 [Radyo gazetui] -
Hindistaoın dotu sahıli üzerinde 
bulunan Madraa limanında 85 da. 
kira süren bir hava tehliltesi işa. 
reti verilmiştir. 

Kalküta ile Madraa ara11oda bir 
licnana Japonlar tarafından 

bo 

B. M. Meclisi 
-- Romanya ve Macarlatanla olan 

ticaret anla9malaranı ta ıdlk etti 
Anltara 8 {a.a.) - Büyük Millet Meclisi bugün doktor Mazhar Ger· 

me?'i?.: ~eisliiinde toplanmış; ~acaristanla aramızda mevcut 3 mayıa 1941 
tarıhlı tıcaret anlaşmasına barlı {A) ve (lA) liıteainde yazılı kontenjan
lar haricinde olarak Macarlarla mübadele edilecek demir Vfl çelikler 
hakkında Macar HükOmetiyle, keza Türkiye - Romanya aratında mev. 
cut 26 eylQI 1940 tarihli ticaret ve tediye anlaşmalarını bir ay uza• 
tılı;nısı hakkında Romanya hükOmetiyle teati edilen notaların taadikioe 
daır kanun liyihaları kabul edılmiş ve Ankara Dil ve Tarih Coj'· 
rafya fakülteıioe baih bir ( Türk inkilip tarihi eoıtitilıil ) kurulması 
hakkındaki ltaoun llyihaıunın encümenden relen iıç6ncü maddeai oka 
~arak kanuouG birinci müzakeresi ikmal edilmiş Rumeli demiryoJları 
ıJle~ı;ne nizamnamesinin ıiya ve hasır tazminatına ' m!Heallik badleri~io 
tadılıoe dair 3259 nomırah kanana ek kanon llyibaıı talep Ozeriae but· 
çe eacümeolne gönderilmiştir. 

Meclis cuma günü toplıtnıcaktır. 

Doğu cep
hesinde 

6 nisanda 79 Alman 
uçağı tahrip edildi 

Moskova 8 (a.a )- Dün ~ece• 

ki tebliğ: . 
7 Nisanda cephede ebemm~· 

yelli değişiklik olmamıştır. ~ Nı· 
,.oda 79 düıman oçai'ı tabrıp t• 

dilmi~tir. 
Moakova 8 

.. r Alman kay•bı 
ıimlerioöeo bırın • h · d 

. "d' KaJloin cep eaıo e 
1125 kııı ır. k 10 sahra topu 
b' üode 9 tın ' 
ır ~ 550 Alman yok edil. 

tabrıp ve 
miıtir. ( ) D • • h Berlio 8 ı.a. - OfO ! cep e-
. .Je &ııcuıolarımız devam letmiş-1100 

tir Mekkilioin ceaup doj'asuodaki 
loriliz kuvvetleri reri atılmıştır. 
Dün gece lskeoderiye bombalan. 
mış . ve kUlliyetll hıaar verdirll• 
aıiştir, 

Kuibiıef 8 (a.a.) - Ooayted 
Preaı AIDerika birleşik devletleri 
nio yeni bQylik elçiai Amlr•I S 

Ankara 8 (Radyo i'BZ"teıi) 
Kooi're partisi ve müslümanlar 
liği tarafından lngili% teklifler 
veril"n cevaplar henüz neşredil 
miştir. Krips, Londradan tali 
istemiştir. Sa talimatın veril 
bildiriliyor. loriliz nazırı Yeni 
bide bagüa gazetecileri ka 
ederek demeçde bulunacak 
buoo tehir etmııtir. 

Kripı, elinden relıen herş 
ysptıiını, bir anlaşmaya varılm 
sa Hıntlilerin iş birliği olmaksa 
da lorilteuoin vaıifcaine dev 
edeceğini ıöylemiştir. Bu ıözle 
Hindiıtanı tehdit mioaaı aezilm 
tedir. 

Yeni Delhi: 8 [a. ı.J- K 
rre Partisi icra Komiıyonuoao 
ıeriyeti geniş salihiyetleri olmı 
bir Mılli Müdafaa Nazırlıj'ıoın 
kili aleyhindedir. 

Yeni Delhl: 8 [a. a.] -
lumanlar Birliii Roiıi Ciona, K 
ve V eyvel ile rörüıtükteo ıo 
demiştır ki ı , 

« _ lnriliz hükQmetl kat i 
• 1 -ıza cevabında Hidiıtao raz arı ... 

dafaa Nuırl ıjıoın, bütilo cem 

1 rı temıil eden bir Hıodliye 
a f L • • 
rilmeıioe muva a .. at etmıştır,,. 

Krips ile V eyvel de ba mtt 
fakat cevabını teyid etmiştir. 



'! etkik----
'HINDISTAN'da! 
1 

ingiliz siyasi .vü:~~:ıi;~aki 

ŞUBESi 
8 ır bıkııta milıtakil ribi "wetli l.ir mlai çıktu 

röriıneo Hint preaılikleri MiUt koarrel 
•ada yine laıilizlerin kontrolll O, ba federaıyona tamamiyle 

'i dtmdadar. Delbide siy11i ıabe de- mabalifti. Konrreciler katine bir . 
, n bilyilk bir idaı i blloye var- anlq .. ya yanq•ıyorlar Ye ortaya 
~ • Banan bir kola da dotradan ıa 1ebepleri atıyorlardr. 
J .ojraya preaslilderia ifleri)le met- 1 - Ba federuyoaa kabal 

olar. Kral vekili ba ıa\.e men- etmek de .. k. 1935 ,.neıiode çı· 
e arı aruındaa memarlar HÇ~r karılan cHlodiataa bll~Omtti kana• 

1
1 anları kendi m11rabba11 11fatile nana• JE,.bul deme'cti. Halbaki koa-

liklere rönderir. lnriliz ill'pt· rre banan bir çok maddelerine 
torlaianaa ba adamlara yerine H me .. ll: 
re mihrace veıya niıamın eyale· Kral vekilinin icabında bitOn 
de yerletir. lnriliz bil'&Qmetini kanana fesbedebilmf'k sallhlyetine 
havalide olap bitenlerden ha· m•balifti; ve kaoanla amanıız bir 

dar eder. mOcıd•leye ririfmiftf. 
H-men her mib 'lCOOCt = 2 - lnfilisler 

.. __ ,,_ ,_e11in {divan) Bir bolcııt• Mildalcil ıl· ba federaıyon 
oil•n birer bat 6i ıöriinen Hint prenılllde- sayeainde, ••· 

lll!.t,._.ıli vardır. Ba ri o•lında gine /11ıilizlt1rln keat mecliıte b&· 
Yarılar Hindista lcontroUJ altındadır. Dellıide yil" bir ekseriyet 

her hanri bir 6 • k121nacaklardı • 
afı rıdan ve ber •igo~I fD 11 denılen hilgll/c Zira prrosler, la-

ar ~ t ir •eılek· bir ıdart 6t1nge .. rdır. Ba· rilizlerle hemta· 
1 1 ._ olabilirlH • nan 6ir kolıı da dof ıadon raf olarak rey•e

,.ta b•pekille- ,.,,,,.,, prenslilcl11rin iılerl· recılılwdi. 
/ 'P. .. c;Udilllerl e- le Mtffrıl olar. Kral oelcili Konre. lnwt-

)iletin yerlııi ol· 6ıı ıııbe mensupları arallndan llsleria, prenıleri 
\ları da ıart de· 6 Hint halkına kar· 

•d' y 1 1• mih· Memarlar seçen oa anları bl 1 , -" ır. a n .. fi r s per oıa. 
celer, seçecek lcendi maralıha11 •ı/atile rak kallandıiı ka 

dl•an heklun· prenılilclere ıönderir. /11fi· naatindeydi. 
ıiyHi ,abe- lis /111paıatoılalanan 6a · 3 - Federaa 

rfııa mavaf ıka.tlnı adamları gerine ıöre milıra· yon projelerinde, 

t,.'" mecbarıye. ce oega nizamın •galetinde prensliklere mer-
:.a&r..t.dHer. l l ı "l' .1.. .a ı . .a t. l L 
flrBntün ba ita· g'r •I r. ~nıı ız n,..~,,.e ın a;ezi mecliıtebak 

~l.rın Hint preae- 6a lıaHlıde olııp 6ıtenler lardan faıla bir 
,,,.al (,. filizlerin den lıahrdar eder. te..U baklu ve-

._,..ai haline dil · ~ =oo riliycwda. 
~njn fikrine 1aphnan bir kaç 

1 

Oolar biltlln H adistaa ailfua-
~n bırl•ımiıler ve baadan kar• nan 1ekizde dördBnü temıil ettik· 
l: mak için ortaya bir federaayon leri halde, devletler mecliıine 104 

n atm11lardır. Eter lafiliz ve diter biltlla Hindistan be 156 mü 
aslik Hiodist1nlar1 birl8firte, o ' messil merkezi mecU.e onlar 125, 

am•n prenıler hem idare itlerin- Hindittaaıa diier bllyük kasmı 250 
,. laıiHzlere ortak olaca1'lar, hem m8meuil ıöndwebU.cekti. 

aiya•t tabeaia müziç tllLipleria· 4 _ Yiae federuyoa prol.a.. 
n1 •• , ,,., __ karlalacaldardı. rioe röre ba mOmeniıler intıbap 

• • edilmiyecek, mihrace veya aizam 

B lr kaç pre111lik tarafından 
yapıl.o ba teklıfi lor•l z· 

mn~ blyllk bir aevınçle karfıladılar. 
-~·• ba federayon ı•y•inde Hin· 
11.'".l!'i•t•n• dcıiıadan dotraya nllfu 
r.ı.. ... Mlil!lll'll. etmti'• bak kazanacaklardı. 

okla onlar preııılerle ldaıi ılı· 
de oı taldıtı ciddi kabal etmi· 
lardı. 
Dı;er preıııler ba fikre birden 
yan•tmadılar. Otvdalar, bir 

erasyonan oolar için ae fibi iyi· 
•e kötiUikleri olabileceiioi b .. 

~,;ııı,~..tılar. 

Bir kere, iMi f ederuyoaa fİr
leri fibi, kanaat bakıaadao ber 
kadar anvıolanaa doka 1almı · 

.. <lilt- ··-ksa da blldmiyetteriııclen mil· 
bir k11m1r ıa elleriadeo fide· 
aıabakkaktı. Şi•diye kadar 

I• tl•rınde bir kayıt H ıarta 
olmadan btkCha ılrerlerken 

aaerkea1 mecliıi kanaaları on• 
diyarlarına da tlmll olacakb. 

Sonra ba mihracelerin, basmi 

tarafındın tıyia edilectlt, ypi o· 
aan adamı olacaktı. Konrreye rö

re fed1rasyon, Hint balkının zı· 

ten mahdut olan lmtiyularını blls

bOtlln tahdıt edecek, 1adece prens 

lerin •e LırUiılenn hakkını kora· 
yacaktı. ... 
BarOo ba fed8nl)'OD flkrf, 

uyıflamlfbr. Şimdi Hintli• 

lerfn lttedltl federasyon detll , 
dotradan doiHya iıliıı ı lldiı. 

Fakat larilter•in teklif •ttitl 
yeai prrle daba zl1ade ba fed .. 

raıyoo f.krlne •rru ribilnmekt• 
dit. 

Senet ve r•P• 
okull•r1 ., ... , 

Sanıt ve Yapı obU.ra binuı 
için Hipodromla TGtila Fabrikat1 
ara11nda Htilta ana Nafia Vekl· 
letince ma•afık rörllmDt .. okal· 
lana lof&lına Haziranda bqlaa· 
muı kararlqm11tır. 

ıosan vilcadanan bir maden ocatı 
oldata aoa bbbi tetkiklerden 

aalqılmııtır. Ba madealerden ba· 
zıları hayatın devamı ve azavla· 
rıa yazife rörmesi için çok lü· 
nmladar. Bazılarının fayduı ol

madıjı hbmlD edilmektedir. 8&• 
zılan da tesadnf ea insan vncada-

na rfrmektedlr. 
B• yeni ilim sahatt•d• en 

çok tetkikler yapan &Hm Berlia 

eıhrt tıp akademiıi maalllmleria· 
den doktor Sanr'dar. insan 

vOcadanda belll b'tlı on iU mad. 
de vardır. insan ve haJYan Yll· 

cadanun yGzde doksan dokazana 
t8'kH edtn ba maddelerin asid 

karbonik, ldrojen, kireç. fo•for, 
kalıyom. natHyom, kilk~rt, mat· 
any.,..,, demir, kalvom, nitrojen, 
•• oktif en oldatu öt8denbeti ma 
IOaadar. 

Fakat banlann y.aırtda inıa· 
aıa v&cada lç:n IGnela Ye 16· 

:ra'Uaz dlter bir çnk maddelır ba· 
laad•ta rnnden rBne anlııştlıyor. 

Banlardaa insan vilcada Ye 

hayati için elzem olanlar ivot , 
kobalt, bakar, manf&a81 n tat 
yadır. 

laND'D bayatı için •hemmİ· 
yeti H faydası l:ıa\andata tahrnia 
olanan maddeler alllminyon, krom, 

aneaik, nikel, siliıyom, titan ve 
kalaydır. 

lnsınm vllcadunda dalma ba· 
lanaa ve ilkin fayda11 balanma· 
dıjı ıranoolaaH maddeler be • 
ryUiam ' tebetfr, brom. fl•or, llt• 
yoa, rabidha• •e ıtrontiam'dar. 

lasan wücadanda daima ve 

muntazam olarak mevcut olmayan 
maddeler kadmiyum, baryum, gal
yüm, rermanyam, altın, rümüı ve 
voltramd1r. 

Sırf medeniyet icapları YDca 
da peo maddeler de kalay ile 
civadır. S. maddelerin mantaza· 

mu vlcada bıafi blceyrelerin· 
de bo'andatu hen&z iyice tetkik 
edilmemit tir. 

Ba maddenin iDS&Dıa bayatın· 
da ne ribi tealrleri ve yardımlan 
balaadap da kenllz etrafbca an 
laıılmamıtbr. Vllcadda ba mad. 

delerin miUan rayet aadar. Me· 
Hll en çok tesadllf edilen bakı· 

rm miktarı 100 Ue 200 milirram 
ara11adad1r. Şa kadar ki bakır 
ile kobalt pık u olmuana rat 
men kandaki karmaaı bllceyrelerin 
ttııkktllD için çok ebemdir. 

Tatya ve iyot da insanı ha 
yatt •ezaifi içia çok lilaamladur. 

VGcada•an madenler her . 

rıın aldıtamız yiyecekle rirmek· 
te:iir. Fakat bunlardan çoia tek. 
rar vtcaddaa çıkar. Pek az bir 

kasma vncadda kalır. DoktorJ11jan 
en milhlml H ea yeni sabuını 
ba madeni maddeler teıkil ediyor. 

Tlc•ret Lleeel 
MUdUrU geldl 

Ticaret U. .. i MOd6rlDtnae ta
ylıı edilen B. Adil Erdener phrl· 
mbe relerek yazifeelııe bııtamlfhr. 

karmak, pal ve para bubr· 
albi lmtiyaıları •ardı. Fede

pna l'İrerek banları kaybet .. k 
için bDy6k bir fedakltbktar. ·-------------.. 

- ---- -- - ___ -_ ~~-~ ~- - ' 

DAHİLİ HABERLER 

Zeytinyağı Fiyatları 
Bir iki güne kadar ' Resmi okullarda 

ilô.n edilecek 
Ankara: 8 [ Haıaıi ) - Zeytinyatı flyatlannan mllıtehlik zararına 

olarak saoi tekilde yllbeldiji anlqılmq ve banan llzerine Ticaret Ve· 
killiti rereldi tedbirleri almak için zeytlayaiı 1atqanı dardarmaıta. V .. 
killik, mllstabsil ve tllccar deJereleriyle de IÖrlfmeler yaptıktan IODra ' 
zeytioya;ıaıo toptan we perakende 1&llf fiyatını teıb·ı etmiıtir. 

Hem mllıtabıil, hem de mbtebllki tatmin edecek olan bo fiyatlar 
bir iki fllne kadar il1n olanacak Ye zeytiny•iı sat11ına da izia verilecektir. ; 

Yatılı 
talebe 

Ocretleri 
Adana er/ce/c oe /cız 
liselerinde olcaganl,,, 
senede 245 lira oe
rec•kler 

1 4 bo''lge mu''klleflerı· ara 1 dara~:k;~:ıı~d~~a~:~t!t-;.h~:i~ • , ~:.:ri ;i;a~;:,;:::• a~!~:~:~ı -;:z 
1 sında atıs mu··sabakaları 1 :~:;:a·~==~k yr:t:~i ı:.~:~~:~: 

Beden Terbiy .. i Umam Mil· 
dllrlllil tarafından Seyhan • Tar-

ıaı • lçel • Hatay bölre ve mi• 
e11ue mll\ellefleri aruında 19 Ni. 

110 Pazar l'iinil saat 10 da ıebri
mlz poliron 11ada atıı mlltabakaları 
yapdması bildirilmiıtir. 

MOsabahya her bölre ve mu. 
eueseden 6 mllkellef iıtir&k ede· 

cektir. 
MllNbaka Yanan llllhile ma 

harebı •lift ıekUnde yapılacak ve 
her atıcıya lS mermi verilecektir. 

Ba mnsahakada kaunaa ekibe 
Yerilmek here, Umam Müd6rl6k 

tarafından bölremiae 100 Ura de· 

terinde kıymetli bir Kapa 1'6ad .. 
rilmiştir. 

ı ilcretlerioe 1942 mali yılından 
itibaren yüzde 25 zam yapılacak
tır. Ba ıaretle Çamlıca, Erenköy 
KandilU, lzmir liseleriyle Haydar· 
pa14, lzmir, Kabatq erkek liae 

I leri, latanbal kız ötretmen okala 
1 lımetpqa kız enatitlls&, Osklldar 
t 

kız Hı t oku'u, Baca orta oka 
ı lanaıı :, abh talebe ilcretleri ilç· 
1 yllz, Galatuaray liseıinin 375, 

l 
e ..... liHsiain 265, Adaaa erkek 
H kız, Diyarbakır, Kayseri u ... 
leriyle Barsa kız öiretmea oka 

C k d k 1 
laoua 245, Erzaram lisesinin 250, 

eza ' Dunun ' CD esas Antakya lilulDlD 240, Edirae 
• Kan, Konya, Trabzon, Y ozrat· 

liseleriyle Çanakkale ve Manita • 

' ıı değişiklikler yapılacak ~l~s:~~~~:~~?.· 
1 

seleriyle Bilecik, Niide orta o 
kulları ile sanat okullarının 200, 
Yalv•ç orta okalunanda 140 lira 

• Aa~ara ~ (Haıuıt) .. - Türk . ceza kanununda yapılacak reoit deii-
1ıklılder1 te.sbıt etmek uzere Adhye Vekilliiiode karalmaı olan koım.. 
yon çalııınalarına hızla devam etmektedir. Komiıyoa Hkiz aylak çakı· 
ma müddeti içinde deiiıikliklerin mühim bir kısmını t•bit etmiştir. Ba 
dejiımeler bir taraftan bakakçalanmıu rönderilerek fikir ve miltaliaları 
alınmaktadır. 

• olmaktadır. · 

lçel ınektupçuau 
del itti 

Bitlln ba çıhsmalar ıonanda Türk ceza kanananda çok ....ı. de· 
fşiklik yapan bir proje hazarlaaarak Bllyllk Millet Mecliline verile
cektir. Komisyonan me1aisiai yakında bitireceji amalmaktaclar. 

Ankara 8 {Hasasi) - B"8& 
mektapçasa Şevket Erten lçel mek 
tapçalatana. lçel mektapçaıa Mit· 
bat Göknar Bana mektapçalajıa· 
na nakledilmitlerdir. Vergi ve taatlr• ko· 

mlaronler1nd• Ç9ht•n- l 
ler1n Ucretlerl 

Ankara 8 (Hasast) - Valilik 

ve kau merkezlerinde çahıtırdıjı 

yerri ve taıfiye komlıyona ma· 

yuzaf balarının hayat pahalıhj1 

yllz6nden çektikleri 11kıatılan rö• 
önnae alaa Maliye Veklllitl, ma· 
yızzaf balarla vakaf ehillerinin 

ilcr tlerinin arttmlmuını kararlqtar 
mııtar. 

Böylelikle ba komisyonlara İl
tenilen ehliyette tab11lar da alına• 
bilecek ve iılerln sllr6ocemede kaf. 
mamuı satlaamıı olacaktır. 

Çeltlk lcomlaronunun 
k•r•rler1 

Çeltik komil)'ODU dila Viliyette 
toplaamıı, yeni ydda fada pirinç 
elde edilmesi için bazı kararlar 
vermlıtir. 

Ba arada, Oımaniye ile Ce1· 
ban kualan aru111cla ekilecek 

Çeltik 1abalarının t81biti, nların 
tabimi Ye tevsii hakkında esallı 
ararlar alıam·ıbr. 

K•dıkllj gezici 
dikit lcureu 

Kadıköy ruici dikft kana. 
dınlerlae deyam etmektedir. 

Vali ve Maarif MtldGrtl, karaa 
teftlt lçia Kadıkö1Gae fldec•k· 
lerdir. 

T•l•befe ghterllecek 
fllmJer 

Maarif MldGrlGtll telebelere 
r&ıterilmek llnre Ankara' dan a •. 
yaz Köm&r, Hazm cibuı. Ankara 
Tilrldye'nin kalbidir Ye Kö1 yollan 
konal• dört fil• retlrtmlftir. 

Filaler yakında Gızipqa ilk· 
ok.tanda talebeye rösterilecektir. 

Nlt•n töreni 

Mllll plr•nıonun bir rıld• 
temin ettlll heallat 
Ankara 8 (a.a )- MWI piyan

ronan 1941 yılanda temin ettlji 
buılat 2,737,873 lira olmUftar. Ba 
para tamamen mllli mlldafaa wekl· 
leti havacıbk kıımıaa verilmiftir. 
Halka ikramiye olarak dıtıtdaa 
para miktarı İH S,774,183 liraya 
balit olmqtar. 

BUyUk taarruz 
hazırlıklarının 

arifesinde 
Fabrikatör B. Nari H41'ın otla ( Battarah hlrfaclde ) 

8. Kadir Has ile Kayserili B. Nah batbdır. Sonra mavaffak olmak ib· 
Mehmet km Fatma Reıan Ger- tlmılleri varsa da, olamamak ibti .. l· 
murla'aaa alfan törenl•i dlla Kay• leri de Yardır. Falrat aynı zamanda 
seride aeçkin bir dbetli bnaraa· Almanya ba ribl t .. ebbilılere ri· 
da yapılmııtır. Tebrik ederiı. rifmekte zorundadır. BaHa için 

lekenderun gUmrUk ba önllmhdeki yas mabarebeleri-
8 • ' m u d u r 1 u 1 u nin ikinci dlnya harbinin döalm 

Ankara (8 Hasaıi) - l•ken- aoktuını belli e)I J•::tlt ve ba bar· 
derun rlmrnkleri batmlldilrlltane bin mukadderatını tayin edecek bi-
bq m&fettlt Fethi K•kla oa•n diıeler, olarak ·rörmemizl, bekle-
yeriae de lakenderan rflmrlkler memizi ve karılla .. •w icabetti• 
bq m&dilitl Abclallah Babtofl• ~ ren bir çok sebepler Yuaikler çok 
JÜI olunmaıtar. 1 açıkbr. 

Hem ba federaıyoo oalara, 
elen de zaıar vertctktl. Zira 

preoılıklerin bir çok hanıt 
~( Tarihi Roman : 6 1 ZINDIKLAR 

ÇEViREN ı 
ve relirleri nrdı ki, fede

JOO• fİrildiii takdirde., banlerıa 
11 yaı.i huaıt relirlerıo azal· 

icap edecektir. · 
Bazı prea1ler, daha ileri ıidi · 

, ba f ~derasyoaa firmeoin, 

Kıpayamıyorda. Açık renkli keakin, 
•erhaaetlİ& ve 1tki rözlerini azan kir
pllderi yara yaraya kapamııtı. Ba da ona 
• i·• Wr .aaa yerfyorda. Ba mllıhiı 
Ye r&zel lrafada demir •ibi bir irade 
kanetia"aanJurbl bir ce.aretle blrlıkte 
onlardan .._ keakia bir karnaalıkta •· 
zil rdi. 

ince yapıhydı. Çehresi tabata knılmıı 
bir mermer heykel ribi durpo, karanlık 
ve tan idi. Aizıadan bot laf nadiren çı· 
kardı. Göalerl ketkia H parlaktı. 

nnıa •terinin katına dtrldea yapılmıı 
pis torhalarda aıılmlftı. KHilen baılan 
böyle torbalarda taıırlardı. Kör Bet'• 
röre iı tırıkında fitlede Serazadın her 
sıc; teli için bir Beıenyö kafa11 k..Umeli 
idi. Çınad er reç ba badad •abalafla· 
riyle tataıacapn biUyorda. 

Semih Uygur =I] 
ne yerl,.tller. 

Kıdıa idar .. ine rlrdiklerl aadaa. iti 
baren alba orda temamen dajılacaktı. 
Fakat dk balaarda r&kde kayralı:lu yıldia 
s6r1DCll. B• harp iıareti idi. Onan lçia 
Kayda•lar hakiki çaboia bir tarafa bı· 
rakarak ıil&blanmata bııladılar. Batın 
J&I tDtaüleamif ara fibi lnrda ıata ıola 
saldırdılar. Bqkı bir dllf•an balamadık
lan iç1n kara Betenyölerle çıtqblar. 
O eınıdı Bereli Beıeayöter ara11rı da 
re:rjin kihloler tık 11k rörOnmtp bat· 
ladılar. Halk pirleri eıki dini tarkılan 
terenn&m ediyorlardı. Baıbai Alparıa ya· 
kanlara reldiii haberini veren kehaaetlw 
iMi beyecıaı bOıb6t6a artırdı. 

ialerin elinde bir kakla m•r· 
tine dGımelerirıe; ııbliyet H 

itlerini tamamiyle kaybetme· 
ne 1eb•p olacat Dl a91kça ve 
etle sö ılGyorlarda. 

F ederaıycn ta,.ftan olan 
prea1ler ortaya t• aelıta· 

alrlyorlardu ı.~et~ prmllerin 
•tlfalar1am yok ola-ti doi 

idi, t.kat .. Da .. kabil blyle· 
le Hiat .-.Uk...._la ftrlıtı 
.. , ...... , • .,_..Hem 

... ralJGao .. c ı llllıN,. mer 
.......... 't tlerinio 

• verdiil hak'- 1ıııl,ik. 
tem .u im" ioı verit•• • 

PreDll•r araıında bir .a.r1. 
elde ..ntclfll fibi proje. haza· 

n fide ..,oa kt1(81acaktı. 

--~l!lj·----

Çanıd '-1•1k Wr ata b=na;ftL Sivri 
rOmOt bir mltf..t vardı. GötsGae çelik 
ıırb ıeçirmittl. Oz•atteınfn yınında iki 
•t•r baltaıı sarkıyord._ O aamanlar böple 
baltalara l.tan.,alda lep•ratoraa uormaola 
m11bafıılara t&11rlardı. kaaacuklar harp 
e1oa11nda ehndilerinin ba b.lta Ue dilt· 
maoı ata ile birlikte ikiye böld&tlaı .a,. 
lerlerdL 

K~•aadaaın ı•t tarafıodı p•p11 Ta. 
ıilo ,Wiyord.. lha Maroı kaletl ltiU-. 
nin orda p•pı11 idi. Bıttttdı demir mlt
hr, kol.,.da iç kap bir kalkan, belinde 
f9e utla lııir Al.... kıl acı vardL T oıilo 
..._ fruk kepaadanch. Bir ... ..&ar dila
J••• kı,_.. lfleriyle afrqark• •et
h81' bir kabnmuulı. Paıc.t a'adl o .... 
lerl ... 

Valinin solanda kale mahafıı ka .. n. 
dıaı Beç fldiyorda. Bn ad•ma halk kör 
Be9 diye ad takmlflardı. Kendisine luaan 
karacaklardın birisi rözOaGn birini ç •kar. 
••fh. Kırm111 bakar sarab ana kartal 
bo1a-a fibl bir boyna boyunda kendir 
kalınhtında ıitkin damarları varda. Hari· 
cea yırtıcı ka•• bena.metine ratmen kö· 
pek tabiatlı idi D flerini kendi namına / 

d•t·lde ekmetinl vertaln hesabına kall11 · 
narda. Çaaad mOıriklerin ok yatmarlarana 

ratmea lnrlerlııe aald1rmasmı emretae 
Allah Allah diye onlann ıızeriae atıhr. 
Bil~kiı hımtlyanlula harp etmesini em

rette Hojra naraaı ile d(lşilnmeden iki 
clinlileri doirardı. B&lıtın hazırlıkları 
Çanadın karlar kadını .. Urft yaptıj1 teb 
ditleria bot bir laf dan ibaret olmadıjıaı 
f&leri,ord8. BölOğOa IOH11da ... ı. bir
birine bejh bir çok ok yllklll bıyvanlar· 
la birlikte beliacle blylk. bir d .. lr ma• 

~~~~-ta .. 

Rıidam bopaa selea llepDJÖler 
(ki oaı...a ciciU bicill kı,.fetlerind• do· 
laJI altm ord• da denirdi) Kael boyana 
rel• kar• a ... ay&lerle birlikte Ber• ve 
Te•8f aabWeri arat1ad• aunan a•azfyi 
iıtal ediyorlardı. Krahn mClti badad ••· 
hafııları olmakla iftihar echırlerdl. Haki. 

katta berıey yapıyorlardı. Y alaıı badacla 
muhafaza etmiyorlardı. Çok inatçı, asabi 
ıözll pek ve dör6fkea olaa bm mUlet 
bir kaç sene ene) ıırJ ..nmU •enler 
elde· edecekleri ll•ldiyle h1r1stiyan olm..
lardı. Bqbaiları enelkioden sonra (ki 
bir rlnyete nazaran bir domu tarafından 
bqka bir rİYaJete röred• kendi kan11 
tarafıadaa öld6r6lmllftil) Altın orda bat· 
bata kan11 Kordot Serazadı ·kalkan 
luriae bldll'da. Kara Betenyöler ••dm 

.,.. ............. " lwalt lleil-.ı•' 

Karlar kadınanm kendi "-adanlık 
iuet aehioe ve kiliieye k&l'fl kllstahu 
yapttjı hakaret nihayet Çaaadıa sabnm 
tli~•tti. Kaz.caklar kOçGk bir ıa oı. 
Baraarod deresini r•çtller. lıör Bı ç av 
••Y.#1 köpekler rfbi bölüillo öaünde fa · 
yır .. ta i'nlş kavialer çizerelc ilediyen 
Ö1Jcllere yetiımek 6zere ahoı llzfnt:tedL 

Ba uaaoa Tatilo IÖu bqladı. Hal-
a. dlllal h3a p'•o"9 G.U. aiW bil 



Bir kigıt parça
sının tılsımı 

YAZAN 
ULUNAY 

Üzerinde bir 
parmaiı I' ö k 
yüzünü gösterir 
şekilde bir el 

resmi balunan üçe bükülmüş bn. 
yük bir yaprak kiiıttan ibaret bir 
şiir mecmeaıı aldım. Bu hlıımlı 
elin altındaki S11at Taşer şairin mi, 
yokıa mecmuanın adı mı? Bilmiyo 
rum? Bazı gençler, beci yeni ede. 
biyat bahsinde çok «septik» yani 
İnanmamakta inat edici sanıyorlar: 
Buna rtğmeo beoi düşünmek ka. 
dir taoırlıiında bolonanlar var; bu 
k11a şiir mecmuasının bir köş~sİn · 

de düıünüldüğümü ıö,teren bir 
iki kelime yazıtmış. 

Büklnmüo birini açtım: ilk şiir 
Dante'nin ilahi komedisinden alı

nan ilham ile - terennüm edilen 
demiyorum yana yakıla anlatılan .bir 
dünya komedyası ... Fakat bo bi~· 
deki man11ınıo zıddını anlatan bır 

l 1 • haline de· komedyadır! asan ırın .. 
iil ailatao bir komedya. lık ş~ır 

' l . · · « Sofokl » un beni sardı. kıncııı . • . 
ı "thaf edilen dıger hır torun arına 1 • 

d aDııı Atinaya hıtap eden şu kome Y • 
uçalarını tekrar edehm: 

p k. Sen ı 

Eyi Açlıiın ıaltanat kurd11ia 
şehir 1 

Eyi Ô lOmDn kendinden usan· 
deiı şehir! 

Eyi Kaldırım taşlarını kemiren 
inıaoların şehri 

Eyi Atioal 
Üıtnrken ajuda paslı bir zak· 

kam ta'mı bırakan bu kuvvetli re· 
aliıt mısraların htpsi zehir zrmbe
rek ... Ve Saat Taşer'ia şiirlerinde
ki hususiyet Bodler de olduğu g i
bi, ba acıhktır, bu yakıcı acıhktır. 

Fikir kuvvetli, lisan ••ilam, 
iillOp ve eda aade ve temiz ... He· 
le tasvir kuvveti harikulade. Bütilo 
lavha asta bir fırçao10 kaba aanı· 
lao birkaç b1rçın darbesiyle canla
nıyor; iıte misali: 

Hani o rüoler 
Ki bir davarın duldasına 

oturup 
Eımer aholarJmızı güneşe 

dayar 
Uzaklara bakardık 
Uzun uzaol.. 
Sonra kırcı bir roban tahassn. 

ıllnü anlatan şu m11ralara bakınız: 

Ben hür darların deli poyra· 
zını içmiş adam 
Ben kederin ıırat köprilsündeo 
reçmiı adam 

v. ben, rünlln tarlaıından 
oeı' e biçmiş adam 

Çekemem, çekemem kahrını 
bu tehirlerin 
Bu ıiirin ıon kıtası hasret de· 

koru içinde reaıam «Troyon• on 
maozon bir yağlı boyasıdır. 

Çatal boynuzlu öktızümün doıt 
bakııı 

Bana daha yakındır bu şehrin 
insanlarından 

Ve mermer aalonlarıo hasta 
baharından 

Daha Y"kındır bana kel dağ· 
ların kış•. 

Henüz yaşını bilmf'diiim bu 
fairln en kuvvetli ilham kaynaiı 
topraktır. Bütiln fikir rıduıoı o 
radan alıyor. Ve banan içindir ki 
toprağa istinat etıirdij-i dekorlar 
da harikulade bir canlılık var: 

Gelinlik kınası solmadan dol 
kalan relin, 
Bir yanda çorak tarlalar 

Bir yanda gebe topralc . . 

Keı p:ç duvarlara gömülen hıç 
kırıklar 
Yolların .nabzında ıükaoJ .. 

işte iosanı coş turan sanat ba. 
dur. Ve gözümüzün önünde bu 
tabloyu çizen adamı bir sanatkar 

olarak aelimlıyabiliriz. 
Bu gibi eserlerin karımnda 

edebl bir mübahaseye ririşfğ';m 
:-111~n her haori bir taınifi bir 
~.ral a bırakıyorum. Bu itibarla bu 

ııır ere eıki b 
d - il S d veya ot yeni edebiyat en mez a •ce 
d il . S llnat ve edebiyat en ır. aat Taıer ~ b 
mlltevazi kağıt pı~ç:ç,~ l ükbülmüş 
bi L IJ • ıy e Uyük r JOKIU Ufa yama VQrm 

vaffalc oldu. HimtDetl var '
0
Y
1
a mu 
•un. 

( Taıa'daıa ) 

[T.a.n:VtM] 
9 Nisan 1942 

PERŞEMBE 
:•L•t!H2 • AYı 4 Gün: 99 Kaaım ••I usa. Mart 
~ l16ı. Rebilllevvel 

Fazla kon/orun 
zararı 

YAZAN Aşm servet yapıp bo yuzden k?ofora alışan, biri~c~ 
cihao harbi sonunda, barışı ebedı aanarak a1kerlerını 

R E F 1 K ulıverjp sadece ıpo! oyunlarilf', rü~ellik müs~ba 
H A L 1 D kalarile e(lenceli bir oaıilr ıüre? mılletlere doviiş 

zor reldl. Şüphesiz ki ağır tan" yerine lükı ot~mobı l ya~manıo urarıoı 
ı. ·ı k d' · b ta vermek zamanının bf'nuz ırelmemış oldoi11no da çe-.tı er; en ıoı ra a -b- f 'libl 
l d l B• t f durmadan siliblanır, o ur tara ıı arını boşaltırsa ao a ı ar. ır ara 
lb d . mak O"er"'elct11n 1aflık olurdu!. au un evamaoa ıoan o Y 

E ,_. t 'ht bol kazanıp rahata konaralt harp alııkanlığıoı kaybeden 
!r.ı arı e . S b . l l l 

b. h' b. b lk vardı: Sybarıı ve y arıt er.... ta ya yarım ada1ına ır şe ır ve ır a b . 'd . 
b. Yuoan şehri olan Sy arıı e, tabableyın erken ötüp te in-totnnmoş ır d' h ı - - d"l · • 

.anı tatlı oykuıundın ayırıyor - ~ve_ orokz ar ıurrun e ı mıştı ve fıçıcı, 

d • . k cı ribi ancak ırurultu çı ararak çal ıımak zorunda bulanan emırcı, azan 
• •1 . d- kkinları kapatılmış. ba amele memleket hudutlara dışına atıl· aşçı erın u e· s b . ı· d l''- l • 
mıştı. Hatti meşhardur:d ır d 'il ar1t ı : ııı;a~ ı. ~ata.~ına nasılsa bir fili 
• rafı düşmüı olmasın an o ayı - em e çıçerı teıltil eden nazik 

y a:rak ... DJla ilişik katısı ve tirfılliıi değil 1 - rözüne uyku girmemiş, 
:abahı l'eç etmişti f Bu şehirde yeni yeni zevk ve şehvet uıolleri icat 
edenler mülcifata liyık görülür ve herkesten faıla nazü naim içinde 
teobelce, rahatça yaşayanlara İkramiyeler verildi 1 Sybariı bir rün, kon· 
fordan ve servetten nasipsiz kalmış bir dövüıren komşunıın ıaldırııına 
niradı ... Sanıhvordu ki bara ahaliıi ıiliba el atmadan yurd11nu teılim 
ediverecek f Ôyle olmadı; çarpıştılar. hem de yij-itcesioe... Yenildiler, 
fakat şerefte. Şayet bepd birden kılıçtan reçirilmese idi beliti de aldık · 
lan bu den onları eski tarihin cihaorir milletlerinden biri yapacaktı. 

S ervetin öfçüsüzü ve konforun hadden ta.şkıaı, rörilyoruı: ki pek te 
peşinde koşulacak bir şey deiildir; son~ a~ıdır. Evet se.rvet t~, konfor 
da iyi ve tehlikesiz olabilir; şu şartla kı butQn dllnya mılletlerı banlar· 
dan ayni derecrde faydaJeoarak hı p birden, ayardsız ve ayrımıız 
o:boll11ru ve rahata kavuşmuş olınntar ! Geçen harp ıonu, o temin edi· 
ltbi •seydi şimdi başımıza bu felilcet l'elmezdi. Yuık ki yarınki ıulh da 
başka türlü yıpacaia benzemiyor. «Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan 
kopar» derler. Hele yiyen keyfir.e bakar ve ona bakan da canını dişine 
takana kıyametin kızılca91 işte böyle kopar 1 

• 
Dubaradan 
İli al la h 

y A Z A N Dün razeteleri 

B. Felek okurken anam 
gösterdi: 

f iat Murakabe komiıyonu tav• 
la ibtikirını İncelemeie başlamış. 
Birdenbire işi kıvrıyamadım. 

- Acaba, dedim kahvelerde 
tavla oyoıyanlardan fazla paramı 
alıyorlar? Ve ba ribi hab.,rberin 
yavanlığından doğmuş bir kayıd-
11zlıkla ıatırlara göz attım.A 1 Ne 
röreyim? Mesele ciddi! V aktiy. 
le bir tavla takımı olan otuz 
pul . raliba • dokaao kuruşa sa. 
tıhrken şimdi otuz liraya çıkmışı, 
Sunuda M11rakabe komiıyoouna 
haber vermişler.. Oolar da der· 
hal işi incelemiyo başlamış. 

Vay hainler vay 1 Tavla l'ibi 
bir &'ıda maddesinde bu ihtikar bal 
Yakmalı, yıkmalı, ıerakende ve 
perişan etmeli f 

Vo bu sinir harçınlıiilo Ma· 
rakabe komisyonundaki bir doıtu· 
ma rittim. 

-Aşkolsonl şimdiye kadar ben 
ıizin komisyonun hikmeti vücodü · 
nü bir türlü kavrayamamıştım. Bu· 
filo anladım • lı.i siz gerçekten lü· 
zumlu bir « teşkil » siniz 1 

Halimden, sözlerimden ve 
ıözlerimio « rOmlz » li oluşundan 
işkileneo dostum 

- Hayrola! lGaUba bir folsa 
yakaladın! Alay ediıorıunf dedi. 

Tan'dan ) 

( 
harap olacak .• 

Anlaşıldı. Sen do alaya ..• 
J - Bırak da bitireyim .. Eğer 

muvaffak oluruz da sade tavlada 
değil, bütün diğer şeylerde de 
c dnbıra »oın Önüoe reçeraek ne 
mutluf.. Çünkü bugünkü piyasa
da yapılan « dubara » lardın il. 
lallah artık( Daha ileri giderlerse 
belki de tavlaya el lcoyacaiızf 

- Aman deme! Ôyleyse ko. 
şıyım bir beş küşad oynayayım"° 
Yarın ortada tavla kalmaz ... 

- Evet icap ederse onu da 
yapıcaiız .. 

- Güzel, &'Üzeli Lakin -a· 
ramızda ~ alıın, ben kimseye aç 
mam. şu tavla ile uj'reşacak 
yerde 1abuna baksanızaf Yüz 
kuruşa çıktı azizim( 

- Onunla da başkası ot 
raşıııı l 8f'n ıoya eabuna karıı· 
mak taraftarı deiilim ... f 

rcurnhurlyet'••• , 

Habeşistan'dan 

Ayrılan ltalyanlar 
Londra. 8 a.a. - Salibiyetli 

Londra mahfillerinde bildirildiğine 
röre, 2 1talyan yolcu vapuru Ha. 
beşiıtandın l'elen ltalyan sivilleri
ni almak üzere Cebellüttarık'a 
gelmiştir. 

A!kerfik hizmetine elverişli ol· 
mıyao ltalyan ıivilleriyle kadın ve 
çocukların boşaltılması pliD1, iki 
ay önce yapılan müzakereler neti· 
cesinde yapılmıştır. Boşılhlacakla 
rın saym aşatı yukarı 11.000 dir. 
Bu ilci yapar ilk gropa alacaklar• 
dır. Vapurlar Üaıit burnundan ge
çeceklerdir. Büıü11 boıaltılmaoın 
birkaç haf tada bitectji sanılmak. 
tadır. 

Norveç'te 
neler oluyor? 

Narvlk llmanına 

havadan ve deniz· 

den b 1 r hUcum 

yepaldı 

Stolıbolm 8 (a. a.) - Berfin· 
den relen habtrlere röre, Rus 
lar Kerç yarımadasın.Ja şiddetli 
hücumlarını tekrar etmişlerdir. 
Oonetz havzasında 6 ocı ve 70 
inci Alman ordusunun buluodujo 

mevzilere ve Harkof'110 70 kilo 
metre cenubunda kiin Balaldiya• 
ya, gene Harkof'un 120 kilomet-

re cenubunda Laaaovaya'ya ve 
Stalino'oon 100 kilometre -1ima· 
linde Slavayaoaka'ya karşı Ruslar 

tarafından birçok müoferit hücum 
lar yapılmaktadır. Bu noktalar 
Hukof ile Stalino ara1ında Din· 

yeper - Petroık iıtikametiode 
ilerliyeo S.>vyet kuvvetlerine kar· 
şı birer istinat noktasıdır. 

Daha timalde Briaoık cephe· 
ıinde her iki tarafın faaliyeti de· 
vam etmektedir. Fakat her iki 
tarafın verdiii haberler, cenup 

batı ve cenup keılmlerinio balen 
iaşe merkezi olarak kullanılan bu 
mahal :etrafından vaziyeti iyice 
aydın latmamaktadır. 

Stokholm'deki bitaraf müşa· 
bitler Brianık' daki hareketlerin 
çete faaliyetinden ibaret olduğu
nu söyliyorlar ve Orel Almanla. 

rıo elinde bulundoiu müddetçe 
Brianık için doğrudan doğruya 
bir tehdidin bahiı mevzaa olmı· 
yacağ-101 ilive ediyorlar. 

Dijer taraftan, Straya Rusaa 
bölresinde hava muharebeleri ce· 
reyan ediyor. Borada Ruslar 45 
Alman uçaiı düşürdüklerini iddia 
ediyorlar. 

Leninrrad böll'Hinde, 3 rüo 
devam eden oldukça şiddetli bir 
muharebe görünüıe l'Öre müsbet 
bir netice vermeden bitmiştir. 
Ruılar, yer kazançlarından bab· 

ıetmedeo Almanlara verdikleri ka 
yıpları bildirmekle iktifa ediyorlar. 

Fillandiya•da, Fin topçusu , 
Kareli berzahı cepbeıinin mobte 
Jif noktalarında Ruılarıo , betoo 
ııiıoak ve makineli tüfek yova· 
larını te1irli bir ıurette hırpala 
mıştır. Fıo bava kuvvetleri Mur· 
manık demiryolu yakıotnda bir de. 

mir folu ya~ ı:ıında bir hava meyda 
nıoı bombalamış ve birçok düş 
man ııçaiını tahrip etmiştir. 

Cepton Volt raıetuine l'öre 
pazar rünü Norveç'te Narvick li 
manına havadan ve denizden bir 

hücum yapılmıştır. Bununla bera· 
ber bu hutnlta resmi hiç bir ba. 
ber neıredilmemiş ve şimdiye ka. 

dar biç bir tafıilit alınmamıştır. 
Gezeteciler, cuma günü lsveç bu· 

· dudondan itibaren şiddetli top 
aeılerinin i~itildiiini fakat bunun 
neden ileri l'eldıiinin öğrenilme. 
diibl ilive edivorlıtr. 

.Alman askeri mah
fıllerine göre 

Kış harbi 
Ruslara ağır ka-
yıplar verdirdi 
Her iki taraf ta
arruz ve müda
faa t e db 1 r leri 

alıyor .________ -------..... 
Berlin 8 (a.a)- D N. B. •i•oaı 

bildiriyor: Askeri Alınan mfite
banıılarıoa l'Öre Rut cıopbeainde 
kıs harbi artık bitmiş telikki edile . 
b ilir. Şimdi Beyazdenizle Karade. 
oiz ara11ndaki muharebe orta bir 
safhaya rirmiş balnnuyor. Ba saf· 
banın en belirtili vaıfı yollar1 ge · 
çilmez bir bale l'etireo baz çözü(· 
me devresidir. Bu safha büyük ha· 
reketlere engel olur ve topraklar 
kurudoiu zaman yapılacak hare
ketler için kuvvetlerin toplanma· 
ıına tahıiı edilir. 

Gerek Alman, rerek Ruı ta· 
raflarında daha şimdiden yeni ta. 
arroz ve müdafaa tedbirleri belir· 
meye başlamıştır. 

Raılarao tar1fıoda, kış harbi 
e10&1ında Sovyet kuvvetlerinin bo
ıuna yıpratılması netlcetinde hasıl 
olan bitkinlik açıkça rö.eükmek· 
tedir, 

Alınanlara l'elince. Bolşevilcle· 
rin bütün kış devamlı taarruzlanoı 
kar ve buz içinde mevzilerinde ta · 
tanarak püskürtmüş olan Alman 
teşkilleriyle bittabi kıya1laoamaz. 

Fakat bu muazzam cepbeoin hiç 
bir yerinde ve hiç bir vakit Al 
maa kıtaların10 maneviyatı muvak· 
ltaten bile 1&raılmamıştır. 1942 yı· 
lanın ilk ilç ayı hakkında Alman 
boşkomutanlıiının neşrettii'i eıir 
ve ganimet rakllmları bunu açıkça 
iıbat eder. 

Düşman tarafında iıe daram 
bunan tamamiyle aksidir. Cephe· 
den kütle halinde yapılacak taar
ruzlarda daima daha fazl1t kayıp 
verileceii bakikatını kış taarruzla· 
rtf1da ve hele bu kış taarra•unda 
Ra•lara tatbik etmek l'erektır. Al· 
man harp rüdümünnıı dayandıjı 
heıaplar tamamiyle doira çıkma · 
mııtır. Yepyeni bir kış harbi tabi· 
yHine dayanan Alman mn iafaa11· 
nın iyiliti sabit olmastur. Bu mn 
dafaa, iyi tahkim edilmlı bir 11ra 
ıtratejik noktalar zincirinden iba. 
retti. 

9 Nisan Perş~mbe 
Tllrklye Radyodlfn yon poıtıl 
TGrklye radyosu, Ankara RadJ 

M"ınle 7,30 Prorram vo 
ıaat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif prorram 

7 ,45 Alanı haberleri. 

8,15 Mil:z:ik: Hafif Prorra 
devamı (Pl) 

8,00 -
8,30 Evin 11ati. 
12,30 Prorram ve 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Fasıl heyeti. 
12 45 Ajanı haberleri. 
13.00 -
13,30 Milzik: Fasıl 

nın ikinci kıımı. 

18,00 Prorram ve 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Çifte fasıl. 
18.45 Ziraat Takvimi. 

18.SS Müzikı Oda musiki 
Mendel11obn2 Tro. Op. 49 Ça 
larJ 

Sedat Ediz, Edip Seuo, 
ter Scblösinger. 

19,30 Memleket saat ay 
Ajanı Haberleri. 

19,45 Müzik: Halkevleri 
lor saati. 

20,15 Radyo razeteai. 

20,45 Müzikı KOrdilihica 
makamından şarkılar. 

21,00 Konuşma (Derdleşrn 
ati). 

21,15 Müzik: Nihavent 
kamı. 

21,30 Konuşma {Hikiyo 1 

21,45 Müzik: Radyo Se 

orkellrası. (Şef: Dr. Praetoria 

1 • G. Rou\ni : Ceza 

ltalyan kadınıUvertürüı 

2 • C. Sait - Saenı : 
yoloa1el KonçertolD, Lı minör 
Talay). 

3 • E. d' Al bert : Tie 

Oparetına ait Senfonik Prelüd 
34. 

22,30 Memleket Saat A 
Ajanı Haberleri ve Borsalar. 

22,45 -
22,50 Yarın ki 

kapanış 

Bu 
Gece 

Halk eczanes 
(Tarı•ı kapmada ) 

betin çok daha yilksek oldui 
rnlmektedir. 

Alman GeneHurmayıoda, 
rnn k ıı meydan muh ırebeıini 
mucni billn çoıu yapılırken ftt 

bellrtilııılıtir ki bütün emmar 
ve cepheden alınllrı haberlere 
yet Rus ordularının büyük ta 
kudreti, yıkdmıı vo tam mina 
yokolmu1 tur. Bu y•lnız büyll 
deftere yapılan büyük bücum 
azalmasından değil, faklt a 
sebepler dolayıılyle burün a 
vurufamıyacak olan bqka h 
!erden de iıtibraç edilebilir. 

Buna rağmen, Alman pli 
ba olaylar üzıırioe detil fakat 
DiZ her zam"o oldato fİbi O 

na •artlar ihtimalleri üzerine lı 

- Yookl Ne müoaaebet f 
Bu işle alay etmek mevzua karıı 
hilrmetaizlık olar. Sız tavla ibti· 
kirile ıığra.şmaia başlamış11nız. 

- E, ne olıouş ? •===============================:=======;================== 
ı A s K E R L ı K ı Hindistan Deniz Yolu Tehlikede 

Bu yepyeni tabi ve aayrainde · 
dir ki mildaf .. a niıbeten az kuvvet· 
lerle temin edilebilmiş, Alman ka· 
yıpları R01ların kayıplarına niı. 
betle çok az olmuş ve nihayet bir 
müdafaa harbinde düımana hare
ketleri kendisinin idare ettiii inti· 
baı verdirilmiş ve çevirme hareke· 
ti yapayım derken düıman kendisi 
çevrilmiştir. Düşmanın uğradığı bü· 
yük kayıpları alınan yüz bin eıir
deo ziyade Alman hatlan Önünde 
bırakhiı ölüler isbat eder, Yara. 
lalar bu hesaba dahil delildir. Sov• 
yet kayıpları her eıir için ortalama 
he11p on ölü tahmin ediliyordu. 
Fakat karlaran eriyerek ö lülerin 
meydana çıktıiı ytrlerde bu oiı· muş bulunmaktadır. 

- Ne olacak? Pek iyi etmişıi· 
niıl Görmüyor musunuz? Çoluk 
Çocuk ahü figin içinde, Herkes 
tavla almak istiyor .. Parası yetiı
miyor. Dokun kuruşa ıatılao bir 
takım pulu otuz liraya füç veri. 
yorlarmış Elalem ne yapacatını 
şaşırmrı: tavlasız timdi ne olaca· 
iız ? diye dolatıyor, Buna elbet• 
te ... 

- Anlatıldı.. Alay ediyor· 
aun dedim yal .. 

- yok amal losaflı rörüşelim 
Yahu! B ı işi sizin başınıza H• 

ranlarıo işi mi yok, aklı mı? Tav
la pulu ucuz ıatılmış, pahah 11• 

tılmış biç satılmamış kimin kıh kı
pırdar?. Ne. diye buna kaleme 
alıp ... 

- Onu kaleme alan biz de. 
&-iliz, siZ9ini21 Ne diye razeteye 
yazıyorsunuz? 

- Belki de bir acayip vak. 
•dır diye yazmışlardır. Lakin si. 
zin bu işle ujnşmanıza ne dl· 
yelim?. 

da kiın 

LJ zait doro harbinin aiırlık merk.ni Hindiı· 
tan Ozerinde toplanmışa.. benzıyor. J •pon 

taarruzu Bir manya üzerinden Hindiıtan ııoıı la· 
tına yaklaşırken harp faaliyeti Benrale körfe· 
zine de intikal etmiı bolnnoyor. 

Sir ir • purda (bleneo Japon deniz kuvvetle. 
ri bu körfezin ortuındaki Aodaman adalarını 
ba1kınJa zaptederek Hiodistanın şark sahilleri · 
ni tehdit etm•ie baılamışlardır. Çü ııkü Ada. 
man adaları Kalküta, Madr&1 ve Kolombo ri· 
bi Hiot limanlarından ancak 6'l0 mil kadar 
bir mesafededir (ayni Karadenizin ozuoloğıı ka· 
dar). Birmanyanıo istilasından sonra Hindistan 
üzerine yürümeie azmetmiş rörünen Japon or. 
dularınıo karşısına çıkacak yerli ve logiliz kı· 
talarmdan müte~ekkil Hindistan müdafaa ordu. 
su ıilih ve malzeme bakımından, İngiltere ve 
Amerikan•n yardımına muhtaç vaziyettedir. 

Ba iki Anglo Sakıoo merkeıile Hindistan 
arasındaki en kısa yol Akdenizdeo reçiyoraa 
da, Mıbver deniz ve hava kuvvetlerinin kon· 
trola altındaki bu deniı:den nakliyat için iıti· 
fade imkanı kalmamıştır. Amerika ile Hındiıtıo 
araaıodaki Pasifik yolu ise J apon tehdidi altın• 
da bulunduiandan, hemen hemen kullanılmaz: 
bir hale &'elmittir. 

Ba vazi ete 

lantikten geçerek u Afrika cenubunu dolaıa · 
rak Hint Ükyana~a yolile mümlcündftr. Halbu. 
kiı Japonlar Sinrapuru ve Andaman adalarını 
ellerine l'eçirdikten ıonra Hint denizinde ba. 
relcet yapacak bir duruma rirmitlerdir. 
Gerçi şimdiki halde J ıpon donanmaaının ve 

h .. va kuvvetlerinin tthdidi altındaki limaıı· 
lar Hindiıtanın Benrale körfezi sahilindeki ıark 
limanlarıdır. Fakat Sirı gapur ve Aodaman ada· 
!arından hareket eden Japon denizaltılarının 
Hindiıtanın farp limanları önllne kadar ıoko· 
l ' l • b beklen•·· ap remı ere taarruz fltmelerı er an 

bilir. uttefik 
Bu sebPpten arhk bundan ıonr.~ ~ bima· 

vapu•ları Hind denizinde har.b r•1111 :b'~riyetio· 
yeıiode kafile halinde Hyretmek m• Şarki Af· 

• b- '- d 'zaltılarıoı . dedırlcr. Bazı uyilıı; enı 
1 

mOmk.ün ıse 
L d DIDa arı B' rika sahillerine ıı;a ar oıa. beten azdır, ına· 

de tehlike bu mıntak.ada okıa vepurlar Ümitbur. 
h H. d' t •ıdec• enaley ıo ıı aoa ~ bilioi takiben E •itre-

nandan itibaren ~f,~: b:lde l'eldikten ıoora 
ye kadar aıiloferı~ilitına rirerek Hindistaoın 
buraya kafıle tef 'd LJ • 
B b Karaci limanlarına rı ece111. erdır. om ay ve 

Hint deniz;nde henüz Japonların korsaa kru 
vazörlerine rastlanmamış ite de, Oınitbar

a ile Hindiatan ara11ndaki yolda ba koraaal~· 
:an anıızın kendileriııi 6tterm.ı.rt • 

H. t k kontrol ed-bilme.i Hindi ID o yaoUlana . 
b d ki Seylln ada11nı ıtral etmea 

nın cena un al iJtero bu adanın Hıot Ok 
mütevakkıftır. nf . • . 

b·k' 'yeti Qzenndekı ıtrateJık dara 
DUID a UDi • • • ' • b 

h mlyetını takdır ethtınden9 ura 
0 bld e ::':ıe;e baılam•ftır. Hattı Hint ıa 
ta l~roek Ozere yolda baluodoiu bildiri J8 if;z filoıanan bn adanın Kolombo limanı 
0f nıDe•I ihtimal dahilinde ıörlllmektedir. 

~;i~not, iki tayyare l'emlıi ve beş kruvu 
roabriplerden ibaret olan bu filo her nı ka 
Sinfapara mürettep Japon filosu karuıı 
zayıf kalacaksa da bunun Amerikanın barb 
mllerile takviye edilmeıi muhtemeldir. B 
raj-men müttefik filonun, Hindiıtana yapıla 
naldlyab emniyete alabilmeıi hayli güç bit 
haya rirmiştir. 

H ali11: Hint Okyanuıaouo kilidi olıo 
raporun ıükatudur kiı Hindiıtanın 

yoluna J •ponyanın tehdidine maraz bırakmıı 
lnriltere ve Amerikadan hareket eden 

miler 11,000 millik çok uzun bir .... ı. 
derek ancak bir buçuk ayda Hiodiataaa 
dıklarına r öre Hiot dedfaind• J~ponL.-

' b ·ıerıa _, zana airıyacak olaa a 6••1 ,,. 

b 1. eli t IJffai imHıunıa a• d..-• f a ID 8 e ......_~-ta ..... 
catıua ........ •~ Dj 
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··································ııı••················~ Halkımız n en çok sevdlii •• En fazla takdir ettiAi güzel sesli 1 
ABDULVAMAP1ın ! 

Son Muvaffakiyeti Olan ı 

Mes'ut Günler i 
TUrkçe Sö.zlU - Arapça Şarkılı Büyük Filmi 1 

Alsarag ve TAN Sinemalarında !
1 • • • • • 

Görülmemiş bir ratbetle kır1ılanm11 Ye ylzlerce halk Cumartesi ve Pazar matine ve ıuvarelerinde bilet bula· 
m .. dan geri döomek mecburiyetinde kalmııt•r. Bu filmde bilhassa temsil edilen (..EYLA ile MECNUN 

Heyecanla macera filmi • 

ÇIN BATAKHANELERi = 
sahnesi görülecek bir güzelliktedir. 

Alsaray'da: lllveten 
Sır yenilik olmak üzere 

PLAJ YOSMALARI 

TAN'da : ilaveten 

Gençlik güzellik filmi iki ıaat daimi bir esrar kaynağı • 
D 1 K K A T : Protram yaz aaatile tam 8,30 da başlıı r. • 

Saver• 
8.45 

ASRI SiNEMADA 

BU AKŞAM 

Dehşet ve heyecanlar Kralının 
beşeriyete Son Armağanı 

TOrkçe SözlD 

Deniz 
Kahramanları 

'/Jim--------------------------------------------------------------· 10. 4. 942 Cuma günü aktamı DOROTHY LAMOUR'un son harikası 1 Baştan başa heyecan ve mace-
T AY F U N 1 ralarladolunefisbiraşkhikiyesi 

1 Baştan ba~ renkli. •ık • heyecan ve harikullde macera~r şabe~ri ~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·······················••ııı·············· .. ••••••••••• 
eyhan Orman Çevir~ 
ge Müdürliiğünden : ı 

ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 

Ceyhan Belediyesinden : 
AÇ IK EKSiL TME ILANI 

53 Numaralı Koruklu caddesinde yapılacak idi kaldınm 
ve beton bordür ve menfez inşaatı 8786 lira 73 kuruş 

' ketıif tutarla olup mukarrer olan 6/4/942 ihale gününde zu· 
hureden tek istekliııin vesaikinde noksanlık görüldtıtünden, 
:l4.4.942 günüoe talik olunmuıtur. 

Miktarı 
Hacmi Muhammen vahit fiyati · 

Kental 03 Ster Kilo Lira Kuruı 
enkazı 6600 00 5'28 

H .. tay villyet;oin lskPnderun kazası dahilinde .Turnahes• 
ki ormaaaoda (6600) kental miktarında odun sataıa çıka· 
rılm11tar. 
Satıı 24/4/942 günü saat ı4 de Seyhan Or. Müdür~ da· 
iresinde arttırma ile yapılacaktır. 
B~ber kcntalının muhammen fiyatı 8 kuruıtur. 
Şartname ve mukavtlrname projeleri •Orman Umum Mü
dürlOtıi, Seyhun Oıman Müd., İskenderun Orman 8 . Şef· 
liii yerlerden alınır. 
Mu•akkat hm nat 39 lira 60 kuruıtur. 
Satıt umumldar. 
Taliplerin belli edilen gün ve ıaatte Ticaret Odaıı veıi· 
blarile birlakte komisyona mllracaatları. (Bu evrak köy· 
lülerden isteDmtz) 
Orman (on ay) m&ddetle Yerilecektir. 
Sataı 8/4/942 ıününden bqlamak llzere onbeı gln müd-
detledir. 18H6 9. 14. 18. 22. 

eyhan Orman Çevir
ge MDdOrlilğOnden : 

ORMAN EMVALi SAllŞ ILANI 
Mık.tan 

Hacmı Mabamm~n vahit fiyata 
al Kental D3 Ster Kilo L1ra Kurut 

enka.,ı 9589 00 1150 68 
Seyhan vilayetinin Karaiula kazaıı dahilind .. Körküu ka· 
pusu ormanından 9589 ktntal mikdaranda kerestelik sa· 
bt• çıkaralmı•tır. · 
\atış 24. 4. ı 942 günü saat 15 de Seyhan Orman Müd. 
daırl"ıinde arttırma ile yapılacaktır. 
Bc: ber k ntalanın muhammen fiyatı 12 karuıtur. 
Ş . rtoamr ve mukavelename projeleri Oımao Umum Mil· 
dürlfig ii , Seyhan Orman Çe. Müd. ,Karaiaalı Orman B. 
ş. f ı ıgı yerlerden alınır. 
Mu ıakıı a t teminat 86 lira 30 kuruştur. 
Satış u ııumidir. 
Tahpl t" rin ıbale günü olan 24 4. 942 günü ~ıat IS de 
t f' mtn11t makbuzu ve Ticaret OJası vesıkalarale bııli\c.te 
iro•• ") onda hazar bulunmaları' ( ficaret Odası veai~a 
1'i liil .. rden iıtenmez) 
Orm ••ı on ay müddetle verilecektir. 
81'6 ııam ma~rif mlıteriye &ittir. 1887 9. 15. 19. 23. 

Muyakkat teminat ( 659 ) lira ( 1 O ) ku111ftur • 
lateklilerİD 94l yalanda Ticaret odaaıDda kayitli hulunma· 

lara ve ihaleden önce muvakkat teminahm maliye veznesi· 
ne yabrmıı olmaları ve sekiz gün içinde müracaatla ya 
Vıllyet Nafia müdürlütünden veyahut Ceyhan Belediyesin· 
den bu iıe mah.us müteahhitlik veaikaaı iıtibaal eylemeleri 

ve muayyen olan alln ve saatta vuaikleriyle birlıkte Ceyhan beledi· 
ye salonunda hazır bulunmaları llzamdır. Keıif ve tart· 
namelerini ıörmek isteyenler mesai ıaatları içinde fen itleri 
büroınua müracaat edebilirler. ı88S 9 • ıs 

Ceyhan Belediyesinden: 
1- Ceyhan jandarma daireıile Cayban nehri arua,ndaki 

belediyeye ait bahçe üç ıene müddetle icua vc:rilecektir. 
2- ihale 20/Nisan[942 Pazarteıi günll saat ı4 de Cey-

han Belediye encümeni salonunda yapılacaktır. . 
3- latcklilerin ıartnameyi göımek ve öirenmek isteyen• 

lerin Ceyhan Belediye muhaıebecili;ine müracaat eylemeleri. 
4- bir ıenelik muhammen bedeli (230) lira olup teminat 

akçaıı (S l) lira (75) kuruıtur. ı884 9 • ıs 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden: 

ı- Aziz Pamukçu- Mırza çelebi yolu araıında yapıla· 
cak parke yol inıası açık eksiltme uıuliyle 15 ıtln mtlddet· 
le münakasaya çıkarılmıştır . 

2- işin k"tif bedeli 360~.85 
3- Mu9akkat teminata 270.Sl 
4- lıteklilt>rin bu işe ait ıartname vesair evrakını Ada· 

na Belediyeıi Fen lıleri Müdürltıjünden paraıız olarak ala· 
bilirler. 

5- ihale 17. 4/942 tarihine rastlayan Cuma ıünl saat 
OD beıte Adana Belediye Encümeninde yapılacatnıdaa talip· 

1 

lerin o gönde mllracaatlar1 illrı olunur. 
1863 1 - 4 -9 - ıs 

. 

DoğuAmban 

---- Bayanları _ _.... 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nakliyatta sür'atle it yapar. Komi•· 

yonda herteyi yerine satar. 
ka••fı tersi elinde '"'...._ tok Jlu.ltir. 

lt;RZI MAICBULE NiL 
Telgraf 1 Doc\u AMBARI 
T9'•fo ı a 18 1876 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Sinemanın icadındanberi görülme· 
mit deha zaferi • • Bütün memleke
timize yayllmıt ve matbuatımıza 
akeetmit dünyanın lihQti taheseri : 

ÖLMIYENAŞK 
T. iŞ BANKASI 
KUçUk t•••rruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

l ŞıılHd, 41lagu,3Afulo•,Zhdndt.,,i11 tarilderbule gapılır. 

~-- 1842 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Liralık - 2000. 
3 " 1000 " - 3000. .. 
2 

" 750 
" 1500. 

" 
3 " 500 " - 1500 .. 

10 " 2SO " - 2500. " 
40 " 100 ,, - 4000. " 
so ,, so .. - 2500. " 

200 " 25 " - sooo. " 
200 " 10 " - 2000. .. 

TUrklr• it B•nk•aın• .-r• r•tırm•kl• r•I· 
nlZ p•r• blrlktlrmlf ve t•lz •lmıf olm•a, •rnı 
••m•11d• t•lll11lzl de denemle oluraunuz. 377 

BllOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açlldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, blltün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl dökllm, ıotuk ve ucak 
drmir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak itleri 
vaktinde teminatla olarak yap alır. 

ADRES : Eı~i utaıyon karakolu kar111ında DEMIRIŞ 
Telsraf adreai : Adana DE.MIRIŞ 

Telrfon No, : 3S3 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ôZVEREN 

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

Camarteıi ve Çarşamba günleri saat 3 - S e 
kadar parasız 

ADRES : Kuruköp~U Trahom Dlspanaerl 
lr•rt••ınd11e 1701 1 - 1& 


