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Ankara : 8 (Radyo G~zetesl)-ADAPAZARINDAN GELEN MISIRLAR 

--Büyüklerimizin 
coğrafya kurumuna 

yüksek iltifatı 
Ankara : 8 ( a. a. ) - Tür/.. 

cotraf ya kurumuna Reisicümhu
rıımuz Milli Şef ismet lnönü ve 
Bawekilimiz Refik Saydam , ge· 
len tazim ve şükran telgraf /arına 
iltifatlarını bildirmişlerdir. 

~ 

BAZIRLIKLAR 
HESAP VERiRKEN 

Falih Rıfkı Atay 

B 
İr tebliğ , Avustralyada ha · 
va üstünlüğünün Anglo- Sak 
sonlar eline ıeçtiğini bildir 

ınektedir • Seylan baskını da 
Angto- Saks\>nlar lehine çıktı : 
Japonlar , Amerikan müdafaa('ı · 
larını uykuda avlamak için Pearl 
liarbour'a nasıl bir pazar sab~hı 
hücum ettilerse , Seylandaki in· 
iilizleri de yortu keyfinde yaka· 
laınak istediler . Resmi tebliğe 
iöre 75 uçaktan 27 si düşürül · 
taıüştür ; 5 i tahribedilmiştir ; 
25 i de zedelenmiştir • Demek 
lci &llcak on sekiz kadar uçak 
sUağlarn dönt:bildi • Bu hadiseler , 
Utkşark harbinin avlanma ve 

basıfnıa devrinin kapanmak Ü7.ere 
olduğunu gösterir • Büyük Ame · 
tikan ha:urlığı , kendini cephe · 
lcrde duyurmağa başlamıştır · 
Buıünlerde 45 bin hususi fabri · 
kayı da harp endüstrisi içine al· 
taıak kararını veren Reis Ruzvel· 
lin hazırlık planı , artık edebi · 
Yat etlenmeleri mevzuu olmaktan 
çıkıyor . Japon ileri hareketi hı· 
~•:kaybetme halinde ise de, he· 
nü:ı. teşebbüs onların elinde kal· 
tııaktadır • 

Amerikan hazırlığ'mın doğ· 
rudan ao~ruya Japon adalarını 
hedef tuttuğu ve en büyük eme· 
iin hava ordularına verildiği söy
lenme.ide , asıl hücumiara da 
1942 sonbaharından önce geçile· 
C•ti haber verilmektedir • Japon· 
lar tarafında gündelik uçak kay
b~ıun , gündelik uçak yapımı 
ıııabetini aşmakta olduğu da , 
dotru olup olmadığını ö~en· 
Q:ı~ elimizde olmıyan , bu ha· 
berlcr aruındadır • 

Üzakprkta şimdilik Avustral 
Ya ve Hindistan• koruyabilmeği 
Yeter sayan Anglo- Saksonlar , 
bütün dikkatlerini şark seferine 
Çevirmişlerdir . Yeni Alman ta· 
llrruzu hakkındaki türlü rivayet· 
1er fimdi bir iki esaslı noktada 
toplanabiliyor : Biri , bu taar
t\l~lll ayni :zamanda bir Akdeniz 
Ve Afrika hareketi başlıyacatı 
hakkındaki tahminlerden vazge· 
Çİllbif olmasıdır. 

Anglo- Saksonlar , Afrikaya 
Yollanan mihver yardım lutaları 

ltıırı dahi , imparatorluk kuvvet-
e . . 
rını bu cepheden kıpırdatma· 

ll:ı'1c ınaksadı güttüğünü söyle· 

Çifçimizin iaşesi için hükıi; 
met bir parti daha yardım yap
maktadır . 

Aldığımız malumata göre , 
Arlapazarı bölgesinden 200 ton 
mısır yola çıkarılmak üzeredir . 
Bunların tevzi işleriyle meşgul 

olmak üzere Vilayette Ziraat 
Müdürü B. Nuri Avcının rei!!li
ğinde çifçi birliği reisi , Ziraat 
odası reisi • amele komisyonu 
reislığinde bir komisyon dün bir 
toplantı yapmış ve tespit , teV7i 
işini tetkik etmiştir 

Hind partilerinin cevapları neş

rcdilmemekle beraber Krips'e ve
rilmiştir . Ve Krip<; lngiltereden 
talimat istiyerek bu talimatı al
mıştır. Kripı gazetecilere beya
natını tehir etmiş bulunmaktadır. 

Lord Halifaks bir nutuk ıöy
li}'·erek milli Hind partisinin İn
giltere ile işbirliği lüzumundan 
bahsetmiş ve lngilterenin mazi
de hatalar yapmış olduğunu 

fakat bu hataların artık tekerrür 
etmiyeceğini, İngiltere ile işbirli-

ı Gerial 2 nci sayfada) 

İngiliz deniz kuvvetlerinden bir kaç parça 

··························: • • 

ı Çukurovah'nın i 
! ıastik ihtiyacı i 
• • • 
t TEVZiAT YAKINDA YAPILACAK t • • ı Alınan malumata göre, Vilayetimize verilen oto· ı 
• mobil lastiklerinin _tevziine yakında baflanacaktı,.. t 
t Valimiz B. Faik Ustün t;wziat j1iyle bizzat meıgul f 
• olm a ktadır. ihtiyaç listelerini yine Vali tetkik edecek t 
t ve ondan sonra dağıtma ifine ba,lanacalıtır. Dün bir t 
ı Komisyon bu İflerle me1gul olmu1tur. ı 

·····················~····· 

Atina Belediyesine 
yardımlarımız 

Sovyet ceph~ 

LENINGRAD 
VE DONETTE 
RUS TAZYiKi 

Dkltabar bazırııtı 

Ankara : 8 ( Türksözü muha
birinden) -Belediye meclisi dün· 
kü toplantısında Atina Belediye~i 
memurlarının yardım dileklerini 
de incelemiştir. Ônce Atina Be· 
lediye reisinin Ankara Belediye 
Rcis!ne yaıdığı mektup okunmuş

tur. içten gelen samimiyetle bir 
kardeşlik havası içerisinde ya1.dı· 
dıg ı açıkçaianlaşılan bu mektupta 
aileleriyle birlikte 15,000 nüfusu -

bulunan Atina belediye.;i memur· 
!arına Ankara belediyesinden yar
dım rica ediliyordu. Bundan ıon· 
ra okunan ve Atine belediyesi 
memurları adına Atina Belediye
si başlditibi tarafından yaıılmış 
olan mektupta memleketimiz.in 

CÜMHURİYET ADLiYESİ ELİNDEKİ MERAKLI DAVA 

Fon Papene suikasd 
davasına dün Ankara 

adliyesinde devam edildi 
Pavlof ve Kornilof mahkemenin 
kendilerine müdafi bulunmasını 
istedi. Mahkeme bu talebi reddetti 
1 Uzakşark cephesi 1 

Kupang'a 
hava akını 

AVUSTRALYADA DURUM 
Birmanya vaziyeti 

Londra : 8 ( Tebliğ ) - Ti
mur adasındaki Japon üssü Ku
pang ' ı dün de Avustralya tay· 
yareleri şiddetle bombardıman 

etmişlerdir. lHı Japon tayyaresi 
düşürülmüştür. lravadi cephesinde 
bir değişiklik olmamıştır . 

Sidney : 8 ( a. a. ) - Hol
landa Hindistanı hava kuvvetle· 
rinin büyük bir kısmı Cavadan 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Sidney : 8 ( a . a. )- Mister 
Ford Avuıtralyanın iki ay evvel· 
kine nazaran müdafaasının çok 
kuvvetlenmiş olduiunu söylemiş· 

tir . 
Yenidelhi : 8 ( a. a. )- Bir

manyada beşinci ve : altıncı Çin 
orduları takviye edilmiştir . Ja· 
ponların Nimbu petrol kuyularına 
büyük taarruz hazırladığı bildi 
rilmektedir • 

Vaşington : 8 ( a. a. )- Ja
ponlar Filipinlerde hücumlarda 
devam etmektedirler. Hava bom
bardımanları• şiddetli olmuştur. 

MllU plyangonan 
yıllık kazancı 

Maliye Vekilinin demeci 
Ankara : 8 (a. a.) - Maliye 

Vekilimiz Fuat Ağralı beyanatta 
bulunarak Milli piyangonun 941 
biloncosu 2.737.873 lira karla ka
pandığını söylemiştir. 

Vişinin Amerika 
politikasını takip 
ettiği görülüyor 

Ankara: 8 (Radyo Gazetesi) -
Vişi, Fransız donanması , Fransız 
üsleri , Şimal Afrikadaki Romel 
ordularına yardım meselesi ve 
Madagaskar adası gibi dört me
sele üıerinde Amerikaya teminat 
vermiştir. Görülüyor ki, son gün· 
)erde Vişi Amerikaya doğru mü
him bir temayül göstermiştir. La
va! da bunun üz.erine Petenle 
görüşmüş fak at Mareşal üıerinde 

Ankara : 8 ( a. a. ) - Al· ı -------- ----

manyanın Ankara büyük elçisi 
Fon Pakene suikast yapmaktan 
suçlu olanların muhakemesine bu 
gun saat 9 da Ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

· Salon kalabalık bir dinleyici 
kütlesi ile dolmuştu . Bugünkü 
celseye muhakemenin ilk safha
sında Abdurrahman ve Süleyma· 
nın verdiği if adeierin Rusçaya 
tercüme edilerek maznunlardan 
Pavlof ve Kornilofa okutturma
sına ırnip tayin edilen salahiyetli 
Sulh hakiminin tezkeresi okuna· 
rak başlanmıştır.;Pavlof ve Kor· 
nilof söz istemiştir. iki celse ara
sındaki müddetin kısa olması yÜ· 
zünden hem zabıtların tamamen 
tercüme edilemediğini hem de 
henüz kendilerini müdafaa edecek 
kadar vaziyeti kavramaya imkan 
bulamadıklarını ileri sürerek du
ruşmanın talikini istemişlerdir. iki 
maznun aleyhlerinde şahadet ede
ceklerin listesini görmeden ken
dilerini suçta ortak olmakla tüh
metile tedrici ifadeler veren 
Abdurrahmanla Süleymana süal 
tevcih edebileceklerini bildirmiş· 
ietdir. 

Maznunların talik hakkındaki 
israrını Cümhuriyet Müddeiumu
misi haklı ve yerinde bulmamış , 
amme şahidlerinin dinlenmesini 
istemiştir . Neticede mahkeme 
şu kararı tefhim etmiştir : 

cGörüşmeden sonra okunma
sı iaabeden zabıt varakaları ve 
vesaikın hemen okunup (Pavlof' -

un Türkçe bilmemesi dolayısile } 
kendisine anlatılması kabil olma
dığından okunması lazım gelen 

.......................... .......................... 
E talyan elçisi 

Yemenden çıkarıldı 
Ankara: 8 (Radyo: oazatesl) -
Verilen bir habere göre , Ye
menden İtalyan elçisi dışarı çı
karılmıştır . .......................... .......................... 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Türk Macar ticaret 

anla,ması ve inkılap enstitü· 

müzün teıekkülü 

Ankara : 8 (a.a .) - Büyük 
millet meclisi bügün toplanmış, 

Türk • Macar Ticaret anlaşması· 
na ait çelik dtmir meselesi ve 
Türk - Romen Ticaret muahede· 

sinin bir ay : temdidi layıhasını 
ve Türk inkılap tarihi enstitüsü· 
nün kurulması layihası kabul 
olunmuştur. Meclis Cuma günü 
toplanacaktır. 

evrakın gene eski karar vechile 
haldm Hayrünnisa Hazarın niya
betile maınunlara tercüme edil· 
dikten sonra okunmasına ve ceza 
mahkemeleri usulü kanununun 138 
ci maddesi hükmüne naz.aran maı. 
nunlara mahkemece müdafi tayi-

<Gerl 1 2 nci sayfo.dal 

lzmirde yapılan 
------ lngiliz - İtalyan------

Esir mübadelesi 
İzmir : 8 ( a. a. )- logiliı

ltalyan esir mübadelesi bu sabah 
baıladı. Türk gemileri mübadele 
işinde aumi yardımı gösterdi . 
Bu muameleye komutanlarımız 

tavzif edılmiştir . ftalyaıılar iyi 
bakıldığını, kendilerine iyi mua
mele edildi~ini bildirdi. 

İranda isyan 
bastırılmış 

Ankara: 8 (Radyo gazeteslJ
Gelen haberlere göre, lranda kürt 
isyanı bastırılmıştır. lrandaki bu 
isyan esrarlı bir mahiyet almıştır. 

Çünkü böyle bir isyanın çıktığını 
fran kaynakları bildirmemişti. 

ln~iltereye hücumlar 
~t.ldedirler • Gene onlara göre, 
h ltaıanlllr Ruıyaya karşı , her 
arıgi bir yere , mesela Kafkas· 
~•ya varmak için bir cepheden 

Londra : 8 ( a . a. )- Kız.ıl 

ordu Leningrad kesiminde büyük 
bir tazyik yapmaktadır . Gerek 
Almanlar, gerek Sovyetler ilkba
har taarruzları için büyük haıır
lıldarla meşguldur . 

1 
(Gerisi 2 nci ııaylada) müessir olamamıştır . ___ _:_:.::=::..=..:::.:::::.::.:... ______ ~-----------

Evvela dört bin ltalyan İn· 
dirildi. Bunların hepsi Türk su
baylarına ve Türk memurlarına 
çok samimi bir lisanla teşekkür 
ediyorlardı. İngiliz esirleri de bü
yük bir ihtimamla Türk subay 
ve memurları tarafından nakle· 
dilmiılerdir . 

Londra : 8 ( Tebliğ ) - Al· 
man tayyareleri Britanyanın Şark 
sahillerine münferid hücumlar yap
mıştır • 

tti) , Sovyetler Biı-liti ordula· 
~ıu taanaaıiyle ortadan kaldırmak 
•çin bütün cebbelerden taarruz 
~~c:~ktir . Dört milyon asker 

1• 1~aklara toplanmıştır • 
Öyle denilebilir ki 1942 kı· J 

itııda bütün almnnya en son ha· 
~ırlan1na gücü ile , bu taarruz 1 
'Sin 'l hl d. .•• i ar yaptı , ordular kur· 
/'· lfaal altındaki memleketle· 

111 fabrikaları, Almanya'da bulu· 
~~ harp esirleri veya öteki 
•ıııleketlercleu gelen itçiler, hep 

r aıni İf içjn .aerber 

Londra : 8 ( Tebliğ ) - Mer 
ke1, cephesinde Sovyetler bir müı· 
tahkem mevkii ele geçirmiştir . 
Demette Ruslar bir çok hücum
larda bulunmuştur . 6 Nisan ıünü 
79 Almu tayyneıi tahrip edil· 
miş , 19 Rus tayyaresi kaybol
rnuıtur . 

Hırvat Kemüniatleri 
Budapcşh : 8 ( a. a. )- Bir 

Ha.rvat Kemünist çeteıi imha edil· 
Sovyet ı.arbla a•""-i bjr .. brin ıekaklannda 

Mısıra gidecek 
f udbolcularımız 

Anka,,a : ( Türk•ôzü muhabirinden ) - G•çen ••n• 
memleketimizde Fadbol mafları yapmaya tıelen ln6iliz ta· 

kımının ;ziyaretini iade etmek ve •por temaaları yapmalı 
iz.re ii,. Türle lutl6ol talıımının yalımda Mı•ıra aitmHİ 

7 dtcıılır. 



9 Nisan 19ft 

Tarih, Cowı-alya 

ANDAMAN ADALARI 

J
aponların Birmanya'daki ileri 
hareketi dolayısiyle Andaman 
adal.ınnın adı sık sık geçiyor. 

Bingale körfezinde bulunan 
bu adalar, irili ufaklı 204 tanedir. 
Bunlar, Hugli nehrinin ağzından 

. 590, Birmanya'daki Negrais bur· 
nundırn 120 mil uzaklıkta uzanıp 

giderler ki esas Birmanya toprak
larına en yakın olan mesafeleri, 
bu burunla aralarındaki mesafedir. 
Andaman adalarının Sumatra'nın 
en şimaldeki noktasından uzaklığı 

da 340 mil tutar. 

AndamaA adalarının azami 
uzunluğu 219 mil, azami genişli 
ği de 32 mildir. Bunların merke· 
zinde bulunan beş ada biribirleri
ne çok yakındır. Ve bu beş ada 
topluca bir tek ada gibi "Büyük 
Andaman" ismini almıştır. 

Bu adaların Bingale körfezine 
girip çıkan gemilerin hareketi ba· 
kamından büyük bir faydası var• 
dır. Çünkü Hint Okyanusunda 
kopan fırtınaların buradaki rasat 
hava merkezlerince tesbiti ve Bin
gale sahillerine bildirilmesi müm· 
kün olur. Onun için Blair limanın· 
da 1868 senesinde büyük bir ha
va rasat merkezi kurulmuştur. 

Bu adalarda oturan insanlar, 
medeniyetçe çok geri, vahşi kim
selerdir. Bu adalar hakkında İngi
lizler, ilk defa miladın 851 inci yı· 
lında araplar tarafından yazılmı~ 

olan kitaplardan malumat edinmiş· 
lerdir. 

Buralarda yakın vakitlere ka
dar yamyamlık hüküm sürıı• Üştür. 

Ada halkı bunu pek kabullenmek 
istemezler ama, pek eski olmıyan 
zamanlara kadar kazaya uğrayıp 

bu sahillere düşen gemilerin tay 
faları yerliler tarafından öldürül
müş, yenilmiştir. 

lngi ı izler, buraya hayatı ıslah 
etmek ve halkı mümkün olduğu 

kadar medenileştirmek için Hintli 
muhacirler göndermişlerdir. Pek 
cüzi miktarda Avrupalı idareciler 
ve Hintli askerler de vardır. 

Butün Andaman adalarının yüz 
ölçümü 2,508 mil murabbaıdır. 

Burada kadınlar saçlarını tıraş 

ederler; erkekler de kafalarına ve 
vücutlarına tuhaf tuhaf resimler 
yaparlar. Erkek kadın, hemen he· 
men, bütün halk vücudunu parlak 
bir yağ ile tıla ederler. 

Buraya gelip yerleşmiş olan 
Hintli muhacirlere mahsus 18 O· 

kul vardır. Ve bu okullarda 228 
çocuk okur. 

TORKIYE RacJ.qosu 

ANKARA Radyosu 

Perıembe - 9.4.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafıf Program 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 

8 00 Müzik : Haf ıf programın 

devamı (Pi) 

8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Fasıl heyeti 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 
13.30 Müzik : Fasıl pragramının 

ikinci kısmı 

18.00 Program ve Memlelet saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Müzik : 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : 
21.00 Konuıma 
21.15 Müıik : 

21.30 Konuıma 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

orkeıtrası 

22-.30 Memleket Saet Ayan ajanı 
Haberleri ve Borsalar 

TORKSôZO 

i · HABERLE~ 
..... -
Yeni kurulan 

f idanlıklarımız 
Orman Umum Müdürlüğü 

yurdumuzdaki ormanların fazla 
laımasını temin etmek üzere 
köylümüze ormanlık fidan ver
me~i kararlaştırmış ve bunun 
için de 1938 yılında orman fi· 
danlığı kurulmasına başlamıştı . 
Umum Müdürlük devamlı çalıı· 
maları sonunda yurdumuzun altı 

bölgesinde orman fidllnlığı kur· 
muştur . Fidanlıklar , Ankara , 
Eskişehir , lçel , Çankırı , Elazığ 
ve Sivasta bulunmaktadır . Önü· 
müzdcki yıl içinde bu fidanlık· 
lardan elde edilecek fidanlıklar 

parasız olarak orman 
istiyen köylülerimize 
caktır . 

kurmak 
dağıtıla-

Beden terbiyesi 
teşkilahnı teftiş 
Ceyhan gençlik teşkilatını tef

tiş etmt!k üzere beden terbiyesi 
bölge müdürü B' R. Saray bu 
iÜn Ceyhana gitmektedir. 

İnhisar idaresi 
odacılarına zam 

inhisarlar Umum müdürlü~ü 
harp durumu yüzünden meyda· 
na gelen hayat pahalılığını göz 
önüne alarak kadrosunda bulunan 
odacı ve bekçilerden bir kısmının 
ü~retlerini artırmağa karar ver· 
miştir. Bu artırma ile 20 lira ÜC· 

ret alanlar 25, 25 lira alanlar 30 
lira alacaklardır. 

Mesut bir nişan 
Nuh Mehmet Germurlu,nun 

kızı Fatma Rezan ile Adanamı· 
zın sayın fabrikatörlerinden Bay 
Nüri Has'ın oğlu Kadir Has'ın 

nişan törenlerinin dün Kayseride 
yapıldı~ını memnuniyetle haber 
aldık. 

iki taraf ada hayatlarında ba · 
şanlar ve saadetler dileriz. 

P.T.T. ye gelecek 
telefon mütehassısı 

P.T.T. idaresi 942 mali yılı 
içinde yabancı memleketlerden 
bir telefon mütehassısı getirte
cektir . 

Ba11rblllar beıap 
verlrllea 

(Bqtarııfı Birincide) 

edilmftir. Bu taarruz ordusu, bel
ki, sayı ve ıilih bakımından, 1940 
da garp muharebelerini ve 1941 
de ıark muharebelerini veren Al
man ordularından da kuvvetlio · 
lacaktır. Alman hedefi nasıl şehir 
ve bölge fetihlerine bakmayıp 
kızılorduyu ortadan kaldırmak.sa 
Sovyetler Birlifıi'nin hedefi de 
tehir ve bölge tutmata bakmayıp 
Kızılorduyu elde tutmaktır. Bir 
iıtili ordusunun işine yarayabile
cek her feyin kullanılmaz hale 
getirilecetine füphe yoktur. Kin· 
li, amansız ve yokedici bir dö· 
tüf olacaktır. Böyle bir dötüfün 
ölüm ve tahrip manzarasını göz 
önüne getirip de yirminci asır 

insanlığı için yürek titrememek 
güçtür. Bunu önlemek için Japon 
ya'nm Moskova büyük elçinin 
bir ara bulma teşebbüsünde bu · 
lunduğuna dair İsviçre gazetele· 
rinin verditi haberler· doğru ol
sa bile, bir nı~ticeye varacağına 

ihtimal verilemez· Çünkü riva· 
yetlere göre bu teşebbüsün esası, 
aovyetlere en eski ve en zengin 
topraklarını terkettirmek, ve bir 
takım yabancı toprakları taviz 
olarak alıp hemen hemen Asya 
kapılarına çekilmektir. 

Bütün harbin detilıe de, Av· 
rupa muharebeleri neticelerinin, 
şark ıeferi neticesine sımsıkı bağ· 
lılıtı ıöz götürmez. Her taraftan 
bin türlü tahminler yapılageliyor: 
fakat kimıenin iki taraf hazırlık 
sırları, batti bu hazırhtı vücuda 
getiren kaynakları hakkında kati 
bilgiıi yoktur. Hüküm, tenkit 
ve tahminlerin detil, nihayet bir 
ay içinde batlıyacatı Aoılun u· 

ıue-.aı!fl'JI~· iki ... , ... 

l ı ........................ ı 

İ SEHiRli ! İ 
i Ta•arrut bonoları pi· i 
ı yasaya çıktı . Sende bir ı 
ı tene muhakkak al ! ı 

ı : .......................... 
Atış müsabakaları 

Cumartesi günü saat 14, 30 
da Beden terbiyesi seyhH böl
gesi atış poligonunda Adanamı· 
zın atıcı gençleri için mükafatlı 

atış müsabakaları tertip edilmiş· 

tir. Bu müsabakalarda Vali ve Be
lediye reisi de bulunacak, Hamı 

ve fahri b&şkanlık sıf atiyle ilk a
tışları kendileri yapacaklardır. 

Demiryolu memur 
ve işçi elbiseleri 
Devlet Demiryolları Un"'um 

Müdürlüğü memur ve müstah
demlere her yıl verilmekte olan 
elbise , palto , ayakkabı , kas
ket parasının yüzde elliden yüz
de 75 Şı'! çıkarılmasını , ayrıca 

iıçilereJulum verilmesini karar
laştırmııtır . 

Hatay valisinin 
yaphğı tetkikler 

Antakya : 8.(Türksözü muha
birinden) - Bet iÜn evvel Dört
yol kazasının yol ve portakal iı· 

!eriyle idare işlerini teftiı etmek 
üzere gitmiı olan Valimiı Soyer 
dün şehrimize dönmüştür. Bu ge· 
zisinde refakat etmiş olan nafia 
ve ticaret müdürleriyle ıehrimiıe 

dönmü,tür. 

Seyhan - Hatay 
Mersin - Tarsus 
gençleri teması 
Öğrendiğimize göre, 19~Ni· 

sanda ,ehrimizde, Seyhan, Hatay 
Mersin, Tarsus beden terbiyesi 
mükellefleri arasında atıcılık mü 
sabıkaları yapılacaktır. Müsaba · 
kaya kıymetli bir kupa konmuştur. 

Yeni hastane 
talimatnamesi 

Yeni baıtan hazırlanan hasta 
neler talimatnamesi lcra vekilleri 
heyetince~ kabul~edilmiştir, Tali
matnamede.:hastaııelerin inıa ve 
kuruluş tarzları,~hastaların kabul 
sureti, hastanelerin iş hizmetleri, 
memur müstahdem, baştabip, mu
avin, şef ve mütehassısların, asis· 
tanların, diı tabibi, baı eczacı, 
hasta bakıcıların vazifeleri, hasta· 
)arın iaıesi, hasta tabelisının tan· 
zim tarzı hakkında hükümler bu
lunclujtu gibi hastalara verilecek 
gıda maddelerinin miktarları ayrı 
a} rı gösterilmektedir. 

Dağıtma Ofisi 
işe başlıyor 

Yeni kurulacak olan Dağıtma 
Ofisi Umum Müdürlüğü merkez 
teşkilatı kadrosu bugünlerde kati 
şeklini alacaktır. Kadro isimlendi
rildikten ve Umum müdür tayin 
edildikten sonar ofisin taşra teş
kilatına ait kadrolar hazırlanacak· 
tır. Dağıtma Ofisi'nin önümüzde· 
ki hafta içinde çalışmıya başlıya
caA-ı umuluyor. 

Biat r partileri 
cevap verdi 

( B•ıs• 1 iaci sa7l•d• ) 

~inin Hindistan menfaatlerini te· 
min edeceğini, eğer Hindliler bu 
müsait teklifleri kabul etmezse 
ln2ilterenin düıGndüğünü yapa· 
eatını ıöylemittir. 

Yenidelhi: 8 ( a. a. )- Hind 
Müılilmanları reiıı , mldafaa na 
aırht11u'1 bir Hindliye verilmeıioi 

• 

Partideki 
toplantı 

23 Nisan bayramı programını 
tesbit etmek üzere dün şehrimiz 

C. H. P. Vilayet salonunda teşek
küller mümesillerinin iştirakiyle 

bir toplantı yıtpılmııtır. Saat 18 
de yapılan bu toplantıda proğram 
üzerinde görüımeler olmuıtur. 

Bu yıl 23 Nisan çok parlak tö
renle lrnt!anacak lır. 

Atına belıdlyeııaı 

yardımlarımız 
(Baştarafı Birincide) 

harp afetine katılmamak bahtiyar
lığı içerisinde bulunduğu belirti· 
rilerek Ankara belediyesinden ve 
reb.ilece~i kadar gıda maddesi is· 
teniyor ve bedelinin imkan ol
duğu:zaman ödeneceği bildirili· 
yordu. Bundan ıonra mektupla
ra verilen cevap okundu. Bunda 
da bedeli ödenmek üzere mal ih
racına imUn olmarlı~ı bildiriliyor 
ve yapılacak yardımın hediye 
ıeldinde kabulü rica ediliyordu. 
Bu işi inceliyen daimi encümen 
kararında ise .' Atina belediyesi 
memurlarına bir yardım olmak 
üzere gıda maddeleri göndermek 
için bütçede 2,51)():liralık tahsisa
tın münakalesi teklif ediliyordu. 
Umumi heyet daimi encümenin 
bu kararını bütçe encümenine ha
vale etmeden kabul etmiıtir. 

Fon Papene 

Suikast davası 
(Baftaralı llirbat'Jıle) 

ni, sadece kendisini müdafaa ede
cek bir halde bulunmayan 15 ya 
şını bitirmemit küçüklerle, sağır , 
rtilsiz ve sair dimagan malul olan 
kimseler hakkında olup bunun 
haricinde herhanıi bir mazouna 
müdafi tayin edilmasi caiz rörül· 
medıjtinden maznunlardan Pavlof 
ve Karnilofun bu dileklerinin red· 
dine ve ancak kendileri istedik
leri kadar kendilerine müdafaa 
tayin edebileceklerine ve eıki 

karar veçhile tercüme işine de· 
vam edilmek üzere naibe müzek
kere yaıılmaıina :ve ceıa muha
kemeleri uıulü kanununun 315 
inci maddesine göre • şahidlerin 
isim ve adreslerinin vakıt ve zama 
nile maınunlar(bildirilmesi !Azım 

gelip bu itin ancak bugün yapıla
bildiği anlaşılmasına ve dosya a· 
rasında bulunan, okunması şahit· 

)erin dinlenmesinden önce lizım 
zabıt varakaları ve vesikaları gibi 
diğer evrakın l henüz okunmamış 

bulunmasına ve maznunların esas
lı bir şekilde sorguya çekilmemiş 
bulunmalarına mebni maznunlar 
dava hakkında esaslı bir ıekilde 
tenvir edilip lazımgelen malumat 
verildikten . sonra şahitlerin dinlen
melerine, kararın işbu son fıkrası 
hakkındaki çogunlutuna ve diter 
hususatta oybirliti ile karar veri· 
!erek duruşmanın 15 Niıan 942 
Çarşamba günü saat 9,30 a bıra-

kılmasına karar verilmiştir. 

Slo1Jalı Y ahuJil•ri 

Macariıtana lıafıyor 

Londra : 8 ( a. a. ) - Slo
vakyada bir çok Yahudiler Ma
caristana kaçmaktadır . Sanların 
bir kısmı yakalanarak Slovakyaya 
iade edilmiftir . 

BrülıaelJe lıarırılılılı 

Londra : 8 ( a. a. )- Brük· 

selde çıkan kargaıalıklar ıebebile 

üç Brüksel Façiıti öldürülmüıtür. 

Bunlardan birisinin cesedinin ar

kasına büyük bir " V > harfi ya· 

pııtırılmııtır . 

Amerikanın yeni 

Rusya elçisi 
Kuybifef : 8 ( a. a. ) - A

merikanıa şeni Rusya olçiıi Kuy-

Sayfa 2 

ı··· .. ····················ı 
• BUamam ÇUçl ve Makllla Saldplerla• ı 1 MfrlDll ••• 

1 DEMİR İŞ AÇILDI 1 
e Her nevi alih ziraiye imal ve tamiri, • 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, ı 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş

e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • 

: ADltES: E•lıi l•taıyon lıaraltolu lıarıııınJ D•mir lı 1 1 Te16"af AJreıi: Adana Demir lı Tele/on 363 . ......................... . -------- - - - - - -

ilan 
C E Y H A N B E l E O İY E S i N O E N · 

1 - Ceyhan Jandarma dairesiyle Ceyhan~ nehri~arasındaki 
Belediyeye ait bahçe üç sene müddetle icara verilecektir. 

2 - ihale 20JNisan/942 Pazartesi günü saat 14 de Ceyhan 
Belediye Daimi Encümen salonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin şartnameyi görmek ve öğrenmek isteyenle
rin Ceyhan Belediye Muhasebeciliğine müracaatları. 

4 - Bir senelik muhammen bedeli (230) lira (75) kuruştur. 
9-15 14047 

ilan 
SEYHAN VillYETi VAKlflAR M000Rl0~0NDEN · 
Ulu cami civarında eski din yerinin ihale tarihinden itiba

ren seneliği (36) liraya kiraya verilecektir. ihalesi 15/4/942 Çar
şanba iÜnÜ saat 14 de yapılacağından taliplerin Vakıflar idare· 
ıine müracaatları. 9- 12 14046 

• 
T. I ş Bankası 
lll91k taıarral llenpıan 

1141 lllramlr• plAlu 
KFŞIDEL/iR : 2 Şuhat, 4 Mayıı, 3 Afuıtoa, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

iMi 11ıram11eıer1 
1 Adet 20QQ Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,000 " 2 

" 7~ .. - 1,500 .. 
3 

" '°° .. = 1,500 " 10 250 
" - 2,500 

" 
40 .. 180 .. 4,000 " 
50 .. 50 •• = 2,500 ., 

200 .. 2i •• = 5,000 .. 
200 ıc .. = 2,000 .. •• .. 

TUrkly•.I• Bankaeına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• ve l•lz almı• olmaz, •ynl • 
zamanda talllnlzl da deneml• oluraunuz 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bertin llaıtaıaruu 

aellade llabal eder. 
•.. , ...... . 

·• ····~·········~ .......................... 
ı ı 
ı latdlll bal ı 
ı ı 
ı Yılanlı mezraasında 6 ı 

dönüm bir yerde ve bir f i çardağı havi bir bağ satı- ı 
ı lıkhr . lstiyenlerin Y enibe- ı 
ı destende manifaturacı Ah- ı 
ı dullah Akdenize müraca· ı 
ı atları . 14025 4-6 G. ı 
ı ı .......................... 
-·~·~·-·~·ıe·-·~·-·e>·-·~·-·· • • i Satlık Bag"' i i . 
i Yılanlı mevkiinde Mersin 
• tertibi iki oda ve üzerinde yaz· 

tık çardak, 12 metre yükseltli
~inde iki kat taht, istirahat i 
çin büyük bir kameriye ile su 
tulumbası, üzüm ve bir çok 
meyve a~açlannı havi bat sa· i 
bhktar. Görmek ve daha fazla i 

i tafsilat almak için Ulucami ci· i 
i vannda şekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. i 
i 7-10 1.C026 i 
• • 

ilan 
CEBEllBEREIET C.M. UMU
MlllGllOEN : 

Cebelibereket ceza evının 
lüzumlu görülen yerlericde da
irede mevcut şartnameye gö
re yapılacak sekiz yüz liralık 
inşaat ve tamir için talip zuhur 
etmeditinden bu husustaki 
ihale bir hafta müddetle tem
dit edilmittir. isteklilerin elle
rinde bu gibi işleri yaptığın• 
dair vesika ile birlikde ihale 
tarihi olan 13/4/942 Pazartesi 
günü Cebelibereket C. M. U. 
litindeki komisyona müraeaat
lan lüzumu ilin olunur. 

14048 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

llACIT GOÇLO 


