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hın tartları idare il• 
kararlattırıhr. 

Kuru•tur 
SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

&kazada balda basıl olan irıza dola yısile 
gelememiştir. Ei<ıpreıin bıı gün y<>luna 
devam ederek Adanıdan geçmesi muh· 
temeldir. 

Tür iye, Bitaraflığını, Tahaddüs Eden 
Yeni ihti18fa da Teşmile Karar Verdi 
Japonya 

Birmanya·1a 
VE 

Singapura BiR 

yürüyor 
Malezyada çok 

şiddetli muhare--beler başladı 
Japon baskı
nında Ameri
ka 11 harp ge
misi kaybetti 

Malezganın oe Filipin ada
la•ının bir çok yeriMI ye· 

niden jnpon kolaları 
çıkarıldı 

Ankara radyo gezeteai - Çok 
geniş bir Hhada, mohıelif istik•· 
metlorde muhtelif noktalar üzHİn· 
de taarru• hare~itına sririsen Ja 
pon kuvvetleri ilk t•şebbüıl·tinde 
bazı muvalfıkiyetler elde etmiş· 
!erdir. 

Malezya şimaline çıkarılmış 
olan Japon kuvvetlerile logiliz 
kuvvetleri atasında çok idde li 
muharebeler başlamıştır. Songopur 
daki lngiıiz başı.umaodanlığı, mu
harebe sahısıta takviye kıtdarı 
göndermiıtir. Japonlarda yeniden 
çıkarma teşebbüsünde bu'uomoş 
lar ve muvaffak olmuşlardır. 

B11 Japon movalfakiyetini tabii 
karşılamak llzımdır. Çüokil Malez· 
ya, Siogapurdın itibaren Siyama 
kadar 800 kilometre bir doju sa· 
biline maliktir. Bu geniş •abada 
ln&ilizlerce kuvvetli bulunmak 
maddeten imkiosızdır. 

Bir kııım Japo11 kuvvetlerinin· 
de Siyam üzerinden Malezyaya 
doğru ilerledikleri bildiriliyor. Ma· 
lezya temameo Japonlar tarafındın 
İşgal edilse bile Singapurun har
bin sonuna kadar kendini müda· 
laa etmesi çok muhtemeldir. 

Japonlar S yam üzerinden Hin
diıtaoıo doğusunda Birmanyaya 
biiyük kuvvetler sevketmeHedir. 
ler. Bu knvvetl~rin Birmanyada ki 
lngiliz kovvell•rıl~ ıı:uharebeye 
ıirişmek üzere oldugo bildiriliyor. 
çarpışmaların Birmaoy3 · Sıyım 
hududunda vukua ıelmeıi muhte· 
meldir. 

Japonlar Filipin adalarının bir 
çok nokt11ını denizden ~ uvvet çı· 
kırmışlar, Maoillaya y~kın ve St· 
rateji ehemmiyeti haiz bir iki ada· 
yı iııale muvaffak olmuşlardır. 

Manilll ve Fiııpin adalarının bir 
çok noktaları Japon tayyar.,leri ta· 
rafından miltemaoiyen bombardı
man edilmektedir. Amerikan ve in· 
filiz tayyarelerinin Japonlar kadar 
geniı ölçüde mukabil taarrıızlara 
ıeçdik!erioe dair heLÜZ bir haber 
yoktur. 

Jspon ve Alman kıyoa&klırın· 
dan gelen babeılere göre. Japon· 
larıo hava ve deniz kuvvetlleri hı· 
rekltındı elde edilen neticeler ;u· 

dur: Havay adalarında 2 Ameri · 
kan muhırebo remiıi batırılmış, 
4 muharebe remisile 4 kruva-ıör 
hasara uğratılmış, bir tayyare re. 
misi batırılmııtır. 

Japonlar Havay açıklarında 
bir tayyare gemiıi gaybetmişler 

dir. 

• 
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Japon kıtalarının Siyam 
yolile yürüdükleri Bir· 

manga' nın mevkiini 
gösterir harita 

Tokyo 9 (a.a.)- Umumi karar 
gibtan tebliğ edıldiğıne göre, dün 
rüodüz hacımleri yekilnu 80000 
i bulan 200 duşman tıcıret vapu
ru zaptedilmittir. 

Tokyo 9 (a. a.) - Saygondan 
Domei ajansına bil iriyor: 

Sinl'apur radyosuna göre. Ja · 
pon kuvvetleri Brıtanya kaışı 

hiicumlar•na raj'meo Malezyanın 
m11htolıf noktıılarına a1ker çıı.ara· 
rık Britauya kuvvetlerine ansızın 
ve mmıalfakiyetli hllcumlar yapmıı 
!ardır. J pon kuvvetleri Malezya' 
daki loırııız kıtılaıına, bu kıtalar 
cenup Tıylandıoı iıtillya başladık· 
!arı sırada hücum etmişlerdir. Sin 
gapur ıadyo.u Mılryadı lngiliz 
Japon kıtaları ara11nda kanlı mu· 
harebeler ceryan etmekte olduğu· 
nu bildiriyor, 

Pretotya, 9 (a.a.)-Harp kabi
nesinin dünkü tol'laotısıodın sonra 
çenup Afrika biılıgiyle J~po~~a 
arasında haıp hali boluoduıru ılao 
edilmiştir. Cenup Afrika birliği 
Fınlindiyı ile Romanya ve Maca· 
ristana da harp ilin etmiştir. 

Meb:l·o, 9 (a. a.) - Hariciye 
nazırı, J ponya ile münasebetleri? 
kesildıiu i J•pon ıelırine tebhg 
etmiştir. Selır bono esasen bekle· 
diii cevabını vermi,tir. 

Panama, 9 ( a. a.) - Panama 
cumhuriyeti Japonyaya bap ilin 

etmiştir. 

Urugaoag hazırlanıyor 
Montevideo 9 (a. a.) - Milli 

miidafaı nazırı, Ameıika birlefik 
devletlerine bugünkü şartla~ .ıçı~· 
de Urng\lvayın tesanüdünü bıldırmı~ 
tir. Urugovay memleketin müdafaası 
içio lüzumlu görülen, aynı za".'anda 
kıtaoıo müdafaasını tah•i• edılecek 
olan bütün hazırlıklarını bitirmek 
için olıoden geleni yapacaktır. 

Ameıika pasifik harbinin 
k"rıd11kcısı imiş I 

Berlin 9 (a.a.)- Gazeteler A· 
erikayı paıifik harbinin kundak· 

m orlır Völkiıe Beobıhter, 
cısı ıayıy • 

A harbinin ceryıoında Ame 
vrupı , \ k 

rikanın oynadığı rolü ınce eyere 

diyorki: • 
« Eter Aırerikan ınüdahalesı 

olmasaydı Avrupa harbi çoktanbe· 

ri bitmiş olurdu. ,. 

Sinırapurda iki lngiliz kruvı· 
•Örü batırılmışlır. Bir Danimarka 
haberine röre ise bur•d• batırılan 
lnriliz harp gemileri 2 değil 4 dür. 

Milli MUdafaa ve Maarif 
vekltlerl latanbula 

glttller 
Ankara 9 ( Hususi muhabiri 

miıden ) _ Mılli mildafu vekili 

Ali Riza Artunka 1 ve Maarif ve ki 

li H ısan Ali Yücel elr.ıpresle Is 
tanbulı hareket ettiler. 

Tokyo 9 (a.a) J pon bükQ· 
m.,ti ıöı Jsü «Almanyaoın Ameri · 
kaya harp ilin etmesini pek tabı! 
olarak beklıyoruz.> demiştir . 

.. Japon ani taarruzu Ankara radyo gezetear - DUnye, uzun 
karşısında Amerika &Urecek ve feh1ketlerl bUwUk görUnen bir 

· ·- · harp kar,ıaındadır. Seyılerı çoıc: azalan bit•· 

f 1 
--Mes'uller raf devletlerden biri olan TUrklye, brtaraf 

kalmak azmindedir. Harbin paaıfıke intikali, --- H-AR. -p 1 mUcadelenln bu yeni latihaleel içinde polltıka
mızın eaklal gibi devam edeceOlnl aöılemeğe 

d • a IUzum yoktur. 
iV "'"~-- I TUrklye, bitaraflıOını, taheddU• eden yeni 

verifecek~ ihtlUlfa de te,mlle karar vermı,tır. 

Amerika, Avru
paya Yardımını 

Tütün • 
pıgasası 

Eje mıntakaaında 12 blrinclkl· 
nunda açılacak; Ticaret VekA

letı mUdahale mUbaraesına 
hazırlanıyor 

kesmiyecek 
Ruzvelt, Japonya· 
nın Almenr• tera· 
tından kıtkırtıldığı 
iddiasında 

lnfiradcdar harp 
lehinde beyanna

' meler neşrettiler 

Ankara, 9 ( Huıusi muhabiri 
mizden) - Eie mıotakası Tütün 

pi yası11nıo 12 biriocikinunda açı

lacağı bildirilmektedir. Ticaret 

V ekileti1 Ziraat baokaaınıo iştiraki 

ve yerli ürünler şirketi vasıtasiyle 

•müdahale mübayaası yapmak içil! 

hazırlıklarda bulunmaktadır. Zaru· 
ret görüldüiü takdirde bu müdı· 
bale müha)a .. ınıo hacmi geoişİeti 

lecektir. Müstahsil menfaatını ko· 
rumaİ< maksadiyle randmın ve ka 
lite farkları göz önünde in ularık 

muhtelif i•tibsil merkeıl•rinde u· 
gaıi mübayaa fıatl•rı da teabit 
edilecektir 

Mar<nara ve Karadec.izde Tü 
tün mübayaatına Türk Limited 

J şirketi yanında yerli ürünler şirke· 

MAREŞAL 
PETEN 
Suikastlardan 
dolayı _Hith:re 
ta z iyetlerlni 
bildirdi 

Viıi 9 ( a.a. ) Mareşal 
Peten Almau devlet reisi Hitlere 
şu telgrafı ıöndermiştir: 

« lşrıl ordularına karşı tek 
rar edilen çirkin ıuikastlardın 
dolayı şahsi t'lziyetlerimle bora 
ber Fransız bükOmetinio taziyet 
(erini de kabul etmenizi rica ede· 
rim. Hepimiz bu ribi hareketleri 
takbih ediyoruz ve tekmil Frın· 
11zların nefretini kazanan bu al· 
çokça ciaayetleri işliyenleri bulup 1 
y11kalamık için elimizde b11lun•P 
bütlin imkiolarlı çalışıyoruz.• 

Libya 
Muharebeleri 

Bir ial9obl'd• Al· 
manlar tankl9'rının 
Uc;te birini k•rbet· 
tiler 

Kabir• 9 [a. a.] - Bir Elgobi 
etıalıodaki muharebelerde Alman 
lar tanklarının llçte birini kayet 
mitlerdir. Düşman Tnbruk'un ce 
oubunda toplanıyor. · 

Kahire 9 [a. a.1 - Orta Şark 
tebliii: 

Dün her ıınıftan seyyar kov.et 
lerimiı buldukları her yerde düş· 
monı hırpalamış ve inHn kayıpları 
verdirmiılerdir. Bu kol\arın ha
rekit sahaları şimdi Bir f.ıgobi'den 
çok uzalr.lıra vo hatta düımanıo 
Tobruk istikametinde batıya doğ 
ru münakale hatlarından daha 
uzılr.lara kadar yayılmaktadot. Tob 
rukta düşmanın mukavemet mor 
kezlerine karşı yapılın ve dünkü 
ttblığde zikredilen hareklt düşma· 
nın çok büyllk mııkavemetı.e rağ· 
men Elduı'ıııo birkaç kilometre 

• 

Rusyada mevzii 
muharebeler 
Beılin 9 (a. a.) - D N. B. 

•i•o11oa göre, S<>vyet piyadeai ce· 
Mp cephesinde Alman mevzilerin
de bir gedik aı;ma.ğa movallalı. 
olmottur. Ge..Jilc: Jcapatılmış ve 
Alaı•o kıt.darı çevirdikleri bir 
Rus taburunu imha etmişlerdir, 

1 
tinin de müdoh•le müLayauı yapa· 
carı bildirihnekle~ir. 

B-.lir. 9 ( ~. a. ) - Bo'>evik 
kıtaları Len;, gr.cd mobesara cf'p· 

heıindekl Alman ı:ı~vz l'Fin~ y•oi· 

den hücum etm'ştir . Tcpr,u ateş;le 

ve bir çok tanklarla yapılan lıa 
hücuında düşman çok ağır ka· 
yıp~a.ıa airam1ş. moharebe mPy• 

danında t•lı ip edı mi;; 11 ı.:oK 

bırakarak reri çekilmek zorunda 
kalmıştır. 

-
Siyam hükumet merkezi 

Bangkok 

A~kara radyo gaıetHi 
Pasifikte uykuda bulunan bazı 
"'.emur_1arın horp divanına çe 
kıl111e5ı Amerikadı istenmektedir. 

Beyaz ıaray, ani J 1poo ta· 
ırruzundan Berlini meı•ut eden 
bir tebliğ neşroylemiştir.Bu teb· 
!iğde, Almanyaoın Japonyayı 
Amerikayı karşı kışlurtmak için 
her şeyi yaptıiı iddia edildikten 
soara, rayenia Avrupaya Ame
rikan yardımını keımek oldoıfu 
belirtilmektedir. Teblii fU cilm 
lelerle bitiyor : 

c Berlin ıldanmaktadır.Çün 
lr.ü Amerika eıkisi gibi AYıupa 
ya yardımına d•vam edecektir.• 

• Meşhur tayyareci Lind 
berg. Japon tecavüzü karş11ıod.o\ 
beyanatta bulon111nş ve bilhassa 
demiştir ki: 

« Silihlı bir tecavüze uğra 
dık; ıiliblo mukabele edeceiiz.• 

Amerikanın harbe girmeıine 
aleyhtar olan tayyarecioin bu 
sözleri, tehlıke anında röıteri
len Amerikan tesanüdünün bir 
delilidir. Amerikada bir çok in· 
firadcılar, Avrupa harbine mü 
dah'lle aleyhtarları, hükilmetin 
siyasetine ve harp gayretlerine 
biitüa mevcudiyotlerile müzahe· 
ret edeceklerine dair beyınna· 
meler oeıretmiılerdir. 

E•ki Amerika cumhurroisi 
de bir beyanname n•şretmis ve 
ezcümle demiıtirki: 

« Amerikan toplıkları Ja· 
ponya tarafından haince teca•ü 
ze uğramıştır. Bütün kuvvetimiz
le çarpışmak lazımdır. Bir vazi 
femiz vardır: Bu hücumu yen· 
mek. Nerede gerekirse orada 

çarp' şacarız. Birlik göstermeli 
yiz. Birlik göıterip bu harbi 
k11ıtiy~tlft lca?11nacııığız » 

batısında bir noktanın zabtı ve 
hhkimiyle neticelenmiştir. Bu çev· 
ıede birkaç tıınklı 2000 kadar pi 
yadedeo mürekkep bir düşman 
kuvvetinin ileıleme teşebbüıüne 

topçumuz engel olmuştur, Hııdut 
çevresinde kayde değer önemli biç 
bir hıdiae olmamıttır. 

Ş u ıııı «:il a ıııı IB uı ını dan 

MUHTEKiRiN OLUMU .. 
YAZAN: BiZ 

Ha~i~, suçluya .. baktı: Yarlı kırçıl 11çları omuzlarıua dö<ülınüş •• 
, , b'kırlı_ oakalı, goğsünüo ihtüae bir at kuyrni'u g bi düşmüşıü Ka· 

Hra'.lc
1~1 ır go.ılUk (Özlerini örtüyordu •• Baykuşa bonziyen yüıü ır.or:.uJçtu. 

a ım tok hır ıeıle : 
- Adın, anyadın ne?. Dedi. 
M•bkeme aaloou - k d I • ,· d d" d"'- d ııu aızıoa a ar do duran halk, kuyruır\ımın üze· 

ın e ım ı" oran uz b' la b . yoıdu.. un ır yı na enzıyen suçluya kin dolu ırözlerle bakı• 

d 
-: Addun muhtekir, soyadım mabtekirdir, diye cevap verdi. Sırıtıyor-

u .. agzııı a di•le . '- d k b b 1 kirle dolu 
0 

• rı, "ının an çı an ir ıçak g bi parlıyor.. çl kıp<arı 
_ K zua tırnaklı parmakları, durmadan aakalıoı hrayordu .. 
_ Yç yaşındasın? .. 

lidenb . aşımın kıç oldıığunu bilmiyorum. Dünyada alış veriş icıd edile• 
••Hı yaşadığımı bıliyorum .• 

- ıngi mıllettenıin? 
- Hangi milletten., Hangi milletten? .. No bileyim bea .. Her mllletteo~ 
- Nerede doğdun?. 
- Bana dokuoulmıyıo her yerde ... 

S 
- Bu ne biçim cevap? .. H•rkesio olur da ııenio nasıl milletin olmaz?. 

aa nasıl olar da her yerde doirabil' . ? S d 1• . . ? B d r . . • U'llD • ~n e 1 mtıın .. 
bir .-;y 8~01 e 1d~eiılım aayın bikiml , Ş.mdiye kadar bundan do(•u biç 

" yeme ım .• 
- Ne iş yaparsın! .. 
- Ne iş mi yaparım? .. Sadece dalavere. 
- B.u .da ~aaıl lal? .. Dalavere bir meslek m'? .. Ben sana ne iş ya• 

parsın yanı ne ıle ge · · · d' ? 1 çınırsın, ıyorum ıen bana ne covaıp veriyorsaıı .• 
ani "'j Daleverek dedim ya.. Dalevere benim mesleğim.. Mademki 

aşı mı yor• açı ıöyleyeyim : 
T ~c~za alırım, pahalıya ıatarım. Çoltlr.en alırım, azken ıatarom .. 

era.zı'."~n kefeleri birbirinin eıi dej-ildir, sonra diıhemi de yoktur. Hor 
keı ıkı uç daha beş eder der boo yirmibeş .• 
Herkes ii<i dola Qç altı eder der ben yüz altı derim. Gaza, sirkeye 
kuyu 1Dyu; una ili toz, buğdaya toprak, kom, yağa un karıştırırım. 

Parama faizi yüklettim mi, o kara sinek ürer ribi ürer, ço(ahr .. Şey· 
tına külih satar, kapımdan çıkarken batından çırparım .. Bu kadar 
kilimi, yok11 daha anlatayım mı? .. 

Hakim salona bir göz attı: 
- Divıcılar ne diyor ? • Diye sordu. 
Salonu dolduran ballı. hepbir •tozdan bağırdı. 
- Sayın bikim, bunlar yaptııfıoın dörtte biri .• D•ha anlatım, daha 

aolatsıol.. • 
Bu ıözler, auçluva sanki birer ok ribi •aplanmıotı. Rengı sarardı, 

titremeie başladı. Demek yaptıklarını başında• sonuna kadar l-ilenler 
vardı.. Gittikçe lt111lın birsesle : 

- S •yıo bakim, dedi ben yalnız tek başıma hiç bir şey yapamam. 
Ne yaptımıa hep şu biraz evvel baj'ıranbrın yardımı ile yıp tım. 
Onlar aldınmağı istediler. Hatıl beaim arkamdan bile koştular. K·~l
arını emdim. Amma şimdi rözlerinin açıldığını anlıyorum. Artık benım 
için ölüm •. Ölüm .. Yaklaştı. ı d Bo ıı 

Muhtekir birdenbire yere yuvarlandı. Herkes başına teop an 
1
• Y 

daha uzun görllnQyorda. Uzun saçı, ıakalı ile, yere düfmDş hır 
sokak sllpQrgeıioi andırıyordu. O artık başka bir yerde doğmak 
QHrO ölmllftQ, 

1 



G 1 J 
loailtere aleybirıe ·ç•n ıeoe I ~ • 

H tfer. p.,. P O L 1 T K A bir ittifaka ka 
ten arastada bir _ dar gidecek mi· 
gö ü~me yapı. AJ F dir? Eter harbin 
mıftı. Bu müoa- ID8D • raDSJZ dabayalunlarında 
ıebetle bir çok bulunan Şarkta 
dedi koJalar da anlaŞM8SJDa ve Gupta moha· 
çıkmıştı. Fakat rebe vak'alarana 
aradan bir HQC d og" ru mu ? daha iyi fahit ol• 
i' çti. HilA orta- maları muhtemel 

da mü•bot bir eser k.oymaia mu· balanao Viıl zimamdarı Almaoya· 
vaff ak olunamadı. Banan ııebebt nın Sovyet Rasyaya kar41 zaferiH 

edir tabıi bizce meçhuldür. Bel· kat"t olarak inaomıılar ve Almao-
ki iki bükOınet araaıoda o uman· ya ile lngiltere arasında da ma· 
daoberi giı.lideo gizliye müıakere- harebelerin çok uuyacıjına ihtl· 

reler devam etmiıtir. Belki de mal veriyorlarsa böyle bir ittifak 
etmemiftir. Yalnız ba sahadaki beklemek mümkündür. 
haberler du•mu,, havadiıler keıil· Belld Viti erkioı bu ittifakı 
mışti. Şıaıdi logi _ YAZAN ingiltereyl bir sal 

lizlerin L bya ba I ı 1 ha yaklaştırmak 
rekltile Alman D p L Q MAT Omidiyle ıiyaıi 
Fransız konuş· bir oyan olarak 

maltırı tekrar canlandı. Biliodiii da yapmak iıteyeceklerdir. Çünkü 
üzere Fransız devlet reisi marf'fal Fransa talba mubtaçbr ve böyle 
Poteo'le Alınan mareşah Göring bir ittifakm logiltero aleyhine ha-
ara11oda S ıiot · Ftoreotioe'cc bir kikaton büyük ehemmiyeti de in· 
fÖrOıme yapıldı. Yine gelou ha· kir edilemez bir ıeydir. lbtimalki 
vadıslere göre bu ~Örüşme uzun Vili yine de böyle bir ittifakın 
sürmüş, uzcn sürdüj'il kadar da açıklanma11ndaa çekinecek ve fa. 
samimi bir bava içinde cereyan kat şimali Afrika milltemlekeleri· 
etmiftir. Koouımalarıo mloa ve nin loıiliı:ler tarafından JfPIİoe 
themmiyeti hakkında Vifioin ifral mani olmak için de Almanların 
altındaki yorlerdeld ma•abbaıı yardımma ıığınacaktır. B~r1io için 
dö Brioan şu ifadede bulunmuştur: muhakkak olan birtey vana, o da 
c Bıı konaımadan fevkalade ebem- Almanyanın Franıaya ve Franunm 
m•yetJi bir şeyin çıkabileceti ma- Almanyaya fedakirlak yapmak mec 
bakkuktır. » Mareşal Göring de buriyetinde olmalarıdır. 
ona ~ana ıöylemittir: « Bu konuş. Aıakara - a 
manıo oeticeainde iki memleketi 
miz içın faydalı şeyler elde edile· 
ceğioi ümit ediyorum. :ıı. 

Bu ıözlordende anlqıhyorki 
iki devlet adamı arasında ceçen 
bo milzakerelerio mevzua ve mi 
nası biç do küçühülemiyecek bir 
derecede eheınmiyetli ol1a gerek· 

tir. Zıra H tJer ve Peten görüş· 
melerındon sonraki zaman içiode 
bütün bıdiıelf'r ba iki hükQmeti 
biribırine yakla;tırmeia amil ol 
moıtu~. 

Muell bu Amiller ar&11oda 
Frans nan abluka karşıa1nda uğ"a 
dıi'ı açlık ve sr falf't vaziyeti, fo 
gi ız basınının ve I, g•liz devlet 
adamlarının V•şi hik(hıeti alev· 
bindeki sert ve atır neşriyat ve 
ıöz tarza, Vışinin Almınyanın 

eli11den esirlerini lı urtarmak. raye. 

ıi, Alroanlarm Sovyetlere kar•• 
mücatleteye riri,ıuesi, son c.!arak· 
da l ıgılı&leıio Tannı ve ıimali 
Afriıtadakı Fran11z mlhtoaılekolorl 

için bir tehlllr.e teşkil etmesi 1ayı· 

la bilir. 
Tabiatilo Son Loranı'dı Prten 

ve Göıiı 1r aruıoda yapılan fÖ• Oı· 
meı in eıa1101 ve t•fetraahtı bi&. 
meje imk.an ynktar. Fakat ba ko 
DUf"Oalarıo ortada 1rörOneo bıı .. y 
d ;un z hadıeeterle İJfiJİ olması da 
Çok a.ulıtemeldir. 

Kabul etmek llıımdır. ki bu 
fÜn dune nazaran b•m Fren•• Al 
maoy~ya ve hem de Almanya Fran 
saya daha motıt ç bir durama gir· 
mi;tır. Çün• ü Fransa açtır. Fran 
sının 1,5 ııuly\Jndao fazJa çoculı.ları 
Almısr yanın esirıdir. 

1 nglllz tudbolcuları 
latenbula glttller 

Ankara 9 ( Hosıııt muhabirimiz. 
den ) - Şehrimizde dört maç ya 1 
pao ln&'iliz fodbol takımı ba ak• 
famki trenle lıtaobula hareket et· 
tı. Miıafir sporcular lıtaobulda 
F onerbabçe ve G,latasarayla tek· 
rar karıılqacaklardır. 

Çamurdan kurtar1l•n 
ara roılar 

Ş ~brin iç kııunlarında bulanan 

bam toprak ara yolların çamordao 

kartarılma1ın• betediyoce büyük 

bir hızla çalışılmaktadır. Retad 
bey, Hiirriyet, Çıoarh ve Döıeme 
mahallleerindeG sonra Türkocı iı 
maballesınin ınübim bir kısmı ta. 
mamlanm"-b• 

Ôoilmüzdeki rOnlerde Ali do--

de, Saca zade, Bakırsındı ve tJtik 

111 mahallelwinin çok fena olan 
yollarına da çakıl döktı•ecelc, icap 
edenlere ycya kaldırımı yapılaca~ 
tır. 

iki vurguncu mahkGm 
edlldl 

K11p•h çarııda manlfatoracı 
ŞeaeU otla N san E man ile teı· 
r•btan R bimo;•a 1 hak, 71 ka. 
raşa 1&4ılma1ı lhlmrelen tok enli 
baamayı 130 karuta 1atarak ihti. 
klr yıphlllarıodan mahkemeye ve. 
rilmiıludir. Aıliye ikinci Cezada 
vapılao duruşmaları neticesinde 
Nıuo E· man'ın 4 iüo hapsine ve 
34 lira ajır para ceza11oa, İıhakın 
8 rün hapsine ve 51 lira para ca· 
zasına mahk6miyetlerioe karar ve. 
ri.lmiftir. 
Ayrıca ticarettianeleri de 16 gün 

kapııtılmı4tır. 

~ 1 Polis ~omanı 

BUGON 10 Birhıcikinun 1941 

1 Askeri~ 

Rom el 
tehlikeyi 

atlattı 
Bu b ,ftanm harsı 

lngilizler harekatını hUli 
ganlıı 1.,,,,.. t k için /cet _ .. 1a eme 

gaz~n; Şarkta ve Lib· 
".,en bırın vada beklenil• 
cı ravundıı meyeo harp ha 
kazanamadı· reketlerile cep · 
lar belerin karmak• 

rııık bale g .. ldijini söylemek en 
notro bir ifade olur. FaJbakika 
Şarkta aylardanberi titiz bir ioti 
zam içinde devam eden Alman 
ilerlemeıi ıimalde yine Mo,kova 
yı sarmakta ve cenopla irtibatını 
kesmekte iken, cenupta Kafkasya 
ve Volganın kapııı olan Roıtof 
bir Sov et taarruzile düstü .v• 
bundan •onra da Şark cephosın · 
de en mühim rolü oynayan Al· 
man sat yaoı ve Doneç havzası 
yeni taarruzlar karşısında sarsıl· 

1
' makta yani Almanlar Şuka do~ 
ra ilerlerken cenupta rarbe dog . 
ra ricat etmektedirler. 

Cephelerdeki birinci karışık· 
lak burada, ikinci karışıkhk da 
Libyadadır .• 

Herkes lnrilizlerin mühim ha· 
zırlıktan sonra Libya-Maıır bu 
dudandaki Mıhver cephesini şark 
tan, cenoptıın ve cenap hatadan 
kavrayan bir hareketle ihata ve 
belki imha edeceğini beklerk.eıı 
on beş günlük bir muharebeden 
ıoora Mihver vo lngiliz cepbeıi· 
nin nerelerde bulundulcl:ırını, kiınİ!ı 
kimi ve nerelerde çevirdiiini kestir 
mek cidden müşkOl bir bal almış, 
hele bu cephede karışıklık •on 
haddini balmıqtur. Solloın ve H&I 
faya boia:zmın çevrildiğini, için· 
dekilerio imha edilmek üzere ol 
duğuou lngtlizler ilin edip durur 
keo, öteyandan Almanlar bir Ye· 
ni z~UAnda tümeninin Tobruk'uo 
cenup doiasuoda çevrildiiinl, iın 
ha veya esir edildijioi bildiriyor 
Jar. Libya muharebesinin mihver 
noktasını teşldl eden Sidi R ,zak 
ın iıe her gliıı baıka bir ele reç 
lifini öj'reniyoroz. 

Bu karışıklıkların tarzı ve ne 
ticeleri ayrı avrı olmakla beraber 
ıebebioin tek olduğoou peşinen 
ifade adalimı Ha.bin icanlar.ıNn 
tam olira~-yenne ıt~ttrlrmemm, 

asıl galebenin siyasi veya p•ikoJo 
iik dü~üncePere feda edilmesidir. 

Ş trk cephesinden başhyabm: 
Anlqılıyor ki Al11tao lnş kuman· 
danhiı Moıkovanın d\i1me1lode 
ki moazum pıiko'oj'k tesbi röz 
Önünde tutarak bununla mDna· 
ıip muazzam kavvetlerl Moıkova 

~karıt1ında toplamıı ve hakikaten 
bu kara kııta alda retirilmiyecek 
f edaklrlıklarla bu ce phodeki iter 
lomeyi devam ettirmekte buları 
mq ve her halde bu maksat için 
aai yanından da kuvvet almıştır. 
Daha doi'ruıu 1ai yaoının Roı 
tofa kadar ilerlemt!li dolavıııile 
bo mıntalıaoın sükOna kavuşttığo 
na kani olınuf ve merkez cephe 
ıine ehemmiyet vermişti,.. 

Buna hisseden Sovyet başka 
mandanlıiı ve bilhassa Tımoçen· 
ko bu ileri çıkmış kuvvetin colu 
rerlsioden mühim bir darbe indir 
miştir. Almanlar ricat etıne" tedir 

( Dnamı ilçüncllde) 

-~.'-'CiAHiLi HABERLER 
. ,• .• . ... 

Adliye Vekaletinin -~ir t~~jm_ i 11.·· _ __ . - ~- Kahra men erlerl· 

M a t b u ala r la ,-_~_:_b '_!'r_n ,'_:_~·!_·: ..... ı-
Kabramaa ukerlerlmlıe kaılık 

işlenen suçlar ~2:·~~;:·~·-·· .. 
--

HAklm, ehllhlbrenln 
mUtaUlasını almadan 

verebilir 

rey ve -
hUkUm ----

Ankara 8 (Hususi malıa:birimizden) - ~ -
Adliye V ekileti müddlumumlliklere, matbualar vuıtasile iJlenen 

suçlara dair şu dikkate dt>jer ti111imi J•ptı: 
« Baıı mahkemelerde matbualar vasıtaıile iJlenen saçlarda ehli 

hibreoio rey ve mütaliası alıomalnızın hikim tarafıodan dojTadan 
doğruya hilküaı verilemiyecejioo dair yanlış bir zihniyetin bakim olduğu 
ve hatta ya:ııda suç mahiyeti mevcut olup olmadığınıo da halliniıa ebU 
bibrevo bıralnldığı görülmüştQr. 

Gördüğü davanın hakiki eblihibreıi bikimin kendiıidir. Kendisinin 
halledebileceği bir meııelo hakkında blkim ehlihibrenin rey ve müta
liuma müracaata mecbur deiiJdir. Ehlihibreye mOracaata lilzum ve 
ihtiyaç olup olmadıj'ını hikim bizzat takdir eder. Ancak ibti1asınm 
haricinde kalan meseleler hakkında ehlihibroye müracaat eder. Bunla· 
rın rey ve mütalialarilo de hiç bir zaman mukayyet deiildir. Ehli 
bibrenin reyi kendisini tatmin etmeHe meseleyi başka bir ehlibibreye 
de tetkik ettirir. Mııtmain olmak için ehlibibreden lilzam ıördlljii 
1nütemmim izahata alır. Muhtelif ehllhlbrelerin mütearı:ı: reyleri kartt· 
ıbıoda eabaıoı :ı:ikr• tmek ıuretile racih olan reye itibar eder. 

Bilbıı.ssa hi Hsenio ıuç teşkil edip etmediii, ıuçluya ıuçun isnad ita· 
biliyeti mevcut olup olmadığı hükmen halledilmek icap eder. Ba suretle 
bir eseria noat v'l Uim eseri o1up oJmadıj'ı ve ilrililorin istifadesi için · 
neşredilip edilmedii'i ve ntşir vuıta ve mahalliyle e1erio mevzun ara· 
sında mün&1ebot mevcnd olup olmadıi'ı gibi haıualar hikim tarafmdao 
doğrndan doğruya halledilmeyecek bir mahiyet arzederse bu noktalan 
ehlihibreye h11llettirdi~teo ıora eserin milatebcen olup olmadıtıoı ve. 
ya hakaret teşkil edip etmodii'ioi kendiıi takdir eder. Bioaenaleylı hi· 
kimlerimizin bizzat haJletmeie muktedir oldukları me1eleler hakkında 
ehlibibreye müracaat etmeleri vo bilba11a ibtisa1larının yetmediii nokta
larda ehlihibrenin rey ve müt•laasına müracaat ettikleri hallerde do bu 
rey ve miltaliaları takdir ederek hadisenin ıuç tqkil edip etmediii ve 
suçluya iıoad kabiliyetini baiz olup olmadıtı ribi ehlihibrenin 1allbi
yetine dahil olmayan haıusatı bu rey ve miitalAalardan İstifade etınek 
suretiyle biuat halletmeleri lcabettii'inden bu timim dairesinde moha· 
keme vazifesinin ifaıı lilzumu bildirilir.» 

49625 
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100 
100 
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50 
so 
50 
50 
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20 
20 

80 Oiinkü yeldln 
SaUh Zeki Bujay 
Süleymaa Kirmen 
Dakür oila Yuuf 
Yanmca köyü balkı 
Oiyap Da'kür 
Ha•ao Da'kür 
Mehmet Da'ktl! 
Şahat çiftci 
Çayb köyü lıaJkı 
Hüiniyo Yakıcı 
Emine Özlüçelik 

15 AbdüsseJim kuyumcu 
10 Mesut Nardah 
10 lbrahim 
10 Ahmet Delen 
6 Boco köyü halkı 

Mehmet Dioar, Ahmet Varol, 
Şemsettin Atahan, · terzi Fikri, 

Mehmet Ercek beoaJaci, Mehmet 
Soydemir, Al:Klanaluaarı Gnlery&z, 
Cabbar Çevikez, lbrabim Y alpo· 
kaya, teni Mehmet Sezeo, ve 
Bahri Ôzkul ~er lira vermlıl•r· 
dir. 

Teborruat devam etmektedir. 
Umumi yekOn 50424 lira 80 

karıqh:ır. 

• Aokarada!' bildirilditfoe rö· 
re, ba sene ekim vaziyeti • l'eçeD 

ıeneye oazaran•daha iyidir. lıkba· 
bar ıeriyatı içio .' ılmdiden tedbir· 
lor alınmaktadır. Şeker iıtibuJini 
artırmak ve kolaylaştırmak .iııkaa· 

8 e ı e d i y e & caddeyi 
daha i-simlendirdi 

· dile hazırlıklar yıpıhyor. Almanya / 

ya ıiparif edilen mühim miktarda 

Şehir mecliıince l~ caddenin 
adlandırıldığını önce yazmıştık. 

Meclisin son topf antısıoda, in,a 
ve HHh tamirleri yapılmış ve ya. 
palmakta bulunulmuş olan diier 
altı cadde de lıimleodirilmiı ve 
Vilayet makamınca ta1dlk edl· 
lerek katlleımlştir. 

Y eul adlandırılan caddeleri 
m İZfunlarrlı : 

1 - Sebze hali. M'rza çelebi 
arası yoluna l O >alar] caddesi. 

2 -Karulr.ÖprD . Hacıbayram· 
Mirıaçelabi arası yoluna (Karaca
t>ila"] caddeıi. 

3 - Mestan hamamı • S•bze 

Beledlra ekmek tlat· 
ları Uzerlnde etUt 

yapıyor 
Hallcımun oaha ucuza ekmek 

temini için yeni gelen buğday oo· 
Jariyle t.tcrübe yı pılmakta ve f . rınca 
fara verıleo iaıaliye ücreti üzerinde 

incelemeelrdo bulunulma~ tadır. 

pazarı arası yoluna [Pazarlıır] ca,,ı:
dest 

4 - Elektrik şirketi binası 
• 1alcılar araıu yoluna (5 Klnunu· 
1ani) caddeıl. 

S - Türk kuıu • Ordu cad. 
desi ara yoluna (TOrk kıqu] cad• 
dHİ. 

6 - Vali konaiı · Sed araıı 
yol ana l Stadyom] caddesi. 

Bu yeni caddel•rl• 4ebrimizin 
21 aoayolu adlandırılmq bulunmak
tadır. Bunlara &11lacak levhalario 
ba:mlanm&1ına bqlanmı~tır. Yak1a. 
da alAkadar dait'9lere tebliırat ya• 
pılacaktır. 

Un bollanıyor 
Adana için Toprak ofi11odeo 

külliyetli mikdarda butday alınmıı 
ve bunların hüyük bir k1Jm1 ,eb
rimize gelmiş oldutuodan un ıto· 
ku fazlalasmışbr. Bu ıaretle bu 

gün piyasada fazla m&kdarda un Hllfa 
çıkarılabil•cktlr. 

pancar tohumunun y~la Ç\k,rddıit 
gelea h•berlerdeo anlqılmaktadtr. 

• M~oemea kazuuun Kaym· 
dere köyilDde müthiş bir cinayet 
olmuıtur. Bu köyd.e o~ O.aaan 
oila Mehmet Anlaola kilçük br. 
deıi Recep Aralan ~ruıacla bir zey~ 
tin meıelaloden çıkao mGnakqa 
bGyiJmOf, fi kavraya iokillp etmlt 
tlr. 

Neticede Meb
0

met, kardqi Re· 
cebi alb yerinden bıçaklayarı~ öl· 
aormijşt\\r. Katil tatQlmuttur. 

• Ôdemifio Su.bbey köyOa· 
den Durmaş otla dört yaılaruula 
Ma1tafa AU, anoeelolo evde balua• 
madıtı bir sırada evde yanmakta 
ôlan ocaiın yaıuoda oynarken i~l
ne dillmÜf, ve caıyır .cayır yanarak 
ö lmilft6r. 

• Kand11a kaıaııoın O.Uha• 
unla köyiinde kadaı: bir köpek 
15 kadar manda ve ııtm ııırmlf, 
kııdaz allmetleri rösteren havan· 
lar köylü taraf 1ndan keıilmi4 ve 
yenilmiştir. Ba yiiZden 30 kJ4inin 
tedavi altına ahnmasıoa lilzam ha. 
ııl olmuştur. 

:14] DÖRTLER K u L o B o ÇevlrenıMecdi Enön= 

Abluka altında periıan olan 
ba memleket yaşıımak ve karnıoı 
doyureak içm Almanyanıo yardı 
mana muhtaç olougunn ıörmekte· 
dir. Ôıümo mab• Om d· ğıtse de, 
Franıanıa nüfua ıiya1etiode fena 
ve ôlciürilcü bir tetır yapıı 1 genç 
elemanlarını ı. ur t:ırmanııı yine AJ 
ma:ıya ıto anlaşmakla mü Dküo ola 
bılect>ğ•ni enlaa>1ştı1. Akıi takdirde 
bütün Funsanın •şgaJine ve imha· 
sına razı olcnak icap eder. Sa dü· 
şüncelere b.r de .Suriyenio raybo· 
dilmesioden sonra Tunaıun ve şi-

- Sfıin loriltorede çok makul kanuo· 
!arınız •ar 1 dedi. 

tin kat kat üstünde bir ener iiyi muayyen 
bir noktaya isal edebilen ve b?yük ~ea_a. 
fette radyo aktiı şua oe~redebıleo b~r •9• 

taıyoo olacarı tahmin edıJiyor. B~ ıstaı· 
yon hakk.mda söylenenler -1e tovlıd ede. 
ceği kudret hakkında yürütülen iddialar 
çok mübaliiah olmak.la beraber ben va
ziyeti en büyük merciimize bildirdim. Me· 
1ele on meşbor profeııörlerimizdeıı birinin 

Mister HıtHiday'ı röromedlm ... Ve fOfU · 

nüıe ııazaran bir daha da röremiyoce(i 
mi zannediyorum. 

l\ayataodao bıkmıı bir adam... Hallidayau 
hareketioden evvel karuile kavi'• ebait 
oldajılnu ho1aba katanak mOMleyi anla
makta rüçlük çekmeyiz. 

mali A fıikaoın da logiliz taarra:ıo 
karşmnda leh ikeye l'İrmeai bu 
huk.O illOti Almanya ya ıokulmaia 

bıraz da mecbur et111i1 ribidır. Af· 
manyay• relirıce; ba bükOmet de 
Frauaaya mııhraç bir vn•yettedir. 
ÇllokQ ltalyadan hiç bir tabada 
bıç b r tuı 1ü yardım göremomiftir. 

H.atıi bu memlekete ~"eneaıemekte· 
dır. S ,vyet s e f o r i bitmemiıtir. 
Sonra Almauyıı bGyük bir •uıh ta. 
arı uıana ba21rltnmaktadır. Bu ta· 
ar• uz için" Avrupa teaaıı1ldtlı ü 
tawamlaınalt lizımdır. Bu vaziy@tte 
Fransa rıt>i bır de"I :ti ihmal ede. 
mıyecoır.tır. Beld F ran1ayı daha 
başka türlü memnun •tınete bile 
ç llışııcaktır. Zıra Fransa K'bİ bir 
dev etın işt ra~ioi tomıo •d•llledea 
ba zamııoc.ıa Alınanyanıo lok baıı 
na tir Av· upa ht remonyası kur 
maııua imıo.in tasa .. vnr edıl~mez. 
Ôyltı ıcörüııüyor ki Almanya Holan. 
da, P .. Jonya ve Rusyayı "ilhak ni• 
yt:. tıodedir. fakat bunları yaparken 
Fransayı da ikmci bir devlet ro 
luı.de ok,amak za,aretine kanidir. 

Şu halde lllıü.ı ba badi1eler 
iki nıemlek~ti bır birine yaklatbr· 
11aaktadar, AaÔak bu 7aluıılqma 

Sonra Japp ıöze karııtı : 
- Şiıı.ııdi i'ten bahsedelim. dedi. Bir 

müddet evvel M. Poaro bana dörtler iı· 

mi verilen bir teıeklcülden bahsederek 
onları alikadar eden her mevzudan keo· 
di,ini haberdar etmemi ıöylemi4ti. O za• 

m&nlar ben bu işe ehemmiyet vermemit· 
tim. Fakat, Ynzb&Şı Kent bana retip tu· 
haf bir vaka hiklye ettikten ıonra kendi· 
aioi alıp ı 11 haydi öfte iae M. Paaroyu 
ziyarete ridelim" diyerek baraya setirdim. 

Paaro yflzbaJıya dönda. O Cfa töyle 
söze başladı: 

- Bir mllddet evvel Amerilao aabil· 
lerlade bir kaç torpido ve kravaıörtlo ka• 
yal~klara çarparak ne ıekitdo batm11 ol· 
dogaoo ltitmifslniııdir, •lbettel Ba vaka 
J -ponyada •Dba ~ Ml>iik bir :ıelze. 
ledoo IOllf'a olmuş ve -ba km \Wal .._ 

mlltbif yer 1arau1tıııam deniz lzerinde 
haeale retirdiii ani bit fırtınaya hamlı· 
dilmiJti. Son zamaalarda Amerik'ada yapı· 
lan bir taram& hareketinde f aııpterler ve 
:şüpheli adamlar yak.alanmıı ve ba hadin 
yelli bir safhaya rirmiftir. Bunlardan elde 
ettiiimiz bazı vesikalarda dörtler denilen 
bir t9f0kkiilan adı reçaıekte ve çok bil· 
yük kadrette bir radyo oeıir merkezinden 
aatlak bir -t•-kilde bebHdilmekte idi. Ba· 
DD11, bafGne kadar w.ia Nllea ••iU.· 

tedkikioe arzedildi, Baodan bir müddet 

evvel bir lo,.iliz profesiSrUoUa Londra fen 
akademiıi huzurunda bir konforanı vermiş 
oldafona öirendik. O ıam•n prof eıörün 
meslektaıtarı onun sözleriııe aldırmamış 
lar ve nazariyeıini çolc k•pah bolmuılardı. 
Fakat, bu profe1ör, berkoıin,imkioıı:ı: ad· 
dettii'i bu moaele üzerinde tedidklorine 
devam etmiş ve nihayet iyi neticeler ve. 
ren bir kaç tecrübe yapmış olduğuna illa 
etmiştir. 

Paaro merakla ; 
- P•kl eotlra n• oldu ? diy• aordu. 
- Nıbayet o profeı5rle bizzat benim 

relip rörü~mem kararlaştırıldı. Adı Hal· 
Hdaydır ve genç bir adamdır. Ben kendi· 
sile temasa geçecek ve vesika1ard11 ilmi 
reçon ,r ıevln " hakikate uygııo olup ol· 
madığıoı soracıağım ... 

Bu 5efor merakımı bon de yeneme· 
diın : 

- Peki doiru mu imiı ? 
- ltt• bana öfrumtk kabil olaadı. 

Burada Y app ıöze karıştı: 

- Yüzbaşı, Hılliday'm ortadan kay· 
bolduğonu söylemek iıtiy'>r •.• 

- Ne zıımao? 
- iki ay evvel. 
- Kavbolduiu polise haber veril· 

miş miydi ? 
- Elbette. Karısı çılgına döamüf bir 

halde bize koşmıq ve biz de her çareye 
baı vurmaıtak. Fakat evvelinden arqbr· 
malarımıır:ın lnzam1Uzlutuna da kani bu· 
luaayord11k. 

- Neden ? 
- Bir adam bu tekilde ortadan yo. 

koluna poll9in mndabalesi bir netice ver. 
mez. 

- Sözlerinizden bir ıey aolaııııyorum. 
- Halliday Parİlt.e bolanayorda. Bil-

mem haori Umi araşhrmalar için oraya 
gitmişti... Erk.ekler daima ara.Ya böyle bir 
behane karıştırırlar. Fakat biz onun orta
dan kıybolaıasıoa mina vermekte rDçlGk 
çekıniyoraı. 

Ya bir <ayq lluajına kurban gitmiş· 
tir ki bo takdirde ona balmaktao ümidi
mizi lceıımek ir.abeder... Y abat da kendi 
auusile isini kaybetmiJtir ... Fakat bu ikin· 
ci tık bize d.ha normal bir hldiH rfbi 
ı&rQnGyor ... Çtıald Pariti billnbıls •• • iv 

Puaro dü4ünceli bir tavırla : 
- Kimbilir ? dedi. 

Amerikalı garip bir tarzda Paaro'ya 
baktı : 

- Rica ederim. Şa Dörtler ne dem•k 
mit iıab eder mialni~ ? 

- Dörtler bir Çinli'nin batkaolaj'ın• 
da bulunan beynelmilel bir kumpeoyadır. 
Numara ( 1 ) l ba Çinli temsil e4iyor, 2 
numara iıe bir Amerikahdır. 3 aa .. ra 
bir Fransız kadını. 4 numara da "celllt" 
vazifesi rören bir lnrilizdir. 

Amerikah r•rriibtiyari bir 11hk çaldı: 
- Bir Fransız kadını ha? HaWday 

da Fraruıada kayboluyor ... Mabakkak b1111· 
da bir it var. O kadının İlmini bitiyor 
musunuz ? 

- Hayır ... Onun hakkında biç bir 
ıJ•Y bilmiyorum. 

- ~ akat şebekenin faaliyeti çok mu
azzam olacak dejil mi ? 

Puaro bqile tatdilıı: etti. Sonra ıaua· 
ıun üstünde duran kadehleri ııraya koydu. 

Heri 4ey maotazam rörmek Jevdaııa
Jan bir tiirlil wu&'e,emezdl. Amerikab 
ı&sGoe chwam etti : 

-o.... • ..,_ 
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~:~IDI~illJ 
~ w'!tJ-;~-ilEJ fi]J ~ il n. 
YeŞilkögdemura 
da erengavrular 

Yazan 
ULUNAY 

• .11 • • • en kara baht· Kaderin mioasız ve amanoız sı esıoı yıy el 
lı çocuklsr hakkında yazılan bir yazı üzerine evv : 
ki ırün Y eşilköyde çocukları kurtarma yardana zıd· 

Ü "'md• ~ok omu yarete çaiırıldım. Ba rörOŞ y reırı T 

verici duyanlar uyandırdı. . K' 
0 Hiı; bir illet, mlnevi butalı1dar kadar ılrayet edici doiıldlrb. il ~mis ~ 

b't' 'kropları ırıç erıo sizlikle, yoklollakla, sefaletle kaynaşılan bu ma 1 ın mı il 
• .. - f k b ·•· larıo Adem o"'u arı ara· " mıkroıkopu ile ., gorulmeı; a at u mıdop ~ • 

• b' ·ıı . - des'ıude ıranırreo • uırraaılf sında yaptıırı yıkıcılık bütün ır mı etın rov 

ıuuvlar belirtir. . . fk ti 
Sefalete mahkGm bu yavrular mücadele ile d•ğil tedavı ıle, şe a .e. 

muhabbetle lmrtuluyor. HültGmet bu bayırlı itin başına bir doktur getır· 
mlş,bu baba adam onların yaralı yüreklerine merhe'." çalarken ba ~uta 
rablardau taşan bahtsızlık havası onu da sarmış, halın~e ~avrında, . ıozOn· 
de sohbetinde hOzünlü bir ıefkat var. Müe11eae, Y eşılkoyün deuıı kıyı· 
ıı tarafında yüksek bir binadır. Bina ırüoden ırüne adedi çoğalan ç.o· 
cakları barıudırımadıiı için arkasına bir başka11 daha yapılarak genış · 
letlllyor. Yapı müddetince çocuklar Yeşilköy ilk okulunda ıecellyorlar. 
Her ıran sanat atelyelerine ırelerek kendilerini hayatta kurtaracak bir 
altın bilezik edinmek için çalışıyorlar. 

~~~~~~~~~~-

Öt ren ilen sanatlar, terzilik, kon vesilesi olmıyacaktır.• 
daracılık, maraoıroılıık ve demirci O•han Seyfıleri, Yusuf ziya· 
likten ibarettir. Maranırozhanede ları, Faruk Nalizleri böyle, c bir 
itibmamlı yapılmış arkalıkıız iskem· kalem geçtikten sonra •, Hallı.ev· 
leler, terzihanede işçilerin kullan· lerinio blltçesile bol keseden ede· 
dıkları tulumlar, rördüm. Demir· biyat fırkacılığı yapmağa rlrişili· 
hanede bir çok tamir edilen soba yor; alelıııul eş doıt kayırılıyor. 
lar vsrdı. Bunları ustalarının ne Su memleketin yazı llemiode 
zaretl altında hep o yavrular y.a· Türk münevverliiini temsil etmiş 
pıyorlardı. Sınıflarda tertemiz sıra· insanların yarısı aiza alınmamış. 
larda oturup d~rs oka yanların del Ôyle ki, öbür yarısı da, - Peya· 
terlerindeki temizlik, intızam ırörale- mi Salnın bir münasebetle söyt .. 
cek şeydi. diti ıribi -: •Ne yazık ki, bea de 

Hem meıleklerinin, hem de aoılmıııml Kadro harici kalanlar• 
kadınlıklarının iki şefkatli kanadını dan utandım 1 • diyecekler •. Boş 
ha basta ruhların üıtüne geren ıafları ise berceıte mısraaız Lied 
öğretmenler o ka~ar bu mukaddes riler doldurmuş. Bunlar kimdir ? 
wazifeye keodileJİui vermişler ki lıimlerini aaysam kimse taoımıya· 

1 cak. Eserleri de yoktur ki, « oku· 
aylarca okula bırakmııdıkları o u· 

duğuouz, yahut metbini duyduğu• 

auGON 

Nevyork 9 ( a.a. ) - J•pon 
filosu Guam adasını abloka ediyor. 
Düıman Pasifikte Avnıtralyanın 
mandasındaki bütün adalara hil · 
cum etmlıtir. 

Ba adalarda foıfat madenleri 
vardır. Japon beıinci kolu Filipln 
tıkım adalsrıoda ·harekete ıreç 

miştir. 

Luıon adasına Japon a1ke·le
çıkmııtır. Mınilli Japon hava kov· 
vetleri tarafından şiddetle bomba. 
lanmııtır. Dün yapılan hücumda 
110 kişi ölmnıtnr. 

lba'da insan zayiatı 102 ki
şidir. 

Haoag srıltuında Amerikan 
donanmasının kagıbı alır 

Tokyo 9 a.a. Mauilll koyunda bir 
Amerikaı;ı nakliye ıremisi batırıl· 
mııtır. 350 kişilik mürettebat öl
müştür. 

Havay sularında Amerika filo 
sana yapılan hücumlar neticesinde 
bu filo buradaki mevcudun yüzde 
altmışını kaybetmiştir. Şimdi bu 
sularda iki dritnot, bir tayyare 
remisi ve on bin tonilatoluk sını 
fından 6 kruvazör kalmıştır. 

Japon hava kuvvetleri Filipin. 
lerde Rozon aduının şimalinde 
Amerikan orduıanan umumi karar 
ırlhı olan Stot Senbur kalesine 
bücam etmiı, tayyare meydanına 
ciddi ha1ar vermiş ve benzin de· 
polarıoı yakmıştır. 

Amerikan tebliji 
Vaıioırtoo 9 [ a. a ] - Ame· 

rikan tebliği : 
Japon taarruzlarına karşı ha

reketlere Havay adaları etrafında 
devam ediliyor. Bir miktar Japon 
tayyaresi ve denizaltısı tahrip 
edilmiş, kuvvetlerimiz de kayıplar 
vermiştir. Düımaa bilcomuoun S& · 

oıldığından daha ağır olduğu an· 
laıılıyor. 

Perl Horbur'da bir zırhlı bat
mıt ve diğer küçük ıremiler hasa· 
ra atramııtır. Bir torpido mabri-

Japon filosu tarafından 

Guam ...................... 

abloka .... , ................... . 
ediliyor -Japon beşinci kolu 

Filipin adalarında ha 
rakete ıeçti 

AMERİKAN 
FİLOSU 

Havayda mevcu
dunun yüzde alt
nuşını kaybetmiş 

Manilla şiddetle bomba· 
landı; Singopar'a hücum 

1 

ediliyor; Japonlar Maleı• 
ga'ga mur1affakigetli kıı 

hareketleri yaptılar 
'--~~- -~~~ı 

hl berhava olmuştur. iki tayyare 
meydanı bombalanmış, hanııarlar 

tahrip edilmiştir. Bir çok tayyare 
kullanılmaz hale gelmiştir. Hırekat 
esnasında San· F rınsisko' dan bir 
nıiktar bomba tayyaresi gelmiştir. 

Hava takviye kuvvetleri ·a-önderil· 
nıiştir. 

Tayyare genıilerinde ve kara 
tesislerinde tamir işlerine devam 
ediliyor. Guam, Vake ve Honır· 
K0.,ır adalarına d• hücum edilmiı 
tir. Çin'd~ iki yQz bah,iyeli ıröz 
hapsine alınmıştır. insanca üç yüz 
kadar zayiat olduğa ı~hmio edili . 
yor. Honolulu'da ölü ve yaralı 
vardır. 

Manita 9 (a.a ) - Reomi teblit: 
Filipine yapılan son J•poa 

bombardımanında 110 kişi ölmüş· 

tilr. Nikold lield de bir aakert ban · 
ırar ve ıubayların oturdatu bir 
mahalle en fazla hasara utramıştır. 

Mal•zga'ga Japon çıkış 
hareketleri 

Singapar 9 (a.a )- lngiliz uzak 
şarlı. tebliri: Malezyaoın şimalinde 
şiddetli çarpışmalar olmuştur. Va 
ziyet heli karıııktır. lngiliz takvi· 
ye kıtaları bu ırün b up bölgesine 
varmış olacaktır. Japonlar yeni çı· 

kış hareketleri yıpıııaia tDavallak 
olmuşlardır . Tetabahra tayyare 
meydanını elde etmek için yapılan 
çarpışmalar bilhasu ıreco tiddetli 
olmQftur. 

Singapura hücrım 
Tokyo 9 (a.a.)-Japon tebliğiı 

Japon kıtalarının ıimdi Sinıra· 
para hücum ettikleri bildiriliyor. 
J•pon bava kuvvetleri Malezyada 
ki düşman ilılerioe hücum ederek 
bırçok tayyare tabrip etmiştir. 

}apongaga har iltin eden 
hükilmetler 

Londra 9 (a.a.)- Y enizelin · 
da, Y nnanistan ve hür F ran11zlar 
Japonyaya harp ilioı etmişlerdir. Mı· 
sırda siyasi milnaaebetlerini kesmiş· 
dir. M11ırdaki Japon tabaaı tevkif 
edilmiştir. 

Amerika mümeuiller 111eclisi 
lıarp iltinını 388 regle 

tasvip etti 
Vaşington 9 (a.a )- Mümesoil· 

ler meclis' Jıponyaya harp llinını 
bir reye karıı 388 reyle tasvlb et 
mittir. Mubalil reyi veren bir kadın 
mebustur. Bu mebuı 1917 de dahi 
harp kararı aleyhinde bulunmuştur. 

Salvador ve Haiti hükOmetle· 
ri Japonyaya harp ili.o etmişlerdir. 
Meksiko reisicumhuru da parlamen· 
tadan Japonyaya harp ilin edilm• 
sini lsteyeMktir. 

Çnnırldnır'in de Joponyaya harp 
ilan etmesi bekleniyor. 

yormuı. nuz şu yazının sabibı• diyeyim. Ev 
Müdüriln odasında önümde do adresleri!• mi tarif eylemeli ? ter ve ricat eden Alman kuvvetle· R } t hJ • k • yük t.,hlikeyi atlattı. 

ran bir albümün 1ayfalarını çevi- ş ir bahıine ırelınce: rioin bize kadar akseden teşkille· ome e ı eyı Ş•mdi varulma devresinde ne 
riyorum. Bir tarafta p•çavralar için Ho pitonla dahilerin aralarına rine bakılırsa bu kadar mühim bir } ler olacak, İogilizler mi, eski hat· 
do saçları kirden liflenmiı, yüzünün katılan (yahut katılacak olan) bir yeri mildılaa edemiyecek kadar at attı larına ırerilem•t• mecbur kalacak· 
hatları vab;ilaşmiş bir s•falet pıh· yeni şairiıı, ayni mecmuada neşre· zayıf olduklarına da bilkmetmek ( Ba,tarafı ikincide l lar, yoksa M hver kııvvetlerl mi 
tısı. O kadar ki resme bakarken dilen bir eseri üzerinde duralım . t vaziyeti düıeltaıek ic;ia ııeriye c;e 

\hım ae\iyor. Hele daima bir zaaı I H t · ı· "·t ki ma k • b 1ı: • f k bile iire~meden ziyade bir kork11 , _ t k · . I' .. k • arp e çevırme, ızı" e • ilecektır, a artı ılı:i tara ın eo 
« • an af ı» ııtm 1 ınr fG a• aa•ora olan raabtelif kuvvetlerden oivel&ye benaer. A~ kovvet v• di daj'rork: kıt•l•rına ve muharebe 

daynlayor, bu kağıt parçaundaki fiyelerle bHeodirilmiıtirı ~Gazel - mOletekkU birllkl•ria yaai ltalyaa, çok aOratle bllyllk iıter ırörOlobi· hareketine hakim olmalarına ba· 
iaaan yavruıunaa birdenbire sıska · ' " el - ıel - ırel - bedel•, « da· M.car, Slovak, Ramen ordalarınıo lir. Ancak fizikteki maaivell gibi lr.ar. 
kolonu kaldırarak kadere karşı tından - dudaiıodaıı "• « a-•vil bep bu ehemmiyetli yanda toplan· harpteki çevirme hareketi de sat· Hakikat ıadur ki; lorilizler 
yamrafıı uzanacak 11nılıyorl mez- içilmez>. Halk asalüade de mış bulanması mlıteakip karışıklık· lam bir dayanak ( meıned ) ister. kuvvetsiz deiil fakat yanlıı bare-

Ôbür ıayfadald tertemiz ıaç· vezlnll ve nizamlı yazıldıtıoa aö \arın ve ırerilemelerin vakua ırel· Satlam dayanak noktası olmadan ket yilzilnden birinci ravaodu ka· 
ları taranmış, Hvimli bir delikanlı re, demek, aerbeı mıora de~ll. mHine de sebep olabilir. Halbuki oa11l bir manivela tesiri yapılamaz· zaaamamıılardır. Harbin tcaplarıo· 
var lıl tatlı bakıılariyle hayatı ve Kafiyeye ehemmiyet vorılmif,., 19 Ruıya ile petrol kaynaldorı ara 11, yine seilam dayanak olmadan dan lnh;raf keıa burada da loıri 
sizi sellmlıyor. Bir kupleıinde bir ilılOp, öbl!rilnde - eındaki yolların bu aabadan ıe~ · çevirme hareketi yapılanıaz, lideri tedirgin etmiftir. 

3 
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10 Birlnciktinun Çarşamba 
TGrklyo Radyodlfü•you postaları, 

Türkı,.. radyoıu, Aakara radyoıu 

7.30 Proırraııı, ve memleket 
saat ayarı. 

7, 13 Mnzlkı Hafif Parçalar Pı. 
7 ,45 A(an9 haberleri 
8,00 Müzik ı Haf,f Parçalar 

Programının davamı (pı.) 

8, 15 Evin uati. 
8,30/ 
8,45 Müzik Programının aoo 

k11mı (pı . ) 
12,31) Prorram, ve memleket 

eaat ayarı. 
12,33 Müzik: Hicazkir Mıh• 

mındao şarkılar. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 Müzik: Muhtelif şarkı ve 

tilrkiller. 
13,30/ 
14,00 Müzik: Kırışık proııram 

( Pı.) 
18.00 Proırram, ve memleket 

saat ayarı. 

18,03 Milzik: Radyo ciaos or• 
kestrası. 

18,'25 Koauşaıa ( Dış Politika 
hadiseler) 

18,45 Radyo çocuk kulabU. 
19,30 Memleket oaat ayarı, ve 

ajaDI haberini. 
19 45 S •rbest 10 daldır... 

19,55 Milzik: Karı~ık şarkı ve 
türküler. 

20 15 Radvo a-azele•i. 
20,45 Müzik: Bir Hılk türküsü 

öğreniyoruz - H>ltanın lilr ~üsü: 
Türkü. 

21100 Ziraat takvimi. 
21.ıo Müıik: Fuıl lı•y•ti. 

21,30 Konuşma (Sığlık saati). 
21,45 Müzık: Rıyaseticumbnr 

Bandosu (Şof: lhun Kiinçar). 
l . Franz Van Bloa:uişanc•(marş) 
2 . Richa•dy: lspanyol Rap aod•si 
3 • G. Pares: ~icbildo ü ,ertürü 
4 • Pierre Vellones : P , eliid, ve 

Hint dan11 
5 • Frederic Curzon : L' gitana 

(Çardaş). 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

AjaDI Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nııknt boraası 
(Fiyat). 

22,45 Mazik: Cazband (pı.) 
22,55( 
23 00 Yarınki Pr~.ırr•nı. ve ka· 
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ÇARŞAMBA 

YILı\941. AYıll GGnı 34' Kaıını 3' 
Rumi l3S7· lktncltotrln n 
Hicri IS60· Zilkade 21 O ıoırran ota nasıl olmllf da baıka bir Oıl!lp olmu a.. metinden ve bOyük Sovıet aaııayıl Şimdi harekattan öyle anlıyo. Mubtelıf milıetlerden mürek 

faydalı bir fidan ballne ıelaılt ? Llkln 011 parça11nı birlikte O· ile ebemO\iyetli köıııllr yataklarının ru• ki lnıriliz başkumandanlığı Al. kep birlii<lerln fona rolllnil zikret· 

1 
Bu 

1 Dönerken mlldQrlln söyleditl kuyalımı Done9 bavza11nda balanma1ındau ınınlara tlsllln olan zırhlı kuvvet· mok icap eder. Filhakika Polonya, Nöbetci eczane 
sözleri dOılloOyorum: Çocuklar beralıer ... ıelln ylyelimM. dolayı buraları en büyllk ehemmi· !erini çöle ve Mihver cephesinin Çek, Yeni Zellndalı, Avustralyalı, l_,w::,e:,C::;e;_ _____ .._ ___ _, 

P b bnlutlardao kanat taka· d Cenubi Altikalı, Hindli ve d•ha H lk • Onları hayata atıldıkları ıaman em e ... I yeti haiz bolunayor u. ıerisine saldırırken ve dotıtırkeo bir oürO müıtemleke veya domin- 8 eczanesi 
b 1 ım... L 'ıbyadak'ı harekita ırelince 1 b b ı ) da kimseıiz ıralr.mıyoruz, on ara I &il cep e u sağ am me•nedi vO yon ulterlerinden mürekkep olan ( Tarsus kapısında 

iı buluyoruz. Hepsi bizi severler Öpelim toprağı,... ıröğe vara ım burada taarruz zamanı, ye• cuJe ıretirmenıişti, ıonra zaman birlilılariil her biri ve ayrı ayrı -
... buraya sık .. 1ı: relirler, elimizi içimize aksınb. h?~ı d·~~" ·e~ıml rl ve ilerleme iıtlkametleri itibarile ıaıııan çöle daiılmış kuvvetleri!. çok iyi de olsalar harek.ı birliti K'ı ral ık Ev 
"-erler. Teknik ata ı r şıır?, r loıriliz başlı:omatanhtının ı;ok fil bu nıeıned araoıudaki işbirlitini de bakımından mühim müşkllllt do· 1 
"+' bir mecmua ya nasıl basılır I · bulanduır· 0 ma· • "'uracalı:ları ve ha it b Bu kadarı çocuk kurtarma ka· Ş . . 1. 1 kalım - zel karar ar vermış temın edemomişti. 5 re et irllti ol-
rumauan m&aovi tarafıdır. Maddi aır, " yıy~ ım - a B' el bakkalı:. Saldırım da pek cesurane Bnnu ırören Mihver ve bilbas mayınca da muvaffakivetiu kolay I 
yata dokunan istelı.ler ayrıca ya· 
zılmata dqer. 

varalım • ı kafıye sanmış.. ır e ve cüretkarane oldu. Bana da de· Si Alman komutanı zırhlı kıtaları k~lay elde edilemiyeceği aşiklrdır. 
lcadda bulunmuş: c •• ,. nolr.lalayı yecek yok oı bir araya topladı, dağılmış in· B•naenaleyb lnıriliz başkomutanlı 
fi .. • 1 S f'lerl Yalnız en büyük kaide gözden ğın•n diıi'.er bir ıztırabı da Alman-

Sebze hali civarıoda Saydam 
caddesi üzerinde tatlı su tulumba· 
ıını ve elektrik tesisatını havi 
iki odalı müstakil bir ev kiralıktır. ( Tan'dan J • 

Edebiyat 
fırkacılığı 

Faro:Clar, Ziya ar, ey ı ... kı~ırıldı. K•rıııklıiın sebebi de gaiz lcttalarıoı ayrı ayrı ve parça tarın aksıne olarak a 
Sizler Türkçeye bir çeyrek asır· bodur: parça vurarak kendisini saran bü. kuvvetlere malik olm~oıd~:. parça ması . 

danberi hizmetlerde bulonuyorsu· .;~;=================:::==~;;~~~~~~~==~==::::~~:=;;;;;;;===~;;~==========ı• 
Matbaamız müretıip ;iğine sorol• 

;: ~~:;:'.':·::::·::.= • Bedbaht bir akıo··ru··n h.kA es· • :~,;i1;:~Şı:diöt~:~7~~ziov•P:~:s~:: j,-__ ,:.H __ l_K __ ·A-::-Y:-_E __ , J 1 ay 1 
~ 

1.ıanbul Halkıvle• çıkan, hepimlıin olmaaı icap eden ,_ , 

rinin çıkardığ ı «Ye· bir mecmuada ıi:dere karşı b~ ·~· NAKLEDEN: Hiknıef M Ünir 
nitilrk,. mecmua. tırlar yazıldığı için affınızı. d_ı_lerız. llılm==:======:;=======.:;::==;;;;;;1 ;===~C~~;;~~;;,;;;::;,~h~ ==== I• . b• kapı an ezmiye ba hususta tali yardım etmemi.. d""' • 

yor 

aındıııı bana da yolluyorlar. Teşek Şal<irdlerinizin kafiye der11 oırren· Sıze, çöle dll•en bir çiçek, sera b d· . d k b • nıe ıgı ıçin kendisini fena halde muıtarip ve 
K t 1 ~ al ı• e lır enemez, Genç ve a iliyetli olması dola- b ltiir ederim. mediklerine de esefleoiriz. 00 ro • bir yolca ıribi, hayatta yapyalnız lr. ın " meyus alayorda. 

T k k b lr. ıc.1 ııı yuile, ufak delek halk kumpanyalarında fiırü· 
Fakat .... k lehte bulunamıya· ınzluk yüzünden ür çeye . arşı baht ir a törün hiklyeolni ınlataca5 · 1 k Bundan bir mOddet evvel, Cezmi ırene 

,..- b L t d n • ran ı tan tutunuz da 1 yükıek iddialı, olduk~a 
ca"'ım irin beni af buyursunlar. •avr11lan bu bilaiıiılik are.-e ıo e • • • • • • 'dd • memleket irinde bir turneye rıkmıştı. Bir bil· 

" • • • Gü 'd cı i ve biaııye ırörmllt temsil rraplarına va· • • 
Bir menSDr, bir de manzum ya· dolayı da bizzat Tilrkçeden ayrıca, Yirmi sene kadar evvel, Cezmi, zı ~ rıncaya kadar her birinde rol alarak, bir çok yllk şehirde konaklayıp, meşhur bir müollilo 

zılarıaı okudum. utançla, özllr dileriz. i) e tanışmak yolunu bulmqtu . C e z m 
1 

seyirciye kendini tanıttı; takdir topladı. ait pek tanınmış bir eseri lemıil ettiler. Şeb· 
Bunlardan «bir deneme - 18 -Ak,am•daa- y'ırmi iki y .. ında vardı. Güzide on ıeki• sula· N rin yerlisinden tutunuz da, eo mütev•zi ıahw 

-. ibay•t bir ırün, memleket içinden başla 
yılda Tllrk edebiyatı> başlıklı 9 T k H rındaydı. yarak, komşu ıark memleketlerine kadar tur• na kadar ekser ballı:, temıil binuını dodurmuı· 
aahifelik mai<aleainde Bay Sadullah Ceyhan ur ava Cezmi aktörlüte hevea etmiş, bir kum· k k ta. Cezıııi bıı rolde oyoamıı ' i d d o t 1 • 

k s neye çı aca bir kumpanya tarafından kendı'. Arıaoy ortaya orijinal bır tez SÜ· paoyaya intisap etmişti. Yakışıklı, kıvırcı •ç· · I f alkışlaumııtı 
rememlş . AU Caoib'in liselerde Ku· ru· mundan: lı, mavi rözln bir ırençdi. Birçok müşküllerle :~~. iı teki •dildi. Cezmi, tereddütsıız kabııl Bir baft~ içinde ba oyan birkaç defa tek· 
verdlii dera1erin ıınırıoı aşomamıı dolu mesleiinio henüz başlaoırıcında bolnn.ııo Ertesi hafta yola çıktılar. Çıkarken bir yo· rarlandı. 
bl ·ı k k yor Önu"mu"zdeki kurban bay· ve mavaffak'ıyet denen •eyden milyonlarca kılo ı b ı Gü 'd r yazı ı e arıımıza çı 1 

• • onu u up zı eye «Allaha ıaıııarladık» da· Ve bir akıam Ceznıi, teınıilden ıoorı, oab· 
Ôyle ki, bende, kocanın: c - d Ceyhan kasabaıile metre uzakta olan bir aktör. meği bile dnıüomemiıti. nenin arkasına iıabet eden odalardan birin• 

S• d 1 '· 1 b lı: ramın a 1 k kurban Fakat Güzide idn bunan ehemmiyeti yok· • 
oyla ik erimi te.rar a a ayım, köylerden top anaca • çekilip yüzünün makya(ını temizlerken arkad"!· 

evlidım!ıo diye deroe kaldırdıiı dertleri on aün müddetle a· tu. Gnzide 000 ıevlyorda. Yirmi sene sonra ... Cezmi hail aktördür. tarından biri içeri rirerek kendisine 1öyle bır 
bir çocuiun anııla atlıya bir şey 6 1 Cezmiye reliace: Güzideden "hoılanıyor· Şimdi kırk iki yaşında ... Şeklen fazla detiımiş haber verdi: 
ı ı 1 • t'b d dı çık artırmıya çıkarı mış_tır. do deııebilir. Fakat "ıevmek,, asla! .. Bu ırenç deır· ildir O · · 1 k 

1 
b. ıepet er ana ııı ıo ı aaını uyan ır · I OOO 1 " I . b' h · nu yırını sene evve tanımış olsay• - Dışarıda bir deli ao ı, elinde ır 

Ona ıröre de her şeyi• baıı Sela· Muhammen bede i 4 ıra· kıza karşı biçbir zaman ö esıye ır araret ve dınız, derhal teşbi ı ed~bilirdiaiz. Saçları bili meyva ile seni bekliyor. Mutlakı •eni a-örmek 
nikteki Genç Kalemlerin Ali Ca· dır. % yedibuçuk ~emin~t a~· bailılık hisaetaıemlfti. siyah, gözleri ayni mavi parlaklığı muhafaza iıteditini ıöylOyor. 
ııip - Ômer Seyfeddin kombine. çası verilmesi ve ıhaleyı mu· Şimdi burada, kadıu - erkek münase• ediyordu. Görünüşte ayni idi: fakat bir de içe. Cezmi, kendi keadioe a-ülUmıedi. 
•onundan doiayormuş. Ziya Gök· teakip bu teminatın % on ?eşe betlerinin ezeli hikayesine geçelim; Güzide, risloi ıorunuz ... Cezmioln içeriıi bambaıka idi. _ Gönder bahlıD>, dedi. Kimdir. görelim! 
alp, bu hareketi nazariyelendirmiş. iblağı şarttır. Kat'i ihaleıı "b~ Cezmi ile evlenmek istiyordu. Fakat Cezmi, Çünkü bu adam, yalnızdı. Fena halde yal· Bir dakika ıoora, delikanlı içeri ırirdi. Oa 
Bu arada koıkoca Mehmod Emin b nu bi,,bir ıatDau izdivacdan bahıetmiyordu ve bir nızl. Hayatın yeknaaaldığı kendiıini, botacak . d k d rdı Kıvır· 
b·ı ayın 18 inci perşem e gu • selr.ız, on dokuz yatların a a ar va · 1 e ırnme ıritmiş. d mllddet sonra Cezmi, Gilzideden bıktı. Gizli derecelere ııelmişti. Kendisine aid c biriılnin • 

H 1 b h d ·ı· ··ğı d ra saat 14 e ya· 1 b 1 le d cık .. ,,ıı, mavi rözlDydu. . ~ellerden şöy e a ıe ı ı· o e en ıon . ve tatlı bulu•ma'-rıo bütün boyecao arı onun o anmasına o a ar ihtiya~ duyuyordu ki . . . T b ı tutu 1 • ,. • Elinde, Qzeri lı:liıdla örtülü ır ıepe • 

«- Onların mevzuları miipte· 
Ze) kelimeıile izah edilemiyecek 
derec:ede 111üptezeldir ~· Hececiler 
il';llpQ diye andırılan bur ırapun faali· 
J•U edıbl,ıbmıa '9in bir iftihar 

pılacağından talip erın mu· için sona ermişti. Baıka inıınlar gibi olm•k arzu ediyordu. 
k C han Ha· '- d' • · ld "' ' t dü B' k k b' k • 1ı· ı yordu. · - J d diı ayyen va ıtta ey Cezmi, 1<en 18lnı atmış o u5 u san a D· ır er e veya ır ız çocuıra sa ıp o • Sıkıla-an bir tavırla Cezmı) e şoy o e. 

va kurumu şubesinde teşek· yaııında d•h• büyük ve b•yecanlı maceralara matı istiyordu. Hayattan boklediKi ıeyio yal· _ Aanem, bu ıepoti siı• vMmeklıttmı 
kili edecek hey' ete mil raca• ve banlar arasında, Güıideden de gllnl kıı· nız banlar olduiunu ıimdi aolamııtı v. .,.ı.ti· ( Sonu y cırın J 
atları. 1504 !ara lıeodiııi aaınıet sayıyordu. le buaları lemin etınetl aala aklınclaıı re9lr· _ _ 

& 



.. 

• 

4 
8UGÔ 10 Biaiaı l han ~S4l 

-------;.. ... ~ .... .;;;~ .. ..;;;;...~~;;~ ................................................................................. ıı ...................................................... . 
l Tan inemasında iılAlsaraySinemasında= 
f - u Akşa ı ! :=: Bu Aktam := 

SuvnrP. 
8 .30 BU AKŞAM Su'IHUe 

8,JO 
• 

Sinema dünysının en muazzam esen 
Meri• Korda - Vlctor V arconl'nln 
Kudr.-tigle yarattıkları TürltÇIJ sözla 

i tki Emsalsiz Fılm Birden f ı .= t K l F 1 L M B 1 R o EN 

1
, - 1 - ı. - 1 -
ı Her Kalpte lstırop. Her Göde Her Du-lakta Hasret Ateşi ı , : 
ı Bırakım Pola Negrl ' nln S on Zaferi ; 11: Fern•nd Graver Tarafından Mevsimin en muhte9em 

t ·--~~:;:;:;;:=:=~~~==~----· ı Fransızca Sözlü Hissi ve Müessir Filmi 1 
- · Pompeanın son gUnleri =. =-- ı • ı: 

ı ı ı Madam Bovari l ı i i 1 
Mı.ıazzam mizaas ... Mubt,.şrm dekorlar. .. Bınlerce 

fiğüran.. . Milyonlar sarfile vücuda getirilen aşk ... 
Macera... kahramanlık ~aheseri ... 

IUlveten 

ı ı : 
ı ı : 
ı ı • 
ı -2- : 
ı Sinemacılık aleminde şimdiye Kadar Görülmemiş ı : f Büyük bir f'lm, Büyük bir lıeyecan kaynağı i : 

-=---' Gaip Cennet ---
• 

: 
i : Slnem•r• Ahnan En BUyUk Afk Fllml 

Kalpl~ri Titreten Bir Mevzu. Gönüllere Korku i Temamen renkli MIKI MAVS 
Bugıin gündüz motinada 

&O ltil EYlEN !\$!il -
i RALP BELAMY' nin şaheseri ı i 

İ C Casuslar Avcısı -ı lj 
ı Esrarengiz bir -~~aının müthiş ~ac~ralariyle i ! 

Ve Heyecan Veren Bir Yaka. Hayatın Acılarından 

ilham Alan Bir Şaheser 
-2-

Heyecan Ve Kahramanhk Sahne eriyle Dolu 
i 
i 

Stan Lorel - Olivar Hardi f dolu buyuk sergüzeşt Fılmı ı : 
Bugün 2.30 Matinede Mohlkanların Sonu 36 Kısım Birden ı ! i P~k Yakında Pek YakmJa ı 5 

KARA lllA •• • 
1 

Haydutlar arasında 
-----·- -

.L..~---=~~;;::..----·--' 

• C. D. D. yolları U
mum UdUrlUğUnden: 

] - Devlet Demir yolları hesabına Avrupada tahsil 
görmek uz• re müsabaka ile « 20 » talebe alınacaktır. Bunlardan 
ıo u yüksek mühendis mekteplerine mütebakisi de Mühcn
dıs mekteplerine (Tecbnikum'lara) gönderiltcektir. 

2 ._ Yükst-k ı'Jlübendts mekt~plerıne gönderilecek tale· 
be ferı kısmıı.dan yc- tişmış ve olgunluk oiplomasını almış 
lise mezunlars arasındlln, tecboikum'lara g6nderılccekler de 
san'ıı t o ullaıı mt>zunları arasındao ll"Çilecektir. 

3 - Ta ıeb~oio bır kısmı {ruakinı) bir kısmı da (elek-
tril.) branşına ayrılacaktır. Gerek Yüksek Mubendislilc ve 
gf'rek Müh r:ndi::tlik tahsiline talip olanlar hangi branşına 
.a)rılmak i::tt,.Jik.lt' rİnİ d ı lckçrlerindr= bildi;eceklerdir, 

4 ~ Mü.sabdka amtıbanlarına gireceklerin aşağıdaki şe-
ırai tı hall olmaları liz mdır. 

11) Tür kıye C )mburi veti tdbiiyl'tinden olmak . 
h) 1 ürk olmstk. 
c) Buıa~ıcı b;ıstalıklaı la malul olmemalc, sağlığı 
tan olmak. 

d) fyi ah tik ve hal sa ioıibi olmak. 
t") B yaşını bitırmiş. 25 yaşıoa geçmrmiş olmak. 

S - Ta\\pl•.. 2'1 ''l <> t '-.. ~·-- ı. • ..a.7 • ı.... ..m-ı...- :ı
apğıdaki makamlara müracaat edt'ceklerdır. 

Ankaıa'da : Devlet Demır yollan ve limanlara 
hıetme Umum Müdürlüğü 

Haydarpaşa'da : 1. lştetnıe MlldürlO~lloe 
5 ,, kt cı'de : ..,, lşlt-tme tvılldürJütüne 
Baı.keaıir'de : 3. lilttme MüdürlüaUoc: 
Kayseri'de ı 4. İtletme Müdüriüğüne 
Mc.latya'da ; S. l~letme Mi.ıdürli ğüne 

ı Heyecanla AlkışlayacaRınız. Senenin En Büyük Filmi ı : 

ı ı • 
ı YEŞİL CEHENNEM ı ! 
ı ı: : .................................................... : 

: • • • iLAN 
• • • • 

TÜRKÇE SÔZLÜ BÜYÜK MACERA 

Bugün Gündüz 2.30 Matinede iki Film 
1 - Madam Bovarl 2 - Kara Bela 

Pek Yakında : 
Fernand Graver - John Blondel 

Tarafından Mevsimin Biricik Süper Filmi 

KRALAŞKI 

! 
1 
1 
1 

1 
i Adana Belediye Riyasetinden : 

ı - Adana şehri içme su tesisatı için lazım gt-len 5 
adet dalma tulumba kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle 

• •••• 1 
............................... 1 ............. .... .. 

münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli cı2SOOO• liradır. 
3 - Muvakkat teminatı « 187Sıt liradır. 
4 - İsteklila bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

·Ankara Dahiliye Vt-kileti Belediyeler imar hey'eti ff'n şef
liginde-n veya Adana beledıv«-si f .:n işleri müdürlüğünden 
( ll5) kuruş mukabılinde alabilırler. 

5 - ihalesi 13/1/9~2 tarihine rastlayan sah günü saat 
16 da Beledıye bioasmda toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için teklif mektuplarının ve 
sair evralcın ihaleden bir ~aat evvel belediye encümeni Re· 
isliğine 2490 sayılı kanun mucibince makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. 

DOGUANBARI 
Fevzi Güven 

ISKENDE'1UN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan İfte bu anbar müşte• 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 

Telefon 218 
Telgraf dolu •nber1 

1374 1 - 28 

D-- .z..... ._.'-•--'- la•fA ..-.-.lô...,.-• :-.t:..i'°"'~---...U.~lc.a.r..ada 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Hey' eti Feo Şefliğine ı LA·-N 
v~ya Adana Belediye Fen işleri dairesine müraca1ttları ilin 
0ıunur. 1449 21

·
2

·
6

·
10 D.D. yolları 6ncı işletme artırma 

rAd·ana·ve·uaV8TiSTI8.Yiii.H8ikiii8. ·.i eksiltme komisyonu reisliğinden: 
i 1 Muhammen b~deli 3400 lira olan 200,000 adet tuğla· 

Her Ay Yüksek kramlye Dağıtan i nın açık eksiltmesine talip zuhur etmeditinden eksiltme on 

ı HOROZO~LU 8. A d : giln daha temdit edilmiştir. . f l.J. Gl,esl U Y a S Eksiltme 18/ t 1./941 Perşembe günü saat 15 de Adanada 
: ADANADA /SABET EDEN EN BÜYÜK f İflet~o Müdllrlüğü binasında toplanacak komisyonca yapı· 

Adana' da ; 6. İf lctme Müdilrlütüne 
Afyon'da ; 7. ltletme Müdllrlüğilne 
lzmir'de ; ö. lıletme Mudüılütüne 
Er ı.urunı'da ; 1 O. · lıletme Mlldürlüğlloe 

6 - Taııp\erin madde 5 - de zikrolunan makamlara mG· 
raı::aat ed~rek dılt kç· lf"rine iliştıreceklui vesaik, müsabaka 
şartlan ve dığer husu.sat hakkında kendılerine verilectk 
matbu izabnamt-ye vukuf p«-yda etmeleri ve teşebbüslerini 
ona göre yapmaları li11mdır. 

7 - lmtıhan 14-l 942 tarihinde Ankara'da Devlet De· 
mirvollan Cd dair .. sinde yapılacaktır. 

9 - L se muunlan liselerde dsunulan cebir, hendese, 
müst·llesat. fızık, kimya, Türkçe ve ecnebi dilden aan'at 
okulu mezunları rfa san' at okullarmda okunulan Riyaziye, 
fiz k, Kimya, Türkçe ve keza bir lisandan imtihan edile-
cektir. l 476 5· 10 

....................................................... 
• • 
i Sc§laıitço V<aDıılbD çoMELEk 1 • • • i .Saat Kulesi Karşısında ! 
: : 
i Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon İ 
: adın ve Erkek Son Model saatleri· İ 
0 miz de ... eriyle beraber mevcuttur. : 

= r tamirat Kabul Edilir. 1 
i 1225 i ....................................................... 

İLAN • 
Iskenderun Kaymakamlığından: 

Hatay viliyetinin İskenderun kazasının domuzburnu 
(Resülhmzı · ) mevkimde 2 41 l lira l 5 kuruş keşif bedelli iki 
oda ve müştemilitmı havi olmaK üzere bir bap bina 26·11-
. 9 41 tarihinden itibarı>n 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile nıüzayeaeye vazf'dihniş ve ihalesi 10-t 29~1 tarihinde 
t~ke ıderuo kaymakamlığında icra cdilt"ceğındt"n talip olan
ların şartnameyi görmek üzere deniz komutanlığma müraca
at e t ıneleri ve yiitde yedi buçuk teminat akçasmın malsan· 
dığ. na t s lim ve ihale saatinden beş saat mukadd"m tek
lıf mektuplarının kaymakamlık makamında teşekkül edecek ' 
heyete tevditerı ilin olunur, 1463 29 3·o· 10 

: U OZÔ "'/ • lacaktır. Bu işe girmek iatiyenlerin 2SS liralık m~valf~at 
: lkramigegi Yin fl OT g Ugişesi kazanmıştır. i teminat akçalarile iyi huy katadı, kanuni ikametgah vesikÜı 
! Zengin olmak isterseniz mutlaka ! ve bu işi başaracaklarına duir Ticaret Odasından ahn~11 
! y ILBAŞI Pi y N G O bıletin izi Horo- ı• vesikalarını hamilen eksiltme günllnde komisyondan müraca-

atları lazımdır. · · · 

1: zoğlu Gişesinden Ahnız. ADRES 1 Şartnameler Adanada işletme komisyonuna parasız ola-
ADANA ttorozoaıu Pi ango Gışesl : rak verilir. ·ısos 

=••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••• .. ._ ...................................................... ... 
1 h t i k a r 1 Adana askerlik dai-

Adananın Hamam kur bu re sı• t 1 k 
mahallesinde oturanvekapalı sa ın a ma 0-
çarşıda manifat~racı İran te"' mı·syonu· baQkBDll _ 
basından Şemaıl oğlu 923 do. 'l 
Nisan Erman ve tezgihtşrı U .. lnda 
Musevi Rahim oğlu ':J 17 do· 0 : 
ğurnlu ishak şabanın tek enli 1 - K:apalı zarf usulu ile 
basmayı 71 kuruşa satması 60000 k"l x. 

ı o sıi5ır eti satın a-
lazımgeliıken 130 kuruşa sat· lınacaktır. 
mak suretıle ihtikar yak.tığın· 
dan Adana asliye ikınci ceza 2 - Tutarı 16800 lira 
mahkemeınnde yapllan d~roŞ· ilk teminatı 1260 liradır. 
maları sonunda (ı\İsan arına· 3 _ Pazarlığı 23-12 941 
nm dört gün hapsma ve otuz 
Clört lira ağır para cezasına 
ve lshakın 8 gün hapsına ve 
51 lira aj"ır para cezasına ve 
Ticarethanenin 1 6 i Ü n 
müddetle kspatılmasma ka .. 
rar verilerek hüküm kat'ileı-

salı günü saat 11 dedir. 

4 - isteklilerin muayyen 

gün de t ekl f mektuplarının 

pazarlık aaatından bir ıaat 

evvel komsiyonda bulundur· 

miı ve hemen infaz eeitmiştir. malan ilin olunur. 
1503 1475 3-10·16-20 

DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 

As. Has. Dahiliye şefi 
Birinci sımf iç hastalıklar: mütehassısı 

Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 
karşısında 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve ted.:tvİ ~der. 

Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 
1368 ı - ıs 

Belediye 
Riyasetinden : 

1 Evvelce açık utırmaya 
konulduğµ halde talibi çık
mayan ve ihale müddeti on 
gün uzatılan Kuruköpr üde 

Bdediycye ait Gülenbar adm 

daki bina bar veya tiyatro 
Qlarak kllllamlmak nzeı e iha

le tarihinden itibaren 31-S· 

-942 tarihine kadar kiraya 
verilecektir. 

2- Bina tamire muhtaç 
olduğundan kiracıya ait ol· 
mak Üzere muhammen kira 
bedeli 200 liradır. 

3- Tamir ve ·icar bedeli• 
nin tutarına göre muvakkat 
teminatı 40 liradır. 

4- ihalesi birinci kinunun 
19 uncu cuma glinü saat on 
beş de Belediye dairesinde 
Belediye Encümeninde yapı
lacakdır. 

5- istekliler yatırmış ol· 
dukları teminat makbuzları 
ve ehliyet vesikalariyle bir· 
likte me'Xkilr gün ve saatte 
Belediye Encümenine ve şart 
nameyi görmek istiyenler 
her gün belediye muhasebe
sine müracaatları illo olunur! 

1506 

ı Aksaray sul_h hukuk 
l hakimliğinden : 

Aksaray vakıflar idaresi 
namına vekili umumiıi Avu· 
kat Musa Şener tarafından 
camii kebir kayyumu liamza 
ve •inemacı Hasan taşkıran 
ve ~them aj"anm h•ncı Ah
met aleyhlerine açtıiı evkafa 
ait binanın bedeli icarından 
(276) lira alacak davasının 
sulh hukuk mahkemesinde 
icra kal,nmakta olan duruı· 
maları sırasında : Müddeia· 
leyblerden Haıanın mahalli 
ikametinin meçhul bulundu
tunun anlqılmaıına binaen 
ilanen teblitat ifasına karar 
verilmiş olduiundan bu kerre 
yevmü muhakeme olan 27-1-
-942 tarihine müsadif salı gll
nli saat 14 tayin kılınmış 

olduğundan yevmü mezkilrda 
mahkemeye bizzat gelmediği 
veya bir vekil göndermediği 
takdirde duruşmamn gıyabın
da devam edeceti illn olunur. 
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