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Modern /ngiliz zıthlılarından Rodneg se!Jir halinde 1 _ 

Ankara rad 
yo gazetesi -
Ruzvelt bu sabah 
söylediği bir nn· 
takta Japon dor· 
boıinin ıığır ol 
duğunu itirnf et
miştir. 

Am.crika 
cumbarreisi de· 
ıoiştir ki: 

Ruzvelt: 
bir çofo düşman ,

1
-

kay nak la rın dan 
çıkıyor. Pasifikte 

'' 
1 

s r 
d r,, 

ki Japon deniz üs 
tünlüğüne dair ha 
ber yalan ve pro 
pağandanm uy· 
darmasıdı r.» 

or Ruzvelt bun· 
dan sonra Ameri· 

---- kanın sanayüoi ar 

Malezya doğusu 
açıklarında 

2 ingiliz 
......................... 

zırhlısı -
batırıldı 

Prens 0/Vag.s birkaç 
sani_qe içinde denize 
ıömüldü; R~pals ağı,. 
garalı bir halde üssü. 
ne dönerken ikinci 
bl,. hava taarruzuna ıığ. 
radı oe hattı 

San F ransisko , 
Nevyork açıkla. 
rında Japon 
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Pasi .tikte 1 a- uırmas• ıa:ıumu· 

daşlarım: bize J 1 J 1 
n11 işaret etrııiı, 

« - Yord-
tayyareleri! 

Siyam hududunu •tan 
lnglllz kuvvetlerlle Ja. 
pon kıtalart arasında 

«::> c;;:>o - • l 
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karşı ani bir 9U pon deniz Üs- bi.olerce lank, top, 
rette tevcih edil· ve techizat temin 

miş olan c:ıniyn· tu··nıu··g""u··, pro- edildiiini söyle· 
ne tecavilz, ge miştir. Ruzv~lt de 

ç n on yıl :z.or- p-ag""'anda uy- miştirki: 
fanda müşohedo c- fstihsala· 
olunan millctl~r d d I tımız yalnı2; kendi 
arası gaJdar :ı.or- arması lT. orJulnrımı:ı.ın ilı 
bncılıiın en had "'---- ---- tiyacın:ı yetectılc 
safhasını teşkil etmektedir. kııdar değil, Fıışiımin tahribi içi?ı 

Biz, Birle.şik dcıvletlerhı lıGr döğüşen bütün orduların ihtiyacını 
vatandıışları, imıarı büriyetleri karşılayı:cak miktarda olacaktır.• 
nin macnnluğu içio Jöğüşmekleyiz. Amerikalıları daha çok çalış· 
Hiç bir Amerika!ı ne bugün ne de mağa davet eden cumburreiıi ıöz· 
gelecek yıflarda, bizim snlhün mu- !erine şöyle devam eylemiştir: 
hafau111 için gösterdigimiz g.:ıyrt't· «- Belki bazı maddelerin iı· 

,ıddetll çerpı,malar 

ba.ladı 
~nk-ara radyo razetosi - Pa. 

sifikteki Amerikan, lngiliz, Japon 
boiu~ı\lası k,.arada, havada,denizdc 
devam otmektedir. Ssnfran!lislc:o 
ve hatti Nevyork ufokları'?da Ja. 
pon tayyarelorinin g'Örü!düf'ü ri.1 
vayel ccfildij'i gibi Tokyonun lo~i 
fi7. ve Aııusrikan hava kııvvetleri 
l ıl'afından lioınbalanJıtıda ıtoy. 1 
hıumiş fakat bu haberler teyit ,et. 
memiştir. 

----
Libyada harekat 

Sollum 
kışlaları 

İngiliz kıtaları 
tarafından ele 

geçirildi 

lerdtn pişıneınlık duymn)Acaktır. :. tihliiki hususunda ufak tefek azalt 
Ruzvelt söziino de\ıamla de· malar yapacağız. Fakat rerek ken 

miştir ki : dimiz vo gerek dostlaramız için ye 

Japonlar ilk adım-ia Anglo . 
saksonlara ağır darbeler indırme· 
ğe muvaffak o!mlışlartiır. 

L_ n;,. So11get harp tagga,esi •Çllfa 'lt..nrı..ıgor 1 

Ankara radyo fazetetıi- 1 •gi · 
liz kıtalar• Sel.lam civanndalc:i kış · 
laları ele reçirmişlerdir. 

Roıu 10 (a.L)- ltalyan teb · 
liği: 

< - 1936 da Mosoloni Hııbe. tecek yiyeceklerimiz vardır. 
şistanı :ırkadan v.J baberıizc~ çur- Amerika için infiratçılık isabet· 
muşlar. 193S ile H tler e os o. ııız 'it o ur u. lier İı:ı a ann - ış. 
vakyayı, 939 da Polo tya1 ı, 940 dn ltuiJe mrşgul olmak Amerika için 
Danimarka, Felemenk, Lükse01· kat'i bir zarurettir. Hiz: bu der•i 
burgu tahııkkümü altma almıştır. iyice öğrenmiş oluyoruz. Bu, bizim 
941 de Yngoslııvyn ve Yonnnistıı · için ailelorimize ve ovlitlarımızıı 

J 
karşı bir vazifemizdir. 

na sara gelmiştir. Şinıdide ııpon ~ Biz harbi sevmiyoruz. Biı harp 
ya Siyama ve Birleşik Amerikaya istemedik. Fakat onun içindeyiz. 

uldırmıştır. » AJmauya, harbe girdiii takdirde 
i{uzvelt burada sesini yilk eh. jııponyaya yalnız uzak şarkta de· 

ıniş ve şöyle koonşnıuıtur : ğı l Pasifikte, Amerikada bir hiki· 
«-Bizde hu iÜn harbin için· miyet vermeyi vndetmiştir. 

deyiz. Her Amerikalıda ayrı ayrı s ız Amerikalılar yıkıcı deiil, 
bu harbin içindedir. yapıcıyız. Biz dünyayı istilaya kalk· 

Havay bölgesindeki harokat mış değiliz. Bu. hürriyet için dö 
buglln için aleyhimizdo cor}nn ğüşüvoru:z.. • 
etti. Gelen haberler karı şıktır. Biz: nmeriirnlıiar çocuklarımızı 
Yurttaılanma, şayınlara inanmama ve hürriyetimizi müdafaa için dö· 
larıuı lavııiye ederim. Hasar oğu vüşürken diğer hürriyete bağh 
dır. Fakat bunun derecesini bilmi · memleketlerin hürriyetlerinin seli 
yoruz. HareHıt ve bir takım neti· meti ve n.üdafaaaı için döğüşmek· 
celori hakkında verilen habeılerin teyiz.» 

Amerikada harp ı Darlan-Çiyano 
imalatına hız 1 mülakatı 

verilecek 
istihsalin artterıl· 

ması için haftada 

7 gUn çah,ılmatn 

muhtemel 

V ışlrıgton 10 ( a. a.) - Ru7. 
velt razetecilere yaptığı beyanatın· 

da, rrovler hakkındaki kanunları 

değiştirmek imkanlarını arnştırlliak 

maksadile işçi liderlerini bir kon· 

feraoııa çağırmayı düşünıiüğünü 

ıöylem~tir. 

Devlet re;ai, harp imalltını 

artrarak gelecek nene, önce tehmin 
edilen miktardan fı.zla harp mab.e 

mesi teslim edebilmeği ümid etti 
iini do ilave etmiş ve sözleriııi 

şöyle bitirmi.,tir: 

«- Yeni fabrikalar kurmak 
l&:ıımdır. Bundan başka mevcut 
fabrikaları Ja genişletmek :ı.oruo 
dayız. Bugünkü plina göre istilı · 
salin ar llırılması muhtemel olar ok 
haf tada 7 gün çalışmayı icap et· 
lireccktir. » 

Londrada bir Alman 
casusu idem edildi 
Londıa 10 ( a.n. } - Gidi 

Al111au ıervısine mensup Rihter bu 
aabab karım müteakip İdıtm edil 
•lf,lr. 

Vişi 10 ( a.a. ) - Ôğrenil· 
diğine ıöro, başvekil muavini ami· 

ral Darlan Dün Torino'Ja ltalyan 

hariciye na?.ırı Kont Çiyano ile gö· 

rüşmüştü~. 

HUr Fransayı tanıyan 
hUkOmetler 

Londra 10 (a.a )- Yunan, Lük· 
ecmbor§', Hollanda, Yugoslavya ve 

Norvıç hükOmotleri de hür Frao· 

sayı taoıruışlardır. Sovyet, Belçika 

Polonya vo Çokoılovakta hükO · 
metleri hür Franıızlar komitosile 

resmi münasebetler kurmu~lardır. 

Devletçe feyeıenden 
kurterllan arazi 

Ankara 10 [Husu!li muhabiri · 
mizden J - Bataklıkların kurutul· 

ması neticesinde ekilebilir bir hale 

gelen sahipli araziden bu ara:z:inin 

kı:rutmn awetiyesinJon ıonra tak. 

Jir edilecek kıymetinin yarııı bir 

d f a malı,us olmak ü:r.ere kıırut· 
cay . 1 1 

mn bedeli sahibindl'!O takaıt e a ı· 
nac11ktır. 

Fcye:ı:an altırıda kıılıp devletçe 
yapılan islihat neticesinde feye• 
z11ndıııı kurtarıfarak ekilebilir bir 
hale gelen sahipli araziden lc.urtır 
mıı amc:liycıioden sonra takdir edi· 
leuek bttdf'linin dörtte biri 11hl· 
birıdc.n tokııitlö tahıi1 ı4illıcıktlr. 

Resmen haber verıldiğine gö. 
re, lngilizlcrfo barp bıışlamazdan 
bir hafta evvel uzak doiuy,a gön
de dil.;leri Prenı Of Vaya ve Re· 
pulıı zırhhları h4hrdm~br. 

Japon imparatorluğu umuroi 
kararriibı tebliiiode, burün Ma 
!uyanın doiusa açıklarında görü· 
lon lngifü. donanmasına tııarruz 
edildiğini bildirilmiştir. Repuls bir 
kaç 1aniye içinde batmış, PrenJ 
Of Vays aiır surette yaralanarak 
yan yatnuıtır. Bu harp ,g-emisl, ya 
ralı bir halde üssüne dönerken 
Japon tayyarelerinin ikinci bir ta· 
arru:ı.una uj'ramış ve batırılmış· 
tır. 

Repuls 31,5 mil süratindeydi. 
6 tane 38 s.ntimetrelik toplarla 
mücehhezdi. 35 bin tonluk en mo· 
dero muharebe . remilerinden olan 
Prens Of Vayı'ın on tane 35,5 
santİm6trelilr. topu vudı. 

Karadaki harekata gelince; Ma · 
lezyanın şimal bölgeıino çıkarıl· 
mış olan Japonlar Sinrapur istika· 
metinde ilerlemektedirler. Japon 
kıtalarının bir iki mühim mevkii 
zaptetmej'e muvaffak oldukları bil 
diriliyor. Bununla beraber Biroıan· 
ya mukavemetinin artmakta oldu · 
;una dair haberler vardır. 

Japonlar Mılezyamn batı 9a· 
billorine de asker çıkarmek isto· 
mialor fakat muvaffak olamamışlar 
dır. Bu kıtaları taşıyan nakliye ıo· 
milerinin harp başlıuaa:ı.dao çok 
evvel ticaret sremiıi l'ibi görüne• 
rek Singapur Önünden l'eçdikleri 
anlaıılmaktadır. 

Malezyanın ıimaliode Tayland 
hududunu aşan lngili.z kuvvotJeriyle 
Japon kuvvetleri arasında çarpış· 
malar b3şlamııtır. Her iki tarafın 
ne kadar kuvvetle bir birlerine ta. 
arro% ettikleri biJinnıiyor. Fakat 
Jıponların iki kolordu ile taarruza 
ririşmiş olmaları kuvvetli bir ihti. 
maldir. 

Filipin adalarında Lo:ıon'a Ja· 
pon askerleri çıkarılmıştır. 

Japonya çok kuvvetli bir Ame. 
rikan üssü olan Manillayı ele g-eçir 
mok istemektedir. Bu üs Japonla. 
rın eline geçecek olıtrsa Amerikan 
donanması Siofapura gitmeie mec 

bur kalacaktır. 

King. Corc ıırhlısı da 
batırılmış 

Londra 10 ( a. a ] - Malez· 
ra doğoıunda Rıpul.s ve P en Of 
Vays zırhlılarile birlikte Kin Corc 
harp remisinin de battıiı :ıannolu· 
nnyor. 

Bir eski Japon 6aıkumanda 
nının beganatı 

'l'okyo 10 ( ı, ) - Yomuri 

gaıetcsiae göro, Japon orausuoun 
eski baş\;umandanl rmdau amiral 

an ;şi Takaşaki şu beyanatta bu 
lunmoftur: 

« - Japon roillcti, Jopo:ı do. 
muıma~ının Pıı:;ifilc böigesini müda 
faa ve hinıaye cdebilectğir.e kani 
olabiJir. Japoıı bAhriyesin:n ilhaın 

ald~~ı ruh kendini gÖ•terıniştir. Ne 
lngilıı, ne de Amerikan donanma . 
sı b~ ruhun hakkn:dan g-elemiye· 
cektır. 

J•pon bahriyesinin son seneler 
ı.a~fında tibi tatuldoğu çok sıkı 
talım epeyce İnsan kaybına mal 
olmoş ve acı tenkitlere yol açmış 
sa da bu aıullerin verdiği netice. 
lor şimdi meydandadır B"t-t .1 • u un avan 
a~ ardar. başka Jepon bahriyeaioin 

mukemmel bir başı vardır. Amiral 

Yaınaınokto Japon Rus harbinde 
Japon donanmasına kumanda oden 
amiral Toro kadar kabiliyetlidir,» 

Japonlar Luzon adasına 
asker çıkardılar 

Manili 10 {a. a.) - MabııUi 
polis makamlarının bildirdiğine gö. 
re, Japonlar donaomıı ve hava 
kuvvetlerinin yardımile Lozon ııda
sıoa iki noktada asker çıkarmaja 
muvaffak olmuşlardır. HükOmet 
makamları adada beşinci kola men· 
ıup bir te~lı.ilit meydana çıkarmış
tır. Bu teşkilitıı dahil olanların 

, vazifoai sahte hava tehlikesi işa· 
retleri vermek ve düşman tayyare· 
terine ışıkla işaret vererek askeri 
hedefleri röıtermekti. 

Singopura yardımcı 
lcıtaları gönderildi 

Siogapar 10 [a. a .] - Resmen 
bildirildii'ine röre, Hollanda Hin· 
distauından bava ve deoiz yardım· 
cı kıtaları diln Sinrapura gelmiştir, 

Montevideo 10 [a, a.J _ Uru. 
ruvay hükOmeti Japon alacaklarına 
el koymuştur. 

Barota 10 (a.a.)- Koloınbiya, 
Japonya ile ıiyaıi münaıobtlerinl 
kesmiştir. 

Mekıiko 10 La.al - Devlet 
reiıi, MekaiKanın harbe ıirmeye. 
ceiini bildirmiı ve " icap edene 
Meksika kuvvetleri yardım etmek 
üzore l'ÖnderiJecoktir.,. demi4tir. 

Havana 10 (a.a.) - Küba ka. 
bine.si Japonyaya harp ilin elmete 
karar vermiştir. 

Ranron 10 ( a. a. ) - Harpte 
tecrübe fÖrmüş yeni ıilAhlar ve 
huıuıi taşıtlarla tecbiz edilmiş Hind 
piyade kıtaları buraya relmiıtir. 

Montevldeo 10 (a.a.) - Meb. 

Tikvin 
muharebe\erinde 

3 Alman 
tümeni 

yok edildi 
Ru ı kıt•lara Tlkvln 
fehrlnl geri aldllar 

Be,.Jin l O ( a. a. ) - Alman 
tebliii: Doğu cephesinde d04ına· 

nın mevıii hücoreları muvaffakiyet

le püıkilrtülmUşti1r. Bu hücumlarda 

d~şman yeniden kanlı kay,plara 
urramıştır. 

Doğa cephe· • . _ . ıının cenup koıi· 
mınde mubım Alman h k 

l , ava uv. 
vet erı asker loplulaldarile tankla· 

rı daiıtmıılar ve tayyare meydan 

larını muvaff alciyetle bombalamış 
lardır. Dücı h . 

:ıman ava kuvvetlerı Moı 
ko:a civarında ve lımen gölünün 
doruJ' ı· d dl\ b- ı~a •n e yaptıkları hücumlar-

~yuk kayıplara ujumıştır. 

b 
oskova 10 (a.a.) - Sovyet 

te liii : 

. General Şmit'in kuaıaodaıuıda 
Leoıngradın Doru CenubundalU 

Alman kıtaları bundan 10 fÜo ev

vel Tikvin şehriyle 0 böll'edeki baıı 
yerleri işral etmiıti Tik • . k • vını ur 
tarmak için yapılan nıuharebelG" 
10 rün ıürmOştür, 9 ilkkinunda 
General Mereçkof'un ku- d ... an a:un· 
dak~ kıtalarımız General Şmit'in 
emrındeki lutalara tam bir bozru· 
na utratarak Tikvini feri almıılardır. 

Tikvln mubarebeılerinde düşma 
nın 12 inci tank tilmenile 18ıocl mo
törlü tümeni ve 61 inci piyade ta. 
meni imha edilmiştir. Almanlar 

7000 den fazla ölo bırakmışlardır. 
Esirler VO ranimet ben{b sayıla· 
mamıştır. 

uslnr meclisi, mevcudun ittifakiyle 

Kolorado a:nıbafaz:aklrlar gropuna 
mensup aular tarafmdan yapılan 
iki teklifi kabul etmiştir: 

1 - Birleıilt Amerika d~v. 
letlerine bailılık ve sevil hislerini 

gösteren bir telrraf ın çekilmesi. 

Sollam kesiminde kıtalarımı.xm 
elinde bulunan mevzilere düşma · 
nan y•ptıfı baskı şiddotlenmiştir. 

T ğun c ub n uhıreb~l~r 
devam ediyor. Burada düşman zıı lı· 
h birlikleri imha edllmi4tir. 

Mihver hava kuvvetleri Bir 
Elrobi'nin doğusanda dfişmanın (). 
nemli kamyon topluluklarına "e yü . 

rüyGı halinde bulunan otomobil ka· 
filelerine muvaff akiyetli hücumlar 
yapmıilardır. Bu ıehrin doğusun· 
daki zarblı birlik topla!olı:ları '"mü· 
esslr bir surette bombalanmıştır. 

Hava mobarebelorindo 19 dil~· 
man tayyaresi dil4üri1lmüştür. 

Aredtbıa ve Soltamda 2 düş 
man tayyaresi karşı koyma batar· 
yaları taraf mdan düşürülmüştür. 
8 ltalyao tayyaresi Ü!lerine oön· 
memistir. Düşman tayyart leri Der 
ne ve Bardiyayı bombalamıştır. 
Bardiyada. lu:ıılhaç işıretini gayet 
iyi arörünecek bir şekilde taııyan 
ilti aahra hastahaoe!\ine bomba isa 
bet etmiş ve bır çok ki4i yaralan 
onştır. 

lnglllz hava taallyetl 
L'>ndra 10 [a. ı.] - Hava Na

zırlıiınıo tebJıği: 
S1.hil eervhioe baih Hndson ve 

Bofor tipindeki tayyareler Holan 
da aabili açıklarında devriye ıo
milerioin bimayeıi altında ridcn 
büyük bir düşman ~emiıine dün 
ôileden ıoora hücum etmişlerdir. 
Gemi alevler içinde bırakılmışt ır. 

Norveç sabilleti 11çıklarında <li 
ier bir iışe remiıi bombalanmıştır. 

Şimali Fransa üzerinde devriye 
gezen avcılarımız bir fabrikaya 
hücum edorek bunu hHara uğrat· 
mışlardır. Sabit serviıine m•nıop 
bir tayyare bu hareketlerden dön· 
memiıtir. 

lnglltere, zehlrll gaz 
protokolune riayet 

edecek 
Loodra 10 (a. a ) - Britaoya 

bOkOaıoti J pı>oya. Fıntirıdıra. Mı1 
caristan ve Romanyaya bırer nota 
l'Öndertrek 17 haziran 1925 tarih· 
li Cenevre mukaveloıinın zehırll 
raılara müteallik protoıcolu huküııı 
lerine kati, olarak riayet rtmek ni• 
yetinde oldutanu biıdırmiı "e bu 
hükOmetlerd~n de aynı. suretle ha· 
reket edeceklerio• daır temınat 
iıtemiıtir. 

DUnkU mecll• toplantısı 
Ankara JO (a.a.)- Büyük. mil 

let mecliıi buriln denizaltı sınıfı 
meoıaplarmıo zam ve ta%minleri 
bakkıodaki kananda bazı tadıJit 
icrasına ve Türkiye ile Almanya 

2 - icra kavveti tarafından 
Birleşik Amerika devletlerinin 
rayri. muhariplijfoln kabulün• da· 
ır evvelce verilen kararın taavip 
edllaaetl. 

1 
uaııodaki milbadole tediyelerinin 
taozimi hakkıodald anJa4malarJ.a 
bunlara bağh protokolJarıo tastıkı· 

ı 
ae alt Jlyibaları milzakere etmfı· 
tir. MecJiı oamo ~llnD tophnacak• 
brı 

• 
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1 Avrıupada iaşe va•lyetı 1. 1 
• • 

Salgam yüzbinlerce Fran-~ 
1 

- • • 

-
Alman1ada ve ltalyada 

Almangada bu gıl /az· 
la miktarda. patates getiı· 
ti,.ilmiıtir. Diğer madd11· 
le1in azlığı güzünden pa· 
tatesin soyulmaması tao-
sige ediligor. Kabakların 
soyulması gıda kaur1etini 
güzde 15 azaltmaktadır. 

ltalgada vaziyet daha 
çok naziktir. Çünkii mah· 
sııl beklendiği gibi olma· 
mıştır. 

sarfiyat 30 kilo idi. lorilterede 
verilen yağ senede 12 kilodur. Is· 
viçrede ayda 400 ~ram tereyatı, 
250 gram zeytinyatı. Atmayada 
teryaiı, domu:ıyaiı, zoytinyajı o· 
lerak senede 14 kilodur. Harpten 
evvelki sarfiyat ?5,9 kilo idi. Diier 
memleketlerde verilen yai mikdarı 
şudur: lsveçte aenede 13, Hollan 
dada 10,4, Finlindiyada 9, Fran· 
sada 5,2, ltalyada 4,8 kilo. 

ltalyada vaziyet bir çok bakım 
dan çok daha naziktir. Çünkü 
mahıal beklendiii ribi olmamıştır. 
Yağla madde de hiç yoktur. 

Fransızlar yalnız sebze 
yiyor 

lsviçrenin La usan n e 
şehrinde Çlkan Gaıette 
de Lausanne, Avrepa· 
nın iaşesi hakkında dik· f raosada fiatlar 1trtmış, yiye. 

kal cek ozalmı,tır. Fran11zların 
kate ıayan bir ma e 

bepıi sebze yeyici olmuşlardır. 
neşretmiştir. Makalede Sıra içli şalgam yü:r. binlerce Fran· 
deniliyor ki : sızın bayatını kurtarm.ştır. Et, bıı-

« Avrupa memleketlerinde mu lık bulanmadıiındao, aeb%e ııarfiya 
harebenln iptidasındanberl yafayıı h on misli artmııbr. 
tarzı tamamen deiiımiftir. 811 ıu. K•taplık hayvan o kadar 
tada yaııyao fosanlar, ister har· azalmııtır kf, harpten evvelk.l de· 
beden memleketlerde, lıter bttaraf receyl bıılmak için seki& Hne ağ· 
yerlerde otursunlar, bir takım ka· rqmak lazımdır. 
yatlara, vesika usullerine bağlı bu- Yunanistanda baıhca yiyecek 
luouyorlar. Yalnız arada bir dere ,eyler yolttur. Sırbiıtana gelince, 
ce f,ulu vardır. ~ ,_____ '" ::::::: ::> ...--- -= Pest adlı bir Ma· 
lçlerinden ba:r.ı · ltalyada yenmeyecek et car gazetesi bara 
ları, meıeli Nor· satan bir kasap müebbet kllrek ahvali baldcmda 
veç, BeJçika, Fın· cezasına mabkQm edilmittir. 4 un la r ı yazıyor: 
liodiya, Sırbistan Almanyada posta paketle- • Kıthk fit· 
vo Y nnanlstan rioden yiyecek aşıran posta tıkçe daha ziyade 
c;olt ağır darbe· memurları idam olmuıtur. doyuluyor. Pata. 

ler yemiılerdir. Prağda 4 kasap ve 1 değir· teı, mısır ve buğ. 
lsveç, f,viçre, menci asılmıştır. day mabsaJü Ufi 
Danimarka, Ma· ..__::..~~ ~= .=::::::::-::: deiildir. Sırpla· 
car illan, Bulraristan o isbett n da. rın çok sevdikJeri soran balaomu. 
ha iyi durumdadırlar. Harp moha· JOr. Niı Belediye reisi halka yi· 
birlerinin verdıkleri haberlere rö· yecek temin edemediiinden istifa 
re, bu ıene Uıtraynada bojday etmittir. 
mahıultlo{in )Üzde sekseni anbar· Bel2rad ve Zair•D'da ka.a. 
lara naldedilmi~tir. F•kat ek\len dllkkanları blr mDddet kapatıldık· 
ııah ,, g~çen seneye oisbetle ylJzde tan sonra gidi satışa mani olm ~ 
60 hr. Şo halde Avropanın en için tekrar açılmıı vo bunlar hOkO· 
çok yiyecek yetl~tiren mmtakaaın· met inhisarına ahamı4tır. 
da makıal 1942 de çok ekıik ola· laviçre ekaaeie vesika koyma· 
caktır. mıttar,'» 

Patatesler k a b u k 1 a rile Şimdiye kadar yalnız lôriltere 
___ ........ ___ .. ___ ,,.,..,,. __ _. ve Almanyada haftalık ekmek ve. 

yeniyor ıikaaı ( evlere verilen otla birlik. 
te ) 2 kilo 250 rramdır. Danlmar
kada da miktar budar. Franaada 
1750, ltalya ve Fiolindfyada 1400 
Norveçte 1200 ırımdır. Avrupa· 
nın hububat anbarı olan Balkan 
memleketlerinde ekmek veıikası 
yoksa da ekmeğe çok miktarda 
mmr ve patatu karıştanhyor. Ma 
caristanda bu niıbet yüzde kırk 
beşe çıkmıştır. 

lhtiklrla mücadele ------- ------8 u vaz.iyet karşısında bü 
tün Avrupa devletleri e• 

kilon sahayı renlıletmere, hayvan 

nin yapılmasınıı başlandığı zaınan 
mabedin ölüleler mahzeninde 
uyur ribi görtınen bir geaç ka. 
danan cenezeıi sapsailam bolun. 
muşlar. Ölü kı:ım cesedi, giydiyi 
elbiseler hiç bozulmamış bir vn
ziyette durmaktad1r. 

Genç kadın. iki yüz sene ~v· 
vel ölmüıtür. Ölünün naaşında 
1700 senesinde Vcsterland şeh
rinde gelinlerin giydikleri elbise. 

- YayladaA ve Şenköy bölgelerin· 
- de karan kahnh§ı 1,5 metreye çıktı -
Antakya [Hususi) - Halayda şiddetli soğuklar büküm sürmekte 

ve çok kıır yaj'makt•dır. Yaylidai ve Şenköy bölgelerinde k.a· 
rıo kalınlığı bir buçuk metreye kadar çıkmış ve bu yüzden Şenköy • 

Antakya ve Yayladağ- arasındaki şosa kapanmıştır. 

Bu arıı.da telgraf vo telefon telleri do kopmuş, yolların açılması vo 
tellerin tamiri için Jandarma ve poıta telrraf memurları çalışmağa baş· 
laınışlardır. 

• Ere bölgesi tütün rekol· 
tesi,inhisarlar tesbit memnrları la· 
rafından yapılan tetkikatta 28 mil· 
yon kilo olarak teıbit olunmuştor. 

Mahsul, reçen yıllara nuaran az 
ise de çok nefistir. • , , 

inhisarlar idaresi, her yıl ol· 
duiu ıibi bu yıl da piyasadan mü· 
him miktarda tütün satın alacaklar. 

Yalnız lımir viliyeti dahilinde 
yetişea tütün miktarı 11 milyon 

kilodur H mahsulün hepsi de has
tahksızdır. 

le:ır bulunmaktadır. Bu elbise, kıy. Valimiz Sökmensüer, yolların kardan temi:ılenmesi için icap eden 

• Butday ve arpa üzerinde 
fiat yükselten Minisa Ticaret 

Odası Reisi Tüccar Hüseyin Üzüm

cü, Asliye Ceza mahkemesince 
tevkif edilmiştir. 

mettar dantellerden yapılmıştır. tedbirleri aldırmış ve bizzat Şenköy bölgesine giderek yapılan işleri göz 
Belinde kırmızı bir kemer, ayılt· den geçirmiş. gereken direktifleri vermiştir. 

lımnda da kırmızı kadifeden Ya· Yap1)4n gayretler neticeııinde akıama doğru yol açdmış ve ilk oto· 
pılmış iıkarpinler vardır. mobil düo akşam Yaylidağından şehrimize gelmiştir. lstanbulda toptan yai ticare*i 

yapan Yani devletojlo isminde laveçte dolaşan bir efsaneye ---~-------
röre bir ırenç kız, gelinlik elbi. 
sesiyle, nikahının kıyılması için 
kiliseye rötürülürken kalp sekte. 
sinden ölmUş ve kendisi sırtında· 
ki relinlik elbisesile defnedılıniş. 
tir. lıte kilisenin mahzeninde bu. 
lunan naa~m bu genç kıza aid 
oldaiu tahmin edilmektedir. Şiu:ı. 
di lsveç ilimleri ölünün tefessüh 
etmeden ve elbiıelerinin çllrüu:ıe 
den iki yüz yıl nasıl s.eğlam ltııf . 

d1ğıntn sırrını öfrenmeğe çalışıyor 

lar . 

• 
Garip hir aık' ltalyan ~aıo. 
macerası telerf, Turm şeb 

rinde geçeo , 
çok garip bir aşk macerasanı ha· 
bor veriyorlar . Bu meceranın 
kahramanları Colorna d' Aurio 
adında 28 yaşında bir delikanlı 
ile Teresa adında 23 yaşında bir 
kızdır. 

Cologna senelerdenberi genç 
kızı seviyormaş. Kendiııine aşk 
mektupları yazmış, hediyeler gön
dermiş ve tamam 499 defa ildi· 
vaç teklif etmiştir. Genç kız, bu 
teklife her defaııında red cevabı 
v--ıatı. 

Kızı delice seven delikanlı 

oihayef beş yüzüncü defa evlen 
me teklif elmeğe karar vermiş 
ve bir fÜn hazırlanarak kızın e· 
vlne ritmiıtir. Coloına kıda bir 
mUddet rörtiıtnkten sonra söıU 
evleıımiye l'etirmiş vo teklifi tokrAr 
etmittir. Genç im: bu dıfa da red 
cevabı verince dellkanh Teresa'yı 
saçlarından tutarak bir divanın 
llzerine atmıt ve tabancaııile ateş 
etmiıtir. Bir tesadOl eseri olarak 
kız hafif bir kaç yara almıştır. 

Cologna hadiseyi müteakip 
karakola riderek teslim olmu~tur. 
Teresa dava etmemekle beraber 
müddoiamumilik de.vayı takip et· 
miş ve neticede Colorna 3 sene 
hapse mahkQm olmuştur. 

lıin raribi genç kızın bu hi· 
<liseden sonra kendisinin do Co• 
lorna'yı ıevdiiiai anhyarak ev• 
lenmeie razı olmasıdır. iki renÇ 

[ Devamı ilçUncüde] 

Devletçe Yapılacak Sula ~:~:~:l~:D~:Şte~~:~:u:n«~:~y:~» 
• :::;r~~ç~~e~:h~~v:::n;:~:~~' v! 

malarda alınacak U··cretler-kendiııin-den 1000-lira par_• cezatı alınması kararlaştırılmıştır. 

ilk okullardaki yok
sul çocuklar için teAnknra 10 {Huıınsi mu•ıabiri · 

mi.ı:den) Devletçe yapılmış ve ya· 
pılacak olAn snlaına işlerinden a· 
laoacak ücretlere dair kanun la· 
yiha ı maclis cncQmcıılerinde tetkik 
edilmektedir. Liyiba esaslarına 
göre, devletçe yapJlacalc ııulama
Iarda solama şebekesi içinde ka
lan ve sahibi tarafından istenildi
iinde su verilebilecek yaziyelte 
bulanan araziden, sulama şebekoai 
içinde tesis eli.ilmiş ''tı edilecek 
olan ve .su ile işleyen veya mühim 
mikdarda su sarf eden .9ınai ınüeA· 
seselerıleo, hüki\metçe tanzim edi
leceık tarifeye göre, her sene su 
ücreti alınııcaktır. Su ücroretlerinin 
tayininde şebekenin işletme maı· 

rafları ve amortismanlar nazara 
alınacalttır. 

Arazi vergisi vermekle nıü

kellel olanlar ıu ücrotinide öde· 
ruekle mükellef olacak.lardır. Sınai 
müesseselerin su ücreti hu mües
seseleri işletenlerden ahnacalıbr. 

Mevzt?obahis arazi ile sınai mües· 
ıeselerden su verilmiş olsun olma· 
sın her sene su ücreti alınacak 
ve bu ücretler arazinin mesahası· 
na, su ile işleyen sınai müeaMae· 
lerdeu suyun hasıl ettiği izami 
beygir kuvvetine ve su ile işle· 

mekle beraber mühim miktarda 
su sarfeden sınai milesseselerin 
ııenelilc. sa sarfiyatına röre tahak
kuk ettirilecektir. 

berrular 
Fabrikatör Nuh Naci Yazgan 

ve Nuri Has tarafından ilk okullar· 
daki yoksul çocukların ihtiyacına 

sarfedilmek üzere ilk okullar koru• 
ma birliğine üçer yüz lira teber· 
roda bulunulmuştur. 

Birliie yardımda bulunan di
ğer zevat ıunl•rdır: 

Emin Özriir, Emin Özıöz ve 

Yusuf Sarı Kelle, lbrahim Telci, 

lmre Kaniie, Zekeriya güzel, Vey. 
sel Errun, Fazlı Tarra, Burhan 
Pusat, Kizım kazancıojlu, Celil 
Çepni, Emin Kışlak, Fethi Giller, 

Namık Utku, Muhterem Ardıç, 
Kemal Pekkoçalc, Baba Yenfin, 

CEYHAN, OSMANiYE, ADANA Mümtu Onur, Sabri Andaç, Meh· 

... BAHALARINDA 1 YILDA ' met Özbek, Me~met_Erdil, Adnan 
p> 1 Eranlan. Hulu• Gunaçao, Mus· 

3 7 hayvan kesildi !~~~~!:~~~b!=~~ !;;~~- ~~: 
' Okullar araaında fudbol 

Veteriner mUdUrlüğüııden aldı · köyde 5000 tavuara Difteri a4111 ve voleybol mUaaba-
tımı:r. malt\ mata göre, 1941 yıh lıaııu yapılıoııtır. 2 köyde 1986 RuamJı kelar1 
dan bngnn kadar 6 köyde Yaoı- ııla Mallein yapılmış, 9 at öldü· 
kara haıtahğı görUlen 1953 ııiıra rUlmilştnr. 
aşı ve aernın yapılmııtır. 5 ltöyde 
Kovun çiçeti lıastalı~ına tutulmuş 
'i.776 koy\ln ve 2000 keçiye sernnı 
la \ıllksen yepılm1,tır. 2 köyde 986 
hayvana nynz, 376 bayvana Ant 
rak scromu yapdmışbr. 

18 köyde 3640 manda vo 3163 
sığırın Barhon hnstalığma tutuldu· 
ğu görülmüş, aşı yapılmıştır. 2 

Posta idaresi yardım 
sandığı 

Kuduz hastalııfıyle mücadeleJo, 
39 küpele, 1 al, 2 manda ıu~ıthe . 
deye alırııuış, 173•1 kCıpek , 66 kedi 
:tehirle üldllrDlmüştür. 

liir yıl içinde Ceyhan, Osma· 
niye, Adana mezbahalaranda 73,798 
hayvan kesilmiştir. 4~1 kısrata 
!lıad f yapılmı,tır. 

Suçlu çocuklara dair 
bir konferana 

Cumartesi fİlnü saat 14,30 da 
!ilalyomda Ticaret liaeıi ile erkek 
öğretmen okulu fodbol takımları 
arasınJa bir waç yapılacaktır. 
P&7ar j'Gnü kıx lisesi voleybol sa· 
hHında zirut "e orkelc liseleri 
voleybol takımları kar41Jaşacak-
tır. 

Bundan sonra kız liıeaile lı· 
mot loönil kız enıtitllıü voleybol 
takımları arasuıda bir maç yapıla· 
caktır. 

K1r ko9uau 

A lmanyada ba sene hım mlk· 
tarda patates yetitıirilmlf 

tlr. Bo mabıul 75 milyon ton tat 
maktadır. Fakat dıter yiyecek 
maddelerinin azlığı yüztınden pata· 
tes solb umanından çok fazla 
sarfedili~or. Bo sebeple patatesin 
soyulmaaıaaı tavsiye ediliyor. Ka
bakların soyulması gıda kuvvetini 
yQ1 de 15 aultmak.tadn. Almanya . 
da buadan maada 24 milyon ton 
ekmek yapılabilecek hububat ye 
tiştirılmi\br ki bu miktar izami 
derecedir. Almanya dığeT bazı 
memleketlerden de yiyecek alıyor. 

[ Devamı llçllncUae ) 

..... ______________________ ___ 

Ankara 10 (Hususi muhabiri · 
mizrlen) - Posta telgraf telefon 
idaresi birilr.tirme ve yardım sandı· 
ğı hakkındaki layiha meclit ruzna· 
mesine alındı • 

Birincikinunan 20 sinde Hal· 
kevinde Murif Müdürü 8. Ekr11m 
Gürsel tarafındaaı .ı suçlu çocuk· 
lau mevzolo bir konforaPs veri. 
lecektir. 

Bu Pazar şehrimizde bir kır 
koşusu yapılacaktır. Koıu sabah 
saat 9,30da0rduevi önünden başlı· 
yacalı: ve stadyomda nihayet bula· 
caktır. 

Et yenmiyen günler ___.., ___ __ 
H ırpten evvel Avrupada nüfus 

b11şına senede 25 · 50 kilo et 
•arl&dılıyordu. Bogun et mıkdarı 
çok azatmııtır. Harp uzadıkça 
azalışın artacarı şüpheıizdir. Baıı 
memıekotlordc ot vesikaya tabi 
defıudır. Fakat fıab artmııtır vo ot 
pi~ırılmeai yasalı. olan rünler vır· 
dır. lıviçre, Macaristan, ltal1•~ 
Roman)ıda vaziyet böyledir. ltal. 
ya ,,. Romanyada haftada yalnız 

iki ıün et aatılır. 
Almanyada harpten evvel Dil• 

f as başına 46 kilo et sarf edilirken 
timdi bu mık.tar 20 kiloya inmıftir. 
Franl&da 36,6 yerine 15 kilodur. 
Hoılandada bahada 2.50 l'ram ot 
veriliyor. 1.,,eçte •t tevziatı kemik· 
siz olarak hattada 500 aramdır. 

Bazı memleketler baltada kaç 
paralık et ılınııbılecei•ni tayin 
etmişlerdir. lıııtıtue bu zümreden
dir. loııltereuo haf tada 1 tilin 2 
penılık et satın alını.biur. Fanlıin· 
dlyada ayda adam baıuıa 12 Fın· 
lindiya marldık (35 lr.ıııUfillk) et 
alınabılir. Yumurta saıfedİUrae mik· 
tar indirilır. Norveçe ı-elince, bıı. 
ro.da şimdı el tnzıı kabıf olaaa
maktadır. 

Avrupa meınleketlerinden hep 
ıinde verilet yat pek az•lmı~tır. 

En fazla D .ani markada yai Hril
mektedar ki, ba da ayda 500 zraın 
marrarin, bir kilo t•reyatdar • .s •. 
ıaecl• 11 kilo eder ki, barptea en! 

Romanı· 11 Polis DÖRTLER KULOBO . .. 
· 2 çeviren: Mecdı Enon.== 

: ıs \ 
- Peki ama o remilori acaba neden 

babrdılar ? Yokaa Amerikan hük.Ometine 
düıman bir devletin emrinde mi çalışı· 
yorlar? 

Puaro : 
- .Dörtler yalnız kendi kendilerinin 

emrinde çal11ıyorlar. Ynzbaıım, dedi. Vo 
onların rayesi bOtün dGnyıya bOkınet
mektir. 

Amerikalı rlllmej'e bqladı. Fakat Pu. 
aro'non ciddiyetini mnbafaza ettijini rö· 
rOnce derhal ciddileıtt 

Banan Ozerioe m .. bur poliı hafiyeti 
ıe badet parmaiıoı sallayarak : 

- Siz vaziyeti idrak etmediiiniz, fi
kir bllc:eyrelerioizi işletmedijlniz i~in gil• 

lüyorıanuz. Fakat yalnız kudretlerini iıbat 
etmek için donanmanızın mühim bir eliz'. 
llall mabv ve harap eden bu adamların 
kim olduteoa Wb70f'a.._.az ? Ha hare· 
ket, onlarm ıırrıoa vakıf balaodakları 901ı:, 

büyük bir mikaatısi cazibonin kllçllk blr 

tecrübesinden ibarettir. 
Y app neı' eli bir tavırlı : 
- Çok defalar romanlarda okuduju· 

mu fakat bayatta etlerine tesadüf etmek 
imklaını balamadıtımız milthiş caniler 
lta11ıımda mı bulanayora:r. yokla? dedi. 

Yl\zbııı Kent'in izabatmı dinlediniz. 
Size bııka bir bizaaetim dokunabilir mi? 

- Evet doıtum. Bana Bayan Halli. 
dar'uı ewbıla wninl • .,....1 rf•• ect ... 

cej'im. Bir kaç satırlık bir. tavsiye ınektu· kadar anlatır mmaız ? 
bu da verirseniz müteşekkır kahrıın. - Kocam 20 temu:ıda Parise hareket 

.... ,,. 
Ertesi rün Bayııo ~alliday hiç bek· 

ltemeden bizi kabul ettı. Uzun boylu, 11· 

rııın, asabt mizaçla fakat ~oh bir kadın
dı. Yanında da beş yaılarında rnzel bir 
kız çocaiu buluonyordo. Puaro ziyareti· 
ıııizin sebebini kendisine itah etti. 

- Ah". Möıyo Paaro, beni zi1aretc 
reldiiinizden dolayı •ize nasıl teıekkllr 
edeceiimi bilemiyorom ... Sizden çok bah · 
sedildıjini iıittim. Sı.ıin Skotland Y ard 
memurları ribi söz dinlemez, bir ıeyin 
kilohUoe vakıf olmaya lüıom rörmeyen 
insanlardan olmadıj'ınıza eminim... Franııı:ı 

polisi de aynı ıey... Belki de bunlardan 
daha betor. Hepsi de kocamın başka bir 
kadınla kaçmış balunduiona kani... Hal· 
baki o böyle ıeyler başaracak kareklerdo 
blr ioaan deiilcli. Hayatla onun için mea· 
!ekinden bqka biç bir ıoyin hükmü yok· 
ta ... Zatoa biıim kavgalarımızın çoğu be~ 
bundan neş'et ediyordu: O, ıenclen ziyade 

itine alaka rösteriyordo. 

Poaro mülayim bir tavır takındı: 
- lnriliıler böyledir. dedi. Çalışoıa· 

lardan sonra ejl,r:celorin geditine inamr
lar. Şimdi rica ederim bayan, bana, ko. 
canu:ıo raybublyttine takaddilm eden bO· 
tGo vakayll ıırulylı ve bıce noktalarını 

etti.işleri hakkında bir çok kimselerle te· 
mas edecekti. Bu arada Madam Oliviyo 
ile görüşecekti. 

Poaro, kimya alemindeki faaliyotile 
Madam Kuri'yi bile rölrede bıraknnş bu
lunan bn kadının adını işitince ba~ıoı sal· 
tadı. Fransa hükUmetinin son zamanlarda 
Lrjyoo Donör niıaoiyle taltif etmiı balun· 
duğu bu yilkaek dehayı Mister Halliday'm 
ziyaret etmesi tabii bir feydi. 

Bayan Halliday sözilne devam ett>i : 
- Aynı akıam Pariae muvasalat et· 

miş, Kaıtiyoa caddesinde Kastivon oteli· 

ne inmişti. Ertesi run profesör Snrrono 
ile bir raodevüıii oldupadan oraya rit· 
miş, hal ve tavrı neı'oli rörilnüyormoş. 
Aralarında enteresan mevzular üzerinde 
mlllıc.ilemeler cereyan etmiş ve ertesi rnn 
için profoaörlin laboratuvarında bazı tec. 
rUbeler yapmağı kararlaşbrmıtlar. Kocam 
yalnızbaşına Kafo Royal'da yemek yemq. 
Boadö Bnlanya'da bir rozinti yapmış ıon
ra Madam Olivior'i Pusy deki evinde zi
yarete gitmiş. Orada da hareketlerinde 
hiç bir rayritabiilik rörnlmemiş ve saat 
altıya doğru çıkmıt fakat o akşam nere. 
do yeme•~ yemiş olduia •nlaşılmamış. Bel
ki yalnız başın• bir lokantaya rirmişti. 

Saat onbire doira otele dôamllş ve poıta 
bal11aop balanmadıtıaı ıordaitao ıonr. 

dosdoiru odasına ritmiş... Ertesi gün de 
otelden çıkmış ve bir daha kendisini fÖ· 
ren olmamış. 

-Otelden ne zaman ayrılmış? Profe. 
sör Barırono'ya verdiii randevü saatine 
yakıo bir ıaatte mi çıkmıı ? 

- Bunu kimte bilmiyor. Onun otel
den çıktıiıoı hiç kimse görmemiş, Fakat 
her halde çok erken çıkmış olacak ki 
kahvaltı bile etmem"ş, 

- Acaba otele avdetinden sonra he· 
meo aynı rece çıkıp ritmiş olamaz mı ? 

- · - Zannetmem. Yatakta yatmıt ol· 
Juiunı; gösteren izler varmıf. sonra re· 
cenin feç vaktinde otelden çıkan bir 
müıteriyi rece bekçiıinin rörmemiş olma-
910ll imkan yoktur. 

-Mütalianız çok dotrıı bayan. Onun 

sabahleyin erkenden otelden ç.ıkmıı oldu· 

runu kabul etmek icıbediyor. Ve bu tak· 
dirde onun Pariıin batakbanelerinden bi
rinin kurbanı olmuş olmaıı fikri de betta . 
raf edilmiş olıır... Pek.i Madam, kocanız 
biltün efy•lannı otelde mi bırakmış ? 

Bayın Halliday cevap vermekte biraz mü· 
tereddit l'Örüntiyordu. Fakat nihayet ce
vap verdi: 

- Hayır ... Beraberinde bir valiz ırö· 
Ulrmi1ı oldaiu zannediliyor. 

Paaro dDfGnceli bir tavır takındı: _,,..._, ,,,,,__ 
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• • • • • • v iyisini de öl· 
YAZAN Hıç bır tenkıdıa fena bır eserı yaşatmasa, 

- ı_ • • B 1 d - muz aıırd& kıyme · dürmere r.udretı yetışme2. u un uru b' . d 
REFiK 

HALiD 
tini kaybeden edebiyat ve sıın'at çığırlarandan ırı Jr:le 
tenkittir. Çoktanberi büyük münekkitler ~rta~an çe 1 • 

• t' bM M'- 1 "b'I Şimdiki aıüoeklutlerın çoğıına 
K mış ır uyuıı; eıer er gı ı . · · b i aray b k T '-.d . 1,_ t ı;.1 eserden fazla kendısını e en· a ınız: enwı;ı e &a lllŞ ı. • k 

· ·1c· • ıA t kendi kudretim meydana oy-dirmeğe çalışau, o eserı 1 ıncı p ana a ıp kk' r k l 
ma(a çabalıyan bir adamdır. Bana öyle geliyor ki müne ıt e 1ıne ba e: 

ı. • tayım· eseri unatıllD ar, em mi aldığı z.aman " okuyanlara parma.. ısır , . 
" ·· l d v ·ı '- l • e ve fikrime hayran kalsmlarl,, Dıye rorsun er; esere egı , e.a emım . • l 

dilşünür. Onun içindir ki çok defa münekkıt, eserı harpalam~k yo ona 
• v k" Mk a&d'ı buldu.Fonu O'Ostermekle tutar; gülünç etmege ugraşır; onu uçu ' . . .. • 

kendi bilgiçlitini yüksek hisliliğini belirteceğını 11nır. _ 
Münekkit, eğer olgunlaşmış, yerini yap~~ş, ağırbaş!ılırı ve ~ürüs~ 

huyuyla tanınmış bir adam değilse bu meslegın tam manada ehlı. erı 
sayılamaz. Münekkitte doğuştan bir kovrama hassatı ve. çal~şa.rak kaza· 

lm1., bir bilgi haznesi buluııdaktan başlca o, namuslu bır bakım ve şef· 
nı ~ d - . 
katli bir hoca ruhu da taşımalıdır. Ne öfkeye kapılmalı ır, ne roııterı· 
şe .. Ne hatıra balcmahdır, ne gönüle ... Ne emir dinlemelidir, no rical 
Akıl teraıisi nyarlı, fikir dirhemleri damrah, sözünü bilir, sohbeti çeki · 
lir, hayatı düz.enli tam ölçüde lımıfııız. sözün k1sa11, eşine fÜÇ raslanır 
bir kemal snbibi olmadıkça miinekkit nedir, tenkit neye yarar ? Fak&t 
öylesi nasıl ve nerede bulunur? 

Hele, kuyruk acıııı olanforın, gizli ıııakıat arözetenlerin1 hıncını çı· 
karmak istiyenlerio, kolaycacık şöhreteerınek için adlarının etrafında rürültü. 
patırdı çıkmasını bekliyenlerin yaptıkları tenkide hiç deier vermemeli· 
dir; omuz silkip geçmelidir. Bagünün acı tenkitleri kara sıkı doldurol· 
muş li{ toplaradır; belki biraz gümler, camları aarııar; fakat aa(lam tem.., 
le dayanmış sanat yapılerını ne yıkar, ne de yakar. Şişirici tenkitleri! 
gelince bunlar hıımam tasındaki tabuoln bezi kabartmaia yarayan &'ay· 
retli soluklardm Kubbeleştirilen kof eser bu zoraki soluklarla daha ça· 
bak çatlıırl San'atkar, öğücü tenkide çanak tuttuğu, yahut yerici tenkit· 
ten ürktüğü gün sıfm tüketmiş demelıttir.Bereket ki rerçekten eser sahip· 
leri için, münekkidin bnş köşeye oturup yüksek perdeden büküm verdi· 
ii gazete sütunlarındaki mahkemeden başka bir temyiz mahkemesi var· 
dır: Zamnnl En doğru, en kusursuz, en kosin1en aldanmu hüküm onun 
kiJir. Onun vereceii kararlardır ki ö!Jil sanılan dirilebiJir ve yaşıyacaiı 
beklenen de son nefesini verir! 

• Bu harbi asker 
sayısı ve silah 

kuvveti mi 
kazanacak? 
YAZAN 

Amcrikıı Birle· 
şik. Devletlerinin 
1943 d& beş 

Necmeddln milyeın asker ha· 

SADAK zırlıyacaklarıııı 

bir razete ya:ııvermiş. Bu lıaberiu 
nereden sızdığı tahkik ediliyor. 

Bu znınanda askerlik sırlarını 
açıia vurmak Amerikada bileaf. 
fedilir suçlardan değildir. Fakat 
biı, bu razetc havadisine b~lki 
de istenerek, fazla fazla elıemmıyet 
verildirlni sanıyoruz. Böyle bir ha
ber ve yalıın,ne doğru olabilir. 

Baştan başa yalan olamaz, 
çünkü Amerikanın hazırlaodığın,1 

durmadan asker yetiştirdiiioi herkes 
biliyordu. hazırhjın derecesine ge· 
lince, harp masraf ma milyarlar a· 
yarmış. Yüz otoz milyon nüfuslu 
zengin bir memlekete üç, beş mil· 
yonlak ordu çok görülmez. Bunun 
için, bu gaz.tle yazısı etrafıoJa, 

ortaya dökülmüş bir sır g-ibi gü
rültü kopmasını anlayamadık. 

Haberin, doğruluğundan şüp 
he uyıındırııcnk kısım, asker sayı~ı 
değil, bu beş milyonluk kuvvetın 

Afrika yolundan Avrupaya gönde· 
rileceğidir. 

Bir gün gelecek, Amerika, 
şimdi silah yolladığı gibi, lngilte· 
reye atkerce de yardım edecektir. 
Fakat bu yardımı efsane şekline 

sokmamalıdır. Atlaotik gibi büyük 
bir denizden milyonlarca insan ta· 
ıımak bile kolaydır. 

Aklamaz.da kaldığına göre in· 
· giliz renerali Lord Gord, bir ra· 
porunda, beş lümen asker taşımak 
için alta bin tonluk 150 yolcu 118· 

purile 2500 tonluk 30 şilepe ibti· 
yaç olduiuou yazmıştı. Şu halde 
beş milyon askeri taşımak içiı1 50 
milyon tona yakın vapur lazımdır 

ki böyle bir bolluk yeryüzünde yok· 
tur. 

Amerikanın hedefi aaavatao 
müdafaasını hazırlamaktır. Avrupa 
ya, iki sene sonra, bu kadar çok 
asker göndermesine lüzum da kal· 

[ Tan'dau J 

ordular yetiştiriyor. 
Rus harbi, lngiltereye çok de· 

ğerli zamanlar kazandırdı. Bu hız 
böyle devam edince, 1943 yazında, 
logiltere ve Amerika hiç bir kuv· 
vetin boy ö?çüşemiyeceği muazum 

bir harp makinesi haline gelecek· 
lerdir. 

Hetaba ket.ıacak bir nokta 
da, onların bu t:azırbtı artarken, 
Alman harp makineaioin, Avrupa 
merkezinden uıak, çetin cepheler. 
do ionnca ve ınalıemece yıpran· 

makta olmasıdır. 
Nıhayt'l bir glln, bütün Avru• 

pa kaynnklarma el koymu~ Almran 
ya ile Amerika ıenginliiioe daya· 
nan losıillere knrşı karşıya gele· 
ceklerdir. Bu savaşmada, iki tara· 
f m asker sayısı ve ıiJah llstünlü· 
ğil mü davayı halledecek? 

Bq so:uyn «evet» demek ~üç· 
tür. Hiç şüphe yok ki harp, herşey· 
den önce asker ve silah demektir. 
Fakat, bu harpte bunun, karada 
dahi her ıamao doğru olmadıi'ı an· 
laşılmakla beraber Almanya - in· 
giltere harbinde araya deniz &'İri· 
yor. Denizi aşmıanın da - ber iki 
taraf için - şimdiye kadar müm 
kün olmadığı görüldü. 

lngihere ile Amerikanın, hazır· 
lıkları ıonunda da Avrupa kıyıla· 
rtoa aaker çıkarma kudretini ka· 
zanacakları ümidini verebilecek 
hiç bir misal ortada yoktur. Esa
sen logiltorenio harp ptinında böy. 
le tehlikeli bir harekete yer olmıt• 
dı§"ını M. Clıurchill açıkça ıöyle. 
mişti. 

Almanyanm, bilhaaaa Rus H• 

ferinden sonra, harabeye döom?ı 
ııç bir Avrupaya dayanarak lhnr~· 
tereyi istilaya kalkışacajını ta mın 
etmek de yanlaş olur. Almany~nın, 
Avrupaya karJı herhanfİ bir ıhr.a~ 
h • . k 1 ak kudretını areketım arşı am b" 
muhafaza ehe de deniz -.ırı ır 
maceraya giriımiyeceji son natuk· 
lorından ve yeni politikasından an· 
laşılıyor. • 

Bütün bu hazırlıklara raım~n 
bu harbi kazanacak tek ıilih mdli 
bilnyenin dıyamklaiıdır. iki tar~f 
birbirini duğrudao dotruya e:ı:eoıı· 

yecetioe röre, içinden çöken t~· 
raf harbi kaybedecektir. Kııvvetlı, 
gittikçe daha kuvvetli olarak .da· 
yanıldı durmak, silih kuvvetıyle 
beraber maddi, oıanevi takatı art· 

t k Zaferin yolu bundadır. arma ... ' 
-Akpm•daa-

mıyacaktır. 1 ~:;~;;~=======:======iı 
Her ne olursa olsun bu haber. 1 İM ı 

ler Anglo - Sakson memleketle. ,.J' Jl.. ]( ~ 7 
· 

rinin nasıl hazırlandıklarını göster· 41 
ir. lnailtere a 9 k er 1 i k bizıne· 11 Birinciktinun 19 
tini uzattı. Kadın, erkek bütün in· PERŞEMBE. 
,ılizler canlarını ve mallarını, zaf. YJLıt941 • AYıl2 Gün:34S Kaaım 34 

., 11;..una devlete baiıılııdılar. Am Rumi 1SS7· lklaciteırln '8 

.,ika. blr taraftan harp fabrikaları Hicri lUO. Zilkade 22 
Da iOjaltarktn, öte taraftan bllylk 

-----------------------. ~~----~--~--------Tik vi n geri Japon hava kuvvetleri 
alındı tarafından yeniden 

2 ingiliz Rus çeteleri - --
Almanlara göz - -~~-

açtırmıyor 
Londra 10 ( a.a. 

vin Sovyet lutaları 

geri alınmıştır. 

> -m:-
tarafıodan 

Bcrlin 1 O ( a a. ) - Aloıan 
mabfilleriode dünkü Alman tebli 
ği hakkında deniliyor lr.i: 

Doğu cep$ıesinde mahalli bir 
kaç hareket olmoJtur. Raı kışı 
reniş ölçüde taarruza elverişli 
değildir. Bununla beraber mahdut 
bedelli güçük ileri hareketlerde 
bulunulacak, eski ıef erlerde oldu 
iu gibi kış uykusu görülmiye
cektir. 

Mos~ova 10 ( a. a ) - Dün 
aeceki Sovyet tebliği: 

8 llkkinonda kıtalarımız bütün 
cephelerde düşmanla çarpışmış. 
lardar. Cephelerin muhtelif kesim. 
terinde birliklerimiı düşmıtnın 
İ!ıadçı muhv!metini . ~ırdıltt ·n 
sonra müteaddıd yerlerı ışgal et
mişlerdir. 

8 llkkinunda 6 Alman tayya 
resi t::hrip edilmiştir. 3 Sovyet 
tayyaretiİ kayıptır. 8 ilkkiıaunda 
bava birliklerimi7den biri düşma
nın 4 tankını, 2 zırbh otomobili· 
oi, asker yüklü 70 kamyonunu, 
cephane yüklü 20 den fazla oto. 
mobili tahrip etmiştir. 

Tula islikaınetinde bir böl~e 
de hareketlerde bulunan Sovyet 
birJilı.leri şiddetli hücumlar neti 
ceıinde Almanlara bir çok yerler 
den koğınuştur. Bir ründe 13 
tank, 2 otomobil, 41 kamyon, 5 
mayin ileti iitinam edilmiı, ve 
altı yüz.den f ula düşman ıubay 
ve askeri esir ahnmışhr. 

Kareli bölge1inde hareketler 
de bulunan birlilderimiz.de11 biri 
çetin muhıırebeJerden sonra Al. 
manlara mevzilerinden koğınuş "e 
Hn beşyüzden f az:la düşman asker 
ve subayını öldürmüşlerdir. 

Katinin bölı-esinde Sovyef 
çeteleri soğuktan toprak ıığoak· 
Jara, barakalara ve köy evleri. 
ne sığınan müstevlileri amansız 
b;r surette öldürüyor. Çetele. 
rimiz yaptıklan hareketlerde lca· 
yak kullanıyor. 

Şalgam yüzbinler
ce Frensızın h•· 
yatını kurtardı 

[ Ba9tarafı ikincide J 
ıu;:..tarınm azalmasına maııi oimıı.· 

ta çalı9ıyorlar. Her tarafta ihtiklr 
vt kısra piyasaya kar~ı son derece 
şiddetli tedbirler alınmıştır. ltalya· 
Ja yonmiyecek et satan bir kasap 
müebbed kürek ce:r:asına mahkOID 
edilıoiıtir. Almanyada posta paket 

!erinden yiyecek aşıran posta .uı." · 
murları idam edilmişlerdir. 8 bırıo· 
citeşriode Praf da 4 kasap ve 1 

değirmenci asılmıştar. Bunlar ı•Y' 
· · yor· ri meşru yiyecek tıcaretı yapı 

lardı. 
Harp bittikten sonrıa kıtalar 

araııoda mübadelenin başlaasaıı 
için uzun zaman reçecektir. Ba 
sebeple milyonlarca insan yiyecek 
az.lıtındao aıkıotı çekecektir. ~· 
amafıh h•.ırb bitip herkes iıtib11li· 
ta kendini verirse bu güçlük ye· 
nilebilecektir. Çünkü oıütehalllıla· 
rın hesaplarına göre, Avrupa kıt~ 
ıı ıulh zamanında oüfasuou beslı· 
yebilir. Korkulan şey uz.un bir kıt· 
lıiın çocuklara kuvvetsiz bırak•• 
ıı ve bu yüzden io1anlar ara1ıoda 
derin izler vücada retirmeıidit· 

zırhlısı 
batırıldı 
TOKYO 
Bombalandı 

Japonlar durmad•n 
Singapura taarruz 
ediyor ve Malez. 
yara, FUlplnlere 
••ker çıkarıyorlar 

ManiUi 10 (a a.) !-Teyit edil· 
meyen haberlere röre; Amerikan 
tayyarleri dün Tokyo, Kobe ve 
Formoza'yı bombardıman etmiştir. 

Tokyo, 10 ( a. a.) - Cenup 
Taylandda karaya çıkan Japon kı· 
talım Singapur ü:ıeriae yürüyor. 

Sinıapur. 10 (a. a.) - Japon 
hava kuvvetleri dnn gece ve bu 
sabıh durmadan Siog,.pura akın 
etmişlerdir. 

Tokyo 10 (a a.) - Japon do· 
nanmasına menııup hava kuvvetleri 
Malezyanın doiu kaym civarında 

lngiliz Prens OfV cıls ve Repuls mu
harebe gemilerini batırmıştır. 

Londra; 10 (a.a) - Amirallik 
dairesinin tebliti: 

Prens Of Velıı zırhlısı ve Reı. 
puls muharebe kruvazörü batmıJtır. 

VaıinKton, 10 (a a.) - Malez· 
yada Katabaru tayyare meydanı 

bölgflsinde şiddetli çarpışmalar de. 
vam ediyor. Japon!.:ır yeni takviye 
kıt3ları retirmişlerdir. lagili:z tak· 
viye kıtalaruıın relmesi bekleniyor. 

Yeaidelhi 10 (a.a.) - Hindis
tan J 5ponya harbinde mühim iı 
~örecektir. Malezyad11 Japonlarla 
harp eden Britanya kuvvetlerinin 
büyük bir kısmı Hindlidir. iki ae-
0edenberi buraya gönderilen Hindli 
kuvvetler Malezyaoın büyük orman
larında Harp etmeğ'e alıştmlm~tır. 

Tokyo 10 (a.a.) - Malezyada 
japon kıta\arı hare'Ketlerine de
-- Hıj.Orlar. Karaya y-.i a• er 
çıkardmııter. Tayland da Japon 
ileri hareketi bir çok tarafta &'e· 
nişliyor. Şimal Tayland .la Japonlar 
Birmanya yolu istikametinde ileri
liyor. Birman~adau gelerek Tay• 
Jandıı firmeie çaJııan logili:ı: ~UV• 
vetleri l'•ri püıkiirtülmüıtür. 

Tokyo 10 (a.a.) - Hong.Kong 
Kar~dan ve deniz.den çenber içln
dedır. 

Hong Koug 10 (a.a.) _ Bugün 
~ur~d~ birinci tehlıke işareti ve· 
rılmıştır. 

Tokyo 10 [a. a.] - Japon or· 
duıu umumi karargahı, Japon kıta
larının Filipinlerde karaya çıkarıl 
dıiıoı bildiriyor. Japonlar pak az 
kayıp vermişlerdir. 

Manili 10 La. a.] - Teblii: 
Filipiolerde karaya çıkan Ja·. 

pon kıtalara Luzon adaıının şimal 
k11mına hOcum ediyor. Japonlu 
bu hareketlerde büyük kayıplar 
vermişlerdir. 

Vaıiorton 10 ta. a.) - Ame. 
rika hükOmeti Kaliforniyanın mü 
dafaasını kuvvetlendirmek için Mek. 
ıika katalarının Birleşik devletler 
arazisinden reçaıesine izin vermiftir. 

Sinırapur 19 [a. a.] - Bu sa. 
bab neıredilen tebliğ : 

Panama karşıımdaki Botler· 

Mareşal 
Çan-Kay-Şek 

Japony.-, Alman 
ya ve italyaya 

-~--~----

harp · ilin ettl 
---~~~~~-~~~ 

Çang Kiog 10 (a.a.)- Mare
şal Çan.Kay·Şek hükOmeti Japon
ya, Almanya ve ltalyaya harp 
ilin etmiftir. 

Nevyork 10 (a.a.)- Meksika 
ve Panama Japonyaya harp illn 
etmiştir. 

Loodra 10 (a.a.) - Polonya 
hülOmeti japonyaya kartı mütte· 
fikleri ıafında yor almııtır. 

Berlin 10 (a.a.)- Yarı reııni 
eir kaynaktan bildiriliyort 

Japonya ile birleıik. devletler 
araıındalti aclaşmamulıktan Al· 
manyan10 meı'ul olduia hakk1n
da beyaz: sarayın iddiası Berlinde 
mnnaslz tayıhyor. 

Tokyo 10 (a. a.) - Siyamla 
Japonya arasauda aktedilea bir 
anlaşmaya röre, Tayland bükOmeti 
Japon kıtalarmın memJeketdtn 
areçmeıioe •iiıaade 'M:lecelc, Japon· 
ya da Taylandm iıtiklilini ve milli 
şerefıol koruyacaktır. 

vortb tayyare meydanına yapılan 
hücumlarda 5 di14man tayyareıi 
dtışilrülmüıtilr. Bunlann 4 ü tayya 
re kar41 koyına bataryalan tarafın· 
dan tahrip edilmiftir. Ke4if uçu4lan 
yapan tayyarelerimiz Kotababr11 
kıyıları civariyle Pattani ve Sini'•· 
pur kıyalarında demirleo•lı' pek 
çok düşman remfıi r~rmüılerdir. 

Bunların ara1ında harp reaıileri de 
buluoııyordu. 

Bunların ille Japon kıtaJarıoı 
götDreo ve kuvvetlerin laşeıioi ,,e 
techiıat iılerini temine memur edi · 
Jeo remiJer oJmHI muhtemel fÖ
rülmektedir. 

Ôoce çıkarılan kltaları takviye 
etmek Dzere yeni dilıman kuvvet• 
ferinin çıkanldıiı hakkındaki ba. 
berlere dair hiç bir malOmat 
yoktur. 

_ ıss 

Dünyada neler 
oruyor? 

l Batlarafı lkhıalda ] 
hapishanede evlenmiştir. 3 sene 
sonra balayı seyahatine çıkacak
lardır. 

• 
Amerllcada 
hir kadın 
laagdut idam 
edildi 

Amerikanın Lo. 
Aorelet ıehrin 
de ilk defa ola. 
rak bir kadın 

( 

haydat idam e . 
dilmiştir Bu haydudun ada Ja. 
aoita Etbez'dir. Fakat kendiıi d(l. 
şeı diye meıhnrdu. Juanita bir çe· 
tenin reiıi idi. Bu çete birçok ci· 
oayetler iılemiştir. Avukatı ölüm 
cezaıını hafifletmek için pek çok 
uiraşmış, fak•t muvaffak olama· 
mışhr. 1 

Jaanita genç ve filzel bir ka· 
dandı. idama mahlı.Oın olanca. ha· 
piahaaede bulu0an erkeklerden üç 
yüzü onua yerine ölüme razı ol· 
muıtur. Fakat ba fÖnilllillerin tek
l ıfleri kabul edilmeaaiftir. 

• Güzel lcuların 
ilU'acı gasalc 

huriyetinde Santa 

CeoubiAme
rikada , Ar· 
jadtin Cüm· 

Fe ıehri polis 

11 Birincllc4nan Perşsınbe 
TGrklyı RadyodlfGayoa poatalan. 
Tiirldye rad1oau. Aalııan radyoatı 

7,30 Prorram, ve memleket 
aut ayan. 

7,33 Müzik: Hafif prorram (pı.) 
7,45 Aiaoı haberleri 
8,00 Mürikı Hafif programao 

devamı (Pı) 

8,15 Evin aaatl. 
8,30/ 
8,45 Mllzik PrOl'ramının IOll 

k11mı (pı .) 

12,3') ..... ram, ve memleket 
aut ayarL 

12,33 Müzik: Tilrkl1ler. 
12,45 Alam haberleri. 

13,00 Milı.ik: Fasal heyeti. 
13,30/ 
14,00 Müzikı Kırıtık prot'f'•m 

( Pı.) 
18.00 Prorram, ve memleket 

aaıt aya,,. 
18,03 Müıik: l'ek ve beraber 

şarkılar. 
19,00 Koouım• ( Derdlerme 

aaati ). 
19,15 Millik: Keman Solo~ları 

(pı.) 

19,30 Memleket ... t ayan, ve 

aianı haberini. 

19,4S Mllzllcı Yurttan •Mler. 

20,tS Radyo gazete•i. 

20,45 Milıdlu Muhtelif Şırkı· 
lar. 

21,00 Ziraat takvim!. 

21,10 Müzik: Şarkı ve tiltkü. 
ler. 

2130 Konufma {Şiir ıaati) 

2,145 Mlbik: Radyo Senfoni 

orkestruL (Ştf: Dr. Praetoriaı) 

1 • Roleldieu: La pame blanc. 
be averttıril 

2 • S.int - Saeuıı Saite Al· 
a-erienne 

3 · Smetaoaı Vıtava. 

22,30 Memleket ıaat ayan ve 

Alana HaberJeriı Ziraat, E.ham -
Tabvllltı 

Kambiyo - Nakat bonaıı 
(Fiyat). 

22.45 Milıdkı Danı mü:ıiji (pt.) 
22,SS/ 
23.00 Yaraolr.I Pr~am, ve ka· 

panaı 

•• f ece Nöbetci eczane ] 
Yeni eczane 

(Belediye yanında) 

mlldüriyeti, oe~rettlii bir emirde 
evlenecek luzluıo önce poliıteo 
izin almaları lbım reldiilni ve ev· 
lenecekleri erkek yerli oldııin tak. 
dirde bu evlenmeye müıaade edi· 
leceiini ilin etmiftir. 

Mahalli poliı müdürllij'ünil ba 
tedbiri almaia ıevkeden sebep, 
Sanla F e tebri kızlarının bllUla 
Ceaabr Amerikada yq•yan kızların 
en ıüıelleri olmasıdır. Bu aebeple, 
Cenubi Amerika memleketlerinden 
&'ilzel kızlarla evlenmek istiyen er· 
kekler, devamla bir ıurette ba ıeb 
re akın etmiflerdir. Vakıa Sanla 
Fe kızlan zenl'in iıdivaçlar ak· 
deylemişler lıe de ıonradan koca. 
larını takiben memleketlerini ter• 
kedip (İtmiflerdir. 

Ecneltilerle evlenme 1111101 o 
kadar bOyOmilf ki, S.nta F e ph· 
rinde evlenecek çatda hiçbir ku 
kalmamıı, bunan üzerine maballt 
poliı mOdGrlGjil yakanda a6yledi· 
timiz yaaaj-ı koymuştur. 

,- _ı Bedbaht bir aktörün hikayesi 
-Baıtara/ı Diin/t.8 Sagıda

ıöyledi. içerisinde aaeyva vardır. Şeftali, armud 
vesaire.. Annem •eçen alcıam, lizin temıiliniz.i 
görmilf H pek beielllDİf. Onan için ~u küçük 
hediyeyi kabul etmenizi istiyor. 

Cezmi, Şefkatle: 

- Teşekkür ederim, dedi. Çok teıekkhr 
ederim yavrum. Fakat annenin iımioi ıöyleme:z 
misiniz.? Kendisine ayrıca bir melctabla teıek
kür etmek iıterim. 

Çocuk cbayar» makmında başını kaldır· 
arak: 

- Annem, kendi ismini vermemekliğim için 
llkı ııkı tenbih etti. Si:ıin rolünüzü ~ieoen meç. 
hul birinden geldi, dersin. dedi. 

Cezmi daha fazla ıarar etmedi: 

- pekill, dedi. Mademki anoeo öyle isti. 
yor; ÖJ'le olıan ... G6le gille yavrum. 'l'ekrar le· 
tekkür ederim. 

Çocuk sepeti bırakalı: ritti. Giderk1n ka· 
payı da yavaıça kapamııtı. 

Cıımi 111akyalını tıaamın ı .. ı:aı.yerek 

NAKLEDEN = Hikmet Münir.== 
riyiodi ve d11arıya çıkmadan evvel, aıeyvalar. 
dan bir tane alıp yemek iatedi. Sepetin üze. 

rinden kljıdı kaldırdı o ••nada, iki aıeyva a· 
rasına 11l"ttmlmıı bir mektup rördn. 

Cezmi rulO.msoyerek mektuba açtı. Fakat 
satırları okadaj-u zaman derhal yllzil detifti. 
Hai&bnda o zamana kadar daymadıtı bir he· 
yecana kapılmıftl. 

Mektub fÖyleydi: 

« Cezmi! ... Bu mektuba okuduktan IOara 
belki beni balmaia kalkacaksın. Fakat mavaf· 

lak olamıyacaksın. Olacatından emin ~örln
sen bile vu reç. Çünkn ben çok iyi bir adam· 
la evlendim ••pak meı'udam... Sana bu eepeti 
ıretiren çocuk, ıenia oğlaadur. Ona, bir kere, 
yalnız bir kere obua rörmeni istedim. Belki 
onu,tbkrar i'örmeyi annlayacakıan. Beoim,tene. 
lerce evvel, seni ıörmeii arzuladıiım rfbi... 
Fakat, bir daha ula röremiyecekalıı... Söyli
yeceklerim bundan ibaretl Allaha 11marladık. 

GllddP 

Cea mi othuua hakikatea bıdaa11or. Ne 

otlODu, ae de Gü.Zideyil- Demek ki ba mavi 
rözlil, kıvwcık -~b 90cak Cnmiain kendi 
otluydn. Zaten o rtııel yavrunan t•klind• 
hayalinde yalına ba mni ,&lerle, ba luvırcık 
16çlar kalmaıtı. Batka bir ıey batırlayaauJO"" 
du. 

Fakat ba yavru, ne yapıyorda acaba? 

Mektebe mi fidiyorda? iyi bir çocak _,da? 

Kimlerle arkadaıhk ediyorda?. 
Evet .. ba ... ı rözla, kıvırcık ,.çla çocak 

kendi otlard•, Fakat, Allalt• oa11 bir kere 
dalta rörmek nuib o....,.uk mıydı? y aloıs 
bir kere daha... Bir kerHik oltan ona ppl• 

ne baıtıraauyacak • 1Jd11• 
Ellerini oa• omuua koyap ~öırMrioia 

i · bi k--lk olaaa bakamıyacak m•ydl? çane r --
yalnız bir kerecilLI 

• • • • • • • • • • 1 • 

,_ • al 6t. dllfeO bir t19ek, Mrlba 
~te ae, ç ahı k·•-

bpalaa bir yolca rlM bayatta PPJ ız __., 
bMbahl bir alklWD blklyellf 

-80N-



4 BUGON 11 Birincikinun 1941 

SAYIN MERSiNLiLER VE TAR USLUL R 

Her ay mutlaka en bUyük ikramiyelerden bir kaçını veren 
ALTINOLUK PiY ANGO 

GÔRDÜGÜ RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

Mersinde : Uray caddesi eski camiye bitişik No: 45· 1 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Y rausta: lnönü caddesi Paşa kahvesi sırasında No: 63 de 
ŞUBELER AÇMIŞTIR 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuru' 

Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 
YILBAŞI oe AYLIK Biletlerinizi mutlaka ALTINOLOK PiYANGO dan alınız. 

sızı DE ZENGiN EDER 
==== P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ===~ L 

Se~yar bayii: Uğuru ile Meşhur cüce Ismaildir Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 

-2- i 
ı Sinema~ılık . il~mind~. ş_'.mdi~e Kadar Görülmemiş ı : Kalplerı Titreten Bir Mevzu. Gönüllere Korku • 
ıı Büyuk bır flm, Buyuk hır.heyecan ~ynağı J Ve Heyecan Veren Bir Vaka. Hayatın Acılarından : 

RALP BELAMY ' nın şaheserı ı · ! 
ı i ı ilham Alan Bır Şaheser ! 

Suoare 
8,30 

ASRI SINlE~JLADLA 
BU AKŞAM SuolU'e 

8,30 

Sinema dünysının en muazzam eseri 

Maria Korda - Vlctor Varconl'nln 

Kudretiyle yarattıkları Tür1cçe sözlü 

---=== Pompeanın son günleri ===--
Muazzam mizaus ... Muhteşem dekorlar... Binlerce 

fiA"üran... Milyonlar sarfile vücuda getirilen aşk ... 
Macera... kahramanlık şaheseri ... 

lıtveten 

Temamen renkli MIKI MAVS i 1 Casuslar AVCISI -, i f Heyecan ve Kahr~!ı;k sahneleriyle Dolu 1 
ı ı • • ı i: ., ______ ____ 
ı Esrarengiz bir adamın müthiş maceralariyle : IU. A /Jı.1 [ıiı)I) JA lB ri:[ /A : 
ı dolu büyük •ergüzeşt Filmi • ı.'lıı.ft!Aft •• [I: ft : 

; p,k Yakında Pek Yakında ı İ İ ---------------------
:: Heyecanla Alkışlayacağ"ıul7. Senenin En Büyük Filmi lı :. 1 I 1 :. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 1 RÜYÜK Mıl.CF.RI). 
ı ı : . : 
ı ı- Dougla• Falrbanks Jr. ın 1 ı : Pek Yakında : : 

ı • d 1 • ı • Fernand Graver - John Blon ti • 

ı r YEŞİL CEHENNEM - i i Tarafından Mevsimin Biricik Srper Fılmi i 
H-HH ___ H __ ... ..ı 1 KRAL AŞKI ~, 1 

T. iŞ BANKASI 1 : 
•••• ••••••••• •• •• • ••••••••••••••••••••• Kilçllik \aıa rru"f hıeıtaı~ıııa.-ı 

l 9 4 2 1 RAMiYE PLANI 
K E. Ş 1 D E L E Rı 

z Şubat, 4Ma ıs,JAjııstos,2/klncitefl'in t1Uihlerinde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Lir ahit 2000. Lira 

3 1000 3000. .. •• .. 
2 750 .. 1500. " " 
3 500 = 1500 

" ,, .. 
2500. jQ 250 .. ~ .. 

" 40 ıoo .. - 4000. 
" " 2500. 50 50 - .. 

" " 
200 25 .. - 5000. .. 

" 
200 10 " 

2000. .. •• 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

M · ti ı Sabah - 6--9 öğle • 12 - 14 uayene saa er : ııkşam - 17 den sonra yeni ta 
şındığ'ı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmıı.ı ) 

1399 1 • 10 

BUGON MATBAASI 
Cenubi Anadolu'nun 
en son sistem maki

ı an ye-
gane .matbaasıdır. 

Bir Defa iş Yaptırırsanız 

Memnun Kalacaksınız . 

Hariçten Sipariş Kabul Edilir 
!..., _ _:.:::_ __ ;.:_ ___ __:~----------·11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla ral· : il=~ a : B .. t .. M 1 . 
nız p r blrlktlrmit ve faiz almış olmaz, aynı : Saaitço V~u Ul!,JJU Ç101MIEIL.1Ek : u un a zemesı 
zam• da talllnlzl de deneml• oluraunua. 377 • • • H f ı • 
--------·---• i Saat Kulesi Karşısında ! yenı, ar erı 1 ~ • • 

1 DOG U AN BAR/ i Zenit, Arlon, omega, eker, Hislon 1 Çeşitlidir 
! Kadın ve Erkek son odel saatleri· i ------------------f e VZİ Güven f miz yedekleriyle beraber mevcuttur. j 

Nakliyat ve !:~~~i~~~a~~şte bu anbar müşte- 1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i1----D-O--K-T_O_R __ _ 
rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. i 1225 ! 

Telefon 218 •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• 

Telgraf doöu a~::;~ 1 - 26 Adana asliye ikinci Mersin Türk Ha 1 Emin Ulvi Söler 
K d As. Has. Dahiliye şefi 

Adana Belediye Riyasetinden; 
( 1000 metre tulünde hendek açtırda • 
cak ve z mine beton vaz ettirilecektir ) 

1 - Sebzehali · Taşkarakolu arasında yapılan la&"amın 
ben değile Mirzaçel• bi ye;lunun hende~inin mülaki olduğu 
yerden ıtibarrn 1000 metıe tulilnde hendek küşadı ve zemi· 
ne beton vaz'ı işi açık olarak ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - !;in keşif bedeli (1275.00) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (95 62) lıradır. 
4 - ist• klıler bu işe ait şartname ve sair evrakı Adana 

Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 7 kuruf mukabilinde 
alabilırler. 

5 - ihalesi 26/12/941 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Bu iş hakkında faıla malGmat almak isteyenlerin 
Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve mllnakaııaya 
girmek lıteyenl<rinde ihale günü muayyen saatte Belediye 
Encümenin• müracaatları ilin olunur. 1507 ll-16-20-2.S 

hUkUk mahkemesinden va urumun an Birinci sınıf iç hastalıkları mütehassısı 
1942 yılı kurban bayra-

Esas : 1155 
Karar: 569 

Adananın tekke kurubu 
mahallesinden 96 numaralı 
evde oturan Süleyman oğlu 
Mehmet namı diğeri Vahid 
Kirmanın Adana asliye ikinci 
hukuk mahkeme.ine açtığı 

isim tashihi davasının yapı• 
lan duruıması sonunda nufus 
kanununun 11 inci mnddei 

muddelesine ve kanun mede
nin 26 ncı maddesine tevfi· 
kun ve muhik sebebe bina· 
etı davacının Mehmet isminin 
Vahit olarak değiştirilmesine 
19/11/941 tarihinde 1155 56~ 
sayı ile karar verildiği ilAn 
olunur 1.508 

mında, Türk Hava Kurumu Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

M M karıısında 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. ersin şubesine; ersin ve 
köylerinden verilecek ve bay Muayene saatleri:.Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 

1368 1 - 15 
ramın birinci günlluden ye· 
dinci günü akşamınn kadar 
toplanacak koyun ve keçi 
derileri yaş olarak satılmak 
llzere beher tanesi için lah· 
min edilen Hatla milzayedeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şutnaıneyi gör· 
mek üzere kuruma müraca-
atları. 1509 _____ ..,.......,,. __ _ 

lmtlya. Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Netriyat Mlldllrll : Avukat 
Rlfat YAVEROÖLU 

Buıldıt• Yer ı (BUGÜN)Matbauı
Adanı 

Adana Ziraat Mekte
bi Müdürlüğünden 

18-1 1- 941 tarihinde ek
siltmeye konulan Et, Ekmek 
ve sair erzak ile Mazot, Pet· 
rota taliplisi çıkmadığından 

bunların birinci kinunun 18 
perşembe günü tekrar eksilt· 
meye konıılmuına karar ve
rilmiştir. 

isteklilerin ınezkt\r gQnde 

Kiralık Ev 
Sebze hali civarında Saydam 

caddesi fi•erinde tatlı •u tulumba. 

•ını ve elektrik tesi•atını havi 

iki odalı müstakil bir ev kiralıktır. 

Matbaamız milrettipliğ'ine sorul· 

ma!lı. 

Hükumet Kıınaıiında topla
nacak komisyona müracaat· 
\arı. 1493 7-tı-14-17 


