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B. H itler 

Roma 11 (•.a.) - Alm>n yo, 1 
talyn ve Japonya arasında, l o ırilte • 
re ve Amerika b i rleşik devletleri · 
ne karşı a$keri bir ittifak icız~I~ 
nmıştır. !ttıfaka göre, harp zo lorle 
neticelendikten sonra bu üç dev· 
let yeni nizamı kurmuk hususuodo 
ııkı bir iş birliği yapıcal.tı r. 

Berlio 11 (a.a.)- Alman hori
ciye nazırı Fo n R ı bbentrop bugün 
öğle üzeri Amerikıı maslahatgü•.n· 
rına bir nota vermiştir. Ba r·. otada 
Amerika birleşik devletltrirıin mü 
teaddid dehlar bitarall• ğı ihlal et· 
tikten sonra açıkça lıoımane hare· 
ketlere geçtiği ve böylece harp 
halini yarattığı ve reis Runelt ta· 
rafından ihdaa t1dilen bu ş•rtlar 

altında Almanynnın bu günden iti 
baren Am•rika b'rl•şilc devletleri 
le diploınat.k müna.e~rtlerirıi ke. 
ser~k ken<iini de horp hallndr od 
t1lliii bildirilmektedir. 

Roma 11 [•.•] - ltalyan Ha· 
ricİ)•e Nasırı Koot Ciyano bugün 
~igi sarayında B irleşik Devletler 
Maslabat1rüzarın1 lr..ba1 ederek !tal .. 
yanın bugünden itibaren kendini 
Birleşik Amerika devletloriyle harp 
halinde addeWğini tebliğ eylemiştir. 

Roma it [a a] - B' gün J <• 

pon Bijyük E çil;ği ör. ünde :nuaz. 
ıam bir tezah ür ye pılm19 ve halk 
Mikado'yu ~liıış la ııı ,• ır . J ı pon BO· 
yUk E.lçi, i l:alkono çıkmış ve holkı 
se\Amlamıştır. 

Bong Kolı: 1 l ( a.a. ) - Tav 
Jınd hülı.Q m eti buırün u • I 22 45 
den itibaren bu !iln mem! le t• e 
harp halinin i!ıin edileceğini rad~ o 
ile bildiruıiştır. 

A'kara radyo gazete,) - Bu 
gücün en önemh o~ay•, lın ıı n dev 
lel reisi Hit lt: r ta ra fı t?d tn Ra ,· _ş; t.-g 

da söylenen nutuktur. Bu r utukln 
Almanya, Amer1kaya kuşı har p 
ilin etmiş olmaictadır. Al.nanya; 
Japooyıı ve lta!ya ı l o yeni bir an· 

loşmo yap>rok birlikte dö•ü; n·• ği, 
ayrı suıh y .1p:uam'lyı ve h ı rp sonuu 
da da üçlü p1 kt zihniyeti içlndo 

müoasebotl~r teıhin i kara·luştır · 
mışlardır. 

Hitler bu veaif., ile, Rus bar · 
bine baılanmasında &mil olan •e· 
bepleri izah t1tmiştir. 

Rayştağ mareşal Görlng'ln re· 
iıliıiinde toplanmıştı . Reis, Alman· 
ya için döiüıen ve kanlarını akı· 
tan Alman askerlerini saygı ile an 
dıktan sonra sözü F ührere vermiş · 
tir. 

Alıııaıı ınilletioio önünde ciddi 
hadiselerle dolu yeni bir harp yı· 
lınıo bııluoduıinoo ıöylemekle nut · 
kuoa başlayan H.tler demiştirki: 

c- 1939 yılında yaptığım uz. 
laşma teklllleriııin reddi üzerine 

harp bir zaruret olmıııtu. Siz bo· 

ni harp aafında çok iyi tanır,ınız. 
Ben, önilmiiıdeki 500, 1000 yıl 
için de onemli olan bu yıllarda 
memleketin sevk ve idare vazifeoi· 
ui görmekteyim. > 

Hitler, Norveçin işgalinden 
sonra, işgal altındaki memleket· 
!erin korıınmo11 için tayyare mey 
danları yapmak ribi müdal .. tel· 

birleri alınması lazım geldi~ini, 
bütlln bunların y a p 1 1 d ı ıi ı n ı, 

hAli da bu i7in üzerinde çıılışıldıiiını 
ıöyleıııiş, şimali Alrikada harekatın 
mihver lehine gelişdiği ıınlatmış · 
tır. Alman Führeri yine bu not· 
kunda, Rus teblikeaini nazari iti· 
bare alarak lngiltereyie anlaşmak 
i•tediğini fakat lngiltere tarafından 
iyi karıılanmadırını bildirmiş. ıi5•· 

Almanya 
---~~-italya ve _, ____ _ 
amerikaya -harp .. ilan 
- ettiler 

iV erii mallar ve tasar 
1 

r f haftası bugiin - B a .ş ı ı yor 
Ta1arruf te.şkil edecektir. Umumi maballerde ve 

Halkevinde konferanslar verilecek, vitrin müsabaka · 
!arı tertip tM!ilecektir. 

Hitler Rayiştağ- , , 
da, Musolini Ve

12 inci yerli mallar ve tasarruf baltası, burün 

başvekil nt!ma Maliye Vekili B. Fuad Airalınm mü

him bir notkuyla açılacaktır. Halta münasebetiyle 
ıehrimiz okullarında bugün tören ~epılacaktır. haf. 
ta içinde bütün derslerin mezuuru Yerli Malı ve 

Pazar günü asal 9 da Atatürk anıtına çelenk 
konma töreni ve geçit resmi yapılacaktır. 

Seker Saklayan 6 Bakkal Tevkif Edildi nedik sarayının r-
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rer nutuk söy
lediler 

3 lü pakt 
askeri pakt 

oldu 
Almanya, Japonya 
ve ltalya birlikte 
dövUtmei'je, birbir 
terinden eyrı aulh 
ve mUtareke yap· 
mamağa karar ver· 
diler 

Hitler, Rusyada hare
katın kış yüzünden 
durakladığını 

etti 
itiraf 
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Uzak domda ve büyilk Ok· 
yanuıda lngiliz, Amerikan, Ja· 
pon, Sovyet, Fraa112 üılerini 

!erin~ şoyle d~vam etmiştir: 
" - 1940 yılında Kremlin'de

ki efendilerin Avrupayı loh~~~ilm· 
!eri altına almak istediklerı otre 
nildiklen sonra vaziyet aydınlanı· 

ordo. Kremlin efendilerince bek. 
Y 1 • ı· d Bu an lenen şef, en e verış ı an ı. 

gelince Avrupada bir Mongol 
tufanı kopacaktı . ., 

Hitler bundan sonra J<uıyada· 
ki hare klttan bahaetmiş ve hare• 
kitıo kı~ dolayısiyle durakladığını, 
yaz relince tekr•r ba4layacatını 

ıöylemİlı Rnzveltin 1943 de Alman-

e~ınek için lngiltere ile hazır· 
yayı b"ld' · · lık yapmakta olduğunu ı ırmııtır. 

Almanya, ltalya ve Japonya 
arasında yeai imzalaııan anlaşma· 
nın esasları şu 4 maddede toplan· 

maktadır: 
t- Almanya, ltalya ve Japon• 

ya kendilerine Domobk.rasilorce zo
1 

r 

1 • ktenen bu bar ı son za er 
a yu k dar sıirdüraıeği taahbüt 

SOlf\A 4 

etmişlerdir. 

2_ Almanya, ltalya ve Japon. 

ya birbirleriyle anlaşmarla~ Ame· 
rika ve lngiltere ile ayrı mutareke 
ve sulh yapmıyacıklardır. 

4- Haıb' takip eden sulh 
devreıinde Almanya, ltalya ve J•· 
ponya üçlü pakt 1ihniyeti içinde 

( Devamı ikincide ) 

1 
in iliz - itaggareleri 29~00 tonluk bir 4 Japon 1 

j '-----'-~~h~a~,P~Jf~e~m:ı~s~in~ı--b_a_t;ır~m_ı_ı_la_r_d_,, __ -:--~-" 
1 Aolı:ara Rıdyo gazetesi - Japon 1 ar 

Joponlar filipin adalariyle Mı· 
lezyaya a•ker çıkardıktan sonr• B ' 
şimdi Felemenk hindistanıoa aid orneo ya 
adalardan BnrDeo adasına asker k 
çıkarmağa başlamışlardır. Bıı adı· Ç 1 1 ş 
da zsngin Petrol l..uyuları ve haııı 

maddeler bolunu yor. Bu Büyük ı- yaptı ı 
danın iıgali için ayrılmış olaa J• a r 
poo kıtalarının ne gibi ı•rtlarla 
ikaı~! edileceğine bir tnrlü akıl 
erdirilememektedir. Umumi duruma 
göre bıı hareketin Japonlar için 
bilyük muvalfakiyotler vadedeceği 
füpheli göıülüyor. 

Luzonda Japon ileri harekatı 
ınuvaffakiyetle devam etmektedir. 

Bn kıtaların Manlllya doğru UZ.· 
nan mübim bir demiryoln iatikame· 
tinde ilerledikleri bildiriliyor. J 1• 

ponya Manili üzerine çok miktar
da hava kuvvetleri knllanmnkta
dır. Dün yalnız Maıı\li.ya 100 den 
fazla Japoo tayyaresi taarruzde 
bolunmoıtur. 

Gelen habtorlere göre, Japon· 

gösterir harih 

lar33bia tonluk ve 100 tayyare taş; 
ya bilen Lokılnrıon iıimli Amerikan 
tayyare gemisini batırmışlardır. 29 
bin t<ınluk Horur& J•pon harp re 
miıi do LU%oo adaoıuın ıimal do 
insunda lngiliz tayyarelerinin tam 
'•'betleri!" yııkılmıştır. 

T·~kv•> 11 [a. al 
Suet Sugu demiştir ki: 

Amiral 

• - J >pon bahriye•i P. •ilikte 
ki A 1 . . ~ ncruı.nn ve nrilil: bahıriyeai 

nın başlıca kuo"etlerini yok ettik 
ten •ı;>n•a bq Okyaouıa h8kirA ol 
~uş~u•. Bugünkü <iuı uın hiç ~üpbe 
~ız ııçlii P•kt devletleri arasındaki 
1$ biri·•• · ı · 61n' daua zıyade sıkıştıra 
ca• tır. Anglo nkson hegemonyaoı 
nını yıkıhııaıı artan bir süra.tJe de · 
vnın ediyo Al 1 . r. manya ve hlya ıle 
en sıkı bir iı birliğiledir ki Japon 
ya di!nyaya yeni bir nizamın ku · 
rulıııaıı yolnnu takip etmektedir.> 

Tok10 11 [a.a.J - Umumi lca 
rargab deniz şubesinden bildirildi
iint1 göre, Japon bava kuvvetleri 
10 ilk ki.nanda Filipinde bulunan 
Amerikan kuvvetlerine karşı bil "k 
b' h" yu 
ır ucuın yapmıılardır. Bir torpi· 

do mubribimiz Havay adaları açık 
larınd.a bir Amerikan denizaltııiyle 
h?ıuıı ıu~etlo techiz edilmiı diier 
bır Amerıkan remiıini tam Uıab..tle 
batırmııtır. 

Londra 11 ,( a.a. ) _ Prenı 
01 Vela ve Repula, üç dalra ha· 
!inde hareket eden torpil tayyare· 
!erinin çok yükoekten yaptıtı iki 
hücum netlceıinde batmlflardır. 
Bu hücumlu esouıııda 7 düşınan 
tayyareei düşürülmüştür. 

Asker ikmii deti3 
seneye çıkarılıyor 

Ankara 11 ( Hususı muhabırımızden ) - HukQ- çıkarılmaktadır. Muhtelif sınıflar aratında farklar bo 
met, Hkerlik kanununda tadilat yapan yeni bir ka· snretle kaldırılmış olacak, bahriyede oldutıı .-ibi 

her smıf fılt a~kerliğini 3 ıene olarak yapocaktır. 
QQD li.yihHı hazırlamıştır. Bu liyiha esaslarına röre, 

fili aakerlik ınüddeti bir buçuk ıı~ueden 3 seneye 
Bu maksatla hazırlanan kanun llyibuı meclise 

verilmiştir. 

lngiliz Batı çölü 
ordusu kumandanı 

Kaninghanı 

vazifeden 
affedildi 

Tobruk muha-
l saradan kur

t u ı d u 
Mihver kuvvet 
leri süratle ba 
tıy a çekiliyor ----Lon lora 11 ( ı. a.) - R.o 

mea b:ldirild j'ıoe göre, orta şar 

batı çölü ordusu kumandanı gener, 1 
Kaoingham ıohhi ıeb•plorden do. 
loyı vazifeoinden alledi!mişlir. 
Botı çölQ orduın kuman danlığı
na ren ral Riçi tayin edilmi~tir. 

Berlin 11 ( a. a.) - Reımi 
teb(;t: 

Alman ve ltalyan ta~yueleri 
tiınal Afrika sabili açıkiarmda 
bir lngiliz zırhheile bir torpido 
111obrıbiııe hilcnm dmışler ve 
huaları a&"ır baura utrataıışlar. 
dır. 

Kahire 11 ~ a. a ] - logı 
liz tebliği: 

Tobruğan botıaında dilımın 
bili kuvvetli buiuanyorsa lls T .,ı 
rnlttaki Britanya kııvv•tlerı ce· 
aup doğudan g•len cenubi Afri 
ka ve Hind kıtalnrile b'rle~miş· 

leırdir . Bu ! ~ı r et lt "fohı n!C muha 

!aratıı kııldırı'm~t ve doSaı ıJo ru u· 
nak•le yolları açılmıştır. 

Diiımanın b,t ya d»ğru ç•· 
kİlİ!Jİ hsva kuvlı'tıt l · rir:r:iıi :ı iş bir 

liğ'ite kara ~U\fv~lfcrimiz lo şidd~ t 

li ba•kısı altında çabol..le~mışt .r. 
Diiş'1lanın geri kabo zırhlı ~ u v· 
vetleri batıya doiru yapıbn bıı 
hareketi peçel~m •ğe çalıııyor. 

Dün 20 kadar dtiıman t~nkı 

tarafından bir karı• bücum ya· 
pılmıştır. Düımanın bu hücumu 
pilskürtillmüş ve iki tank talırıp 

t1dilmlştir. 

Eladem düşman tarafından 
boıaltılmıı olarak bulunmuştur. 
Eldem'ın cenubunda Hr dilşman 

piyade kolıı batıya doiru püskilr 
tillmüı ve bn kol ağır kayıplar 

vermiştir. 

Cenab Afrika zırhlı otomo· 
billerile Britanya ve Hindli ıey · 
yar kolları ayni zamanda Akro 
ma'ya doıirn harekete gaçerek 
düşmanın sağ kanadını çevirmiş 
!erdir. 

Bardiya· Tobruk yola şiaıalio· 
deki temizlik hareketlerin• devam 
edilmiıtir. Bardiya ve Tobrok ora 
11nda yan yolda bo/uo•D Gambot 
da düşmanın kardutn büvük iaşe 
merkezlerinin i~cal edildi ği t•1id 
ediliyor. Temiıloıne hareketkri 
Unatında bir Alman tanıir ate! 
yesiod• bırakılmış 27 tank bu 
laaaınştur. 

Tobruk yakıoınd• aohôlılo bir 
düşman hutıbaneıi etralınd~ da 
varlara ıu iJteniJdii'ini ifade eden 
baıı yazılar i'örillmüştür. Diln~il 
harokittı Eldada'nın bir kaç mil 
batıoında. 150 Alman esiri alın· 

mııt1r. 

1 



2 BUGON 
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1 Askerllk bahlslerı 1 

Japonya ne. 
yapacak? 

Fikir istirahat -
haneleri açılıyor 
o asanlar az ~·nşıyorlar. Bir z:ıaıan. 

lnebolunun Bayramı 
- Milli Şef'ln lneboluvu t•reflen· 

dtrdlklerl g UnUn U çUncU yll 
'- dönUmU kutlandı -

K•hr•m•n erlerl· 
mlz için r•palan 
teberrular 

Kahraman etlerimize kqbk 
hediye tedariki fullyeti dev .. 
etmektedir. Yeniden teberraatta 
baıluoan yarddAf)arı.a etaaüsf ı• 
dar: 

-
Uz•k ••rktakl ini 

b • a k 1 n 1 nına karşı Sinraparla birlikte bir 
---- ---- hareket dGşünülemeı. Sa kadar go. 

A111ıuikalıların laer ,eg· niş barekit, bütün ıerbeıtliğine 
tle11 eooel deniz ilstiinde raimen japoo takatinin de hada· 
hıi/e elıelflmiget .. , .. e.. dana r•çer. 

lu vasati ömDr 50 idi.. Fen 
ilerledikçe, birçok hastalıklardan 
korunma yollara bolundokça bu 
müddet arttı. ailmJi b~i boldu. 

Fakat bn da v.dır. Vasati 
65 deiil. 130 - 150 olması Ja. 
zım reldiii hesap ediliyor. Buna 
raimen yüz yqına varanlar en· 
derdir ve baolar her tarafta par. 
makla rösterilmektedir. 

İnebolu 11 ( a. a. ) - Reisicumhur ismet lnönll'nlln 
laeboluyu şereflendirdikleri günün üçüncü yıldö· 

nllmü olan dünkü giln coşkun tezahürlere vesile olmuştur. 
Halkevinde büyük bir toplantı yapılmış, istiklal mal'Jıo• 

dan sonra Milli Şefimizin hayat ve eserleri hakkında kon
feranslar verilmiş, .şiirler okunmuş, mutlu bir gün ve gece 
yaşanmıştır. 

URA K. 

50424 
100 
70 
33 
20 
16 

80 Düoko yekan 
Halil içtim 
ÇaYllfla köyn halka 

50 Karacaa köyü balb 
Halit GDnrör 
Boynayoiuo k ö 'I 1 
bıJlu 

•lı oldııldarını ıöster,,,.lc· 1 
tedir. S ovyet Raayaya karşı, AJ. 

manlano 1warilo. ancak 
ikinci derecede bir cephe karala· 
bilir. Japonlar bereketin cenupta 
oldataaa kanidirler. Irk itibarile 

cenupta ki halk da kendilerine şi. 
maiden daha yakındırlar. Keza 

iklim şartlan da Japonlan cenaba 
doj'ra çekmektedir. Bu sebeple ti· 

Seker saklayan 6 
bakkal tevkif edildi 

Uzak Doia da tatuşta. Artık 
ciban harbi tam ve delik

sizdir. Vakin 1914 • 18 de do şlm· 
di harp edeo devletleri• hepsi 
mabarebeye &'irmişti ammıı. Uzak 

Oop'daki devletlerin bepıi, yani 
Amerika, loriltere ve Japonya 

merkezi devletlere karıı miiltere· 
keo cephe aldıklarından harp bu 
m·atakaya yayılmamlfb. Şimdi oruı 
da ve tam miouile harbio için 
dedir. 

Japonlar tarafaodaa aaldmm 
totaliter devletlere yara.şır şekilde 
ioi, ıqırbcı ve haber verilmeden 
yapılmıştır. Taarruza Allerika da 
demokrat devletlere yaraıır şekil 

d.; ınrpriılerle karıılqmlf ve da· 
ha taarruz başlamadan 7lrmi dört 

saat evvel Amerikan devlet reisi 
Roosevolt Japon imparatorwıa 

röaderdiği mesajla harbin önüne 
l'eçeceiiai zannedecek kadar ı-ii· 

zel niyetler beslediğini göster· 
miştir. 

Geae taarnaxdao 24 u.at ev• 
vel Amorikadao relen babcırler 
dola Japon semllerlodea mürek-

kep bir kafilenin Sfyom sabili bo· 
yunca indijini bildirdiii halde Ja· 

poo adalarından 3300 mil uıılda· 
ki Havai adalarına d<>inı mühim 
bir J a p o n d e n i z kavvetioin 
yaklaşmakta oldafaou bildiren hiç 
bir laaber verilmeaiatir. 

Halbaki ba kavvetlerin bura· 
lara kadar sokalmaa için hiç de· 
ğilae ba ıuız deniz htlnde oo 
rno ıefer etmeleri icap eder. 

Ba ini baıkıo amwikahlarıa 
bor ıevden evvel deniz Gıtlad• 
k .. fe ehemmiyet verm••lt ,oldak· 
!arını röıtermektedlr. 

811 kadar uzalı: meaafede Jıı · 

poolarıa karaya çıkar.caklan al" 

kerl•le ba adaları ifıal etmeleri· 
ol ve 3300 mil mesafeden b.olan 
bulomelerini akal pek almıyur am 
ma yar111odan fazlaıı Japoa veya 
1arı ırka mensup olao ahali vaktiy 
le j&poalar tarafından iyice qlea· 
mif ve Am•ikalılar bermatad ba· 
va, deniz ve kara ordasunca bu· 
rada aklın kabul etmiyeceti kadar 
ıayif bulunuyorlarsa da bu da ola· 
bilir. 

Fakat daha ziyade muhtemel 
olan Japonyaoın bu ıaldır 

ım ile ba i111e ve boradaki Ameri· 
kan kuvvetlerine mümkün olduğa 
kadar fazla zarar vererek ba taraf 
tan gelecelıt Amerikan saldınmıoı 
şimdilik önlemek ve tehir etmek 
olsa goıektir. 

Keza Filipin ~.adalımna karıı 
yııptıjı taarruzdan maksat da bu· 
ralardan b.fbassa Sinrapar ve Si· 
yam İltikametinde yapacaiı aıli 
harekata karşı relocok yardımları 
•eya taarruzları önlemek olabilir. 

Fikrimizce ilk aiızda Japoıı.la· 
rıo yapacai1 uli taarruz Siorapu· 
ra karşı olacakbr. Siyam üzerinden 
Birmaoya'ya da taarru edılocelıı.tir. 

Bu hareketler Japonlar için 
b•m kolay ve hem de çok kuaa· 
dırıcıdar. Kolaydır; ıira lo~lWerio 
ba mıotakada bGyOk ordulara ba 
lunmadıtı Japonlar •• dBayaca 
•'1Qındar. sı,amın cenaba.ada 
we lnılb bimayealod•ki Malaya 
memleketi olarak cenaba dojTa 
ilerleyince •ahdud ln(iliz kan•t 
lerl ancak Siııraparao yakın çev. 
resinde bir lllfadafaa hattı v6cuda 
retirecoklerdir. Vakıa ba müdafa· 
anın azan mGddet dayanmaıı Sin· 

r•parao aylarca kendiaioi milda· 
faaıı çok muhtemeldir. Fakat ne 
de olsa mlldafaa çevreai ID&bdad 
olacaiından deniz üssü olarak Sin. 
raparao rörecei! bjzmetı. d. 
tahdid eıdllmlt olacaktu. 

Japonların aııl özledikleri 
11cak denizludeki renif · 

leaa• ve Çinin cenaptan da tecridi 
ifi, aibay•t Hindiataoa yak~ ........ ..,....... •. 

- ı .• L ta-.M.a-. 

aale karşı yap•lacak hareketin ta· 
li olacafuıa kaniiz. Hele bn kıt 

mevıiminde nisbeten sıcak ikllın 
balkı olan japooLır Sibiı-yaya do;. 

ru büyük bir hareketi hiç de arzu 

etmeıJer. Y almz Uzak Şark ıahi · 
line ve Vladivoıtak'a fiden demir 
yola!la karşı Maaçukonun en şimal 

noktasından ve beliti bir iki yer· 
den taarruz da Japon ve Mihver 

beaabına çok faydalı olabilir. 
811 ıuretle hem Uzak Şukta 

m6blm Sovyet kuvvetleri ahkonar, 

beaı de sahilleri itibarile Japonlar 
için ehemmiyetli olan Uzak Şark· 
taki Sovyet memleketlerinin yegi. 

ne besleme damarı orta yerinden 
kesilir. Fayda ve taarrozdaki ko· 

layhk Japon7ayı harada da bir 
cephe açmaya sovkedebilir. 

Almanya ve ltalya 
Amerlkaya harp 

ilin ettiler 
( Bqtarafa blrfaclde ) 

münuebetlerini devaın ettirecek 
lerdlr. 

4- Ba aolqma imzası tarihin· 
deo itibaren yürürliiie ~recektir. 

Ma1olini de ba~ Vonedik 
ıarayı balkonunda bir natuk ıöy· 
lellif ve demfftir ki : 

c- Baıila, ltalyan taribiıade 
yenl bir kararla, kıtalar tarihine 
yeni bir tidit verecek büyük ba· 
diseler ,UaDdllr. Ç.Ult pakt dev· 
letleri Almanya u ltalya, Ameri. 
ka Birletlk Devletlerine karıı kah. 
ramao J•pOD)'anın yanında yer aJı. 
yorlar. Ba aaretle Oçlü pakt ukeri 
bir pakt olmakta, her ıeye kuır 
250 milyon iowı birleflDİf balun
ıaaktadır. 

Bir insan, tek bit inıan mem. 
leketiain ahalisini aldatarak harbi 
isteınif, balkı ona hazırlamıştır. 

Amerikan donanmasına iodiri· 
len darbeler Gün91 lmparatorlııtu· 
DDD D8 .ayarda ofdUf\lOQ fÖtter• 
moktedir. 

ltalyan kadın ve erkekleri; bir 
defa daha bu tarihi saata layık 
olan\lZ; Y•ecetiz ! • 

lnunlar neden az yaşıyor • 
lar? ... Herkes bunun için bir ıe. 
bep gösteriyor. Fakat birçok doJc. 
torlar şu noktada birleşmektedir: 
laıanlar vücadlannı iyi kolfaornı· 
yorlar; lüzomandao fazla yiyorlar, 
zararla ıeyler yapıyorlar, bıı yüz· 
don vücudun dayanma kudreti •· 
zahyor ... 

Bir zamııolar ömrü uzatmak 
için bir takım eksirler aranırdı, 
hattl bazı şarlatanlar ebedi yaşa 
manın talıımına baldoklorıoı iddia 
bile etmişlerdi. 

Yirminci asrın iptidalarında 
Paıteıır enstitüıilodo çalışan ıneş· 
bur doktor Minçikof inıanlarıo 
bar1aklarıodaki mikrop,arın ihti· 
yarlıia ve vaktinden evvel ölü. 
müne sebep oldoklaraoı iddia et 
miş, ömrG uzatmak için bu mik.· 
ropları yok etmek litım reldiii 
ne karar vermişti. Minçikof uzun 
arqtırmalardan sonrn yoğnrpan 

b11 mikropları mnhvettiğini bul 
muş ve bu keşfini ilan <ıtınişti. 

Minçikof he:- tnraf ta yoğurt 
butunmadıjını göz önüne getire 
relt sütten yoğııt bülisaaı dooife. 
bilecek bir takım iJiçlıır elde et· 
mişti. Ba iliçlar barsalc.ları de
zeof ekte etmek için eliQ kullana· 
lıyor ve iyi neticeler veriyor. 

Fakat ne bol yoj'nrt yeme· 
nin, ne de iliçları knllanmauın 
inaanların yüz y~ıoa varmalarını 
temin etınediii ıörülmüştür. 

Şimdi Amerikada meşhur bir 
doktor ~ - .. -......,. ... ..., ...__ 
maştor. Bu doktor diyordi: « la· 
aao!arın yüz ya~ıadan evvel öl 
melerioo baıhca aobop üztiotülor· 
d&r. Fazla ve zararlı ıeyler ye· 
menin, •ilcada fena lrallıınmaouı 

teıirlerlni iokir edecek dejilim. 
Sanlardan çekinıaek lazımdır, fa 
kat matedU surette ve xararnı 
ıoylor yiyen, ııbht yaıayao. birçok 
inıanlaraa vaktinden evvel 6ldllk· 
lerlni her ran f6rüyoruz. Buna 
sebep manevi yorruolultlardır. 

Şimdiye kadar hiç kimıe b11 
noala eaaılı ıorette meırnl ol111a 
it dGşünmemiıti. Ben buna ~ 
hemmiyet verdim ve bu hutaoo· 
de tedkildor yaptım. Ba ted:ıik· 
lerdoo ı,u neticeyi elde ettim: İn· 
sanlar vücudları fibi fildrleriııi 
de diulendirmelidirler. 

Üzüntünün, fikir yorgnnlağo 
nun iosaoları vaktinden evvel ih 
tiyarlattı(ı muhakkaktır • Fakat 
fikir istirahat hanesine gitmekle 

[ Devamı G~Gocüde] 

Şeker ihtil:irından saçla ola· f 
rak mevkuf bulanan tOccar Ali Rı 

mak istemedilderfn.ieo adliyeye 
Hvkedllmişter ve Mnddei ıımami· 
likçe tevkif olunmutlardar. Bu 6 
bakkalın isimleri şudur: 

:z Kelleşe\:erin İkinci Asliye ceza. 
da dura~maınoa devam edilmekte · 
dir. 

Bar.ı .vuhltlerio dinlenllmes i için 
muhakeme bogOae bmıkılauştır. 

Ôğrendigiaı:ze göre, şehrimiz· 
de 6 bakkal, dükkiolarmda ıeker 

bulonduia halde milşterilerine 11at· 

Yeni otel civarında Abdutrah 
man o;la Bekir Yılmu ve kardOfi 
Ôaıer Yılına:ı:, Ômer oğlu Haoifl 
Ormancı, Hakkı oilu Etem SoyN"· 
Jrİn, Mehmet oğla Hıtlil Ke!l04eker, 

Ôıncır oğla Hüseyin Ôzkan. 

BOTdN MEMLEKETTE 
Z RAI SEFERBERLiK 
Anknr" - Memlekette z.mıı 

iıtibsalatı daima arttırmak preoııi 
bi göı. önünde tataluak y~nfdon 
bazı tedbirler ::ıhnmuı kararlaştı· 
nlmrş ve derhal faaliyete roçil 
mlştir. Ziraat Ve\.ilcti, bu mevza · 
da, Tica eıt Vekaleti iaşo mütto· 
şarlıiı ile işbirliği yapmış ve iaşe 
müsteşarı Ş•fllc Soyer'in riyasetin 
de Ziraat Vekileti mütebas11aları· 
nan da lıtirıskilc bOyOk blf' kom\a· 

yon korulaıoştnr. 

lnglllz llrası blokun• 
dehll memleketler 
Ankara- loılliz lirası maaaıu 

memJokotler liıteaioo yeoidoo U&ve 
ediloc~k momlcketlero tatbik edil· 
mek. tlxereı yoni bir asal bak\unda 

lcgUtere htUcOmetl ilo bl!kOmetJmiıı: 
araımda teati edilen notalardan 

eonra anlııtmııya varılmıştır. Ba en 

la.şmaya cıınran laglliz lirası blo· 
ltnoa dahil memleketler listesine 

yeniden bir memleket alınmak İa· 

tenlrse loı-iltere hükOm•li, hükO· 
metimize tebliiııtta bulunacak, Tilr 

kiye hukQmeti de müıbet cevabını 
bil<lirdiii takdirde bu yeni memle· 
ket sterlin blr>ku liste9İoe ithal edi· 

lecektir. Bu husu!lla hükOmete sa 
lihiyet voren bir kanun layihası 
bu.ırlaoarak Büyüle. Millet Meclisi· 
ne Yt:rilıniştir. 

Komisyon ilk toplantasmı iaşe 
milsteşannm reisliğinde yapmq ve 
reç vakte kadar devam eden 
toplıı.tıda verimli neticeler alan· 
mışbr. Ba cOmle<len olarak, zirat 
hıtihsalitı mllmkOn oldap kadar 
arttırmak olan amuaıi ve bq I'•· 
7emizio tam ve fODİf mikyuta 
tahakkuku içiDt bütiln memlekette 
zirat seferberlik yapalmaaı muvafık 
srorutahq 'Ye DOyıece DUJUS DW 

pogramla çalışma esas tutalmaıtor. 

At•tUrk kotuauna •t· 
letlerimlade l9tlriık 

edecek 
Ti Birinci kloaoda Aokarada 

yapılacak olan AtatOrk koıosuoa 

lştirtk etmek nsere bölgemizden 
d&t atlet çafmlmıttır. Atletlu ek

Hriizloro başlıınuolardır. 

l!kmek ucu•l•dı • 1 
Şehrimize bol mlktardA but

rJay ireldiğini ya~ııuıtık. H4bet aJ. 
dıtımıza göre bo baidaylımn maliyet • 

fiıdlarJ tesbit edilmiş ve bogünden 
itibaren ekmekler 12,5 kıına~tan 
ıatlıia çıkarılmtŞtır. 

Gençlik kulUbUnUn ç•yı 
Yarın saat 16,30 da halkevln· 

de Gençlik kalnbıı tarafından bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

Cumali Bilen 
Ali Erten 
V ebbi Çömelek 
bmail Dülıer 
Ahmet işlek 
Ali Okur 
Ahmet ÜnlQg90ç 

50709 30 Umumi Yekan 

• japooyaoın harbe girmeli 
yüzOnden Bura yolunanda ibnoa• 
ta kapanması tehlikesi bq göst•· 
mektodir. l.tanbuldan v...U... -· 
laıuta l'ÖN, Amerika ile iş yapan 
firmalar işlerini dardannaş1ardll'. 

• Hazır veya seferde ıillh 
altına davet olunan muvauaf ft 

ihtiyat erlerln huıaıi veya ,...ı 

her t~IQ işlerinde kendi!Nioi t ... 
li1 etmek Qzere bir vekil btrakma• 
lan içia yaptıracakları vekiletDa· 

molerin hiçbir barca ve r .... ti• 
bi tatalaamaıı hakkında kanun il 
yibuı hazırlaom~tır. Bu veklletaa
meler ukerllfe daveti mGteakip ve 
lı:llaya iltihaktan önce noterler, ao 
terlik bulaomıyan yerlerde nlh bl• 

kimleri veya ıandanaa komutanlan 

ile aıkerlik ıubeleri reisleri, kıta• 
7• "UOba'-w .. evu ... d.. --"-i, .... 

it hikimler ve bölak komotanlan 

veya balandokları mı...... Amir
leri tarafmdao tanzim ve tudik o
lanacaktır. 

• Bir roiJddet.tonberi Ankara 
dıı cereyan etmekte olaa TOrk it. 
men ticaret mOzalı.er.leriolo neti~ 

leomek Qıere oldafu hab. verll
mektedir. 

• Meninde bir yanketicillk 
obıııuş, kırtıı.aiye depoaıı uıut ... etli 
Bay Sellhattia Ôsaltay'ın bankaya 
,.atürmeıhe oldutu 400 lira, cek .. 
tinin cebi wtura ile kesilmek turr 
ttle çalınmıtbr. 

• Ödem.işin Küteler köyflnde 
4 metre d•inUi\ndeld bir aa JO• 

lunan tamirinde çalışan 3 amele 
toprak çökm•a• toprak altıncla 

kalmışlardır. Kurtarmak için çallf

malar 19 saat sürm(iı, Deticede 
her üç amelenin celedi çıkaralmıştlf. 

111 Polis Romanı: 161 DÖRTLER KUL 0 B 0 
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- Y af dedi. O receyi nerede reçir 
miş olabileceiini düşünüyorum... Ej'er ba· 
oo öjnnobilmiş olsaydık işimiz çok ko. 
laylaıırdı .. , Kime rastrelmiı ? işte işin 
düiiim noktası burada. 

Bayan Halliday biraz düıündil: 
D" ti : ? diye tekrar etti.Ha. 

şey öjntmecli. Puaro. profesör Borgono 
ile aıon bir mülikat yaptı ve Halliday'ın 
o geceki programından kedisine bahsedip 
etmedij'ini öjnnmeie çalışta. Fakat Bor
rono bu huıoıta bize biç bir 1ey söyle. 
medi. 

taşı baılanan koc .. ınıo bundan iSç tene 
4WYel vakoa felea bir infflilı: oetİCOSİDde 
röılorinl bayata yommaş aldatana hahr· 
ladım. Madam Otivlye de bu kaza neti-

Madam, ben şahsen polisin zannettiii 
~bi ba ilt• bir " kadın parmaiı" bulao· 
durana biç ıanoetmiyoram. Fakat fa da 
muhakkak lı:I o rece, kocaoı%ln bGtQo 

pllolarını altGat edecek bir vaka cereyan 
etıaiftir. Siz, kocanwn otele d&JdlJiO 

•akıt posta olap olmachtını ıorauıı olda· 
po eöylilyon.oaz. Kendisine mektup 
vanaıyıalf ? 

- Bar ttk mektup varm11. Herhalde 
benim ona lorilt•redecı hareket ettlti fGn 
YH•lf oldatam mektup olacak. 

P.aro blriki dakika bl9 bir şey ıöy. 
lemeden dilflndtı, durd•. Soma birdenbl· 
re ayaia kalkaralıtı 

- Peki, Madam, dedi. Ba işteki ... 
rann düjilmO Pariıtedir. Ve bunu çözmek 
için de hemen basta oraya hareket edi· 
7onam, 

- Fakat aradan çok zaman 1'8Çtİ 
Möıyö Paaro 1 

- EveL .. DojTa- Fakat yine ben 
arqbraaalaruaı yapmalıyım, dedi. Ve çık· 
mata huulandL Fakat kapmın qijine 
varıocaı 

- K.eeeDlllD 1ait Dartl.'dela Mblet· ................. ......._..,on••· lana? 

- or er m. _ 
ı.. • b h t e-• ·" oldurana zanrıedi . yır, .. ıç a so m ... ~ 

yaram. 

vı 111eı lcuım 
Merdif1end•ki icadın 

Bayan H"lliday'dan öjnaobildiltleri· 
miz bu kadardı. Lundraya döodilk \'O er· 

lNi rno de Pariıe hareket ottik. yolda 
Poaro mabz11n mahıuıı rllldil: 

- Şa Dörtler beni çok itral ediyor. 
Tıpkı bir av k6p!!ii ribl ilerireri kotap 

bir iz balmaf a çalıııyonım, dedi. 
Paaro dudak bQktG: 

- Aman AUah beni ona muhtaç 
etmeılnl Herif bana biç te iyi röılcı bak· 
aıax. 

- Fakat slı halli çok güç bir iti 
başınıza sardınız. Meçbal bir la&'Uiz aey. 
yaia&DlD b9Gdan İkİ ., evvel bir s•ce Pa· 
riste no yapmıt olduğunu öğrenmek ko· 
fay bir iş midır? 

- Evet çok zor bir iş... Azizim .•• 
Zor ama ... Siz de Puaronun milşküUeri 
halletmeyi adet edinmiı oldağuoa peltili 
bilirsiniz:. 

- 0011, Dörtler'io ortadan kaldırıl · 
. mış oldujııau mu zanoediyonıanuz ? 

Paaro bqiyle tHdik işareti verdi. 
Pariltcıki arqtırmalarımaz blae Bayan 

Halllcla7'm •ercUti malOmattaa fasla bir 

İkinci iıtibbarat meobaımız Madam 
Oliviyo olacalr.tı. Ve biz onua Passydeki 
villlsınm merdlvealerini çıkarken bDyQk 

bir heyecan içinde bohınayorduk .. ÇünltG 
ben bir kadının ilim ve fen sabaaında iti 

bu kadar ileriye vardınını olmasmda dai· 
ma hayret edenlerden ve b6yle ftl«I 
yalıuı; erkeklerin batarabiloC10kleriae kani 

bulonanlardaomı. 

Kapıyı on se"-iz yatlarında 901&. ıao· 
taaiaıperver bir s•D9 açtı. Madam Ollvi· 
ye'nin daim• meıpl oldujııon bilditl için 
Paaro randovüyll evvelden teabit ettirmiş 
bnlunayo1da. Sır salona alındık.. Ve bomeo 
ikab,nde ev sahibi içeri rirdi. Madam 
Oliviyo uzun boyla bir kadındı. Ve ~Y· 
diii arun etekli beyaz elbise kendisini 
olduj-ııadao da azan gösteriyordu. Bqm· 
da rahibolerin taşıdıtı fapkalara benzeyen 
bir baılık vardı. Ve hafıf .. rarm11 olan 
yüzündeki fevkalade güzel göxlerinde ra· 
rip bir parıltı seziliyordu. 

Modeto bir Fransaz kadmından ziya· 
de bit etki zaman rablbesioi andırıyordıı. 
iir 7aoatıaı bqtaıı bata kateden bir ya• 
ra idnl prlDM aJtU ... ada bir ...ıek 

cesiode çok aiır yaralar alm1Ştı. Ve o 
ıamandaoberi de dlf hayattan elini aya• 
j-ını çekmlo, ömrGnO hep Umi araştırma· 
lara valı:f etmİ}ti. 

Bize aofuk bir lııO...Ukabal ,.&sterdi : 

- Pollı beni bir çok defalar isticvap 
etti. Onlara biç bir faydam olmamq ol• 
datuoa r~re lize bir yardımım doluma· 
bllecefini biç ammayonun. 

- Belki ben ılze ayın sualleri aor. 
ı:nıyacafım, Bayan. MeNI& Miıter Halli. 
day ile o filo nelerden bah..tmft oldu· 
ianuu aorabillr miyim ? 

- Tabii kendi lfindeo bahMttik ... 
KendiM ..• Ve aynı zamanda benim iflmdeo. 

- Halliday, ıoa zamanlarda Londra 
fen akademialnde mevna babaetmit olda
ia nazariyelerden babaetti miydi ? 

- Tabii. .. Bizim milkllemelerimlzin 
bqlıca mevıaoo11 banlu tetlı:il etmifti. 

- Fikirlerini aiz de hayalt mi baJ. 
danuzda ? 

- Belki bqkaları öyle zanneder. 
Fakat ben detll ... 

- Siz: onların tatbik aahuana lı:ona• 
labilecetbı1 amaa7or muuaaz ? 

-a..- ...... 
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· yılarandaki VigdD 

Dünyada neler 
oluyor ·? · 
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12 Birlncilatnan Cama 

-Ne gapıyorsu1_1.? 
.. şükrediyorum! 

Londra ll 
( a. a. ) - Prens 
Of V ols zırhlı· 

a k d o ğ u ~ı ile aynı adanın 
harekat -=-=--ı şimal sahilindeki 

l1S1oda bulundu- Apari'yc muvaf 

in sandan uzak M 8 I 8 k d 8 faklyetJe çıkmış· 
şark. lnrili:ı filosu a l:ırd1r. Bıışkıı nok-
kamandanı Sör b • J talarada a 5 k e r 
Toma1 Fili P a 1 r a po n çıkarılmışıada be 
hakkında heoilt nuz taf.ıilit relme 

biç bir haber muvaffakiyeti miştir. 
alınmamıştır. Lıızon ada· 

( 8qtarafı UdDcidt) 

ioaanlarıo düşünmekten kmt11lacak· 
l.arıaı kaba! otmeie imklıı yoktur. 

Bir F raoıız l'Ueteai Amerikalı 
do'c.toron bal~andao bahsederken 
banan ne.tice verm.eai çok ınpheli 
oldoj'ona ıoylilyor ve SOAra acı •· 
cı ıa satırlar. yazıyor: «Amerika· 
lı doktor11D keşfinin tatbiki kabil 
bir ıey oldoiunu farz:edelim.. İDl&D· 
laran ömriloil baı-ünk il baddeo ya· 
karı çıkarmak acalta oeye yuıya· 
caktır? Mllhuebenin ve harbin n._ 
ticeleriniıı iDsa.a Ömriioü lutaltmak 

1 
için büyük faaliyetle çalıfcbj-1 bir 
ıırada _.,. 

Tllrklı- Rad7eıcllflh10• poıtalan. 
Tiirldye rad7oaa. Aa1ııara radyoaıı 

7,30 Prorrım, •• m•mleket 
uat ayarı. 

(Pı.) 

7,~3 Mü.ıikı Hafif Parçalar Pı. 
7,45 Aians haberleri 
8.00 Mflıik: Senfonik Parçalar 

8,15 Evba 1aatl. 

YAZAN Hı:l hatırdan sonra sordam : 
- Ne yapıyorsun bakalım ? 

B. FELEK - lyiyim, şükrediyo:ıım. 
- Onıı bırak l Ne İi yapıyorsan? diye soruyorum. 
- Söyledim yal Şllkrediyoroı:n 
- 8aşka? 
- Başka iı yapmıya vakit kalmıyor ki. 
- Be, vakit namaz olsa gene çalışmıya z:arıuuı kalır. Bu ne kadar 

şülcQr böyle. 
- c Y ağınur yt ğdı da böyle oldu:ıı> dedikleri gibi harb çıktı da 

böyle eldo. 
Tramvaya bioiyorıım. c Bu ne kadar sıkışıklık :ıt dedim mi ya bilet• 

çi, ya bedava öiütçülerdeo biri « banıı da şükret arkadq. Ya o da 
olmasa l:ıt diyor. Beo de şükrediyorum. 

Apartımaoa geliyorum. Ya sıcak sn yok, ya ıojok su. Biraı aeıle
niuce < buna da ıülmıdelim, ya biç olmasaydı » diyorlar. Şllkrediyorom. 

Bakkala ridiyorom. Zeytinyai'ı yüz kur040 reçmiş. c Yahu ba bizim 
nıabıalilmüıdür. Geçen seo.e yarı fiata idi. Ne oldu ? » diyince c bana 
da oükredelim. Oau da bolamıyaolar var :ıt diyorlar, şükrediyonuıı. 

Kondura ısmarlamak is•iyorom. Otut lira, diyorlnr. c Ayol ~eçea 
seue yirmiye yaptırmıştık » s&ümil de < eldeki malJar biterse kırkıl çı· 
kacak. Bana şükredin • diye karşılıyorlar. Ben de 1alınayak dejilim di· 
ye §Okrediyorom. 

Terzi bu sene dikiş pnraslnn beş lira zammetmişti. c Bu neye böyle• 
diye sordum. c bir makarayı 110 karaşa alıyoruı:. Gelecek ay boş lıra 
daha artacak, siz bunn şükredin :ıt diyor. Ben de şükrediyorum. 

Sofrada «ekmekler hl\mur» diyecek oluyorum. Valide «buoada şUk · 
redelim. Düoya açlıktıto kırılıyor• diyor. D"rhal şilkrediyorom. 

Çikolatayı üç yüze satıyorlıır. «Ayol ne !:adar pahalı ba ?:ıt diyince 
«ırelecek ay bunu da balamıyaccğız. Şükredin ki bu ay var» diyorlar. 
şO krediyorum. 

Yorı pamuk.yan y6n fanilaları altı buçuk, yedi liraya ahrlcenı cÇok 
pabah deiil mi? Yarısı da pamuk» diyecek oluyorom.«Şllkredin .be be· 
yiml Bo mal bitince nrltası yokf .. diyorlar.Hem alıyor,bem şükrediyorum. 

Uı:atmıynyıın. Kiğ'ıd alıyoruz şilkr3diyoroz. kalem alıyoraz fÜİı.redi· 
yoro:ı:, et alıyoruz şüı;rediyoroz, ekmek alıyoruz oükrediyoruz, tuıt ahyo• 
ruz şükrediyoruz, Liber alıyoruz şükrediyoruz, sıcak alıyoruz oükrediyo
nat, aoiok alıyoruz tü~rediyorcııı:. GörQyorson ki; b~k.a iş yapaııya va
kit kaluuyor. 

( Cumbarl,.et'tea J 

Vaıington 11 V t hb 
( a. a.) - Paıi· .n.. Q Q QrU sına yapılan 
fikdelci Amerikan lıücrınılu 
doaanmaııoın tayyare mey- Vqinrton,11 
baş k q m a o dan (a.a.) - Luzon 
maaviai, Japon· danını ele aduıaa San Fer-
ların Perl Harbor naodo mevkii ile 

üssüne yaptaj'ı geçird •ı Vi~a.n aras•oda 
hücumlarda Öl· l er hilcum edilmiştir. 
müıtür. Pasifik Anıerik.an don,\nma· Bir tebliie göre, 
Japonlar Ka- 91 bqkunıaodan maavıni ile Vlgan'da 6 diıı~ 
talabarıı tan. uuk ıark lngiliz filo .u ita man danh:altısın . 

:1 mandaoı öldü dan üçüne tam 
gare megda· ç• isabetler lcayde 
nını ele se· ın ordusu dilm~, diter üç 

çirdi/er u Z' , vıapor da hasara nong • n..onı cı taarruz eden 
Vaşinrtoo 11 1aı uiratılm1ştar. 

( a. a. ) _ Mala· Japon 'Ofletlerine arka· 
lı Gemilerden biri 

ita yarım aduııı· dan ıicıı11111 baıladı batmıştır. Adaya 

dalci Katahbarıı tayyare meydanı yapılan bQcumda deniz, hava vo 
Japonların eline ~eçmi~tir. kara kuvvetleri ıılc.1 bir iş birliği 

Tokyo 11 ( •· a.) - Japon yapıııışlardır. 
harp gemileri Midvey adasındaki FıJipln takım adalarmdan ce-
askeri tesisleri yakıp yıkmışlardır. 

naptaki adalara karşı heollz. hiç 
Tokyo 11 ( a. il.) - Bir teb. bir barelr.et olmamıştır. 

life röre, lba adası üzerinde ce. 
reyan eden bava moharebelt'rinde J~ pon /a4ua filolarının 
25 Amerikan tayyaresi düşürill· totU"razları 
m~tnr. 71 Amerikan tayyaresi de Manila 11 (a.a.) - Mühim bir 
yerde tahrip edilmiştir. 5 j!tpon Jap<>n bava filosu Nikolı tıı.yyara 
tayyaresi kayıptır. meydaniyle Manila'nın 25 kilornetre 

Da/ Kafe,.'in beganatı mesafesinde bulunan Kavit deniz 
Sinrapor 11 (ıı.a.) - Prens Of üsaürıü pike hücumlariyle bombar. 

Vels ile ReptJls zırblılarmm batma· dııııan otmiıtir. Ni~olıı bava moy 
ıı dolay11ile Daf Kofor demiştirkiı danında büyül: bir yangın çılttı&"ı 

c-Ba kayıpların ehemmiyeti. görülmüştür. 
ol azaltmaya çalışacak değilim. Bi Bir düşman tayyareıi düşürü · • "Münazara 
ze voralan d'"rb•nin ,.ok oA>ır ol· müttilr. Bn mautaluurltktan ıonra mem- " """ T 5 

leket irfanının o~deo bo· bale gel dajuna şOpbe yoktur. Bunoola be. japongada 10 senelik hir 
diğioo biç hayret etmemeli. Çlln· raber biı:im daba bfrçolt bilyük harbi göztı aldı 

• 

1 ±±@ Ll& fil&S 

8,30/ 
8,45 Mllzik Prorrammm De· 

varın (pı. ) 

12)') Proa'ram, ve memleket 
aut ayarı. 

12,33 MGzlk: Su uerleri. 
12,45 Ajau haberlerL 
13,00 Mlblu MabtoUf Ş.ırkı· 

lu. 
1~,30/ 
14,00 Maz.ikı Karttık prog-ram 

( Pı.) 
18.00 Prorram, "° memleket 

Nal ayan. 
18.03 MOzik: Faııl beyf!ti. 
18,40 Müıilt : Danı Musikisi 

(pı.) 
19,00 Kooaıma (iktisat uatl). 
19,15 Mllıı:ilt: Vıolon1el ıolo'ıa 

n (pı.) 

19,30 Memleket Mat ayara, ve 
ai&zd haberleri. 

19,4S Konuıma ( Uluul Eko· 
oomi ve Arttırma karama ıdıoa ) 

19,45 Mlbik: Kllsik Türk ml1· 

zij'i prorramı. ş,,fı Mesut CcımJ. 
20.15 Radyo ruete"-
19,5.S Müzik: Suidil makamın· 

dan farltdar. 
21,00 Ziraat l•kvimi. 
21,10 Temsil 
22,00 Müzik : Radyo Saloıı 

orkestrası. ( Violoniıt Necip ~· 
kın). 

1 • Lıotenscblaıer: Yıldızlara 
dojru 

2 · Tana: Bir boıe için 
3 · Berıerı Atk Hilınil 
4 • E rarı Gece tar"ı•ı 
5 J ıryı Hor Kı:çu k Baydn 
6 . Kollcherı S .o,atdr l 1 k

cılar 
22.30 Memleket saat ayar. vt 

adabı" na dair 
Kavga neden 

Yazan çıkar? EJinio 

UL köründen, der. 

I kü bo ıavalh adam, kibpçılıktan harp l'emilerimiz vard1r. Bunlardan Tokyo, 11 (a a.) - Japon söz· 
vazl'oçtik, daba mabaarririo ne başka birçok h1rp gemilerimiz de cü~ü: «Japon donanmasının rayesi 
demek olduiunu bilmiyor. Ben yapı halindedir.• P"sifı\: Oltyaooıoon kontrol altına 
1940 başından bu rüne kadar,yani Çin ordasa arkadan lıücam alm:skbr. :ıt demiş, Japon milletinin 

iki senede dört eıer tercüme et· tdigor 10 senelik bir bnrbe katlanmayı 

müteaddit keıimlerde f.aaliyette 
balonmaıtıır. Gece dilıman devri· 
yeterine ciddi k•yıplar verdirdik. 
Bir devriyemiz dOımaoıo şiddetli 
ateşiyle lrartdaom•ı ve ıiinriJ Ue 
dövüımek zoronda kalmııtw. 

Alana Haberleri: Zıraat, E.abam -
Tahvilatı 

Kambiyo - Nukut banası 
(Fiyat). 

2214.S Milzilc : Radyo Salon 
orkettraıı Prorramının Dnvamı 

7 • Straa15: Balet maıikisi. 
22,SS/ 

ler. Biade ne• 

dense her şeyden lı:avgıı çıkıyor. 

Gazete sütanlarına dGıen müna· 
kaıalardan pek ezı kendi smırın· 
da kalmıştır. Yoksa meseleyi l;e 
alp atmak mntlaka bir h8.ldınin 
lakdlrloe kalıyor. l~tn nihayet 
mıhlaımcye kadrır götllrOlen Ham
let mtinak~aaı. Halbııki lki tııraf · 
tııo biri, lcarııeındalcioin ioirine 
kartı Ziyl\ paşa i'İbi t 
Ttirıu: eylerse bir nadln c: Ziya 

hAmCı olar 
Çllnktı bilme k dr • i · glift!nn 

Ohanddo olmıyoa 
Demesini bilseydi, bo srürQI. 

tnın dava yilz.Dnden etr.efa saçılan 
ta'riderle yai c kalp kırgınlıkları» 
yapılmazdı. Mesel! avol;.atl:ırdan 
biri btr mllnekkit hakkında şöyle 
aöylocli: 

- Selim Nnzhetln tenkidi, 
muıırl7.lmıza hak verdirecek bir 
veıilca deiildir. ÇnnkQ Selim Nüz. 
bet bir kiltüphane memurodor. 

Bu mı:ntı(a göre kütilphane 
meDöuru olmck liyatrod n anlama· 
mak demektir. Bo bakımdan Hay· 
yam şair olanını, çünkQ bir çadır 
cıdır. Şark ınistiğinio en kuvvetli 
~abaiyoti olem Manıur slf ırdır; çün· 
kG hallaçlır. 

Böyle manhluız ta'rizler her 
mnnakaşadıı vardır. Yapılan bir 
tenkit dolayısile müellif eserini 
ınlldafaa edeceğine, münekkidin 
biltiıiıliiini isbata çalııayor. Mu· 

harrir • Kıtapçı davası da öyle oldu: 

Son poıta guoteti bir anket 
•çtı. BtıtQn mubıurirler fikirlerini 
söylediler ve hepııi kitapçdarnı 

verdikleri telif hakkının azlıjım ile· 
ri ıtırdnler.. Hattı biç bir mobar· 
rire n&1ip olmayacak kadar yQk1ek 
tel f hakkı alan Refik Halıd l<A· 
ray da bo meselede §ahımı bir ıs· 

tlına kaidesi ribi tutmadı, meılek 
ar1'adqlıırındao ayrılmadı. Bakınız 
ismini bıle babrlımadıj'ım bir ki· 
tapçı bana ne diyor: 

•• Bir kere kendisine batırlnta
lım ki, kendisi kitap yazan ma
._arrir deiil razetelerde fıkra ve 
m.ır.kııle yuaa bir m11bıırrirdir. Şim· 
dıye kadar iki eser vermiştir. Bo· 
nim batırlodıtım bir milli roman 
bir de tercünıe y.ııpcuştır. Bırincİ· 
ıioin ne kadar çok ııatıldıj'ını ken
disine bırakıyorum; ik.incisiui basan 
kitapçının kaç tana sattıiını size 
söylersem belki otıınır, kendiıi ki· 
tap yazan bir nıohenir olmadıiınsı 
pre ba itlere "-arı~ırıa1n daha iyi 
olar. ,, 

tim: l>anlar lı.itap ıekliade batıl- ·- Slnrapor 1 ı (a.a.) _ are,al Öıe a\me l .liıımgfılditini bildir• 
mıgtır. Ve Dç de telif -•r yazdım Çan Kay·Şekin KuYantans-"dalı:i Çin rai•Ur. 

Japonlar ulaitli ıaı 
ve oe~rettim. Gerek tercüme ve 1 ordasa, Hong Konr"a taarruz eden Sllnıll malaaTeheleri 

luıılhın111Ugor 

Siorapar 11 {a.a.) - Retllli 
teblit: 

2100 Yarrııkl Prot'l'am, ve k.a· 
panq gerek telıf eserlerimin hiç biriaini J \pon kuvvetlerine arkadan hüco· Horg • Konr 11 (a a.] _ Bri. 

utmak için kapı kapı l'ezmedim; ma başlıımışhr. Çinliler aynı uman tanya tebliği: 

bt'psioi tabetmek ür:ere benden da Kaoton'a karıı da bir ı:qırtmıı Japonbr mevıilerirniıo kuat •id· 
istedilor ve aldılar. h.:r~ketl yapmıılardır. J l b ,, "' 

Daha piyasada bir muharririn Yeni Japon çı/cıı et i ncumlar yapmı§lardır. Da1• 
kıç eseri oldujıınu bilmiyflo blr nı~o ileri mDdafaa batlarım1ıa bir 

lıarekel.leri m1ktar nGfuz etmitıe de hGcuın 
kitapçının bir kalemde btıtQn mn· Tokyo l 1 (a.a.)- Teblfi: dardurolaıootur Hatelcit d 
urirlerir. beserlerini batmakla bir • esnasın a 

Japoo lutal~n Filipin adaları· topçomuıun ateıi tesirli olm~tar. 

Ke!aotan balreıinde dQa ukio 
feçıniıtir, Direr btr bOlrede I'•· 
oiı bir ıaha 0Zflrinde fıddetli mo· 
harebeler ofayor. 8irlikJorfmiı tim 
di Katahbara'oon ceoa .. uoda ~ 
nideo toplanıyor. 7 J•PGD taoln 
tahrip ·editmiıtir. 

Daııuaam zehirli ras kallaa 
d1iıoa dair gelen babedoriıı aııilıı 
oldujıı aola1Jm19br. 

iT .a. KV İMi 
12 Blrincllcdnrı.n 1941 

CUM~ 

YlLttffl • A YıU Oilaı s.6 Ka11m 3S 

~l'iraryıı yapbi'ını iddia etmesine uda l.a&on ada11nın şimal batı lu· Dan j'l!c~ piyade lı.avvetl•rı"m'-
hayrot editmer. .... u 

ll•IDI lSSJ. hdaclt .. rla 29 
111ut 15'0- Zilkade 2' 

Zatea münakqada mevzu bu 
değildir; telı{ hakludır. 

Bn kit:ıpçı kendini haklı çıkar· 
COBk ıçin 11&11 mürıakaıa edilecek 
ciheti bir tarafa bırakıyor ve keo· 
dieiyle tanışmamayı bir nimd te-

• 
[ HiKAYE :ı 0 C 0 L O M =============· 

Ükki~~ b~ mu~uk~ k~md~ ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YAZAN·. Leon ~olstog 
ni dü~ürıoeye Çllbalıyor. Buoun • ~ ~ =====~I' 
içia de oıtaya düoyaow en gülünç 1 diier arabacıya bakıyor; ıllr'atle ka t k 
bir tasoifini koyuyor. Onca mobar· So b h d iki araba büyOk bir yoldan leklorin demir çemberleri, yolun 

11
r.ao e er. 

o a ar ı. d . k. k d t • d . d k, kireçli 
rirlcr, büyük konak a.,çıJarı ribi hızla geçiyordu. ôode giden kopil ~ ~ 1 o· ·~ opraııo a renış, ilı, aıuvaı:i izler bır k 
ı. ı 1 t H"L ~ f 1 b nı%lı tekı Gölt korşaoi, bava 10.l.akta. Rat"ıb bı'ra •yordu. a.ısım ara ayrı mış ır. ıa.aye yazan vardı. Biri hanam: sayı , ıo gun e ... k 

1 
il a karanlık 

d f ı.. baqk d r m Laleci h" . k Llı şicımao... ar ara, yo ara dökülüyordu K ayrı ır; ,.racı .,. a ı ; aa. ızmetı-ı• parlak ırmı:n yana. , " 1_ 
1 

. • opanın ·
1
ç· d 

T ' ' k11 kuru .. o oo"• ıle toprak '-01-n•unuo k ıo e bu arayoı1 fİreaıoz; hele kitap ya· Hi.zmetd eski ıapkaıındao taşan .
1 

a, l ~ .. .. "' a 
bü bil B T Uerı e ace e hl11l olan ar· ır bir kok o v•rdı u ~tŞınutııdaıa zan s lüıı ayrılır. o zihniyette saçlarını, yırtık eldivenli kızmızı e b" • _ .. • .-uıta haşıı:u 

bir kitapçınıo bir uere koyacaiı acele düzeltiyordıı. ıru _ r1erı_y• at
1
arak 

1
roderiai açta. Gibel, ko. 

kıymetin ne olacatı ltolayca tah. T k _. 0 kalın yün atkı5ınıa altında ya roz erı pırı pırı yanıyordu. B 
min edilebilir. l af ın fOf~ l • ab fÖzlerİ kih k.uııan bi:ımetçinio fOCUjuoQ fibel, &catına do-

Eterleri en çolt sahlan Refik 11 ıhatle nefes a ıyor; cevva • aıy d k- nle ıinirli sinirli iterek: z.ylf elle . 
Haliıı'in kitaplermın eaki fiyatları Orkek ilrkek hanıma bakıyor, kih a oşeye . - Gene mi? dedi ve a~ı aıarut bir bu. 

B - b k" diltlliyordo. aasıyetle çarpıldı. 
yirmi otuz knruıtu. urun u t· H - 1 ka9ı onun bur. M 
taplar, onları v ak t i y l e basan anımın orme rafa ası ı şap atriyuıa ellerilo rocajııl'uo ete.ıı.ı..ı 

b b k li nD hizasında il d Dızlerinin üıtünde layaralc lr.o••etlı" bacakları')• kalLıp o-tea•u top. tabi tarafından ir aça raya •a anıyor o. d U " .. .. ye otıır. 
bir köpek yavroıa tutan hizmetçinin ayakları, u. tancındao yfiıü kıpkırmızı ol-o 

nazla satılıyor. h '- "' d k" d e y ı r - Jhı Hu 
Kitapçının bono yapmay~ a-.· aşagı a 1 ean ığa kadar sarkıyor v ay a ın ta rüzel, koyu rözlerile. 0000 sıhhat ta;an h~ 

kı var mıdır? Bonon için kıınden sarsılmasından baııl olan bir sese, camların öt· reketleri.ni bayok bir hıra, büyüle bir kııkaııç · 
iz.in almıştır? Bu oserlerin fiyatla. mesiodeo çıkan bir aheoıe uyarak, bu sandı· ~·~la. t~kı~ ediyordu. Azıcık yüksete otanıaak 
rım keyfi iıtediii ıibi arttarmalda ia dokunuyor, hafif bir tıkırb yapıyordu... ıçın ılu elıle tilteyi tutup kalkmak istedi; fakat 

Yayılll!aeına, okonmaııaa iDADİ 0 1· Hanım, ellorioi dizlerine ko.mıuş, göılerini rilcü yo.tmedi. O zaman çohresi bir de 
1 ,- l ı. b rman11z. 

muyor mo? Ve ba ıoretle mem •· kapamıı, arkaıına kooalan yasbldarıP ilıtünde ı-. ve ır acı istibıa ile deiişti •i'zı rene 
ketin irfıın hayaboa bir darbe VU· yavaı yavaı sallanıyor; yüzünü aııcık buruş- çarpıldı: «Bari hiç olmazsa sen 'ha 

? k 'k k · ö B be •ti Of lu-zamu yok! na yardım rolmuyor ma turmıaı, eıu esıp lr.sürüyordu. aşına • "" 
Bu suallerin cevabı, bir ka· yaz bir taklr.e giymiı, üHrine mavi bir bllflık Kendim yaparım; yalnız bohçalaranı IGtfen 

lemde bütün mubarrirle~i. kitapçı. örmüı, başhtın aclar101 da beyaz, ince boyna. a~kamdan kaldarl." Hayır, hiç dokunma; madem 
ların batına bir beli Jlbi telikk~ na sarmııtı. Dilıı: bir çiıri, takkenin altıoda ki elinden bir iş&"elmiyorL» dedi ve r·zlerini ka 
eden 0 kitapçıya ıorulıa, vereceji kalan ıslak, gür saçlarını ortadan ayırı. padı, Göz kapaklarını sO,ratle kaldır:rak reae 
cevap oodur: . yordu. hizmetçinin yüzilne bakh. 

- Ne mUnııııebat 1 Refık Ha· H' t 1 d b '-1 t bu r ·ı:ı. • "'. • b 1 .ıl. d ı. ızme ç e ona aurak Lırm1•1 dadaJLuıı ••m lid'ia eııerlerindeo kazanılacak pa· ş e enı,, çı~,.ının ey•z •~ın a a.uru, yordu. a ... • -
ra il• ayağımıza bir papuç bilo ala· öUı bir fty vardı, ince gilu\ yb~oün çevre. H 

ı sine iyice, guilmiyen biraz saı:ı, coJgıı"'l ciJdi, allanın röğstındeu derin bir ab yilueldl; 
wayıBu, tıpkı eski Maarif Nazırla· yAlnız yanaklarile elmacık keau~erioın üzerin . fakat ıona ermeden öksürüie inkilip etti.Dön· 
rmdac birinin «.fU mektepler olma. de pembeleşmişti... dil. YüıilnU buruşturarak ild eUle göpDnO hlt· 

f Ü ı idare edece tu. ÔitsllrQLü •eçtiLten .onra •6zlerıa· f te'--A• ıa Maori i ne r r:e · Dudakları kara, endi•eli •.• Kiprikleri eey. • • • • ..,. .. 
• L- r k .. k•P•yıp roae esltiai ribi h.tıiz halıiz otarmak-iiml> demesıne ucınze • re , dilz... Çabadan seyahat mantoıa iı-t"riye 

b . ı lm T ta devam ettti. Kapa da. kalyuka da köye rel· 
- Şu mo arrır er o asa ne çökük röiıüade dilz kıvrımlar yapmı" ... Göz. · ı di M 

1 ki ,.. aıış er . atriyuıa atkıımın altandaa elini rıJca. 
g-ilzel kitapçllık edi ece lerioio kapalı olmaııDa rajmeo, yüzünde bir rıp baç işareti yaptı. T 

( Tu'da• l yorfıınluk, bir hiddet ve alqılmıı bir ııhrab Hanımu 

1
-Bu Nöbetci eczane 1 var... - Bu ne?_ diye ıorda. 

«c"'• U•alı arabacının yanına oturarak dirsejini K k H !-.J'lt,;.;: .. ;.;: .. ;,___________ .. - ona , aaımcı;,

111
• 

Fuat Eczanesi koltuta dayamış; bafıfçe kQJtiriyor; arabacı - Ben, tana ni9in haç 9ıkardıftaı tOnlJO· 
terli beyrirlerio1 dört nala koıtuuıyor; arasıra, nam. 

( Y enipostahaa• yanında ) 
1 arkada «kalyaıka ı. ıında (1) batırıp fıjıran - KlllM, Haıuacnfaa. 

Huta bqını pencereye çevirdi. Kopa, bil· 
yak: k6y kWseainha yaoıodaa r•ç.rlceo, oaıar· 
laranau bütQa l'Onişlil'ile ona balcarak, kendisi 
de baç çıkanaata başladı. 

Arabalann ikiıi de meozilbaneoin ö:ıOode 
da.rdo. Hastasın kocası ile doktor, kalyaakala
nodaa çıkıp kapanın yanına reldiler. 

Doktor hattanın Dabzını elıııe alarak: 
- Kendi.aiti naaJ bqlayonanuz Hanımefeo· 

dl? diye torda. 

Kocaıı da F raııaızcar 
- Natıl yoraldu.n ma, oaoım?, dedi. lıımek 

!eter ruiain? 

Matri)'Qla onlum konuşmalarına mlai ol

mamak için bobçalannı toplamış. blr köşeye ıı· 
kııau11tı. Hasta: 

- Hiç, l'etıe eıkisi ribi ... Ben lnmiyecej1m, 
diye cevap verdi.. 

Kocaın orada biraz daha dordoktıo sonra 
ayr.lıp menıilbaneye aitti. Matriyoşa da araba· 

dan atladı, ayaklarıoıo acayJa ça1Dorlara basa• 
rak kapıdan içeri l'irdi. 

Huta, blll pencerenin (}nünde duran dok 
tora hafifçe ~IQmslyerek: 

- Benim fazla buta olmamla ıizln yeuuık 
yememeniz icap etmez, dedt 

Ve doktor, yavqça yanından ayrılıp meo· 
zilhane baeamaklarını kota koıa çıkarken de, 

kendi keadloer cB•k,biç seni dn,Oaea var mı? 
diye söyleadf. Kendileri sıhbattel•r yal.. Sen 
hutaymıtaııı. kiaün umuraodal Oof, Allab,ml» 

Kocuı n~'ell ve ,.oıer bir yible doktorn 
karııladı; ellerini utaıt•ra afaştaraı . 

- Eda.var lvaaoviç,aevale sandıtını l'etır• 
rnelerioi söyledi.-, ne dersiniz? dedL 

Doktor: 
- PeklW diye cevap verdi. 
Sonra hdtanın kocası ı06lni alçaltıp, Uf· 

l&taor çatarak İiiııl çektir 
- Hutamız ııaaıl? diye 10rda. 

( Sona •ar ) 

(l) - .. a.d AnlM 



4 BUGON 12 Blrlncilctnuo 1941 -------------·-
SAYIN MERSiNLiLER VE TARSUSLULAR 

11er ay mutlaka en bUyUk ikramiyelerden bir kaçını veren 
ALTINOLUK PiYANGO 

GÔRD0G0 RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

Mersinde: Uray caddesi eski camiye bltiflk No: 45·1 
Tarsusta: lnönü caddesi Pa,a kahvesi sırasında No:63 de 

ŞUBELER AÇMIŞTIR 

YILBAŞI ve AYLIK Biletlerinizi mııtl111ca ALTINOLOK PiYANGO tlan alınız. 

sızı DE ZENGiN EDER 

Seyyar bayii : Uğuru ile Meşhur cüce I smaildir 

Suvore 
8,JO 

ASRI SiNEMADA 

BU AKŞAM SııtHUe 
8,30 

Sinema dünysının en muazzam eseri 
Marla Korda - Vlctor Varconl'nln 

Kadretigle garattılcları' Tilr1eçe sözlü 

-::;;= Pompeanın son günleri ===--
Muazzam mizanı ... Mubtefem dekorlar... Binlerce 

fitüran... Milyonlar ıarfile vücuda getirilen aşk ... 
Macera... kahramanlık şaheseri .•. 

lııveten 

Tamamen renkli MIKI MAVS 

7~0 = 1500. - ,, .. 
500 - ısoo -n " 250 - 2500. -" H 

100 
. 

4000. - - ,, il 

50 = 2SOO. - .. ,, 
.. 25 .. c: sooo. - ,, 

10 = 2000. -

·- ~--- ··- - - ---------

rAdana·ve··HaV8iiSi88Ylıiii8Ikiii8·-;ı K ad~~/' ~ele. 
j Her Ay Yükse~ ikramiye DaOıtan ıl d• . J • 

: HOROZOGL-U · 8. A d 1 ıgesınuen . 
: Gı,esl U Y 8 : Bahçelerin sulanması için 
: ADAN ADA iSABET EDEN EN BÜYÜK 1 Kadirli kasabasına getirilecek 
: U ~[ 1 9370lira muhammen keşifli IU 

: ikramiyeyi Yine fl OTOZO g Ugişesi kazanmıştır. 1 işine talip çıkmadığından 18-
! Zengin olmak isterseniz mutlaka i -ı 1•941 tarihinden itibaren 
• • bir ay müddetle pazarlığa 
: YILBAŞI PiYANGO biletinizi Horo~ : konulmuştur. Taliplerin bo 

: zoğlu Gişesinden Ahnız. ADRES ! müddet içinde bel~diye en. 
i ADANA Horozoğlu Pivango Gı,esı : cümenine müracaatları • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 1494 7-12-17 

•• ~ • • ' 1 • ' • ;, • ı• i, ,. ·- 1 l "' ... ~~·' . . . ' " 

l 

)STIKBALlN DALCALARI . . 

Atioiu ınülc:k~uııl ahizeleri PhHipa Laboratu• 
arlan ıı dıı rıllve halinde tlmdfdco bıltrlaaaıak· 
tadır. f ohrikauın nıuaızam laboratuarlannda 
rulHelı th!>IS mühendiılerdeo mOrekkep bir 
lıey'ct yeni keşifler ve tekam6Uerle meşgulclur. 
Y :ıı ıııııı ahizesi şimdiden fekillendirilmektedir. 
Oıinyanııı eo büyük radyo fabrikalarİ ola~ 
Philips, radyo sahasında rebberlık vaıifeıini 
tam manasile ifa etmektedir. 

' . 

,, .. 

Cenubi Anadolu'nun 
en son sistem maki
nelerle çah$an ye. 

TUrklJ• ,, Bank•••na pa ra r.t1rmakla ,... ..il S~";tç···;v;.hbi··ç·:=~·;:·ı=· g~n~ ~ a _~ a s_ ı_ dır~---
nıa Pllra blrlktlnnlf ve tala almıt olm•z, •rnı '"' 
z•m•"d• ıaı11nızı d• d•n•m.. oıur•unuz. a77 S K 1 . K d • Bı·r De· "a ı·ş va t 
--- ---------- İ aat u esı arşısın a ! ı ~ ı ~ p ırırsanız 

" 

D OKTOR 1 Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hlslon i Memnun Kalacaksınız . 

Emin Ulvi Söler 1 ~-;;;e;:~~~~~e5b0:...:::::e::~~=:: !- ~ Hariçten Sipariş Kabul Edilir. 

Birin:~;Ôı~~:· k:~.~~~~~le m~=:~ssısı i Her Türlü ·tamirat Kabul Edilir. ;-BôiUn ~a-Hlzem,, eŞf 
Hastalarını Abidiupaşa caddesi Namık Kemal okulu 1 1225 : yenı ar erı 

karııaında8t Nolu muayenehanesinde kabul vetedaviedcr. •••••ff•••••••••••••••••• .. •••••• .. ••••••••••••••••M•: ' Ç~Şl•tıı•dı•r 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öt leden sonra 3,5 - 8 , lmtı1aa Sahibi ı Cnlt ORAL • ~ 

1368 1 - 15 u. N .. rlJat Mldlrll ı Ankat Baaddıtı Yer ~ (BUGON)MatbUlı-
Rlfat YA V&RoclLU Adaoa 


