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K uru•t u r _; SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

Maliye Vekili dün mühim bir nutuk söyledi 
12 nci Yerli Malı ve 1 ~~~~·;;; ı · · . Amerika 

T ~~~~~~f .!aflası Açıldı ~~iW·~~;~~ ;!je~ö~u~:;!, 
kil ı;dına Maliye Vekili Fuad Ag· " çekiliyor •• J k ralı bugün saat 16,30 da Ankara Ankara Radyo razete i - GP.. gon ereCe 
Halkeviade 12 inci tasarruf, yerli neral Ro'llel, Deme cenubuııdaki A "k d 

' dar· tık bo-ıaeye .. ekı'lmektedı'r. in· merı a a 
malı baltasını bir nutuk la açmıştır. " Y Haftanın açıl.ş töreninde Büyük g tli& kıtslarını burada l:arşılıyıca· 
Millet meclisi ı e'. si Abdülbali~ ğoı zaonohınuyor. lngili2ler ya bü· 
Renda, Cumhuriyet Halk parlioı : tüo kuvvetleriyle Romel lntalarını 
rene! ıekreteri doktor Fikri Ta sabile sıkıştırıp yo.._ etm•k iıtive. 
>er, Meclis müstakil ırrup r• isi " celder, yahut da cenup batı istika. 
Ali Rina Tarhan ile bir çok m•b metinde Trablusa har.,u t ede~ek· 
uılar ve Riyaseti Cnmbur umumi 1 !erdir. o .ta Şarlı: 
kltibi Kemal Gedeleç e toplant ı • Kahir~ 12 la.a] 
salonunu temımeıı dolduran direr tebliii: 
davetliler bozır bu!aamuıtur. Şimal batı i•tikawelinde yap· 

lığımız ileri ,hareketi bütün şldde-

Amiral Lihl, Vlşlden 
ayrılıyor 

Loudra 12 ( a. a. ) - Vişi 
radyo1n, Amerika büyük elçisi 
ııııiral Lihi'nin Peten ve Darlan 
tarafından kabul edil · 
diii bildiriliyor. ( O. N. B ) Vişi. 
den aldır• kaydile verdiği bir ho· 
berde, amiralin Frııns•z devlet 
adamlarile vedalaştığ'ıoı haber ve· 
riyor. 

8 . Fuat Ağralı 

tiyle her tarafta devom otınekte. 
dir. Tobruktaki Yeni Zelaada kav· 
vetleri dün Gazala'nıo le.emen do· 
iuıunda bir noktaya varmışlardor . 
Cenup dorudan gelen H ıad ve 
Britanya kuvvetleri de Gazala'mo 
ceaubundakl yüksekliklere varmış 
!ar ve 500 kadar Alman ve ita! 
yan esir aldı~tan s~ara Gazıla'nın 
batısında da ılerlemışlerdır. Ayrıca 
120 esir daha alınmışaır. 

örfi idare Altı Ay 
Daha Uz atıldı· 

Mih"Der tanklarile çarpışan bir Amerikan ı 
tankı Libqaga çıkarılırken , __ ....;._...;,__ __ 

Rusya 
Japonyaya 

harp 
açacak mı? 

Litvinof Vaşing
ton' da mühim te
maslar yapıyor 

Amerika Bahriye 
nazırı 

KNOKS 
Honoluluya~ 

gitti 
Luzon müdafaa 

ediliyor 

Hong. Kong'ta lngi- Mecliste birinci müzake-
lizler vaziyete hakim 

Ankara Radyo gazet.,si - Sov 

y ler Birliğinin V aşir gtou Bü yülc 
E.lçiai Litvioof bugün Amerika Ha 

riciye Nazırı Kordel Hal ile 40 da 

kika kadar konoımııştur. Litvinol 

müteakiben lngiltereoin Vaşington 

Guam'ın mer
kezi Japon it· 
gallne geçti 

Vegk adası civarında Ame · 
rilcan donanması bir Japon 
•r•• Frl'• 66r- ~,.,_, -• 

Kay-Şek 
Hong - Kong'ta I 
Çin kıtalarına , 
bizzat kumanda 

ediyor 
Japonlar Guam 
adasını elleri
ne geçirdiler 

Ankara r•dyo gazr tesi J' 
ponlar Born•o adalarına v• Maltı 
yaya çıkorms bartketlerine devam 
ediyorlar. Luzon ada 11 ına yf!nide n 
bazı J ı pon kuvvetler i çıkarılmışhr . 

Japonlar adanın sımal sshll ı ne çı 
karmalar yapark.e1:, cenup ta rafın l\ 
da a!k.er ibracıua muvaffak olmuş 
tardır. 

• 

Ankara 12 (a.a.) - Buyük Millet Mecfüi burıın Refet Canı 
te•'io başkanlığıoda yaptığoı toplantıda l.tanbul, Edirne, Kırklareli, 

Tekirdajt, Çanakkale, Kocaeli vilayotleriode 23 ikinci teşrin 940 tarihin· 
de ilin v~ Büyük millet meclisinin 1199 - 1209 sayılı kararlarile 
üçer ay ve 1249 sayılı kararile de 6 ıy müddetle uzatılmıt olao 

örfi idarenin bitimi tarıbindea itibaren 6 ay daha uzatılmaaı hak 
kıodaki Başvekilet müzekkeresi kabul olunmaı ve lngilis lira•ı Hha· 
sına dahil memleketler listesine yeniden ilhe edıl•cek memle· 
ketler• tatbik edilecek ~ıal bakkuıda larilt~re bllkOmetile teati 
edilen notaların ve Türkiye ile Romanya arasında mevcud 26 eyhll 
1940 tarihli ticaret ve tediye aulaşmalarınıo merbatlarile beraber 
2 ay uzatılması lıakk!nd.a t~ati edıle~ notaların tatbikine dair k•· 
nun Uıyitıaııom bırıncı muzakerelerı yapılmıştır. 

Meclis p•zırtesi ııiloü toplanacaktır. 

.. ' , 

..ı;1.ı..ı. ... 

Litvinof, Raayaoın yeni harp 
vaziyeti karşuındald durama hıık. 
kında gazeteciler tarafından soru 

lan suallere, boonn Moskova •da 
balledilecek bi• meıele oldoju ce 
vabıuı vermiştir. 

Moıkovada çıkan Pravda il'•· 
ıeteai diyor ki: 

• « Japoayanın saldırgan oldu· 
gu ve Amerika ile larilıoreain de 
bu aaldırraalıiın kurbanı oldukla 
rı aşiki•dır. Fakat bu ilk J •pon 
mnvaffakiyotleri h•rbin netıceıini 
derııtirmiy~c6ktir. 

Alman}- ve 1 alyanm Amer< 
kaya harp itioı da vaziyette deri · 

, şi~lik yapmıyacaktır.• 

Bu makale Rusynn 'n J1ponyaya 
karşı ~rp aç.cağına delalet •t· 

memektedir. Rusyaaıo uzsk doru · 
da yeni bir tehli ~e ihdasından çe 
kioeceği tahmin olucuyor 

Kordel Hal bugün bulıındoğu 

beyanatında demiştir ki: 

batırdı 
V ışingtoo 12 ( a . a. ) _ Re•· 

men bildirildiğine röre, Amerika· 

nın Asya filosuna batlı harp re· 

mileri, Japon harp remilerile bir 

deoiı mııharebelioe tııtuşmqlana 

da Japonların kaçması ve havanın 

kararması yüziindaıı netice alıoa· 
mamııtır. 

Nevyork 12 ( a. a. ) - Har. 
biye nazırlıi'ı tarafından teblii edil. 
miştir: 

J•pou booıbardıman tayyare· 
leri bütün gUa aıkeri ve bahri 
t •s· !eri fuıla11z bir surette boın· 
bardıman etm;•tir S 'b b \; ..... • .,, &f -. 

mahlınat olmadırı cihetle Luzon 

adasının şimal va tinıal batı tarafına 
yapılan ihraç te•ebb" 1 . . .. "' erınto mu 
vaflakiyetle neticeleodıiioe bükm 
etmek lizımd 0 .. _ 

k • ır • ıger bolgelerde 
as erı durumda bir derişiklik of. 
mamııtır. 

· ı ~okyo 12 ( a. a.) - Jspooya 
1 ek rausı:t Hindlçıailİ araaında 
~· eri bir ittifak Paurtesi rilon 
ımzalanmııtır. 

Almanya ve ---
•talyayaharp 
ilin etti 

Vaşıogton 12 [a. a} - yo ıı 
mecliıl, dünyanın bütün kuım 
!arına Amerikan seferi heyttlerı 
gönderilmesine. ıalibiyet veren 
kanunu kabul etmiştir. 

Vaıioırton 12 [a.a) - Avrn 
ve mümeısiJJer meclııi, me11CU· 
dun tam ittıfakile Almanva' ya 

harp ilanını tasvip etmiştir. A van 
meclisi Hariciye encümeni bu 
kararı Ruzveltin talebiadı:n ev 
vel almıştır. 

Razveltia koog,eye göndu· 
diri mesajın metni şudur-

cAlman hükOmeti dünyanın 
feth' programına devam edcrtk 
11 ilk kanuıı sabahı Birleşik 
devletlere barp ilan etmiştir . 
Uzan umandanberi bedenen ve 
bilinen bidi•e bu suretle fiil sa 
bauna çıkmıı oluyor. 

Bütilo dünyayı hülı:mü altı 
aa almak istiyen kuvvetler şim 
di bizim yanm küremiz İ•tika 
metinde ilerliyorlar. Ş mdiye ka· 
dar biç bir zaman bayata. hür 
riyete ve medeniyete karı• böy 
le bir meydan okum~ yapılma · 
mıştı. Y ıvaş hareketler r ğ:r 
ehli eler dotanıyor. Hiir kai
maia azmetmiş bütün milletlerin 
seri ve birleımiı ravreti bütüu 
dünyada adalet ve b ,k kuvvet
larioin vahşet ve barbarlık kuv 
Yetlerine zoferıni temin edecektir 

lıalya da Birleşik devl•tlere 
harp iliıı etmiştir. Ba sebepler 
den dolayı kourreden, Birl•şik 
devletlerle Almıuya ve Birleşik 
delatlerle lta!ya ara!ında harp 
halinin bulanduğıınu kaba! etme 
sini talop ederim. • 

Mekıika 12 [ •.a) - Me'ui· 
ka hllkQmeti Almanya ve ltalya 
ile aiyut müoa:aebetlerioi k.eı 

mlştir. 

Amerlka'da muazzam 
harp tah o\l&atı 

Vaşiugton 12 [1.a - Aıa• 
mecliıioin Maliye e ncümeoi 10 
milyar dolnrl·k harp t h i<atı 

verilmesi b&i<ltıodak i kannn p•O· 
ieJİaı t&!IVİp etmiştir. 

Bıı paradan 500 milyon do 
)ar dorıanma için tayyare imı h· 
ne, 6 milyar 500 mılyoJ dolar 
da ordıı mevcadıınun arttırıl 
muı ve yeni motorlü birliklrr 
kurulması için harc•nacaktır. 

• 

Luıon adasının ~imal ucunda 
bulunan Apari'ye çıkarılan Japon. 
lar Amerikau kıtaları tarafından 
pilsk6rtülıaüıtür. Fakat, görünüşe 
göre, Lu2on adası bugün için telı 
lik,ded r ve adanm japoular tara 
fından it2ali mukadder ribidir. 

lopizler J•ponlarıu Birmaaya 
yolunu ltMmek için yakında hare 
ket~ &'•çeceltlerini büyülr. bir ilıti · 
... olarak rörmek.tedirler. 
, Hong • Kong'da lngilizler va· 

ıı~ete bakim ırörünyorlar. Buradaki 
Çın ordularının harekitını bizzat 
renerıl Çan Kay Şok idare etmek· 
l~ir. Hoar . Konrda Çin ve logi
lız lr.ıtalarının muvallakiyetli neti· 
cet .. elde etmeleri kabildir. 

Soogetlerin 
hükümet 

Volga ötesindeki geni ı 
merkezi.,ri Kulbiıef ____ _. 

Nevyorl< 12 (a.a.) Kuibişefteo Al m 
alınan bir telgrafa röre, yüksek anya 
Sovyet memurlarından biri, Al· Rusya ı· ı e 
manyanıa Rusya ile salb yapmak 

« - Sovyetler birliiinin va · 
ıileaini tamaıııılo yapacağına ve 
ıııilıterek tehdide karıı makave 
ıııct etmek için hürriyeti 5even 
milletlerin yanı baş ında buluaaca 
j'ına hiç şüphe etmiyoruz. • 

tılmıştır. Britanya bava kuvvetleri 

dün 2üodfi• Almanya koyana, ge 

cede Almanyanın şimal ve batısı• 

11a karşı yıpratma hücumları yap• 

ıııııtır. Ba hücumlarda 2 düşman 

tıomba tayyaresi düşürülmüştür. 

. , Tokyo 12 (a.a.) - Cenap 
Çın de bir hava il11ilndan bildiri! . 
~ı ğine göre, Japon hava kuvvetle 
rı Hon Kong'a l<arıı yaptıkları de 
vacıılı bombardımanlarda ebeııımi . 
yetli neticeler elde etıııişlerdir. 

Tokyo 12 (a.a.) - Deniz ve 

Fransız - İtalyan 
anlaşması 
Darlan ~:.. ~ 1 yan o 
görUtmelerl Alman· 

Japon doaanmaaı, Uzakdoğu 
ln2Uiz ve Amerikan filolarına a(ır 
bir darbe endirip serbest kaldık 
taıı •oıtra, batı Pasifikte serpilmiş 
mühim adacıkları, Amerikan deoiz 
ve bava ilıleriui itıale başlamı;tır. 

Tokyoya 1450 mil mesafede 
buluuan Guam Amerikan adası 
Japonlar taralından işgal edilmiş· 
tir. 

Emden doklarına 
lnglllz ltava hUcuınu 

l.oodra 12 ( a. a.) - Hava 
nazır1lıimın tebliri : 

o ·ı· h gı ız ava kuvvetleri Emden 
doklarına ve Hollandada bir tay 
yare meydenına çok ıııuvallaki 
yetil bllcumlar yapmışlardır. Bil 
IOn tayyareler · iiılerloe ılönmnıtnr. 

için aoadaj yapmakta buluudağn• 
ou söylemiş, Fakat Rasyanıo ıın · 5 U ıh yap 
cak logiltere ve ,Amerikan Birle· • 

şik devletleriyle mutabık kaldık· mak ı·stı·yor 
tan ıoorı,ı sulh yapabilecegini 

ilave etmiştir. 

Amerikan müıahidlere ıöre Bir yUksek Sovyet 
Alman kagıplatı · . b f 

Vaşington 12(a.a.)- Ruı ~ep· memurunun eyana 1 
hesiude bulunan müıahidlere rore 

Almanların iooan kayıpları 4 milyon 

200000 dir. 
Sooget tebliii 

Moıkova 12 (a.a.) - Dün i'"' 

ceki Sovyet tebliğ'iı 
11 ilk kananda kıtalarımıs bü · 

tün cephelerde düımanla çarp ıı · 
mışlardır. Batı ve cenup batı 

cephelerinin bir çok bölgeleıinde 
Sovyet kıtoları şiddetli muhare 
beler vererek ilerlemekte devam 
etmiştir. Bi· çok yer itıal edilmiş 
tir. 

10 ilkkioanda 6 Almau tıy • 
yaresi tahrip edilmiştir. 2 Tay)'a · 

reıııiz kayıptır. 

Alman tebliği 
Berlln 12 (a.a.)- Aloııu teh 

liii: 
Sovyet cephesinde dünde ma· 

halli ıavao faaliyeti olmıııtıır. 

Atlantikde Alman deoizaltıl• · 
rı topyekOn 27700 toailitoluk 4 
Britaııya vapuru batırmışlardır. Ay 
rıca iki muhafaza renıislle diğer 
bir l&fnlÇ femİ,lde batara u(ra • 

Şimal Alrikada ıııubarebeler 

devam etmektedir. Alman aavıo 

tayyareleri dün gece Tobruk lima 

nıoı, Sidi Barrani yakınında demir 

yolu hedeflerini bo,,.balaııııolardır. 

Britaoya hava kuvvetleri 3 ile 

9 ilkkioua arasında 69 tayyare 

kaybetmişlerdir. Bunlardan 34 ü 
Akdeniz ve şimal! Afrikada tahrip 

edilmiştir. Ayoı müddet içinde Al· 

manlar Büyük Britanyaya karşı ya 

pılen mücadelede 18 tayyare ka. 
yıp etmiflerdir. 

Kahire 12 (a. a.) - Bir Yu 
goelav tebliji, general Mibaloviç' in 
komutanlığı altıodalti Yuıro•lav 

ordu•ıınun dllımın taarruzu karşı· 

aında mevzileriul mabalaza ettifi· 
ııi ve ıllrokli mihver tazyikine 
rajmen reriloıııedijinl bildlrlyoo. 

bava ltuvvetlerile sıkı i•bl l" · 
J 

• r ırı yapan 
apon kıtaları baron ıalaktan ev 

vel Luzon adasının cenubunda ka . 
raya çıkmai'a muvaffak olmqlar 
dır. 

Tokyo 12 ( a.a. ) - Muhtar 
Mongol devleti reisi, 6 milyon 
Moaırolan Japonyaya müzahir ola 
cağını bildlr•iftir. 

Sidaey 12 ( La. ) - Avaıt· 
ralyada 18 ile 39 yaş arasında bu 
lııuın bir çok evli erkekler ve 
buı ıınıllar aıkore çağırılauştır. 

( Uzak doğudaki mabarebele· 
ra dair diier telrraRır üçüncü 
sahifemizdedir. ) 

Bir Amerikan 
batıraldı 

Şllabl 

Nevvork 12 (a.a.)- ilk ıefer· 
ını yapmakta olan Oreıron Şi · 
lebi bir harp remlsi tarafıodan 
batırılmıttır. lnıanca aitr luıyıpJar 
olclajıa auılmalotadar. 

J•nın talebi Uzer ine 

ppılmıt 

Avrupada bir yer, 12 (a.a.) -
Siyaıi milJahidler Darlan • CiyaM 
~üliltatıaın F ranH ile ltalyanıo 
bır anlaımaya varmasını iıtey•D 
~lmanyanıa talebi Qzeriue yapıl~• 
flnl Hntyorlar. Zaane.:lildiğ;ne 110· 
re Almauya Viıioin lıalyıy• bazı 
tavizlerde bulaumasını iatemif, 1-
talyaya da iddialarının bir kıamın 
<lan vur•çmesi ger•kl;jioi ~'.'"·~· 
tirmiıtir. Avni tDilf"hitlrr Vışı hu 
ktlmdinia ltılyaolara :ı:u~uıta buı 
kolaylıklar ,.c;.ıerecegını ve halli 
donanma hakluodald hattı ba••k•· 
tiui dti'iftırecej'ini ümid etmekt•· 

dirler. ·u 1 Sôyasi mahfı er Japon muva · 
fakiyetlerioin, Almaoy• ile işbirıiıli 

mak iıteyen amiral D•rt.oa 
~=~i bir koz vermiıı oldueu kana• 
atiadedir. Sariyeden döoen ve 
laailtere aleyhin• duyplar tııı· 
dajı ,11p1aeııia olan ukerlor darba! 
..... Afrllıap pıdarllmlttir· 
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1 Bugünün mesenesn 1 :----------------------------

Uzak doğuda 
Bir köyün talii Mersinliler lise 

istiyorlar 
- Kahraman erlerl· 

mlz için yapllan 
teberrular 

Japon hedefleri A lmanyada Palatioat eyal~· 
ti dahilinde Rindal ko· 

yünde Dorilı: siıteminde dört bü· 
yülıt ıütnn yükselen muazzam bir 
kilise vardır. Kilisenin büyüklüğü 
bu köyün küçüklüğüne uymamak· 
tadır. Rindal köyünün nüfusu an 
cak dört yüz kişidir. 

K1Z1lay yardımcı komit•inin 
faaliyeti devam etmektedir. Diln· 
kü teborraat listesi şuddr. 

Japonya senede 40 
mllron ton petrole 

muhtaçt1r _,______ ------..... 
Şimdige kada 6ıınan 

30 milgonanıı Amerikatlan 
ve 10 milgonana Hintliçlni
den temin etmelctegdi. Pa· 
sifikte harbe girdilcten son· 
ra petrol balcımıntlan lcen· 
dine laasredebilec~li tek 
kagnak Hollanda Hindis· 
tanının petrolüdür. 

Japooyanın Uzak Şarkta 
başladığı büyük maherobe
oin ille bedofJeri, Paıifikto 
askerlikçe ve iktisat bakı
mından kendisine lazım 

olan Usleri elde etmektir. 
Birkaç gündenberi isimleri 
~eçea bu yerler hakkında 
aıaiıda kıaııca malamat 
verilmiştir. 

Hiqdiçinide 

J •poolar Hindiçiode vaktiJe 
fransızlarao meydana çıkarıp 

da kifi derecede işletemedikleri 

faydalı kaynaklarla karfılqmaUa· 
d11lar. Ba arada Hindiçint 1937 do 
6316000 ton pirinç mahıolü ver 
mittir. Bunun ancak 4220000 tona 
yeılıler tarafından iıtıblik edil· 
miştır. 

Annam ve Koşanşiade 440000 
ton kauçnk çıkmaktadır. 

Tookin ve Annamda 2320000 
ton kömür elde edilmektedir. 

Harp için lüzumlu olan kal&y 
ve bakır iao 28000 ton idi. Şim· 
dilik ibtiJai bir baldo bulanan 
pamuk mahıalüne gelince, ba, I'•· 
yet ~enif arazi üzerinde IOzama 
kadar çoraltılabilir. 

1940 dan önce bathca Japon· 
yaya sevediJen bu zeol'in mabıul 
ve mallar artık bundan ıonra ta· ' 
mamiyle Japonyanın eline goçm~ 
demektir. 

Holanda Hindistamnda 

J ponyanın aooede 40 milyon 
ton petrole ihtiyacı vardır 

ki, ş•md ·yo kadar bunan 30 milyo 
nunu Ame·ika vo 10 milyonuna Hin 
diçini temin etmeıkteycli. 

Hcılbaki J!pooya Pasifikte bir 
harbe girdik.ten sonra petrol bakı· 
mından kendine baaredebileceil 
tok kaynak Holanda Hindiıtanının 
petro lloür. 

Buraıı 60 milyon ton petrol 
ihraç edebilmektedir. 

Bundan batka Holanda Hindiı 
laoında rayet renit ölçüde kaa· 
çok iıtıhsal edilmektedir. Ayrıca 
çok miktarda bak11, kalay da ih· 
raç olunmaktadır. 

Holanda Hındiıtanınm deniz 
luımı Amerika arazisi aahaaından 
llatüDdür. YaJoız yerli halk olarak 
65 mılyoo nCifaıa vardır. • • • . 

Bu ülkenin feyiz ve l'ebşımını 
temin edenler, orasını 1596 sene 
sinde işgal etaa•ş. olan HoJandalı 
röçmenlerdir. Oilnyadald kinin 
mahsulünün üçte ilı.i9ini Holanda 
Hındiatanı çıkarmaktadır. 

Holanda Hındiıtanıoın korun 
ması çok zordur. Bu baıusta ilk 
yapılacak İş Samatra ve Filipin'o 
ridoo tehlikeli ve ••i bo;azlara 
mayo dökmektir. 

Holanda ordusu ve donaoma11 
Amerikan ve loriliz lı.avvotleri dı· 
4mda • 15 denizaltı, 42 avizo, 8 
torpido, 3 luava:ı.örden ibarettir; 
150 tayyareıi vardır. Aakor mev 
cada 40 bin kişidir; 20 tank 
ve bir 1abil topço tA~dra da ba· 
lıuımaktadır. Oç taoo bava llnG 
araaındll lavanınlı.i tabıi fekilde 

muhaluah iao de Borneo ve Sa• 
matra lıalerinin bır iabllya kartı 

müdafaası pe\c. ıröçtfir. 

Siyam ve Birmanya yolu 

J
-pony:ının bir hechli de müıtll 

kil ve moşrat~ bir kiralbk olan 

Taıland'ı yani Sayamı ı-.. .uyle 
nüfuza altına almak, ba -.tle 
Çaokanelı.'in hariçle tomuuıı kea 
mokair. • 

Hür Çioio tek yolu Bırmıoya. 
dır. Ba yol, Raorondan • bqlar •e 
çöllerden, vahıi yerlerden ıeçorek 
Çio reneralioin baı ıebri olaa 
Çunf '<lor' e varır. Uzuıııata 3200 
kılometredar. Çuılıler ba yola 1940 
birfncıt91rioinde loriltere • J•poo1• 
pakb boaaluca buuıdl bir fÜI 

----------------------------
ma ile açıp düzeltmişlerdi. Japon· 
ların Siyamda ilerliyerok Birmaoya 
yolunu ele reçirmeleri Japon. Çin 
harbi üzerinde kat'i bir tesir gös· 
terecektir. 

Deniz tehlikesi 
~----~ 

Japon donanması, ehemmi· 
yol ve meziyetleri bakımın· 
daa Amerikan donaama110· 
dan sonra bir milyon to· 
oilitoıiyle birinci derecede 
gelir. Ayrıca Uılerino yakın 
bulanmak ribi bir nıtüalü
ta vardır.Bu donanma Sla
rapur, Honr Konr ve fili· 
pini tehdit eder. 

Singapur 

Malezya adasının lnrili7lere 
ait olan bu yarımadası 

Uzak Şarkta wayet büyilkbahri ha 
rekit yapmıya milsait bir şekilde 

çoktanberi bazırlanm14tır. Müdafaa 
kabiliyeti daha az olan Hoog Kong 
uo yerine de buraınnın kollanılma 
ıı düıünillmiiJtür. 

Ba hazırlık için lngiliz impara 
torlujıı bahriyesi 9000000 Ura har· 
camış, Siofaparu her türlü techi · 
1.atla doldarmqtar . Singaparda 
kırk kilometre murabbaı bir aaha 
doklarla ve ~omi tamir atölyelerilo 
doludur. Bütün bayati onıorlar, 
meseli elektrlk MDtralı, ıu tesiaa· 
tı çift olarak yapılmaştır. Ba sebep· 
ten dolayıdır ki, azaklıtına rai'· 
men yeni &'•miler için uzun mesa· 
felere kadar eıaslı bir istinatgih 
teşkil eylemektedir. 

Sinfapar başkumandanının cPa· 
ıifikteki bir harp bizi hiç bir ıu· 
retle korkatmu» Sözüne inanmak 
icabotmekledir. J •ponlar buraya lıü 
cam ettikleri takdirde cüret ve cesa 
retlerinin pek acı neticeler vereceği · 
oi l'Ö&'ocekJordir. 

Hong.Kong 

H oor· Konr arazisi 18 ki· 
lomotre marabbaında bir 

ada ile 500 kilometre murabbaı 

bir kıta parçasından ibarettir.Kan
tondan relen demiryola hattının 
aooadv. Burumın harpte bnınk 
bir rol oynamuı icabetmek.tedir. 
Fakat Jıponlar Hon~·Koor'ao pek 
yakınında bulunan ve keodilerino 
ait olan üılerden istifade ederek 
ba loriliz ütsüoün ehemmiyetini 
düıürebılirler. Bu itibarla Hoor· 
Konr'aa fiiJi teairi haiz bir askeri 
mevki oldııtana pek te hükıoedi· 
ı~moz. 

Filipin adaları 
8 a takıD\ adalar irili ufak-

lı bin k6çük adadan teşek 
kül eder. Y alrnz Malezyalı olarllk 
14000000 nnfuıa vardır. Bu adalar 
Holanda Hiodittanını muhafaza e
decek mevlı.ilerio ön ve ilk müda
faa hatbdar. 

• 

Bu muhteşem kilise, Rindıılda 
bir yaolışhk eseri olarak inşa e. 
dilmiştir. 

1836 senesinde, Rindal köyü 
halkı Münib valisine köylerinde 
inşa etmek istedikleri küçücük 
bir kilisenin planlarını gönderıni~
lerdir. Bir müddet sonra kilisenın 
planları taıdik edilerek köye isde 
edilmiştir. . M 

Köy halkı, planlara bır ~~z 
gezdirince bunların kendilerınuı 
tasdik içi; Münih'c röndermiş ol 
duldarı proicler olmayıp mohte. 
şom ve maauıım bir kilisenin P 
lialan oldupnu rörmüşlerdir . . 

Münihton gönderilen tahsısat 
ile köyde bu büyük lciliııenin İn · 
şaıına başlanmış, kilisenin ioşarı. tı 

· tamamlandıktan sonra Bavyera· 
nın bir şehrinde ioşn edilecek 
olan büyük kilisenin planları yan
lışlıkla bu köye gönderildiği ve 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

• 
v -· ı Vaktile dün· n.al'UZO .,.,. -ı_ 

yanın en büyu~ 
Kruzoe ve sevilmi~ te 

norlarından bira olan Karaıo, Bir 
leşik Amorikada bir turneye çık 
mış, urradıiı şehirlerde konserler 
vermişti. 

Bu turne esnasında meşhur 
okacayunun otomobili yolda bozul 
muş vo kendisi motörü tamir e. 
dilinceye kadar civarda bir çifli 
ie ilticaya mecbur kalmıştı. 

Karuzo hüviyetini ıöyler sÖy· 
iomez çiflik aahibi yerinden fır· 
lamış ve: «Hiç bir zaman çifliii· 
mo bu kadar meşhur bir misafi. 
rio tenezü)en ağrıyacağını batır 

ve hayalimden geçirmemi~tim > 
demişti. 

B• aöır.lerd•o sonra dı•arı fır. 
hyarak karısını çat11m1ş ve; 

- Çabak boraya geliniz, bi· 
liniz bakalım, bize gelen misıfir 
kimdir? diye sormuştur. 

Kadınların şqahyarak cevap 
vermediklerini ıtörünce, gurur ve 
iftiharla: 

- Meıhur seyyah Robonson 
Kruzoe bize miaafir gelmiştir • 
Müideaioi vermiştir. 

Zavallı ve saf çiftlik sahibi 
Karuzo'nun ismini. ücra bir ada.ia 
kırk aone tok başına yaşamış o· 
lan Robeoson Krozuo ile karış 
brmıştır. 

Meşhur okuyucu Karozu kon· 
disioe başka bir adamın ismi ve· 
rildiğini duynnca, bn yanlışı dü· 
zeltmeie lüzum görmemiştir. 

• Sefalet için· ı Meşhur hanen· 

d -z b _ de Elen Mor· 
11 O flft U• gan Amerika· 

giik sanatka1 da Sikago şeb· 
[ Devamı Uçünctlde] 

--
Parti MUfettlflnln betkenll
ğınde yapılan bir toplantıda bu 
lntiraç Uzerlnde ehemmiyeti• 

duruldu -
Mersin( Hususi )- C. H. P. Menin merkez kauıı Ocak. Nahiye 

reislerile ka:r.a ve Vilayet idare heyetleri, Bölro müfettişi bay 

Halid Onaranın riyasetinde toplanarak parti işleri üıeriode samimi bir hu. 
bihalde boJunmuşlardır. 

Muhtelif mevzular üzeriude yapılan konuşmada Mersinin en mühim 
bir ihtiyacı olan lise meselesi üzerinde ehemmiyetle daroJmaş senelerden· 
beri bir Ulrlü tııhıık'kuk edemeyen bu dileğin biran evvel yerine ıotiril
mesi basusunun takip edilmesi müfettişimizdon rica edilmiştir. 

Valimiz Bay Sabip Ôrg-enin do hazır bulunduğu bu toplantı iki aaat 
devam eylemiş, müfettişimiz parti teşkilatında vuife alan arkadaılanu 
gösterdikleri verimli çalışma neticelerinden büyük bir memnuniyet duy• 
doğunu bildirerek teşekkür etmi1tir. 

B. Halid Onaran Silifke kaza konrroşinde hazır bulunmak üıere Si· 
lifkeye gitmiş bulunmaktııdır. 

Kelleseker hakkındaki ka

LiRA K. 
50709 

50 
50 
50 

30 Dilnkll yekQo 
Mehmet Ongua 
Şımbayat köyü blkı 
Siptillide m a it i nist 
Bar han 

48 25 Kabaukal köyü balkı 
25 1 O Smhamzah kö11l halk 
25 Oıman UJaJar 
20 Burhan Tarhan 
15 Hamit Günaydın 
10 lbrabim Delibaş 
10 Ali rıza Kalak 
10 Maıtafa Ôzmucar 
10 Sıtkı Bilrin 
lsmail kıhç, Yahya Çoklar , 

Mibail Zade. Hilmi Şenol, Abmot 
Alkış, Ü&eyir Yetil be.tor lira 
vermişlerdir. 

Umumi yekQo 51042 lira 65 
karqtur. 

fJÇ1..-~f?'l:ttr!v;ı~ 
~~.NlllJ'· 

rar pazartesiye verilecek ~~:·E~t~i.:~:.:~~= , 
Suçlu dUn " sUngUIU jandarma önUnde mah· Zarar ve 2iyan yoktar. 

kemeye gelmekten hicap ediyorum! ,, dedi e l2mit'ten bUdirildiifoe rö· 
Şeker ibtikarından suçlu ve ( Dünkü celsede suçlu Ali Riza re, dükkanında ve damadının evla· 

mevkuf bulunan tüccar Ali Rıza kefalete bağlanarak serbest bıra de pek çok manifatura eıyaaı sak· 
Kelleşeker'in muhakemesine dün 

de Asliye lkinci Ceza mah\teme· 
sinde devam edilmiştir. Muhakeme· 
nin dünkü celaesinde bazı şahitler, 

bu arada şehrimiz iktisat Müdürü 
dinlenilmiştir. Diva, karar verilmek 
üzere Pazartesi rününe b11alc1l · 
mıştır. 

kılmasını istemiş, bu talebinin red lıyan tanınm14 tüccar Salim bak· 
di üzerine : kında yapılan muhakeme bitm&itir. 

c Süngülü jandarma önünde 
gelmekten hicap duyuyorum. Ban Zanlının eşyaları evinde sakladıiı 
ben mahkemeye gelmeden gıya· pbitleria .özleriyle aolqıa.ıf ve 
bımda karar veriniz. » Domiıtir. hakkında karar verilmiftir. 
Hakim ,..Süngülü jındarmao1n önün. Vurrnn aaçlasa Salim 1000 
de gelmeyi kanun emrediyor.» Ce- Ura para coıall vermiyo ve dört 
vabmı vermiftir. yıl Erzincan viliyetlnin Kiti kaza. 

Küçük çiftçiler içip bir 
sına ıürülmoio mabkOm edilmiştir. 
Ayrıca dükkin ve evindeki bütilo 
~yalar miiaadere oluoacaktu. 

"!~!.".~!:~.~~~=tı~~~..:d~y~ _ Şehir haritası 
haftası münasebetlle, küçük çiftçi• ziraat vasıta Ye i)etleri, lla VIDCI· ı·~aıe edı•ı::Jı• 
ler arasında devlet ıirıuıt müesso- lak bakımından mahitiode tınınm11 il U 
ıelerinin tavsiyelerine en ziyade olmalıdır. 
riayet edipte işletmelerinde biriz 4- Müsabakaya iştirik edebil 
selah eserleri K"Östnenloro teşvik mele için arazi mülkiyetinin işletene 

ait olması şart değildir. 
mükafatları dağıtılması ulusal eko· 5- işletme asli u111oru kendi 
nomi ve arattırma kurumunca ka· 

ve1aiti ile çalışan tarla ziraah ola· 
rarla4tırılmı4tır. Mükifallar bu yıl 

t cak ve en az daha ıki ziraat şabe 
şehrimizde ve Ankara, zmir viliyet

sini (hayvancılık, bahçecilik, moy· 
l"rinde datıtılacaktır. Müıabal..a 

vac:ıhk, sebzecilik, sDtcülük, ipek 
M11y111 içinde yapılacak ve netice böcekçiliği vesaire ribi) ıbtiva ede· 
relecok yerli mallar haftasında ilin cektir. 
edilecelc, kazananların iıim ve fo
toğ-rafları gazetelerle neırolunacak· 
br. 

Müsabakaya dahil olabilmek 
için şu şartlar aranacaktır. 

1- Küçük çiftçi işletmelerinin 
sabası 250 dekarı geçmiyecektir. 

2- Müsabakaya iştirak edecek 
lerin :ziraatı meslek edinmiş ve ge· 
çimlerinin bu yüzden olması, bil. 
f ıi\ iııletmelerinin baımda çalışma 
ları lbımdır. 

3- Müsabakaya i4tirik ede· 

Ziraat bankasının lkra· 
mire k•tldeal dUn 

yapddı 
Ziraat Bankasının kumbaralı ve 

ihbarsız tasarruf hesapları sahipleri ' 
arasında yılda dört defa yapılan 
i ~;ramiye keşideıioin 11 birlnciki
nun karası dün yapılmııtır. Bu ko 
şidedo, Adananın luhacıh köyün· 
den Osman oila Caf or yanında 
Muıtafa aracıya 500 liralık ikrami 
ye isabııt otmiftir. 

Belediyeler imar heyeti ve Na·: 

1,, fia vekaletince yeniden yaptırılma• 
sına lüzum röateriloo Adana ıehir 1 

haritası 30628 liraya harita aıilta • 
ha11111 Avni Par'a dOn ihale ediJ.J 
mlftir. Şartname ve imar plinınaf 
göre şehrin yeni k11mını t91kil o-\ 
don aabaaın toferraatlı baritaaa 11 
ay ve roriyo kalan btıtün kıaımla• 
rıda 20 ay içinde tamamlanmlf o· 
lacaktır. 

Haritada, sa depoeana kadar 
olan bailar mıotakuıda ıehrin 
müstakbel reniflemeai bakımından 
nazın itibara almmqtır. 1-laritalar 
yapılınca bilhassa inkişaf aabuı 
olan yeni şehir kıımıoda 11 ay 
ıoora imar plloıaızın laaaaıen 

tatbik ediloblloceii anlaıılmakta • 
dır. ı 

Bu haritaların ibaleai aarotile 
ıehir imarınJa büyük bir adım 
atılmlf oluyor. 

· l/ I Polis Romanı : 17 1 DÖRTLER KULOBQ çevırenıMecdiEnön=J 
- Elbette. Ve benim ara4tarmalarım 

da, hedeflerimiz ayrı olmakla beraber, 
bir aoyir takip etmişti. Bir radyumdan le• 
rettııi eden ve barüo C Radiamo adiyle 
anılan ramma maddesinden intişar eden 
ııaiJarı incedeo inceye tetkik ettim. Ve 
aratbmaalarım esnasında bende çok bii· 
yilk bir &lika uyandıran entereaan mık· 
ıuıtııi hadiselerle karıılaıtıaı. Boıno her
kesin mıkoatllit dodıti bldise hakkında 
phsi bir kanaatilD olmakla beraber k91if • 
lerlml heoüz dGayaya tanıtmam zamaoı 
relmemqttr. M .. ter Halllday,tn filı.lr ve 
tecrllbelerl bende ~ok bllyllk bir alaka 
•yandırm11tı. 

Puaro tudik makamında bqını sal· 
ladı. Ve birdenbire beni şaıırtan ıu ıua• 
1i aordu; 

- Ba ... .ı.ıer hakkında kendiıile 
•erede konqtuu, Mada• ? Burada mı? 

- Hayır ••• Uboratuvanla. 
- Oraaıoı rörebllir miyim ? 
- Hay! Hay! 

Madam, biraz evvel rirmiş oldağa 
kapıya doina &ıüaliadm yllr6dü. Bir ko· 
ıMora çıktık. iki kapıdan daha geçtik •• 
ai._yet kondimi:ıi büyGk bir liboratavar· 
da baldak. lsimleriai bile bilmediiim bir 
tok cam tlteler ve porteloo kaplarla dolu 
.... 1ar araıuıda bilmem ban~ tocrllbeye 
dalmıt balıman iki kiti balaoayorda. Ma
a• OHYlye takdim ettir 

- Asiltaolanmdan rdadmazel Klod, 
dedi. Ve ciddi tavırla uzun boylu bir 
renç kız bize bir reveran• yaptı. Sonra 

ötekini gösterdi: 
1 

d 
- Eski ve sadık dost arım an : Mös. 

yö Hanri 1 • 
Puaro etrafa göz: ıezdırdi. Girdiiimiz 

kapıdan mlda liboratuvard~ .i~I. kapı da· 
ha vardı • .Madam ou~iyo bırıaının bahçe 
ye açıldıfını, ötolı.lnio tecrübelere tahıiı 
edilmif olan diier küçük bir odaya açıldı· 
tını söyledi. Paaro bıı iııhab dikkatle 
dinledi. Sonra tekrar salona dönlllebilece
jioi ıöylodi. 

- Misler Halliday ile konqurken 
liboratavarda yalnız auydınır, Bayan 1 

- Evet. litl asistanım 1'.Gçük llbora· 
tuvarda bulunuyorlardı. 

- Konuımalarını.zın onlar tarafındaq 
veya bqkalara tarafından duyulmasına inı

Un var mı1dı? 
Ma.._ biraz düıilndll •onra batını 

salladı : 

- Zannetmem. işitmemiş oldaklanoa 

kuvvetle kaniim. BGtün kapılar kapalıydı. 
- Uboratavuda gizlenmiş bir iosıı. 

nın bulnnmklına imkln var mıydı? 
- Bir köşede bllyük bir dolap var· 

dır. Ama, ba ihtimali iboa bolaram. 
- Okadar kat'iyotJe ıöylemeyin Ba· 

yao- Son bir ıual dabaı Profuör o ak
... Derelere rldecetfııden sin babatt· 

miş miydi ? 
- Hayır. Bu husuıta hiç bir şeyden 

bahsetmedi. 
- Çok teşekkür eder ve sizi rahat

sız ettiiimden dolayı da affınızı dilerim 
Bayan ! ... Dedikten sonra Puaro rahatsız 
olmamatını ıöyliyerek konditindeo mOsaa• 

de istedi. 
Kapıdan çılcacajımız ·sırada bir ka· 

danla karıılqtık. Fakat kadının yllıiloü 
rörmok kabil olmadı. Alelicele merdiven· 
leri çıkarak ıözdoo kayboldu. 

Pııaro ı 

- Çok icaip bir kadın 1 dedi. 
- Madam Oliviye mi ? Tabii ... 

- Yok canım, Madam Ollviye'nin 
rarabotioden bahsetmiyorum. Y eryOıünde 
o ayarda ve tipde dehalara az rastlanır. 
Fakat ben öteki kadından bahaottim ... 
Merdivenlerde rastladığımız kadından ... 

- Yüznoü rörmedim. dedim. Sizin 
nuıl olnpta görebilmiş oldupnaza şaşı· 
yorum. Bize bakmaia bile tenezzül etmedi. 

- ı,te bunun için kendisini rarip 
buldam ya... Kendi evine giren bir kadın ... 
( Kapıyı elindeki anahtarla açıp içeri 
girdiiiae röre ona ba evin mensupların· 

dan addetmek Jbım ) llvdon çıi..mak llze. 
re bnlanan iki yabancı erkeio bakmata 
bile tonoz.zül etmeden mordivPlerl çıkı· 
yor... Çok rarlp... Anormal bir kıdıa ti· 
pi .. , Aman yarabbi ... Ne ol11J01? .. 

Paaro kavvotlo kolamdao tatap &D• 

cak beni bir kenara çekecek kadar bir 
zaman balaaaıta. Madam OIMye'nin • vil
liıını, bitiıik villidan ayıran davana ke· 
narındaki bllyllk apç tam yolamazan Oı· 
tllno yıkıhvermqti .. 

Arlradatımın beazi a~mat r6zleri 
araca dikilmif kalmlfb. 

- Hafif atlattık... Dojruaa... Fakat 
aptallık bende olda. H.._ bımea hiç 
bir ıeyden fQpbe etmemif tim... Et• ıa 
kedi aibi ı&alerim olmuayctı bu autte 

• • .. har Paaro ile Bay Hutiare &tedni 
JllDy.y• rG;mDı olacaldarclı... Vakıa ıbla 
alyaınıı milli matem tutulauma aebep 
olacak kadar bllyOlc olmayacakta ama ... 

Ben IC>jıak bir tavırlaı 
- Tovecühiloilze tetekkllr ederim 

dediaa. Şimdi ne yapacatız ? 
- Ne mi yapacaju ? Diifllaeceiiz ... 

Evet derhal fikir hücreylerlcaizl harekete 
retirecejiı .. 

$a profesör Halllday hakikaten Pa. 
riae reldimi ? ... Evet reldL •• Çtınkil' ODU 

rayot iyi tanıyan profuör Burrono ken. 
diaioi rördn ve rörGltll. 

- Canım ıimdide neler icat ecliror· 
ıanaz ? 

- Oolar C1IJaa rOnG sababı fWllf • 
tlller. _,,__ .., .. 
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Yere oturamamak çilesi 
Tüylerim ürperdi: Leoingratta soiuklar yOzOndeo as· 

YAZAN 1 b·ı b k silm=•· askerler 

REFiK 
HALiD 

keri hareketler durmuş; potro ı e uz e ... . . l I 
donup yere yapıımak korkusiyle oturamamakta ımış er 
Düşüniloüz: Saatlerce çarpışmışıınız; ku~şuoa, bom~ty•, 
topa röiü• rermiş, yinede nasılsa yaralanmamış ve ko ;e· 

Karay mişsini .. Muharebe bir aralık hızını kaybetmiş; arlı ıo· 
b. f d bacaklarınızı uzata• leomek zamanıdır. Şöyle, sırtınızı ır tara a ayayıp k b. 

• k . . rl Sıca ça ır şey 
rak oturmıya hatta uzanmaıa ne adar ıhtıyacıoız va • , b. ·ı:. 
. • . b" L h . d daba lyıaı, ır yere ı.., 
ıçmelc 11calc bır şeye urünme.. ve tp110 en ,_ d 

• . d a imkin yodur; ne e-
meL. Hayır işte yapamıyacarınu o ur, oturmıy k b' b. 

• 1 . 1 . kt• darAC• sın1z, ıç ır 
rece yorgun, bitkin, meca ıız o ıanız yıne aya D ,_ 

b ı ı.• Lt b'l daramıyacaksıoız. arma .. 
tarafa dayaoamıyacaksınız; e .. ı ayaa. a 1 e ·d' 1 k 
donınaktır Yüriiyecak, dolaşacak, biteviye, aşai• yolcarı . rı ıp gta ecı" • 

. . ı· d'J . or· Bir tP•rça o ura ım, 
ıioiz. Halbuki bütün vücodüniiz ıo ıyor, ' enıy · 
bir kaç dakika dinlenelim!,. diye... Siz, yere yapışmalı., yapışıp kalmak 

d il - · bkQmsnnuzl 
lı:orkusiyle, ara verme en Y rumıye ma . f 1 Ôlil 

. • . • b d aG-ırı korkuncu, ınsa ıızı o amaı. m· 
Çileoın ış encenın on an • ' B' d 1 b' 

1 k 1 
'· l 800.akla didişmeni mi? ır am a tı, ır O· 

e arşı a~tııııoı mı saya ım, • l'k k d dl 
b. ı. b bulamıdıiıoı mı? Ve üste ı , oturma e · 

cılı: başı, ır sıcaa. çor a k it k 1 ? H • 
f . b" "k ·hıiyaçtan va an tatlı zev ten nza amanı mı angı 

b'.~1~?•oV toyu ~ e öz sınırlarını korumak için banlarm bapıioe kat· 
ırını • a anın ıç v • . k b 

1 1 • bit· Memlekotınden bır karış toprak vermeme pa aeı· 
anı acarıoı ıyorum. .. . . it 

b ·ı · 1 fır altı kırk derece sorukta bıle • ıçe yayılan sıca • na, u çı eoın • ı 

1 • , ma kudretini arttıran büyülü hralıoı ve yükıek manasını 
arını, •..ıayıo • B 
ve vicdana 9eslen•n inaa verici, rerekçesini, şüphesız, anlıyoram. aoa 
öyle rellyor lı:i, o elem, ancık kıodi .topraklarımıza d?!man ayağ'ı bas· 
tıjiı ıam•n başımızın etrafına kntlıı bır oar aylası çevırır; yarı tanrıla,· 
tırıcı bir ışık balkaıı reçirir; io1101 yül:ıeltir ve tArihioi ışıldatır. 

y okH, başkalarının öz yurtlarına firip de yere otoramıyacak bale 
ıreliş, eıki zaman Peyraınbe.rlerinin kitaplar~~da çeşitlerine çokça rastla 
dıiımız rökten yaian acıyıp cezalardan bırıoe ve korkunç maceralara 
beruiyor. Ôbür taraftan, insan denen mablnkun, bütün mablnklar üstün· 
dı, en dayanı\r.lısı, en zora ııeleoi olduji~nu da meyd~na. ~o!uyor; bu 
kadana ıröiüs ırereo cinıdışlarıınızı düşunerek hem yilrerımız sızlıyor, 
\ıem göğsüınilı kabarıyor. 

• Bıçak kemiğe 

[ Tan'dan 1 
şını bile Amerikado.-;;-retirtmiştik. 
Yalnız Hoayi deiil, ziraat madde• 
!eri de alınabiliyordu, alınabilirdi. 
Fakat Amerikanın da yolları ka· 
panmış buiunayor. Açılc olsa, o di 
yarda da kendiıiaden batkauoı 
dil,ilnmek imkinı kalacak mı ba. 
kalım? 

dayanmadan 
paçaları 
sıvamalıyız 

YAZAN 
Bn vaziyet karşı• 

sında barbln çok 
y A - NO azayacatı anlaşı· 

lıyor. Aklı batında olanlara ıoru · 

Onun için: I · Sutleri ileri doiru ayar eder 
ribi, yarın almamız icap edecek 
en şiddetli iıtibıal ~e tasa~rul ted 
birlerini, fertçe, şebırca, bukQmet
çe daha bnıündon almalıyız. 

Bıçak kemiie dayanmadan, da· 
yanmış ribi davranmalıyız. 

yorm. lb' b•' ? _ Ba felilu•t a••ı ıte • ır 
_ iki taraftan birinin allibtan 

detil, açlıktan yılmasila •• - c•· 
vabıaı veriyorlar . • 

Benim de aklıma bo yatıyor. 
Avnpanın mabtılif memleket· 

!erinde kıtlık, daba bn ıüodon 
yOrekler acıaı vaziyeti• oldu~o~u 
görllyornz. Gelip ıtidooler sn ılu· 
yorlar: Yunaniatooın fıl&nca şeh
rinde umumi parklar, ıebza bah· 
çeteri haline reıiriliyormn•· 

Bizde ise : 
_ Çok şükilr •.. Elbamdülillib. 
Fakat dlln, Burhan felek ar 

kadaıımız rayet iyi yum•ı ı - Ne 
? Çok şiikllr 1 ,. 

yapıyorauouz - « • • 

d. asıl bir ruhla balıınızo 
ıye, pa . 1 d' o 

bamdlloena etmekteyız - . 'Y r~ .. 
Elbet bn kili deiil... Dovletın r 0 

zil açıktır, hükQmot uyanıktır; fa· 
kat halkımızon elcHriıi bili bu 
zihniyette: c Dünyanın hali berbat, 
bizimkiıi parlak 1 > diye rahat vı 
ıaütevekkil yan gelmiş oturuyornz. 

Akıllı kaptan, ortalık beoilz ıüt 
limanken fırtınanın kopacaiıu• an
layandır. Pusla var, rasat var. 
aaidao soldan relen babe~ler ~~r: 
Miıli rörülmemiş bir badıre ıçıa
deyiz... Bunu fırketmekte ıuçllllı: 
çakmiyoruz- . 

Ttırklye harbe rirmemiıtir; iy• 
bir ıiyaıi aevk ve idare sayeıinde 
dit.ia ki, aonnna kadar da rlr· 
mek mecburiyetinde kalmuıo. Böy
lelikle, tarihe parmak ısırtacak 
·~•alıiz Hr kiyaHt röıtermlt ola 
carız. 

c o ü Ilı I• dem it kafi de· 
iildir. 

Boı araalara her aile mec.b~ ~ 
ren p.ıtateı mi ekoceiiz? Ş.bırh· 
ler talur tabur olnp baltada mec· 
bari şekilde bir riln, istikbalin atok 
!arını tamamlamak için iş mi yapl 
cıiıı? Htpimiz birer milıtab11 
meılek sahibi olmaia .mecbur mil 
totalacain? Her ne li.zım9a, henllZ 
önümüzde vakit varken yapmalıyız. 

lıeriki ııkıotılı rünleri önlem~k 
ilzera bnıündeo her ne YA.P~aıra 
kalksak, kadın erkek, genç ıbtırar, 
çoluk çocuk kimaeye zor relaııye· 
cektir. 1: F 

Fakat bunlardan da evve ' ev 
kalade rilnler arofeıiode balondu· 
iomnzo aklımıza koymalıyız. 

••• 
«Bütün bunlara burüoden lbti 

yaç yokl• diyenler olH bile, bir 
habbe ziyan etıniyecek derecede 
tasarrufa riayet etmemiz zaruri ol· 
durunda berke• m!ittefiktir. 

f Ak,aar'daa 1 • 
Japonyanın oy • 
nadığı kumar 

J •ponya da, kanlı komar 
maıasının batına ıraçti 

ve ilk zarı attı. Geleıı haberlere 
baltılına, ilk el, kazançlıdır. Fa~at 
kumar ba, belli olmaz. Bazan ID• 

ıan kuauır, kazınır dı, son elde 

bepıioi verir. b t duan 
J , ponyaoın aşına o ar • 

L Monte Kar· kumar maıaıı, muıuur 
lo'nnn "•Ya bi<im mabad Yıldısın 

BUGON 

DUnyada neler 
oluyor? 

[ Baıtarafı ikincide ] 
rinde, en fakir balkın otarduiu 
mabaUode sefil ve perişan bir bal• 
de can vermiştir. Elen Morgun 
bundan birkaç sene evvel etralın· 
dan zengin birçok perestişklrları 
toplam11 olao Amerikanın en göz· 
de ve en şöhretli okuyucuıu idi. 
O zamanlarda Elen Mongao Ame. 
rikaoın en büyük yıldızı telikki 
ediliyordu. 

Elen'io o zamanlar ba4 kadın 
.,tiıti olduiu bir operet, bir ıeae 
la11la11z oyaaomı4 ye milyonlarca 
kişi tarafıudıo alkL1lanm1Jtı. 

Elen Morgao, son temsili rece
sinde, tiyatronun maaz:ı:am salona, 
alkL1lar arasında çınlarken, biliami· 
yen bir sebepten dolayı, sahneden 
ve hayattın çekilmiş bnyük ıerve · 

tini fakirlere daiıtmış ve kendisi. 
oi unutturmak için fakir ve sefa· 
let içinde inziva köşe1ioe çekilmiş. 
ti. Ve bundan birkaç ay evvel fa 
&eler, derin bir fakrO ıefalet için · 
de vefat haberini yazınca, ton defa 
olarak lımi anılmıştır. 

ya yalnız kendine ruveoerek oyn· 
na başlamıştır. Son meteliiine ka· 
dar vermeden, yahod da nnrin 
rakibleriain bOtlln servetlerine kon
madan mua başından kaikmıyaca · 
ğ-ını bildiii ba kumara girişmek 
ci!r'et ve cesaretini japonyaya ve. 
ren karşısındalıilerin elindeki ~ ii 
tıdİarın zayıf oldnionu kuvvetle 
tahmin etme•i oimu~tur. Bo zen
rinler böyle kıyaaıya bir oyuna ta. 
mamil~ hazırlanmış deiillerdir; ayni 
Hmand&, lçlerlo-:len bazıları başlr.a 
masalarda da, daha bOyük oyanla· 
ra kapılmıştır. 

Bu kumar teşbihini bir tarafa 
bırakalım ve vaziyeti aaıl sözleriyle 
ifade etmeie çalışalım. 

Japanya, Amerikanın askerlik 
bakımından hazır olmadığını, la
riltere ile Sovyet Ruayaoıo da Al· 
manya ve müttefikleriyle çetin bir 
mücadtleye tutuşmuş olduklarını, 
kendisine kartı bilyOk kuvvetler 
rönder-iyeceklerini biliyor. Onun 
bütün llmidi, keodiıi en kuvvetli 
zamanında iken basımlarının kafi 
derecede hazırlıklı ve ku11vetli oJ. 
mayıılarıodadır. 

J•ponya, düşmanlarıoıo topar
lanmaeına m• ydan vermeden bfi 
tün lr.udrotiylo indireceği birkaç 
darbe ile onları yenebileceği lr.aua. 
atiodedir. 

lıte iNi kaa-ı .-. G•ldlerdlr 
ki .,,...ıı lbtiyatklrlrJ1aı .ıdea bı · 
rakmış ve barba ırirmiıtir. 

Japonyaoıo hesapları doiru çı 
~acak mı? Artık bütiln dilnya öl-
9ü•Onde bir boiuıma mahiyetini 
almış olan bu kızılca kıyametin ne 
ıekilde blteceğıni tayin edebilecek 
babayiiitlerden olmad ğımız için, 
bo suale müsbet bir Covap ver· 
mekten iciz balunayoruz. 

( Cumhurtret'tH 1 

. HARİCi. · HABERLER 

Cörçil 
diyor ki: 

"Düşmana bin - - - -
yll unutulma-
·--
yacak bir ders 

Amerika Bahriye 
nazırı 

KNOKS 
Honolulu'1 

gitti 
Luzon müdafaa J 

vermeliyiz.,, ediliyor 
I.oudra 12 (a.a.) - Çöçil A Vaıinrton 12 [ a. a) - Bab• 

vam kamarasında reoel barp do· riye nazırı Kookı Honolnlaya var· 
rumann şöyle aolatm1Jtır: mıştır. 

« - Libya taarruııı başlanrıç- Siorapur 12 ( a.a. ) - Rea · 
ta aranılan şekli almamışsa da men blldirildiiine göre, amiral Sör 
reneral Aııclaolecb Sireoaikteki Leyton lnriltereoia azak ıark bq 
mihver kııvvetlerioi yok etmek az· kumaodanlıi111a tayin edilaıiştlr. 

ıııini Ozerioe almıştır ve buişi bata· Vaşiorton 12 ( a.a. ) - Reı 
racaktır. Şimdi muharebe daiınılc men bildirildôiine röre, Amerlluııı 
ve uzun silren bir bal almı4tır, donaomaaı Veyk ada11nı müdafaa 

Tank kayıbımız tahminlerimiz- ettiii ıırada bir Japon 'kruvuörO 
den çolc fazla oldu. Düımaoın İn· ile bir J•poo deıtroyerini batır· 
ıao, cepbana ve benzin olarak mııtır. 
Afrikaya rönderdiii her ıeyia ya· Vqiorton 12 ( a. a.) - Stim 
rı11 ve buı defa daha fazlaıı de· son J•poo Hıruna :tırblıaının baJı· 
niz ve bua kuvvetlcrimrz tarafın· rıldıirını bilııirmiştir. 

V•şioırtoo 12 (a.a.) - Bab· 
dau deoiH römülmüştür. Şimdi rlye nazırlıtı ıoo 48 saat içinde 
muharebenin birinci safhası bıtmiş , Veyk ada1tna yapılan 4 htıcumon 
ikinci aafba11 başlamıştır. Düşman, pOskO•tllldüiilnll bildiriyor. 
batıya dotru ileri boketiaıiu mani Vaşiorıon 12 ( a. a.) - Ja· 
olan mevzilerinden çıkarılmı1tır. ponların aaker ~karma teıebbilı· 
Tobrnkıın mubaaaradao kurtıırıl- !erine karıı Lozon muvaflaklyetle 
dıit kaıi surette ıöyleoebilir. Ric 
at eden dllşman Tobruk iıtibki· mildafaa ediliyor. Hava kuvvetle· 
mının batısındaki müdafaa hattına rimiz Kongo ıınıfından bir Japon 
çekiliyor. Bo ikinci safha da tim- %1rblı11na htıcam ederek remiye 
diye kadar yapılan çarpıJmalardan bombalar isabet ettirmittir. Japon 
daba kolay bir tarzda birinci saf- kıtalan Apari'dea pilıkllrtillmiiftilr. 
banın meyvalarını toplamaıııız pek Sinfapur 13 ( •· a. ) - lori-
mümltündür: ,. !iz tebliği: 

Atlaotik muharebesi hakkında Şimali Male.ıyada IOD 24 sa· 
Çörçil şunu ıöylemiştir: atte kaydedilecek Önemli bir ha· 

c - Son teşrin ayında ve ilk diıe olmamıştır. Kıtalarımız Tay· 
kinnnuo ilk 10 fünü içinde ıon land budat bölgesinde dilııaanla 
4 ay zarfındaki kalkınmımı.ı: mu temas halindedir. Devriyeler arasın· 
befau. edılmiştir.,. da mevzii milıademeler olmqtur. 

Şark cephesinden babıeden Kavanl'lon bölreaiode kıtala-
Çörçil, Hitlerio her tarafta durdu. rımız hudut hattını mobafaza edi· 
rolmakla kalmayarak insan ve ber yor. Penan! ıiddetli bir hava bü· 

cıımuoa nvamııtır. 
çeşid ~arp ıililhları bakımından da Tokyo 12 ( a. L) - Reımen 
en aiır kayıplara urradıiını ıöy- bildirildirine ııöre, Japon kıtaları 
!emiş, Ruıyayıı karşı ririşileo lori- Gaam ada11nıa merkezi olan Ata· 
liz taabbüdüoiln her türlü ahvale na'yı işg•l etmişlerdir. Adanın 
raimen oadalı:atle yuruyecegını umumi valiıile 3SO Amerikan as· 
bildirmiştir. keri eıir edilmiıtir. 

Cör.U Ja-yadaa ea,.ı. ı..lıi- .,_ de .. ıetfaia Birlefık kuvvetine _ .... 
··- Bu, evvelden tuarlaamış, ka~fı, Britanya imparatorlai11ı Bir· 

ıoiukkoolılıkla va haince yapılmıı leşık devletler, Raıya ve Çinin 
şiddetli bir hücum olmuştur. Deuiz mevc~diyetleri için çarpışıyorlar. 
kuvvetleri bakımındau Büyük Bri- Bu dort cemaatın arkaıında, iıtill 
ta~ya ve ~merika Birleşik devlet edilen ve dilııııaoın zalim tabak· 

13 Birincilcanıın Cumartesi 
Tlrlılya Radyodlflb7oa po&lılan, 

Tirlr.lyı rad701u, Aabra rad70111 
7.30 Prorram, ve memleket 

ıaat ayarı. 
7,33 Müzikı Hafif prorram (pı.) 
7 ,45 Ajans haberleri 
8,30/ 
8.00 Milzik: Senfonik Parçalar 

(Pı.) 
13,31> Prorram, va me:nlek•I 

aaat avarı. 
13,33 Müzik: Şarkı ve tiirlı.O· 

ler. 
13,45 Alanı haberleri. 
14 00 Müzik: Sozioak ve Hilı· 

um Makamından ıarkıiar. 
14,'30 Ankara Sonbahar At 

yarışlanaıo tahminleri. 
14,40 Milz k: Riyaseticuaıbar 

Bandoıu (Ş~I: lbsao Künçer ). 
15,30 Milıik: Riyaaetıcuaıhıır fi. 

larmooilt orkeıt•asının Kon•eri. 
Devlet Konıervataarı ıaloo• 
lorır d ıo N.kleo. 

18.00 Prorram, ve memleket 
aaat ayarı. 

18,03 Müzik: Karııık şarkı ve 
tnrkül•r. 

18,40 Milıik: Radyo danı or 
keıtraıı. 

19,00 Konuşma ( Kahramanlar 
asati) 

19, 15 Müzik: Radyo Danı Or• 
kestrııaı prorramınıo Devamı. 

19,30 Memleket eaat ayarı, va 
ajanı haberleri. 

19 45 Knouıma ( Ulu•al Ek<>
noaıi ve Arttırma kıınımn adına ) 

19,!iS Müzik: Kadınlardan fıaıl 
ıarkılart. 

20 15 Radyo raaete•i. 
20,45 Milzik: Muhtelif Şırkı · 

!ar. 
21,00 Zlra:ıt bkvimi. 
21,10 Müzik: Dloleyici istek

leri. 
21,45 Konuşma (Günün mes' 

eleleri). 
22 .00 Müzik : Radyo Saloı. 

orkeotraaı. ( Violoniıt Necip Aş
kın). 

22 30 Memleket saat ayarı v• 
Ajanı Haberleri: Ziraat, F..bam -
Tahvili!: 

Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 

22,45 Müzik : Rırlvo S•lon 
Ot"ke•traoı Procramıoıo Davamı 

22,55/ 
23.00 Yarın ki Proıram, ve ka· 

panış 

JTAKVtMI 
13 Birincikinan 1941 

CUMl\RTESI 
YIL•t941 • AYıll Güa: SU Kasım 36 
Rumi 1357· lklnciteırln 30 
Hicri 15'0· Zilkade 2t 

lerı çok cıddi zarar görmüştür, kümil altında inleyen biltilp Avru.· 
Biltil b pa milletlerinin ceıareti ve bOtüo .--...------------, 
Of y0 ayatım müddetince Prens ümitltori balunayor. Eaer düımana ı Ba l 

• ...ı. ve Repulı'un kaybı gibi • rece Nöbetci eczane 
aırır bır deniz darbesi batırlamı- 1000 yıl aoutnlmayacak bir darı I '--==-------------' 

vermezeek bu mobelı.kak ki bizim Ali N ib" yorum. Fak at loriltere ve birleşik ·u · · · · b. k 1 8 S 1 
1 devletlerin deniz kuvveti, 3 mib. oe11 erımız ıçın ır ayıp teı i 

edecektir.,, ( Y aicamıi Y auında ) 

.,===============:===========~======~==~~;;;;;;~. 

Oç öLOM 1--=H~l_K_A_Y_E_] 

l=======2====::::::::=======:A~k=:ıi;:::yo=ş:=a,=:k:=.z::=;A::;:k:;si=:yu:::,.~.=:h=.y~di~r!~~N: Le on T o~ sto y .• 
M 'd• ş· k. k .. · h b lı. it G ' - Havalar diizelır •• belkı yollar da •blı· 

Dedim ya, deiil ltalyaya, bıtti ~akn. rdı ıpb '
1
r 1~1• 'oAıo anımına_ a a m. öiıilo• zama girer •• ln481lab s•n de iyiloşirıin. Sonra 

vaya kadar bile gidemez. Hele bilbat•a boyle en 81 a ımış, vrapaya gotürüyorlarmıJ B b ? 
timdiye kadar hiç veremli g" d. M •a ep beraber fidoriz, olmaz mı .• 

havalarda.. ediyorum... orme •D!. erak - A!federsin, ei~r ~o; s~ni evvelden 
Hutaoıo kocası: Akıyu,a da d kt I'-' . dlnlememı, ohaydım, ıımdı Berhoda balona· 
- O hılııe ne yapmalı?. Qof, Allabım, ııarı çı ı. ı<tsı elele k . 1 

rek bahçe kapıııodan ıokaia fırlad 1 vere. ca tım- S bhatim de düze~aııt o acaktı. . 
ooll diyerek ellerilo ırözleriol kapadı ve neva· !arını k!!tılar. Ka ıoın yanından 1 ar. Adıaı· • - Ne yapayım meletım, een kendın ~e 
le sandıiıoı retiren adama: oıp açıL dp . en' b '-t 1 ıreçerkeo uza· bilıyor1un ki, o zamıu buna imkan yokta. Şım 

1 d d a. pencere en ıç a" ı ar O d . · 
- Şoraya koy e i. basta da b pencereye 

1 
d. aa a , dı, bak, çok detil, yalnız bır ay tehir edenek, 

1 L ld d aşını, Çev r 1 fakat 1 1 . . ..__ le d '·I . . Doktor omuz arını .. a ır ıı ların yil 1 . d k. t ceasllıil • ı on· sen y• eşınıa, .,.... de o zamana a ar ~ erımı 
- Bir kere yola çıkılmamalıydı.. b. ç t L •• etrın ed_, deil iOrilnce, icatlarını bitiririm. Sonra çocnkları da alıp beraber ri· 

d. . • 1 . be o• yapı •· a ara.. o eye on , deriL 
- Siıı: ken ınız toy eyın, 0 

k veti Miidürüa kızı bıkar bakmaz b••ını k 
lirdlaı lu? Ona alıkoymak için biitÖD av çevirdi ve: .... ar aya - Çocııklar aıbbatte, fakat ben haatayım. 
mi aarlettiaı. Maddi milşkilittao, çocukların A . • . 

1 
d d' 

0 
- Bilmem nlçio beni anlamak istemiyor-

• • k 1 • 1 ·mden nzuo - nnecırım ... e ı. rilzellm kadın 8 .. 1 b b b" b 
ımse11z a acalduıadan, kendi tf erı bak ne ko k hal r l , l S ıno, uy e avalarda ya maaaalla uı lltüo 

uzadıya babıettim. mü 'Akıiyu: uoç de ,,
0
- ed~ıı üe?n de rördilo baatalanıraıa .. O zaman? Hılbaki evde. .. 

Fakat beni dialemeL b·ııa 'ııteısedi. Hattl ' ,a, aeo • " r un m • E d ı E d · • 1 · ? " Ak · b .1 t d.k . - • • ne o acakmıı. • e mı o evım 
11bbatli bir adammış ıılbi, Avrupada ıı•çirece· "i"'ta _a~ e 11ç' ketti: n H diye ha.ta hiddetli hiddetli cevap verdi. Fakat 
ii lıayatına dair pllnlar bile karayor-· Böyle lllfıp b'r ~:h 2';; :ı· ° K zayı baaydi, yak. balli ki cÔIBm• kelimui ona ıoa derece korka 
iken, kendiıine hakiki·vaaiyetiai bildirmek, 000 1 a a ım... upaya kıyormıı· hıyarda 

d. fDZ rıbl yapalııa ... Ayy, başını öteyı " • dl . . . . • 
öldürmekle bir ı. Ben •ılln(l d h . . • d .. evır ·~ Bıçarı kadın yalvarıcı, 11tıfbamUr bır n•· 

- Şunu iyice bilmeliainiz ki, V aıill Dimit· yu a a ıyıca rorme i- ZovaUı ı k iı da - 1 1 

Fakat öyle bir dünya ortaaın· 
da boiuaoyoraz ki hırpalanmaktan 
kartalmak için yalnız barba rirma 
mık zoklaı vı dirayeti da klfi 
deiil. Karalardan, denizlırdan va 
lıavalardan mülhit bir buhran ko 
koıu alıyoruz: . 

Yirminci asrın blltOn ketıf n 
icatları insaolıiı aaadetı ulaştır• 
m&k için kili ırelememlşti; pek 
~""kalıır ki, baraplıia ıOrilklemık 
ıçlo lı&fi rlhinl 

Eski ve yeni dBnyadı mevcod 
aanayiin ile men bütün makineleri 
yıkıcı vaaıta yapmak için çalıştırı· 
lıyor. 

yetil vaya kırmızı çobalı ma&U~ 
dejildir. Bu bllyük oyan, ~llyl!. 
Qkyanuıon yetil mi, mavi mı, licı-
verd mi olduioon bilmeditim ıon· 
suz suları üstOode oynanıyor. Or
taya kanulan para da, Doian Gil· 
oeş lmparatorlupoua mnkad~era· 
tıdır. Japouya, ya kazauarak cıban• 
rir bir devlet olacak, yahnd da 
kaybederek adalarına tıkılacaktır. 
Ya ıaltanat, ya esaret. Y • hayat, 

k öylı acıdım ki. .. Çok azık d ,..1 ya ıar • ocaaıaa bakıyOI', ocuı ıoz erin ye-
riyeviç o, zaten ölmDı, «ri81in bir lasan- 11 ' Y •a1 mi, Mqa? re dlkmlı ınaııyordo. 
bil deiıl yatıyamaa. Bir •rlenio,. yeniden te· - Ev~t, çok yazık, dedi. Ortalık da ae Birdenbire baıtaaıa. •Pt - bir çocuk at· 
şekkDtllne dı imk&ıı yok. Filhakika, ba pek kadar çamurlu! zı l'ibl titreyip çarpıldı, rözlerlnden yqlar ak• 
buin, pek acı bir şey. Ama elimizden ne re· , Kızla~ rene elelı verip bahçe kapıaıaıian mata bqladı. Bıından ıon derece milteeulr 
lir ki? Sizin de, benim de vazifemiz, onun ba ıçerl rlr<lıler. olao kocuı, mendilile ıözlerlnl kapatarak .... 

900 saatlerinin - milmklln oldup kadar- ha H .. ıa: siace kupanın yanından çekilip &'itli. 
zur .,. ıiikOn içinde geçmealni teminden lba- - Anlqılaıı çok korkunç bir bala l'alaıl· H .. ta l'Özlerial omaya kaldırarak ellMlni 
rettir. Bir papaz çaitrtmalmoız. ıim ki, böyle ıöylOyorlar, diyedlltDndO. Yalnız kavuıtnrmllf, birbirini tatmıyan blrtaıua ııöaler 

Blltün stoklar tnkenmok üze
re, biltün yapıcı vasıtalar harap 
olmakta, mUteba11ıalar ölmektedir. 
Şimdiye kadar medeniyetin bir 

lı: . ' 
le ıırortaaı Amerikaydı; orası 
mUDn kalmıştı, oraoı fÜVenimİzdi. 
ş.. AvrııpaDıo avire ve azrııı ço· 
cukları i4i berbat ederlerse « ora 
ıl dilzeltirl• diye umardık. Bizim· 
d• biuat oradan aldıklarımız pek 
90kta. 

Me.-Ja fD aıahat ltlHI kayı· 

ya ölüm. , 
Japonya, kar111ıodakioio elın· 

deki i litdları bilmeden, kendi 
kozlarıaııı sailam va kuvvetli ol
dugana kanaat retirmedeo kumar 

le k dar ihtiyatlı ol· 
oynamıyaca a • · 
mıkla tanııımıştı. Onun bn balını 
bilenler oyuna başlamak için, ken. 
dl kitıdına ve talibine çok rUven · 
diiini tahmin ediY:orlar. Şimdi kar· 
tısında dört, belkı do bet oyuncu 
vordır. Gerçi, kendisinin de ortak-
1.rı yok deiildir. Fakat, bn ortak· 
lar bafka bir masadadırlar ve pek 
de ona yardım edebilecek vaziyet· 
ta bıdnnıaayorlar. O baldı Japoo· 

_ Oof, aman Allahıml N~ kadar müıkül bir an evvel, bir an evvel AYrupııya gitmeli· ıöylilyorduı 
bir mevkide kaidıiımı, biç olmana aiz, takdir yim; orada çabuk iyileşirim... - Hayır, ben ridecetiml Allabrıı>, o'çio? .. 
edial ... Ben ona eou dakikalarını yaşadıtını ua· Kocası ıtzındaki lokma)• çi(neye çipıya diyor. Gözyqlarıoı daha şiddrtle akıtıyordn. 
sıl batırlatabilirim? Ne olursa olıuo, ben, ona kupaya yakla4tı. Sordtı: O, bir hayli zaman böyle .AJlaba yalvardı, da· 
böyle bir şey söyleyemem. Siz de biliyor1onuz - Nuıltın ~zelim, iyi miıin? alar etti. 

Haota içinden: cHep a•ni sual. Bık, k-. Fakat ne çare ki ,a;.nnde ayni 11tırab, ki zavallı çok iyi kalblidir- ' •u -kıe 
Doktor bqını manalı manalı ıalladı: diıi oa11l da ziftleniyor!• dedi. ditleri ar11111• ayni nefea darlıi• lı&ll devam ediyor, ıro ı-·~ 
_ Kıt• kadar beklemesi için kendialoe dan da şöyle dedi: kularda yollarda ayni keıafet "~ seyrek ırı 

d k? Y k H. .. . ' b' der· iımi- aynı bulanıklık. 
bir teklifte bııluaan, bakalım ne iyece o • - ıç, ıyıyım.. muhafaıı:a edeo~Ç • h&I& ı.;ı...ayor· ve ban· 
sa, az.izim, yolda pek feci bir vaziyette kalını. - Senin için ne kadar llziildilillmG bllm- ayol aonbahar arı ...,..., kupa.:.a vo ıD 

Menzilbane müdllrilnGn kızı, bqını bir ce sin. Fakat böyle havalarda yolda daba çok ı.. lar, ç-u.rla 1ollann, dajla p kotan arabacı· 
ket alarak arka binelr. merdivenine çıkmıı, ça• nalışacaırındın korkuyorum. Edvar lvano'ff9 la •tt::;..a;:'::':~• ..;e yatı,....."' 
morları 9ltaeye, çljuıye, lncıo bir ıeıle ltıtırı· ile 6yle ı&ylllyor. Daoelim mi- laroa ( ı;... ,,., ) 
yordaı Muta lıldde&IDd• .. ,,., v-•• 
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AKICl·EFE Romanı 
Fiyata 100 Kuruştur 

ıktı S YIN MERSiNLiLER VE TARSUSLULAR 

Her ay mutlaka en büyük ikramiyelerden bir kaçını vereo 
ALTINOLUK PiYANGO 

GÔRDÜGÜ RAGBET VE ISRAR 0ZERINE 

Ta,radan Slparlt Verenler Adresimize 10 0 Kuru' 

Gönderdiği Tak dirde Kitapları Hemen dreslerine 

---- post a 11 e Gönderllec ktlr • ==== 

Mersinde : Uray caddesi eski camiye bltl9lk No: 46·1 
Tarsusta: lnönü caddesi Paşa kahvesi sırasında No:63 de 

ŞUBELER AÇMIŞTIR ' 
YILBAŞI t1e AYLIK Biletlerinizi mrıtla/ca ALTINOLOK P iYANGO tlon alınıs. 

SJZI DE ZENGiN EDER . 

Adres: dana Horozoğlu Kardeşler Seyyar bayii: Uğuru ile Meşhur cüce lsmaildir 

BUGÜN MATBAASI 
e• c ••• c•••• ••••••••• •••• •••• .. ••••••••••••••-: 
: Daima bir birinden güzel iki büyük filmle programını süsliyen : 
• • : Al aray Sineması Jı 
: . 
: =:: Bu Aktam == : • • : YiNE iKi EMSALSiZ FiLM TAKDiM EDiYOR : 
: -1- : • • : Zevk ve neş'enin, cazibe ve sevimliğin çok hoş ve alika uyandıran : 
: neffa bir mcv.ı.uu içinde toplanmasından doğmuş enenin en güzel filmi : 
• • . : 

1 KRAL AŞ~~- 1 i 
: : 
: Baş Rolde : Fernand Graver - Joan Blondel 1 
: Tarafından yaratıJan en fula dansh musikili en cazip ve güzel şarkılar 1 
1 aruında çevrilmiş büyük bir aşk filmi : 
• • • - 2 - • • • : Sinemamızın bin müşkilatla getirebildiği ve Amerika.da bir aene • 

• p ·· ı • mütemadiyen gösterilen Asrın Markası aramont • ! Film Şirketinin En Büyük Filıni İ 

Cenubi Anadolu'nun en son sistem maki
nelere ça ışan yegane matbaasıdır. 

Bi Defa iş Yaptırırsaİ1ız 
.__Memnun Kalacaksınız . ----·· 
Dışarıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 
Bü ün M lzemesi yeni, Harfleri çeşitlidir 

• • ! Y ıldır1m Alayı ı ı ........ _.._ ...... - .......................... ı\.--------------------
: : 1 i Mevsımin en güzel 2 büyük filmden hazırlanan müste~na programı ı . ~ <en :1 eı~lif iMIA 

. ! ,· . . . .:. . . · . . ~ ~· .. _·. :-: ... ·.ı-~~ .• .,. ' t , 1 ••• , ;. • "· • • )> 

i• I 1 ı == Bu Akşam == ıı f#.1~~11 .. lll.I ı~ı 
1 TÜRKÇE sôzı..O • ı T " 1 Biş Rollordo: Joen Bennet - Rendoll Scott u an Sinemasında i 

: Her Gö~al~;;a;~~:d~~ • M~::i~:nl~i!~ıü:rı:~ · · · Her i 1 i G ö ır_ ~ n \ÜJ :ı ı 
: BUGÜN lKt OTUZ MATiNEDE : ı ı ı 
: Gaip Cennet _ Yddır1m Alayı İ ı Esrarengiz Memleketin Harikalarını Alev Saçan Volkanları Balta i • ll Girmemiş Ormanın Cehennemi Muhitinde Binbir Macera Heyecan !: Pek Yalanda Pek Yakında İ 

ZARAR L.E.ANDE.R S\NF..MAM\7.DA -~ Fwn~~•?~"-.. -----'* 

İ KRALİÇENİN KALBİ 1
1
1
'.f YEŞİL CEHENNEM llll f 

i 1 Filminde 

1 
w _ ı ....................................................... ıı 

Bütün Kalplerde Aşkın Ateşini Bütün Varlıklarda lnkisartn 

Fia f Mürakabe ı lstirahını Ganlandıran ıı 

1 
Joan Bennet - Douglas Far1bank• 

Komisyonu Reisliğinden : Tarafından Yaratılan Mevsimin En Muazzanı Filmi f 
-2- ı 

M'll" M ~ d f emlik lbtiyaçtarını kıırıılamak üzere müoha11r.ın ı 
1 ı u a aaoıo Y. b 

1 
h 1 kO.b l ko olmuı ı Kudretten Mevzuunu lnki ardan Heyecanını Mücadeleden hararetini alan ı 

fabriknlıır vo tüccar olaodo 0 ~nan er oev ey n ı 

"·ordu eline tah isi mokarrerdır. ı Damgalı Haydutlar ~ ı 
Bu itibarla vilayet hudotlan içinde bolu:an ~ilomum fabrika. ~· 1 1 ı ı 

bi \erile t lccarların eUcrinde mevcut bahıaan kuıboyı, 29 aayıh Koordmas · ı b .. . ı 
y:n kararının 6 ıncı maddesine müıtenidea üç fÜıı 1.atfmda bir be- ı CHARLES STARET Tarafından Macera ve delışet dolu film ı 
yanname ile komiıyonoaıuza bildirmeleri ilan olenar. 1510 ı Bugün 2.30 Matinada i 

ı Damgah Ha1duta11r - Casus Avcı l arı ı 

-------~~---.. , , : n ı 1 DOKTOR 
ı Pek Yakında rek Yakında 

l ı TÜRKÇE SÔZLO i 
Emin Ulvi Söler 11 rRobenson A ası-, 1 

:" .... """"""""""""" .... """""" .... " As. Has. Dahiliye efi 

Mofina 
2,30 BUAKŞAM 

Jki film birden 

1 
------~~.M~a,.,..._,rt,k...._,ul•d• ....... ı.._ı. •• bey•c.•nh aallnelerle 

dola emsalsiz bir fiJm 

SllfHllW 
8,30 

Meşlııır polis lıa/igesi (NIKKARTER) 

Casuslar peşi"nde 
2 

Marla Korda - Vlctor Varconl'nln 
Krıdretigle garattıkları Tilr1e~ .lblll 

---=:;;;==: Pompeanın son gUnleri ===--
Buiilıı gündüz matinada : iki Tllrkçe Film Birden : 

Pompeanın son günleri 

Lor el - Hardi . 
HcaydlYJicOaır aurasonda 

Birinci smıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısmda 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. 
11 DOGU ANBAR/ 

Fevzi Güve 
...................................................... • • 

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

Küçük tasarruf hesapları 

194 2 i KRAMiY E PLA NJ 
K EŞ 1 DEL e Aı 

• • 
ı Adana ve Havalisi Saym Halkma 

ISKENDERUN • • • • 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte• : • rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. : 

Telef on 218 : • Telgraf dolu anbarı : 

Her Ay Yüksek ikramiye Daiıtan 

HOROZOÖLU oı, .. ı Bü Ay da 
ADANADA iSABET EDEN EN B0Y0K 

13'14 1. - 28 • ._------------------ l ı1uıım;~9; y;,,.Horozoğlu,q.ı11r.o-.. ..,. 
• 

1 Şııbat. •Magıs,3Apatos,2/ldnciteırin tarihlerinde gapılır. :································ ········· .. ··········: ! Zengin olmak isterseniz mutlak• 
---- 1e42 iKRAMIYELERI 1 Saait:ço Veltıllb ft çoMEL ED< 1 i vıLBA~I Pl!ANGO bHetınızı Horo-

ı Adcı 2000 Liralık = 2000. ura f ! : zoğlu Gıfesınden Allnız. ADRES 
s ,, looo ., = 3000• .. i Saat Kulesi Karşısında İ i ADANA Horozoııu Piyango aı, .. ı 
2 1so _ ısoo. ,, • : ••••••••••••••••••••••• .... •••••••••• .. ••••••• .. ••• ..... Si ,, 

3 .. 500 ,. = 1500 " 

4
100 " 250 ., - 2500. ,. : K d ve Erkek Son odel saati . : ur ava ur mu u. N .. dyat MllcllrG 1 Anlrat 

,, 100 " = 4000. " : 8 lft 9fl .. : 
1 

Rlfat YAVlltoftLU 

2~ :' • : :,· -- ~:: :: i miz yedekleriyle beraber mevcuttur . : Adana şubesınden : Buıl•htı Yu 1 (BUCON)Mat~-

:,k.;: ,, ~:nk•:m. p•r• ::rm•kl• ·~·- 1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. 1 Kur~~nRL~!!~!!. top• e ibate edilecektir. ı.: 
nız para blrlktlrmlt ve fala almıt olmaz, aynı İ 1225 İ lanacak deriler, 1 inci klnu· lerin o aatte şubemize ıel· 
zamanda telllnlsl de den ... ıt oluraunu•.. 377 •H ... ••••••••M••••••••• .. ••••••••H•••••• .. ••••••••" nun '23 üncllaalııünü ıaat 15 meleri. 1488 6-13 


