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BaşvekilMemleketin igi, güzel günler yaşaması, Milli Şef imiz in 

Oiyorki :etrafında birlik ve beraberlikle Yaşamakla Mümkündür 

Dr. Refik Saydam 
Mersinde çiftçi, tüccar ve halkın 

dilek ve isteklerini dinlediler 
Mersin 13 (Haıosi muhabirimizden) Bu gün sa~l 

16 da Mersin Halkevinde Başvekimiz Doktor Refık 
Saydam ıerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. Ziya· 
htte Cumhuriyet Halle Partisi Seyhan bölge müfet
tlfi B. Halid Ooaran, Vali, Belediye reisi, çiftçile· 

rialz, tüccarlarımız, öj-retmenlerimi:ı, halk. hükOmet 
ileri a-elenleri hazır bolonmaıtur. Baıvekilimi:ı, bir 
saattan fazla süren ıiyaf et masında hal km dilek 
ve iıteklerini dinlemişler; tüccarlardan, çiftçilerderı 
kendi meslekleri üzerinde izahat almışlardır. 

Doktor Refik Saydam, 3iyafetien ayrılırlarken 
baıır bulunanlara kısa bir hitabede bulunmuşlar ve 

Pasifikteki harp 
durumu 

Yazan : CAViT ORAL 
Ankara - 10 

J aponyaoın harp ilin etme 
den bir baskın halinde A · 

•erlkan üılerine turruz etmeai 
Paıifikte olduin kadar bütün d iin · 
ya durumunda d:ı köklü bir değişık· 
llk yaptı. Muharebeye sebebiyet 
veren ıilphesiz Japonya oldu. Fa· 

kat Japonyaya harp ilio eden mil· 
letlerio say111da rittikçe büyümek
tedir. Şimdi artık ıulh için hiç bir 
ihmt klfeli kalmadı. Şimdi her mil 

Set ve her devlet bir ölüm ve di· 
rim mücadelesinin içine &'irmit ba · 
lunmaktadır ve Tuhaftırli harbin dı · 

flllda kalan qailletlerin adedi bar· 

bin içinde bulunanlarııı yanında 
bir azlık teşkil etmektedir. Barün 

muharebe vni, etine bakılacak o· 
luraa Uzak şarktaki .dw11111 şimdi· 
Uk Japonyanın lehine görünmekte· 
dlr, Japonya ıenelerdenberi harp 

halırlıtı ile ve ini harp kararile 
d .. okraailere nazaran daha avan· 
tajla bii vaı.iyettedir. Çünkü ~me· 

rikayı müzakerelerle meşgul atme· 
i'e çallfAn Japonya birdenbire ha· 
rekete reçmif Amerikan donanma 

demişlerdir ki: 
" - Arkadaşlıar; hepinizi bir arada rörmekle 

sevindim. Hep birlikte ideal yolanda yürümek en 
büyük şeref ve tatlı bir zevktir. Sizden iyi intiba. 
larla ayrılıyorum. Hakkımda röıterdifioiz sevii ve 
muhabbete karıı ben de ı&yni hiı.le müteha. siıim. 

Memleketin iyi, rilzel rünler ya1ama11, Milli 
Şefimizin etrafında birlik ve beraberlikle yaşamakla 
mümkündür. Hepinize ayrı ayrı teş11kknr eder, mü

uadeuizi rica ederim. 11 

Başvekilimh~, alkışlar araıınJa Halkevind~ıı ay. 

rılmışlardır. 

ıını Paaifikteki lngiliz ve Ameri· 
kan üılerini rafit avlamıştır. Ma· 
nilli'nın, Sinrapurun Hoog Kong'· 

·, • ı· ·ı· w Amerikan üsleri:__Ji Japon toygar~ erı ngı ız . l 
şiddetle bombardımana deoam edıgor ar 

an bombardımanlnrı, Filipin adala· 

'.•na aıker ihracı, Tayland'ın işga· 
lı bunları röstermektedir. 

Demek oluyor ki bir taraftan 
Kurusu ve Namara mister Hal'le 
konuımalarda bulunurken diier 
taraftanda Japon renel kurmayı ta
arruz haurlıklarile me1ıul olmuı· 
tur. Ve yine öyle görünnyor ki 
Londra ve Vaşinıton ha kadar 

ini ve aabrrıız bir tecavii'z bekle· 

•ediklerinden de Pasifikte oldukca 
•ilbU. s-1 zayiatı v~rmişlerdir. 
Hatta denebirki Tayland hadiıe· 
•lodeQ bile haberdar olamamışlar· 
da.. Çünkü Miıter Çörçil Tay· 
'-nd'a yapılacak bir taarruzun in· 
tUter•ye yap,lmış ıihi sayılacai•· 
0

' IÖylerkeo, beı saatlik bir çar• 
Pitlll&dan sonra bu hükOmet Ja· r0 Ordularana yol açmıştır. Belki 

ta Ç&rplfma da bir müdafaadan 
b~ka birıey değildir. · 

Herhalde kabul etmek lazım · t ~l demokra!Iİ cepheai bu son 
b dtaede de yine hazırlik112 ve 
lraı da beceriksiz hareket etmi~ 

..... ( Devamı ikincide ) 

./ngilere oe 
Amerika 140 
bin tonilato-

Amerl.ka'da Borlia 13 <•· 
a. ) - Japonlar 
tarafmdan batın· 

Seferberlik lan Afizona iıiatli 
luk gemi 
kaybetmiş 

Tokyo, 13 (a.a.) 
- Domei ajansı· 
nın bildirildijine 
röre, Paıifik mu
harebelerinde ba. 
tırılan,aiır hasara 
uğratılan ve Ya 
yakalanan loziliı, 
Amerikan harp 
gemisi ınecmu 
tonilitoıa 140000 
dir. 

S zırhlı, 1 tay• 
yare remlıi, ı 

denizoltı, 3 kü· 

/ngiltere oe Am.erika 
ıızakdoğaga yenı kuo· 
wtler g et iştir mele 
ulraııgorlar 

1 Amerikan 
zırhlısı daha 
~batırıldı 

Amerika~ zırbbıı 
1915 de yapılaa&Ş 
sonradao tadil 
edilmişti. 32000 
tonluktu. Suratİ 
21 mildi. 12 tan• 
35,6, 12 tane J2, 
8 tane · 4 7, 8 
tane 4 santimet· 
relik t o p 1 a r 1 a 
milcehhezdi. 3 
tayyaresi vardı. 
MGrettebatı 1365 
klt;dt 

-- - J- 1 ~nrbay 13 [ı. 
Hona. Konı •pon ar 

a.) - Japonlar 
tarafından lfgal Hona • Konr'uo 
edllm•k Uzere karada buluoao 

çiık harp gemiıi ve diier 2 vapur 
muhakkak surette ve 1 tayyare 
geınısi de muhtemel olarak batı· 

l t r Bunlardan başka 4 zırhh, 

Konlov k11mını ifral etmiflerdir. 
Aıkeııri müşahitler Honr • kon~'uo 
düşmesini bir giln, hattl Hat me· 
selo•I aayıyorlar. 

rı au~ ı · . 
4 birinci 'ını( kruvıı.ıör. 1 den12 

alta ve 10 kllçük reoıi de atır 
hasara uğratılmıştır. -

Adana umumi bir 

Vqlnrton 13 (a.a)- Ba~iia, 
tarihte ilk defa olarak Amerilta!1 
bnkOmet merkezinde yapılan pa11f 
mDdafaa tecrübeleri dolayııile teh· 
Uıte dndükleri çalmıştır. Ha"aya 
yapılan hücum, direr Amer~kan 
şehirlerini paıif müdafaa tedbırle· 
rini hıılandırmaia ııevluıtmiştir. 

Ankara radyo f&ıeteai --: ~a· 
ıifilı: harbi oirinci • haftasını 'bıta. ip 
ikinci haftasına gırerken, Japonya 
yaptıiı ba1kan hareketinin netice· 
lerinden istif ad eye çalışmaktadır. 
İngiltere ve Amerikada uzak do· 
ğııya yeni kuvvetler yetiftirmri~ 
oirafaıakta ve uzak ıarlt harbi 
için hazırlanmaktadırlar. 
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. . 

kütüphaneye kavuşuyor 
. .._ _ - ~ 

khrın bUrUk bir kUltUr ihtiyacını kartllaya· 
C•k olan bu kUtUphaneye Rarn•zanoııu kU· 
tllph•neal de nakledll•c•k -Yadı ~/dnciie-
~-~_..,,..,,..,...- ~-----

Amerika bir hamlede 
parça harp ' remiıi yapmak için 
bir prorram vilcude retirmektedir. 
B11nların araıında 45000 tonlok 

- Onama Udaclcle -

Müstahsilin Yüzünü Güldürecek Bir Karar 
Hububat Fiyatları 
---: Yükse itildi: 

-~- • 1Kararın hedefi: 
A'#1tı~ıo.v 

~. önümüzdeki istihsal yıll 
için ekimi arnnmak 

H U k Q m • t mUatehlUdn Ö· 
deyeceil flatlard• huaule 
gelecek artıtın az ol m••• 

için de tedblrler aldı 

Ankara 13 (Hotulİ] - HükClmet, mOstal11ilin yüzlloO güldQrece\c b:r 
karar alm ı ş, bu ayın 10 undan itibaren hobob .t fiyatlarını yükseltmiştir. 

Fiy•t ')'ültıeılti4irıio !ebet)İ, ıiraat içia icap eden bazı maddelerde harp do

lotyı,ile fiyatlann artmlf olmaıı, bunları kullanan çif ·çilerin de masrafla· 
rının fazlalatıaHıdır. HilkQmet, yeni kararla, önümüzdeki iıtibııal yılı 
için ekimi arttırmayı, çiftçUerimisio faaliyeta.rini hızlandırmayı sai'lamaş 
olcıaaktadar. 

Toprak .ah..alleri ofhıi, ayın onundan itibaren aşağıdaki . fiyatlar 

ihierindeo, mGttauilden .. abayaat y•pacaktır : 
Baida 13.S, arpa 11, yulaf 11,5, çavdar 111 ınahlul 11,S karaş. 
HiikOınet, bababat fiyatlarım arttırmanın mihtehlike ve el.:mek fiya · 

tıoa tesirini a dütlla•llt. •il•telaUltin ödeyeceii Fiyatlarda baıole gele· 
cek artışın elden geldiii kadar az olmasını uibyacak tedbirler almış 

·KO~::~t;u~r·ı··illililD&l--~ı-::..._ ...... . 
Ag11I rıHhhlet ifi•de 
Almanlar Moskowı 
önlerinde 25 bin kişi 
lcaghetliler 

Ankara r.adyo gazetesi Sovyet• 
ler ıtrd1 ardına bir çok {evkalade 
t~bli~ ~•ırederek aauvaff akiyetleri 
nı bıldırmektodirler. Ruslar, mikta· 
'.

1 40. tüaıen kadar olan ıüvari bir 
ltlderıle üstünlür· ü ole • . 
1 d

. geçırmaş· 
er ır. 

. . 6 12 birinci kinun güoleri 
ıçınde 400 köy Sovyet kıtalar• ta
rafmdan geri alınmııtır. Yine bu 
müddet zarfında Moıkova önlerin· 
de Almanlar 25000 kişi, 1434 tank, 
575 top kaybetınlşlerdir. 

Moıkova 13 (a. a.] - Sovyet 
haberler bürosıınun ba sabahki 
tebliği: 

Dün geco lutalarımız dü4man 1 
la bütün cephelerde çarpışmıı· 

)ardır. l 
Kuib~ef 13 ( a.a. ) - Sov-

yet ileri hatlarından, Taa-aoror 
evlerinin damları ıözükmektedir. 
Almanlar Tıganrog'a seçkin kıta· 
tar ve büyült miktarda malzeme 
yıimıılardır. Şehir dolaylarında 
şiddetli muhuebel~r ol~'lktadır. 

Diier taraftan T aranror şi· 
malinde bir nehrin aai kenarında· 
ki kuvvetli Alman mevzileri Sov· 
yet kıtaları tarafından yarılmııtır. 
Sovyetler ileri y\irüyüılerine de· 
v.m eıderek bir çok köyü ele re · 
çirnıiılerdir. 

Berlin ı3 (a.a.) - Alman hü 
ktmet mahf ılleri, Alman kıtalaraoın 
kış dolay11ile yapt•i• tabiye hare. 
ketlerini Sovyetleria parlak mozaf 
feriyet şeklinde a-öıtermekte olduk· 
larıoa hayret etmektedir. Alaıanlar 
kııan elveriıli ıtraulik yerleri itral 
edeceklerini evelden bildirmiılerdl. 
Sovyetler bunun yeni farkına var· 
mışlardır. Bo sebeple Alman hare· 
ketleri ricat veya Sovyet ilerleme· 
si manumı tazammun etoaeı. Bu 
ancak planlı bir hareketten bqka 

. bir şey deiildir. 
Bertin 13 (a.a.)- Alman teb 

\iği: 
Doğu crpb .. inde dlltmanan 

mevzii turrazları pllıkürtillmllf, 
Dooetz diraejile Don'an qaiı mec· 
ruın,ia ve ıiauıl cephesinde demir 
yolu hedefleri bombalanmıştır. 

Dllo rece Ladora röıUnün ce· 
nup doiuıandaki Sovyet hava üale 
rile Moılıovaoın aıkeıi teıiıleri de 
boıabalaaauıtar. 

Diter taraftan, Milli korunma boooaoda yapılmaıı gerekli tadiller 
a~eriod_e çal .. malarda balanao mecli! parti rnıpa komi•yoon işini bitir. 

mi~, kanunun 3 maddetine mütaallik tadil tekliflerini bildiren raporunu 
hazırlamıştır. Bu mühim tadillerin pek ~akında meclis& 1ev1Lolanl\fak 
kaııuo haline rireceii tahmin edilmektedir. 

, Paurtesi rlinü çıkacak yeni bir koordi.'.luyoa kıırariyle, memlelietre 
istihsal olunan balurdao ıtok yapalınaıı için Etıbank eaarine 3 milyon 
lira ayrılacaktır. 

Türk - Rumen ticaret 
anıasması imzalandı 
~------ -- -- _..,,. _ __....___..,,,._. --- .....-.....-

Anlaşma mucebince Rumanya memle-
ketimize benzin, petrol verecek ve buna 
mukabil pamuk alacak 
~---------~~~~~~ 

Ankara 13 ( Huıuıi muhabiri· 
ıniıden)- Bir aüddenberi Roman· 

ya ile yapılmakta olan ticaret mü 

zakereleri burun neticelenmif ve 
Hariciye veklletinde bir ticaret ve 

tediye aol•ımuı imzalanm11tır. Aa. 
laıınayı T6rkiye namına hariciye 
vekUeti uaıami kltip muavini Ce· 
vat Açıkahn ve Ramanya namıaa 

Galatasaray 
yenildi, 

latanbulda J•pılan kar 
•••••mada lnglllzler ... 1 

maçı kuandllar 
lıtanbal U ( Humt) - lnsiUz 

prof•yonel hlclbol . takımı bua-ila 
saat 14,30 da Kadıköyinde Fener 

bahçe ıtadında Calataaarayla kar• 

şılaıtı. Stadyomda on binden faı· 
la bir meraklı kalabahiı vardı. 
İlti takım saat 14,25 te tabaya 

çık.talar ve balkı aelimladılar. Maçı 
laritiz fadbol kafilesi reisi idare 
ediyordu. Galatasaray takımı şöy· 
leydi: 

Osman, Faruk, Salim, Halil, 
Enver, E,fak, Salibaddio, Arif, 
Muıtafa, G\ladlb:, Gazanfer. 

lık dakikalarda GalataNrayla • 
lar ıtır baımıılardı. Fakat oa be· 
ıioc:I daklkadAD 90Dl'8 ........... Y .. 

Rumen ticaret heyeti reiıi Hristo 

imn etmlflerclir. 

Ar.laşma 16 milyon lirıılıktır. 

Ba anlaıma u:ıucebince Rnmanya 

Türkiyeye benzin, petrol, yağ ve 

milftekab verecek, buna makabil 
bqta pamuk olma~ üzere bazı İp• 

tidat madde alacaktır. 

lngiliz elçisi 
Ankaradan Su· 
riye'ye gitti - .... 

Londra 13 ( a. a, ) - Bir raci 
yo mababiıine &'Öre, lorilt•renin 

Tirlıdye bllyllk ·elçili Sör Knaçbol 
Harıaaın Toroı okspireıile Anka· 

radan Sariyeye hareket etmiftir. Bu 
ıeyabatio sebebi ve gittiif y• if· 

fa edilmemektedir. Aokaradakl ec· 
nebi mahfiller ba ,.yalıatia R•Ja 
Ubya ve Uuk P"ktald 900 olayla 
•1 •1• ld i tah•lo ediyorlar. Bü 
ı f1 ı o a an• 

• ._ l 
1 

bir haftadan evvel 
yu11. e çla a . , 
A 

'- daome11 beklenayor. 
011.ar•J• 

• blkim oldular. Birinci dev· 
zty•t• b. d bitti. 

ı O GalataıaraJID le an e Wacl devrede laıillder 4 ,-ol J•P . 

1 -·- 4 ı kaseadılar. bat ye-..- bab 
laıW. tal& .. • yar• F..- . 

.. u. karfll..-cak'"· . 
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posta}s• I 1 Avrupa 

Sessiz bir 
İkizler Adana umumi bir 

kütüphaneye kavuşuyor 

Kahraman erlerl· 
mlz için yapllan 
teberrular 

mukavemet 
Amerikada iki:r doğmuş iki 

erkek kardeşten birisi ötekine 
göre ~ snat 15 dakikn dalıa g.-ç 
dofduğu için aıkere nlmmamı~ 
tır. Bu ikizler Nevyorkta donanına 
asker alma şubeıine boş vurmuş 
lar, birisi askere alınmış öteki de 
henüz askerlik yaşına ı-elmediii 
için , alınmamış. lkiılerden birİ!Iİ 
31 llklr:inun 1923 te, saııt 23,45 
te doğduğu için 18 yaşında, yani 
tam askerlik yııpacak çaida idi. 
Öteki ise 1 Sonkanun 1924 le, 
nbahJQ saat ikisinde doi'duğu 
için henüz 17 yaşında idi. 

Erlerimize kışhk hediye teda· 
riki için diln yapılan yardıuılara 
ait liste şudur: 

Denlmark•d• D. K. S 
ne demektir -----Danimo:rluıda h ü~ 

Jıar/den müteıeklcil bir 
alametifarika belirml,tir. 
Bu " soguk omuz ,, mani· 
sına gelen iiç kelimenin 
ilk laar ileridir. Bıı ilnegi 
takanlar, dahildeki Alman 
istilacılara karşı amansız 

bir sop le kanlılıkla malca· 
oemet edeceklerine gemin 
eden oatanperwrlerdlr. 

Muntazam snrette rece uçoı· 
!arına çıkan tayyareciler, 

tabiatiyle ancak tründüzleri ayaya· 
blliyorlar. Sıhhat kaidelerine pek 
ehemmiyet veren lngilizler; gece· 
lerini göklerde, •llndüzlerioin bil· 
yük bir kısmını da yatakta a-eçi· 
ren bu gençlerin 'dfi dereced• 
glloej :ıiya11 ıörmediklerini ve bu 
suretle tthbatleriuin boıulduğuna 
görmüılerdir. 

Halbuki, kendilerindeD büyük 
işler beklenilen bu tayyarecilorin, 
her şeyden evvel ııbhatlerinin ye 
rinde olmasını temin etmek lazım· 
dar. 

811 dİifilnce ile logiliz zenrin· 
terinden Lord Northcliff şöyle bir 
çare1e baş vurm~tur: 

«Gece ucuşlarma çıkan tay· 
yarecilerin balundoiu tayyare mey· 
daolarının her birine yakın :zaman· 
da, tun 'i fÜnef ziyası neşreden 
birer cihaz gönderilecektir.> 

Böylece tayyarecilerin, günef 
ıiyall ıörmemelr.ten dolayı fittik· 
çe azalmakta olan enerjileri, bu 
cihaz sayesinde takviye edilmiı 
olacaktır. 

• ''il. it. ~- ,, 

Danimarkada, ıon ıamacıliilda, 
" O. K. SH harflerinden •I· 

teıekkil bir allmeti f arilr.a belir· 
miştir. Aabcıda ıayot röterijaiı 
olmnkla beraber ba ljaret büyük 
bir ekıerlyetin l'öiıünü ıüılemek· 
tı ve dikkati 4ekmektedir. 

Bu Qç harf, Dıoimarlr.a liaa· 
o•da t• Qç kelimeyi temıll et· 
mektedir: 11 Den lr.oldo Skulder,, 
aynen tercllmo edildiii takdirde 
ba tabir, Ndece, .. ,otak omuz., 

demektir. 
Fakat aıhnda bu ijneyi takan. 

lar, dahildeki Alman istilicdarı 
kartı imansız bir ıopk lranhhkla 
mukavemet edecelr.lerine yemin 
eden v1ıtaperverlerdir. Dü~mana 
karı• yapılan ba 1e11iı: mukavemet 
kendini muhtelif tarılarda ıöıter· 
mektedir. 

Çok defalar Alman mıuik.uı 
çaliı çalarken ıeyircllere mahaua 
iskemlelerin bomb<>ı olduğu ıörül. 
mektedir. Alman askerlerinİD dük. 
Unlardan satıP ılmak istediği 
şeyler, tuhaf bir tesadüf eteri, 
dükUncıda kalmamıstır. Halbuki 
beri yanda yerlUor ber iıtediklerioi 
elde etmenin yolunu bulmaktadır. 
lar. 

lıtili altında bulunan meml•· 
ketler araııodı on az tazyik gÖ· 
ren bir Danimarka oldajıı halde 
yine Danimarkalılar cı D. K. S., la· 
rını takmakta ve .... ız mukave· 
metlerine devam etmektedirler. 

37dakikada bir tayyarci 

Harp baıladıktın ıogcı Avru· 
tralyalı rençleria eo çok 

rağbet rösterdikleri yerlerden bi. 
riıl de tayyare akademial olmqtar. 
Btına Hn• tayyarecilite iotieap •· 
Jenlerln miktarı o kadar çoktur 
ki, yapılan beıaplır 24 taatin her 
37 dakikaaında bir ~endn tayya· 
reciliie yazıldıtıtıı göstermektedir. 

Avastralyanın en btıyük tayya· 
re mektebi Melbourne civarındadır. 
Borada bilhassa külliyetli miktarda 
deniz tayyareciıi yetiştiril•elttedir. 

• Hususl çamaşır, 
,. - ~.....,,,_.._ 

üniforma 
500 ıamanlarda tayyateler, hat· 

bin bqlanfıcanda yaptıkları 
ribi m•ayyen bir mesafeye kadar 
çıkmakla iktifa etraiyor, çok, çok, 
JikMkleN kadar yQkatllyorlar, Ta· 

biatiyle bu kadar yükseklerde a· 
manıız ıoruk dalralariyle karşıla· 
şıyorlar. 

Bu tarzda yllksek uçuşlara çı · 
kan tayyarecilerin donmak rtbi bir 
tehlikeye maruz kalmamaları için, 
lnrilterede bunlara mahsuı surette 
yapılmıı çamaşırlar verilmektedir. 
Bu iç çamaşarların kumaılar1 o ka. 
dar kalındır ki, bunlara adi üni· 
formalarm altına riymek mümkün 
doiildir. Onun için yüksek uçuş 

yapan tayyareciler• bu çam:ııırla· 
r1n üzerine giyilebilecek surette 
yapılm11 mavi ve rümfişi renkte 
baıuıi ilniformalar verilmektedir. 

• utupta Alman ussu -- _...._ .. 
Bir mnyH fÜnü Montevideo 

limanına direğinde Arjantin 
bayrağı dalr:ılanan bir remi ıir· 
dl. Aılen bir Norveç gemiıi olan 
ve Hapron il iımini taşıyan bu tek 
nenin içiodo Norveçli balina avcı 
lara vardı: Bunlar baılarından şöy· 
le bir vaka reçtifini iddia ediyor· 
lardı: · 

« Biz ıvlanarken, ansızın aldı. 
iımız bir teliiz, depo remisino 
dönmemiıi emrediyordu.· Halbuki 
depo remiıinin bulunduğu mahalle 
gelince, bir Alman kruvazörile kar 
ıılaıtık. Hemen oradan uzaklaş· 
tık. 

Fakat bu karraşahkta iki ar· 
kadaıımız kca1boldu. Bunların eair 
dGştüjünü tanıyoruz» 

Ba ıcaip hikiyonirı anlatıldı. 
iından kü& bir müddet aonn, 
Boıtonı dönen Amerikalı cenup 
kişili Doktor Siple de Almanya. 
nm yakın zamana k1tdar çeoup 
kutap denizindeki Deception ada· · 
sında baıı tamir \illeri bulandaiunu ' 
söyledi. 

Bu ada urveıi deoiz satbınclan 
5SO metre yükaekt• c>a- ..k\ '-'• 

yanaraa;dir. c~nap dofu k11mm 
da tabii bir koyu vardır. Borada 
Almanlar tarafından 1938 ıeneıin· 
de kuruJmııı oJın tamir iJıJermin 
bir 'kaç ay evvel uçnruldolu hıı· 
bw almmııtar. Bonua sebebi biline· 
mem•ktedl,. 

Bir 11maolar Grıf Spee'nio Je 
buraıını bir üı olarAk kullanm~ 
olmHı imkan dahilinde s~rDnmek
tedir. 

BugUn Tarauat• J•P•• 
ıac•k m•ç 

Adana rençlik koHlbil Tarsus 
geoçlilt 'kuUlbünün diveti' üzerine 
Tar1oıa ritaıiıtir. Bugün iki kulüp 
fodbol takımları aruında bir kar
şılqaıa yapılacaktır. 

N itan 
Matbaamız mllcellidi 8. lhıan 

Arıman'an k121 Bayan Fikriye Arı· 
ınao 'la B. Maıtaf a Köker nifanlan 

« Aş taşınca kepçeytı paha 
olmazı. d!'rder. 

Pasifikte lıarp başladığıoa gö. 
re, Amerika askerlik şubeleri bun 
dan sonra artık kılı kırk -yarına · 

ular rerek. 

• Bir ıtiliese· ı Mozart'ın 150 
. ~ I inci ölüm yıl. 

rın ao uıu d• . H ·ı·- ı.· unümu Uhı· 

yede bu büyük müzik üstadının 
şanına lllyık blf şekilde kutlandı. 
Devlet konservatuvarı ve Ankara 
radyoıo, bu büyük sanatklirm eseı 
lerine: reniş bir yer ayırdılar ve 
birçok ıazetelerde, dahi besteka 
rın hayatı ve eserl~ri hakkında 
yazılar çıktı. Türkiye, dünyanın 
içio<ie bulunduğu harp karşmnda 
daim;ı tetikte olmıalda berııber, 
ltendiııinin hakilti bir ıulh adaıı 
olaııfuno böylelikle bir kere da. 
ha gösterdi. 

«Ek:abir» den birini görmek 
için bekleııae aaloounda pinelde 
mek epey sıkıcı bir ,~eydir. Fakat 
sanat dünyasının böyle bir pine'k· 
leme 1ayesind1t bir ölme:ı eser 
kaıandıfını biliyo, mu idini; ? 

Çünkü Mozart,Cosi Fan Tut. 
tenin uvertürünü kendi~ini bir 
türHl kabul etmek istemiyen bir 
nüfuzlu adımın bekleme salonun· 
da bestelemiştir. 

Uzak Doğuda 
~,~,_,_-~HarD _ _....,...__,,~-

( Bıııtarııfı birincide J 
zırhlılar ve büyük tayyare r~nıilt · 
ri vardır. 

Amerika llmaıal arındo"-i 
Fransız ıemllerine el kondu 

Ankara radyo ra:zetesi - Bir· 
leşik Amerika hüknmeti. Amerika 
liman!armdaki Fransıı ıctmilerinc 
el koymuıtur. Bonların arasında 
mnuıam Normandi trıansailantiğ'i 
de vardır. içindeki Fransızlar çı· 
karılmı~. remi z:ıptedilmiştir. 

Rus hududunda Japonya 
uyanık 

Aokııra Radyo gazetesi - Jll· 
panya, her ihtimale kıırşf Rnıı hn· 
dadondıı kuvvetli bir ordu topl3 
mış bulunmaktadır. 

Bir Amerikan ~ıtlılısı ... 
daha batırıldı 

Ankara Radyo gazetesi ·- Ari· 
zona Amerikan zırhlısı J sponlar 
tarafından batırılmıştır. 

Şehrin bUyUk bir kültür ihtiyacını kartıhyacak . ·~~~~~::::.....-----~~.....;;.._._;:;__~---

olan bu kUtUphaneye Ramazanoilu kUtUpha· 
.... - .... -

nesi de nakl•dilecek 

Memnuniyetle öğrendiğimiıe rö· 1 
re, Vıılimi:ı: B. Faik Ostün'ün him· 1 
metiyle Adııııa pek yakındl\ omu 

mi kütüphaneye kavuşacaktır. Dün 

ya buhranı dolııyısile yeni bir bina 
yaplırmaia Koordinasyon karar1 

müwait olmadıimaaıı umum\ \tütüp· 
hane şimdilik Huauııi Muhasebeye 
ait binanın nlt katında açılacaktır. 

Bilardo salonu olarak kqllaml· 
makta bulun:ın binanın mU!lteciri 
çılcma\c iıtemediii için mahkemeye 

milracaat zorunda kalmılmış ve 
kütüphanenin açılması bu yllzden 
recikmiştir. Mahkeme viliyet maka. 

BugUn ••hrlmizda 
yapılacak tören 

1 ı inci yerli mallat ve lasarruf 
haftası m0na9~hetiyle bııgüıı ıeh-

rimiıdo tören ve ıeçit resmi ya 

pılocaktır. 

izciler, okullar hu sabah sant 

9,30 da Halkevi önüntle toplana· 

caklar, .buradan Atatürk anıtına 

gideceklerdir. Törene saıst 10 da 

istiklal martiyle baılanacaktır. Bu· 

nu müteakip yerli malı ve tasarruf 

mevıulu bir nutuk söylenilecek, 

Cumhuriyet marşiyle törene son 
verilecektir. 

mıoın talebini haklı buldurondan 
tabliye 'kararı vermiı ve bu karar 
temyiz mahkemesince de tasdik 
edilmiştir. 

Tabliye kararı kat'ileştiiinden 
icraya müracaat olonınuştqr. Bina 
boşalır boşalmaz kiltilphane hemen 
açılacak ve bu suretle şehrin bü. 
yilk bir kültür ihtiyacı karşılanmış 
olacaktır . 

Ôğrendijimize göre, 4imdiye ka· 
dar Maarif Vekaletine ait olup da 
Müıe biouındıı bulanan ve bak. 
kile iıtifade edilemiyen Ramazan. 
otlu kütilphaneıi de yeni açılacak 
umumi kiltüphaneye nakledilecektir. 

BugUn atadyomda 
gUret mUsabakaları 

yapılacak 
8arüo saat on dörtte '"hir 

stadında rüreş milıabakaları yapı 

lacaktır. Müsabakalara eski milli 

takım rüre4cUerimizden Mereioli 

Ahmet, Adnan, Milliyim, Kara Ali 

Adanadıııı dişi çürük Süleyman ve 

daba birçok pehlivan i~tirik ede
cektir. 

Şehrimizde bulunan Roman-

yalı pehlivan katım, raıetemizo 

baş vurmuş, bugün müsabakalar 

yapacak olan tanınmıf rUr•ıciler· 

den qer hangi biriyle boy ölçüı· 
Ticaret lisesi • ÖAret· mei• huır olduiunu bildirmiştir. 
men okulu tudbol maçı Bir vurguncu m•hk•· 

Okullar arasındaki fadbol mü· mere verlldl 
ıabakalarına <levam edilmektedir. Tuhafiyeci Zeki otlu Suphi 

Olln ticaret lisesi ve öiretmen Aınmgil iıminde biri, bir makarayı 
okulu fndbol takımlnrı karşılaşmı~, 198 karuıa satmak ıuretilo ihtiklr 
ınııçı l • 2 öğretmen okulu kazan· yaptıiından hakkında kanont mu· 

-~--~~~~~~-~·---el•:.• ı.,..ı..n•'-.. br. ____ ..... 

PAS F KTEKI 
HARP DURUMU 

( Battarah blrlnddc ) 

uıaıızararu göııtermekteı.llr. BurOıı 
için harbin ne retireceğiııi söyle· 

mek imkana yoktur. 
Muharebe henli~ bıaılamljtır. 

Ve muhakkalc. ki çok<la sürecektir. 
Ancak halihazarda Japonlar Ame· 
rika vcı ine-illere hazırlanıncaya 
kadar mümkün olan süratlo birçok: 
şeyler ynpmak azminde rörünmok 
tedirlcr. 

Tayland'ııı teslimi de Japonla· 
ra gerek Birmııoya yolu ve gerek· 
se Siog pıırun tehdidi hususunda 
oldukça kolaylık temin etmiıtir. 

Jıponlor şimdi bütiln kuvvetleriyle 
Male:ıyadan Singapura doğru ve Tay 
land'dan Birınanyaya karşı yürü· 
yüş halindedirler. Artık Japonlarıo 
buradaki ınuvaffakiyetleri veya da 

wııvaffakiyelsizlikleri tamamiyle ln

rili:ı mukavemetine bailıdır. Erer 

lorilizler iyi bir mavaffakiyet röı · 
terirler ve buradaki kuvvolleıitıi 

vaktinde takviye etmek irnkınını 

bulurlarea Japonları uıuıı zaman 

u i r aş t ır ıı b ili r 1 e r ve bu arı· 
da büynk haztrhldarını da ikmil 

ederler, yoksa Birmanyanın ve Siu• 

fapur'un Japonlarsa eline düşmNİ 

Anglo · Sakıon milletlerini telifisl 
çetin bir dt1111ına sokmuş olur. 

Japon ve Roı1 münasebetlerine 
gelince; bu hususta henüz açıklan. 
mış bir vaziyet yoktur. Aceba Ja· 
ponlar Sovyetlere harp ilin etmi· 
yecek mi? Aceba Sovyetler Japon· 
lara harp etmek lüzumunu doyma· 
yacak mı? Ba nokta benü2 ma· 
ammi halindedir. Fakat bonon da 
önilmü:ıdeki günlerde belli olması 
çok muhtemeldir. 

URA K. 

51042 65 Dilnkü yekOn 
500 Salih Bosna vereHıi 

200 

100 

210 
203 

25 
10 
5 

«müıtueken> 

Verueden Mehmet 
loeröllü «ayrıca> 
V ereeedeo ~ebmot 
AU Perail «aynca• 
Adana Baroaa 
Cumali F oyziyo kö· 
yü halkı 

Büyük deoiı. 
Yahya Araıll 
Ali Uncu 

52295 65 Umumi Y elUln 

{tJDf)[[!Jil.C.ifl» 

• Roisicümhar lemel lnönü· 

nün her Hno mebuslara vermekte 

oldukları mutad ziyafetlere bÜ ayıo 
on b91ioden sonra bqlanacatı tab· 

min edilmektedir. Geçen Hnelerde 

olduğu 2'ibi mobuılar kııım k.111m 

ziyafetlere çainlacıktır. · 
• 

• Aokaradın bildi{lldipe 

~öre, Benzine iıpirto kanşbrıl.maeı 

huıGJondaki tetkikler ilerlemiştir. 

Geçen yıllarda 4a tetkik mev~a 

olarak temas edilmq plan bu qı•· 
aelo, meyva fiatlırıoın dütOk bu. 

tandufa ııralarda ele ahnm~ ve 
moı1eli hurda incirden de lsplr\o 

iıtihsal edilerek kıymetlendirilm.,i 
derpiş olunmqtu. 

Şimdi iH vaziyet ayni dejildit. 

~nzine saf alkol kar~tmlmu1 li · 
z~aı ıeldiiiodon ıimdi memlekette 

istihsal ediloo ve i.t;ib1ali müqak\lo 

olan bu clnı alkoliln bet, altı bin 
ton kadar olacaiı anlaşılmaktadır 

ki, banan d• bir kıamı $Oker me· 
liılırtndan çıkarılacaktır. 

Ba takdirde moayyeo b4zt kı· 

sımlardaki mayi ınahrukua ıllıtoUe 

karışık olarak kuUanılıaa11 ciheti 
dOş\lnillece ktir. 

• Barem kaouo~UD tatbik• r 

tından alman oetlcelore ıare taıı 

kananu daha ihtiyaca uyıua bir 
heio retlrtnek inak.adile kunlao 

komisyon Ankarada faaliyetine de-
vam etmektedir. · 

Bilha11a bu kanunun tadil edil· 
mek isto~eo lusımLırı ücretli me· • 

murlarıo vaziyetlerile alikıdardU". 

Ücretli lllomurlara, biç olmana, 
devlete bailı iktisadi ve mali mü
esaeselerde çelıpo ücretli memur· 

Jar kadar bir tekaütlük bekkı ta. 

nınması ve senelik izin vaziyetleri· 

nin kendilerine daha faydalı olabi

lecek bir ı•kilde tayin edilmesi is 

tenmektedir. mışlardır. Tebrik ederiz. 

eı=============================================================-
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Keodiıini o rüo OD IOD olarak saat OD· 

birde gördüler .. Fakat halcikat~n rördüler 
mi ? 

- Kapıcı ... 
- Evet kendisini hiç rörmerniı bulu· 

nao bir rece lcapıc11ı ... Halliday'a az çok 
beoıeyon bir adam ( ki bu işi 4 au. 
mara pokili baıarabilir ) polla olup ol· 
madıtını eoruyor ve ertesi rilo kiımeye 
rörüomedon sıv~ıyor. Evet o rece Hal· 
liday'ı biç kimse fÖrmedi. Çtınkü o zi· 
mao dilfmanlarının eline ıeçmq bulunu
yorda. Acaba Madam Oliviyeyi ziyaret 
eden hakikaten HaUiday mıydı ? Evet, o 

kendi.ini tah1tn tanımaaalJ obaydı bile, 
sahte profesör onunla ilmi bir mtıoakata 
yapmak imkanını bulamazdı... Ôyleyse 
onun buraya r•lmiı olduiuoa da kabul 
etmemiz lhım. Sonra buradan çıkta ... Çık· 
tı am! ondan sonra n• oldu ? 

Poıro bunları sö11iyerek. bir kolG111daa 

yakaladı ve villiya doğra sürükledi. 
- Şimdi f ırzedioiz ki profeıörün 

raybabiyetinio ertu~ fÜOÜ biz butlda bir 
arııtırma yapıyoruz. Ayak izlerini tetkik 
ediyoraz. ... lıto 4arada bir erkek azağı 
iz.i... Profesör' Halliday ... Tıpkı bizim yap. 
tıtımaz rihl sara kıvrılıp hulı hızlı yi1rü· 
yor. Oo~ Onun arkuında başka i:ıler ... 
Kadın ayaii izleri beliriyor. lıte, kadıu, 
azÜn boyla, çevik bueketli bir dul elbi· 
..Jeri riyaif bir lıduı, ona yaklqıyot 

11 affedersiniı ... Profesör ... Madam Oliviye 
" E. " k d- -sizi biraz görmek istiyor... r e onu· 

yor ... Genç kadm kendisini nereye götü· 
rüyor ? ... Kadın profesörle ~e~aber gö· 
rGnmek iıtemediği için tıım ıkı bahçeyi 
biribirinden ayaraa dar yolda kendisine 

yeti4miş baluomalttadır. · 
Bu dar yol boyıırıca kendisine ref a 

kat ediyor: 11 Boradan, bayımt buradan 
yol daha k11adır. " Saida Madam Olivi· 
ye'nin bahçesi ve villisı nrdır. Solda 
baıka bir köıkün bahçesi ... Demin biz.im 
üzerimize bir af acı yıkılan köıkün balı· · 
çesl ... Her iki köıklin kapılara bu dar yo• 
li a9ılmaktadır. Ve t&ın burada da pusu 
kurulmuştur ... Birkaç kuvvetll erkek. Hal· 
liday•ın ilıtüne atıhyorlar ... Se~ini çıkar· 
masına meydan vermeden o meçhul köş· 
ke götürilyorlır. 

- Fakat Allah aşkıoa, bütün bunları 
hakikatmaş sribi mi telakki ediyorsunuz ? 

- Evet dostum._ Akhann gözlerile 
bunların hepsini görüyorum ... Evet, aocalc 
vak'a böyle cereyan etmiş olabilir. Haydi 

ıimdi gelin tokrar viUiya dönüyoruz. 
- Tekrar Madam Oliviyeyi rui gör. 

mele istiyorsunuz ? 
Puaro auip bir tebeHümle yüzume 

baktı : 
- Hayır, Haatinrı, merJivorılerJe 

raaladıiımıı kadıtun ynzftnO f6raek iıti· 
yorıım. 

- Onu Madam Oliviye'oin bir akaba. 
sı an sanıyorsunuz ? 

- Daha :ıiyade bir katibe, son za
manlarda angaie edilmiı bir katibesi ola· 
catmı zannediyorum. 

ilk ıelişimizde bize kapıyı açan renç 
• bi:ıi i~eri aldı. Puaro : 

- Buraya biraz evvel relen cİul 
kadının adını ıöyler misioiz, li1tfen ? ~iye 
sordu. 

- Madam Veroao'yu mu soruyorau-
uuz ? Bayanın kitibeıidir. .. 

- Tamaııı .... Tamım .... Kendiıine bir• 
şoy söylemek istodij1mizi, bir dakikacık 
bizi kabul etmeaioi ıidip aöyler •itiob ? 

Delikanlı derhal çekildi ve biraz •On· 

ra ııeri ıeldi: 
- Affederl'&nı~.. Herhalde Madam 

Verono tekrar dıtarı çıkmlf olacak! dedi. 
Puaro çok sai.in bir aeıle : 

- Beoioı polis hafiyesi Puaro olda · 
iumu kendisine söyleyi!liz.. Koodltile çok 
ınühiın bir meseleyi rörüımek iıtiyoram. 
Çünkü buradan dotru polit müdOrlUi'iJDe 
rideceğim. 

Delikanlı leltrar gözden kayboldıı. Ba 
sefer mev:ıuubahs kadın aşaiı indi ve hi· 
:ı11n önümüıden salona ıirdi. Oraya var· 
Jıiımız zam.ı.o durdu. Yüztınll örten pe• 
çeyi kaldırdı ve ... Bir müddet evvel Lond. 

.• radı bllyllk bir m\lcevhoral hıraızlıi• ltln· 
J• parmaiı buhuıauıf olao KoDtea Rotta 

Koff'ı l'Örünce b11retteo dona kaldı. 
Kadın matlup bir dlijman tevrile: 
- Sizi kapıda rörür rönnez baıımın 

belaya pecejini seaaiftlm ... 

- Muhterem Kontes Rossa Koff ... 
Kadın baıını salladı : 

- Şimdiki halde lneı Verono. Bir 
Fraotııla evleıımtı baloaan bir llp&DJOI 
kadıuı- Benden ne istedliioiz.i IOl'llıılUr 
miyim Möayö Puaro ? Çok · müthlf bir 
adamıınıı... Beni Loodradan kofda•a... 
Şimdi mazimi muhterem Baya ou..,e·,. 
blld~~ek onuo yınındau da kotdurecak· 
llDU oylo mi ? ... Falret biz ıavallılırui da 
Yaıataak. hakkımız yok ma ? 

f>aaro ,özlerini kıdıadao ayar~a· 
yarak : 

- Meeele umdujıuıudao tok daha 
ciddidir, dedi. Derhal kolllfa vlliye firİPt 

prot..ör Halliday'ı (hali Hi İle) terbeit 
~teklif ediyorum. .. 6ör0yorıu· 
nal ld 1- pyİ ~m . 

KadUua .Wrdenliire Htarclafiaı fUket• 
tim ... Sonra bit dadatıaı 111rdı. Ve her 
umanld ribi kat'i bir ifade U.ı 

- Hali aaidar •• Fakat vlllida deifl· 
dir ... Möıyö Paaro size fUDG telslif adi. 
yorora: 8eai ..rbut bırakmaz. Mitler Hal· 
liday'a ah• canh olarak t .. lim eana. 

PUro: . 
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Guam adası 

o K u M A ~ 1 seferberlik 
-HEVESı 

Bulgarları 
ln'giltere ve 
Am;~ikaya
harp nin~ettiiW 

Jıpoo kuvvetleri tarafmdan abo.. ( 
dıiı bildirilen Gaam Paslfik'te 

Marianoes talüm adalarman Ame. 

rikaya alt bulunan en reniş \'8 en 

çolt nüfudu adasıdır. 48 Km. uzun· 

luiunda ve 538 kilometre ıenişU. 
(inde bulunan bu ada cenup lıt11· 

TQrkl1• 1UdyodlfUa7oa postalan, 

Tiirklye r~d7oıu. Aııakara rad7oau 

8,30 Prorrana, ve memleket 
saat ayua. 

8;33 Mlbik: Hafif prorram (pı.) 
8,45 Ajanı haberleri 
9,00 Müıik: Hafif Mü1ik •• 

Sofya7" i3{;.a.)~:_ ~ Bıılr;;ı; 
martlar (pı.) 

9,15 Evin saati. 
9,30/ 

YAZAN 
VA-NO 

Pek sayın bir tnnışım bana şanları anlath ve 1raze• 

tede belirtmemi istedi : 

18·65 yaş ara
sında bÜtün i. 
merikalliar .~.~ . 

tan, lngiltere ve Birleşik Ameri· 
kaya harp iliin etmiştir. Bıışvekil 
Filof harp ilanına aid haberi bu 
ıün Sobranya meclisine bildir· 
miştir. 

?1ında volkanik, ıimalde bir yayla 
ıle kapalı daihk bir arazidir. Şima
linde bulunan ıssız Vake aduı da 
Amerikaya aittir ve Amerikalılar 
burada da bir ·hava üaaü karmq· 
tardır. 

9,45 Müzik Prorramuua De· 
vamı (pı.) 

12,30 Proıram, ve aıemlekel 
aaat ayan. "' .... 

· Bayanla birlikte Ankaraya &"idiyordunı. Slocaa köyünde ıninimini bir 
okullay11. ruladılı:. Aokaradaki mektebe, Tanrının j'Ünü, yatısız olarak, 

kere~ çağrllıyo; 
Almanya, harp ilanında 

niçin önce daorandı? 

12,33 Milzikı Karqık ıarkı ve 
türktUer. • 

rlder relirmiş. 
Kompartımanımıı.da barınmarı diledi. içeri aldık. Konuşarak yol ar• 

kadaşlıiı ettik. Bunu, - seyrek de olsa - köylctrimiıde doiao okuma 
iateği örnekleri aratında saymakla beraber, yine pek hoşumsadık. 

MalezY8d8 
Şiddetli Muharebeler 

Londra, 13 (a.a.) - Taymis 
ıa:ıeteıi Almanyamn, Ameriknnın 
harp ilin etmeı1ini beklemeden 
harbe girmesi sebeblerini araştı
rarak diyor ki : 

30 Haziran 1927 de yapdaa 
bir sayımda Guamın nüfaıa 17018 
kişi idi. Bunun 15944 ü yerli, 1074 

12,45 Alanı haberlerL 
13,00 Müik: Karaı 1r iarkı ye 

tilrküler programının devam•. 
13,30/ 

Kendi kendimize şöyle düşündük : 
« - Az mektep, uz mektep t ,. diyeıılerin kulakları çınlasın. Uz, Kanton'un •imalinde 

Çin taarruzu llerllyor· 
Luzon'da Japon para~ 

ıoo,ooo kişilik bir ordayu hamil tUtcU kıtalart hareket. 
koca bir nrmadamn Uragaya yak-

ü yabancıdır. Nüfıu l'ÖÇ ıaretiyle 
arttığı i'İbi yerlilerdeki ürem• niı· 
betinin çok yOltıek olmatı dolayı· 
sile de artmaktadır. 

14,30 Müıi'- : Radyo Saloıı 
orkeıtrHL ( Violooiıt Necip Af· 
kuı). evet 1 Fakat sayıyı u:altmağ'a kalkışıraak, bu taıkm hevesi hangi kaba « Hitlerin bu karan suç or· 

taiı Japonyıı He son dakilf aya 
kadar yaptığı pazarlıim bir ne• 
ticesidir. Hitler, l:ıarbio önüne 
geçilmez bir zaruret olduiuno 
ıöylerken, Alman milletinin böyle 
bir harpten korktuiuou bili· 
yordu.Çünkü böyle bir barb,harbirı 
kmı sllreceii ümidini ortadan 
kaldmyor. 

1 • Strau11ı Y araH 
ııt iıracaiız ? 

Raslay~ın tuhaflıiıoa bakın ki, 
dönilfte, Mekece iıtasyooanda iki 
beşka yavruyla karşılaştık. Biri on 
dördllnde, ötekiazıcık daha kabaca. 

Hep o dileii ileri ıürdüler: 
Vag'onlarao kalabalıimdıı itilip kn· 
kılacak, y~de, bizim rahat b~lilmOn 
bir 1'öşeciğtne . sığınarak, kit11pla 
rını okuyabilmek? 

Elbette konuşlıı~ da : 
- Nerede okuyorsunuz ? 
- Ad~pazarında... Her i'Ün 

böyhs ridip geliyoruz... Geceleyin 
2,5 da trene bineriz. ( Yazım~•. 
disri yanlışı yok : Geceleyin 2,5 
da trene biniyorlar. Bunan için de 
kaçta uyandıklarını ; tren ıecikm~· 
leriade ne hallere uiradıklarını va· 
rın ıiJ tasarlayın l ) Arifiyeden l 
aktarma eder, 4,5 da Adapaurına 
varmı. Okulun açıbş aaatine \ta
dar istasyonda bekleriz. Ders , bi· 
tince akşam yine yola çıkar, evi 
mİllt döneriz. 

::- Kardei miıiniz ?.:. Bu yol· 
culuk ıi:ıe lcaç paraya mal oluyor? 

- Hayır, ben bir şimendifer· 
cinın ç~cuiuyum. ( Anlaiıla"~ bir 

· iŞçioio ... Zira öyle 'olmaiaydı, me· 
murluk yerici söylerdi. ) Bedava 
ridip ıelebiliyorom. Arkadaşımsa 
ayda 'be~ >lirıı pasô parası veriyor. 

Bir bakıma sevindirici bir gÖ· 

rüoüş : 
Köylerimizden, işçi bölgeleri· 

nıiıden, aileler o\ıuo, ço"cu\tlar ol
' ııno kahramanlık denecek "'bir he

.· . ve ' Ve. hamleyle okuma;a, yüktel 

: • • ıu9ie do~u atılıyorlar. 
· ' Bu· kllt• - kıyamotLe her ~ün 
·orı ıtikiz HMlni yıpratıcı yolcnluk · 

·, larda hare yatak, köyler, ,ehirlor 
aşırı yerlere okula gitmek 1 ... Bu 
ne alkı~lanacak istektir böyle; . 

Öte y,andan da, bizlerjn bakı· . 
. ııumazdan. epeyce yüı k!:tartıcı bal: 

Bir demiryola ilzÖrfod~ böyle 
bir okullu gidip dönüşü olur da, 
onlara -· hele k"öy çocuklarına -
bedavaya yakın bir ücret biçemez· 
miyiz ? Otodrezin çeşidinden bir 
ara~İı çıkartmağı bile göze illa· 
maz mıyız? Mektep, bir sıcak oda 
~azırlayıp, gece yarm serU sefil 
ıstasyonlarda · bekleşmenin önlln• 
ieçeme:ı mi? Hatti daha çok yer· 

' de okul, daha uz, daha çok. okul, 
• yah okulu ıiyaseti güdemez miyiz? 
Milletçe boğl\~ımızdan kesip çocuk· 
lıı.rımııı daha iyi şartlarla okutmıık 
öz,gecilliğini gösteremez miyiz ? . . Halkın ~evesi gür bir pınar .• 

Pınarı b"oşuoa 
0

akıtmayıp gere 
. .. gı kaanr ltıtbları bulmak 'boynu 

· ınuza t>orç ..• 
Bu kutsal pınardan te\c: dam· 

lanın tiyanı harami 
- Akoam•daa-

•• . 
Aynen iade 

y a z B·D Bu tarihten 88 
• 1 • sene· evvel, bir 

ABiDiN gün, 18'53 Hazira· 
DA YER nanın ıisli bir sa· 

babında, Japonyada Tokyo körfe· 
. zlndeki Uraia limaoıoıo muhafız· 
' \arı, bir filonun, Japonyanm knlb· 
rlbına yaklaştıtıoı görmil~lerdi. 
Gelen remller iki buharh hrka
t•yn ile iki korvetten ve gemilerin 

bllUiu mürettebatı. da 600 kişiden 
ibaretti. Fakat sabahın sisi içinde, 
hu harp gemileri birer dağ par· 
çaıı ribi büyük ve korkuç görii· 
o\lyorlardı. 

iki asırdan fazla Zl\mandanberi 
dünya ile alakatını kesmiş ve en· 
der Hqllandıı ticaret sremiltrinden 
~aşka harp g~~isi görmemiş olan 

4 
•~onlar, heyecan ve teliştin bu 
.. rca &"•miyi, belki de 40 tane 

iOrüyorlardı. 

•. b· Japonyayı iJare eden Şoırun'a 
ır ecnebi-filn.ontı I·'·-· . ._.l d' ~" ıo -gc uı~ırıı uı • 

l lftn lıd:er, lıUyl\yo bUyUyf! 

laştığ-ın ı ıöyliyecok kadar mübala· te bulunuyor • 
gala bir' şekil almJştı . Çungkior 13 (a.a.)- Kanton' 

Halk vaktile Monrolların isti· un şimalinde başlayan Çin taarru. 
Uiıı zamanında olduiu tibi, iba zunon ilerlediii bildiriliyor. Japon. 
dethanelere koşmıış, gelen barbar· lar acele olarak takviye kıtalar1 
lıırıı karşı ilahların yardı1J1ıoı iıte. retirmek zorunda kalmışlardır. 
nıt·ie baılamışta. Şogun, 250 aene Londra 13 (a.a )- Maleıyada 
evvelki gemilerin ayni külilstnr bir şiddetli mııhareb~ler devam ediyor. 
tekne ile bu filoya bir oıurabha1 Japonlar burada yeniden asker çı. 

Hitler itimad dolu nutkuyla 
bu ümid kırıcı darbenin tesirini 
aıaltruağa çahşmıştır . ., 

srönderdi. karmaya ve pelı: atır kayıplar ba. 

Gelen filo, komodor Perry'nin ba1ma bir miktılr ilerlemeğe oııı. Lı·byada harp 
kumıınd11ında bir Amerikan filoıu vaffak olmuılardır. 
idi. Amerikalılar, Japon diktatörü· Tokyo 13 (a.a.)- J•poo bah · •dd } d• 
ne, ültimatom mahiyetinde bir mek· riyeıioe,baih tayyareler Manilli Cİ· şı et en 1 
top vermişlerdi. 14 temmuz 1853 varında muhtelif ulteri me\·ıilere Gazala saraldı; 2 
günü, Amerika fi.loıundaki doktor biicum etmiştir. 8 Amerikan tay. ltalran tUmenl te-
Vellı Villiamı, batıra defterine şu yaresi düşfirülmüş, 14 tayyare do 
nu yazmııtı: yerde tahrip edilmiştir. na v•zlyette 

«Bugün, Japon tarihinde unu· Dün Hoog'·Kong''a yapılan hü. Kahire 13 [ a. a] - Libya 
tutmaz bir glln, bir tarih olacaktır. cumlarda Jeniz tayyareleri bir tor rooharebeleri perşembe ıüoü bm-
Çünkil, bugün artık anahtar, kili· pido, Lir rambot ve 3 ticaret re· 1)1 ve tiddetini arttırmıştır. Gazala 
de ıokuldu. Bu, Japon uıilletinin misi batırılmıştır. sarılmıştır. 
iofiradına son verecek ilk hareket Singapur 13 (a.:ı )- HoUanJa Bo lıarekot 'l'obruk'urı şimal batı 
lir!» denizaltıları cenubi Taylaod açık köşesini müdafaa eden ilı.i hal 

Perry, mektubun vadedilen ce· larında 4 jııpon asker naklı'ye 0 ... tOmen' · ı. yan 
b l 

6
.. mm -.açmasını ı.orlaştumı11. 

va mı a mak üzere 1854 te tehar misini batırmışlardır. tır. .., 
geldi. Bu defaki filo 10 remi ile Vaşington 14 ( a. a.) _ Bah- Gazala Almanların mühim bir 
2000 kişiden "mürekkebdi. Perry, ri1e nuırlıj'ının dün akşamki teb. ia:te merkezidir. 
Amerikan toplarının tebdidile h· Jiiine röre, jıponlarm Luzon ada Kahire J3 ( a.s. ) _ Libyada 
raya çıkarak büyük bir alayla Yo· ıına, Virao'a, Sao Fernando'ya . tamamen yok edilen Alman alayın 
kohamaya gitti ve Şoğuna şampan· ve Liorayen'e yaphklara asker çı dlln kurtol:mlar yiyecek bakımm· 
ya, l5vanta, sııbun1 tüfek, tabanca kırma teşebbü,leri Amerikan lcuv. dan ııkıntıda olduklarını, ilk lnri · 
ve kılıç gibi hediyeler verdi. 13 §ubııt JR~4 te Japonya, Am•rllı:a vetleri tarafından muv ftaltiyetl fü. hücumundP. iyi s\\ah\ı bu\unm 
il 

·ık h d • pD•k(JrUilmOıtOr. Jıklarını ııliylllyorlısr. 
e ı muo e eyı im:ı:aJamak ve Lazon'un ;inıaJ ucuoJa ve 1;. 

kapılarını beyazlara açmak mecbu· mal doiuıonda buJunon Yureua-a· B i r 1 t 1 
riyetinde kaldı. Japonlar, korkudan ro ve laa-en'de Japoıı paraıntcü a y a n 
mutavaat etmişlerdi. ÇünkQ Ame· k . kıtalarauuı hareketlerde bulunduk- U •• •• rikablımn birinci ve ikinci ıeli~i ları bildiriliyor. r vazoru tor 
arasında bir Fransaz ıremlsi, Japon Va4iofton 14 ( a. a. ) Ha· 
kalelerini bombardıman etmiş YEı vay adalarına yapdau ilk hava ta-- piJJendİ 
barbar boyazlarıo ne korkunç top• arroınnd::l askerlerden t SOO ölii 
IGrı oldu;tıou röıtermiştl. O ara• ve yaralı vardır. . . l..on~ra 13 ( a. a. ) - Bir lo· 
da, Ruılar da, Jıponları tebdid et· Va•iooton 13 ( a. '"'•) _ Mib· ırılır. denızaltlll kafile ile 'd 

d b 
y 6 .. bir it 1 ' rı en 

mişleröi. 1862 agostosun a, ir ver memleketlMi tabaasından • . " yan kruvıı2örüoU torpille· 
kaç lol'ilizio öldürillmesi Ü.zerine 254l, A l m a n tabaasından da lD~Ştır. Karanlık ve fırtınadan b t 

Amerikalılar burada aathk ve 
yardım iılerini IOD derece ileri l'Ö· 
türmüılerdlr. Resmi dil lnl'ilizce 
olup, ilk a;retim mecburidir. 

Adanın merkezi bata kıy11mda 
bulunan Aıana fehridir. Ba 4ehrio 
limanı Plti'deo baıka adada biribir 
lerine rüzel yollarla baib köylerden 
l>a9ka merkHlere raırellnmez. 

Gaaın'da belli başh Qribı ola 

rak m11ar ve pirinç ve hiadlıtao• 
cevizi yetişir. Ada bir yandan Ma· 

nilli'ya. c;l.iier yandan Hooolulu ve 
San - Fr~~iskoy; deniz Hferi 

il~ ayni zamanda Amwikan Paai

fik qıra tel~iz kabloaa ile baj-lrdır. 
Guam'dan çıkaa diter iki kab

lo, adayı bir yöode'n ~asavra 
( Bonin adalara ) ve Y okohama'ya 
bağlar. 

Açık Teşekkür 
"f utuıduia hastalıktan kurtula· 

mıyarak aramızdan ebediyen ayrd
mı~ bulunan Mahmut Gnlek eıl 

Hatice Gülek'io rcrek cenaze 
töreninde buldbmak ıaretile ailemiz 
namına yakan ve temiz allka110J 

eıirremiyen l'erek taheen veya tel 
ve mektupla taı:iyode balanaa•k 

uuı\\\e acı\uımııa ı..tirik eden ve 
bize t-eJJI vereo Nyıa arltaJaıfa. 

rımu:la ktyıneüi doıtlarımı7.a ayn 
•yrt m"kabelede babınmaya teoı 
aürlerimiz mOsalt olmadıiandao her 

birerlerine kartı borçlu buluodup
muz sayıı ~e aç1k teıekkUrlerimi• . 
~in muhterem l'&ıetenizle iblltıuı 
rica eclerim, · ' 

Galek ailesi namına 
Mustafa Ri/o.t Giilelc 

logiliz dooıınması Kaıoşima'yı bom 
43 

l I A • ı. lıgı. tam 0 örülemem1·., ... de Lı.'r kaaç. ta yan , mern:an ve Japon d • ~..... ı· 
bardıman etmişti. Gene aynı yıl . akılca sonra doyulan .. iddetı·ı b'ır Franaanın Durumu 

2 • Tbomseo: lovocatioıı. 
3 · Robrecht: Daiınak Ruh

lar 
4 - MuHOrpkiı Gopa~, 

5 • Godard: Ninni 
6 . Rossiaiı T aocred U .. ertnrn 
7 • Çaylcovıld: Marş 
8 · Pacberoeırı Galop. 
18.00 Prorram, n memleket 

Nat ayarı. 
18,03 Mtlzik: Radyo danı or• 

kettruı. 
18 40Müzikı fasıl b-y~ti. 
19,30 Memleket ıaat ayarı, vo 

ajant haberleri. 
19,45 Konuşma ( Ulusal Eko. 

ooml ve Arttarma karomu ıdına 

Rize Mebusu Faat Sırmeo) 
19,55 Mibik: L\ut - Konçu 

to, mi bemol (pı.) 

20, t S Koouşma (M•ılekJer ko
aqayor). 

~30 MOzik: Şarkı ve tDrlc.I]. 
ler. 

21,00 Ziraat t•kvimi. 
21,10 Mjlzik: Karsıık farkı Y6 

türklilw. 
21 .20 Temsil: Antıg-one (Sop· 

lıocle•). 
Devlet Konservatoara tlyat. 
ro Şubeıi talebeleri ve mı. 
zanları tarafıodaa. ReJisor: 
Karl Ebert. 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
AJaos Haberleri: 

'22 4S Ankara Soobıbar At 
7&rlilanaıo neticeleri, ve AJanıı spor 
ıervitl. 

22,SS/ 
2300 Yarınki Proıram. ve k•· 

pan14 

ıT~KVtl\ıl 
14 Birincilt.anan 1941 

PAZAR 
Y1Lıt94J • A Yı12 Gün: 348 Kuım 37 
Rumi 1357- Blrlotlklaua t 
Hlcrt ts~- Zllkade 25 

içinde Çyoşyu, derebeylijinde, ec· tevkif edilml i.,tir. Amerikan tebaatıı ınfılaktan geminin batt;. "oJ .. .,ı v· . 
nebi ticaret gemileri üzerıne ateş Alman ve talyanlar Havayda tcv· lıvor. f1 .. ""' ışı 13 ( a.a) - Amerika bü· 
edildiii için, lngiliz, Hollanda, Frao· kif edilmiştir. yü~ ellçoisinin mareşal Peten ve . Kirabk Ev 

Va,ington 13 ( •· ıı.) - ıs 1 B Amıra arlan ile yapt .. ö il sız ve Amerikan gemileri, limanı ile 65 yaş arasındaki bütün er•:ek· l ıı 1 l .h 
1
11 r r ı· iki kllçük oda ihtte, bir oda 

h
·1· b b d . 1 d" K Nöbet • me er mı verin A . ._ b 

ve sa ı ı om ar ıman etmış er ı. ler a1kere çağrılacaktır. J 9 ile :35 fece _ CI 8CZ8R8 ilin etmeainden • merıuFya arp altta, tatlı ıa tulamba11oı ve elek· 
Hulasa, beyazlar, zorla ıarı d k·ı . h' 11 d .. oora ranııaoın trllt t · t b • dd ,. · d 

l 
yaş arasın a 1 etın ızmeti nıec· stı•k t urumanu aydınlat- t esııa ınt avı ca a u:r:erm e 

Japonların gözlerini açmış ardı. bnrj olacaktır. 19 yaşlalar bir yıl j ame eczanesi tır A . -a a yaram•ı· ve sebze hali ile kaaıphra yakın 
Aradan çok zaman geçmedi; haıırhk talimi görecektir. ( HükOmeıt yanında ) dA. m~ralı.n bo ziyaretine bir ve· bir ev kiralıkbr. Matbaamız Mil· 

Japon~r kendiler~i beyaz ırkın ··F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~m~ah;•;y;et;•=v;e~n~·ı;e;m=e=z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rettlpliilne aorulma11. 

moJeoiyetinden zorla na!ibedar 

edenlere karşı harekete geçtiler. o c ö L o. M • 
ilk darbeyi 1853 ten 51 sene son· 1 H 1 K A Y E __ ] 
ra Rusya yedi. _ 

ikinci darbeyi 1914 te Çinde· 
ki Çiogtııvda Almanlara indirdiler • ı~ıdc,H~di~~e~~p~··~~~~=======~~==========~========= Leon~ / t 
yun rl:!~~~~ri941 de de yani 88 -·- • 3. . Bundan. _Mifade edorok kondiıil~A!:N: O S Og • 
sene sonra da logiltereden intikam ilkbahar l'elmişti. Islak sok•k)ırda, gübre. aız ~onoşabıbr, onu yalnız siı kandarabUi!sioi yim ki, Hanımefendi. ııuntakai rubaniyem dahi· 
almağa başlamış bulunııyorlar. li buz parçaları arasında küçük küçllk dere· dedı. Vo kapıyı açmak istedi; fakat yeteni b ~ Unde bir buta vardı. Keadııi, marya Dımitri· 

Amerikan ve lngiliz zırhlıları · cikler, hızlı şırılhlarla akı~ gidiyordu. rakmadı. Mendili birkaç defa srözlerine ötn:. yevao'dao daha çok hasta idi. Avamdan bir 
nı batar an Japon bombaları, vakti Ar tik canlanan şehir balkınıP elbiselerinin dükten sonra baştoı ıalh ya sallıya: 1 ıat, ODQ kısa bir zaman zaı f nda, bir tıkım oı. 
le Japon topraklarına dfişe? gülle renıile ıealerinde, bir vuıah vardı. Çitlerle - Artık aj'ladığun belH dei'i d d larla tedavi etti. Hatti ba zat ıimcli Moskovada 
lerin faizi mürekkep heıabıle ay• çevrili bahçelerdeki araçların toınurcukları fi • kapıy~ k~ndi açıp içeriye girdi. 

1 
ya, e i, balwaayor. Vuili Dimitriyeviç'e de öyledi11t • 

nen ladeıinden başka bir şey de· şiyor, dalları, taze bir rüz~irla hafıf hafif ıal· Ş•rkınski müthiı bir heyecan içind d' Ad Siz de tecrObe etteniz fena olmaz. 
ğildir. lan!yordu. ta teessüriloden kendini kaybetm' ti ele 

1
• t• Hiçbir fayduı oh..aa1r bile, hutayı teteW 

Uyuyanları zorla uyandırma· Her tarafa berrak daınlacıklar dilşüyor." lidcainin yanına ~itmek ·i,.iıı b:- ~!. • ayanva• eder JL Uoatmamah ld, Cenlbı Hak he11eye 

Dl
" ces•"ıdır bul f ı. Y ar 

1~ı adım attı ı.. d' d . ·• """ ' S l k.n ü O'- k 1 d ld aa.at cesaret edemı'yere'· dö d - ı a.a 
11 ır. 

l 
erço er uç c " anat arına oyrıatıyor, a an a. 0 

( Cumhurtret'ten ib ı. ld nına gı•ttı·, u, papaııa ya· lbtiyu Ladan•. 

P! 

Halk evi 
Reisliğinden : 

Güzel sanatlar komitesinde a· 
çık olan bir azalık için 20 12·941 
günll saat 18 de seçim yapılaca· 
fındıın bu şubeye kayıdh azaların 
o saatte Halkeviııe gelmeleri. 

-------------------------~ 
Arıyorum ... 
Haydarpaşa Lisesi jimoas· 

tik muallimlerinden Kemal 
Kaltaoğlu'nun refikası olup 

. halen Adanada bulunduğunu 
istihbar etti~im Bayan V c· 
cihenin Bugün matbaasında· 
ki adresiıne müracaatı. 

14-16-18~0-22 

dala konuyor, en .. ıiz Akenkslı cıvı qıyor. ır. 
Papaz onun yüzüne bakh - Bundan tonra oouo yaıamuı~ artık 

Doiu tarafmdaki çitlerin, evlerin, aiaçlıırm 
Qıttı hep ;kımıldanıyor, parlıyor; öyle ki gökte, 
yerde ve bGtOn kalblerde bir neşe bir rençlik 

var :.ı.annedilir •.• 
lılek sokaklardan birinde, bir. atılzadeoin 

büyük konar• önüne, ta.ze ıaman çöpleri dö
külmüf. Odanın kapah olan kapııı önünde baa· 
tantn koc11ile yaşlıca bir kadın duruyor. İçer· 
de bir papaz sedire otuımos. Boyunatkısına 
sardıtı bir ıeyi elinde tutm114, gözlerini yere 

diknıiş. Köıede bir ihtiyar kadın - haatanuı 
annesi - Voltervari bir koltura azanmaş, hıç 
kıra, hıçkıra ailıyor. 

Yanındaki balayıklar<fan biri, elinde bir 
ceb mendili hıınımın almasını bekliyor, öteki, • şakaldArını birşeyle siliyor; takke ile örtüHl kır 
saçlarını yolpaıeliyor. 

Şirkinıki kendisile b11rabeır eşikte dnrau 

yaşlıca kadıoaı 
- Haydi, Allah yardamcuııı. olııun. Oouo 

ıiu karfi bllyiUı bir itimadı var. 

~ . 

senı ya kaldırarak. içiol çek.ti: sonra kqlarını imki• yok! Keıke onun yerine Allah benim 
kır sakalı yukarıya kalkıp • d' O uman •ılı , canımı aba, deJl ve öyl• iaterill bir hıçkırıkla 

Şirkinski: ın 1• ailadı ki, kendini kaybetti. 
Bu bailo aaboeyi ıörme;e tabammnln kal• 

mıyao Şirkiııalli, iki eiile )ilzQaO kapayarak 
odadan kaçtı. Koridora çıkar ç kmu .u. ya• 
ftodaki otluyla ka11ıla1ta. Oila bOyOk bir ne•• 
eyle, ktıçnk kız kardeıini kovahyorda. 

Aınaıs farabbil Aman yarabbil dedi 
Papaz gene içini çekerek: ' 

- Elimizden ne relir ki, eledi. Gene kq. 
larile sakalı yukarı)& kalkıp indi. 

Şirkhıski tam bir ümidıizlik içlnde: • 

- Annesi de buradal Zavallı bu acıya da 
yıınanıaı. Kızına son derece düşkün. Blrl h:ç ' 
olmnsa, papaz efeodi, siz onu tukin etaeolz 
boradan gitmesi için kandsrtamz ... 

Papaz kalkıp ihtiyar "tadının ya~'ıöa •· .::..~· 
B• L • fl"I' 

- ır anne ~albınin ne demek old iu 
kimse hakkiyle bilemez, dedi. Fakat Allı~ - r:: 
ınanürrahimdir. 

ihtiyar kadanın yibü ba~taob,..a titr .ı• 
. 'k b' b - euı ve 

.ısterı ır ıçkmk onu boj'mata baıladı. Biraz 
ıGkOa bulunca papaz ıöıllne devam etti. 

- · Et/et, Allalı rahmınDrHblaııdlr. Ar~•· 

Y anlarmda bulanan dad.lat•, B•y•ı 
- Çocukları anneleriu• ,.öUJreyim mi? di• 

Y• sordu. 
- Hayar, lüzuma yolcı anneleri ~ıtemiyor. 

Çoc;aldan rörürae dah• çok mütees11r olar. 
. Ba oanada çocak, bir dakika kadar darda, 
babasımıı ~ö1'eriııio içine bakh. Sonra bırden• 

bi '-d G.a• bafıra .ı!a·jıra lr.oıaıaıına de re zıpıa ı. Y • 

vam ettı. KÔfuken kıi kardetini babaaıoa 6°
5

• 

teriyorı 
_ Baba, baba, ba kua t.ak, Adet• kuzro· 

Dl dejü mi? diyordu. 
( Sonıı v•r ) 
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Fedakirhk. ve Aşk Filmi 

YEŞİL CEHENNEM 
--· 

Pek Yakında 
TÜRKÇE 

DOKT 

• 

.Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye şeti 

Birinci sımf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal .okulu 

karşısmd 81 Nolu muayenehanesinde .. kabul ve tedavı eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 oğleden sonra 3,S -- 8 

1368 l - 15 

BUGÜN 14 Biriaciictıiun UM! ·--------- ·------ -

e 

..................... ..... ......... .. . ............ . • • 1 Saaitço Velhı~ü çoMıe:L~k i 
1 Saat Kulesi Karşısında 1 
: : • • İ Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hialon ! 
İ Kadın ve Erkek Son Model saatleri· ! 
: miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ! • • 

. 

Ylldırım ·Aı~yı · 
• 1 TÜRKÇE SÖZLÜ 1 ' . 

Ba~ Rollerde : Joan Bennet - Randolf kott 
l Jer Cö:tü Karar tan . . . Her Gönlü BüyOliyen . . . Hf"r 

Kaleyi Fetedeu Mev!timin Biricik Filmi 
BUGÜN IKJ OTUZ MATiNEDE 

Gaip Cenn~t - Vd.dır1m ~'aJ• 
Pek Yakında .Pek y akıfJll• 

ZARAH LE.ANOE~ SINEMAMIZDA 

KRALİÇENiN KALBt 

• • 
...... _T-.• -iŞ __ B_A_N_K_A_S_I ....... i Her Türlü tamirat Kabul 1~~llir. 1 

....................................................... 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E $ 1 DELE Rı 

z Şubat, .f Magıs,.JAja.toı,2/kineiteırin tarilılerinde gapılu. 

1942 iKRAMiYELERi ---
ı Adet 2000 Llrahlt 2000. 

Q 1000 ., - 3000. 
~ " 
2 ,. 
3 •• 

10 " 
-iO n 
50 ,, 

200 ,, 
200 " 

750 .. - 1500. 
500 " 250 ,, 
100 ,, 
50 " 25 ,, 
10 ,, 

t;;; 

-
-
-
-

1500 
2500. 
.ıooo. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira 

" 
•• 
,, 
,, 
., .. 
,, 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla J•I· 
nı:ı: para blrlktlrmlt ve faiz. almıt olmaz, aynı 
.:amanda talllnlzl de denemlt oluraunuz. 377 

~ .................................................... ! 
i Adana ve Havallsi Saym Halkma i 
İ Her Ay Yüksek ikramiye Dajıtan İ 
İ HOROZOGLU oı, .. ı BU lJ da ! 
! ADANADA iSABET EDEN EN BÜYÜK J 
1 • 
• LJ ""'/ : i /krnmlyegi Yine~ Orozo g U~ kauuımqtır. 1 
• • • 
ı Zengin olmak ısterseniz mutlaka 1 
İ "llLBAŞI PiYANGO biletinizi Horo- ı• 
: zoAlu Gifesinden Ailnız. ADRES . 
: . . . ADANA Horozoııu Pirango Glt••I • .,................................. . ................ .. 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Hastanenin 1300 lira keşif bedelli tamiratı açık eksiltme 

suretiyle ihale olunacaktır. 
Eksiltme 25-12·941 günü saat 10 da vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruştur. 
lateklilerin şartname ve keşifnaıneyi göı mek üzeHher gün ba.sta· 
ne İdaresine ve eksiltme günü de encüıneninize müracaatları. 

1512 14-17-19.22 

iLAN 
İslahiye askerlik dai· 
resi satın alma ko
misyonu baskanll .. 

İslahiye Tümen satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteyenlere şartna· 

mesi (268) kuruş mukabilin· 

de komisyondan alınabilir. 

Qından : 
1 - Tümen birlikleri ih: 

tiyacı için ( 900 ) adet yem 
torbası ( 9000 ) adet gebre 

5 - 2490 ıayılı kanu: 
nun ikinci maddesi hüküm. 
leri dahilinde hazırlanmış o· 
lan teklif mektupları ihale 

sııatından bir saat evveline •ı------~---------••••••L 
kadar mezkur komsiyona VC• DO nu A A lBARl 

( 4000 ) adet keçeli belleme 
(6000) adet lcayış yular baş
lığı ve 6000 adet ip yular sapı 
kapalı zarffa eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin e-
dilen bedel (53660) lira olup 
muvakkat teminatı ( 3933 ) 
liradır. 

3 - lhaleıi 25 .. 12 • 941 
perıcmb günü aaat 15 de 

rilecektir. U l Y 4 
6 - isteklilerin belli gün 

ve saatln komisyonda hazır Fevzı· GDve· n 
bulunmaları . 

3.9.14.20 1480 ISKENDERUN 

imtiyaz SahlLi ı Cavit ORAL 

U. Netriy t MQdUıU : Avukat 

ım t YA VEROÖLU 

-

6 ı;l:.tıt• Y ı ı (BUOON)Matl;au.ı

Ad&ılı 

Nakliyat ve komisyon işi yapan itte bu anba; mütte• 
rileri gibi muhakkak siıide memnun eder. 

Telefon 218 
1elgraf doQu anb•r• 

1874 , 1 - H 

• 

• 


