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Meraio, 15 (a.a.) - Baıvek.il Doktor 
Refik Saydam bu sabah otomobille Si 
liflte'ye fitmişler ve ak4ama Mersin'e 
döomüılerdir. 

-------------------------' = 

Bir /ngiliz filosu 

2J on .................... 
kruv or·· 

b ırıl ı ....................... 
Japoiıya bu har-
bi 20 seneden
heri tasarlamış! r. lngiliz bahrige noztTı -

f ~asifikteki ka ıp 
Japonıara fazla
Sile ödetilecek 1 

digor 
Vaşinrton 15 (a.ıı .)- Hö'rbiye 

Ve bahriye nuırlıkları, Ve)k ada· 
sına dün yeniden iki hücum yapıl· 
dığını ve Puiflkte ileri karakol 
vaıifeti ıören bir mevzle yapılan 
bir hücumda iki Japon bombardı · 
illan tayyaresinin düşurüldügünü 

bildiriyorlar. 
Siogapur 15 (a a.)- Bu sabah 

ll~il o r mi teblığ! 
Ba •ab.b Hong Kong a-.. ••• 

Daıı baberlerde bildirildiiioe göre, 
k.'rıılıklı tiddetli topçu ateşi ol· 
1D111tar. Hoor·Koog adasının tes· 
lhn olduju hakkıoda dola~an ha · 
ber hiç bir yerden teyit edilmenıiş· 
tir. 

Malezya et pbesiode yemi bir 
relitim olduğu habor veriliyor. 

Loodra 15 (a.a.)- Londra as• 
keri mabfıllerinde bildirildiiioe 
röre, Britanya kıtaları Kavhındao 
Honr Koog'a çokiliyorlar. 

Tokyo 15 (a.a.) - HükhQmet 
10:tcüsü,Harun'a ve Konro harp re· 
lllUorinio battığı hakkındalı.i Ame· 
riltan iddialarını bir defa daha ya· 
laalıyor. Sözcü demi4tir ki: 

" - Amerikalılar Japon harp 
feaıilerinin nerede boluoduldaranı 
b"l . 1 mıyor~ benziyorlar. Bu bal Ja. 
pon deınu makamlarını eğoudırİ· 
yor.,, 

Tokyo, 15 ( a. a.) _ Japon u· 
llluaıi karribı ordu dairesinin 

. tobliti: 

Japon ordusuna baih bomba 
tayyareleri Luzon adasında tayya
re meydanlarına hücum ederek 
Y•r.do 40 Amerikan bomba tayya· 
' 011 tahrip etmişler, 2 ağır bomba 
layyaresiyle bir av tayyaresini de 
Y•ltoııılardır. Hane-arlarda ve pot. 
rot d l d apo ısrın a yanrınlar çıkmış· 
hr o·· J 1~ .ırer apon hava teşkilleri 
fod01'!•nına 64 kilometre mesa
Qlll 

4 
•las da bulunan Amerikan 

ı,,.:?1ı kararribma hücum etmiş· 
1., ;'"b ~•kert kamplar ve baraka· 

a tıp edilmiıtir. 
tayY Aparri yakınlarındll bir Körtis 

j'•li düıürülmüştür. 
•ttıda~a~ kıtalaruun Luzon ada· 
d.,,, ıleri hareketi muntazam 

"•ti~ •diyor. Oü4manın mokave. 
T •r tarafta kmlmıştır. 

'•rıı:kyo 15 [a. a)- Umumi ka· 
~ 1to.rafındao neşredilen teblii: 

ları ~ eıtaya çıkan jı:ı.pon kıta• 
Male:tı '•tle ilerliyorlar. Britaoya 
rece :b•ının. batı 1abilinde aon de· 
'-'ittir. •ıtıa:ııyetli bir üs işıral edil. 

ı,. ·ı· 2' ız ~alaı"lı"g• .. .... nazırinın 
Lod nutka 

Moriıo n ra (a.a,) - Dahiliye nazı . 
la ıı Verd· • · b. tı a:t •ıı ır nutukta J•pon-
:tetıniş fın dat h•ydutlarına ben· 

~ ve deıniıtir ki: 

olaııa k .Sonu yakın veya uzak 
tayı..' •udi •kibetlerinl kendileri 
t•rla cl~aalıl•rdir. Bn iı bitince 

)all tlmdly• kadar sar-

-
İngiltere, Amerika 

ve Cin arasında 
' ,., 

~-kerı 
ra 

kuruıicak 
.;..;.;;;. ... --~~~----
Müşterek kur-

may, Vaşington 
dan harbi idare 

edecek 
m ika Bahriye 

N zır1 Havay'dan 
döndU; Japonlar 
Hong - Kong Vali· 
sinden f&hrln tesli
ınlnll &tedller 

Ankara radyo gazetesi- Ja· 
poala1 it" d ar b ~den sonra ellerioe 
g eçirdikleri tnşebbi\sü muhefdzada 
devam ed i , <>rkr J •pon taarruzuıJDn 
ağı• lıi Üıf ooktn üzuindc t oplan· 
ın ş b:ıluuın· ktadır: 

ı- s.ı gapnn yapılan taarruz 
ağırl•ğını mubı.tau ediyor. Siyam' 
ın J •porıyaya Htıbaklle meydana 
ge!oo tehlıke henüz lr.gılızleıce 
karşılanmamıştır • 

2-h.irıci tehlike noktası Hong 
·Koog dur. Japorılar Horıg Koni' 
valisinden ş1:hrın tulimini iatemiş· 
lersede voli bunu red etmiştir. İn
giliz bnşvelı:ili Çörçil Honı Konr 
valisine bir telgraf göndMerek şeh· 
rin kendini kahramaııca müdııfaa e
dedcicindeo emin balundujuno bil· 
dirmıştir, 

3 - Fılipin edalarına relince; 

Amerikalılar boradaki durumun pek 
.... ....., ....... ,uı!iını 'b: öiriycl'lar. 

Amorikada halk efklrı o ka· 

dar heyecan içiodedirki, havada 
ve denizde harekete geçilmesi için 
bük.Qmet ta:ıyık altındadır. Birçok 
rueteler T<>kyonuıı bombardıma· 
nıoı, Amerikan dooaomaıınıo D?oka 
bil tıuırruza reçmesioi istiyorlar. 

Amerıkan aenol kurmayı ise 
aceleye taraftar ıöıüor1oüyor. Ve 
Amerıltan lılosunuu Jııpoolar tara 
f,odan kurulan tozakıara düşmea~n 
den çokioiyor. Genel kurmaya ro· 
re bu tuzalı.lar üç dört haf laya ka

dar bellı olacaktır. 
Pörl Har bur' daki kayıpları 

tesbit etmek üzere Havay'a &"Jden 
Amerika bı.brıyo Nazırı Albay 
Kııoks Vaşiogtona döomiiştür. El· 
de tt&ığı maUlmatın ne o.dui0 bil· 
dirilmemekle beraber, kayıplar 
halı.kmdaki Japon iddialarının mü· 
bflligıılı olauau anlaşılmı~tar. 

• lnrııtere, Amerika ve Çin 
arr.ıııudıı eılı.eıi bir şQra kurulması 
ve harbin bu şelulde idareai aüşii· 
oülıneıı.tedır. H"tla ba §OıOya Rus 
lıar da bır mümeuıl a-ondereccklerdir. 
Bo mfü,terelıt kurmayın Vaıinrton
da bırlcşec~i'i :zaonedihyor. 

• Uzak doğuda başlıyan 

harp Uriıaında Rusyaoıo doruma 

şö)'io ıfode edilebılır: 
Gorok AJmanyanın müttefiki olmaa~ 

d. - . b r rahata kavuşacaktır. 
me ~ı ı 1 
Ha audlarıo yalnız siliblaranı a • y • 
ıoak deiil, tekrar tiiremolerı~e 
mini olmak için biltüo milletlerın 
birliit hareket etmeleri lizııodar.,, 
.. Pasifikteki kagıp, Japon· 
lara Jıulasigle ödeıilecekl,, 

l.oodra, 15 ( e. a.) - Bahriye 
nazırı Alekaandr, Penı Of Vela 
ve Repolı'uo kaybı haklunda de-

miştir ım _ 
,,_ Donanma boaa tahammul 

edecektir. Bunlar düşmana fa.ıla· 
ailo ö':ietilecektir, Bu kayıplar do · 
nanmaoıo g-ayrei tinartarmış ve a.ı · 

mini kuvvetlondirmi4lir. ,, 

Çörçilin Hong-Kona oalisine 
göndeıdiii telg,a/ 

Loodra 15 ( a. a.) :- Çör~!~ 
Honı . Koni' valisine goııderdııı 
bir tolzrafta şöylo diyor: 

" _ Cesur mukavemetiniz 

lnıriliz tarıhi anloeıine yeni bir 
feref eayf uı ilive ediyor. Mu
kavemetiolıin devam ettlii herrüo 
biıi ıoo znfero 7aklaıtarıyor •• , 

( Diier telıralar S Uncll 11yfa· 
mıxdadır ) 

Amerika-Fransa 
münasebetleri 
Amerika, Vltldeki elçi 
sini bir bahanerle geri 
· çatırdı 

Ankara radyo r autesi -Liz· 
boodan relen Hr haberde, Vi~i 
Fransuı nezdiodeki Amerika bü
yük elçisi amiral Libi'oio muvaz• 

-· lli ..... •l'• p 'itti~ .... irihıi~ 
tir. Bilindiil ribi, Libl Petenle aa · 
laıacağ'ı ümidile Fraoaaya l'önde
rilmişti. Amiral Libinin hizmete di 
vet oluntıfU, Aml!rikanın Petenle 
anlaıma ümidini kestiği ve bir ba· 
hane ile .elçisini reri aldığı ıeklin· 
de de tefsir edilebilir. 

rerek Uzak doiodald menfaatleri 
dolayı şile J t ponyayı bir düşman say. 
malı.la bereber Rusya timdilik ha
rekete reçmek niyetinde deiildir. 
Bo rörüf, Sovyetler Bir:iğioiıı Va. 
tinrtoo Büyük Elçisi taraf mdao 
açıkça izah edilmiştir. 

Rusya karadan Japonyaya ta· 
arruza gec;ecelr. vaziyette dej'ildir. 
Olsa olsa Uzak doğudaki tayyare 
meydaolarıoı lngiliz ve Amerikala. 
lara bırakabilir. Halbuki loriliz ve 
Amerikalılar bu üslerden istifade 
edebilecek kadar hazırlıklı değıldir. 
Japonya da şimdilik Rıııyayı kış 
k11 tmak istemiyor. 

. • Çin lideri Çın · Kay · Şe· 
kin logil z, Amerikan, Raa elçile · 
riyle bir toplantı yapbi• bildiriliyor. 

Kurşuna dizilen 
Fransızlar 
KUtıe hallnde ten· 

kll f ransada hu· 
zurau.&luğa sebep 
oldu 

V~i 15 ( a. a. ) - Resmen 
toblit ediliyor: 

Franıız hülıQmeti, Alman 
makamları tarafında alınan mi•il· 
leme tedbirleri hakkında neıredi 
len teblıği teeaaürle öjnnmiş. 
tir. 

f ranaıı: bükOmeti yaptığı mü 
kerrer ve heyecanlı teşebbüıler
de, knrıuna dizilecek olanların 
azalblmaıını rica etmiş ve bunu 
eldo edobıle cei'ini aanmıştı. Bu 
defa kurşuna dizilenlerin yüksek 
bir mi1'tarda 'llmaaı bütiio F ran · 
aızlarda derin bazorsuılult bl\ıtl 
etınııtir. HükQınet bu kütle ha· 
lindeki teokilden dolayı daydui'u 
biasi Alman makamlarına bildir· 
miştir. 

Pariı 15 [a. a J - Evleri iş. 
ral altındaki Fr•n .. da balonan 
350 bin mülteci blli itral altın · 
da boluomıyan topraklardadır. 

Mayıı ve baıiran 1940 ayla · 
rmda ıivil mültecilerin ıay111 12 
milyona çıkm fb. 

Yanmış, gıkrlmış, bir hal
de geri alınan Rus 

ıelairl~rrnd,m biri 

AL AN -
çekilişi 
............... mm.... 

devam 
ealyor 
Sovyetler yeniden 
bir çok şehir ve 
köy ele geçirdiler 

Moıkova 15 (a. a .) _ Prav· 
da razetcsin verdiği bir habere 

göre, demiryolanuo Tikvio. Volkof 

kıımı ıiındi düşmnndao temizlen· 
ıııit bulunuyor. 

Sto1'holın 15 ( a.e. ) Ooayted 
u •· M k 
1 res ıo os ııvadım aldıiı husu~i 

bir habere aöre, Moskova bir as· 

keri karaı gaha benziyor. Her ta

rafta barikntlar, mitralyöz yuvala· 

rı, sıioaklar ve tımklr.r vardır. 

Moıkova 15 ( a.a. ) - Prav· 
da ıazeteai yazıyor: 

14 ilkkanunda Sovyet kıtalara 

Talanın cenup ve cecup batısında 

taarruzlarınn mu1.·aflakiyetle dcıvaın 

etmişler ve 32 köy rcri almışlar· 

d~ ı 
Kalt köyünün ele reçirilmeıi 

için şıddetti mt1bnrebeler olmuş ve \ 

dü1man harada ehemmiyetlı bir I 
aıokavemet ruerkezi kurmu~tur. Fa· 

kat ö;teden sonra kıtalarunız Kalt 
köyüuli almı4lardır. 

25 lı.ilometre kadar dü4man 
ıerilerine. yapılau bir rece akının · 
da kıtalarımız Dubna'oın ortaımda· 
ki çevreye rirmiılerdır. 

Moskovıs 15 (a. a] - S :>vyet 
tebliii: 

14 ilk klouu receti kıto.ları· 
ıoız bütün cephelerde düşmanla 
aavaımıılardır. 

Bulgar kurmay b••kanı 
t•rk cephe•lnl gezdi 

Sofya, 15 \a.a) - Alınan baş 
kumaı:daoh111110 daveti üzerine 

Sovyet cepheaini :iyard etmiş 

olan Bulgar kurmay başkanı ge. 

neral Lultaı ve refakab odald su· 

baylar Sof 1aya döomuştür. 

Mersinde bir kaaa 
hıraıxllğı 

Mersin ( Hnsust) - Şehrimiz

de bir kasa bını:ılıiı olmuştur. B. 
Ömer Utıahn ıokerleme maraza · 
11 açılmış ve kasada movcod 1880 
Ura çahnmııtar, Zabıta ıbemaıiytt 
lı bır1ıılatıa falllni aramaktadır. 

Türk-ft man re 
ret anlaşma ar 

-
Dünkü meclis • toplantısın· 

edildi da tasdik 
An~ara 15 {a.a.)- Büyük Millet M ·clisinin bugüokü toplantısında 

bekli.rlık vergisi baldcıodaki kanun teklifinin runameye alınmasına dair 
o!nrı takrir, liyibasının bilcice encüırıenine gelm:4 ohıuı dolavısile g-erı 
alınmış v., bazı devlet daireleri bildcalerinrlo değı~ıkl k yapılmaın hık· 
-.ınaa~i kanon liyibaları müzakere ve münakaleler i crıısı kı bu l f' c!ilmiş. 

ağıllar haklondaki kanunun birinci maddesindeki milddetin uzatı lmasına 
ve askerlık kanununun 39 ve 61 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 
Türkiye · Almanya arasında imza olunan ticaret ao!ıışmalarının tesdihine 
ve ecnebi memleketlerden gelen techizatm gümruk rt o.inden istisnası 
müddetinin u:ı:atılmasına karar verilmiştir . 

Iran başvekili 
"Türkiye, lranla 

bir dost A • 
samımı 

olarak kalmak 
aımindedir,, dedi.\ 

Aohra Rad)'O raztesi - lrao 

Başv~kili Fraıi han, Parlamentoda 

~öylcdiği bir ootul;ta Türk - lrao 

münaııebetlerind~n babs.,derek de
miştir ki: 

0 
- Komfumuz Türkiye ile 

benim şahsi :ılik•m vardır. Osman· 

lı impımıtorluğn zaaıaomda mün:ı 

sebetlerimiz iyi değ-il.ii. Türk Cum· 

huriyetlyle Onıanlı imparatorluğu 

ıırasmdtt gerek iç, gerek dış siya

set hal;ımıod ın büyü< fark vardır. 

10 ene evvel, başvekilliiim ZI• 

mar.ıoda Türkiye ile bir muahede 

akdedilmiıti. Ankarada elçi ola· 

rak buluodup111 :uman Büyük 

AUı.türldo tanışmak şerofino nail 

olmuştum. rJır~. ran • .aıaimt 

bir dost olarak kalmak azmindedir • ., 

Paris l ( a. a. ) Fra"ıız 
razetoleri, Fransa hüktlmetinden 

yeni Avrupa meaelesinde kati va· 

2iyet almaıuıı istemektedir. Ve bil 

ba9"a c Franıa kapitalist Anrlo· 

Sakson emperyalistliii ile itırisini 
keı§melidir. Bolıeviklik ve farma· 

ıonlukla da böyle yapmalıdır. Fran· 

sa, iıtesin istemesia, olaylara tibi· 
dir.» diyorlar. 

Beyannamealz arpa ve 
yulaf ••klamıt 

Hilsamettio Tuiaıao iı • d 
b'. • d" mın e 
_ır.ıoın, ar ıyeaiode heyaooamo ha· 

rıcı 8 ton yulaf vo 6 t 
b 1 d on arpa 

u uo 4 ordnta anla4ılmıı, hakkında 

-

B. Fon Riberıtop 

Beri inde 
310 pakt 
toplantısı 
Müşterek harpteki 
önemli vazifeler 

görüşüldü 
Berlın 15 ( a. a.) - Üvlü 

paktı imza edeo bü)Ült devlet· 
letin müıneuilleri bugiln Almen 
hariciye nazırı Mösyö Fon R,b 
bentrop'un rt iı'iiinde f,.vkala 
de bir toplanh ya pauşludır. 
Bu toplantının gayeo~i, alikad"' 
devletler arasındaki it 'ı irlıği ç-r· 
çeveıl dahil nde Anrlo Sakıoo 
dovletleı he kartı yapılan müş 
terek harpteki önemli vazifeleri 
srör\işmfl'ktır, 

k3nuoımuamele yapılmııtır. 
;;;;;;;::=::~.:.::::.:.:...__ _____________ _ 
---~ş;:-~==~~~~~~===----

- undan Bundan 

insan yeter ki istesin .. 
Kara kıt reldi. Soğuklar şiddetlendi. Ankarad:ı soiu\:, receleri 

hald S aıf ıran altında on altıya kadar düştü. Her taraf donmuş bir 

Ô 
_ e . okalda.rda yürilnmez oldo. Hele düıme badiaelrri çok sıklaştı. 

ııuoüı:den gıden bir b d b. b -' " · ' ve l _ ayanın, yanınız 11n grçeo ır ayın uuşmeıını 
l Y~var anmaaıoı rormek ifton bile deiildır. S1>uklıırın bu gü üuç sab· 

ne era ba~ao öyle kabkah•lar topluyor ki. .• Oüo ıokakta dü~erek kaoor• 
rasının bır k . • . k 1 
mu h emı~ ıra ~n bir arkada4tm anlatıyordu. O.yordu ki; c Nü· 
b ine utahanesıne rıderkon bo kazayı dlkkataizliiımın bir neticoai 
~ oyo~ ve. doktorau karş111na çıkmakt•n utanıyordum. Bir de oo gôre

~ıi l ! bırdader. Benim ribi kolonu, bacağını, kaburraaını aardırınai'• 
.e eH erı!' a edini mi aayarsıo, » 

akıkaten bu sene kara kış pek erken bastırdı. Ge~en ıeneye oa· 
zaran hemen kırk (Ün önce... Bakalım bu tiddetle ve baımetıe daha 
ne ka~ar de~am edecektir ... Tabii istediiini yapacak. vo bizde ona kat: 
lanacarız. Nıhayet ıobalarımızı biraz daha 111tmaktan kaloriferlerimızı 
bir .az daha fazla. yakmaktan başk elimizden ne relir kt: N mi ol•• biz bu 
ıekılde koruomara çalaıacak,o da bu suretle günün birintie öfıceaini ındi 
rece~tir.• Ya bız ne iıe. Fakat bu kış ve ıc, amelle şu ~ark cephesın· 
de aıper bekleyenlere, mubarebo edeolere b Y ) d 1 nchırler· 
d l 

, ava ar a uçan ara, 
en g~çen ere, ormanlarda bar1aanl d 1 d t 1 • deroel 1. 
0.ılar da bizim gibi inıan deöıl mı? 4

0'••1 çad ırb~'. a 0.~.ran a~=•~!Jlıyor aıu? 
B ı. h . . • ·• ar a ızım gı.,ı cao " d r 

azan şar ... cep uıne aıt Ruı veya Alman tebli lorındcı ••yuc ere 
bir şey olmadıiı bildiriliyor. Bütün dünya adet ıb &ıberdou bayrtte 
düşüyor. Gazeteler ralibll barelr.it durdu diye b~ v:ya dıjor tarafı ten· 
kit eder bir vaziyot alıyorlar. Fa!;at h;ç kimıoı;io aldıoa r elmiyc.r ki 
sıfırın altında kırka düşen Mo•kova Stepleriode 1ıcıksüz, kuhklıksız ve 
burun mabfezası olmadan evden dışan çılotıııaımı~.. d 

Ama dü4\lnoıilyorlar ki bununla beraber yino muharebe ormboyolr, 
• .. . . d de bir yandan ta ıat a 
ınsan eoerıısı yıne kara kıı ıoink fırtta• eme n . d 
mücadelo ederken, diier 'taraftan mil.i nıonfaatların mücadelesıo eo 

geri kalmıyor. -
lnıan yeter ki lıt .. ıo. O lıtedikteD sonra bı1 diloyada yapa11Jıyacı:gı 

o• vardır! aı~ 

--~· ........ .. 



2 .BUGON 
J 6 Birincikinun 1941 

jAskerllk Bahlslerı 1 1----------------------------

Japon fedaile
rinin kullandığı 
Al/otorbottorpidolar 

Garip Bir 
Vasiyetname 

Nevyorktn ölen :ı:enrin bir 
Amerikalı garip bir vasiyetnome 
bırakmqtır. Vasiyetnamede şıı ka 
yıt vardır: 

Muğlada zelzele'~ Kahraman erlerl· 
mlz için yapllan 
teberrular - 764 ev, 4 okul ve 1 hastanede - hafif hasar var -Matla 15 (a.a.) - Mağ'lada 3 ve 14 sularında iki yer ıar11ntltı 

olmuştur, 2 kişi yaralanmış, 764 ev ile 4 okul blr haatanede 
bafıf lıaaar olmuştur. Fazla zarar rören Y atatan aabiyeıine vlliyettea 
100 çadır a-önderilmiştir. 

Ba.rllne kadar kııılay yarduıa
cı komitesi tarafından tahsil .di. 
len ve banka vaııt11iyle Ankara. 
ya yollanan para mlkt&n 48710 
liradır. Tabsilit mantazamaa ya• 
pılmakta ve para toplandıkça 
derhal merke-. yollanmaktadar. 
Ad.namız batilo yurtta blrincili
ji muhafaza etmektedir. T e • 
berraat listetiabı neploe dev .. 
ediyoruz: 

Uzak doluda lnglllz 
ve Amerikan zırıhhlar1 I met ve sebepleri kolaylıkla anla· 

naall bat1rlldı ? şalabilir. yani iapoolarıa ba kadar 
-----ı 1 srenif sahadaki harekata birden bq. 

«Servetimden 50 bin dolar 
bir bankaya konulacak, banuo fa. 
izi ile senede bir rün, nzan müd. 
dettenberi devam ettiğim blrahı· 
nede müşterilere bedava. bira 
verilecektir. Birahaneye bir saat 
ve büyük bir gramofon alınacak 
tır. Gramofona konulan pJik her 
çeyrek saatte bir ıunları tekrar 
edecektir: «Sevgili Jack'ın ııhha 
tine içiyoruz!» 

Marmariı kazasında 40 evde hafif, 3 evde fazla hasar olmqtur. 
Milis l:nıasındn 5 evde basar vardsr. 

Devlet demiryollarında 
Kaldınlan seferler 

Ba gemilere lıiicıım lamaları, her şeyden evvel, bara. LiRA K. 
ed•n Japon tagga.recileri· lana bizim diifüadüiümüzden daha 
nin gemilerle birlikte ken· fazla boş olmuıodan ileri srelmok· 

52295 65 Dünkü yekQn 
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tedir. 
dilerinin de lıaoaga açmııı 
bıılrıntlalana kabrıl etmek Japon ordusunda talim 

150 
120 

OnritJer köyO balkı 
Tuzlama Hayriye M. 
si oam10a 

liıımdır. Yoksa normal Ye terbiye sistemi 
atışla bıı lcadtll' eınin ve • MüaakaJit Vekaleti, dünden )a .relen ba trenler Perfembe. cu· 

martosi, Pazartesi ve Salı rnoleri 
Adana ista1yooana varmaktadır. 

50 Y emqli köyünden •• 
ielbesap 

öldiirücii isabet elde etmek f ıciuci sebep, tamamen mine· 
güçtür. vidir ve Japon ukorlerioin 

2milgar13 
ınilgon mıı· 
lıaripl 

Avrupa h:ırbi, 
Uzak Şarkta 
başltyan maha· 
rebe ile, dün 

itibaren Devlet Demiryollarında 
bazı yolcu trenlerinin kaldırılma. 

aına knrnr vermiştir. Bn yeni karar 
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5 . Sahb Kılıç 

J poo ordasu ve doaaomııaı· 
nıa bqarısı karşısında yal· 

ııız Havai adalarındaki Amerikan 
komataalan srafil avlanmadı, belki 
Uzak şark ahvalini yakından bile· 
miyen bütno dünya da hayrette 
kaldı. FiJhakllca loailiz ve Amerİ· 
kan fılolımua kartı b91 ıeoe ev· 
veliıiao kadar daima beşte llç 
ni•betinde kaldıtı zannedilen Ja· 
pon deniz f iloıa ve Çin harbi bq. 
layıncıya kadar 17 piyade tüme· 
aile 4 süvari tugayından ve cemao 
300,000 kiJilik bir baz.ar kuvvetin· 
den terekkOp ettiii bilinen Japon 
kara ordusunun rllnilo birinde 7 • 
8 bin mil kutrunda bir sabayı 
kaplıyacaiı, bugOnkü kadar mü· 
teaddit cephede dövllşocok başa· 
rılar sröıterecefi kolay kolay alda 
a-eleme:r.di. 

Vakıa baırOn Japonyaıun müı
teınlelıelerilo beraber yilz milyona 
yakm nüfusa 11ahip bir imparatorluk 
oldoiuno biliyoruz. Fakat ıaraaıoı 
da biliyoruz ki daha dört, b91 sene 
evveJsine kadıır Japorlar t&yyare 
motörlerioi Almanya ve)a Ameri

kadao çekiyorlar ve ancak 1000 
tayyare içinde hesap edilen birkaç 
hava alayına eabip bulunnyorlardı. 

Baınn uzak ıarkta harp patlar 
patlamaz. dünya01n en iyi tayyare 
ve tayyare"'isine sahip olan iki dev
letio. yani loriltere ve Amorikao1n 
hava kuvvetleri daha iki Japon 
kayıtı batırmadan, Japon bava 
kuvvetlerinin iki lnriliz ve iki 
Amerilcıın saffıbarp romitini batır• 
dıklaru11 ötrenmek, hakikaten 
llz3rinde daralacak, aebepleri araı· 
tmlacak, ibret alınacak bir keyfi· 

yettir. 
jııponlarıa bu ilk darbe ile hor 

ıeyi ballettiklflrini veya dilımau· 
lan için tolilisi mümkün olmıyan 
zararlar verdiklerini iddia edecek 
değiliz. Karıılarıodaki düımanlar 
rerek inaao ve gerek malzeme 
kayoaj'ı itıbarile ıonıaz makave. 
met ıöıterecek kabiliyettedirler. 

Aııcak eıki tabiriyle cbarekitta 
tekadduw» koyfıyeti, barün Japon· 
lana elindedir ve stratejinin esas 
kaideıi oldııiu üzere bo keyfiyet 
harbin ıonona kadar da kendi.ini. 
hiSHttire bilir, 

Japon kara ordusu 
'•-----~ ............... -

J ı pon kara ordasa hazar taiim 
e terbiyesine ıöre, sefetde, 

yekOn 2,5 milyonlu~ talim rörmilı 
bir kov•ıet çıkaracaiı hesap edil. 
mektedir. Ancak beş aenedeoberi 
Çlnde yaptıiı harp, bıı orddnao 
kadroıonu renitletm~ ve takriben 
1 . ı.5 milyona bu cephede olmak 
llzere. yetiımil uker miktannı en 
az 3.5 milyona çıkarm(fbr. 

Bu ordunun aoavatandaki k11· 
mı 28 piyade ve motörlll tümeni, 
ce .. n 1000 kadar tan", SOO zırhlı 
oto•obil olar•" hesap edilmekte
dir. H~di satında biai• alııtıiımıı. 
rakamlara ıore, bugüu bareklta 

firi,en bıı k•vvetio mevcudu pek 
fazla birıey detildir. 

Ancak Sinr•SMardaki lrıpb, 
Hindli ve Avustralyah kuvvetle· 
rlo 100,000 ki4iden fa't\a olmadıjı, 
Filipindeki Amerikan ka,. kııvvet 
lerioin takriben bunan Y&rıaı ka. 
dar balandaj'ana, Hoof Kooa'da 
loriliz harp teblijinde böUlklerde.a 
bahsedildiiini. nihayet bütün Hol. 
landa Hiodiıtan1ndaki k·avvetlerio 
de 30 • 40 bin derecesinde oJabi
Jeceii düıünülOrae buıüo Jıpoo· 
yanın bir anda Siyam, Malaya, 
Birmanya. Hawai adaları, Filipio 
H Bonaeo (FelUMDk Hı..cu.taıu) 
• llanWa sirit•b'l11ı.- ... 

evveli aile ve millet içinde, sonra 
da ordu, donanma ve bava kav· 
veUerindo yetiıtiriJme tarzından 
ileri relmoktedir. Bundan bir kaç 
sene evvel Japonların yeni bir ta· 
ltım motorbotlar içinde en büyük 
zırhhyı havaya uçuracak torpidolar 
tertip eıtilclerini ve ba motorbot
lar içerisine otaracak fedailerin 
kendi nefialerini feda etmeleri ba· 
baııaa dllfmao zırhhlannı uçara
caldarıaı daymQftuk 

Bandın birkaç f Ün evvel de 
Jıpon donaomuıaı.n eıki bir baş
komutanı. Japon ordu ve donan· 
mattoda ba ç91it fedakirlıkları gö· 
ze alacak ıurette bir talim ve ter· 
biye aiıtemi takip edildiğ.ııi ve bat· 
ti bu yoz.den hazar zamanında mü . 
bim inaan kayıpları olduğu için, 
ba çqit talim ve terbiyenin tenki
de uğramış balundutunu ifşa etti. 
Şimdi vakıa İngiliz ve Amerikan 
zırbldarı bu çeşit motörlü torbido 
lar tarafıadan batmlmadı amma 

' düoyaoıo en son ve İyi yapıldığın-
da tüphe ediJmiyeo &'emiferini bir 
anda denizin dibine röadermek 
için bu çe~it fedakirlara ihtiyaç 
oldah ve '-• •-"- .... _ -

deo Japon tayyarelerinin ajlebi i&· 
timal r•milerle birlikte kendilerinin 
de havaya açmaş buhındatuou ka 
bal etmek lbıın reliyor. Yoku 
normal atııla bu kadar eıaio ve 
l>ldGrücO iıabet elde etmek ıllç· 
tür. Hepıl de tesadOfe hamledile· 
mez • Hayır, belki yarım dOzii· 
ne Japon tayyareclıi bilerek bu 
lopiz ve Amerikan remileri hava 
ya uçta amma, Japoolar10 daima 
en korkala rüyaamı teşkil eden 
Pasifikteki loafüz ve Amerikan 
deniz üıtüolüjü de muvakkaten ol. 
ıuo bertaraf edilm~ oldu. Japon 
ordaaıınua ikinci muvaHakiyet sır· 
rı da budur. 

Singapurun ablokası - -----------mukadderdir 

Şimdi e.saı ba-;:utın •oyriae 
relehm : Şimdilik çok •eri 

olmamakla beraber Jıpoolarıo Ma· 
( Dennn GçGncllne J 

ya muharebesi şeklini alaııştır . 
Şimdi dünyanın beş kıtasıod:ı da 
harbediliyor. 

Y oryüzündo 2 milyar 234 mil· 
yon insan vardır. Bunun 221 mil· 
yonu. yani ancak yüzde onu mu 
harebe dışıdır. Diğer iki miJyar 
13 milyon ioıao muharip zümreye 
meoıuptur. 

«Bir lsviçre ruetesi bo husu 
ta faydalı bir istatiatilc: yapm1şbr. 
Ba iıtatiıtikte deniliyor ki : 

Bugün harbe girmemi~, bita· 
raf ancak birkaç devlet vardır. 
Banlar dıı fonlardır: TürkiJe, Is 
viçre, lsveç, lrlarıda, Porteki7:, 
Cenubi Amerika hükOıo.,tleri, Af 
rikada Liberia ve Asyada iki 
devlet. 

ispanya, Raı cephesine rö 
nüllüler gönderdiğinden, bitaraf 
ıayalamaz.:. 

• 
Bir Fransız l Fransanıo la· 
beste ki, 1 nınmış operet 

.. l d Ü bestekirların . 
O dan Henri Ch 

r&•ln- Mı- --....... ._.:ı•A...~~~-
Öfmüşlür. Christioe iptida hoca 
oJacakh. Fakat bo mrsJek hoşuna 
ritmemiş ve kendisini musikiye 
vermi4tir. Piyano çalmasını öiren 
dikten ıonra iptida Petit Casino· 
da piyano çalmıı. ıonra şark1l:ır 
be1telemeie başlamııtır. 

Mayol, Paolin, Draoem, Dal· 
bert, Frarson tarafından ıöyleni· 
len bu ıarkılar bGyilk ra;bet ka· 
2anmışbr. 

Ba sırada Umumi harbin baı· 
laması. harbi müteakip baı röste· 
ren karraıalık Christine'nin çalıı· 
masın1 durdarmaıtur • Bestekar 
bir gün sokakta sriderken tiyatro 
müdürlerinden Villemot2' e rula 
IOlf1 ViUemetz: c Güzel bir piyes 
var, fabt bir türlü masiki kıs 

mım baZJrhyamadık. Sende bir· 
~eyler varmı ?• diye sormcıtor. 
Beatekir şu cevabı vermiştir : 

c lstedigin kadar ... > Bir ay 

( Devamı Gçilncllde] 

mucibince, Haydar pı~adan Anka· 
ra yoluyla haftanın her rünüado 
şebrimizo gelmekte olan yolcu 
katarlarından üçü kaldmlmıştır. 
Diğer 4 katamı Haydarpaşadan 
knllı:ış giınleri Salı, Perşembe, cu
nıarteıi ve Puıırdır. Ankara yolay 

~u _X2_(f)_1ı2~(· 

Ankara yoluyla Haydarpqaya 
ridecek yolca katarlan da Salı, 
Perşembe, camarteai, Pazar ron. 
leri saat 16,4 de Adanadan hareket 
edecektir. 

Haydarpafadan Kooya yoluyla 
ıelen poıta trenlerinde ve Toros 
okıprainde biç bir defişiklik yok
lar. 

Güresıer danısıklımıydı ? 
Pazar günü şehir stadyomanda rüreş mo1abakaları yapıldı. HaııJitıo 

yüzde yirmisi Halkevice bırakılan masabakalar. Mersinli Ahmet, Müli· 
yim gibi pehlivanlarm-günlerdeoberi yapılan ilinlara ratmen-rüreşme 
mesi, karşılaşan pehlivanların da ıeyredenlere «danışıklı» lntibaını bara· 
kır tarzda rüreş tutuşu yüzünden çok :ı:evkıiz oldu. Bo rarip 1ür91 tar 
zı bir aralık, s•yirciler arasında bulanan vali 8. Faik Osuıo•nn bile dile· 
katını çekti ve itirazmı mucip oldu. 

Fenerbahçe • in glllz muhtelltl maçı 
logilız profeııyooel fotbot takım• lıtanbalda 11on karşılaşaıa11nı 

pazar günü f o., erbabçe ile yapmıştır. Maç 2-2 berabere bitmiıtir. 

Okullar a,ası a.legbol -.inin •.UWıratUe Wtm'-Ur. 
~~~---,..nn~ı~ırı~~ıarı~__,~-ı--:::~~~.......,,......~~~~~~~ 

Okullar arası voleyboJ muH· 

bakalnrmıı paur rüon kız liıeıi 

ıahasıoda devam edilmiştir. ilk kar 

ıılaşma kız liseai ile ismet foönil 

kız enstitnsU veleybol talumları 

arasında olmuş, maçı enıtitll kuan 
ınıştır. 

Baou erkek lisesi • Ziraat li · 
sesi maçı takip etmiş ve Ziraat li· 

Yanı hayvan paıara sa· 
hasının etUdlerlne 

ba,ıandı 
Belediyenin teklifi üzerine, 

hayvan p zarınm karş1 yakaya kal 
dırılaıası Nafia vekaletince muva· 
fık görülmüştü. Karşıyakada eski 
nıeıar)ıi"ın şarkındnki sabanın hay
van pazarı · olarak hazırlanması için 
belediyece etüdlere başlanmıştır. 
Burası ilkbahara klldar tanzim edi 
lecel.tir. Şimdiki hayvan pazarı ile 
ride pamuk, ıebzo ve saman paza 

K11 koşuıu ıeıi hıralcıldı 
Pazar ınna yapılacak olan kır 

koıaııı önümüzdeki puara tehir 
odilmiıtir. 

Tarsıı•taki maç 
Puar günü Tanasta Adana 

wooçlik kalnbile Tanaı reoçliii 
lcolGbn ara11nda yapılan futbol ma · 
çını TaraaıJalar 2- 1 kazanm1tlar· 
dır. 

Kelle•eker hakkındaki 
karar bugUn verilecek 

Şeker ibtikirındao saçla ve 
mevkuf olarak 2 inci asliyeceıa mah· 
kemosinde duruşmaıı yapılan Ali 
Riza Kelle.şeker hak~ındaki karar 
bügüne bırakılm~tır. 

DO el UM 
Genç Doktorlarımızdan Bay 

Fatih Odekaaıo bir km olmuştar. 
Yavruya uzun Ömürler diler, an
ne ve baba1ını tebrik ederiz. 

rına illve olunacak, ba aaretle bü• 
lila pazarlar bir ara.ya toplaaacakbr, 

52640 65 Uma mi Y ekan 

• Pamuk ve yün iplildoriylo 
i' yapan fabrika ve mlles .... ler 
el tezgiblarıoın ihtiyaçlar1 olan ip
liklerin tartılmak ıaretiyle veril. 
meıi üzerinde tetkilcat yapıbyor. 

8Gtüo başka menıucat 1aoayii iln· 
riDde de bazı tetkikler yapılmakta 

ve ba nevi aıamalüa tevzii itinlo 
de yeni teşkil edUecek olan teni 
ofiıl tarafından dofrudan dojnaya 

balka yapılmalı etrafında tetkik. 
lorde bulanolmaktad•r. 

• lxmirdeo blldirildifine rö· 
re, Mehmet ad1nda biri bir baçak 
tene evvel Mafla'da Köyceiiz ka· 

za11oın bir köyünde Mahtarın evi. 
ni baımq, Muhtarı döidüktea •OO· 
ra km Ümmü'yil kaçırmtttı. Firari 
bir katil olan Mehmet, Tavas ka· 
zuının Bahçe köyilode Jandarma· 

lar taraf1ndaa butınlmıt ,,. bir 
buçak saat devam eden müsade
meden aoora öldürGlmilftür. 

Mabur10 k••• 0-a ,,_.a. 
olarak kurtarılm11br. 

• Hükllmet, fabrika, imalit· 
hane ve tüccar elinde bulunan be, 
nevi ltillbeye el koymaya karar 
vtrmiftir. 

Elinde kDıbe balonan tilccu, 
fabrikacı ve direr alakalılar, elle· 

rindekl ldlıbe mevcadlanoı villyet 

makamlarına bir beyanname ile bil· 
dirmeye çaf1nlmıılardır. 

• Tevfik Kat'aa vefatı üze· 
rioe açılan lıtaabul Maarif müdilr· 

Jüjilne Maarif Vekile.ti orta tedri. 
sat ıube müdürlerinden 8. R8f*dın 
tayinine karar verilmiştir. 

- Kabul ediyorum. diye cevap ver. 
di. Zaten ben do size aynı teklifi yapma· 
ta bazırlaoıyordam •.• Şimdi Dörtler hen· 
bına mı çalıtıyoraaouz? 

hastabakıcı refakat ediyordu. Fakat hu· 
tayı bırakıp derhal gitti. 

Puaro : 
- Pcıklli, dedi. Oostlırıındau biridirl 
Yakarı çıktık. Pencere yanında, bir 

ba41nızdan roçenleri sırasile anlatınağ>a 
çalış1nız ... 

Halliday tarifi gayrikabil bir nazarla 
Puaroya baktı : 

Belki de ıarip bir t ... dilf ...ndir. Fakat 
onlarm manası aynı zamanda Dörtlerdlr •.. 
Kimbilir Hutinp... KimbUir ? 

Y enideo kadının yüzü ölü ~bi sarar· 
dı. Fakat Paaro•nun •aaline cevap ver · 
:ınedi. 

- Telefon etıne1De miisaade eder 
misiniz ? Demekle iktifa etti. 

Telefona yakJaıb. v. kadraDJ qevir . 
mete baıladı. Sonra iıah etfü 

- Dottamuzun balondaia villiom 
oamarasmı... Polise haber verirsenb. ora-
1101 balduklan uman kaıao a~mo~ olda . 

taH sröreceklerdir ... Ab... 1-te.. Siz mi· 
Iİoi.z Aodre ? Ewet, boo laeı... KGçGk 
Belçikalı her ıeyi biliyor. HaUiday•ı otele 
&'hderlniz. Ve ortadan yok olunuz. 

Tekrar •tme,l Yerine koyda. Ve rü· 
Jerek bize doğru reldl. p.._ 9Grelaı 

- Bize oteJe kadar refakat ed•c•k 
miıinlz Bayan ? 

- Tabit. Ben de ba daHtiniıi bek · 
liyordam. 

Bir takti çafardım. Ve ilçGmüz birdea 
otelin yolaoa tattwk. Paaro'nao yüzünden 
beoh hayreti r•çcaedij-i aıılqalıyorda. 
Her feY çok kolay res•ifti. 

Otele r•ldik. Kapıcı derhal bW kar· 
taladu 

- Çok yorrao rwalen bir zat re!· 
._ OMa•lda lili btidiJor- KaclWae bir 

kanapeye yulaomıı beıısi çok 14rı bir 

reaç duruyordu. Yüzünden bitkin bir ha· 
ide bulandota belli olayorda. Paaro 
derhal : 

- Siz Con HallidaY nusıoız ? diye 
ıordıı. Ôteki bqiylt e<1et cevabı verdi: 

- Bana aol kolooazu rösterin baka· 
yun .• Coo Halliday'ıa ıol kolaoon altın· 
da bGyGk bir ( ben ) vardır. Adam ko· 
laou uıatb. Halrikaton kolonda bir ben 
vardı. Puaro Kootose eğilerek ıelim verdi. 

Kadın !.iç atzını açmadan döndü. Ve 
odadan çıkıp ritti. 

Bir kadeh konyak Halliday'e biraz 
kuvvet verdi : 

- Amao yarabbi 1 diyo mırıldandı. 
Cebeonemdeydlm.. E.wet cehennemde •.. 
Oalarıo hepıi birer şeytandı. Karım ne• 
rede ? Hakkımda ne dü~iloüyor ? Onun 
liakkıoda neler söylediler bana- Bilseolz? 

- O aizin hakkınızda hiç te fena 
ıeyler dG~ünmUyor ... Daima ıize · itimat 
beslemiıtir ... Ve hep sizi bekliyor ... Kıziy-
le beraber .. . 

-A.aa yarabbi 1 Hlli kartaJmq ola· 
blleoetl•• loaauuyoram L 

- llmdl kwlfrlle plcUats ... ı..aate. 

- Ben biç bir· ıey batırlamıyoramL 
dedi. 

- Naııl ? 
- Siz Oörthrdtn behaedildijiııi İfİt-

tiniz mi ? 
Poaro kısaca : 
- Evet bir ıeyler iıittlm 1 dedi. 

- ôıleyae ıiz benim bildiklerimi bi· 
lemlyorsuna.ı" Onların kudreti badatsaz. • 
dar. Saıtuiam takdirde ÖIOmden karta· 

lacaiım. Fakat aizımı açtıjım anda .• 
Yalnız beo dejil, en sevdij'im ve bana 
on yakın olan ioıanlara mllthit işkence• 
ler yıpılacakhr. Bu haıaıta mlinakaıaya 

l'lrifaaeniz fayd•11zdır. Biliyorum... Fakat 
hiç bir ıey hatırlamıyorum. 

Ayaia kalktı ve odadan dıprı çıktı. 
Paaro ıakutabayalo otramıı balaoa· 

yordu : 

- Ya .•• Demek böyle ba? •• Dörtler 
bir daha muzaffer oldular". Elinizdeki ne· 
dir. Hutingı ? 

Elimdeki kif1dı uzatarak : 
- Kootoa &itmeden evvel yuıp bı· 

rakb 1 diye cuap verdim: 
Kijıdı açıp okudu : 
" Tekrar r&rifmek ııur.. L V. " 
- tık bu&ri1e buala•lf. .. L V-

Vll NC/ KISIM 
RADYUM HIRSJZLARI 
Serbeat bıraluldıtı fOniln aktamı 

Halliday bizim odamızın yanındaki odada 
yattı. Uykusunda Mylldadıitaı ve laledi. 
tloi ititdm. Mupa1 ecllldiii vlllida ba. 
ııodao ıeçeoler babıoı fnbJade .. , ... 
oldata aalafılıyorda. Erteli filo keodilin· 
den tekrar yeni hiç bir ..ıo .. t elde et· 
mek i•kinuıı balaiuddt. Yalnız mrtl• 
r'in kadretiuia iaametiad• dem nrda 
ve kon111tafa takdirde derhal keodiıiaden 
eo •i•r surette intikam alacaklarından 
emin bulandataoa IÖylemekle iktifa etti. 

Kabvalb ettikten aonra bir an evvel 
karııına ve kuıoa kaYUfmak lçla Load· 
raya müteveccihen ba"ket etti. Biz Paa. 
ro ile Parilte kaldık. Ben derhal ba"ke· 
te r•çmek anuile yan p tahlfark• Paa. 
ro'aaıı dlf&nceli ve kararsız bir tavar ta• 
luom411 mGthif canımı ııkıyorda : 

- Allabmızı ıeverseoiz Paaro, ıaa · 
lar1 fidip yakalayalım ve polise tullm 
edelim. 

- Peklli, Moa ami, pekAli 1 GJd• 
liaa. Fakat kimi yakalayacaju? Letfea 
baaa taarlb edlAla. 

-0.ıauwı • 
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Almanlar niçin 
çekiliyor? 

Yazan 
ABiDiN 

Almanya ile İtal
ya. Amerikava 
barb ilin ettiler. 

DA YER Ayni umanda, 
Japonya - Almanya - ltalya, Jn
riltere ve Amerika ile ayrı ayrı 

•lltareke ve barış yapmamak için 
birbirlerine ıöz verip and içtiler, 
Ba andların büyük ehemmiyeti yok. 
tur. Yenilen andını bozar. Bunun 
eaı yakın örneii Fransızdır. 

Bo andlqmnnın önemli olan 
ao"tası, Sovyet Rusyayı ayırarak 
yalnız lol'iltore ve Amerikaya lı:ar
fl olmaııdır. Sovyetler Birliği de 
Japooyaya harb ilin etmemiştir. 
Moskova iıtasyoonoôair.i Stalin -
Mat1aoka öpücilğünün b:ıtırasına 

iki taraf da sadıktır. 
Sovyet Rıısyanın kalbgihıoa 

kadar sokulmuş olan Alm~n ordu· 
ları, c soruk fena bastırdı » diye 
çekilmei'e başladılar. Almanlar, ıır
bk Moıkovayı, ilk.baharda alacak· 
larını resmen söylüyorlar. Banu ili· 
Da ne lüzum var ? Haftalarca SÜ · 

ren taarruzlarda, « harekat plan 
dairesinde ilerlemektedir » gibi bir 
vecizeyi yeter gören ve hazan ele 
reçirdiii yerleri bir hafta gizli tu
tan • Alman başkumandanlığı, şimdi 
aeden, ti ilkbahara kader, Mosko· 
v~yı rahat bırakacaimı söylüyor? 

Oııon böyle yapışına dört Ulr-
111 mana veriliyor : 

· l. Almanlar, Rusyanın kışı ve 
Kızılordonun dayanışı ke.rşısında 
majlub oldular; onun için çekili· 
yorlar. 

2. Almanlar, RHları aldatıp 
iıtedilderi yerde ve istedikleri za· 
•an bir baskın yapmak için !le Y· 

kalceyşi bir çekilme yapıyorlar. Bu, 
bir lıarb hilesidir. 

3. Almanlar, kışın barbetmek 
fÜÇ olan Raıyayı bahara bırakıp 
kıtın barbetmek kolay olın Libya· 
ya rideceklerdir. 

4. Almanlar, belki Je Britıtnya 

adalarına hücum etmek üzere, şark 
ta -~...... li.iiil , ...... 

Bir beşinci ihtimal de benim 
aklıma ıeliyor. Yukarıda yazdıiım 
ribi, Japonya, SovyetRasy.aya harb 
illa etmemiştir. 5'>vyet Rusya d~, 
Japooyanıo Almanya kadar, kendı· 
ılne dilfmao oldaioon bildiği bal· 
de Avrupada Alaıanya ve mülte· 
fiklerlnin büyOk tazyikı karşı11nda, 
Japonya ile de harbe girişmek is· 
tealyor. Halbuki Almanyanın men· 
faati, f aponya ile Sovyet Ruııyaoıo 
harbe tut111malarındadır. Japonya· 

nın menfaati ise, Sovyetleri Alman· 
Janın yenmesindedir. Onan için 
Sovyetlere timdililt harb ilin et· 
••mittir. O halde, Realarla Japon· 
lan kavraya tutaıhnmak için, Al· 
manyanın Sovyetler Birlığine ce· 
aaret vermesi lhımdır. Alman ta· 
arruzu durunca Sovyet Rusya, ken· 
di müttefiklerinin de tazyikilo Ja· 
ponyaya kartı harekete geçmeğe 

karar verebilir. Almaya, sıfırın al· 
tında 30 dereceyi geçen soğukta, 
Ylltlitemediii ileri hareketini dor· 
dorınakla işte banu temin edebilir. 
Ya Sovyetler Birliği, gene Japon· 
yaya karşı yürümezse ? Hava 
ıoüaaade ve sevkulceyş emrettiii 

rıın ve yerd~ tekrar taarruza geç· 
llaek dalma ellerinde degil mi ? 

( Cumburlyet'teD ) 
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l ahain Eczanesi 
(Y eniotel yanında) 

---------------------Arıyorum .•. 
Ha"d L' ... tile 1 urpaşa ısesı ıımnas-

1<.ı nıuaUimlerinden Kemal 
haı laoğlu'nun refıkası olup 
İıti~~ Adanada bulunduğunu 
ci!ı ~ ettiğim Bayan Ve· 
ki =~n ~111ün matbaasında-

eııme müracaatı. 

14-16-18-20..22 

Dünya harbi 
hakkında 

bazı düşünceler 
Harp uzadıkça 

YAZAN çetiolefiyor, ha· 
zarlıklar bekle

Necmeddln nen neticeyi 
SADAK vermiyor, plin· 

lar lıeuplandığı gibi gerçekleşmez 
oluyor. Son iki nutok, bn bakım· 
dao haylı düşündürücüdür. 

Almaoya Devlet Reisi, evvel
ki l'Üo, bu yılın dokuzuncu nutka· 
nu söyledi, şark cepbeıinde har· 

bin ,u ve bu sebepten durduğunu 

anlattı, taarrua yeniden başlaınak 
için ilkbaharı bekliyeceğiz dedi. 

Hitler, bu sene başlangıcında söy. 
ledij'i ilk nutku şöyle bitirmişti: 

«Ba yılın sonunda düşmanlarımı111 kar· 

şımuda diz çökmöı göreceiiz-1941, 

Avropada yeni bDyOk nizam tarihi 
senesi olacaktır.• 

Bu, olmadı. 

lagiliz Başvekili de evvelki gan 
söylediği nutukta: •Libya taarruzu 
belc:lediğimiz neticeyi vermedi.»de· 
mekten çekinmedi ve 11midioi ka
ma ndanı n dej'işmİJ olmasına bağ· 
ladı. 

Halbuki Cburchill, üç hafta 
önce, Afrika hareketi baılarken ' 

söylediii parlak •Özlerle, lagiliz 
milletine büyük bir zafer adam1.1tı. 
Çıkmadı. 

Şimdi japonyanm işe karışma. 
sı Avrupa harbi etrafında hazır 
lanmış plinları büsbütün altüst 
ediyor. 

Bu harbin asıl jki mohasımı , 
Almanya ve loa-iltere birbirlerini 
yormak, yıpratmak ve yenmek yo
lucu, dojrudan doj'ruya kendi ara
larında çarpışmaktan ziyade dö 
vüıün başka sahalara röçmeıinde 
arıyorl•r. 

loriltere, Almanyanıo ezilme· 
sinde Roı seferine bel bıi'lam14h. 
Almanya, İngilterenin yık.ılmasını 
..,. _ ... ,.. ...... 1ı1easu,,-. Ha· 
diseler o derece beklenmez blçl• · 
lere ririyor ki Japonyanın hatırı 
için Amerikaya harp illa eden 
Almanya, yemi imza.ladıiı nçlü an· 

!aşmaya dilne kadar boiuıtuiu Sov
yet Ruıyanın adını koydurmamış· 

tır. Almanya, Japonya ve ltalya, 
harbi kazanıncaya kadar Amerika 

ve İngiltere ile dövüşmeyi ve hiç 

birisi tek baıına bu iki devletle 
ulaşmamayı andlaşıyorlar da Al
manyauın düne kadar tek kazanç 
rözgesl olan Ru.yayı işe karıştır· 

mıyorlar. 

Gorçi, Japonya Sovyet Ruıya 
ile harpte olmadığı için, Japonya· 

nın imzaladıiı askeri bir aodlaş· 
mada Sovyet Rusyanın adı a-eçemez. 

BUGON 

Japon fedailerinin 
kullandığı motor

bot torpidolar 
( Baıtanfı 

layada ilerlemeleri ve 
abloka etmeleri biraz 
ribidir. 

lkiaıclde] 

Singapara 
mukadder 

Fakat ondan daha mühim ola 
rak Filipin adalarile Pasifikteki 
belli baılı Amerikan üsleri ve ha. 
tti petrol kaynalı.ları dola)isile 
Japonlar için çok mühim olan 
Borneo adasının da işgale aj'raya· 
caiı muhtemel a-örünüyor. 

Muhtemel görünüyor diyoruz, 
zira kara ordnıa mevcudu ve bu 

sahalara yakınlık do layisile daima 
üstün Yuiyette olan Japonları bu 
işgalden ancak denizdeki üstün· 
lük alıkoyabilirdi. 

Halbuki bua-ürı aııl muharebe 
sahası olan Sinrapo.r-Boroeo Fili
pin sahasında denizde de Japonla· 
nn üstünlüğü söz rötüroıediği a-i· 
bi Amerikanın ba sahaya gönde. 
receii kuvvetlerin uğrağı olan yer. 
ler de Japonlar tarafından işral 
( Guam adaaı gibi ) veya kontrol 
edilmektedir. 

Bu mıntakadan Japonların sö. 
killüp atılmaıı hava ve deniz kuv. 
vetleri itibarile Amerikalıların daha 
üstün bir yıioak yapmalarıoa bat 
hdır. Ooun da ne vakit meydana 
geleceğini bilmiyoruz. 

Binaenaleyh Jıponya bu hızlı 
hareketUo biç dtğilıe bir kaç ay 
içia gen;ş sahalara ele feçirmeğe 

ve boraya yaklaşacak Amerikan 
kuvvetlerine büyük engelle· çıkar 
maya muvaffak olmuştur. Onan 

röıterdi(i der•cede çabukluk, fe· 
dakirhk rösterilme:ne bu avanta
jını alabildiğine uzatabilir. 

Dünyada neler 
oluyor? 

{ Baıtarah ikincide J 
aoara Pbl - Pbi operetinin oy
naomaıına başlanmıştır. 

Ba operet o kadar raibet gör. 
müştür ki, 10 defa oynanacakken, 
yalnız Pariste 1500 defa oynamış· 
br. Bunun üzerine bestekar şarkı 
beıtelemekten vazgeçmiş, «Dede», 
« Mademe > operetlerini ve diğer 

·- hlr o opere • hea • ' tir. 
Clari•tlae. 25 y~ •• ~ ••r 

aeae kttı Nice•te reçirlrdl. Ba de-
fa da l'ene Nlce•te iken ölmGıtor. 

• 
Daman gilsün· 
den 5 milgar 
liralık sarar 

A meri kah 
mllteh1111sla· 
rm yaptıkları 
hesaplara gö 

re, Amerika da fabrika bacaların· 
dan çıkan dumanlar senede 5 mil· 
yar liralık zarara sebep olmakta· 
dır. Bu. paranın yüzde onn, iyi ya· 
kılmamatı yüzünden daman olarak 
ieraf edilen kömürdür. Diğer yüz 
de dokaanına a-elince, buc un bir 
kısmı birçok e~yanıo kirlenerek 
mlltemadiyen yıkanmaaına lüzum ha· 
ııl olmaıından, bir kısmının temiz· 
leoemiyerek tamamen atılmasından 
ileri l'elmektedir. 

Dnmaoın 11hbat üzerindeki te· 
ıirini, birçok bahçelerdeki sebzele · 
ri, çiçekleri bozmasını da hesııba 
katmak lizımdır. 

Alman ric'ati 
devam ediyor 

Sovyetler yeniden 

bir çok ••hlr ve 

körU geri aldllar 
Sto1'bolm 15 [ a. a l - Sovyet 

kaynaklarından verilen haberlere 
fÖre, Sovyetler cephenin iki uca 
üzerinde 30 kilometre kadar Her· 
lem iştir. Almanlar Kalinin ıehri
oin civarındaki mevzileri terket· 
mişlerdir. 

Katinin cenubundalri Alman kıt'a· 
tarını yarmağa ç11hşan Sovyct tü 
menleri Klio Mosltova yolunu geç· 

mişl . rdir. 

Tula'nın ceoubundaki kesimde 
Raı süvarİ!Iİ Stalinogorsk ve Ka. 
sira arasındaki hattın 100 kilomet 
relik bir kıımını temizlemiştir. 

Leoingrad kesiminde Tikvin'oin 
cenap batısında Almanların ricatı 
devam ediyor. 

Mosko,,a: 15 (a.a) - Dün 
Kızılordu 57 köy işral etmiştir. 
Kaliııio bölrtısinde şiddetli bir 
mukavemete rağmen ileri hare· 
ketimiz devam ediyor, 

Budapeşte: 15. (a.a) - Sovyet 
cephesinden gelen ve akıncı kıta
lardan mürekkep bir olao kolordu 
dün Peştede merasimle karşılan · 
mıştır. 

Madrid: 15 (a.a) - Mavi tü· 
mende Bolşeviklere karşı harp 
eden Falan i mensuplarından bir 
çok taoıomış şahsiyetler kış ay
larında Parti içindeki vazifelerine 
devam etmek üzere lspaoya'ya 
dönmüşlerdir. 

Moskova 15[u) - Dün gece· 
ki Sovyet tt blıği : 

Batı ve Cdnup batı cephelerin. 
do kıtalarımız ı;ddetli muharebe. 
ler vererek iJerlemelerine devam 
etmi~hr ve Tula'nın ccnub doğu. 
ıuada bulunan Uzlovay,a Limni 
nin 4imal batısında Verkove ve 
Tula'nıo batısında Oabna'yı işgal 
etmişlerdir. 

Kııradenizde 25.000 tonili.· 
to b' r dü man n · i.1 ~emi i 
babralm11t1r. 

Moıkova 15 [ a. a J - Taa 
ajan11na göre, Moıkova cepb~
ıindekl Sovyet kıtaluı 2 inci AJ. 
man tümeniyle 106 ıncı piyade 
tllıneoini lı.ovalı:uaafra devam edi · 
yor, 

Lltvanyada Uç Sovr;t' 
tedhlfçlel idam edlldl 
t db ~ovno 15 ( a.a. ) - Sovyet 
de ışç~ gruplarının elebaşıJarıo· 
~n . üçu yaulanarak idaın edif

mııtır. ~SuçlulardTtn biri 22 Litvan. 
yalıyı. oıdUrmü,ıG. Bunlar Rus ada 
buslsı •uıctte yetiştirildikten ~00• 
ra ıtvany.ıya gönderilmi~tir. Bıın· 
ar b_altalama hareketleri yapıyor 
~~. Lıtvanyalılarıo AlmanSarJa işbir 
lırı yapmıılarına mani oluyordu. 

Çin harlclre naz1rı 
Moalc ovaya gidecek 

Tokyo 15 (a.a.) - Çuvgkiol' 
bükOmetioin barici)e nazırı basusi 
bir vuifeyle Mos~ ovaya sridecelt· 
tir. Nazır evvelce Çinin Moskova 
sofırliiinde bulunmuştur. 

2Japon 
kruvazörü 
batırıldı 

Japonya bu har
bi 20 seneden
beri tasarlamış! 

lngiliz /Jalırige na%ırı 

Pasifikteki kayıp 
Japonlara fazla· 
sile ödetilek 1 

tligor 
Maoili 15 ( a. a. ) - jıpOD• 

ların şiddetli hücumlarına raimea 
Filipin adalarında dorum iyidır. Ba 
müddet zarfında dllşmanın iki 
kravazörfl batmlmlf ve birçok 
nakliye a-emisile 40 tayyare tahrip 
edilmiştir. 

Lioırayen 'e yapılan · bir asker 
çıkarma teşebbüıll pilıkürtlllmOı· 

tür. Sahil bataryaları . Virau'daki 
vo Lazon adaaının şlmalindeki J•· 
pon mevzilerini dövmllş, tayyare
ler bombalanmıştır. Asker yOkUl 
4 gemi batırılmış ve diğer iki l'e· 
mi hasara airatılmıştır. 

Vake atlasına lıaoa 
laiicamlorı 

Nevyork 15 ( a. L) - Havay 
adaları bölgesinde dilşman deniz. 
altılarına hücum edllmiftir. V ake 
ada9ına diilmao yeniden iki bava 
hücumu yapmıştır. İk.inci btıcama 
P"IC çok tayyare iştirak etmi4tir. 
2 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Hasar ehemmiyetsiadir. V ake ada. 
sandaki deniz erleri makavemete 
devam ediyorlar. 

Nevyork 15 ( a. a. ) - Vake 
adasındaki Amerikan kuvvetleri 
düşmana karıı koymaia devam 
ediyor. Filipinler de mahvebeler 
Luzon adaıında ve bilbaasa Apar 
ri, L,g~i ve Vigan bö1gelerin-
dedlr. Lasoa•aa ceaabaada L•ır••· 
pi'de Amerikan hava kuvvetleri 
Japon tayyarelerine hncum etmiş· 
tir. Leraapi ıç ıldarında 2 jıpoo 
nakliye femiıi aiır haıara ui
ratılmııtır. 

Honı-Ka11ı'a tazgilc artıgor 
Tokyo 15 (a.a.) - Kaulnn'da: 

ki J4poo ·kuvvetleri dün Honr· 
Konı-'a hilcum etmiştir. Oıdu teı· 
killeri bava kuvvetleriaia ve fİd· 
detli bir topçu atetioio himayeain 
de asker çıkarmaia teıebbüı et
miştir. 

Japon tebliği 
Taib11ro 15 (a a) F 

· • - ormoz· 

16 Birinci kanun Salı 

TGrldy• RadyodifGs70D poıtaları, 

Tiirklye rad7oıu. A11kıara rad7oıu 

7,30 Prol'ram, ve memleket 
H4t ayarı. 

7.33 Müzik: HafH program (pl) 
7,45 Aians haberleri 

8,00 Müzik: Senfonik Parçalar 
(Pa.) . 

8,15 Evin saati. 

8 .30/ 
8,45 MiJzik: Senfonik parçalar 

pro,.raaııoın devamı (pı) 

12,3'> Pr~ram, vo memleket 
aaat ayan 

12 33 Müzik: Türkçe pliklar. 
12,45 Ajanı haberleri. 

13,00 Müzik: Tür~ ç' P.ilclar 
programının ikinci kı ı:oı. 

13,30/ 
H,00 Müzikı Kanıık prorram 

( Pı.) 
18.00 Prol"'alll, ve memleket 

saat ayan. 

18,03 Müzik : Radyo Saloı. 

orkestraıa. ( V ıoloniat Necip Af· 
kın). 

1 • Löve: Saat 
2 • Myddlıtonı The Sbamrock 

(lrlanda bava11) 
3 • Elmanı Aş~ şatkısı 
4 • Liszh Aşk Ruyası 
5 • Aaclifü: M.-rş 
6 · Leopold: Yeni Dünyadan 

eski farkılar 

rice. 

7 • Smıhtich: Ormıında idil 

8 • Mıthiı: Sevil'dı Bayram 

9 • Bortltievicz: Gavotte C p• 

19.00 Müzik: Kırııık farkı ve 
tllrk.Oler. 

19,30 Memleket saat ayan, YO 

•lanı haberini. 
19 45 Kvnaşma ( Ul0tal Elto. 

nomi ve Arttırma kurama ı d oa 
Ticaret Vekili Mümtaz Ô .<• 

men). 
18 40 Mllıik: Faaıl h~yelL 

20 15 Radyo gazeteli. 

20,45 Mü2ik: l 11perıo A."ren• 
tıno ve Muhhnı'ı iıı plidarı. 

21,00 Z•raat t•kviıoi. 
21,10 Müzik: C. M. Von Ve. 

ber - Klannd ve Pıaoo Dııo"ıo. 

Çalanları Hayrullah Dııyra, 
Scblö•inıer. 

21,30 Konu,mıı (100 sene Ön· 
ce nasıl yaııyorduk). 

21,45 Müzik: Kllıilc Türk mil· 

ıiti pror:am1. Ş~f: Mesnt Cemil. 

22 30 Memleket saat ayarı ve 
AJanı Haberleri: Ziraat, Eaham -
Tabvilit: 

Kambiyo - Nııkut bor,.•• 
(Fiyat). 

22.45 MiJzik: D.ıns müziji (pı.) 
22,55/ 
23.00 Yarınki Program, ve ka· 

panış 

da neşredilen J.spon tebliii: 

12 düşman tayvare,i adanın deniz ateşetİ, Japonyanın brgün 
cenup batııında Takao şehrine demolı:ra~iJere lt ıı rşı ı> çt ğı h roi 
yald 20 senedenberi tasarJad • k•nı ıör aşmıştır. Tayyareler şehre lemiş ve fonları ı live etaı•ştir: 
varınadao ıeri dönmüştür. c - Bu,.ünüo geleceğini ~ i· 
lO senedenberi tasarlanan len J~ponya Çung K ng r(j ınine 

la a r ·p karfı mucadtledo büt ii n ~U\'v~tle · 
B ı· rini kullanmam ı ş, bunu bü_yülc aJÜ 

M 

f'akat bo demektir ki lngiitere ile 
Amerikanın hoın Almanya, hem 
Japonya ile haı be ririşmelerine rai· 
men Sovyetler J6ponyaya barp ilin 
etmiyecekler, yahut Almanya Rus· 
yadıı binbir zorJuk içinde boj'uş · 
taia halde onan müttefiki Japon· 
ya Sovyetlerle bozqmak niyetinde 
değildir. Bu akıak vuiyet hemen, 
A l m a n y 11 ile Roıya ara· 
ııoda uzlaıma olacaiı rivayetlerini 
çıkardı. 

Böyle bir şeyi olar sanmak, 
bugün içln akla yakın deiildir. 

·~===============UZAN:Leon~hfug~~· 
• 4 • sun J 

Kuvvetlerini esirremek, ziyanlarını 

onarmak iıteyeo Almanyanın Ja· 
pooya ile birlikte Rosya i4ini ıon· 

raya bırakmalara ve baa-ün l'ayret 
lerini İngiltere aleyhine çevirmele· 
ri dotruya daha yakındar. 

Harp ilk devreainde bile az 
çok bir dayanıklık yarıoı ıeklioe 
rirmişti. Almanyaoın Roıyada hız· 

h bir zaferi Avrupada politikayı 
de(iştirecek bir durum yaratabilir 
di. Fakat Almanya hesabında ya. 
naldı, kendine haylı pahalıya ıaal 
olan bu büyük işi başaramadı. 

Şioldiden sonra, dünya harp 
sahnelerinin biç birinde artık ça· 
buk ve keskin neticeler elde etti· 

recelc askeri hareketler beUene· 
ıaez. Sovyot Rıııya misali meydan· 

dadır. Okyanuslar aııra lnriltere 
ile Amerikayı yıkmak iıe senelik 
iş değil, asırlık divadır. Onan için 
d\lnya harbi, çarpışan Dlilletlori top 
yekOn bitkinliği yahut dayanıklıh· 
ğı meıelesidir. Ba harpte ne cep· 
be, ne meydan .muharebesi var. 
Bana, en .onunda takalı olanlar 
kuaoac:aktır. 

Yeten, öteki odad• hastanın .,anına otur. H Hta Rıza rölterdiiini anlatmak için başı 
ı nı salladı ve: 

muı, vaziyeti meharetle İd•re ediyor, onu ya· 
vq yanı ölüme bazırlıyordo. - Allabım, benim i'ilnahklrnm affetl diye 

ı.. yalvardı . Doktor pencerenin önünde jJiÇ .arıştır· 
makta meşgıılda. Haıta, beyaz bir robdötambr y egeni çıktı. Gözile papaza İfaret elt' 
fiymiş, vilcadu yutaldua römiUü, yataiında Atlıya •ihya haıtaoın 'koca11na dedi ki : ı. 
otarmaı. teuiz ıaduıı yeienini dinliyordu. - insan de;il, bir melek! 
Birdenbire yetenin ıözünn keserek: . Artık Şirkinski de ağlıyordu p le 

k d"r. içeri rirdi. ihtiyar kadın h• • ,:pakz daipı. - Azizim, dedi. Beni çocok yerine oyup 
1 

. t' 
8 1 

a • en ııe 
da böyle hazırlıklara kalkıımayın." Ben, bir re ememış ı. u uıı.:fuğa odada ıes ıada okt 

Be d k'k Y u. bıriıtiyaoım ... Her ıeyi bilirim. Hatti çok ya. ş a 1 a sonra papaz dışarıya çıktı. Ayine 
•ayamıyacaiımı da biliyorum. Yalnız diyoram ~ahsuı boyanatkısııu çıkarıp saçlatanı dllzelt· 
.,. l · ı tık teıı sonra: ki eier kocam beni evvelden din emış o say· 
dı: burün ltalyada bulanacaktım, ihtimal ki - Hamdolıun, şimdi sükOnet buldular, de- . 
sıhhatimi de yeniden kazanacaktıaı. di. Sizi görmek istiyorlar!.. 

Bunu sade ben değil, ona herkes söyledi. Şirkinaki ile yeteni içeriye girdiler. Huta 
Fakat ne yapalım ki Allahm takdıf'i böyle imiş. « mokaddea suret :. e bakarak ae11iz ıetıi:ı 
Günab11z Allaha kavuşmaoın imkansızlığını da a ğlıyordu. 
bilirim. Bana raimen Allaha güveniyorum. KocHı: 
Çünkn onun bütün fÜnahları affedeceiioden - Seni tebrik eder im, rubom, dedi. 

Hasta: eminim. 
Şimdi kendimi anlamaia çahııyorDJll. Şllphe- - Şükret! Bilsen şimdi ne kadar iyileştim. 

•iz. benim de çok wüoablarım var, azizim; ba· Anlatılmaz mane11t bir biz duyuyorum, dedi 
nuu içindir ki, b• kadar üdUüyor, muıtarlb ve dudaklarında haf f bir tebet1üm belirdi: 

oluyorum. - Merer Allah ne kadar rabimmiıl Ôyle 
Yalnız llıülüp muıtarib olmakla kalmıyor, deiil mi? Hem rahim, hem de kadiri 

bunları bilyük bir 11bır ile taşımak için çalışı· Ve gene röıleri yaşlarla dolarak, tam bir 
yorum da... 11dk n. mlJn~cat edw a-ibi, cmakacld•• ..... 

- O halde papaat çajırayua mı, adalm? • bakb. Sonra. Maki · bir ,., laabrla... ıs:: 
lelkl ,eaabıoı tıkarır da blru •klHI .....,. ....... • ~ 119 _.,..... ı im . .. 

yıf, darı-ın bir aeıle: 
- Sen de hiçbir zam'ln benim ıöyledild .. 

rimi yapmak iıtemezıin kıl dedi. 
Kocası boynunu öne uzatmış, oou itaat!a 

dinliyordu. 

- Ne var, rubam? 
- Ben, .. na kaç kere dedim ki, bu dok• 

dorlu birfeyden anlamazlar .. Kocakarı illçları 
yapan bazı adamlar var. Onlar daha iyi tedavi 
ediyor. 

Şimdi papu efendi söyledi ... Bir fth rU 
varmıf... Ooa adam ıönder. 

- Kime, filulim? 
- Aman yarabbi! Bak nasıl da bilm•aı••· 

likten reliyorl diyerek hasta yllzQnil baroştnr· 
dq, gözlerini kapadı. Doktor yakla1•r•k aabsı· 
ın eline aldı. 

Nabzı, farkolanQr dereced• dOşOyor, ya· 
Y&f yavış vuruyordu. Doktor, kocasına sröz 
kırptı, Haıta bu işaretia farfı11ta vararak Ur~ek 
llrkek etrafına bakınd•. y.;en de ylizilnü ote· 
ye çevirmif, yavq ya"aJ atlıyordu. 

Hasta ooa: b . d 
_ Ailama, dedi. Kendini de, enı e 

Ü B b lı- 100 • huzuru bil• bendea ah· zme. a • "'' 
yor- k 

Yefeal oaan ellerlnJ &per• 1 

_ Sen bir mtlekllııl dedi. 
- Hayır, elhal d .... J, pruaaı ap... YaJa .. 

.. .......................... AUalal ~ 
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Motina 
2.30 BU AKŞAM 

iki film birden 

1 
HıırikulAde moraldı ve beyec•olı sahnelerle 

doll\ emsalsiz bir film 

Srı'IHU'e 
8,30 

Meılııır polis lıa/ig~si (NIKKARTERJ 

Casuslar peşinde 
2 

BUGÜN 16 Blrüacikbun 1941 

YILB Biletlerinizi 
Yalnız Çakaroflanın delil, gurdan en uğu~lu kişesi olduğunu /ıer ag dağıttığı bagiik ilcra.migelerle isbat eden : 

Altıiı.oluk Piyango' dan AL ı N ı z 
TAŞRA SİPARiŞLERi DERHAL GÖNDERfLIR. 

Adana'da : Tarsus Kapusunda. Mersinde : Urar caddesi 45/t. Tarsusta : P••• kahvesi sırasında 83 
YIL8AŞI BiLETi 1 A .. UNOLUK PiYANGODAN ALAN ZENGiN OLUR. 

1 . 

:••••••••••••••••••••••••• oa••••••••••••• ••••••••••••! .................................... •••••••• ........ .. i A 1 sara ine s 1 n da i f Mevsimin en gü~ büyük filmden buırlan.:..:ilstesna programı 
• : ı - Bu Akşam _ 

.. i 1K1 e:, L~·(~~~D EN •• 11 Tan Sinemasında 
-1- ı GöırOınQ Marla Korda- Vlctor Varconl'nln 

Kad,etigl~ garattıkları Tiir1cçe sözlü , ! Tehlikelerden Heyf'can. A~kın Neş'e, Muziğin ! ıı - 1 -

: Hayat Verdiği Büyüle Film : ı EsrarenjCİz Meınlekotin Harikalarım AJev Saçan Volkan.lan &Jta - -- Pompeanın son oUnleri ==~- : : ı Girmemi~ Ormanın Cehennemi Muhitinde Binbir Macera Heyecan 

-~--------! -- HOsarAşk -- it 
Adana Belediye Riyasetinden : 

Seferi itfaiye ekipleri için 
gerekli malzeme ahnacak 

l - Seferi itfaiye için bet adet el tulumbası ve malz~
mesi satın almacaktar. 

2 - Satın alınacak olan beş adet el ·tulumbası v~ mal· 
zemesinio muhammen bedeli 36l5 lira olup muvakkat te
minata 2 1 8 liradır. 

3 - - lbalrsi kanunu ev\'elin 'J6 ncı cuma günü uat on 
bt>şte Adana belediye dairnindeki beledaye encümeninde 
yapılacaktar. 

4 - isteklilerin ihaleden e•vel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Adana bdedıye it· 
faiye amirliğine ve ihale günü muayyen saatta Belediye en. 
cümenioe müracaatları ilin olunur. 

1489 7·12-16-23 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediye asri mezarbğma almacak muhtelif cins { 5650 ) 

adet lahit tahtası açık eksiltmeye konmuştur. 
A) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 

lira 72 kuruıtur. 
B) Şartnamesi Belediye Yazı l$lerindedir. isteyenler su

retini bedelsiz alabilirler. 
C) Eksiltme 23/12/941 aalı günll aaat 15 de Belediye 

Encümeni salonunda yapılacaktır. 
isteklilerin teminat makbuzlariyle birlikde gösterilen gün 

ve saatte Belediye encümeninJe hazar bulunmalara ilin olunur. 
1485 4.9.16-20 

Adana Belediye Riyasetinden; 
( 1000 metre tulünde hendek açtırlla · 
cak ve zemine beton vaz ettirilecektir) 

1 - Scbzehali - Taşkarakolu arasında yapılan lağamın 
hen değile Mirzaçelt bi yolunun hendeğinin mülaki olduğu 
yerden itibaren 1000 metre tulünde hendek küşadı ve zemi
ne beton vaz'ı işi açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 -- işin keşif bedeli (1275.00) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (95 62) liradır. 
4 - istekliler bu işe ait ıartname ve sair evrakı Adana 

Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 7 kuruş mukabilinde 
alal>ilirler. 

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

6 - Bu İf hakkında fazla malOmat almak isteyenlerin 
Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve münakasaya 
girmek isteyenlerinde ihale günö muayyen saatte Belediye 
Encümenine müracaatları ilin olunur. 1507 11-16-20·25 

ı: ::.= !ı ·: ı - -- - : ı 
F edaki.rlık ve A1k Filmi 

~ı • - - ,_ :ı 

: : ı YEŞİL CEHENNEM 
: Budapeştenin r ilya dol ıı sahillerinde )'aşan 111 1 ı 
• Aşlc ve lht ırıu Romanı • ı 
; -2 - iı 
i Sinemamu:ın bhı ınUşkilatla getir~bildiği ve Aıneriluıda bir sene : ı 

BOtlln Kalplerde ~km Ateşini Bütlın Varlıkb•da fokisann 

lstirııbım Canlandı •au 

: mütemadiyen gösterilen Asnn Markası Paramont : ı i Film Şirk~inin E.n Büyük Filmi i ı i Joan Bennet - Douglas Farıbank• 
Tarafından Yaratılan Mev5İmin En Muauam Filmi 

: 1 1 : ı ı - 2 -i y ı I d 1 1 m A 1 y 1 : 1 f Kudtellen Mevzuunu lokimdan Heytcanuu MilcadelOden b.van:tioi .... ı 

1 - .,-. - 1 j ı- Damgalı Haydutlar ""] 1 
e TÜRKÇE SÖZLÜ ' 1 ı -: : ı CHARLES STARET Tarafından Macera ve dehşet dolu f'il.uı 
: Bllş Rollerde : Joan Bennet - Randolf Scott : ı • • ı Pek Yakında 

TÜRKÇE 
Pek Yakında 

SÖZLÜ 
1 Her Gözü Karartan . . . Her Gönlü Büyüliyen . . . Her : ı 
• Kaleyi Feteden Mevsimin Biricik Filmi • • • ı 
ı Pek Yakında Pek Ynkında : ı Robenson Adas 1 ZARAR LEANDEk SINEMAMIZDA : 1 r ı-, 1 
.. =,, ..................................................... . 

• • • • 1 KRALiÇENiN KALBi i Fiat Mürakabe Komisyonu 
• 11 Filminde 1 : R • ı • "" • d ~ .................................................... : eıs ı gın en : 

C. H. P. Seyhan Vilayet 
idare Heyeti Reisliğinden 

l - Müteabhıdin nam ve hesabına yaptırılmak üzere 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve 29/11/941 cumar
tesi gilnü ihalesi yapılacağı ilan edilen Parti konferans sa· 
lonuna ait sahne tesisatile bir kısım noksan inşaat için iı· 
tekli çıkmadığından bu işler yine müteahbid nam ve hesa
bına pazarhkla yaptırılacak ve 1-12. 941 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında talibine ihale edilecektir. . 

2 - Keşif tutarı (6b35) lira (2~) kuruştan ibaret olan 
bu işleri pazarlıkla yapmak ve buna ait proje ve şartname 

yi görmek istiyenlerin her gün parti reisliğine müracaat 
"'tmelcri ve bu gibi işleri yaptıklarını bildirir vesikalarım 
birlikte getirip ibraz etmeleri. 

3 - Keşif bedelinin % yedi buçuğu olan (497) lira (67) 
kuruş muvakkat teminat akçasıDı Parti kasasına makbuz 
mukabilinde yatırmaları ilan olunur. J487 6.16.28 

nu un A 3 inçi ıuadd i l IK>D 

fıkrasına istinaden villyet hudutları dahilinde bulunan mW.· 
tahsil ibracatcı,ithalitçı, komisyoncu, toptancı. fabrikacı, ima- · 
litcı, depocu, emniyetci, nakliyeci, mOteahhitler bankalar te· , 
lindeki işlenmit pirinçlerle iJlenmemiş pirinçleri çeltik b~yan · 
etmete mecbur tutulmuşlardır. 

Stop. 2 - Beyannameler kararan neıri gününü · takibe· 
den üç iş günü içinde · en büyük mülkiye amirine makbuz 
mukabilinde tevdi olunacaktır. ' 

Stop beyanname verecek hakiki ve hükmi pbıılar elle
rinde bulunan işlenmiş veya işlenmemiş pirinçlerin qevJ eY· 
saf ve mikdarını teferrüatile beyannameleıine dercedecek· r 
~~~ . 

, ' 
Stop 3 - beyannameler alacak olan makam taraf andan 

beyannameler münde~acata hakkında istenecek malümatm 
verilmesi ve tevsika yarıyan fatura ıataş mektubu ve saire 
gibi her nevi evrak ve vesaikin alakadarlar tarafmdan ibrazı , 
mecburidir. 

Stop. 4 - Bu beyannameler adı geçen miilkiye amirleri 
tarafından en yakın toprak mabıülleri ofisi .şube veya • •ia~ 
oma makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. 

"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Stop. S - Bu suretle beyana tabi tutulan bilumum İf · 
: : lenmiş ve iılenmemiş pirinçlere çeltık koru'lla · kanununun 

ı.: Adana ve Havalisi Saym Halkma 1 ~:y~:~;.r~1t:~u~t~~~d·n vekiletimİ••t•n•n•n •• ıahiy•I• 
• • Stop. 6 - El konan pirinçler fiat mürakabe komisyo-
: : nunca tesbıt edilen fiatlar üzerinden toprak mahsülleri ofiai 
İ Her Ay Yüksek ilcramiye Dağıtan ! tarafından mübayaa olunacaktar. 

1 DOKTOR 1 H A U B · A : Stop. 7 - El konan işlenmiı veya işlenmemit pirinçler 
! OROZOuL Gltosl U Y da i beyan kararanın neşıi tarihinden itibaren toprak mahsulleri 

Em·ın Ulvı· so·· ıer : ADANADA iSABET EDEN EN BÜYÜK : ofisine satılmış sayılar. Stop ancak beyannamelerinin tevdii 1 : için verilen miktarın hitamından itibaren yirmi bir gün için• 
• U ""'{ 1 de toprak mahsülleri ofisi işlenmiş veya iılenmemiş pirinç-

As. Has. Dahiliye şefi ı I llcramigegi Yilıe n oroZO g Uıiıesi kazanmışt,,. 1 terin satm alındığını yazı ile beaabıııa bildirilmediii takdir .. 
• • • de bu pirinçler serbest kalır. . 1514 

Birinci sımf iç hastalıkları mOtehassısı 1 Zengin olmak isterseniz mutlaka ı• -----------------
Hastalarım Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu ı ı y Ş 1 N O b • 1 i H T ·ş BANKASI karşısmda 81 Notu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. i ILBA 1 p y A G iletın z oro- İ • 1 
Muayene saatlerı··. Sabah·. 7 - 8 o·.11ı1eden sonra 3,S - 8 zo.ıc.ıu Gi,esinderı Ahnız. ADRES • f h 

a 1 11 
• Küçük

0

tasarr.u asapları 1368 1 - 15 ADANA HorozoAlu Piyango Glfe&I 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-~·"............................................ ' 9 4 2 1 K R A M 1 y E p L A N 1 

Adana askerlik dai
re si satın alma ko
misyonu başkanlı -
oınoan: 

1 - Kapah za;f usulu ile 
60000 kilo sığır eti satın a· 
lmacaktar. 

2 - Tutarı 16800 lira 
ilk teminatı 1260 liradır. 

3 - Pazarhiı 23· 12 941 
aalı iÜnil aaat 11 dedir. 

J • 'ı•1 • - ......... 

Zayi Tasdikname 
1939 Senesi Adana kız 

Lisesinden almıı oldufıum 
tasdiknamemi zayi ettim. Y c 

nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ceyhan Konak oğulu 
mahallesinden S c: 1 i m 
kıza İclil Atalgan 

1513 

g6n de teklır mektuplarının 
pazarlık saatından bir saat 
evvel komıiyonda buluodur· 
malan ilin olunur. 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

M af 1 rl' Sabah - 6-9 öğle • 12 - · 14 uayene sa 8 : ,kşam - 17 den sonra yeni ta 

ımdığ'ı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para ahnmaz ) 

lmt17u Sahibi ı Cnlt ORAL 
U. N .. rl7at MQdlril ı AYUkat 

RU.t Y V&ROCLU 

1399 1 - 10 

Buıldıtı Yer ı (8UQ0N)Matbaaaı
A.._. 

KEŞ 1 DELE Rı 
z Şubat. fMagıs,3A~os,2//cinciteırin tarilılerlnde gapıla. 

1942 iKRAMiYELERi __ _,. 
1 Adet 2000 Llralı" 
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TUrklJ• it Bankaeına para ptırmakl• pl-

nıa par• blriktlrmlf ve tala almlf olmea, aını 
zamanda talllnlal de ......... el11r•11111... 111 


