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Dilnyayı ıaraa cebenn•• ve maq•r 
rtııılerinden aldıtımız d .. ler ( H~vada 
yenilmez bir millet ) haline relmeoin, ... 
zaruri yqama şartlarıoda'l biri oldoiooa 
bi&e daha iyi öintaaittir. Kı.ı ·bao bayra• 
mıoda Tirk H•va karunaoa yardım va· 
zif81ini anatmıyalım. \. ____________________ _ 

R•• kıtalarının .. galcl11ş
•alcta olduğu Harko/' 

tan bir görünüş 

RUSLAR 
Kalinin'i 
geri aldı 

--llİİİİİİ---------------- ı Cenupta Sovyet 1 

kuvvetleri Har.: 
kof' a yaklaşıyor 

Alman tebllğlnde, 
ordun't111 'plan ·da· 
hlllİld• 9erl · çek il· 
dlll blldlrlllyor 

Ankara radyo razetesi - Hit· 
l.ıa kararıiltni~n ne,rediltn bir 
teblıtde, ıRRJ••• harbin bir mev· 

al bubi Wlne -i*tii1. Alm•n kov 
•etlerlnll hwchııda ta1hib maksa · 
dW9 plh clahilinde geri çe ildiii 
....... tir. ı 

'So.;.t mat •n•t•ii PravL 
~·ti• çekilme hareketinin Al 
-.&ar için biç de plin dahilinde 

aa..ct.pa yazmaktadır: • 
Ba~ atll(ıdileo Sovyet fev

kallde te.~ göre, Moıkova· 

1lın 170 kilometre ıimal batasında 
Kaliaia -ıebri .Sou•t kıtaları . tar•· 

hMaa Itri alıamıp,... Burada bir 
~ ,..... nar zay~ata uğra· 

hl•'ltlr... • 
TebaJtde bir çolt malzeme ahn· 

chtı bildirildiii halde eıir miktarı 
bildirilm•mittir. Londradan gelen 
bir ~telrrafta, cenap cephesinde 

Uerliyen Sovyet kuvvetlerinin Har 
kol'a yaklaıtakları haber verilmek· 

tectir. Almanlaran bu cephe kıı · 
•ında da baza ta1hibler yıp;naları 
mGak&nd&r. 

Sivntopolda\ti Ruı kuvvetleri 
t.lll mukavemetlerine devam edi· 

Jorlar. Almanların bura1ın1 aüşür · 
· .. itten V&7ffÇ,ik.leri anlaşılıyor. 

Moıkova 17 [a. a .) - Bo ıe 
teki Sovyet teblıri: 

16 ilkkl o ıünl bütün cep· 
it. bo,.ea muharebelere devam 

edil•\ftlr. SO.,.et kıta~rı, Katinin 

Volkof, ye Novo-Petrovık şehirleri 
nl feri almııtw. 

M011kova 17 (a. a.) - Pravda 
••--.~ Almanların lstriya'nın ba 

b .-., .. lad• ioülı bir makavemet 

röıterctiklent.& •• liarı• bllcaıalar 
Y•ptıkl1r111ı bildiriyor. . Almanlar 

bGyO\; luıaun yeri çekilmeaini hi· 
••ye •l11tek üzere büyük tayyare 

8. 1 
Stalin'in Reisliğinde 

. RuSharp 
konseyi , 

Rusya geniş öl
çüde bir taarruz 

Moıkova 17 (L L) - K...., 
lio sarayında, Stalin'in ret.lift 
altında bir harp konıeyi toplan 
mııtır. Konaeyde mareıal :rim~ 
çonko, mareıal Voroıilof, kml 
donanma ve hava kqmandanl~rı, 
Molotof, ağır sanayi komiseri, 
Leninrrod hıimi kumandanı, 
komünist partisi kontrol heyeti 
reiai hazır bolunmoılardır. Gö· 
rüşmenio mevzuunu, .Alm_anl~ra 
karşı ririşilecek geoı~ olçude 
taarruz trşkil etmiştir. 

Toplaobd:ı ıyrıca1 Jııpanya · 
va harp ıu;ıhp aç•lmama11 meae · 
lıa1'İ de incele11111htir. 

Amerika, lngiltere 
ve Japonyada harp 

hazırlığı 

10 milyonluk 
bir Amerikan 

ordU·SU 
kurulacak ~ .. \:illerinin yardımile rıı tcı ~ uvvet· 

~·• tlddttli muharebeler verdi --=..- Y azuı iiçinciide 
' YGr. . .,.. 

ki "°9kova 17 (•.a.~ Ba aabah-
Sovyet tt bliih . 

bGt l6 hldtlnun receai kıtalarımız 
la ~ ~•phede düımanla çarpıt· 
~ır. 
ika ~F---.;. ____ _ 

••• r•••ız1 denize dU· 
bir Alman tayrar• 

p •l1tl •urt•rdllar 4 

blh .._ l-7 (•.••)- Britanya sa• 
bQ, >:d~larında denize inm•i• meo 
ttyy ıltn bir Alatan bombardıman 
ta .. "•thalD hrtenlmatanda iki F. · 

....... :.ı..~~ . la.."' Jar.,..., rö;ıtmlhtiısl. & 

' ' Malezyaya 
Japon 
tankları 
çıkarıldı 

Japonla,a görf' 

Malezyada bir 
İngiliz tank tü

meni yok edildi 
Jepon kuvvetl•rl 
Borneo •d••ında 
Petrol kuyuları böl· 
gealnl lt11•I ettlıer 

Ankara radyo l'IZ'-'teıi - Ja· 
pon bahriyesi ıöacüıil, razetecile· 
re beyanatta bulunarak ıöyle de
mİflir: 

c- Pasifikteki deab v~iyeti 

yalnız loriltere ve Amerikanın hl· 
li ellerinde bulanabilecek remi sa• 
ym bakımından defil, bu fılolarao 
kullanabilece'kleri nsler bakımından 

S5actly• ~-- M--........ 
lar blif8k darbels ,.-.. l8ler 
kaybetfdt Ye .netice itibarile J•poo• 
ya bava alcmları teblikeliai atlat· 

mıştar. 

Sözcll, ln&"iHs ve Amerikan ,. .. 
milerioiu artık Paııfikte himayeden 
mahıom bolunduia iddiaaını Heri 
ıllrmilı; Malezyada birçok Japon 
tanklarının karaya cılı.arıldıtını, 
fİmali Malezyada bir l.,ailb tank 
tümeninin yok edildii'ini bildirmiş· 
tir. 

Loadra'da çakan Taymi• raze-

t · Ameriııa Bırleıik devletıerie11, 
. mıh verin bOcamlarına kartı 

nıo, 

koım-" için büıün kaynaklarını 
kallaı.lmaja azmeıtiiini, Pörl Har. 
bur baıkanının Amerıka milletini 

şimdiye kadar ıöı illmemiş bir şe• 
ıulde bir leıtırdii'ini yazmııtır. 

Gelen bir habere ıöre, Japon 
kuvvetleri Boroeo adasına çıkmış· 
lar ve petrol kuyularının bulun• 

duiu bölieyi işıal etmiılerdir. la· 
raıız kuvvetleri, .bu_ koyuları tahrıp 
ederek reri çelulmlflerdır. 

Malaya'da ~enobi Keddab'ta 
moharebeler devam ediyor. Jopon 
kavvotleri Hocr • Konr'ao 80 kİ• 
lometre cenubunda balıın&D Pur• 
tekize ait Muao adaıını upt•t· 
miflerdir. 

Hoor • Kontun bomh.rdmanı 
biru daha tiddetlenmiftir. fakat 
lorıli• kaynakları haaarın ehemmi· 
yetli olmadıiıaı bı&dıriyodar. 

Filipindeki Japon barekitıııda 
bir daırunlak ıöze ç.rpıyor. Si· 
yam kuvvetlerioin Japonlarla bom 

ta...·~• ka•tı hir- m6Uf at oljDa\c • 
"""'- raaııa harp eıirleria4en· S • d 
........:.~ ·lMrılullauaa• k~NW. ~~-•rlltoda url lıeli•a l••lc l11111l • en 6lr abrilcanın lçl 

ingiliz sporcuları 
bugiin geliyor 

Libyada harp 
ln~Uz kıtalara Alem•Ham 
za'd• mihver mevzile· 

rina girdiler 
Kahire 17 (a.a.) - Dünkü ln 

riliıı: tebiiii: 

Dan de haber verdifimiz ıi6i, lngıliı muhtelit 
/udbol takımı, 18 lciıililc bir lca/ile halinde, Adana 
mulatelitile bir maç gopmo.k. iizere baıünkü To ·o' 
e/cspresile /stan6ııldan ıelırimize "gelecek .11e Garda 
fö,.enle lca11ılanaçak.tır. Bana dair tafsilat ikinci sahi 
ı~miztledir. 

. " 

Gazala'oın cenup bata ve ba· 
hında lutalaramız ilerlemelerine 
dev.m etmiştir. Alem·Hamza civa· 
ruıda dütman mevıilerir.e ı-irilmif 

ve terakkiler kaydedilmiştir. 
Cenap batıda ve batıda zırh· 

la :kuvvetlerimiz reniş bir çevirme 

hareketi yaparak Kalei' El·Olebama 

varmıştır. Burada 300 ton düımao 
c~phaneai tah .. ip edilmittir. 

'Ekmek f igatları 
ucuzlayacak 

Gutla tıö gesiode de tera\cki. 
l•r kaydedilmiş, bir miktar top, 
bir çok makioeli tüfek, cephane 
ele reçirilmiı, J 100 esir ahnmıştır. 

Gazalanıo cenup bataaıntfa 

aı&ttahkem bir mevki Polonyalı 
kıtalar tarafından xaptodilmiş ve 
200 eıir alınmı,tır Hava kuvvet· 
leriaaiz bir çok dOşmaa kamyonu 
tatarip etmiştir. 

ıaldafaada, hem taarruzda el birliti 
yaptıkları haber verilmektedir. 

Havay bö'ı-e1indeki iki adtnm 
dıa ton 24 •aat aarfmda Japon 
harp reınilwi taraf.adan bombar 
dtaao odUdiji b•ldir•lmiştir, Cooaon 
adaaa da ilk defa olarak J •pon 
r••it•rinib tearr11zuoa ajramııt.r. 

Amerikan deniaelttları birbi
rinden ayn iç 'taarruıı: yapmıılar, 
ikili11de mGY•ffak ohDuflardar. 8u 
mavaffakiyetlerin mahiyeti bonilz 

belli delildir. 

~=u~~~ .a. 
Ce11ap Kedah baldnnda tamamla~ 
az malGmat selmittir. Sarada d•· 
ram blıl kar11ıktar. Fakat aaoıldı-

tıaa ıöre Mada ırmaiı etrafanda 
muharebeler olayor, Kelantaa cep
beaiode lutalanmıa dtifCUola tema
•• mabaf .. a ediyor. D~ bara 
da ilerilemek içlo taaliyet •öater
m•mif tir. 

• Britanya bava kavw~tleri dCln 
bütiln rila mutat kefif aça,ları 

yapmıtlardır, Hereketlerin ıimdiye 
kadar ıö.ıe çarpan vaııfı, J ıpoo-
ların pek bllylik azimle bücam 

ederek muvaffak olmak iatemele
ridır. Bu tabiye düımana ajır ka 
yıplara mal otmuıtur. 

Tokyo 17 (a.a) - Japon im 

paratorlult umum kararri11 deniz 
daireıinin teblii'i ı 

jıpon donanma1a Hooi' Konra 
kartı hareketlerde bDlanan kara 

va1ıtalariyle itbirliii yaparak, bir 
top çekerle 6 torpido batırmıf ve 
bır deıtroyeri'de hasara uiratıaış 
tır. Honr Konı kaleıioin Dovıa 
ittibklmlarıyle di(er iıtibklmlan 

da ciddi hasara uirablanıtır. 
Honr Koni'• karıı denizden 

v• havadan J spon taarruza devam 
ediyor. 

Tokyo 16 ( a. a.) - Domei a· 
ıaaıına ıöre, Japoplar harbin ba· 

ııodan beri 464 dOtman tanareti 

tahrip etmiflerdir. · Bunların 101 i 
hava mabarebelerinda düıtlrülmiif · 
tilr. 

Jspon hava kuvvetleri 43 tay 
yar• kaybetmişlerdir. Amerikanın 

• Havay adalarında ujradıiı ve A· 
meriltahlarca da teyit edilen tıyya 

re kayıp bu raka11ta illve edilecek 

olursa dütman kayıb1 550 tayyare 
ye çıkar. 

Vaıioıtoo: 17 (1.1) - Havay 
adalarına k•r~ı yapılan hücumlar, 

Japonların varmak, sonra kıçmak 

buıuıundaki tabıyeleri, J pon do. 

oanmasmın kısmı külliıini arayan 
Paaifik lt ki Amerikan donanaıaaıoı 

hataya dlltüımek makaaduıı rü 
düyor. 

Manili: 17 (' ı) - Ordu umuınt 
kararrahının t ildırdii ıne röre, 
Vayfao•d•ki J poo hava11 üs.ün" 
yapılan bir hucum esnasında 26 
,~Poo tayyareal ta~rip edilm\ftir. 

HUkQmet, buld•y ve ç•vdar 
unlar1nilan afln makta olen buA
dayı koruma vergı .. ınln kaldı· 

ralmasına karar verdi 
A ... kara 17 ( a. a.) - Hll"t-aetce boiday fiyatlarının arıt rılınsaı 

dotay11ile ekmek fiyatlarının bu niıbette yillttelıaeaiııe mani olac '" ted 

birler alınm" oldaiunu evvelki riokü oqiyatımııda bil1iirm :~hk. H .. ber 

ald i•mıu röre, ba tedbirler cümtesinden ol nak üzer8, buid>y ve 

çavdar unlarından alınmakta olan bai!aya koru<na vetiiıi in kaldırıl· 

masına bükOmetce karar verilmiı ve ba maksatla Büyült M llrt M ·eli 

ıine bir kanan teklif ofanmu,tar. Ba kaoanarı mecliıce kabulü bıılinde 

ekmek fiya!lartnın ber halde kaldıralao verrinin teaiti derecesinde 

ucuzlayacatı anlaııhyor • 

Almanı• ile Portekiz. 
araaında ı•rıınılk ,., .... 
Berlin 17 (a.a )- Yan reaml 

bir ka nalttaa bildiriliycwı 

Almanya ile portek s aruıncla 
bir rerrlnlik. .... balandwte ı•Jiua la 
gillıler ve Amerikalılar tarafıodu 

.. Jlııili g, 
rak iman ~ oazırhjlnda 
Tiırk-Balpr s.,.Wiji hakkında 
nmaa zaman tekrarlaau fa~ 
batırlatıhyor. 

Çe ko•lovak llUkGmetlnln 
yeni harpter k ........ 

ela dur1111111 
Londıa 17 (a.a ) - LoftdriCla~ 

ki Çek09.lovak blkO•eti Britaay~ 
R.aıya ye A••lkaya lta•p alla ~ 
den ....a.ketlerle harp halinde b.. 
lundajun• bildlrml,tir. 

İngiliz tayyare
lerinin faaliyeti 

Londra t 7 ( a, • · ) - Hava 
tebliti : V ılbom~ h 'fo deni& ıs~il 
aan rece b'>mbardımıtn aerviıine 

batlı tayyarelrrimisio kuvvetli bir 
blca ... • wfra••fhr. Ş ·hir ve 
doklar ifice fÖr&lmekteyCf~. lS8ylk 
yaat'fnln ~thrthaıttar. Breaıtn " 
Alaaoyanın p.aı bahaınıta dipr 
bi.a ıM;irler de bomb. laoeııtır. 
Baftt tqktller O.tand, Dıınkerk 
ve &redde dOlila...- ve itral altın· 
aiti Fratısıd• b'•a meydanlarına 

bilcu• etadltfr. Dılınt0n, 1t1ları ms· 
JinlaaınittW. 8& tayyaremiz ibtilne 

dÖll ••••• sı.,aata zeleele-
Sivas: 17 ( 1.a) - Dün ıaat 

14 de şehrieizde 5· ıaniye ıüreo 
oth tiddette bir yer ıauıntHI ol· 
~uştur. H:a•ar yoktur. 

--------~_;;;::;:::;:::=:::::::;:::;======:.::::~----

Şundan Bundan 

I Y 1 Vı A Z M A K .. 
Biloıeoa neden, iyi yazı yazanlara muharrir, edip veya şair deriz.. 

1 . H,lbuld iyi yazı yazıaak banlar1n inhiNra altında da dejildir, 

f~~- ylaı~ yuaaak, her meılek aahibi i .. in lü,umladar. Biliyouanuz ki in•ao 
llllr ert ' - l T 

b,l b" 01 ıoz e ••ya yasa ile yayabilir .• Sözle fikir yaymak için beheme-

y 
1~ topluluk balcaak lbımdır .. S<>nra ba, verim! de aıı: bir va"ıtadır. 

azı ıle f'k' l k _ 1 ır yayan da bir toplulukla kartı karşıyadır. Yalnız bu topla-
: fozle ıörGaıaea •• milıttara da belli detildir. Yazı inaanıa f,kirlerioi 
b?tün dilnyada doI.ıtırabilir.. Sôıı: ınatalabıtw de.. Fakat yazı, i.,inda 
ır deter vana, daima yqar •• 

~izde doktor, mübendiı, ç 'ftçi ribi ... 1.k adamları, yazı yazmara 
ekaerıya kıymet vermezler •. Hatti bunlardan bir çofanaa yazdıkları 
kitaplarda, makalelerde yazının dördllociı pllna atıldıiı hemen 1örü1ür .• 

~oan lçindirld, kitapluıoı da seve 1eve okumak, batti kafa patlatın•· 
an anlamak kolay olmaz" 

Ocumq, bir çok t•yler &frenmı. olan bir adamın öt·endikleriaden 
ç•kardıtı neticeleri yucnaaı, hem ıtendisi için b.a de etrafı için f aydah· 
dar. DiltllodOklerini yalııas kafuanda aaklayan; dotra .. a, •irimi dıieila• 
dütGnil koatrol edemez. Bundan h.ıka b .. meD berk••, isteıin iıtetlMltirt, 
tık ıık 'derclinl anlatmak, banan için de aöc aöylemek ve bilbu•a yaz• 

mak zoraada kalır .. Derdimizin kar11111ızdakılere rilzelce aalatılabilmetl 
için açık, tertipli, dllırlln bir yazıya ihtiyaç vardır. 

Oaı.ullard.a talebelerin çofa, bir heaap me1el.-i halletm•ti iyi yası 
yumata tuc b ederler. iyi yazı yaıaıaia çabalııyanlal'ı biraı. da bsl f 
b ılorlar •• Hattl onlarla alay bile ederi H lb L" • • y ...... ~ da . er • , u .. ı ayı y.taı 

bır hesap meselesi halletmek kadar Hlaumıa ve faydalıdır ~• ltııırlı~ 
bir yazıda cümle yaalı,ı, lm'l yanhıı yapan, düıündüld.,.inf, bild•klrtinı, 
aiblil dt-til, d(bfiln yaza!Dayan, hesap ııitabındak" bDtiin m•Hl•lerı b,l 
otae dahi, nokıan yetiım 1 demektir. Biliyorıu"'u: ki bildi :n'i2in to1ma· 
mıoı ıöyleyemediiiaıiz rıbl yazamayız da ••• Bu•• bir de iyl yazamamak 

karıııraa inıa pepeme rıbi karş•ıındalcini tıkar. . 
M t d'b ..... r " 8 

annme yazcnaiı taire, roman veya hi••-• ya&mr 1 .e 1 8
' • 

bırakabiliri~ F6kat. eli kalem tataa herk•a. iyi yazmııi'a, qüııün yum_:• 
mrcbaıudur. Çocukla rımıza.a ..Uı~I tDri:Ç•Ji •6:.ı-1 yau•alarını, .... 
ı& ılemelerlni iatemtliJiaL. 

. - ! BiZ 

-· "'ırcıan'. 11.,ı,; ....... . 



2 BUGON 18 Birinciklaun 1941 

1 GlYıliilüılfll mesenesn I 

Amerikan ve Ja-
L d k d ı lingiliz.sporcular1"* Kahram•n erleri· 

mlz için r•pılan 
teberrul•t 

pon donanmaları 
on ra a ın a-

r::;~~~~.~·:~~~~!! Bugün Adana G a nnda ' :~ ... ~ K-~:-~:-:r-k~-~!-;k-~;-::-~~m-:~--~~_,k ~=~ -
Sallı harp gemllari 

•rasında bir mıak•r••• 
Amerikan saf /ıha• p 

ıemileri gerek Borda ott>şi 
ııe gf'rt>k %el/ı kuşoğı ha· 
lr.ımındara üstündürler. Ja· 
ponlorıra üstünliiğii siirot· 
tedir. Sürat elırmmigetli 
bir oııontoj temin edıgor• 
sa da geni deni% strofl· ji
sinde toggoreler hu oııon· 
tojın ehtmmigetini indiri
.11or. 

B•r 1 v ç·e l'•ze1eıi, P.11fık 
Ü• yauaıunda boy ÖlçDı•· 

cek olan Amerikan ve J•poa de
niz kuvv.tlerl arasında bir maka· 
yete yop yor. Bu l'uete diyor ki: 

1942 aeneaiode J•ponya, Amo. 
rikaaıa 19 aalf.bao p, yani zırhlı 

l'emisıne karşı 12 talf baıp gemili 
ç•hrabilec•lr.tır. Amerikanın Hffı· 
hı•p a-eo.i' .. J'irin h•cmi 607,3-00, 
J oponyanıı kı 381,57 ton olaca~tır. 
j •pOn ZU blılıro nlD büyiik çapta 
112 oğır tcpu ve Amerika zıı blı. 
larıoın büyük çıpta 196 aiır topu 
vardır J 11on zırhlılarının borda 
at•şi 85 bin, Amerıkalılarıalı.i 

148,000 kilo •iırlığındadır. 
!Su he .. pta J ponh rıa int• 

eltımı lı.te bıılucdutr.ıarı kırk üçcır 

bin tonluk ilr.i süper dritooılle 
Amırikada I'' çen ıeoe dın;zo İD• 

indirılmiş ve 1942 ıenetinde biz. 
m~te g'rrcek olan otuz altııar bin 
tonlu~ iki zıhlı dı bildir. 

J .ponyada kıılı. üçer bin ton• 
lak bir veya iki zıı blı ve Amrri 
kada otuz altışar bin tcnlak, ve 
en az k rk brırr bi~ tonluk iki 
'"" b • p Z•I hlıoı t•>l'•btadır. 

~Ur' at farkı 
f kat bu rakamlar, Amerika 

ile J ıı:onyanıa lı.nvvetleriai 

ö'ç111• re yatmrz. B•briye mabafi 
lındo J p~ıı b•l'p I•w\\cı\u1ıu 'Qa-

tün ıüıatleri 1Ayeaıoıle o uçsuz 
bacakı z Bil) ük Okyonaıoa ua. u\· 
madık yeı lerınde darbeltr lndıre 

bil<celderi, ve ba>1m kuvvetleri· 
nin dağınık bulnr mısındaa istila· 
de eoereı, takipten kolaylıkla 
lr.artalacakları ve hareUt tetebbD· 
ıünD daım" ellerinde tutaceltları 
tab.,,ia edılmi,ıır. 

Eser bava kuvvetleri mevcud 
olmıuydı, vaıiyet böyle olurou. 
Ba ıoa ıki baıp ıenuınia tecıll· 
belt>ri tayyareciliğin ruelı. ııoüda
faa ve l'•ı elt >oaıruıda bü)Dk 
öuemini kalı deıtcede i•bat etmııtır. 

ISü)i k Ü•yanuıla karıılaşwa· 
ğa namıod '-l•o it.ı taıal h•ıp ıra 
m • ltııuin - ilı.iıi Japon ve oöıdli 
Ameııkao ıüper oıaıuotu müsteıoa 

- bava hücumlarına kartı te\b•za 
tı •ı• ğı deı ecededır. tiu harp re· 
mıloııoıo z,ı b kaıakları el)evm l.ul 
!anılmakta ol•a bombaların ve tor 
p lltr n t.br .p ~uvvetıle ayni kud· 
re•t" d.-ııtdır. 

Gü, cı teıeıia zı b kuıeğı 52 76 
mıi ooıreyi reçn ••. J ıpon gemile . 
r o n l\mudi zıı b ı. uşaıı.ları cıdd 
olmakla beraber, noımalaeo &fAİI 
d.r. 

Konıo sınıfından ı!öıt J•pon 
zırblıaınıa ıı, b kuıakları 213, loe 
ı·n·fonoaa oöıt zublıDıLkı 305 ve 
N I' to aıoılındaa iki ıırblıaınlı.i 
u~ JJO mıııwetretiktır. 

Amerık•n ıubhJarından ikiıi 
nin z ı b kuş> ğı 305, ilr.iı ain 342, 
yeoiıinın 356 ve üçür, ün de 4t6 
mılımtbelıktır. lı.i t.raha da yen! 
b "p l'•mıteri d•ba ııyade maha
f11z .. 1tou lar. 

Bıı izahattan aulqılıyor lr.I, 
Jlmerikaa aalfıb•ıp remileıi rerek 
bordo •t•ıi ve l'<retr. zırh lr.atıj'ı 
bakımınO•n llitbooDıler. J pooıa 
rın Ü .tür1•ü.iG. •Gralt• dir. SOırat, 
tbemaıiyelli bir avaot.j temin edi 
yo11a da, ynlr.arıda •Öyled•ğimiz 
rıbi, yeni d•a•z ıtratrj •inde tayya 
reler bu avantoj a ehemmiyetini 
iadırİ\'OI. 

H•va kııvvttlorl, BOyülc Okya 
0111 muhareboıindo biç ıüpbesiz 
müb;m bir rol oynıyıcaklardır. 

Tayyare Gemileri 
- -----

G•çeo martta denize indiril· 
mi~ oloa ve elyv•JD bitmek 

llıere bulunan Hombold ve Mota• 
rora tayyare ır•mıleriodea baıka 
B,r(tfik Amerikanın 1942 de yDz 
dokun dört bin h•ı ı O• toaıak 
dol az tan•re remiıi ve Japonya· 
•uı da 116,470 ıonlak Hldı ta7• 

yare ıramisi "lacalr.tır. 
Amerıka tayyare remileri 625 ve 
J •ponlarıaki 325 tayyare tqıya· 
C•klardır. 

Amerikan tayyare l'emilerinin 
ıürati aaaıto 32 milden fazla oldu· 
ğu halde (ikııinin •ürati 29,5 mildir). 
J poalarııı döot tayyare l'emiıi 
aaatte 30, bir taneol 28,5 üç tane· 
ıi de 25 milden aıaiı bir süratle 
I' derler. Aşiklrdır ki, J•poa tay. 
yare l'•milerl Amerilı.aaıııkileriae 
muadil hizmetler yapamazlar. Eğer 
yalnız malzeme z,feri temine kifa· 
yet ederse, bunu Birleşik Ameri 
kava vermek İcab ederdL Bahusus 
ki lnriltere de Büyük Ükyaoına 
donanmasının bir kıtmını rondere 
bilir. 

l<i taraf deniz kavvetlerl ara 
tında vuku bulacak çaıp1şmalarda 
Felemenk Hıodiıtaoıo, Avustralya 
aıa ve Yeni Zeıiodaoıo da deniz 
lr.uvvetlerıoi beaaba katmalı. rerek· 
t•r. 

Ağır kruvazörler, Korsan 
gemileri 
D ğer ıınıf borp ıreıııilerine 

gelince, Japonyaaın 107800 
tonluk, 203 milımetrelilr. 104 topla 
mücehhez 12 aiır kruvazÖdl var· 
dır. B•rleııtr. Amerika ile Avustral · 
ya aynı çapta 180 topla 111iiceb. 
bez, ll9,9:l0 tooıutr. 20 ağır kra· 
vnör çıkaracalı.lardır. 

J•ponya, )eni lıpte fovkalide 
süratıı, JO 5 sautımlı .. toplarla mü
cehhez 3 .\ zırhlı lı.ruvoıörünü bi
tumek U.ı:erechr. Alman.yanın cep 
zıı blıları t pinde taaarlıamıı olan 
bu yeni kıuv. zörler, müıtolıkleıin 
her haorı 1ip kıuvazöriındea daha 
kovvetlı olacakları g bı, ıüratleri 
aaye11nde ıırbhlarıa talı.ıbındea do 
kurtalabıleceklerdır. Meydan mu 
barebeıine elveıişli olmıyaıı kruva. 
zörler, teblikoli bir konan ıremiai 
oı...caı..Jardır. 

Bunların yalnız ırö llnmeal, lr.a
flleleıİD bımayeıine ve binnetıce 
bır çolt harp l'emılerıoia muattal 
\..-&.-......... _..._~_... ......... _ ............ 

Fak at bunların faaliyeti mukabele· 
ıı~ kalmıyacaı..tır. 

Bunların ra bellibatlı düımao· 
ları, ta1yare r•miterındea ve tabii 
hava meyd• a aroooan nçorulaa tay 
yareler oıacaktır. 

Halıl krovuörlere &"elince, Ja· 
pooya. ırelect k lene, oa allıtı ai 
zami yaıı doldur mnı olan 27 balıl 
lı.tııvaıör çıkarabilecektır. Bunların 
mecmu hıcmi 156 91>5 ton olup, 
orla 152 mılim•tndea 110 miti· 
metreye kadar 230 topla müc•b 
bezdııler. Mütı•lolr.ler ite, 259,000 
tooi ltolok ve hr pıi de 152 mılı
metrelılt 424 topla müct hbez bolu· 
nan 36 bıfıl kruvazör çıkarabıl•· 
celı.lerdir. 

Muhripler 

J poaların 1800 tondan yllksek 
12 biiyDlt torpido mııbribi 

vardır. Müttefıklerin iıe, Avnıtral· 
yada İnşa edilmekte olan altı tane 
de dahil olıııak Qzere 19 boedir. 

[ Devaau <IBrdllaellıle ] 

ir aldırı·~~; :~~~::: :::r:t;iy:;: to'. ren 1 e k f rş ı I an f c ak l:~:~ aı:.ıdadu: 
Mektupta deniliyor lr.i: 

Loodraya ıimdi gelen bir io 52 640 65 Dünkü yeldlıı 
unıo rözilne batan ilk şev bo 200 Ahmet Kllrltepeli 
znlt saatleriıı çol&lurudor. Şohrio - 18 kltlden mürekkep olan lnglllz 50 Aziz Naci Gi!lrDlıp 
her köşesinde bir ç •k bozutr. .. at sporcu kafile ıl için TUrkkUfU 45 Seyir.oy namına 
göze çupu. Bu hava taarruzla - - 25 Yaoln Duran binasında yar hazırlandı 
rııııo u.ticeıidir. 25 Mahmut Duran 

M Hırdan memlek•timize &'elen l•gilis muhtelit fııtbol takımı, dan 8 
Bozulan saatlerden en işlek 1 50 Kılbq lr.öyD namına 

de haber verd;ğimiz gibi, bugünkü Toroı ekspresiyle webri· 15 ş L • L 

Yerde olanları tamır edılmiştır. evo.etiye o.Öyil namına 
m;z• gelecektir. 18 kişiden mürekkep olan miıafir sporcu kalileai Adana 10 1 h' p 

Dıaerleri haaüz olduin rıbi du bra ım olatçı 
• I' moda kolüp baları, beden terbiyesi mDkellefleri tarafından karııla 10 Ahmet Tarhan 

ruyor. nacaktır. 

Loodrada kadınlar ııldığı bı Ş hrimiz beden terbiyesi, bu kuvvetli loriliz takımı karııııaa çıka· 53039 15 Umumi y ekOa 
rakmışlardır. Çoğu ıol<aıra şap· racağı Adana mubtelitiaio kadrosunu dünden itibaren teıbite başlamıştır.! :.. _____ .....;..;;_;;,;....,;.:.:;;;,;.. __ .J 
kaaız ve bava milıaade edince Biliod ğl l'ibi, beyoelmil.t oynnculara malik bulunan lrfiliz mubteliti 
çorop•ız Ç•l<ıyor. Birçolt lr.adınlar Türkiye şampiyonu Gençler Birliğini, Ha•p okulunu yeamiı, Feııerbabçe 
erltetr. pantolonu giymektedir. ile Anltarada y•ptıiı maçta berabere kalmış, Galatasaray• yeailmiı, 

lol'iliz payitahtında en çok lıtanbulda da Galatasarayı yeoaıiı. Fenerbabçe ile berabere kalmııtu. 
röza çarpan ı•y harl<esia eıkiıin. Adanamııın renç ve mthtald •po•cıı çocukları, ,ilk defa kuvvetli 
den çolt fazla çahımasıdır. Gün bir vıbancı talrnaile karıılaşacaklardır. Misafir ıporcultrıa cumarteal l'D· 
lilk çalımaş saati arttırıldığı gıbı nü şeh r stadında 10yı çıkarmalı.tan ziyade lnl'iliz futbol tekniğini 1Öt· 
cumartesi l'ÜDil öj'lodoa ıoora teren bir l'Ôlteriı korıılaıması yapacakları muhakkaktır. Bu itibarla maç 
başlıyaa halta talih de kaldırıl Adana ıporcnaları için çok f•ydalı bir temaı olacaktır. 
m11, bir güne indirılmiştir. Ôıi'rendiğimiıe göre, lngiliz ıporcuları için Türkkuş11 binasında yer 

Hor iıçi, röoüllü itfaiye el hazırlanmıştır. M•aalirlerimiz cumartesi ırllnll maçlarını yaptıktan ıoara 

radı 11fatıyle hafıada bir ırece Toros ek•p•eeile M11ıra mütev•ccihea hareket edeceklerdir. 
çalıştır• mile11eseda nöbet bekle 
mektedir. 

Londrada herkes oebzo yetiş 
tirmrğe çalıııyor. Bütün boı ar. 
salar, bahçeler bu işe tabıiı edil· 
miştir. Topraiı olmıyaolara bü· 
yük parklarda birer parça yer ve 
rilmelttedir. Ş mdi paı klar ıebze 
bahçeıi halindedir. 

Londrada hizm•tçi diye bir 
1101! hemen kalmamış l'•hidir. Bu 
na oobep kadınların labrıkalarda 1 
ordu yardımcı bıımetleriode ça. 
lışmalarıdır. Bu yüzden berkeı 

kendi ııini k•ndisı ıröıüyor. Hız· 
metçi•i olanlar pek azııır. 

Yıyecek kili derrced•dir. 
Niıbetea u olaıı şeyler et.şeker 

dir. BenzİD vuıka ıle verilıyor. 

Horkea benzinden hami iıtifade 

teminine çalışıyorlar. 

Bun\la. İçin İçinde yet' b•'a 
nan bir oıowobilin otobüı beli ı · 

yenlerin önünde dnraralt borada 
bekliyenlardeo birkaçını aldıiı ıılt 

ı.k görülüyor. 

Loodrada barün dilıkati çe 
keıı bır deri,iklık de tr• nlerde 
birbirini tanımıyan inaanlarıo ko 
auımuıdır. Bır zamanlar lnl'•liz· 
ler tıı>ıımadıklarile katiyen ko· 
aoşmazlardı. Haı p bu ide ti kal· 
dıımııtır. Orta tabalr.a bir paıça 
telr.l.biı olmuştur. 

Kiiıddao tasarruf edilmeaine 
çok dılttr.at edıliyor. Resmi ve bu 
ıuıl mektuplardan bııçoııu avvel· 
ce kullaaılmıı olan ıarlın içınde 

aoaderıliyor. Satıcılar ba11lmı1 

ılinlar yeril?e ıiyıb tahta Üzerıoe 
tebetirlo yazılm · ş iıinlar lr.ullanı· 

yor • 
Işıklar ıöndürüldüğündta ır• 

[ Dnamı llçlloende] 

1Silah altına alınan ücretli 
memurlann maaşlan 
Anhra 17 ( Hususi muhabiri 

mizden ) - Bankalar ve devlet 
mileueseleri memurları aylıkların•n 
tevbid ve taadülü hakkındaki ka· 

DQDUn bir madde•iain tadıli baklr.ıo 

da bszırlanao kanan liyihaıı bu 
ır ün kil mecliı toplaah11nda mllza· 
kere ve kabnl edilmiıtir. 

Ş•mdiye kadar 1tferberlikte 
olduiu gibi buerde talim ve mı· 
nevra maksadıle ıilib allına alınan 

maıılı memurların aylıklarıaıo .,. 
rilmeai aıalD bu kanunla llcretli 

memurlara ve bu arada bankalar 
ve devlet mileueıelerinde çalııaa 

memurlarada teımil edilmektedir. 

Kanan, bundan başka, verile· 
cek maaı nitbetiai tayin ve tea· 
bit etmekte ba bOkmDoil ban
kalar ve devlet müe11eaeleriade 
çalııaa avukat ve tablpleredo ttf· 
mil •ylemektedlr. 

l"llill\;GIA dPOi' şiklik 

Mecliste, layihanın tetkiki için 
muvakkat bir encümen seçildi 

A kara 17 (Huıotl muhabiri. 1 
mizden)- HükOmet milli komama 
kanuouuun bazı maddelerinin de· 
ğişıirilmeıi hakkındaki llyihayı mec• 
lioe takdim eylemittir. Bu münHe 
betle bugünkü mecliı toplantıaın· 

da ıöz alan ticaret vekili ezcümle 
demıştirki: 
«-Bılbusa bu ıeneki müstace· 

liyete bineen bu liyihanıa teıkil 
edil•c•k 111uvakkat bir encümende 
müzakrre•i münuip olur. Bu hu 
ıusta bir karara varılmaıını reca 
ederim» 

Bundan ıonra Galip Pelr.el 
(ToL aı), bu kanunun tatbikat.le eo 
çok valiterio ve kaymakamların 

meŞl'nl olacaj'ıoa ifaret ederek 
DlUvakkat encümende dahiliye en• 
cilmenlndea de ua balaamuını 
i•tedı. 

Oımaa Şevki Uladai (Konya) 
sıhhiye encümeninden de aza bu· 
laama11nı teklif etti. Neticede mu· 
vaklr.at encilmene adliye, büdce, 
maliye, iktiaad, dahiliye ve • 11bhat 
encümenlerinden üçer zat Hçilmo• 
ıi kararlaştı. 

Umaıııı heyet toplantı11adaa 
ıoora encümenler •zalarını ıeçti · 
ler ve muvakkat encümen kuruldu. 
f.ocümea teh iklerioi en lr.11a za· 
111aada tamamlayarak layihayı mec 
!iti umumt heyetine ıevk edecelı.tir. 

• lzmirdeo bildiriliyor- Ha 
aaa adında biri, Baımahaae iıtu• 

yona öaDade Arnavut Fettaba rut· 
lamlf, F attab kendlalne ıu ıözlflfl 

ıöylemittin 

- Bey babacıj'ıml Çok aıkıa• 
tıdayım. Bana yardım et. Şurada 

yarım çuval çekirdek kahve var, 
yükıek fiyatla aatıa aldım. Sen ıu 
au benden oekiz liraya alda aıkın· 
tıdaa kurtulayım. 

HaHn keadiılne yapılan tek• 
lifi klrlı rörmOı, derh•I 8 lir•yı 

.vererek çuvalı 1Atıa alm•ı ve ora. 
dan ayrılmıştır. Fakat biraz tonH 
kimıe tarafından ırörülmeditlndea 

emin bulunduj'u 11Hda çanlı tet• 

kik edince içinde hayvan l'DbrOll 

buluaduiııou aıılamııtır. Ha1aaı z.. 
bıtaya ıikiyet etmiştir. Tablr.ikat 
devam etmektedir. 

• Ôğrenditlmize röre, Devlet 
eliyle reniı mikyuta ekim yapıl· 

maoı için yardan birçok yerlerinde 
yeni çiftlikler karalmaktadır. 

Ba cDmleden olmalı. Dzere zı. 

raat Veklletl tarafından Reybaal· 

ye'de 80 biıı dôaDmlllk yeııi bir 
çiftlik kuralmq ve Eakifehirde 60 
bin döatımlllk Belfaa çiftliji Veki· 

letçe Hlıu alınmııtır. Devlet Ziraat 

ftletmelerl tarafından ba çiftlikte 

4 bin dekarı mDtecavi& arazi fenni 
bir ıarette lılenerek bubabat zer'I• 
yatı yapılmııtır. 

Ziraat V ekllati elde bulunan 
' ekim maklaelerladeıı bam! aııtette 

iıtllade ederek yardan birçok yer· 

lerlade binlerce dekarlık araziyi 
işleterek ekmektedir. 

Mot6r k•rııınd•n 
•rakkabı penç•llOI 

çıkarmıtl 
Ziraat baaka11 çırçır fabrika 

11ada yatcı Ahmet otlu Cemal 
lımiade biri çırçır ve l?r•te ıııo

törD kayıııadaa ilr.i çift ayakkabı 
peoçelij'I keıerek ıatmış, bakında 

kanuni maamele yapılmıtlır. 
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Ben böyle bir bücama buırlanmıı bolun· 
doğam için deı hal keudımi toparladım. 
Ve bırbırimizi yakalayarak aıücaoeleye 
başladık. Falı.at birdenbire ralr.ibımia aya• 
j'ıaın kaydıiını bınotim. BDtün k 11vvetimi 

aaılederek_ilzorine çullandım. Adam tutu• 
uamadı, ayıklarımıo dibıne oü,tü .. Fat.at, 
tım aınz•flerıyetımden emin olmaya bat· 
lıoıtım 11rada fevkali o bir bolle kartı· 
lııtım. Ône doğru ıDı Qkleadıtimi bi11et· 
tim ve bir paçavra yıi'ıaı l'ibı yere yıkıl· 
dım kaldım. Bır dakika ıonra tekrar kea. 
dime relip •yatı ııçradım. Fakat meçbal 
adamın 6ıtümüıe kapıyı kap•yaralt çık· 
tıjıaı aııcak l'Ö•ebildim. Ko~hm. K, p yı 
untım. D,..rdan kilitl•at1Uttı. D.rb.ı te
lefona koıtnm ı 

- Kap1cı mısınız ? Şimdi dııarı çık· 
makta olan, uıun boylu par de ıüsDnD bo. 
yooaa kadar ilildeaıif adamı yakalayıaız. 
Poliı timdi ırelip tevkil adecelı.tir. 

Biraz ıonra ltoridorda ır!irQIUiler ı1ı. 
tildi. Odamızın lıapıııoıo korcaland•tıoı 
duydak. N.hayet bir aoahtırla otel direk· 
törllnil karşımızda buldak. 

- Adamı yakaladınız mı ? 
- Hayır- At•İ'• klmıe inmedi. 
- Fakat, bor baldo merdivende raı· 

· tlamış ol•cak11nız. 
- Merdivende de lr.lmHyi· rormedlk 

b•yıaı 1. OradaD kaçııılf olmaııaa da im· 
kla 70kt111. 

Puaro nezaketle ıııüdabale etti: 
- Mahakkak birisın• totadilf etmiş 

oldağoouzdan emınim. Belki de adamla· 
rıolzdıo birine. 

- Yalnız elinde bir vazo lafı yan bir 
l'auona rast &'•Idık. 

Puaro çolt manalı bir aayha kcıpardıı 
- Ha 1 Ha 1.. 
Dırekıörle adamları bizi yaloı& bırak. 

tokları zaman arhdaşıııı: 

- lıte, pardeıDıDnQ çenesine kadar 
ililı.li buıundurmasıoıD 1tbobı bu imiş, dedi~ 

- Ak lııııı bir tiirlD toparlayamayo. 
rum, Puaro 1 dıye cevop verdım. Oou 
mat ettııi'imi ıanned•ıken ... 

- Evet, evet •• Muhakkak bir ppıo 
daluerall yaptı ıiıe ... Fakat llıillmeyiniz 
doatam. Her ıey taaarl•nm•ı pllıı vechile 
cereyan etti. Onun plinı 1 ilen do bunu 
İltlyordum. 

Tam bu sırada yerde doraa ıiyab bir 
şoy aö<üme iliıti ı 

- Ba. da ne ? d;ye ko,tnm aldım. 

Meşin bir cüzdondı.Hor halde bokoı 
tutamaz sırada adamın cebinden düşmDı 
olacaktı. lçiode M Feliks l,aoo namına 
l.i makbuzdan maada ikiye ltatlaomıı bir 
klğıd vardı Derhal kalbim çarpmaya baş· 
ladı. Üzerinde kurşun kalemle yaıılmış 
bir iki aatır yazı vardı ı Falı.at çok mü• 
blm bir yazı ı· 

'' Mıcllılıı r•ltoelr toplutı11, owıu 

fünü ıabah aaat on hırda Rü Dezeşel. 34 
numarada inikat edecek. " 

imza yerinde kocaman bir 4 rakamı 
blllunuyord11. 

o ırün de fÜnlerdea cuma ve maıa· 
nın üstünde daran saat de 10,5 ;a ıö•· 

teriyord11. 1 

- Ba aeltr tali bize yardım ıdiyorl 
dedim. Derhal ıritmeliyız. Ne fanı deiil mi? 

Paaro ı 

- Demek r•liıinla sehebl bu imlt 1 
Herıeyi timdi ınlayorum. diye mırıldandı. 

- Neyi aolıyonıınuz caıoaıı '? .Hıay· · 

di, kazam, Paaro böyle uya9ulı .darm•· 
yınız 1 

Paaro bana baktı. Ve rDlerelr. baııaı 
aalladı ı 

- Çocakluj'unuzda dlnlemİf olduj'a. 
naz şu biklyeyl batırlayor muaıınuz ? 

" ÔrDmcek avlamak iıtediği tlnaj'e ı 
Salonuma l'lrınelt ister miıia ? diyerek ... 
Fatr.at bayor ... Hayır, onlar çok lr.1traaz 
•ma, Puuo kadar d~iil. 

- Fakat aöylrdikleriniıdea hlc; bir 
•ey anlamıyorıı•. Doıtum 1 

- Aolat.yım .• Bu ı..teallmlyen &İ· 
yaretin ••bobini ktndi kendime iuba ça· 
lıtıyorduııı. Evvell o adamın beni para 
ile kandırmaia muvaffak olacaj'ıoı tıait 

ettirin• ula kani dejlllm 1. Peki, kork•· 
tac:•finı mı Hnmıth ? 80 da aklıaıe J•t• 
•••lfb .. Peki ama ııe lıtlyord11 HııdeııPN 

Şimdi berşeyi biltDa çıplaklıiiyle rörDyo. 
rum. Çok ince, ço kmablraae bir plla 
dotrasa. E.vvell beni kaadırmaj'a veyahut 
korlı.atmaj'a tetebbüı ediyor. Çok btıyQk 

bir ihtimal dahilinde olan boiqma oabae
ılode cüzdanını dD1ilrm11i cayet tabii bir 

t•y ... Soura da taııak : Saat 11 de RQ. 
dezote 1 Ôyl• mi ? •• Hayır, Mon ami, 
Paaro ba kadar kolay kolay potaya do. 
ıOrtllemez. 

Ben ı 
- Amaıı yarabbi 1 diye mırıldaacha. 

Puaro ı ' 

- Yelaız aalayamadıiım bir t•y da· 
ha var 1 dedL 

- YADi? J 

- Ş11 H&t metelnl, Haıtlıı ... 1 Beal 
or~adaa kaldırmak için bir r•c• aaatiııl 
tercih etmeleri daha makOl olmaı mıydı? 

Neden öj'ledea evvel saat 11 i ıesmlfler? 
Yoku bu ubah Paaro'daa rWemek ia. 
tedikleri bir teıebbQıe mi l'İrit•cekler ? 
Sonra baııaı uUadı ı - Dur bakalım, 
dedi. JMa buradan kıpırdamıyacaj'uıı ... 
Her ı~I baradaa talı.ip edecetim. , 

Tam Hat 11,30 Paaro bir tilrr•' !il· 
dL Oııadaktaa aoara baoa asattı. Medam 
OUviye derhal Puıydekl vıuı,ıoa kadar 
relmeaiııi ri<ıa ediyordo. . 

Valut kayl.tmedea yula korııldü. 

-a. ..... wır-



. .. 

18 Birinc_lklnua lf4l sua·o·N 
- ~ ---·- -

HARİCİ HA·B~RL.ER .· 

~--------------------------
İngiltere- İran 

-m-~LXS:} 
~ıiiııiiıiiiıııl~~~_;;•;;::z;:;;::;:I_~ • n •J Amerika, lngiltere 

Dünyada neler 
oluyor? 

[ Baıtarafı lklaclde ) 
ce hayatı yo"tıar. Gc ce d•vetleri 
ve toplantıları kalkmıştır. 

18 Birincikinan Pa,ıemlw 
TDrklye Radyod.iftbyoa poıtalan. 

Tük.iye rad7oau. ADkara radyoıu kl ve Japonyada harp (Sa a samanı, h:z•rlığı anlaşması 
Fransada 

1830 
hastalığı 

• Umumi harpt•a 
sonra dünyaya 
eski sakin devir 
bir tllrlü avdet 

7,30 Prorram, ve memleket 

Gelir zamanı) 1~ mılyo~luk 
' Fraos•zlar tutumlu bir mUlet oluak taaonm11br.Yoki: bır •merıkan , YAZAN ıul Frantaz hal kınan bile diıiııdeo tıraaiıodanb arttb ır~rai• A 

ki d .x. na çora ( epam • . REFiK içine para atıp bir tarafA ıa • 1
•

1 Y bü • t tut d 

lrana lnglll ı ve 
Ru• :askeri kuv
vetleri yerle9ecek 

Tahran: 17 (a.a) - Royter: 
lran BaJvekili Ali Froi'İ, lranı~ 
lrııiltere ile bir muahede im:ı.a 
edecei'ini bildirmiş ve demiştir ki: 

etmemııti. Harbi takib edon lş!iz· 
lik, buhranlar yüzünden hemen her 
tarafta halk muhsrebeden evvelki 
zamanları arıyordu. 

H~le ıon Hnelerdo ba, ideta 
bir bastahlt halini almıştı: 1900 
bastalıjı ... Bo bt1talık bi·ha11a Fran 
aadı ço~ şiddetli idi. Sık ıık ra· 
zetelerde ıu yolda yazılar f'Öze 
çarpardı: 

saat ayarı. 
7,31 Müıı:ikı H ıf f f':>rora!D (p-.) 
7,45 Ajanı haberıera 
8100 Muzik: Haf f prorramının 

devamı (pı.) 

8 15 Evin aaatl. 
8 30/ 
8 45 Müıı:ik: provamının aon 

kısmı (p•.) 
HALiD . 1 .• d. F ' •L• takkeıi• Franeazlarıo rrıye • • 1 r u s •ı tmııız ar. « mıı;ıyo ırma ve biriktirme me- u 

kuoJuldarına yün çorap da artt • it 
Karay ki • ' ttir Hürriyeti b&Jta, servetı aya ta tııı 

._ ___ .. ra arına 11are . l ba millet qırı derecede 

~ak. güzel şey, doiru•~I ~ek Ftotumluta~i~~eri cimriliıc: biltiyeıleriyle dol· kurul f c ak 
«lranlılar Britanyalılarla b ;r· 

liltte çarpışmağa mecbur tatalmı· 
yacaklardır. liritanyalılaran lran 
ve lraktan mal aldalc.lar1 hakkın· 
dalti haber yanlaıtar. B•IUiı çok 
miktarda yiyecek lrana &'elmiş 
ve daha da ıöaderileceji vade. 
dilmiştir.» 

12,3'> Provam, •e memleket 
saat ayar1. 

12,33 Müzik: Ş lrki ve TilrkG· 

cımrı adamlar da yet ıtırmış . ranıız en sa ıh zenginlerinden, Hn 
muşlar: Meseli il. lıopar~torluk .zamamoıa e on Jört yaılarındaki ltardttş 
l'İolerin elebaşlarından bır markı, on uç v • . . l d 

LI d • k" E- bu hafta dertlerınize ıyı çalaıır, oı o urur-çocuıı. arına ermış ı,. ger . 
1 

• d • ı 
• • 1 b eö-e gider dondurma yıyen erı seyre erıı " ıaaız ıızın e o paıı:ar l'ezm • ' · • b" · it 

Y. b d '- • d n .. ıkarken ıeker kavanoıunun ıçme ır sıne ıne u a am, .. onarın a T • b ı_ 
L ı k d- d- - - vakit sinej'ın uçup uçmadırıoa akara .. şe· ya .. a ayıp oyar on ugu . 

kerden alınıp ah"m ıdıj'ını kontrol cttferm•ş 1 • • • • 
Z · ı d hui.e daha çok raılamr. Roçıldlerden bm bar gece, enrın er araun a • _ _ 

P d T il nd ile kir" ıt oynarken yere bır altın duıurmOf; oyunu renı e a oyra . • . 
b k • ·ı · masa altında aranır dururmuş Pıens cebıoden yırmı ıra mış; ~I'• ıp 

beı altınlık. bir banknot çıkarmış, bültmOş, şamadanda ne. nu totuıtu 
raralt aşa;ıya untmış ve (ılzi aydıolatmama mOsaade buyoruııuz 1 ) o .. 
miJ. Yine adla 1aoh zenj-inlerdeo bir baılıaaı haat~ düıfo uı~tanın ~e
rine, Öt• beri almak iç:u çarııya ıitmek lhım relıoce. bu uıara ~emıı
ki : (Ver ıo ıeoin kunduraları bakalım r Mademki Hnın yerlne gıdece.k 
olan benim, niçin kendi ayakkabılarımı uldteyim ? ) Hoıuma ııden bır 
Franıı:a ıözıı vardır : (Hediye ı ötürmek le cimrinin a-ö1üne girilmez) 

Bunlar iıin b:raz gü ünç ve biraz da çir kin t~rafları~ır. La . Roc~ef 
oucauld der ki : ( Bir adam eo biiyillt mniyetlerı neftınde bırltşbne 
bile efer tutumlu d~ğılso ekliktir . ) Tutıamlalukta azlık, çokluk, _ iü 

·çülr.lük, büyüklük yoktur; her tutum ne kadar h'çten olsa yine fayda · 
hdır. Sakla 1amanı relir umanı 1 • 

• Dünya haı.binde zafer, 

uzun yıllar dayanma 
kudreti ola·n taraf andır 
·------·• Mekteplerde eı-

Y AZAN kiden belledi· 

ecmeddlft jimiz Cl"itafya 
• bilgilerini taze• 

· SADAK lemekten uzak, 

vetrafıl bir tuım RDI, Arap, Çin, 
Japon, M&ln· ve Zenci 'ebir ve 
adalarıaıa bimlerile dola J e ai ye· 

Dl tebliil•r kar1111nda hat bin ai· 
diti-1 ~mak W.~içı.tti. 

Herrün, RutJad• · l'eri ahpan 
lı.öytın, Afrikada düım•na bıraka· 
lan çöl kalesinin, Paeıfikte baıkma 
•trayan küçüctilt adanın, Siyamda 
J~t Maleayada bombalanan oıak 
abaaaan .,ered• olduian~ bilmek 

iiteyeo merakhldar, ceplerinde bir 
... leket .. nularanın, yahut bır kı 
ta denislerinin da;il, dünyanın bari· 
tuıDı tqmalidır. litr baı p hı ıı· 
ıındayıs lu ateı aabaaı ları'h 1 e ilk 
defa b&tila yuvarlak evreni kaplı· 
yor. ' + .. 

Fakat, böyle bir .bHbin, buılln· 
den ıarada burada beltren hareket> 
leri. yarıalı.i büyük netıceye _tesir 
edecek ölçllde olabilir mı? 

lariltere ile Almanya ara1'°· 
daki çarpıımamn nasıl bıteceii 
lı.eatiriledlez bite ge1mııti. Alman· 
ya - Rusya bouııması, bıt şık 11· 

ou larda kaı ıı karııya geıen muez· 
l:&ID kuvvetlere raraaeD aylarca IÜ• 

' rilncemede kaldı, 
itin içine Japonya jle Amerika 

ribi 01tyanoı1ai qm dev ııbi ıdev· 
letler, r•nnc., kav-ranın ,u adada, 
Jabat ba limanda, batti bır lntada 
IOoa erecethıi dqüoaek mumll.ün 
•llctGr? 

A\'rapada k~aoılacak kesin bir 
&aferin, tam ıiılhe vuabilmeıi iç n, 
Oi.)anuılarda da elde edilmeııi ıe· 

(Tan'daa] 

ı 
tiloe şimdilik en kara yokıulluk 
baid•t kurmuıtur. 

Ôoilmilzdeki yıl, işa·al altında 

1 
birbirioio canına kıymak isteyen 

aç mllletlerin acı ve kanlı ıilrllş· 

meJerini ıöıecejiz. Ruıyada yeni· 
den baılayacak aavq, bir safere 

varta bıle, bundan, Almanyanın 
vaktile umduğu Avrupa birJij'i doj' 
mıyacaktır. 

Amerika harbe karıştıktan ıon
ra bütüo bu işler ftç ve netice-

ıiz kalmıştır. Avrupa, düoyanın . 

öbür tarafıodaki boiqma kartı· 

sında, kendi halinde çöküntüye 
................ tir. 

lnriltere, kendi zaferinde Ruı 
yaya tazla bel baalad•i'ı ~ıbi, tim• 
dl Almanya da lnrıltereyi zayıfıat· 
malc için çar• arayan ıöıı:ünü Ja· 

ponyaya boı yere dikmi4tir. Avro· 
pa durumunu, bundan sonra, cep 

he muharebeleri dtiil, Almanya 
yahut loriltereoin milli bOny• da· 
yanıkıızlıtı çizecektir. 

Amerika _ Japonya harbine 
,.elince, bu iki kudret~ • devletin 
birbirlerini bir kaç yıl ıçınde yok 

etmeleri beklenemez. Japonya U· 
zak Şarkta birçok yerleri ele re
çirebilir. 

Fakat bununla ne Amerikanın 

ıırh yere relir, ne 1Dlb olar. A~e
rika ve llll'ıltorenin de, borun 
için, Japon~ayı ııkı~tıracak kav· 

votleri olmadıjı anlatılıyor. Harp 
ıürecek, orada da, ozak ve çelin 
yıllaran iıtediii maddi maoevi da 

yanma, hazırlanma, kavvetleome 
~a~ıtalarma aabip olanlar kazana· 
caktır. 

lnsaolıiı, görülmedik acılar bek· 
liyor. 

Arıyorum ••• 
.... ~!"'~'· Paa!t~ır.te .t~m~~~dılc~e'k uı., Haydı.rpaşa Liseıijimnas· 

~iiln lf• yaıaaaıı 1çin Aılan· tik muallımlerinden Kemal 
tıktı ve Avıopada da var olmaıı • f k olup 

Kaltaotlu nun re ı ası 
.-,ttır, halen Adanada bulundujunu 

J•ponyanın ralebe. çalmatt • B V 
1'1aaa Filıpio adalarının, yahut Bir· istihbar ettitim ayan e-

>ı ~~,''Yanın . itraline d.jiİ, ~manja. cihenin Bugün matbaaıında-
ıı .. itaruıer.ylt y•• term•ıa• b•i· ki adresime müracaata •. "''JI ·La._ 
:1"f"· "-ik~n uf eri, . ıadece · 14.16 18· 20· 22 

· il ~~ bl~aiyetile -~aaılao~az.. ___ ..:,.:..:..~------
81iltere11in Avrupida Almanyayı • 

·~ .. ~fr .. ~. d• lhiındır: Lı · 5··8 n d e rs ı 
Burna içlla bQ sonuçlardan çok 

·:~~:ı:"ı.:1~1ı1 :.~;:·•::: .. ~: Gram of on plaklariyl e 
,. "f ~••••yayı Ra.,.ya ezdirmesi, lnıilizce, Fransızca oe· 

. 
0 

trbaktaa "'ikmı .. ır. · Amerikaoao, Almancayı ça6ıılc,, kolag 

Harp malze-
mesi yapan - .....__ 
fabrikalar ge--ce gündüz ça. -
llttırdacak 

Müttefik dev. 
Jetler başku
mandanlığı 

Ruzvelt, bu meseıenfn 
mUz•kere edlldlQlnl 

aörledl 
Nevyok 17 ( a. •·) - Ruıı:. 

velt ve mflıavirleri, zaferi temin 
edecek r•niı bir plinı bıtiımt te 
u;raşıyorlar. HilkOmet bar. 
bin uzan ıüreceii fikrindedir. 811· 
nan için de 10 milyonluk bir ordu 
kurulma11 diifilnDlllyor. Harp mal· 
zemeıi yapan fabrikalar i'ICe filrı
dilz çahıtırılacaUır. 

Vaıinrton 17 ( a. a.) - Raz 
velt mıbvere kartı çarpııan mem. 
leketler ara11nda aılı.ert kuman• 
daohjıa birleıtirilmeai meselesinin 
müzakere edildiiini söylemiştir. 

Vaıirrton 17 { a. a.) - Ruı
velt, iyan meclisinin aıkerlik 
enc\lmeninden, askerlik yaıtD1n 
214-19a ,_...........,_.......,. 
tir. BayleUlde, .ıJAla altma alma· 
cak ulrerlerin aay111 2 milyon 400 
bin artacaktır. 

VaıiDrton 17 ( a. a.) - Mü· 
mHıiler mecliıi, Ruzvelte harp 
zamanında fevkal&de ıellbi1etler 

veren kanana kabul etmittir. Böy. 
lece devlet relıd yabancılara ait 
7 milyar dolar dejeriade bOyOk 
bir serveti kontrol edecek ve ya· 
bancıların muhaberelerine ıanıör 

koyabilecektir. 

Birleıik. deoletler - Ar jantln 
111;;nan6etleri 

Boenoı. Ayret 17 ( a. a ) -

• 

Horada aaoıldıima röre, mu 
ahedenin beıhca hüıtOmleri şun· 
lar olacaktır: 

lrandaki bütün mOnakaJlt 
va1ıtaıından istifade edılecektir. 

lrana Britaoya ve Sovyet aa 
keri kuvvetleri yerleıecektır. Bri 
tanya ve Sovyetler Birliii lrantn 
dahilt iılerine karışmayacaklardır. 
Beynelmilel durum elnrişli olur 
olmaz Britanya ve Sovyet kıt'a · 
ları lrand.a çelıit•celrlrrdir. 

Arj ,otin devlet reiıioio muavini 
Kaatıllo, Birleşik Devletler ve Ar 
jantin münaıebetleri hakkında de· 
miıtir ki ı 

« - Amerika Birleıilt devlet
leri tarafından yapılan teklıflcr 
g.,n kiouoda Riyo dö Janeyro'da 
topl11nacak olan ba,iciye nuırları 
koorreıinde iocelenecektir. » 

lngillel'etl• geni harp 
kredisi 

Londra 17 ( a. a.) - M.ıliye 
nazırı, lvam kamarasında bu yılın 
harp ınasrafları için bir milyar in. 
l'ilız liralık yt ni bir kredi açılma· 
ıını İltemiı ve demittir k.i: 

« - ŞimJiye kadar yıpdan 
herp matr~fıarıDın totarı 8 mdyar 
300 milyon lnıilia lirasını balı11aı · 
tar. Son l'Ünlerin harp maarafı 

ründe 11 mılyon 750 bin lo,. liz liraaına 
çıkmıttır. Bunun 9 milyonu cephe, 
rori kalanı da dijer harp servis

leri için harcanıyor. Muratlar 
ltadce taJuiıı;aJ-iai ..... e.r. HükA· 
met )'9DI ıu,,...tı_f teda.,aJe çıka· 
racaktır. Verıi mOkellefleri ba 
kıymetleri ıatın alabileceklerdir. 
Bu ıaretle birikilen paralarını mu· 
vakkaten yatırdıkları ba kıvmet· 
lerle, ileride v&11tah YOrf'ılerini 
ödeyebileceklerdir. » 

Avam kamara11 yeni kredinln 
açılma11nı kabul etmittir. 

Japon harp hüdceıi 
Tokyo: 17 (ı.a) - Mtbualar 

mecliıiyle lyan ınecliıi 2 milyar 
800 mılyoa yen tutan b~rp büdca. 
siyle 4 milyar 600 milyon yen tu . 
tan umumi masraflar t: üdceaini İt· -

« 1900 aenesi ıüphe yok ki 
burü"den daha rahat bir samandı. 

Eıelttrik vardı, kalorıf dr vardı, 
timendifer, otomobil vardı. Hülb" 
modern konfor denilen her fe)' mev 
codda. Yalnız tayyare ve radyo 

1 yokta. Tayyarenin faydaııodan ıl 
yade zararı olduğuna lı.aniiı. R<&d 
yoya f'elınce ba faydalı bir ke,if 
olmakla beraber rramofoa baııun 
yokluiuou hisaottirmiyordu. » 

Franııılar Avrupa harbi başla 
yıocaya kadar o zamanın haeretl 
ile vakit l'eçirdileır. Muharebe b •f 
Jıvarak F l'ao1a bozıuoa atrayınca 
eJki zamanları arıyanlar blr kat 
daha arttı. Bir Fran11z J'Uf teıioin 
yazd t na röre ıimdi Fraoaıalar 
1900 ıeoeıini d•iil, daha eski za 
manları ha1retle anıyorlar. Burün 
1830 senesi ldeta moda olmuıtar. 
O zamanki ıarlular ıöyleoiyor, o 
zamanki piyesler oynanıyor. 

Eıkl zaman haaretl yllztınden, 
ıon sen lerde ıahoeden ç.-kilmiı 
olan Cecil Sorel, Yvonne de Bray, 
M ıtir ruette yenideaa bil yük raib• t 
kazanmıılardır. En çok oynanılan 
piyoler de Ladam O Kamelya, 
iıd ökıüs çocuk a-ibi ffl}'lerdir. 

Mac•ristan Amerlk•ıa 
harp llln etti 

Bad•peıte 17 (a.a }- Macariı 
tan, Bırletik devJetlere borp Ula 
etti. 

Franaada kömUrsUzfUk· 
ten kapanan fabrlkalar 

Vıti 17 (a.a )- Hülr.Oaaet .. ö 
.er.aaaüt•• W•pil l.JwikaJarm 
21 ilk~inuo 1941 den 4 sookinun 
1942 ye kadar kapatalmaıını karar 
laıtarmııtar. Bu tedbirin dııında 
kalacak ıınayi 111üe11eselerl, elek· 
trık labrikalarile yiyecek maddrle· 
ri yıpan fabrikalar ve maden ocak 
!arıdır, 

tifakla kabul etmittir. 

ler • 
12,45 Ajanı haberleri. 

Jar. 
13.00 Müciıu Beraber Şark .. 

13.30/ 
14,00 Mü:aiks Karışık prorra• 

( Pı.) 
18.00 PrO&Tam, ve memleket 

aaat ayan. 
18 03 Müzik: Hüuyr.t, Hkaı 

ve Kürdıhbi.caıkir oıaıı.amlaraodaD 
ı•rkıler. 

19 00 Koou~mı (Derdleş• n• 
ati). 

19,lS Mll;ilu Çil'&&& Hurıları 
( P,.) 

19,30 Memleket aaat ayarı, ye 
ajanı haberl,.ri. 

19,45 K· nu,ma ( U'a~al Eko· 
noml ve Arttırma karuaıu adına 

Af ,on mebusa ve C. H. P. 
Umu1Dt idare Hey.-ti azaıındıın Şev• 
ket Raıit H ,f p ilu) 

19,~.S Halke11leri folklor aaıtl 
- Çorum receıi. 

20 IS Radyo razetto•i. 
20 45 Maziil: F .. ıl heyeti. 
21,00 Z•raat takvımı. 
21,10 Müı k: Fuıl h•yeti pror

ramının devamı. 

21,30 Konoıma (Ş ir Sıtaf). 
21,45 Milıı: • k: Radyo S ·nfonl 

orkeat .,.,, (Ş f. Dr. Praetuıiu ·). 

1 • A. Glıuouadl: 2 • İnci H• 
renad 

2 • 0>1orak: Violooıd kor ÇU• 

toıa (Soli•t: Zirkiı ). 
22 30 Memle\tet uat ayan ve 

Ajanı Haberleri: Ziraat, Eebaaı -
Tabvilitı 

Kambiyo - Nııkat bonua 
(Fiyat). 

22 4S MBzilı:ı Casbaod (pa.) 
22,5~} 
23 00 Yama ki Prorram, ve ka

panış 

(TAKVİMi 
18 Birinciltinan 1941 

PERŞEM E 
YILıtfft • A Yıll Giin: 3S2 Kuım 41 
R11ml JlS7- Blrloelkln11a 5 
Hlcrl 1560- Zilkade 29 ltalga geniden par• 

6astırıgor 
Romaı 17 (La) - Yeniden 1 Ba ı 

500 milJ'On liretlik Uiıt para baı. ıece Nöbetci eczane 
hrllmaaı kararlaıtmlmıştır. Bu ted. '-.&::.:.::;._ ________ _ 

-
birın al1D1D&11na ticari zaruretlerin Halk eczanesi 
a,.b,.p oldatu bildırıliyor, ( Tarsıu k~p1<1nda ) 

1 ASKERLiK =ı Uzak doğudaki stratejik baskın 
Üç senedir ıürea ve faket yalnız Avru~a· 

ya ve pek az miktarda Afrikaya f11Dıl o•duıo 
için mevıii olarak mütalia edilen harp !•P00 • 

ya ve Amerikanın karı4ma1il• ta• maoasıle 
bir dünya Hvaşı halini almıştır. • , 

Artık yalnız mesafeler n kavvetler ıtı~~· 
. d . 0 oumulü ata· rile deı· il barbıa evamı, neuceaı 

' · ürütmete ••c· bariyle de çok ıenıı mütalia y . 
L QzerJnde fa buruz. Artık ıu veya •a mevzii . . . 

veya banan anlatmaıiyle harbin aoaa erecerını 

dBtnnemeyia. le ki 
Şımdi dilıiloecejimiz, moazza• ayna ara 

malik ve· fakat ukert buarlıj'ı yıpmamıı~ ~de· 
mokrat veya entifaıiat devletlerin, ~·~eıa ba. 
:aırlıiını yıpmlf, ilk darbeleri indirlD1f u dar· 
belerin avantljlarını ele ıeçirmif ollımanları 
karıııında naaıJ toparlanıp, naıal kartı koya. 
caklardır. 

Ba toparlanıp 0111 koymayı mukadder 
örilyoruz. Zıra demokrat ve antifati•t devl~t· 

~rın inaan ve malaeme kıynıkıarı kadar d~n
ya Qzeriode oyoadıkları rolle~ de bo~u lmır. 
dir ve uvaı benri safhaya r•rerae 11r1ın, to
taliter devletlerıo kazancı Japonl~rı.n ılk da~· 
belerind• oldaia ıibi ~· kadar ~zıcı ve kahır 
olaru olaun demo~aaı c~pbuının aoa puça
ları üzerinde müea11r olaııyacak, onları yıkıp 

deviremiyecek tir· 
Binaenaleyh inaan adedi ve malzemece Ilı· 

tllolük dalma ba tarafta baki kalacaktır. it ba 
malzeme üıtüulüiüoil kıymetlOAdirmek, ona 

ırlanmıf. canını dişine almış ya ınüst L't h 
._ - • a .. ı Y• ür yeımaıı; veya olümden birini tercih t L 

. k ·ı l e me.. za • 
ruretme aı o muş bolanduğona ta .. vvur eder. 
1ek bui'ün şu veya bu edanın i•r•li . 

b "' nıa, ıu ve ya IJ IDıntakAD ın ele a-eçirilınesin ·ın 
0 

t • ü 
· d la - · e ıce z .. rao e çok faz muesaır olamıyac ö 

1 A L • L . d d... . · ·Dl an arız. rı caıı. elverır aı e ıg-ıaıız i'İbi bu t ~ .lit 
hazırlık vücuda retirıl~ biıain ve do~' ~ lave 

. a.oarat r 
da totalıterler lıadar canla baıla döiüıalin. 

••• 
Oalan ıeyler bu bakınıdan miltalla edilin

ce J ipon harekitını timdıhk. ve tam n louiJe 
bır cıtralejık b111un» olaralt tavsif etmek ıc•p 
eder • Bu bulun m ü k e m m • ı surette 
bazırlanmıı, D?i.ikemm•l surette tatbik edıJmiı, 
meyvaluını vermil ve tesiri d.- belki bar. 
bin .•onuna kadar 1öıter111iş b11lunaca1Ltar, Fil· 
bakıka J.-poolar yalnız çok ltabramaDca hare . 
ketl!rle. . PaıifıkJeri lorıliz ve Amerikalıların 
borun açın balz olduk.lan remi llatü11l6iOnO or. 
tadan kaldırmakla iktifa etmeaıitler birden ve 
111u~telif c~pbelerde,. J•ponya1a yakın Paıifik· 
teıı.ı Amerıkan Oılerı, Malaka yaramadaaı, Fi.i· 
pin ~e ~oroeo'da yaptılr.ları ihraç bareketlerile 
kendılerıoe hem ıenıı araai ve hem de boa. 
dan daha mühim olarak ıatlam bir daram te 
IDİD •tıniş iÖ•Üoll)Or. 

Malaka yar1mada11n l~rıli Slnl'apuran dllf. 
mHİni veya biç dejilH mubuara edilerek ebem· 
miyetinin tabdıd edılmeainı lotıç edecektir. 

men Amerika Birl•ıik bü11.Qmetluine ve or.ao 
ıonıaz kaynaklarına hiç bir darcıe indirmıı ol· 
mu yor. 

Bet menedir harp içinde bulanan ve yıp· 
raaan J •ponyaDıa kıırııın.a henüz ıt ferbeuiıi 
ni yenı yapmıya bqlıyan Amerika çıkıyor. H. rp 
talihi ancak Amerikanın tam aeforberlirınden 
aoora münakaşa ediıebiıir. YolLıa borünt.11 ba• 
rekit Amerikanın müteakip barp f.aaıiyetıerini 
çok rüçıeıtirmelı.le b.raoer netıceyi tayin et• 
mekteu UZ&ktlr. 

K.t h Almıan ilerlemesi de prkta duraıuı· 
tar. Ba durmanın möhım lmiılerıocıen birıııoıa 
kıı olcıaru anohaklı.aktar. 1-ak.at eter baaıın&ar 
araıındalı.i f.rk çok hhir oluraa o ~akit lııf 
daroarucu bır QDIDr ulaıalr.tın çıhr. Buaku 
Raalaran ıon zamanlarda de11amlı olarak. lı.arıı 
hücum yapt1lılar10a ve bırçok yerleıae iırrıe• 
meıer kaydtttiderine ıöre burada oıaıt.1 de ol· 
.. bar anıvueoe hu•ııl• J'elmıı oea.ektır. O 
halde bu ourl'on aeuto., yıı:oı baıırııatar ,,. 
t .. kıller yap•rak Öoilaıtızoei.t yaıcıa volı.U• ffll 
...... mabtomel Atman ılorıleuıeıının ae l>•y&l· 

aıs ve ıartııs ol.ıak bütün Ruıveyı \le Y aaıa 
Şork.ı İbtav& edobı.eceı n'1e baa.kıy&e teıedaud 
•d.lebiıir. 

Akıi oJarak Lıbyada lııriliıler biras daha 
iyi sevk ve icıare rö.terere" Ş mati Afııka7• 
tamamen ele ~eç r.r ve Y altın :t>arkıo .. t ~hk.•· 

d d • (l ) dab.I mu ım na ın allı ran.ı.. C•pbeıerio• Al 
ltuvvetJer Yıfabıtırlerae tu taraf&aa oa mÔn 

itte y ,. ga k . . il. 
1lt .. i · yıUanil bitilıdt, ' etki düo· oe işiniıden, oa tınız n 

~. -,o~larla wılttr·. ;ollamuı. /eilakitlık. gapmodan ~~v~· 
• 411'tdt 'iılulııDak ola&.: . l ileneıek öpenehılıTll· ~ ~- l\llll8ijija ı"elince; RDJ mace· • · • • ı 1 

~-:fMtllDBfliaiô IDJJH,'Alinan niz. l•tigenl~'• mıı,aua 
~io·tau- d6 loıUtwe,i baı....- ' bıoşür aöndeıi~ir. 

orraniıe olmamış milyonlara daiıtmak ve orra· 
oiae etmekte kalacnbr. 

Şimdi hakikate döııellm ı Bütnn lfrallere 
rlfmen Sovyetlerio elinde yiia milyondan faala 
nllfuı, Şanr - Kay-Ş.k'in elJad~ biç dejilıe 
iki ylls milyon oQfaı vardır. Kendi memleket· 
leri için canla batla çalııtıtında 40pbe olmayan 
bıa Qçyb milyonluk kitlenin Amerikaıı ve loıil· 
tere elindeki lmlıtlnlardan iıtıfade ettlrlldltiDİ 
v~ blı.At Amerika ve lnrtıterenlo de ltırbba 
ioaplara altuada Jıpoolar •• Almalar ,.bi bu 

Fılip1 n adaların ın itrah Amerikalıların 
Uıalt Şuktaki müteakip mildafaalarmı rilçl~ı
tirecektir. Bılha ... Boraeonan ifrali J sponyaya 
en siyade muhtaç olduja petrolün teminini im• 
klo dahiline ıokacaktır. Japooyaya yakın Gu
am ribi adaların itıali, J .ponyanın tauro. 
dan meıun kalmuını temin edeeelttir. 

ilerlemeaıu lı.aU bir aed çelı.d•Uf o&.bılır • 
nüııaüzdelı.i İlkbahara kadar bu imkiolaruı haaal 

olması peklll 11>ilınkOodOr. ld ha· 
H d•..:ı..:. tlerio ev"• en • uıiaıı; t(;tauter T n de· 

1 lı.t L. diiılln ka&.nç aı ına r•imt 
zır anma ••• . . mdihk. mukn·•· 
mokratların •• anııf a:paUtrao 1'. . bü ilk 

" ı~ ''Jtı,o.~ , ita1anm~ rnç /. Adanaı M. S•dll~ 
.--. ~bl~., f941 ,de Mıbver te- . Ald•tmlt• Kitabevi 
1111 ta • · Uitfmati .,._bftleHD 

8 7 1
•
18 ...... ,_lae, AwllpUıa ... 1 1 

.. --, ... 

Bunların bepıl de afbiı yakara tahakkuka 
kabil ifler baliue relmiftir ve J ıpon baskını 
bu avantıJı kendisine temin •tmiıtlr. Fakat 
bOtCln butlar Japon aafe,rlni 11tlaaaıt ......... 
ılwaa•alıclır. ÇbiO batla 1.11 aafer&eıe nt-

• - V•tıaıa 
......... ,,nrı 

·ı 'd mavaffaUy•t ibuaalJuı ) 
111et ve ı erı • dü u•af• ttar ve t>aılayan aya 
allı7ııta •••c• b uaar nıa .. aaa• ıe
ba ıöaUllE altmda• ve • ... k 1..,.. •"" 
kilde devam ecleceil dlfllıuere • ....... 



4 
-

··············=············· 1 Operatör ! 
i Or. Hasan Sadi Sözütek i 
1 Fransanın Nansi Tıp 1 
• Fakültesinden Mezun • 

İ Herolln Hastaıannı 13,30 dan itibaren 1 
1 kabul etmektedir i 1 Muayenehanesi: Karasoku Terziler Çarfııında No. 97 • 

·············=·············· . -
iLAN 

Belediye Riyasetinden: 
Kahve ve Gaz'no\arda kullanılmış ve kirli iskambil klgıt

larının istimaıi Beltdiye Encümeni karariyle men edilmiştir. 
Aksine hareket eden Kahveci ve Gazinoculardan maktuan 
on lıra baf,f para ceznı alınacağı ilin olunur. 1519 

BUGON 18 Birincikinun 1941 

BUGÜN. MATBAASI 
Cenubi Anadolu'nun en son sistem maki
nelerle çalışan yegane matbaasıdır. 

Bir Defa iş Yaptırırsanız 
1 

Memnun Kalacaksınız . ..________ _...,, __ ....... 
Dışarıdan ipariş Kabul Edilmektedir 
Biitün Malzemesi yeni, Harfleri çe itlldir 

. 

ASRI· sı~~ıt11ADA ÇAKICI EFE ~omanı Çıktı . 
BUAKŞAM Sufltıre 

2.30 ~ 8.30 
Motina 

Sinemanın en gUzel kadını HEDEY LAMARR 
• Sinemanın en büyük artisti SPENGER TRACY 

HJt rasıa. ebediyen unatom yac•~ • oıx nefis bir şaheser yarattılar 

Türkçe Sözlü 

Fiyatı 100 Kuruştur 
Tafradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kurut 

Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

P o s t a i 1 e Gönderilecektir • =:=:=::: 
Bu~Kadın Benimdir 

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 
iLAVETEN : RıeınıkOI MDD<ü MAV'IUS 

---;;::::=::: p;;p·ea~~"~onmôü;ı;ri ==-- Yılbaşı Biletlerini Horozoğlu'ndan 
!-------------N_,_·k_ka_rı __ e __ r __ po __ lis __ ha_fiy_es_i _.l Alınız. zengin Olursunuz • 
ffff HHffffffffffHff HffffffHffff ................ ff, 1 

1 

....................................................... 

1 Al saray Sinemasında 1 ı Mevsimin en güzel 2 büyük filmden hazırlanan milstesoa programı 1 G lUı ifil lUı ifil m e ~ e o e ~Ü 
ı . -e Ak -ı - u şam -

i Tan Sinemasında Amerikan ve a- i == Bu Aktam == 
1 iKi PlLM BiRDEN 

• GiörOrıııD• • 

ıı Es•arengiz Memleketin Harik:•:ı~lev Saçan Volkanları Balta t pon donanma arı. ı.· 
Giı memif Ormanın Cehennemi Muhitinde Bin bir Macera Heyecan i 

i L._ i [ Baıtar.fı ikincide] 1 daha inşa ettiımektedir. A- ! 
ı ~ Fedakarlık ve Aşk Filmi ~ ı Fakat bugün Bırleşik A· şikirdır ki Japon tezgahları : 

ı 1 lnı ı merikada İnşa edilmekte olan inıaat huıusunda Amerika ı f YEŞJ• L CEHENNEM 1 ı ve bazısı elyevm bitirilmiş tezgahlarına bu derece geniş 1 
ı ITTı . 1 bulunan 2100 er tonluk 125 biröıçUde rekabet edemezler. 
; ı muhrip, hizmete girer girmez, En nihayet denizaltı hu- : 
ı BOtün Kalple de Aşkın Ateşini Bütün Varlıkla· da lnklsarın ı vazıyet daha ziyade değiıe· susunda Japonya, Bırleşik A· : 

- 1 -
TebllkelMden Heyecan. Aşkın Neı'e, Multlıı 

Hayal Verdiii Bnyllk Film 

HUsar Aşkı 
• 

- -

Badapeştenin rOya dola sablllerinde 
Aşk ve ihtiraı Romanı 

-a-

• 
- . 

ıı isti ahını Ganlandı an ı ccktir. merıkaya karşı üstünlük id- ! 
ı Torpidolarda müttefikle· 1 f d • 

ı Joan B.lln.t - Dougles Farıb•nks ı dia edemez ki tara ın e· ! 
rin üstünlüğü daha azdır. • . . . ; 

Sinemamızın bin milıkilltla retireblldlği ve Aınerlkada bir &fili• 

mütemadiyen göıterileo Aarın Markası Puamont 
ı Tarafından Yaratılan Mevsimin En Muazzam Filmi ı nizaltıları adetçe bırıbırıne • 
; _ 

2 
_ ı 107.500 tonluk ve 398 topla : ; ı mUccbbcz olan 77 Japon tor müsavidir. Bunlara, mükem· • 

+ Kudretten Mevzuunu lnkisardan Heyecanını Mücadeleden hararetini alan ı mel bir halde bulunan 15 : 
• pidosuna karşı müttefık 100 • 
ı } H d } ı Felemenk denizaltısını ve Rus • 

i 1
- Damga 1 ay ut ar :J l torpido muhribi çıkarabile- •

1
• 

ceklerdir. Amerikanın eski !arın bir düzine denizaltısını ; ı tipte 100 kadar muhribi var da ilave etmek icap eder. • 
; CHARLES STARET Tarafından Macera ve dehşet dolu film ı dır. Bunlardan ellisini bun· Maamafib rakamlara ba· i 
ı p, k Yi ı bir •ene evvel İngilttreye karak müttefıklcrin kolay bir • 
ı Ptk Yakımla e akında ı vermişti. Jeponyanında niza- üstünlük temin edecekleri ! 
ı TOR K Ç E S O z L O ı mi yaşı doldurmuş ô8 muh· ileri sürülemez. BirleşikAme- ! 
ı R b son· Adas ı ·b· d r ,ikanın harp gemilerinden • i ı- o en ıı i rı 

1

F:~:tı Birleşik Amerika, ehemmiyetli bir kısmını At- 1 
:""""""""""" .... """"""H••••ffff-- yukarıda tonajını yazdığımız lııntikde bırakmak mecburi· • 

125 büyük mubripten başka yetinde kalacağını unutma· ! 
1700 er tonluk 68 muhrip nıak ger ektir. İ 

Film Şirketinin En. Bllyük Filmi 

Yıldırım Alayı 

eaş Rollerde : Joen Bennet - Randolf hott 
Her Göz!i Karart,n . . . Her Gönlü _ !!llyllliyeıı : . . Her 

Kaleyi Feteden Mey9imin Biridk f"ilmi 

Pek Yakında Pek Yaktnd• 
ZARAH LEANDER SINEMAMIZt>A 

KRALİÇENİN KALBİ 
T. iŞ BANKASI : 

1!!1--------·------------·ı ············-···· Fllmlndo ...... "-· .......... 
• 

Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLAN! 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
iLAN 

Halkevi Reisliğinden: 

1 

K E ' 1 D E L E Rr 

1 Şa6ııt, 4Magu,3Afastoı,2/ldneiteırin tarllılerlnde gapıl,,. 

1942 iKRAMiYELERi 

As. Has. Dahiliye fefl 
Birinci sınıf iç hastalıkları mütehassısı 

Haatalerını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 
kartııında 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. 

15/Birinci klnunda açılacak olaıı resim Ye fotofraf ""' 
ıergiıi, iıtirak edenlerin azlıtınclan dolayı 25-12.941 tarllahıe . 
tehir edilmiştir. Bu •ergiye lttirllc etmek iıtiyenlerin 22-12-941 

akşamına kadar e•erlerini Hallcevine retirmeleri rica olunar. 

1 Adet 2000 Liralık = 2000. Lira 
3 " 1000 " - 3000. 

" 
2 " 

7SO .. - ısoo. " 
3 " 

500 
" - 1500 " 10 250 - 2500. .. .. .. 

40 
" 

100 .. = 4000. .. 
50 .. 50 .. = 2500. .. 

200 .. 25 " = 5000. " 200 ., 10 .. - 2000. . -
" 

TUrklye it B•nk•••n• p•r• r•tırm•kl•· y•I· 
nız p•r• blrlktlrmlt ve f•lz almıf olmaz, •ynı 

•nd t•lllnlzl da danamlt ·oıura11nuz. 377 

Muayene aaatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 
1368 1 - 15 

Fiat Mürakabe 

Komisyonu Reisliğinden: 
18· 12 ·9 H perşembe gününden itibaren korunma dahil 

bir çuval, çııvalsız un fabrikada 10 lira yetmiş kuruş bayi
lerde bir çuval çuvalsız un (l 1) on bir lira JO kuruf, yine 
bayilerde ya• ım çuval çuvalaız un S60 brş yüz altmıı kuruı 
ve bir kilo un (it>) on altı kuruı 6zerinden satılacaktır. 

1521 

1 LAN 
Zayi Tezkere 
Askerlik tezkeremi zayi 

ettim Yenisini alacatımdan 
eski•inin bUkmü olmadıtını 
ilin ederim. 

Alidede mıthalleıind~n 
~ ı S dotumlu Kadir ot. 
Mustafa Ôıeılalor 

1520 

1518 

Klralak Ev 
iki kOçilk oda Oıtte, bir ocle 

altta, tatlı ıu tıılumbııııoı ve elek. 
trilt teıi1atını havi cadda llıerincl• 
ve oobze hali ile ka11plara yalua 
bir ev lı.lralılı.tır. Matbaamız Mil· 
rettipliiine IQralmuı. 

la tl7aa Sahibi ı Cult OllAJ,. 

N .. rl7at Midi .. ı Anlıat 
RllM YAVIAoOul 

..,.llldı .. Yar • (1IOCl0Nllle,. )ı q ..... 
. . 


