
8afmuharrlrl Cavit ORAL ----
CUMA 

19 
Blrlnclklnun 

1941 

iDARE YERi ı Yeni 
l•ta•1on caddHI • A!!•na 
Telefor. 138 • p.,.ı. K. 4if ---
Abone ı Y ıllılt 14. A oı 
aylıi• 7, •11ılı 125 Kr. -

' Havada kuvvetli olmak, c~plıeler fİ· 
bi gerileri • de emniyet altında tutma'k 
demektir. Tark vatanının emniyeti bizden 
bol kanat ve uçucu istiyor. Kurbananm 
Hava Kurumuna vermekle bıı iıtcğ'e ce· 
vıp verebiliuiııiL 

Yalı 2 No. 400 
han .. rtıarı idare il• 

kararıa,tırılır. 
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Başvekilimiz bugün s~at. 11 de Ankaraya 
müteveccihen Mersf nden · Ayrı-lıyorlar 

lngilit Sporc~an Dün Şehilmize Geldi 1 :ni~:.:~~~'!b::~.::"d: 
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[ Honululu baskın1 Romel ~ 
ıe:-=-

0 r d Usu 
....... r.-. .......... 

çevriliyor ----------
Mihver Libyada 

tam bir ricat 
halinde 

lngillz kıtalar• Der 
neye 50 kUometre 
mesafere yaklat· 
tllar 

Ankara raıiyo gaıtt•si - Ka~ 
bı';; res.ni teblığıne gbre, oatı çö 
AA.~· 1nıh.,er ııv9'1•ri lw w 
rical h•lındecır. liaaa&anlD ._ce1111p; 
batıaındaki ,mihver_ cc phesi her ... ta· 

•raftan yarılmııtır. .c. • • •• 
· General Roınel kavvetlerıoı 
takip eden Britanya kıtalara 50 Jıi 
lometre ilerlemiıler, tank ve &mo· 
törlü birlikler de bu kuvvetleri ce 
nup cenahlarından • ~e arkaları~· 

• dan vurmağa başlamıştardır. Sır 
H ı nd tümeni, bugüopü ric'atı te· 
minde büyük bir rol oynamııhr. 

lr giliz hava kuvvetleri Romel 
ordosuoun çekildiii yollar üzerine 
hücumlarda bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar lıkenderiyeye 
getirilen esir miktarı 8 bini •t· 
maktadır. Bunun 3 bini Almar.dır. 

Gelen haberlere göre, lrıgiliz 
kuvvetleri De•ne'ye 50 kilometre 
mesafeye yaklaşmağa ~u~affak ol
muşlardır. lnıiliz motorlu ve ta?k 
kolları bütün Romel kuvvetlerıni 
çenber içine almak üzere bolunu· 

yorlar. M ,_ 

Derne yolu henuz ır.apanma· 
maH• beraber, Arızalı olan bu ~o.l· 
dan Romel'ın büyük kuvvetlerını 
çekmesi roüaıldln görülmüyor. 

Ciyala vahasından şimale doğ 
ra ritmekte olan lnıiliz alnncıları 
Romeli zor bir duruma sokmuolar· 

dır. 

Mısıra bir cok Ameri-
. ' 

kalı . teknisyen geldi 
Haz1rlenan proje ile, 
Mısır bir fabrika mem 
leketl haline konaalacek 

Kahire 18 (a.a.) - Mısırı bir 
f b 'ka memleketi haline koyacak 
b~r 11 

rojeyi tatbik sabasına koy· 
kpütere bir çok Amerıkalı tek-

ma . . p . d 
. Mısıra relmıştır. roıe e 

oısyeo diaer harp malzemete· 
tayyare ve • . 

t · ve mabıyetle · 
rinin lnşa11, nıoıı ~11 btelif İf 
ri bildirilmiyen dırer mu 
ler vardır. h 

Bu proje, uz•k ıarkta mu a· 
rebe başlamadan önce hazırlanınıt 
t Sivil ve asker binlerce Ame• 
r~~ah teknityen ve işçi Eritreye 

_ d "lıni•tir Eskiden halyanlara 
ron erı ~ · . . l 
ait olan bu müstemleke ıımdı n· 

rilizlerin idaresindedir. 
Bir Porteklı: vapuru 

baterlldı 
Lizbon 18 (a.a.)- 5000 tonill 

tolulı: Portekiz )ilk vııpuru Kanar· 
ya adaları yakınlarında batarılmıf · 

*"· 

geçirmekte bulunan 

B .. ... l M .. y 1 n Bat"ekıtimiz 

u gun J Ç e u h t elit i ::;::::,::~~~~=~!·v:~ 

l
ning_ilizle-,fe karşılaşıyor :=:.~:.::~:·~=~~:!~ 

ya müteveccihen hare-
ket edeceklerdir. 1 Misafir 

Atatürk 
Aokarada dört, lıtınbulda iki 

maç y11.pın loriliz ıpoicu!arı dün 
akşanı sı at 18, 30 da Toroı eks· 
P"ui!e fıtanbuldan ıebrimize rel· 

sporcular bugün 
anıtına çelenk 

saat 11 de 
koyacaklar --- Rusya 

ınitler, farda hükOmet erkina, la· 
rilla koıoloıluju, ıpor ajanları, 
beden terbiyeıi ıııükeUefJeri, spor· 
culer ve halk tarahndan karşılan• 

mıılardır. Adana böll'Hİ adınu 

lnriliz sporcuları kafile reisine bir 

( Devamı ikincide ) 

Japonyaya taar---ruz mu geçecek? 
... , ............... ı1a:ı .... -.;ıı_ 

Çuog · Kırg 18 (•. a) - M" . 
oi'a radyoJuoun SJvvl't rad)OSUn 
dan alarak verd ı ğ- ı tıi• h<tbere ırö 

re, uzak doğuia Sovvet kıtaları 

arasl!lda geni_, ôlı, ü le bir har~k t 
vardır. liu hareketler çolc manalı 
görülüyor • 

Almanlar 
Mojaisk'i 
boşaltıyor 

Moskova • L.,nln

grad demıryolu i•· . -
lemeğe başladı 

Moskova 18 ( a. a. ) - Bu 
sabahki Sovyd h blı ği: 

G·ce, kıt&larımız bütün cep
lerde düşmanla ça• p•şmışlardır. 

Llltvn'd" Rornel arıla.una çfn'irrrıek ür~r• oları lntiliz tankla,.ı ' 
------....::::::::::::::====------------___;~~~--

Mo•lıova 18 ( •· •·) - Res• 
m~n bi\diri\diiine ıöro, Sovyt t 
kavvetleri Kalinin'i reri aldıH•n 

sonra Alman kuvvetlerinin bakiye· 
leri• i Valday trpelerıoo doğru 
püıkürtüyorlar. Bu ~ö'g-ede hırrp 

eden s,vyet ordusu 6 piyade tü· 
meninden mürek~ eatir. 

To•yo 18 a. al- Frar.ıız Hin
diçioiıind"'ki hava aıeydanlarından 
hareket :eden bllyük bir Japon 
bomba tayyaresi teşkili bugün 
Yunnan eyaletinin baş şehri olan 
Kümmnig'o karıı kitle •halinde 
akınlar yapmıı ve şehrin askeri 
bodeflerini tahrip etmi~ tir: 

Ayrıca Çung. King'in Franı~z 
Hindiçiniiini istila için hazırladıgı 
kavvdlere de aiır darbeler vurul· 
muştur. Bütiln tayyarelerimiz üsle· 
rio• dönmiiılerdir. 

Tokyo 18 (a.ı.)- Japon bah· 
rlye nazı•hğı, Japon bahriyes"nin 
tayin ed ı lmiyeo bir yrrde 3 düş 
man denizaltısını batırdığmı ve bir 
Japon destroyerinin de bu muha· 
rebede batırıldıiını bildiriyor. 

Siorapar 18 (a.a.)- Kedab'ın 
cenubunda Vaylesye eyaletınde bu· 
lunao kıtalırımız rece paı lak bir 
surette ııyrılmıj-a muvalfak olmuş· 
lardır. Krayo'in cenup doğuı.uada 
yeniden ttşltilitlanı)otlar. 

Çun Kınf 18 (a.a) - Büyük 
Britanya elçiliiinio tebliği: 

Honl'·Konı da düşman bom· 
bardı mantarı ıiddetıeomiştir. Fakat 
pek az basar olmuııur. Adaya düş· 
man askerinin çıkarılma11 ihtimali 
ne kartı büyük bir uyanıklık rös· 
teıiliyor. 

Vaıiorton 18 (a.a.)- Hırbiye 
nazırlı(ının dün rece fOÇ vakit 
neşredilen tebliii: 

Filipin cephesinde Amerikan 
kuvvetleri vazıyeto hakimdirler. Vi· 
gan ve Legaspi böırelrainde az 
miktarda düıman kuvvetleri daima 
bücumlarımıza maruz bulunuyorlar. 
Hava ve kara kuvvetlerimiz ıabil 
açıklarında bulunan düıman remi 
Jerioe de hücum ediyorlar. 

Havayda düımanın yenid'n 
hiçbir faal yeti bıldirilmemiştir. Di· 

ier bö'relerrlo düşmanın harekat 
da bulunduiuoa dair hiç bir ha· 
ber de relmemiştir. 

Tokyo, 18 ( a. a. ) - Japon 
tebliği: 

Luzon adasının ıimalinde Apar· 
ri'de karaya çıkarılmıı olan jJpon 
kuvvetleri bir düıman hava üssünü 
itral etmişler ve şimdi cenuba 
dotra ilerlemekte bulunmuşlardır. 

Dit•r taraftan bqka bir Japon 

UZAK DOGU'DAl 
MUHAREBELER _ı 

Yunnan'a 
Japon hava 

hücumu 
FIUpin cephe•ınde Ame-

det1i değ-ildir. Hasar az ehemmiyet 
lidir. 

Londra 18 ( a.a. ) - Hor g 
Konr valisi, hslia:ı olaı81ı için J L • 

ponların yıptığı ikinci bir toklifi
de r•ddetmiştir. 

Andaman adaları 
ZDP.ledilmedi 

Ranrorı 18 ( a. a ) - Anda. 
man adalarının J •İ:>on kuvvetleri 
tar~fından zaptedildiği haberi ya· 
lanlaıoıştır. S >n babe lere -
b 

gore 
u•ada durum iyidir. 

Lon°dra 18 [a.a) - Mosk,.,va 
radyoıanun bıl 1irdij-ıne göre, Ka
lioio muh:ırebesinde A l m a n la r 
10000 asker 'lcaybetmiılerdir. 

Berlin 18 (a.ıı.)- Alman teb· 
liği: 

Ş nk cephesinin merkez kesi· 
miode bava hücıımlarımıı düo de 
düşmana insanca ve zırhlı malze 
mtco atır kayıplar verdirm•ştir. 
(Dığer telgraflar üçüncü 88} fada) rikan kuvvetleri 1 

vaziyete H~klm ~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
tetkili lu1ouu11 Ş•mal batı kıyısı --~ş;;;---....;;..:::===~~~~~~~~~~~~~~--
boyunda Viran bolgesınde düşman B 
mukavemetini kırmak üzeredir. - IUlını<dlaun undan 

Luz.on aaıa1ının cenubunda ka· 
raya çıkmış olan Japon teşkiıleri 

Leğaspı'nio şimal batısındaki böl· 
reyi işlal ettiıtiten sonra şımal 
istıkametinde ilerliyor. Malazvada 
J ıpon teıkilleri 14 ilk k.inun.:ta 
Vıktorya burouou ve Kra ber 
zabı boyunca mevcud araziyi işgiil 
etmişlerdir. Sınıora ve Kotahboru 
da yeni Jıtpon kıtalar& karaya çı· 
kartılmııtır. 

Fılipindeki tayyare üsslerine 
karşı Japon hava kuvvetlerinin 
durmadan yaptığı şiddetli hücum• 
lıra artık yalnız zayıf düşman teı· 
killerinin AZ çok bir mukavemet 
röstermelı.te olduj-a bildiriliyor. 
Fena hava şartlarma bakmadan 
ordu hava kuvvetleri Melezya ve 
Birmanya cepbesiode şiddetlı hü 
cumlarına devam ediyor. 

Hong Kong hücumlara 
dayanıyor 

Londra lö \ a a. ) _ Çin teb . 
liği, Kanton bö"gesi cenubuocıaki 
çarpışcuaların bi&hasıa şiddeth 0 j 

duğunu bıldiriyor. 

Kovlon·Kantoo demiryolu civa . 
rıodaki bölrede Çın kuvvetleri 

harek.etlerini arttırmıştır. log•liz 
İmparatorlıığ'aoun ve 8irleşil( dev
letlerin yardımile Honi' • Kooı 
kaleıi düıroanıo bütün hücumları· 

na dayanacak kadar kuvvetlidir. 
Honr Konr 18 [a. a) - teıb· 

lii. 
Hoıir-Konr'da rece ıilkOoetle 

reçmiştir. Sabah erk.enden bom 
bardımao olmuşta da o kadar ıld· 

Dinle nme •• 
S "~•btan alcııma kadar durmadan çalışın b:r insanın dinlenm•te 

ha9llı _ ~lıkı vardır, Çalışırken kafamızı, gözlerimizi, kulaklaıımızı, 
YorarızvuMcu umJ~ uzdaki her uzva, kullanış nisbetine •Öre, az vf'yM çok 

• ese a· d · · · k l • Berberin l · •mırcının o tarı, le.ulakları ayaklarından, kafıısınrtarı; 
le · d"" ayak .arı, elleri kafasından, kulaklarından; memurun lı;af~ sı, gö,. 

rı •rer uzuvlarından daha k 1 . gunlua - d • . ço yoru ur. Dıolenmelı.te her çeşıt yor· 
• 8 ıore '"i ıır.. Her zam t ü • mındeıe bajda k an sır ıUl yatmak veya sadtce bır 

Ç 
,1 •tıö d' burup oturmakla yorgunluğumuzu ridertmeyiz .. ·~imizi 

Y .•mız yer e ırak.ıp b" · 1 . 
ima veya IOt<akta ya dızım e evımiz:e felmeıine, ıofrac.aıza oturma• 
yapmak lizımdır... nımız a dolaşmasına mani olmak için başka ıeyler 

Dıolenmej'e ayırdı w 

lır •. Halb k. . . d" rıınıt. zaman bize röritnür bir fayda vermez sanı· 
lenmiş b~ ~d~~ıa ın~~oen bır a?am, işine yeni bir. hızla başlar .• lyi ~i.a· 
Bund '- ç ışma.ı, dınlenmeyendeo daıma dıbı verimlıdır. 

an, uy"u zamanları d d 1 ması neticea·ı ._ ,_ d •tın a, .ıaanın ayrıca bir dınlenme zamanı •yır· 
çııı.maa.ta ır. 

Zamanın çok. d · ı· 1 . . dinlen - erer ı o ması, ınsauı uzun uzun dütüncıürmOı ve 
• .. k mlre ayır~ıiı zamandan faydalanma yollarını ona aratmıştır. De· 
~~:~k ça ışmanın. ınsaoı diolendirdıri ~öylenmektedir. Meıela: k.afaa oı yo· 
e . . tw:l~an _bdır memurun çalışma dalından olmayan bir kitap okuması, 
d~ı.nın b il Je~n e veya batında bir rencber ribi çalışm81ı • bir aıüh,n· 
z~=·n :yır: .. t,or::m~! b:~an1ar1ı kdıtındh~b. ~dehbiyata veya ' mu•İ• !ve_~~ 
· ' - ) met e la ı !Din er çeşit ppor ( srordU~ 
~!:d:;m~~~·:;1,~ore yapması kendilerini hem din!eod rmdı.t :: , hem oe l•Y· 

Kavebaneler, lc.alübler bir bulu k f d•lı 
dinlenme yerleri deırildir B Şma onuşma y11ridir .• Fakat bunl•.r •Jo·u 
havası bozuk bir de . . . odı zamanlarını koyu l•f ara dum•"' ıleb '1 ' 

. . ! 11urcı Üklıioı k•dar ürüıı - 1~ bir lı•hve an~ e 
feçırenlerın ttleri dışında buldukları z f k- ~ u u IJ iıltlarıoa huk· 

k i d y smanı, o•u ku ıın . 
metme 1 zım ır. aşadıj'ımız devirde h: bir . 1 edılaıemelıte, ciın· 
len.'?e ile uyu$u"luk birbiriodeo ayrılmakt~d •;Y ı~:.anl•rı öld:!rmrii 
derıl v~cudumuıa, dimatıaııza faydalı olac~~- veo!ia• iç rah!ıtl ı rı veıe • 
cck şokılde doldurma;ı dü•ilnmeliyiz a· d"bi•idn dediii r bi: • ô aiir 
d 'b" d 1· ., .• ır e ı b 

ı ı e ık bir kum torbasıdır• .• Bu torbadan boıalan kumu tekrar tor a· 
ya doldurmak da tabii d~iildir. . · in 

İnıan makinesi çıılı~dıkça enerii aklirnülltörü boşalmakta ve ıv0 dl • 
lenme de bu akkOmüıitörü yeni enerı·ilerl• tekrar doldurmalı.tadır.. ın en· 
m ı h . · • mecbur olduruma.zo e zaman arını arcarken yenı enerjılerı aramaıa 

hatırımızda tutmalıyıs- B I Z 

-·· -- ....... ,ftırr --· ... uıacaktır, H•ıbi ~•••n•· 

• 
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BUGÜN 19 Bit-incikAnun 1941 

T <® t ıK n ıK o e ır, 1 

Pasifi 
g~ırlUışOeır j 

nasıl 
iki Amerikalı gazeteci· 

nln dikkate değer 
mUtahedelerl .------ -----...... 

1939 senesinde Mega-
mi açıklarında milliyeti 
meçhul bir denizaltı sö 
rünmüş, cıınabi Amerika· 
nıl]. şimal sahillerinde Al
man hücambotlaruıa rast
lanmıştı. 

Daha o zaman işin içinde 
bir kurt geniği sezen iki 
Amerikalı gazeteci kıga· 
/etlerini değiştirerek afak 
bir ıemi ile seyahate çık· 
tılar oe merlc.ezf Amerika 
sahille1 indeki adaları do· 
laştılar. 

H ubin yeni bir aalbasıoa ırir 
miş buluaayornz. ÔaümÜZ· 

deki l'Ünlerde ıimdiyo kadar mov· 

cadiyetleri.:ıi bı lmediıi"imiz, adlarını 
işitmediğimiz bir çok ada isimle· 
rile lı.arşılaşacaıi"ız. Bu arada Ame· 
rikanın en ıtrat•j • k mevkilerinden 
bıri olan Panama kaaalı civarındaki 
adalar da birdenbire ehemmiyet 
kesbediyor. M•malıb bize yabancı 
o'an bu mah•l ve isimlerin lı.ıyme· 
tini, mihverin baş azası nziler, 
ço~ seneler evvel farketmiş, ve 
sessiz, sessiz bu kücük adalara 
yerleşerek « bir ırün ,. için hazır. 

!anıyorlardı. 
1939 ıeneaiode, seliblyettar 

Amerikan makamları, Meyami 
açıl.larmda milliyeti meçhul bir 
deoizalt.uın göı üldüıi"ü, Ceonbl 
Ameıilı.anın şiır.al aabilleriode üç 
Alınan deoiıaltısile bir Alman hü· 
cum botuna raatlandııi"ı ıribi ha· 
berleıi sık sık veriyorlardı. 

o.ha o zaman işin içiade bir 
kort yeniği aezen iki Amerikalı 
ır•z• te ci kıyıletlerıoı cıeııııın:reıı: 

d.k bir ııemi ile oeyıbate çılr.tı· 
lar ve merkezi Amerika ıılıillerin· 
deki adaları dolaştılar. Bunlar 
Y uticao boııaııcda müthiş bir fır. 
tınıya tutuldular. lıı.ioci ııünü 1&• 

bahlcyio karşılarına ilk çıkan Mu· 
jeıs adasına aıifındılar. 

Mokaık•ya ait olan bn adadı 
mevcut 40 Jı.,şiyi ıı•çmiyen bir bah· 
rj i•taS}'OD vardı. Kumandan, Ge~ 
neral Franko taraftarı bir Mekıl· 
l<alı)dı. Teaadülen adaaına düıen 
bu e~nebilere ada11nı ııozdiriyordo. 
E·eil.tr\k ıan\ralının öoündeo ıe· 
çerktn durdu ve işliyen Dizel mo· 
tör:e rioi ılııbarla ııôsıererek; 

- Burasını Almanlar inşa ettL 
Zaten oolar her şeyin iyisini ya• 

•• 

G
azetecilerin ikinci durakları 
y uticao boifazı civarında, 

Meksi<aya tabi, Cozumel adasıydı. 
Yanaştıkları yer, S•n Miııuel; de· 
niıahı!arıo 91ğ1oml\11na pek müsa· 
itti. li. i bır barınak, tenha bir Si· 

h •I, p'aj boyunca seir.iz buçuk met 
re derioliginde uzanan deniz ..• Al 

manlar •n Okyaonso qan eo büyük 
çaptaki denizaltılarının bile bura• 
da barınmaları işten deifildi. 

p ,;j n bir yerinde, dar bir ••· 
bade deniz içeriye doifru ilerliyor 
ve yeni y•pılınış beton bir haogı 
rın öoüne kadar geliyordu. Bn ka 
palı kauılarıo arkasında, geceleri 
ırizlice buraya taşınmış olan 500 
fıçı Dizel motör yaifı vardı. Bu· 
raoın aahibi ka1abanın en nülozlu 
ıah>iyeti ve en büyük tüccarı Os 
car ColdweU'di. Bu adamın dük 
kioıoıo arkasında 200 fıçı Dızel 
yatı daha töze çarpıyordu. 700 
fıç•, yioi 35000 ııalon Dizel yaiı 

bir deoiıaltının Mekıilr.a lr.örf ziyle 
Şimali A...,erilıa ara5tndaki iç de. 
oı:ıi iki dola dolaşmaaını temin 
ed• b '. lirdi. 

Cozumel miiteceuiı rözlerden 
uzakhdır. S ·yy•hlar boraya biç 
niframaılar. Kasabanın bir oteli 
bole yoktur. Ada ıalı.inleri tavnk 
larla birlilıte yataj'a ıririyorlar. 

Bu 700 fıçı Dızel yatı lr.aran· 
lık bir ııecede, bir denizaltıuın 
ııövde•ine kimsenin ruhıı duyma
dan boş•ltılabilir. 

Oıcar Coldwell, ıiyah parlak 
1açlı, N ızi taraftarı, haris bir 
ır•nçti. Vaktiyle ıremilerda radyo 
oporıtönlliil 7apmııtı. Adadaki 

te imanlar Muğladazelzelel 
hazırlandı? tahribatımühim 

==========-=-=-- 33 4ev içinde oturulamıyacak de· 
recede, 601 ev kısmen harap oldu 

Ankara' dan 

yeııine radyo onun dükkanındaydı. 
Ve bundan hiç bir kontrole ti.bi 
olmadan istediii gibi istifade ede· 
bilirdi. 

Coldvell düşüncelerini ırizle· 
mlyordn. Seyyahlara : 

- Harbi Alnıanyanın kazan• 
maoını istiyorum. lnırilteredeo bir 
bay r görmedik. Hitler dünyaya 
yeni nizam getirecek, diyordu. 

• • 
Gazeteciler 1eyyıhatlerinden 

memnundu. Cozmel'den, Hon· 
duvaı 1ahillerini takiben 200 ada. 
dan müteşekkil sivrisinek adaları· 
nın önünden geçtiler. Bu adalar 
ilticaya müsai! sayısız koyları ha
vidi ve mukOo olmadıkları için 
bir çok daliveraların kaynağı ola• 
bilirlerdi. 

Nitekim son zamanlarda Al
manların buralarda denizaltı üıleri 

hazırlamakta oldnio rivayeti civar 
balıkçıları korkntmuş. zavallılar 

buraya uiraınaz olmuşlardı. 
Seyahata çıkmadan önce, iki 

Amerikalı gazeteci şöyle bir hava
diı işitmişlerdi: Harp başlamadan 
bir müddet evvel, Şimali Amerika 
ve Meksika Hhillerinde, içinde bir 
ıürü acayip aletler bulunan bir Al 
man gemisi belirmiş, bir aşağı bir 
yukarı, serseri seneri dolaşıyor 
muş. Poerto Cabeza adasında, iki 
arkadaş, bu gemiyle karşılaşmışlar. 
Sözde teknenin içinde haline avın 
da ı.ullanılan husuıi aletler vardı 

ve yerli denizcilerin gemiyi ziyare 
ti bu ıel·epteo yasak edilmişti. Bu 
esrarengiz ııemioin bir tek balıkla 
olsun, döodüifüoü gören yoktu. 

Aslında bu ıözde balina avcı· 
ları ıabillerl ıskındil ediyor ve bn 
tün bu sabanın yeni haritalarını, 

_plinlarını çiziyorlardı. 

* • 
C olombiaya ait olan Old 

Provldence ve t. Aodrev 

adaları Amerikadan ırelen &'tmile 
rin yola üzerindedir ve Panama 
kanalına olan mesafeleri 615 kilo· 
metreden ibarettir. 

Gazeteciler St. Aodrev'de ka 
raya çıkmış, adanın küçük paza· 
rından geçiyorlardı. Birden made· 
ni bir 1eı iıiıtil•r: «Borası Berlin •.. 
Bnırün muzaffer ordularımız dfiş· 

.mana ıntanıız bir darbe daha İn· 

dirdiltr.» Bn seı Bernhard Ranııi · 
er'nio dükkanı önfiodeki hoparlör · 
den ıreliyordn. 

Aslen Alman olan Rangier, 
adanın en muteber tüccarıdır. 1921 
ıenesindeoberi burada bulunan bu 
ırlaoı geçen harpte Alman ordn · 
ıunda bir ıubay idi 1935 oenesin · 
de bir aralık Old Provideoce ada 
sına git111iş ve buranıo en yüksek 
tepesinde bir radyo istuyonu kur· 
mnştu. Rangier'oin rıhtımda yeni 
yaptırdıit büyük deponun içi Di 

zel motör yaiı ile doludur. Bora· 
dan limanda yatan bir nazi gemisi 
ne Dizel yağı ve sair ihtiyaçlarını 
nakletmek işten bile değildir. Ni· 
tekim gazetecilerin ziyaret ellikle 
ri ada valisi, Alman denizaltılnrı· 
nın limanlara sık 11k uırradığını 
söylemiştir. 

Old Providence'e varınca iki 
arkadaş, Rangier'oln , büyük bir ka 
çakçı olan kardeşi Rankin hakkın 
da malOmat topladılar. Bu adamın 
ho•ıııi bir gemisi vardı ve ortağı 
olan ıremi keptaniyle beraber mü· 
temadiyen adaya Dızel makine ya 
tı kaçırıyor ve Ronlder'nin aobar 
)arına yıi•yorlardı. Adada Dizel 
yağı ile işliyen bir tek motör yok. 
to. Bunları ne y• pıyorlardı? 

* w 
• 
iki razeteci daha sonra Ame· 

rikaya ait ,olan büyük Corn 
adasına geçtiler ve bn snalleriaio 
cevabını orada oldılar. R,htıına 
yanaştıkları zemao, adanın a.leu 
Nicaragnay'lı olan kumandanı Krn 
ırer, ileri ııelen adalılar la birlikte 
gemiye, onları karşılamağa ıreldi. 

Bizimkiler, Kroger ve adanın en 
nüfuzla şahsiyeti olan tüccar Jack 
ıon ile sıkı fıkı abpap oldular. 

Açı~göz iki kabadayıyı andı· 

rao gazetecilere bir gün Jackıon 
ıöyle bir teklifte bolundu: 

- Bizler birlikte ır•yet iyi ça · 
lışabiliriz. Sizin ır•mi kaçakçılık 

için birebirdir. 

Beri yanda nazilere ihtiyaçları 
olan maddeleri taşımak çok pıra 

getiriyor. Sizin teknede bir sefer· 
de 50 fıçı Dizel yaifı taşıyabilini 
niz. Bunları Porto Coheza'dalı.i 

rıhtım müdürü Almandan alacaksı 
nız. Yakında yığlı bir iş var. Bir 
denizaltının ihtiyacı olan petrol ve 
müştekatını nakledeceiiz. Buau.n 
' \10ı 9tmdlıden h•a;•y\anm•hy.-

0 şuraya, limana g elecek. Si· 
zin ıremiden Dizel y• ğı ve d iğer 
maddeleri ona nakletmek gayet 
kolay olacaktır. Elimize iyi para 
ıreçecek. Hem de peşin para. Kor 
ltacak hiç bir şey yoktur. Panama 
kanalı mıntakaıında naıiler ıiziole 
temaaa ııeçecek ve icap eden ted 
birleri alacaklardır. 

Jackıon ile sözde anlaşan r• 
zeteciler, buradan Costa Rica'nın 

Limon şehrine ıreçtiler. Üzerinde 
c ıigara içmek yasalo.tır. ,. levhası 

bulunan bir binanın içinin D.zel 
makine yaifı ile dolu olduiuno 
öğrendiler. 

M •ila çevresinde olan yer depremi etrafında ilgili dairelere tamam-
layıcı malOınat gelmiştir. Bn haberlere göre depremde yalnız iki 

çocuk bafıf yaralamnıştır. 24 ev tamamen 314 ev içinde otnrulamı• 
yacak derecede harap olmnştnr. 601 ev de kısmen harap olmuştur. Bn 
suretle barap olan ev saym 1009 u bulmaktadır. 

Muğla valiliği evleri harap olanlara ilk yardım olarak deprem çevre
sioe 100 çadır yollamıştır. Depremde zarar ırören yerlerin adlarını sıraıi· 
le yazıyoruz: 

Muilanın içinde 40 ev, 1 hastane, 1 okul hafif şekilde, valiliie bai· 
lı Tnrırot nahiye merkezinde 4 ev kısmen 25 ev, 1 okul, 2 dükkan ha· 
lif şekilde, Toıgat nahiyesinin Giliye kö}üode 15, Hacıbayramlar lı.ö· 
yünde 6, Bozaıraç lı.öyfiode 7, Denizova nahiye merkezinde 2 okul 
kısmen, buı evler az, Çiftlik köyünde 42 ev kısmen, 72 ev hafif ıelı.il· 
de, Baiyakan köyünde birçok evler çok az, Alırı köyünde 8 ev kısmen, 
Koyuocalı. köyünde 14 ev kısmen, 4 ev oturnlamıyacak şekilde, Çaşakbai 
Hayat köyünde 13 ev, Yeni ve Gert köyüode birer ev kısmen, Yatağan 
nahiye merkezinde bazı evler hafifçe, Bozöyilk köyünde 1 oknl, 20 ev 
otnrulsmıyacak deregede, 9 ev kısmen, Eıkihisar köyünde 11 ev otnru· 
laınıyacak derecede, 142 ev kısmen, Madaolar köyfinde 190 ev oturu· 
lamıyacak şekilde Bıifyaka köyünde 18 ev 2 ahır tamamen, bazıları çok 
az, Bioicik köyünde 11 ev kısmen, Cazırırlak köyünde 40 ev tamamen, 
5 ev içine girilemiyecek derecede, Marmari• kaza•ında 40 ev çok az, kayma• 
kam evi ve 30 ev oturnlamıyacak der~cede harap olmuştur. Miliıtadeprem· 
den bazı evler hafif zarar ırörmüştür. 

Undan, ekmek ve makarna'dan 
başka bir şey yapılmıyacak 

Ankara 18 [Hususi muhabirill' ,z. 
den] - Müatehlik lehine ohrak 
ekmek fiyatlarında ucuzlamayı te· 
min için hülı.Ometçe alınmakta olan 
tedbirler cümlesinden olmak üzere 
hazırlanan b~ kararname projesine 
ıröre, toprak mahsulleri ofıa teşki
latı tarafıodan dahili merkezlerden 
yapılmaltta olan hububat mübaya· 
atında bn hububatın en yakın de· 
miryolu istasyonlarına nakilleri için 
hilen ihtiyar edilmekte olan mu· 
raf niabetlerl indirilmektedir. 

Milli korunma kanunun 
da yapılacak deği· 

tlkllkler 
Ankara 18 (Hususi muhabiri

mizden)- Milli korunma kanunun. 
da yapılacak deifitikliklere dair 
IAyibayı ııör Uşen meclis muvakkat 

encümenine ıelih yarırı (Kocaeli) 

reis, Faik Ahmet (Trabzon) maz• 
bata muharriri seçilmişlerdir. 

Encümen bu akşam ıreç vak· 
ta kadar çalışınıı, tetkiklerini ta· 
mamlamııtır. 

Bulunan bina sanat 
okulu için elverltll 

görUldU 
Konya ıanat okulu müdürü 

B· Nıbat Saydam, ~ehrimizde acılacak 
sanat okulu için bulunan binayı 

tetkik etmiş, elverişli ııörmüş ve 
raporunu Veklilete ııöndermiıtir. 

1 
Bu nakliyatta kilo başına ve. 

rilecek ücretin altmış parayı rç· 
memesi karara bıilanacaktır. Bu 

huıuatakl kararname yakında neş
redilecektir. 

Bundan baıka, undan lüks 

maddeleri imalini meneden kararın 

daha ınmnllendirilmesi etrafında 

da tetkikler yrpılınakUı ve meseli 

undan ekmek ve makarınadan başka 
bialı.üvl dabl imal ettirilmemesi ba· 
his mevzuu olmaktadır. 

TUrk hava kurumuna 
yardım taahhUtlerl 

Ankara 18 (a. a.) - Afyonun 

Sancaklı ve Çoban köyleri 4000, 

merkez nahiyesi köyleri 4000, Şeb 

ved nahiyesi köyleri 2268, E'.yret 

nahiyeai köyleri 2332 lira ki hepsi 

12500 lira Türlr. hava kurumuna 

vermeii taahhnt etmişlerdir. 

Bir lhtlklr hidiaesl et· 
rafında tahkikat 

yapılıyor 

Kapalı çarşıda manifaturacı 
Antakyalı Mahmut oğlu Mehmet 

Giloer ile kardeşi Hasan Güoer, 

metresi 120 kuruşa satılması ld· 

zımgel•n basmayı 154 kuruşa sal· 

tıkları hakkında yapılan şikiyet 

lngiliz sporcuları 
dün şehrimize 

g e 1 d i 
( B&flarah birincide ) 

buket taktim edilmiı ve kafile 

reisi Lorey « Yaşaıın Tllrkiye 1 » 

dive istikbalcileri ıelimlamıştır. 
18 kişilik ıporcn kafilesine beden 

terbiyeai umum müdürlüğü teftlı 

heyeti reisi B. Ziya Ateş ve böl. 

remiz beden terbiyeai müdürll 

B. Rıza Salih Saray refakat et· 

mektedir. Misafirler dün altıam 

Yeni otel lokantasında yemek ye. 

mişler ve Türk kuşunda hazırlat. 

dırılan yerlere yerleıtirilmişlerdir. 

Aralarında lnıriliz milli l'\kı· 
mıoda oynamıı 5 beynelmilel fud· 

bolcu bulunan sporcular bnırün 

saat 9 da valiyi, belediye reiılni, 

parti reiıini ziyaret edecekler, ... 

at 11 de Atatürk anıtına çelenk 

koyacaklardır. 

lngiliz takımı bugün saat 14,30 

da Adana ıtadında !çel muhteliti 

ile ilk maçını yapacak, yarın Ada• 

da muhtelitlle karşılaşacaktır. 

Alikadarlarla yaptığımız te· 

maılardan öifrendiifimize göre, Ada 

na muhtelitinio şu kadro ile çık· 

maoı muhtemeldir: 

Forit Taci, lbrahim-Abdurrah· 

m4n, Rifat, Tahsin.Ahmet, Musta· 

fa, Halim ( veya Muzaffer ), Bed· 

ri, ilhan. Hıkemliii kafile reisi 

Lorey yapacak, Abdi Atamer ve 

Kenan Gülırün yan hakemliklerin. 

de duracaktır. 

Hatayda zelzele 
Antakya 18 (a.a.) - Dlln 

saat 15,45 de Antakya, lıkende· 

roo, Kırıkhan ve Reyhaniye'de 5 

1aniye süren oldukça ıiddetli bir 

yer ıarı1otı11 

yoktnr. 

olmuştur. Hasar 

Bir l9çl, ellnl makineye 
kaptırdı 

Gilodo fabrikası işçilerinden 

Ali Ümit iıminde biri, 11kara dai· 

reainde destere makineıi ara1ına 

dfişen pamukları toplarken elini 

maldoeye kaptırarak parmakların· 

dan yaralanmıştır. 

• Umumi iaşe işlerinin tan

zimi ve istikbal için bu mevzuda 

icap eden tedbirleri almak üzere, 

Ticaret Vekaleti iaşe müsteıarı B. 

Şefik Soyer'i" riyasetinde müteadit 

toplantılar yapan komisyonun haz· 

ırladıiı büyük iaşe projesi Bqve· 

kiletin tasdikine arzohınmuştur. 

·I====:::::::========================================================~=-· 

111 Polis Rom_ anı : 22 1 Do·· R TL ER K U L 0 8 0 llj 

Bn fıçılar daima ıreceleri va· 
purlara yüklrtilirdi ve nereye ırön 
derildiğini kimse bilmezdi. Limon 
on en büyük otoliolo sahibi bir 
Almandı. Sanki bitaraf bir merlı.e · 

zi Amerika şebriode <!eğil Alman 
Ranının bir kasabuıodaydılar. üzerine yakalanmışlardır. 

•. · · Çeviren: Mecdi Enön=~ 
Madam Oliviye bizi yine aynı salonda ka· 
bol e•ti. Onan bakışlarındaki kuvvete bir 
kere daba hayran kaldım. Hiç bir mukad 
demeye lüzum görmeden söze başladı: 

- Dün aiz Mister Hallidıy bakkında 
benden malQmat iıtemeife ııelmiştiniz. Bi· 
raz ıonra da lı.itibem laeı Verono'yu ıor· 
mak içio tekrar buraya avdet etmiş oldu· 
ponza öğrendim. Sızinle beraber evden 
çıkmış- Fakat bir daha dönmedi •.• 

- Hepsi bukadar mı Bayan ? 
- Hayır, efendim. Bn kadar detil. 

Bn ırece liboratnvarıma ıririlerek çok 
mübim bazı vesikalar qırmıım•ş Hırsızlar, 
buolardan daha kıymetli birıey daha çal· 
mak iatemişlene de kasayı kırmaia mu
vaffak olamamışlar.~ 

- Evveli, sizin eski kitibeniz lnes 
Verono'oan mahir bir hırsız olan Kontes 
Roasa Kof! olduiann ıöyliyeyim. Profesör 
Halliday da onon tarafından lr.açırılmııtı. 
Kendisi n3 zamandauberı ıizio hizmetini• 

de idi 1 
- Beş aydanberi .• Fakat bu söyle. 

diklerioizi havsalam almayor •• 
- Maalesef hakikat budur. Bayan 1 

Söylediiiniz vesikaların yerini bulmak ko
lay mıydı ? Y uksa onları bnlmak için li· 
boratuvarı iyice tanımış olmaifı mı icabn
derdi ? 

- Hırsızların •eslkaların yerini ko· 
layoa balaıq ol111Aları çok rariblm• git-

ti ... Yoksa bunda lnos'iıı ... 
- Hırsızların onuıı direlı.tifile hareket 

etmiş olduklarına Jüphe yok... F ıkat On• 
larıo çalmaia muvaffak olmadıkları kıy· 
metli ıey nedir ? Mücevherat mı ? 

Madam Oliviye hafifçe ırülümsiyerek 
baııoı salladı: 

- Çok .• Çok kıymetli bir şey dedi. 
Sonra etrafına ııöıırezdirdi ve yavaı ıoı· 
le ilave etti : 

- Raydnm 1 
- Radyum mn? 

- Evet. Şimdi ben tecrübelerimin 
kat'i safhasına ırirmiş bulunuyorum. Şah· 
1ea kDçük bir miktar radyuma 1ahip bn· 
lnnnyordom. Falı.at işimi nihayete erdire• 
bilmek için de, mavalı.kat bir zaman için; 
başka t~raftan da tedarikle buluadom. 
Birkaç gramlık bir şey olmalı.la beraber, 
buırün nezdimde baluoan radyum, dünya· 
da mevcut miktarın mühim bir kısmını 

teşkil etmekte ve birçok milyon frank 
kıymetinde bu\unmaktadır. 

- Peki nerede ıaklayorsunuz ? 
- Büyük kasanın için ıe bulunan bir 

kurşun mahfazada. Bu kasa &'Örünfişte çok 
harap ve eskidir ama, hakikatte yeryüziln· 
de mevcut kasaların en modernleriodeo 
ve en aağlamlarındandır. lıte hırsızların 
onu kırmak için hazırlıksız olarak gelme• 
!erinin Hbebi belki de budur. 

- Ba radyumu ne kadar saman da· 

ha yanınızda bulunduracııkıınız ? 
- Y aloız iki gün 1 Sonra tecrübele· 

rim sona ermiş olacak. 
Poaro'ouo gözleri birdenbire parladı: 
- lııeı V erono'oun bandao malfima· · 

tı var mı ?.. Peki, öyleyae hınızların da 
tekrar ıreleceklerl muhakkak .. Beııim ırel· 
diğimden kimseye bahsetmeyiniz, Madam ... 
Falı.at radyumnnuzn kurtaracağımdan da 
emin oloouz.M Llboratuvarın bahçe tara· 
lıoa olan kapısını açan bir anahtarınız 

var mı ? 
- Evet. Buyurun. Bir eıi de bende· 

dir. işte bu anahtar da yanımızdaki villa 
ile bizimkini ayıran yolun kapııını açar. 

- Teşekkür ederim. Bayın 1 Bn ıre· 
ce, her zamanki ırihl yatıimıza yatıoız 
ve ber şeyi bana bırakınıa. Fakat klmıe· 
ye bir tek kelime ıöylemeyiniz. Hatti aoiı 
tanlarınıza da 1 Bilbasaı onlara_ 

Puaro ellerini ovuşturarak villadan 
ayrıldı içi rahatlanmış ırörünüyordu. 

- Peki şimdi ne yapacaiız ? diye 
ıordam. 

- Şimdi, lnıriltereye mfiteweccihen 
Pariıteo hareket edaceifiz 1 

- Ne dediniz ? 
- Bavullarımızı hazırlayıp, yemetı· 

mizi yiyeceğiz ve ıimal ııarıoın yolunu 
tntacairz. 

- Ya radyomu unuttunuz ma ? 
- Sise loriltereoln yoluna tutaoatız 

dedim ... Fakat oraya varacağımızı söyle
medim. Biraz makOI olurıaz, Haıtinırı. 
Düşmanfarımız bizim loıriltereye hareket 
etmiş oldnifumaza kanaat ıretirmelidirler. 
Bizim trene binip yola koyulduğumuzu 

ııormeden buna kani olacaklarını zanne· 
diyor muıuoaz ? 

- Demek trenin hareketine yakın 

gizlice aşaifı atlayacaiız öyle mi ? 
- Hayır, Haıtingı, bizimkiler, Hbte 

bir harekete kanacak insanlar deiildir 1 
- Fakat treı;ı Pariıten hareket ettik· 

ten ıonra bir daha ancak Kale'de durnr. 
- Durmuı içiu pata verirsek, elbette 

duracaktır. 

- Bir ekıpreıi dardormak içiu mü· 
bim bir para vermete teşebbüı edeceii· 
nlzi aanmayorum ... Zaten buna kabul et. 
mezler ki.M 

- Fakat, Hvrili dostum ... Trenlerde 
- Tehlike işareti - yazılı manivelayı 
biç ırörmediniz mi ? Hatırımda kaldıiını 
ıröre onu sebepsiz yere kullananlardan 
( 500 ) frank ceza alırlar. 

- Demek ılı onu çekmek istiyor. 
IUnoz ? 

- Hayıt. Ben çekmiyeceiim.. Piyer 
Kombo adındaki bir arkadaşım yapacak 
bu işi .. , O kontrol memnrile milnakap 
ederken ve herkeo onların bqına toplan• 
dıiı sırada biz de hiç nazarı dikkati çek· 
medea sıY1fıp ıridecetiz. 

-0..... .,.,._ 
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19 Birincikinun 1941 

Yazan 
Her yazımda"' birk:ıç yeni Türkçe kelime kullandıj-ım 

için severlerimden (dostlarımdan) kiminin tasvibi, kimi
Peyami nin de tenkidile karşılı:şıyorum; görüyorum ki ayni ke· 

lime üstünde ne zevk ne aolayış birliği vardır. 
S A F A Milli Şefin söylevind

1

e kullandığı « olay " kelimesini 
ben « hadise » karşılığı sanmıştım. Sonradan öğrendim ki bn «vakıa» 
demektir. cHudus» ve cvultu• müteradif olduklarına röre hidiseye ve• 
ya vakıaya «olay• denebilir. Bu kelimeyi mefha.ıı:uoa unun, ferah ve 
yumuşak buluy'orom. (Hadiseye de colgu> denebılır.) 

Bir dostum olayı ilk. günlerde yadırraııuştı. 
- Isınacaksın! dedim. 
Dün itiraf etti: 
- Hakkın varmış: Kelime klişcleşince bana da yabancı gelmemiye 

başladı, dedi. . . 
Yeni kelimeler önündeki tereddUdüoı üz, çok defa, o kelımenın ya• 

pısıod~n, manasına uygun olup olmamasından" ~eğil: k_endi ~uh. hil!miz· 
den ileri geliyor: Psikoloiiye ait tamamile ıubıektıf bır balı, lısanıyata 
ait tamamile objektif bir mesele unıyoru:ı:. 

MeaeJi «akamete uğramak» yerine «lusırlığa ağrımak» tabirini ya• 
dırramışıak suç hiçbir zaman «kısırlık> ribi minasıoa tıpatıp sadık bir 
kelimenin :e yapısında, nede kullanış değerine sahip olmamasındadır. 

Bo kelimeyi tabiat bilgilerinde maddi mioasile yııdırgamıyoroı; fa· 
kat istiare halinde «akamet> keliaıesıine sarkıyoruz. Bu ne gramer, ne 
etimoloji, nede leksikoloji olayıdır; sadece tahlile deier bir ferdi rııh 
halidir ki, h4 tta zevkimizle deiil de, itiyadın ve melekenin her eski 
kelime önünde bize verdiği idrak çevikliğ;nden mahrum kalışımızla ilri· 
lidir. Yeni kelimeyi bir çırpıda kavrayamıyoruz; idrakimiz, bisiklete yo. 
ni biamiı bir çocuk ribi çırpınıyor ve bocahyor. Fakat bu hal böyle 
sürüp ıidocek değildir. 

Yeni kelime ihs temas arttıkça yabaocıhk azalıyor; nihayet onu gÖ· 
rUr görmez tanıyor ve seviyoruz; anlıyoruz ki ıuç onda değil, bizdedir. 
Hor yeni kelime önünde yalnız onu değil, kendimizi de tartalım ve ün• 
siyetin doiumuna uygun bir sabır devresi gr çirmedeo, masum kelimeyi 
suçlandırmıya kalkmıyalıro. Bu sabrıo mükafatı, dilimizin alabildiğine zen
ıinleşme i olacak, ki be-pimlzin de istediğimiz bundan baş\ca nedir ? 

• Japonya ve 
Sovyet Rusya 

YAZAN 
Necmeddln 

SADAK 

Almanya, Ja· 
pooyayı Sovyet 
Rusyaya karşı 
harbe \uşlmt· 

tsiı a-ibi, Ame· 
rika da Sovyetleri Uzak Şark de· 
şine ıürülr.lemeye uiraşıyor. 

Bu hareket, ikisinin do çıkarı· 

na uygundur. 
Japonya, So11yet Rosya ile ;a· 

taşırsa, boodan Almaoyanıo kazancı 
elbet büyük olur. Japon tehlikesine 
kartı Sibiryaya daha fıııla kuvvet 
yıj'malr. :ıoronda İr.alan Sovyetler, 
Şark cephesini bo derece sıkıştı· 
raııuyacaklar, neticede Almanyaoın 
yükQ bafif1iyecektir. 

Sovyet Ruıya Japonyaya barp 
iliu ederse Japonya uyanık davra· 
nıp Sovyetlerln Uzak Şarktaki ha · 
va ve deoiz lı.uvvetlerini karşılıya· 
cak tayyare ve donanma ııyırmaya 
mecbur olacaktır. Bu da Amerika· 
nan işine relir. 

Fakat ae Japonya, ne Sovyet 
Ruıya - şimdilik - bo zora gol· 
mediler. lltisinin de hakkı var. 

Japonya, Üçlü Mihver anlıışma· 
ııına göre, bu harbe dışardan ve 
yeniden rirecek bir devlete karşı 
Hvaşmaya mecburdur. Sovyot Rus 

ya bunlardan değildir, çünkü, Rus· 
yaya Almauya saldırmı!jtır. 

Sovyet Rusyanın da Amerika · 
ya karşı, kendini Japonya ilo bar· 
be ıürllkleyecek bir andı olmadığı 
gibi, lnriltere ile ittifakında böyle 
bir durum düşünlilmemlştir. Sovyet 
lerin loriltoreyo baihlığı sırf Al· 
manyaya karşıdır. 

Bunun içindir ki Sovyet Büyük 
Elçiıi Litvinof, Amerika devlet 
adamlarına, Mos"ova bülr.Qmetiniu 
Jııpooya ile harbe girişmiyeceiini 
•çıkça söylemiıtir. 

Andlaşmada Sovyetlerl J•p0rı· 
Yll ile harbe sokacak bir madde 
olaıadıktan başka, Litvinof yoldaşın 
dediii fİbi japOJly& ile do uğraŞ· 
••aıak, yalnız Rasyaoın dej'il, in· 
riltereoin do menfaatine uygundar. 
Ç\lnkü, dünyanın öbür tarahndıı 
ne olursa olsun, bu harbin anahta· 
rı Avrupadadır. Avrupada kazanan 
la raf, Pasifik harbinin yarısından 
futasını kazanmış demektir. 

·Düşünmeli ki yalnız Avrupa 
harbi lnriltereyi içinden çılCılmaı 
ıorluldara ıokmuştu, ve Amerika. 
nın lemelli yardımına muhtaç bıra 
kilo başlıbaşına bir kaygı idi. Şim· 
dl, l nriltere, Japonya ribi çetin 
bir dlişmanla da ayrıca dövüşe 
:e~bar kaldığı ribi, Avrupa har· 
ının umdurocu bllyük kudret kay· 

~•iı Amerika da kendi v.rlık der· 
~~e düşmilştOr. ·Bu şartlar altında, 

illan yüldlmü 1adece Sovyetlerin 
•ırtındadır. 

k D oya barbinin ilerde alacatı 
~ U, ba kıt ve relecek bahar 

"'1,.da Almaoyanın yıpaoetı 

Tufbiefklr'dan 

işlere bağlı olduğuna göre, Am .. 
rika ile lngilterenin hedefleri. biç 
şüphoıiz, Jgpooyayı Çinde, Alman· 
ynyı Rusyada batıp saptanmış bı· 
rakacak çarelere önem vermek 
olacaktır. Onlar için bu iki büyük 
düşmanın kuvvetlerini yıpratacak 
başka harp meydanı bulaaak lmkin· 
sızdır. 

f Akı•m'daa ) 

• Geç kalmış 
··- gayretler 
Yazan 
ABiDiN 
DAVER 

Silihlanmakta la· 
giltere kadar, bat · 
ta ondan fazla a-eç 
kalmış olan Amo· 

rıka da, yumurta kapıya reldikten 
ıonra, paçalarmı ııvadu bütQn ıay· 
retile kara, hava ve deniz kuvvet· 
lerlnl artırmaia çalışıyor. 

Bizimkiler de dahil olmak ilze· 
re, bütiln dilnya kadınlarının bayıl 
dıkları Amerikan ipek çorab fab. 
rikaları, ıimdi dumansız barut tor· 
bası yapacaktır. 

Her yıl çıkardıkları yeni ara· 
balarla meraklıları hayrette bıra · 
kan Amerikan otomobil fabrikc1ları, 
şimdi tank yapmakta birbirlerile 
yarışa sririşmişlerdir. 

Haftalık bir mecmuada okudu· 
ğuma sröre, Amerika,l· şuaları ya· 
pacaktır: 1942 ha:ziranında: Ayda, 
52 000 tüfek, 1300 makineli tüfek, 
30 siper havanı, 51 tanka karşı 
top, 155 sahra topa, 14 on beşlik 
top, 355 tayyareye karşı top; 

Gene 1942 bazirımındaı Ordu 
için 650 nakliye tayyaresi, 500 av 
tayyaresi, 400 bomba tayyaresi, do· 
nnnma için 350 nakliye, 200 bom 
ba, 120 avcı tayyaresi. İngiltere 
içinde 1650 tayyare olmak üzere 
2870 tayyaıo 4500 tayyare..:motörü, 
4000 tayyare pervaneıi; 

Gene 1942 baıiranıoda: 390 
. haf f tank, 300 orta tank ve tim· 

dilik biliomiyen sayıda aj'ar tank; 
8\ltün 1942 de: 4 ımhh, 2 tay· 

yaro gemiıi, 2 kruvazör, 27 
muhrip, 23 den:.zaltı a-emisi, ve 
230 000 tonluk ticaret gemisi; 

1 

Gene bütün 1942 de: 7 milyoa 
700 bin ton çelik, 65 milyon libre 
~lümioyom, 120 milyon varil pllt· 

1 70 milyon 800 bio loa-iliz lira· 
ro' k 'l 
hk fabrika makinesi, 5 buço . mı · 
yon libre magaeziyom ve 31 mılyon 
200 bin libre top barutu. 

Bu liste, reçen birinciteşrine 
aiddir. Şimdi haıbe girmiş .olan 
Amerikanın silahlanma gayretı, el· 
bette daha artacaktır. 

Bir Amerikan · generali de 19 
_ 44 yaşındaki Amerikalılar, ai· 

l ~ b altına alınınca, Amerikan kara 
a L • • 
orduıunun 7 milyon ır.işıyı ıeçece· 

ğini söylüyor. 
Hepsi iyi. Fakat, bütGn bo ra · 

kamlar, 194'2 haziranına aid müı· 
takbel verimleri deiil do, 1939 
da elde edilmiş hasılaları rö.ter· 

meliydi. 
ÇankO, Amerika ve mQttefik· 

BUGON 

HARİC. İ .-._ H .AB.ER·L-ER . . .. ·.•. - ; ~· ... ..... ~=~ .· . ·. :: . 
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Amerikan 
Kumanda 
heyetinde 
değişiklik 
Pasifik donan
ması başkomu
tanı değiştirildi 

- Japon Bapekili ~
Singapurun zabtı 

uzun sürecek · 
diyor 

Vaşington 18 [a. a]- Aıniral 
Kimmel Pasifik donanması başko. 
mutanlığından alınmış, Bahriye 
Nazırlıiı deniz hareket dairesi 
reisi bu vazifeye tayin edilmiştir. 

Vaşington 18 ["· a]- Havay 
bölresi ltomutaolıima General Eaı. 
moş, bu lıöla-enin bava kuvvetleri 
komutanlığına da Ganeral Tinner 
tayin edilmiştir. 

Hnbiye Num bu tayini söy. 
terken, ilk Japon taarruzu yapıldı. 
ğı sırada ordu ve donanmanın ha. 
zırhlclı bulunmadıj'ı hakkında Bab 
rlye Nazın Knoks'un sözlerini ha. 
tırlatmıştır. 

"Singapur düşmegecektirl,. 
Singapur 18 (a.a.)- Sin1r•pur 

vallıi şu beyanatta bolonmustur: 
« - Büyük Brftanya lmpara· 

torlaiu, hürriyeti ve adaleti ıeven 
bütnıı insanlar bize bakıyor, lınti. 
hanlara röiüı rermek için ceıa
reti kendimize silib edinelim. Son 
zafer bizimdir. Bono katiyetle bi· 
lerek her karış toprak için savaşa . 
lım. Benani''ıa akibeti Kedah'ta 
yapılmakta olan muharebelere bai
lıdır. Bazı beklenmedik şeylerle 
karşılaştık ve daha da karşılaşa• 
biliriz. Fakat Sinıapor düşmeme. 
lidir ve düşmeyecektir. 

Tayland (Siyam) hü~Ometi, 

lerınin karşısına dikilmiş olan düş 

manlar, Amerikanın yarın yapacak 

larından daha fazlasını bugün yap· 
mıı ve harekete .retirmiı bulonu
yorlar. 

E(er, Amerika, bütiin bu ıi 

liblara, şimdi aabip bnlooaaydı, 

belkide harbe g-irmek mecburiye · 
tinde kalmazdı; gine bile, düşman 
larma bemon aiır darbeler indirme· 
ie başlardı. 

Şimdi mesele, btıtün yapılmak· 
ta olan ve yapılacak olan silahlar, 
gemiler, ordular bitip de tesirleri· 
ni röstermt"ğ-e başlayıncıya klldar, 
yenilmemekte ve dayanmalıttadır. 

Bakalım, bu, mümkün olacak 

mı? 
( Cumhurlyet'tea ) 

Almanlar 
Mojaisk'i 
boşaltıyor 

Moskova - Lenin· 
- -- ---

grat demlryolu lş-

lemeğe batladı 
~--~ .......... -~-........... -

Moskova 18 [a.a] - Alman 
k~talarının geniş Ö'çüde ve geniş 
bır cephe boyanca çekilmesi de 
vam ediyor. Mojaist kesiminden 
relen bab<ırler Almanların büyük 
ölçüde tabliye baroketl.,rine &'İriş . 
tiiini bildiriyor. 

Moıltova ilo Leniograd ara-
11ndaki demiryohı işlemeğe baş· 
lamışkr. 

Nevyork 18 [a. a]- Mosko· 
vadan boraya gelen haberlere gö 
re, Alman ordusu Moskovamo 
105 kilometre batısında bu'unan 
Moiaiıık bö'gesini, Napolyonon 
tutmuş olduğu yol bo.,onca ve 
geniş ölçüde boşaltmağa başla· 
mıştır. Almanlu büyük kuvvetle 
rin çekilebilmesi için şiddetli ard 
cı harbi veriyor ve büyük .. ölçü· 
de bava kuvveti kullanıvor. 

Borneo 
Ajans haberlerinde J ıponlarıo 

Boroeo adasına da çıkarma yap. 
tıklım bildiriliyor. 

Bornoo, Malaya sıra adalarından 
bir tanesi ve en büyüğüriür. Bu 
adanın yer Ö'çüsü 293,496 mil ka· 
redir. Bo bakımdan boraııının aşa. 
ğı yukarı lna-iltero'den beş defa 
daha büyük olduio anlaşılmakta· 
dır. 

Borası siyasi ve idari bakım· 
dan dört kısma ayrahr. (1) Şimal 
Borneo eyaleti. Burası lnriliı:lerio 
idaresi altındadır. 

(2) Brunei, buraıı logiliz hlma· 
yosi altında bir Mala ıultaolığıdar 
ve bir lnriliz yük.ek komiseri var 
dır. 

(3) Saravalr:. Bo kmm da bir 
raca tarafından idare edilir; mem · 
leket dışarısı ile olan ~milnuebet · 
leri ln1riliz bimayeıiodedir. 

(4) Felemenk Borneosu. Bora· 
ıı adanıu en bOyak ve en ı:enıin 
parçasıdır. 

1927 ılında yapılan bir tabmi 
ne göre Borneo'nun nüfoso 3000000 
dar. Bu nüfuıon 5000 i Avrupalı, 
250000 i de Çinlidir. Bu rakam, 
adanın fenol nüfusunu veriyor. 
Dört parçaya ayn ayrı taksim edi 

verdiii teminata rağ'men Joponla- lince: 
rın geçmesine müsaade et- Felemenk Borneosunda~ 2.194. 
miştlr. Bu Kedab'a büyük ölçüde 533, lngiliz şimal Bornoosunda: 
bir taarruz yapılmasına imkan ver. 270.223, 
miştir. > Saravak'ta 600.000, Brunel'de: 

Vali, imparatorluk kara ve 
h k 

$0.135. 
ava nvvetlerioi övmüş ve bu 

Borneo adası, midonlor bakı· arada Hollanda Hindistanı hava 
kuvvetlerinden bahsetmiştir. mındao :ıaorio bir bölgedir. Bu 

Japon Başvekili askeri rada en çoiu sanmtıralt bir renk 
rösteren elmas, ıltun, bakır, de· 

durumu izah etti · mir, mideni yağlar, kükürt, kaya 
Tolr:yo 18 (a.11.)- Jspon Baş· tuıu ve miden l.ömürü çıkar. 

vele.ili ve harbiye nazırı roneral Yalnız münakale güçlükleri, re· 
Toıo parlamentoda askeri durumu kabetlerin fazlalıiı ve vorrilerin 
şöyle anlatm1ştır: aiırhia yüzünden bu · mldenlerden 

«- Japon hareketleri merke· a-ereii a-ibi faydalanılamamaltta· 
1!~ do!n Pasifik olmak n:r;ro, re· dır. 
nış boJgeleri kııpladığından başlan Bu adanın bUhasu timal k11-
gıçta deniz hakimiyetini almak il· mıodaki iklimi bir ilstüva battı 
zımdı. İlk baslın darbeleri bunu iklimidir. Havaıı sıcaktır vo bol 
temin etti. Bir çok yerlere mühim bol yaimur yaj'ar. Ahalisi daha 
aaker çıkarma hareketleri yapıldı. çok, bata ııahıllerinde ..;; oturor-
lngiliz donanmasının gözü öoünde lar. içeri kıaımlarda k.öyler oldir-
Malaka yarım adaaıoıo bir çok nok· dir. 
talarına asker çıkardık. Şimdi bu· lnrilizlerin Borneo ile ilrileri 
radaki lnriliz mukavemetini kırma· 1775 te başlam\Ş ve şimdi lnglll7· 
j'a çahtıyoraa. ı-ıa •llade bulanan kt•ımlarıa İf . 

Sioa-aparan zaptı, burada yıl· t"ali 1839 da tamamlanmıştır. 
lardanberi yapılan tahkimat yüzün 
den uzun sürecektir. 133 in · yaratmıştır.-. 
giliz tayyareıi düşürüldü veya tah General Toio, Borneo ada1t· 
rip edildi. nın İngilizler elınde bnlana.n kll· 

Fılipinler kesiminde Luzon ada· mına da asker çıkarddıimı ıöyle. 
ııoın şimal ve cenubundan karaya miş, Mançuko'oan şimalde milli rati· 
çılcan kuvvetlerimiz düşman mfida dafaasıoı kuvvetlendirmej'o karar 
faa hatlarını yararak bir kısk vermiş olduğunu bildirmiştir. 
ha~e~etile Manili üzerine yürüy:~ Hat1agda durum 
Fılıpınlt rdo ve Guam'da ._ 1 b ..azanı an Vaşina-ton 18 ( a. a. ) _ Son 

Cuma 
TBrkly• RadyocllUbyon postalan, 
Türkiye radyoıu, Aııkara radyosu 

7.30 Proa-ram, ve memleket 
saat ayarı. 

7 33 Müzik H f f puçall\r pı. 

7,45 Ajans haberleri 

8,00 Müıikı Senfonik parçalar 
( Pı.) 

8 15 Evin saati. 
8 30/ 
8 45 Müzik: programının son 

kısan (p ı.) 

12,3') Proıram, ve memlek~t 

saat ayarı. 
12.33 Müzik: Karııık ııırkı vı 

türküler. 
12,45 Ajans haberleri. 
13,00 Müzik: Karı4ık ıarkı ve 

Türldllor Proa-ra111ınm devamı. 
13,30/ 
14,00 Mllzikı Karışık prorram 

( Pı.) 
18.00 Provam, ve memleket 

ıaat ayarı. 

18,03 Müz.ik: Fasıl heye!i. 
18 40 Müzik: Cbopıa'io eserle 

rinden. (Pı.) 
19 00 ı<onoşm'l (İktisat uati.) 
19,15 Müzikı Ddns müz.ij'i (pı.) 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

ajanı baberlrri. 
19 45 Müzik: Klasik Türk mfi· 

ziii programı Şef: Mesud Cemil. 
20 15 Radyo gazete9i. 
20,45 Müzik: ş,rkı ve Türkü

ler. 
21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Temsil. 
22,00 Müzik : Radyo S"lon 

Orkestrası. ( Violo~ist Necip Aş· 
kın.) 

20 
l · Brahms: MJcar dansı, N:>ı 

2 • G 1enmer : S t'bab s~ıamı 
3 · Mozart : mö ıüe 
'4 • Kuhcb: lspanvol Kııpriıi 
~ . Rachınaoinov: Efsane 
6 • Cui: PoloMz. 
22 30 Memleket aaat ayarı ve 

Ajanı Haberleri: Zirn:ıt, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nukut boraaaı 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Radyo Salon ur· 
kestrası Program ·nın devamı. 

7 • Strauss: Ey Mılyonlaıl 
22,55/ 
2300 Y ımnki Program, ve k6· 

p•n•f 

1 T 1l. K V 1 l\~) 
1 

19 Birincikanun 1941 
CUM4., 

YILı1941 • AYı12 Giln: 35! Kaaım 42 
Rum1 1357. Blrlnclklnun 6 
Hicri 1360· Zilkade ~O 

Nöbetci eczane 
o oıuvaffaltiyetler Japonyaoın çen · h b 1 b 1 a er ere' röre, Havay adalarında 
f r «inmesinin Önüne a~çrni... ve d Y 1 

L ti f .. "" ki uramda biç bir de.\.Mklık yok en eczane aa zo er için ıtrat~ı'ik b. d 5 ... 
ır urum tur. ( ) 

=::::::::::::::::::::::::~:=:========~~::::::::::::::~:::::::=:::::::::~:::::::::~B~e~l~ed~i~y~e~y~a;n;ı;nd~a~:::: • • • 
~-H_ı K_A_~ v_E _ _ı Kader böyle irniŞ il 

Ahmet kamaranın kapısını ,,çtı: Meliha he
nüz yatakta idi. Tepsi üzerinde çay fincanı 
boştu, fakat kırılmış ekmek dilinılerine doku· 
nulmamıştı; renç kadın parmakları arasında bir 
kitap tutuyordu, fakat rözleri kapalıydı. 

- Meliha niçin rüverteye çıkmıyorsun ? 

da olduğumuz zaman uyanır a ·b· .Nakleden: Muzef fer Esen -~ 
' . ı· .,ı ı o oyorsun 

neşen yerınes re ıyor, fakat yaloıt k l ' Melibayı vfak bir k a r a d e n i z H · 

yine karanl!k hulyalarıoa dalıy a ~ kalmaz y~hati yapmaya kandırmak iç:n çabaladı . Meli 
l. · t • · • or, dunyandan e ını, e egını çeldyorann. Bu h l • . hanın işinden on beş rünlük, b ır aylık ızio af 
hoşuna fidiyor. • bellı.ı senıo ması için her vakıt içio miimküodü. lııtaobulan 

Bu sabah hava öyle aıcak ki. 
Kadın gözlerini açtı, dudaklarında küçük 

ve nazik bir tebessüm belirdi: 
- Evet, teşekkür edoriaı. Hazırlamnca 

Fakat ben oykoda yürüyen d J • rürültüaQodon uzalılaşmak, bir parça yoıj'On · 
dının yanında yaşa mata taham • ; gdın bır ka· lutunu diaıendirmelt b : lk.i uıd ııaadctıerioi 

mu e emem uyandıracak bir sebep olurdu. 
- Bu sözlerin manası çok a ık s- • · M l 

reye gitirmek istediilni aolıyorumç. ·· ozu ne· e iba bu işin aoou a-elıniyeceiini daha 
yola çıkmadan ıöylemiıti: 

beode yukarıya çıkarım. 
- Ben üat güvertedeyim. lsteraen 

a-el. 

- Evet sözlerim çok açık M l :1 1 b K 
aen de rak yuvamızın kadını ol, ··· 01 er n ı· - ader, ayrılmamızı iıtiyor, Abmft bu 

taaavvor ettığ'in aeyahat bizi yeniden bırleşti• 

Bu aefer de Ahmedin dudaklarından nazik 
bir tebessilm uçta. Kamaranın kapm te"rar 
kapandı. • 

Ahmet, rilvertede köpeşteyo dayandı 
ve rörmiyen gözlerile ıakin soya baktı. lıd bu• 
lutlu ve fırtınah günden ıonra ufakta beliren 
rüneş Ahmedio bozulan ıinirlerini kuvvetlendi. 
remiyordu. Dütündil: «Bu işten lstanbulda iken 
vazreçmeliydim. Bu seyahatten umdoium ne· 
tice çıkmıyacak olduktan sonra bu ümıtsiz te· 
şebbüs, bu mlnasız yolculuk neye yarar?• 

Ahmotle Meliha evli idiler, fakat araları
nın buıdan bir duvarla ayrılması il:zerioden ay· 
lar geçmişti. Vakıa beraber yaşamakta devam 

ediyorlardı. 
Fakat ayni odada oturan iki yabancı gi· 

bit .. Meliha bir gazetede çalışıyor, eve akşam· 
ları çok reç ve yorgan döaüyorda. 

Kocaaile beraber biç bir yere ç1kmıyor, 
artık evlendiklerinin ilk senesinde yaptıkları 
gibi sık ıık tiyatrolara, sinemalara, eilenceleri
ne fİdemiyorlardı." 

Bu yaıayış rnaün birinde Ahmedin öfkesi· 
oi büsbütün alevlendirdi: 

- Dinle, Meliha, ~u ıekilde yaşamak İm· 
kioıız. Gece yaralarına kadar çal ışıyorsun. Bu 
kadar çalııma ıeni yoruyor .. Buna raliba ben· 
dıp kı9mık için yıpıyoraan ... lo11nlar içeriıia. 

Meliha çok kuru bir tavırla•. 
- Hayır, dedi. 

.. Fakat_ Abmedin yilzQndekl aaabi rerrinliii 
ıorünce aozlerini biraz yumuşatmak iıtodl. 

- Sözlerimi yanhş anlama Ahmet! y t • . . ap ı· 
rım ışı çok seviyorum. Hayatta bir iı s h"b' 
olmak hoşuma gidiyor. Sonra kaz:andıj'ım a ı ı 
ikimizin de biraz daha refabl para 

V a yaıamaaına Y•· 
r~yo~.. . alua bu çalışmak mecburiyeti ikimizi 
bırbmmızden bir parıl'& ay b 

ı. -.. ırıyor ama ondan 
ne çııı:ar. 

- Meliha, teni ne kadar çok aevdiiirui bilirain. 
Bu yaşayış bana rarip a-eliyor. Hem yanımdaıın 
hem de benden çok uzaklardaaın. Buna tahmmül 
edemem. 

Meliha başını kaldırd1; ve: 

- Ahmet, dedi, dünyad a hiç bir şey için 
işimi bırakamam. Artık bu bayat böyle devam 
edip rldemez. 

Söylenmomeıi icapeden kelime Ah111ed. 
hı dndaklarındao çıktı. 

- Boşanalım mı demek istiyorsun? . 
- .Boşanmalı.tan başka bir çare var mı? Mad. 
emkı kader böyleymiş. 

Mclihayı hakikaiten seven Ahmet bu ıon 
çareye başvormazdan evvel bir şeyler yapmak, 
kırılan nşkmı kurtarmak için aon bir teıebOıt• 
buloomık iatedi. 

reıncz, artık çok reç kaldıo. 

Fakat Ahmet fikrinde 11rar etmişti: 

- Bu scndeo ıon ricamdır, Melrha, beni 
karına, eğ-er bu aeyahat da hizi birleştiremez•• 
o valut kader böyleymiı dor, ayrılmaia r.uı 
olurum. 

Um. 

Meliha röılerini kapadı, ıonra mırıld 1ndı: 
- Pekı, öyle olıun, bir de bQou deneye· 

Ahmet, Molhsnın rôzleri yaşardıj'ıDI fark· 
etti. 

Ahmet, ıztırapta ff!Çen btş senenin bayat• 
larına yıktıiı bütün acrlıkların, Karadeoiı rilZ• 
ırirlarile eriy;p fideceiioo n111ıl ioın1111ştı. 
Abmedi, bu Karadeniz ıoyahatindo ıüvert~e 
yalnız geçen acı dakikalar beıdiyorıiıı. Met•ha 

vupnrda da Ahmetten kaçryordo, hemen he· 
men kamaraaından b ç drıır• çık~aycr. Ah~~t 
içeriye rirer g irmez kocasını gormemek ıçıo 
rö:derini kapayorda. . . 

Ab t k l 
" 

dOşllocelerden ıilkinmek ıçın 
me aran ı d ken 

a-üvertedo dolaı•P duruyordu. Güverte • b' • 
dinden ba•ka kiınse yoktu, falı.at Ahmet ıraz 

.. h ı· • "•ilnce 
L t Leman hanımın aya ını fO 

aoora uzaıı • bu ko · 
d h 1 '·la•mak İstedi. FakatL•ll'ao 

or a Dl&" .. l Ahmedl 

" 
f .bili kaıl'ıraaadl ve derba 

ouıma '" -.. 
yakaladı. 

SONU VAR 

- .,. 
• -••fi UldCa1ı:tır, Hubi ••••n•· 
Cıfımıza...~· laAJauıı~--"-'--NaıaN~.a~~~_ı 
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Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

BUGON 19 Birincikinun 1941 

YILB Biletlerinizi 
H ısta nenin t 300 lira keşif bedelli tamiratı açık eksiltme 

suret yle ihale olunacaktır. 

Yalnız Çakarovanın deiil, gurtlun en ilğarlu kişesi oldalana her ag dağıttı-,ı biiglk ilcrtımigelerle lsilııt eden : 

Altınoluk Piyango' dan AL ı N ı z Eksiltme 25-12 941 günü saat 10 da vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruştur. 
Lteklilerin şaıtname ve ke~ifnameyi göı mek üzere her gün hasta

ne İdaresine ve eksıltme günü de encümeninize müracaatları. 

TAŞRA SİPARİŞLERi DERHAL GÖNDERiLiR. 
Adana'da : Tarsus Kapusunda. Mersinde : Uray caddesi 45/1. Tarsusta : Pat• kahvesi aıraaınd• 83 

YILBAŞI BiLE İNi AL TU OLUK PIY ANGODAN ALAN ZENGiN OLUR. 1512 14-17-19-22 

~:-ı..~ _ . • - -~ .... ..:·, •"-;i!'J:..,, ~- - . ... __ , --, ..... ' - ; • - . • . • - ~ • : '. . ' ; 
~,..,.~~;~- ~"'l,..lt"'~!.:P'~· . Jı . "'.-17-S: • ... , , .·:. ' ·-: • \," ··- ' • • T. iŞ BANKASI. 

BUGÜN MATBAA 1 
n bi Anadolu'nun en son si tem m ki-• 

ere ça ışan yegane mat aasıdır. 

Bir Defa iş Yaptırırsanı 
Memnun Kalacaksınız . ·--------- ----------

Sipariş Kabul Edilmektedir 
lzemesi yeni, Harfleri Çeşi lidir 

AK CI EFE Romanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Ta radan Sipariş Verenler Adre.simize 100 Kuruş 

Gönderdiği akdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

---- P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ==== 

' 

Küçük tasarruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELE Aı 

Z Şubat, 4Magıs,3Aiustos,2lkineiteırin ttll'ilılerbule ~. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Un 

l " 
1000 

" - ~. .. 
2 " 

750 " = ısoo. .. 
3 .. 500 .. - ısoo .. 

ı o .. 250 .. - 2500. " 40 .. 100 .. = 4000. •• 
50 •• 50 ,, - 2500. " 200 ,, 25 .. sooo. " 200 

" 
10 " - 2000. " 

TUrklye it B•nkeaıne pare yatırmakla ,.,. 
i 

nız para blrlktlrmlt ve f elz elmıt olmaz, •rnı 
2amanda talllnlzl de deneml• oluraunuz. 377 

ASRI Slı~E~~A !A 
Saoare Motina BU AK (YAM 

2.30 Y· ~.30 

Sinemanın en güzel kadmı HEDEY LAMARR 
Sinemanın en bUyUk artisti SPENGER TRACY 
Hıt ruıoı tobediyeo unutamıyscatıoız nefis bir ıatieeer yarattılar 

Türkçe Sözlü 1 

Bu Kadın Benimdir 
iLAVETEN: RenkBI MDKI MAVUS 

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 
ugan gündllz matinada I 

-==-= Pompeanın son günleri ===---orazoQlu ndan 
1 1 • 

01 ursun uz. l~~~----N_i_kk_a_rt_e_r _po_lis_h_af_iye_si _ _. 

• 
Klrahk . Ev 

1 lk.i küçilk oda üstte, bir oda 
••••••••:••••••••••••• i ~ 

1 
Açık teşekkür 

Operatör I DOKTOR tki aydanberı kulak ••n-
• cııından ağır surette basta 

• Or. Hasan Sadi Sözütek ; Emin Ulvi öler ~:::~,~·::;~:~ i;:r.~~:~:: 
111 fransanın Nansi Tıp • H D h·ı· t• diği bir sırada mczunen A· 
• d M • As. as. a 1 ıye şe 1 danaya gelen sayın Dr. hem· 

altta, tatlı aa talıımba11nı ve elek· 
trik tesi1&tını havi cadda Qzerlode 
ve sebze hali ile kaaaplara yakın 
bir ev kiralıktır. Matbaamıı Mn 
rettiptij'ino sorulması. 

im tlyaıı; Sahibi ı Cant ORAL 
Fakültesin en ezun • l Birinci sımf iç hastahklar: mütehassısı ıehrimiz Operatör B. Hadi 

• Hergün Hastalarını 13,30 dan itibaren 1 1c •• :.::~~·;;0~0~::::.·::h::;.~~~~ ~:~:; v~~~:~i:~:~~ ~iı~~:k ::::!:::!·~i ~ı!:~~.~: 
U. Nqriyat MUdDril : A..ukat 

Rıfat YA V!RôOLU 
e .. ılchiı Yer ı (BUGON)llet1Naa1-

Aclaaı • kabul etmekted·ır . • Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 Bu müenasebetle bizık Dok· . 1 1368 ı _ 15 torumuz B. Hadi Kiper'e a· bir borç bilirim. Bakkal = uayenehanesi: Karasoku Terzılcr Çarıısında No. 97 • lenen teşekkürlerimi sunmayı Ahmet Gülşen ••••• •••••:••············ ~···················································~ İLAN t Daim• En Seçkin Filmlerle Programlarını SUallıan \ 

Seyhan Hususi nıuhasebe 
müdürlüğünden: 

E Alsaray ve Tan Sinemaları 1 
• - Bu Ak • • şa m - • 

1 - Aşağıda cins, mevki ve muhammen bedeli yazıla • Büyük ve Küçüklerimizin Seve Seve Okudukları Bir Roman . . . Bugüne Kadar Yazılmış En Terbiyevi • 
bina kapalı zarf usulile aı tarmaya konulmuştu1". • Ve En MerakJı Bir Eser . . • Sinemaya Çekilen En Büyük Roman . . . • 

2 - Artırma 8-1·942 perşembe günü ıaat on birde vi· • 1 
liyet daimi encümeninde yapılacaktır. • • 

3 - Şartnameyi husu)i m~hasebe kaleminde her gün • • 

me ve ihale kanununun 3:l nci maddesi hükmüne göre ba-
zırlıyacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir ıaat ır lı::JJ R IK Ç IE S O Z iL. C 
evveline kadar tevdi etmit olmaları ve artırma zamanında • B O Y O K F 1 L M 1 B 1 R D E N T A K D l M E D E C E K L E R O 1 R • 
daımi encümerıde hazır bulunmaları ilin olunur. • Tabiatle Başbaşa Kalao Bir Ailenin Heyecanlı Hayatlarım Tasvir Eden Bu Büyük Fil~ Zevkle Seyredilecek bir rOıelliktecHr • 

Muhammen bedeli Mevkii Cinsi Tapu ıenedioin • 1 
L•ra numarası tarıbi 1 Alsarayda Ayrıca Tanda Ayrıca 

1.)UOO Abıdınpa•a Tan •ıncmaaı t50/7 1/Kinun934 • Gilzcl Sesli DlCK POVEL'in Şahane Temsili Macera Filmleri Kahramanı GEORGE OBRIENIN 1 
1524 19-24 28-6 • • 

-----------·---1 l BAHRİYELiLER ŞARKISI I_ r UÇURULAN MADEN 1 = 
Adana Ziraat Mektebi ; 1 otkkat: Muhım ıııve 1 • 

M d ı •• d • Matbuat Umum Miidürlüğll tarnfmdan hazırlanan ve MiLLi ŞEFİMiZ ile BAŞVEKILIMIZ'in Cumhuriyet Bayraauodan irad •• 
Ü Ür üg-' Un en : • Buyurdukları Mübiın Nutuklarım ihtiva Eden lstifadeli memleket Filmi 

Pek Yakında : · . • 
Mektebin ihaleye konan erzak ihtiyacına 18· 12· 941 tari· • . Ktupatra - R>ma Attşler fç:nde - Atlas Elspresi gibi emaalıiz filmler Vücude getirmiş ol~ Dahi Reiiıôr • 

hinde talipli çıkmadığından dolayı on gün müddetle temdi· • SESIL B. DEMILLENIN 1941 ve 1942 senesi için hazırladıiı harikalar filmi • 

dıne ve ihalenin ikinci kanunun 2 nci cuma gününde tek- • z A F E R O R D U 5 U • 
rar yapılmasına karar verilmiştir. İsteklilerin yevmi mezkOr • Türkçe • 

• Yaratanlar: Gary Cooper - Akim Tamirof - Poliette Godddar - Prostod Foıter • 
da saat l l.de Ziraat Müdüriyetinde toplanacak olan komis- • • 

vuo4 müracaatları. 1523 •••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' . . . --..... . 


