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Halk gardımlgle Türk gtnçli· 

iini kanatlandırmak golanda ça· 
lışan Haoa Karanrıına üge olanaı. 
Karhan 6agramı 6ıınan için en 
ıüul 6lr oesiledir. 
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.. Başvekilimiz Ank~ra'ya 
Refik Saydam hareketle· 11 /1 • 'd · • • 

,Hareket Etti 
---

rinden evvel be~anat~a ıv.ı.ersın e·n ıgı ve 
bulundular ve dedıler kı : 1 . 

Japonlar Banırkok 19(ı.a.) 
- Şimal Malez. 
yada ceryan eden 

muhareb•'· Ja· Hong-Kong' a 

vo bava kuvvet• 
le İlahersiz pı•I· 
fiktoki Aaıeıikaıı 

ve lnır ' I z toprak• 
lorına bıiace bil· 

neşeli ayrılıyorum; istira~at ettim 
ponlara aoa de-

~ee~~i:v~:~:~ ~~~ Çıktı 1 ar 
mekt d' J aarlaoan ve aosı-

kıtal:rı ır~ il :ı;: Adada bazı Britanya •. n yapılan hile~~ 

cam ettiler. Bn ta 

Ll _ _:M:.:,:i l:,:l:,:i:.._Ş~e~f_:i:,:m~i:,z_c_a_m_h_a_,_,_e_ı_· ,_, __ ı_n_ö_n_ü_A_n_k_a_r_a_:;ı'"'.'a_r_ı-:n_d_a-:--8".""'."a_ı_v"'.'e_k""".":l :-' ı_· m_i_z_i __ ".:* .. ";._'_l:..a:..:..r:.l :a.:.r.:k:..:e:,:n::..__I 
Mertin 19 ( Hususi mııbabiriaıiz telefonla bildiriyor) - Baıvekili· vaıronlarından iuaılşler, kendilerini ııinrlam•ia foleoleria ayrı 

1 
'- b ı d' y1 H Ilı. ellerini ııkmıılar ve : ayrı 

'1ill Doktor Relik Saydam. ba aabah vi iyot aıuamını, ~-• ıye , a 
partiılni ziyaret ettikten ıonra, saat 11 de haıoıi trenlerıle ve refakat• « - Çok ~eşekkllr ~derim: Zahmet ettiniz. Buradan iyi ve n~t'eli 
leriodeki zevatla birlikte ıehrimizdon ayrılmışlardır. ayrılıyorum. lıtırahat ettım. Eırer fıraat bahıraam yine ırelirlm. ,. demiş. 

k t d · b terdir. 
lataıyooda belediye reis vekili, ıarnizon . o".'u anı, enız arp Kıymetli mlııalirimlz alk11lar .,. uyırlı yole1ıluk temennileri araıında 

ayrılaııtlardır. Menin vallıl. Bqvekillmlzi vlllyet hadııdana kadar •it 
okula va llıeaile ıredikli ok olu komutanları, maarıf aıüd.ürü , Halk evi 
reisi, partililer ve ir.alabalık bir halk kitleıl, Başvekilimizi qarlamıılardır. 

Doktor Refik Saydam, iıtasyonda trenin hareketinden bir a:ı: öuce mek- retile atarlamıştır. 

Ked h it ı tuı J ıpoalara rçıcı 

ve ~el.i:~.~n/ a 'istihkam lan zaptedi\di b·~.arı~a: t•aıia :t· 
yaletını ıtıral et. t•ırı ırıb•, A'1terı· 
miılerdir. Şimdi lnglllz kıt •lerı Ma:_ kahlarla lnırilizl•r• 
J •pon kuvvetleri tezra da yeniden kayoplar verdi•· 
Malezyamn bütiln - aı ştir. Fakat ıaoba 
batı •imaline ve il e r 1 1 • d 1 • r b d d' • "-----· _____ re e ovam e 'yor 
Hind Okyanoıo oabillerınde 160 
kilômdrelik bir aabaya bikiaı ba. 
lunayorlar. 

Londra 19 (a. a.) - J ıponlar 
Honı Konıa çok miktarda aıker 
çıkarmışlardır. Burada tıddetli bir 
mabarebe cereyan ediyor. Selihl· 
yetli bir kaynaktan bildırildifioe 
ıörı- durum naziktir . 

Hong Kong ıaroizonu nlıbeten 
az mevcutluiur. Ve müdafaa edile· 
cek bö'ıre çok ıreniıtir. Honf Kooı 
müdafaa kuvvetlerinin bir kısmı 
Kanadalılardan aıürekk•ptir. 

Tokyo 19 ( a. a.) - Domei 
aj toıının bildirdifir e ıröre, dün 
akıam Horf. Konı'da karaya çı · 

kan J •poo bab•iye plyadeıl bir 
çok müdafaa mevziini ele reçirmiı 
ve ba oabab aut 11 de düşman 

bataryalatıoı ıaıtarmaıtar. Japoa 
kavvetleri filan Honr • Koor'• Jsl. 
kimdirler. 

Tokyo 19 ( a. a.) - J•pon 
porllaıeııto tariblııde ilk defadır lr.I 
bilkdmet mebıular mecllıioe alel· 
ide bilice ile birlikte mııazaaı 
bir bildce verecektir. Hll~Qmot 
munzam bildcenio biivillt ehemmi 
yetinden dolayı bana ba aabab 

J P'olırıa ıiröşt ğ'i macera 
çok teb ı ikelidir. Vo keodiıine mığ• 

lab'yetten baıka bir ıey vaa~ e"e· 
meı. J •ponya bir yıldırın zaferi 
elde edectğini zonnediyorsa bu ha· 
ıu•ta ut•ıyacaiı bayii ı•I ula Al• 
manyanm Sovyetler birli i ne kar· 
şı yapt iı tec•vüzdekindeo daha 
kilçüıc oımıyacalıctır. 

Mo ör ve ibtiyatl .r harbi rlaıı 

bufÜD ü müc ,delı:ıoin neticesini 
ıaoayi kudreti, in11an ve mal1eme 
ihtiyatları tayin ed•c•ktir. Bu .. ba• 
da Bırleşik d .. vı.,tlerin J poryaya 
karşı p•k büyük bir (;ıtüolürü 

vardır. Bn devletlerle kıyaalanırsa 
J ponya baın madde itıbarile fa· 
kırair~ 

Makine yapısı da A111eriktnıo. 

ki ile ölçülemez. Amerikanın d• 
mir oanayi kud .. ti yılda 90 mily •D 

j p:>nyadaki iıe 7 ıailyon IMdnr. 
Boadan böyle J ponya ihtiy. tları 
tilkeoecek, Amerikaııınkiler İ•o ı • t· 
tikçe arhc•ktır. 

Harbin n•ticeıini tayio edecek 
Amil de iıte budur.> 

G tıete, ya1:1ıın1 bitiriri:"'D 

" japony1nıo mıi1up olac•iı ırü• 
.,akaşa götürmez bir h•k•k.ıtır. ,. 
dlvo•. 

urulq ırwştır. Yunanl•tanın l•t• 
•YS- 19 <•· -.) - M.ı.. 

K d T d 
.

11 
y ld yanın ıimal batııındakl bölre ta- durumu lrlıe,ti 

M
.,,A K 1 runnıa anunun a a 1 er apı 1 mamilo J•poııordn111ııuo kontrolll Atıoı; 19 [ ... ,_ Aluanva 

1 1 
altındadır. ve ltalyadın yiy•c ·k madd•leri 

Moakova 19 ( a.a. ) _ Prav ır•lıneıi üz••ine Yunan' staoın iaıo 

k 
da raıeteal " Puilik harbi ,. ı... darama i> il•te yüz tutmoşt••·· Bu 

l 
·ı k l 1 ldı ~ ıuretle Atinar:ın yivrcek ibtiy11cı . 

'-

Birinci Çörçil-Ruz"elt l 
mülcikatından bir i11tibıi 

Bir Stokholm haberine ı 
göre 

Çör ç i 1, 
Vaşington 

-Veya -

MoskOV&da 
Ankara Radyo ıuete•i -

Rıııya, Amerika, loıriltere ve Çin 
arasında daha ııkı bir !,biri ği 
~ıırıılaıaaını Hğlayacak tedbirlerin 
a tnmaıına çalıtılaıaktadır. 

3 
Bir Stokbolm haberi Çörçllio 

ırilııdenberi Londrada bulunma· 
~ıi;ıaı, ya V aşinırtonda, ya hu t da 
I oı~~vada balunduğuoa bildirmiıtir. 
liilız Baıvekili •ier ırerçekton 

0 ndrada deiilıe Vaıinıtondadır. 

Ticaret Veklletl 
te,klıAtlandarma 

umum mUdUrU 
Tı~ ret Veltlleti Teıltllltlandır · 

.._ -•• •lldllrll B. A•ol Sak••• 

a l ere' ayma am ara ' J'U:ııında d;yor ki: ıeç•ci bir zaman için temin edıl 
" 7 llitltlnand• J •pon deniz mişt r . ............................. ~_.. ............. ;..;~ ................... ----~ ...... 

arama selllhiyeti verildi lngllizler: 6 
HUkOmetçe ttl konan maddeleri •akJıyanlar, •aklayanlara yardım ı• ç e 1 . 2 
edenler 250 liradan 10000 llray• kedar para cezasına, 3 ard•n • 

1 seneye kadar h•pse mahkOm olunacak 

oaf Kupef Ticaret Vekili Mümtaz Ök- ~dana dün çok güzel 
!;;~;~~;::~~; men Mecliste izahat verdi hır lutbol maçı seyretti 

Loudr•; 19 [•.•]- Ôğreoildi 1 Birinci hafteym 1·1 nlheretlenml• 
ğino göre, Dal ~uper, Uzok Şark - i&tlhaalln arttarılmaaı ve lstlh· - klen gol ikinci haftarmda lngiliz• 
işlerine bak~ak ~·~·e. o~vıet Na- litkln tahdidi için tedbirler .•r 5 atarek oyunu kazandılar 
zıılıiıoa tayın edılmııtır. n 

1 
J 

0 
r Evvelkı ıkıam şehrimize 1 Muatafa, Muıfler, Bedri, 1 hıa. 

Sına•purdaki Harp Meclisinin - a 1 1 - .. 1 1 ·1· • .. • 9 eo Dl'' ız •porcaları dün Spor mobarririmi1in dün~ü kır• 
toplant ı larına riyaoet edecek ve Ankara radyo ıazeteal- Bü• 1 odenere~ alı~acak,. mabıal ubibi şehrin ırörlllaıeye deier yer- ıılqma etrafındaki yaıııı ıadur: 
Londradıki Harp Kabinesine ra· yük M·llet meclııiade, MıUi koroo· bu bedelın dortte bınni reçmeaıek leriııi, mubtelıf müoaaeseleri • • • 
porlarını doğruda~ doğraya ıröo: ma kanoııuouo llç maddeıioi tatil üz~re atı~ para cezuıaa mabkllm yllzaıe bavuzanu, tenia ko,'t Saat 14,30. takımlar obada. 
derecektir. Kuper ın Uıall Şsrktakı eden mühim bir kanuıı '-abul oluo· edılecektır. tarını •ezm'ıtl A • , • K b de " • er tat L kar•ılıklı aeremoni ve b yrak ver• 

Va •
• ,f· leri '•ppeılon un •. re T d'I • il ' ur,. • • ..., 

1 
maıtur. a 1 • ırore, mi i ko•nnaı• ka· anıtına çeleak bırakmı•lar· meden ıonra parayı loıl izler ka• 

aördüaü vazifelerin benzen ° •· Bilindiır" i üzere 1940 Şabatıo· nnııunun tatbikini temin ı'ç'ın val'ı· dır. • • • 1 zanıyor ve kal~lerioi ıeçiyo•Jer. 
cuıır. danberi tatbik edilmekte olan ıail· lor veya kayaıakaaılar ev maır"aza O • H · L· k ti d 1 · 

20 30 ar.•ındakl . h , , tleden ıonra, Ad·~a ata· or '"' ta ıaı ıa sure e ııı m•ı 
yat • ı·ı koronaıa kanununda, tatbı'katta tıcaret ane depo aaaıa ı L b d d 1 - balunoyor•. ' ' n 1"• aıı ar ın •, çel ıııabteliti ile in· 

lnglliz kadınları elde edilen tecrilb•lere dayanılarak ve sair mal konabilen yerlerde ..:ı· f b ( lıııtlltler 1 

19 [ l K 1 d
• b d · · 'ki 1 b'I •"'1 ot olcuları araıında 

L~ııdra a. o. - ra un ıeçon sene azı eaı•ı ik er ya· arama yapa ı eceklerdı'r K b' Ronnıe • • . anan, ır maç yıpılmııtır. 
hum•i kabioe toplantısında bir pılaıııtı. Bu defa tadil edileıı mad· araml\larda kimlerin hazır balnoa· S Sıevart, L'ndıey 
bcyaaaame imza etaıişılr. Bu be deler iki noktayla ilfilidir. Bu nok · caiını teıbit etmiıtir. t f aat 

17 
de loıritiz konıoloıo G•lcmmt, Pavıoo•, Hu•k••ı Gılho••, 

aDnaaıed• 20 den 30 yaşıaa ka talardan bı'rı· mı'll"ı koruaaıa kana· Y 1 ara ından ıporcular torefine b'ır C f F V Ad ı Y 
1 

d ı aı» an araıtırmalarda saklan lı ıoıı, eatcıo, oodvard, •Dl 

d r 
oloo bütila evi ka ıa arı yar· nana ao"re bu"kQaıete verilen el ki çay ziyafeti werilaıit bunda vali ( M 1 a ' d b' hl • aııı ve sa anmak iıtenmiı mallar ı. b 1 • eralnlller 

dılDcı a•kerl kvvvelıer .• ır z· k ı•b' t' . t 1 d k .. oaıatao, • ediye reiıi ve Adana 
b d 

oyma ae • ıye ıaın aaıaaı anaıaıı, mey ana çı arsa bunlar h"'-Q 1 b 1 Mebıaet 
aıet alaıağa mec or e ıyor. • u .. met· ıporca arı n unmuttur. Aitam be il diğeri valilere ve kaymakamlara çe go•terılecek yerlere ırönderile · 1 d' lbrah m, hrahim 
Bir Amerikan genera arama ıelibiyeti verilaıeıidir. cek, bedelleri bankaya yatırılacak e. •J• reiıl bir aqam yemeti ver· Cihad, Rıfat, Mus,.f• N•""' Ah• 'd mıı, mtıteakiben mlaafir ıporcıılar 1 b 

Tahra11 a Yeni tadillere ıröre, HükQaıet tır. Al met, Ecvet, Kerim, anL fı'I• 'k ıaray alnemuıoa davet ed'ıl . . H L 1 k ınıoıD ... 
Tab•an; 19 [a. •] - Aaıerı dan çe el konan maddeleri ve yardımcı Tahkikat ıonunda ıııç•uzla"a tir. 

1111
1 ueaı, •ırilız ta ' 

d R a 1 1 
• reisi M .ıter Lorry 

aeııerallerin en eyoont, yanın maddeleri teslimden kaçanlar, 14k· an &fi acak mal sahibine bao .. ada· 1 • • • de .. b · ı ld " çe oyuncuları etrafındaki bir Top, /1101·11·~ ko/eJI onun 
mütebas,.slar ve mü endu er 0 •· Jayaolar, buolara yardım edeoler ki para verilecek, akıi taLd'ırde "' ~ 

h ıd T b 
a aelmittir " ıaale kıfıle reiıl Lorey demittirkl: tehlı"k•let gtıTatıyor 

ğo a e a ran • ' 250 liradan 10000 lirava kadar a· müsadere olunacaktır. B ~ Bunlar Rusya'ya ıröoderlleo ' ·- D takım r•yet centılmoo· H.ı.eıni• öteD düdüıile ber•· 
b rp malzeaıeııoin hızlaodırılaıası iır para, 3 aydao 1 ıeneye kadar M.lli korunma kaoonandakl ta• dl. iki devre içinde içe\ mahtelitl· bor Metıiolll•r topa ilk varuıa 
i;n tertibat alıcakl•rdır. ~üyük haplı cezaıına aıab~dm edilecek dilitın aıecliıte müZdkoraıi aıra11n ne ancak 2 !aval çalabi\diaı. Ba yapıyorl••· . '-' 1 dl 
mıktaı d• Amerikan aıalzeaıesı yol- ve malları uıünder• olaoacaktır. ~a. Tic~ret vekili izahat vermiş, takdire f~yandır ,,. Oyaa yavtŞ yavaı ıa• 11

1 

• • 

dadır. Müstabıll lçio, toprak mabıal ıstıbsalıo arttırılması, lıtibllkln tah 1 .,e top lnırılizlerf,. nısıf sabası 
ı . . ki h ı· d k' d b' didl • • ed 1 Baıün nriliı fot\ıolcıılarıoın yor .. d d 1 r Avakt•D ıya 

-Çu'-urovad• ve Halayda tetkik erını sa ama a ın • ı ceza • ır ıçııı t bir er alınmakta oldu· ı. ;çerısın e o •ı•Y
0 

• h • urşmna çıkacak Adana mııbtell · "'• saidan ıol• ıridiyor ~·- er 
ve tefıiılerde balunduktaa sonra baf,fltk kabul edilaıiıtir. Saklanan tunu ve yeni aalihiyetlerle ba ted· ti fÖyle teşkil edilmiştir: ;idip ıreldikçe loırilız kaleıı onüft; 
düakü akıpreıla Ankaraya l'İtaıit· ve meydana çıkan madde toprak birlerin ilerllyebilec:etinl a<lıleıııiı· Ferit-Taci,lbrablaı, -Abdıır· d• teblikeler yaratıvor. Top 
tir. •ahaıail oldııta takdirli• b.dtll tir, rahman, Rifat, Tabıhı - Abmeı. 1 Do••., u.ıa.ı4• ) 

. -



BUGÜN 

1 R©m~n h<§lzüli'i'l<eD~ırnôiınn m©ı~~ır©ı~nl 
Yüz milyon altın 6 İngilizler: 

içel: 2 
Adana dün çok güzel bir 

1 

f dbol maçı seyretti 

nasıl kaçırıldı ? 
Çelik kasalardan sepetlere nakledilen 
muazzam servet- mitralyöz ateşi altın
da k o r k u n ç bir s e ya h at 

-
Çalınan lokomotif 

hozinele'i taşıyan trenin 
lokomotifi işlemez bir hale 
gelmişti. Kigef Sovget 
mokamları başka bir loko· 
motif vermiyorlardı. Ha· 
zineyi muhafozaya memur 
Romen entelicens serflisi 
ııdomları, gece bastırınca 

cİflarda bulunan maneflra 
lakomotiflerinden bitini 
çaldılar fili katara 

bağladılar. 
::.....~~~--~~~~~--

---- --
dece ve büvük bir soğakkaolılıkla sik eden vesaiki gÖ•terdi. Bunun 
« eşys ,. naklediyoruz demekle ik üzerine komiser biraz tereddüt 
tıfa ediyordu. Dığer taraftan naıa etti. 
rı dikkati colbetmemeleri için de Kanadanın Amerikada olup 

--
Birinci haftaym 1·1 nihayetlen· 
mltken ikinci haftaymda lngiliz· 
ter 5 gol atarak orunu kaı:andılar -Romen askerlerine ailihlarını tak· olmadığını ıordu ve aldığı müıbot 

lamalarını emretmek lüznmunu biı cevap üzerinde büyük bir tesir ( Baştarafı birincide ) yno üzerinde bir deiişiklik yapa· 
mı yor. setmişti. yaptı. Hıll vagonların araştırılma· uzaklaştırmağa çalışan logiliz 

Trenin her istasyonda durması ııua müsaade edemiyeceğini, fakat nyancnları bir türlü muvaflak ola· Kaçırılan gol 
icap ediyordu. Daha ilk istasyonda komisere bir misafır g;bj vagon mıyorlar. Bn arada topu ayağına Oyunun 35 inci dakikasındayız. 
kendilerine yol vermek istemiyeo reıtoraoda İzaz ve ikramda bulun· ıreçiren Mersin santrfora sol içe Menin ıol açığı ırüzel bir ortala-
bir bat komise~iyle karşılaştılar. mayı bir şeref ad<ledeceiioi sÖy· yerinde ve güzel bir pas veriyor. yış yapıyor. Yerinde lopu kapan 

Bu komiser Romen hazinesinin ledi. Komöser vagona ç kıncı Hıll santrfor bir çalımla beki atlatıyor 
ilhan, alınış olduiu bu pası kısa k ı ı nakledilectğini ha bor almış ve bu ortadaki büyük masaya baki~i Ka· ve a eciy e karşı karşı kalıyor. 

hazinenin trende bulunduğundan nada viıkisindeo bir batarya dizd;, bir sllrüşteo sonra ırole tah•il Herkes muhakkak ırol olacağına 
şüphelenmişti. Uzun rörüşmelerdeo Bu manzara komiıeri hakikaten ediyor. koni. Fakat beyhude teliış yüzOn· 
sonra nihayet lrtnio hareketine bir Kanada treninde buluoduğoııa Oyunun henüz ikinci dakika· den atılan şüt havadan avuta gİ· 

20 Birincikanun 1941 

B. Hellt Onaran 
lzmlre gitti 

Mersin 19 [Hu•uıi] - Halk par· 
tisi Seyhan Miifettişi B. Halit Oııa· 
ran lzmire ğ-itmiştir. 

Mersinde Parti 
kaza kongresi 

Mersin 19 [Huausl) - Dün Mer
ıinde kaza Parti koorreıi yapıl· 
mıştı•. Kongreden ıonra, delege· 
ler onuruna Halkevinde bir ziyafet 
verilmiştir. 

Gazlantep'te erlerlmhı: 
için teberrular 

Gaziantep 19 [a.a)- Asker· 
!erimize kışlık hediyeler tedariki 
için 500 kat çamaşır, 300 yün fa· 
oili ve eldiven loplanmıJlır. Do
kumacılar 6000 lira verm)şlerdir. 

ımda atılan bu ırol halk hrafıo . diyor. 

U aumi bırırpte, 1917 Y'lıoda müsaade etmiıti. Fakat yüzbaşı ikna etti ve yalnız ıttp~t ve ıan· B d 1 
H 11 • ı 1 dan şiddetle alkışlanıyor. uo an sonra oırilizler güzel 

general Malıenz•u kuman- 1 ıı asyoo memur arından birini 1 ·L • •• • • k 
eld d 

L L • • 
1 

b dık arın ne ıntıva ettıırıoı ıorma • Oıuo şimdi d•ha canlı bir •e· bir akınla Mersin kalesine kadar 

Okullarda yılbatı ve 
bayram tatlllerl 

Haber aldığımıza göre, Kana
at notu devreleri sonunda yapıl· 

makl3 olan dinlenme tatili bu dev· 
rede Kurban Bayramı ve yılbaşı 
tatilleri ile yakın tesadüf ettiii 
için bunların birleştirilmesi ve aşa• 
gıda gösterilen okulların 29 Ön· 
kanun pazarleıi 1abahı tatil edile• 
rek 8 ıookinun 1942 perşembe 

ubahı tekrar derslere başlamaları 
uygun rör!llmüşlür. 

1 - Köy Enllitüleri hariç ol· 
mak üzere ilk öiretim okulları; das ·odaki Avusturya Macaristan e e ereıt ıtomıaerıo, ren on eş la ı'ktifa etti. • 1 

k ·ı ı k d • d 1 d kilde devam ediyor. lrgiliz oyun- iniyorlar. yi bir fırsat. Fakat on· 
kuvvetleri ile Alman kıtaatı Kar· ı ome re a ar ole e o an iier d ki d k b 'st k 1 kt , . Albay Boyle ıan ı ar a, a · cuları Mersinli oyuocolarm kaleıini larda bundan iıtifade edemiyorlar. 
Pall.rı , ••p Bültre•i zaptettikleri ı aıyona varınca aran ı an 11tı· O 1 • • ı d d'I k lt 1 h' raman kızılordu mensuplarına da· tazyik ediyorlar: yedikleri gole yun ogilizler lehinde ceryaa 
Zam""• Romanya kralı bükfimet a e e ı ere a ın arın en mü ım 

k 'bt' d ğıtılacak olan madılyalarla nişan· mukabele edebilmek için... Fakat ediyor. H•flaymıo bitmesine pek 
m.,k~zini ter<etmek mecboriyetiode ısmını ı ıva e en vegon restora· 

· · l · · k d lar var, diye cevap verdi, Bunun b Ü b tl M · d f az var. Mesio aleyhine hakem bir 
kaimı•tı. Yüz milyon altın ley kıy- oın zıncır erıom atar an çözülme· üt D u gayre er ersıo e aDst• 

• · • · ld · - üzerine komiıor bu madalyalardan • 1 1 • d b" firikik ceıası veriyor, Fakat buda 
metinde Olan Romen tahtı nın ha· sıoı emretmış o uıruou oğreomişti. nın ıruze ça IŞ'lllSI saye11n e ır 

k b b · · b · ı k • neticeyi deiiştirmekte bir amil 
Zl"ne"ı· 1

.10 mıl."t ~ankaoın oöv z ve Bonon üzerine i i su •y takip ede- ırıoe sa ıp oma arzusunu ıros· ıemere vermiyor. I 
• " d' B lb B l t olamıyor, nıriliılerio tazyıkı ırittik-

elunları emia bir mahal aayılao cekleri battı hareketi teıbit ettiler. tor ı. n arzu a ay oya ara· Mersin aleyhine korner 
V go d Storanıo damın ı lıodao derhal yerine getirildi. Ka- ce şiddetleniyor. Muhak~tk.surel·. 

Rutyaya naldedılmişti, • 0 e 1 ırmao· O•unuo onuncu da'"ı .. aıında· 
d 1 , • A te bir ·gol almak · azminde olduk· 

Bl·ıa· hır• Alman ve Avusturya ı ar ve öteki iıtuyooa ıeliociye naJah subay kompartımanına ıı:i· ~ l h" ld b' ,. k d · ı · · yız. Mersin a ey ıoe ıo an ır !arı belli. Bu arada satdao inki,af 
kıtaatı R.>1naoyayı terlcettikleri ••· a ar oreda kaldılar. Burada tren dip komisere keooiıinio « Victoria korner oluyor. Fakat lrgiliz eden oyun birdenbire ıola ıreçi 
roan lam Sovyet ilıtılılioio tamam· 1&atlerce alıkonuldu. Cross,. (Zafer haçı) madalyasını oyuncuları sol açıklarının çektiır"i yor. Ve yerinde rüzel bir plise 

ıd · b' da Nıhayet bir aralık, sivil elbi· vermioti. Bundan ıonra da komiser 
laomak ü <ere 0 uıro ır sıra • bu kornerden istifade edemiyorlar. ile lnıriliz sol içi birinci rolü kay· 
b~ lıazioenio aoavataoa nakline seli bir adamın vagonlara yaklaı· memnun olarak vaıroodan ayrıl· 

tlr·ını ve varoo ret k mıştı. Bundan sonra hikimiyet yavaş dediyor ve biraz ıoora baftaym 
karar verıldi. Hazintnio Romanya· s oraoıo anca· 

k d · • dül F ı Ç 1 1 k t"f yavaş lnailizlere at~iyor. Mersin 1-1 beraberlikle nihayete eriyor. 
Ya nakli i"' Rusyadaki Romen el· 9101 çı ar ıgını ror er. ••at a ln&n 0 DrnO 1 • • • 
çısi D ya~aodıye havale edildi. bir saniye ıonra .Hill vegoooo da· aleyhine kornerler biribirini takip /kinci haftagm 

mlnd · k d - h' B • K f k d ediyorsa da lnailizler netice üze. lk' • b f b 1 d • F .kat ıelir işin ebeıı:miyetioi ııö- an yere ınere a ama mut ış riansk dan iye e a ar • ıncı a taym aş a ıgı -zaman 

2 - Orta öğretim okuları; 
3 - Yüksek dereceli olanla. 

rile yapı usta okulları hariç olmak 
llzere teknik ve mesleki öğretim 

okulları. 

Kıztlar balosu Ordu 
evinde verilecek .,~·-

Kızılay cemiyeti tarafından 5 
ikinci kiouo 942 Pazartesi rüoü 
akşamı için hazırlanan « Kurtuluş 
baloıu ,. Ordu evinde verilecektir. 
Davetiyelerin birkaç gün sonra da. 
iıtılmasıoa başlanacaktır. 

Y ardımsevenler cemiyetine men• 
sup Bayanlar tarafından bu balo 
için Olağanüstü piyanro ye ıürp· 
rizl"r hazırlanmaktadır, 

zö,,ünde tutarak R•>men entolıceos bir yumruk iodırerek kancayı ye tren tekrar borbio devam rinde bir deiişilı.lik yaratamıyorlar. lorilizlerin daha enerjik oynadığını 
ıorvisine mensup olan yüzbaşı Hıll rine taktı ve hemen lokomotife mıotakalardao ır•çti. Ve birçok do· Bıı vaziyetten istifade eden gö. üyoruz. En büyük vasıfları al· ıio takımında bir revşeklik göze 
aaında bir lnırılizle Kanadalı alb.y koşarak elindeki tabancayla mald. lalar muhariplerin mitral)ÖZ ve tü Menioliler oyunu kendi nısıf saba . let oluşları ve ayni zamanda topu çarpıyor. loırilizler derhal bundan 

1 .... _1 ' \ • l .. 1 ~ t • ~a\d B 1 \ar•ndan \ -..-\U:a.\erin ..,, • ._( ••h•\•r•n& 1.1 d d > 1 d B f d d Boylo'yi yanına yardımcı olarak. u .... , v••D• ......... 70 v••-~.• co-. • ctıoo meıuz .. •· ... r • •7• .. ıın. • ... _a.r .. ama arı ır. u. iıti a e e erek ıol aç1ğın kuvvet. 

R ecbur elltl, T • mı·ıral 0- te•' '" J ı ı 1• dar 'dd ti' intikal ettiriyor/ar. Şimdi Me11inli0 b it el M • l'I b' ı 1 b alm•k ıhtiyacmı duydu. B.r omtn m • r.n Y z a •' ıtl yayım a eş er o ı<a fi • ı a aym a ersın ı er ıraz yoro · i ir ıütiyle dördüncü ırollerioi 
ır utesi bu h•y<canlı macerayı arasında yol alırken makinist )ÜZ· oldu ki nihayet tren yoluna devam !erin soldan inkişaf eden güzel bir muş ribi görünüyorlar. atıyorlar. 
yuzbJşı H·lı'io agundan yazmış vo başının tehdidi altında trenin ıüt• edemiyecok bale ıroldi. Dört saat akınına şahit oluyoruz. Fakat to · Her iki takım da mukabil akın Bu golden sonra Mersin takı. 
bir itviçre gazetui de bunu kari- atini mütemadiyen arttırmış ve müddetle tamir işlerile uiraşıldı. pu fazla ayakta tutmak ve şüt (arda bulunuyor ve gol olmaaı mo mı yavaş yavaş kendini tekrar top· 
lorioe ıu ı• muştur. Biz de çok en- böylece kendilerini takibe koyulan Nilıayet h a r e k a t e hazır· atamamak bastalıiından knrtula. hakkak olan fırsatlar kaçırıyorlar. lamaga çalışıyoraa da lnsilizlerio 
tereun bulduğumuz bu tarıbi va- bir ıüvari müfrezesinin elinden laoıldıtı sırada suyla kömürün bit. mayan oyuncularımız kale önüne Haftaymın yedinci dakikaoında la· otuzuncu dakikada beşinci golü 
keyı okuyuculuımıza takdim edi kurtulebilmişlerdi. mit oldaiu rörüldn. Hıll ile Boyle kAdar reldikleri halde bir türlü rilizlerio aağ açık v .. ıtasile Mor· atmalarına mini olamıyorlar. 

1 h d 1 1 d h 1 . d L. d "" netice alamtyor)ar. · k 1 k d f B d 8 d k yoruz. Vı"ski i 8 arp ma a ya arı er a cıvar a.ı orman an a,.aç 110 a eıioe a ar iokişa eden DO an sonra oyun a ika 

d ti k 1 k f 1 Top o kaleden bu kaleye mil• k ı k d · bi k Jd 
husus., tr~nde gı" en sepe er - - - -- ~ estirip o omoti le kömür yer ne a ın arı ıağ için ayaiıle ırole tab a ar mülevaııo r şe i • cere· 

~ s b · b k ·ı S temadiyeo gidip ıreldijıi halde o• ·ı d 1 d eya atın müte a i kıamında kullaodmaaıoı temin ettı er. u ye· vı o i iyor. yan e iyor ve mersinliler ıon bir 
tren iki defa ltıııllarla be. rioe de kazana kar dolduruldu. T· lngilizler akınları sıklaştırıyor gayret sarfederek, büyük ,bir fark 

Romen kralt.iının hazinesinden 
b r kısım P.t•rsburgdalr.i Ruı 

Haraç. b .ok.asında dirier ~ısım da 
M()Hovad~ Kremlin aarayında bu· 
lunmaktaydı. IJareyi yenı ele al· 
mı' olan S >vyet lıük(lmoti loıriliz 
hu~ Qaıetinin tavat!ulu ile ve Ro · 
men bülı.Ometinio talebi üzerine 
baz;nenia Romaoyaya iadeı:ne 
deıb>I müsaade etmi~ti. Fakat işin 
müşl.iıl taraf., kızıllarla bryaz Rus 
ı.rıo beo ilz çarp şma~ h bulunduk 
ları mırıt11kadan ıeçmekti. 

Sovlet hükOmttİ ha:z.inentn nak 
li iç.ın mubalız kıtaa.ti vermeii k.a 
bul .ımemış ve iki subayın emrin· 
de yaloız yirmi t ört Romen aslı.e 
ri bulunmasına mü•aade etmişti. 

faul bülüo tehlıkelere rağ-· 
men yüz,.şı Hıll ile ~!bay Boy•e 
bu yi•mi aöı t askerle işi başarma 

g, karar verdiler. Evveli yüzbaşı 
H,H Potenbn•ır ibr> ç baokasından 
çelii< kasalu içiode bulunan hazi. 
neyi teslim alarak brp•iai ayrı ay
rı kalın aazlard•o ö ü müş ıepet· 

lere yerleştırlti. Trende yap labi 
lece< her hangi bir araştırmada 

çelık aaodıldarın nazarı dıkkati c•I· 
b.taıemeoi için bu işin lüzumlu ola 
cağı düşünülmüıtü. 

Bu upetler Sovyel bü~(lmeti· 
nin v•rmi~ olduiu katara yerleşti 
rilJi. Katar eslr.i bir lokomotif, bir 
'V&fOD reıtor8P V8 dÖct yük YllfO• 

nandan ibaretti. 
Mo•~ovaya kadar ıeyah•t ra

hat ve arızasız ıı•ç'Dişti. Moıko 

vada miıli banlı.a.nın altıoları ile 
b zioeoio mütebaki k11mı da va• 
ır~nlara yerleştirildikten •oora 9e . 
yalıate devam edildi. Fakat Mos· 
kovcdan sonra i~I. r eskisi ıtibi yo 
luoda g tınem•i• başladı. Silahlı 
R,meo askerlerı kızıl ordıı mooıup· 
ları aras oda bekleoilmiyeo bir le· 
ıir ve lıayrel tevlit ett , ğindeo 
tre• sı'< 11k durdurul:lu. Kıtaat ş.f 
leri trende\d emtıanın nev'ı bak• 
kında ioce1oo in c•ye tetkikat va 
n• aş•o·malara ihtiyaç l{Ö ıt.eriyor· 
lardı. Yüzbaşı Hill ıorulaolara ıa· 

1 b b tı ''-1 • medeo tel~raf tellerini keımioler ( f • l b' ıt k ı 1 • 1 yaz arın ar t I• erı mıntakalardao ren saatte 15 kilometrelik ıllratle " • lar. Kaleci çok çalışıyor ve bu an· a mag u ıye 80 ur 0 maga ça ışı 
geçmek mecburiyetinde kalmııtı. yolan• devam ederek Kiyele var· di. da korner çizgisi üzerinde falsolu yorlar. Netekim bu gayretin aeme· 

H Plinlarıoı da eıki makiniate · · k d er iki taraf da treni mukabil dı, Fakat burada lokomotıf tama· bir vuruşla Menin kaleıine gelen resını ço reçme en rörüyor ve 
ı 1 k 1 . · k bildirmeıııe~i daha do"'ru bir hare· llh ğ J 'k' · ti • · k ara as er erıoı na !ediyor zan- men işlemez bir bale reldi. Sov • • topu tatmakla takımını muhakkak anın aya ı e ı ıocı ıro erıoı ay-
oile ateş açmışlardı. Nibay• t Bri yet makamları başka bir fokomo- ket telakki •ttiklerioden Kiyeften bir rolden kurtarıyor. dediyorlar. 
aoıb istaıyooanda treni askerler lif vermekten istinkif ett kleri için sonra lokomotifi Boy'e sevk ve ida Oyun saati ilerledikçe, Menin Bu ırolden sonra Mersinlilerde 
çevirdi ve bir komiser relerek Hıll ile Boyle lokomotifi katardan re etmek mecburiyetiode kaldı.Ni · liler mağlubiyetten kurtulmak in· bir canlılığa ıahid oluyoruz. Akıo-
v•ır0nları ueştırmak emrini almış ayırdılar. Gece bastırınca civarda bayet Mohilev'e ve oradan da bu ıilizler de gol adedini yükseltmek !arı devam ediyor. Bu arada elle· 
olduğuna •Öyledi. Hill ıle Boyle bulunan manevra lokomotifleriadeo doda vardılar, Ve böylece Romen için çalışıyorlar. Oa sekizinci da· rioe geçen bir gol fırsatını daha 
trenin Kanadaya ait oldniunu ve birini çalarak katara bailadılar ve tahtının hazioeıi ve milli bankanın kikada Mersin aleyhine bir korner kaçırıyorlar. 
diplomatik müzaberetlere muhar yola çıktılar. Bu lokopıot,f ç'lma altınları birçok tehJi,eli macera· oluyor. logilizler bundan çok ırü· Oyuono bitmesine 4 dakika 
oldağuou ifade ettiler. Ve Boyla ıuçuyla tevkil edilmtleri kuvvetle !ardan sonra Romaoyaya oakledil zel iıtifade ederek bir rol daha kala logilizler bir rol daha atarak 
Kanadalı bir albay oldniunu lev· mulıtemel olduia için hareket et · di. yapıyorlar. Bu ırolden aonra Mer 6 2 maçı kazanıyorlar. 
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1======================== çevlren:Mecdı Enon==-~ 
Poaro'nun planı noktası aoktaaıoa tat 

bik edildi. Dootumuo çolç eski ve samimi 
arkadaşlarından olan Pıyer Kombo. bu 
rolü memnuniyetle kabul etmişti. Tren be. 
nüz Pari.io dış mahalleleri~den çıkmazdan 
tehlike işareti verilmiş ve Kombo kontrol 
meıanrile dertleşirken, Puaro ile ben, kim· 
ıeye ırörünmedeo trenden iai vermiıtik, 
ilk işimiz derhal tebdili kıyafet etmek 
oldu. 

Puaro, lizım olan ıeyleri bir çanta 
içinde retirmiş ve kua ıOreo bir makyaj 
lmeliyeıinden ıonra ı.m iki serseri kıya· 
leline girmiı bulunuyorduk. Adi bir (o. 
kaotada karnımızı doyurduktan ıonra Pa· 
riı yolunu tuttuk'. 

Madam Oliviye'1>in villil oıo civarına 
geldiğimi:ı zaman uat oobire ırelmişti. 
içeri ıtirmederı ev.el etrafımıza bakındık. 
Bizi kimıe taltip etmemitti ve yolda kim· 
ıecikler yokt•. 

Puaro kulatıma hafifçe : 
- Oaların kenQz ıelmiı olcluklatJoı 

aaomıyorum, dedi. Belki de yarıp akşam 
ırellrler. Fakat herhalde radynm'on bora• 
da ancak daha iki ırece kalacaiını bili· 
yorlar. , . 

Bahçe kap11ıoı büyOk bir teyakkuz)~, 
rllrllltQ çıkarmadan açtık ve' içeri rirdll<. 

Fakat tam işte bnrada;bekl~oilmi~eo ,. · 
bir hldiH oldd. Bir dakika içinde bizi 
oa kıdar lıbandııt kılıklı adam, k11kıvrak 

bağladılar, aiızlarımızı tıkadılar ve hiç 
bir mvkavemet göstermeden bızi Madam 
Oliviyeoio villauoa doğru göıürdliler. Da· 
ha şaşkınlığımız ıreçmeden, liboratovarın 
kıpısını açtılar va bizi çuval gibi aırtla· 
rında ta1ıyar.ak içeri soktular. içlerinden 
biri, kapm açık daran büyük kasanın Önü 
oda dtildı. Birdenbire bütün vücu fom 
üperdi : Yokıa bizi buraya tıkıp havasız 
bırakarak boimak mı iıtıyorlardı ? 

Fakat katanın önün• ır•ldiiimiz za· 
mao aşağıya, bodrum katına inen bir sıra 
merdivenle karıılaşınca hayretim arttı. Bu 
dar r-çitteo aşaiı iadirildik ve kendimizi 
geniı l'eraltı mahzenio~e bulduk. 

Burada uzun boylo yQzil ıiyah kadife 
bir maıke ile kopalı duran bir kadın bu· 
lunuyordu. Hareketlerinden, orada onun 
hikimimotlak olduğu anlaşılıyordu. Adam· 
lar bizi yere iodırdiler. Ve meçhul maı· 
lr.eii kadınla yalnız bırakarak çekilip 
gittiler. 

Bu nıubakkak, meçbul 3 numaralı 

Frao.,z kadınıydı. Yanımıza ekildi. Ağzı· 

mızdao tıkaçları çıkardı. F ~kat bizi kıs· 
kıvrak baflayao· iplere el ıürmecli. Slora 
ayoia. kalktı. Ve ini bir hareketle yüzüo
d•o ma•kesini çıkardı. 

Bu Madem O .iviyeydl... Alaycı bir 
•tavırla ve tana tana konuşarak : 

- Küyük, meıhur, harikallda poliı 

bıfiyeai Pııaro 1 Dün ıabab ıiza bir llıtar. 

da bulunmuştum. Fakat kalak asmadınız ... 
Kurnazıığıoızla bizlere karşı koyabilece· 
ğioizi sandınız. l,te, timdi nihayet elimiz. 
de buluouy,,rsuouz. 

Sesinin ahengi o kadar kindar idi ki 
iliklerime kadar titrediğimi hiosetıim ... Ya· 
kıcı gözlerilo bu hali ne büyük bir tezat 
teıkil ediyordu 1 Evet, o kadın bir deliy· 
di .. , Onda, dünyaya hakim olmak baıta• 
hırı vardı. 

Puaro _biç clıvap vermedi. Yalnız at· 
zı açık bakakalmııtı. Nıhayet kadın şun• 

)arı ıöy le dl ı • 
- Artık işiniz bitti. Biz pliolarımızın 

altüıt edilmeaioe tahammül edemeyiz. Son 
analarıoıuo neler oldu&-unu öğreoebilir
miyim ? 

Ben ömrümde biç bir zaman kendimi 
ölüme bu kadar yakın hisaetmemiştim. 
Puaro ootakkanhlıiıoa bakim olmuştu. 
Tiıremedi. Sararmadı, Yalnız Madam Oli· 
viye'ye dikkatle bakmaktı devam etli, 
Sonra Hkin bir 1eslo : 

- Sizin pıikolojioiz b•nİ aliıkadar 
etti, Bayan, dedi. Fakat ona tetkik etmek 
içia bu kadar az zamanım bulunması be. 
nim için bakil<i bir :ı:iyadıf- Fakat yine 
ıizdeo aon bir dile&lm var. Bir idam mırh
kOııı~Q"Jn daima bir .ıiırara: içme1ioe müıa0 

ade edilir. Benim de 11ırara tabakam ÜZh 

rlmdedir. Eter mnıaade adaraaoiı .. 
Ve böyle ııllyliyartk kandiılol k11kıv• 

rak bağlayan iplere bir röz attı. Kadın : 

- Ya 1 Bağlarınızı çözmemi mi İı· 

tiyorauouz ? Çok kurnazaınız. Bay Paaro 

Biliyorum ... Fakat bağlarınızı çözmiyoce· 
tim- Yalnız sigaranızı vermekle iktifa 

edeceğim. Arkadaşımın yanına eiildi, ce· 
binden lı bakasını çıkardı. içinden bir si

gara alıp dudaklarıoıo arasına koydu. 
Sonra ayağa kalkarak 

- Şimdi de bir kibrit iıteraioiz 1 
dedi. 

Poaro : 

- Lüzum yok Bayan 1 dedi. 

Fakat se1ioio ifadeıi birdenbire beni 
faşırtıı. Madam Olivlye de dooakalmııtı. 

- Rica ederim. Madam. Kıpırdanma
yınıı .. Sonra pişman olununoz. Siz herhal
de Kuraro'nun mülhit terkibini bilirsiniz? 

Cenubi Amerikadald vahşiler onu okla· 
rıoıo ucunu zehirlemek için kullanırlar. 

Hafif bir sıyrık ölnmn intaç eder. Bazı 
kabileler küçük ve ucu delik bir boş 

boynuz iıtimal ederler. Ben de ıiraraya 
benzer ıekilde bazı borucuklar imal ettir· 

dim. Y aloız üllemem kili. Sakın yeri· 
nizdeo kıpırdamayınıs Bayan 1 Hafifçe 
Ufleraem, buradan çıkacak 'küçllclik bir 
ok bir arı iğnesi ribi cildinize 1aplana• 
ıak ... Siıio ölmek iıtamedliioi:ıi biliyorum •• 

-Dno.mı ... -
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Japonlar 

Hong-Kong'a 
Gri. Veyvel be. 
yanatta bulundu 

"Japonlar Ma
laya'yı istila-
... ------

ANfiULOPEÖi 
Amerikan ve Japon 

donanmaları 

J tponya bir deniz memlekhti 
olduruoa ve harp Uzak -

doğu'ya da bulaşt•rıoa (Öre Bi• le 
şik Amerika ile J •ponya'nın deniz 
kııvvetleri arasında bir kıyasla•na 

, 
J 

20 Birine 'ktinıın CumarteJİ 
Tll•klye Radyodllüıyoa po•talan, 
Türkiye ıad7o•u. Aok1.ra radyo•u 

7.30 Program, ve memleket 
ıaat ayan. 

7.31 Müzik: H,f f prog-am (p .) 
7,45 Ajans haberleri 
800/ 

" 
V:azan 

T • 1 

Radyo t•ınsilleriode, sahnelerde oynanan komedi ve 
vodvillerde bir çok taklitler dinliyor••· Eğer dikkat 
ederseniz, bu tilrlü hklitli oyunların halk tarafıodan 
dahJ fada tutulduiuou d• görürsünüz. Bınun tebe 

Çıktılar 
Adada bazı Britanya 
istihkamları zaptedildi 

danuzaktırlar,, yapmak faydasız olmryacaktır. 8145 Mü2ikı Senfonik prcrram 
( Pı.) 

•· bi ' vatdır. Bizim orta oyuou ve karagözümüz, hep bu tütlü taklitlerle 
. ııilslenegelmiştir. Ayrıca bizde bir de " meddah " denilen bir sanatkir 
vudı ki topluluk hayatımızda . oldukç• önemli bir yer tutmnştnr. 

E\ıuzziya T•vlik Bey, " Mecmuai Ebuniya " sonda. çıkan''. Unutul· 
'muş adamlar Ricali mens•yye " başlıklı bir makaleıınd~ . . bır takım 
meddah ve talditçllerdon bah•edor. B• parç ayı, elden ıreldıgı kadar bu· 
rüokü dile çevirerek, sütunumuza geçirmek i•tiyoruz : 
, ~ " ... , .. f;ınodan le.ırk eli sene evvel " Kız Ahmet ·: ve onuo çırakl~
rından " Cs!DCI lsmail " aiı.ıd• iki m>d.iıhı:oız olduırunu anlatan bır 
lı_ayli kim•elere yetiştik. Camcı lımah'io şahsını da. t~nıdıksa da hikiiye 
söyiediğini "görememiştik. Fakat dioli~enle~ on~n hık~~" aulatma.kta ve 
şah1>latın taklidini yapmaktaki uıtalıgını ove ove bıtıremezlerdı. 

Gene bu işte eş•iz ve benzer. size say·p dökmeme müsaade et. 
siz zatlardan mürekkepçi İzzet ve menızi rica edtrim. 
lüleci Me:hmet isminde iki zat işit · (Bernar Şov) un profesörü çi· 
mekteyiz. çekçi kıza güzel konuşmayı, baş 

Lüleci Mehmede pek ihtiyar· eğmeyi , kral ve kraliçe Önilnde 
lı{pnda yetiştik. Ayaoolya camisin diz bilkmeyi, danı etmeyi öğreti-
de baş meyziadi. Bunların hikaye yor ve ( Bernar Şov ) a göre kız 
anlatışta, taklilçilıkte ve tuhaflık· böyle tekemnıül ediyor, olgunlaşı· 
rösterdikleri ba~arı dillerde dHlan yor. Ben bunu anlamam. Bir ada· 
dı. Gene bunlardan bir de yağ-cı mm, ıokıkta doimuş, sokakta bü· 
izzet adında birisini tanıdık ki da yüoıüş bir kızı altı ay zoraki ça. 
ha yirmi beş yıl Öncesine kadar lıştırarak terbiye rörmüş bir kadın 
sardı. Mosali bu zat, bir köprü haline retirmo•i bir hayaldir, gibi· 
taklidi yapardı. Yerini de rahat ra me geliyor. Norde kaldı aile ter· 
hat oturduiuouz halde köprünün biyesi? Nerde kaldı muhit teıiri ? 
reçit paruı alan memurlarından Nerde kaldı alışıklıklor? 
dilencilerine, ırelen geçenlerine, ıa Na,.ettin Hoca mer bom: 
tıcılarıoa, hem de sizco sesi ve - Kar helvasını hen icat et· 
ahengi bilineal#rioo kadar herkes tim ama, ben de beğ•omediml de 
hayalinizde canlanır, kendi kendi· diği halde (Bernar Şov) un dil p· 
ıüzi köprüden geçiyor 10mnıaız. rofesörü, yarattığı kadını b•reo· 
Biz yarcı lzzet'i çocukluğumuzdan miyecek kadar karakter röstere· 

b 
. . mıyor. 

ır•nçliğiıııize kadar '?D eş, yırmı Arkadaşlardan Profesör S. M. 
oe11e tanıdık. Bu zat, taklidini y•p geçende alay babıoda diyordu ki: 
tıjı işlorip "" şahısların ardıodao - Bir takımlarının anladrrına 
ayrılmazdı. Kendi Eyip'li, kişi oilu, görtı medeniyet şimdi 150 liraya 
yai" kapanıoda Önemli bir ticare- elde erliliyor. 125 liraya bir frank, 
tevi sahibi, varlıklı, ileri releolerin 25 liraya da Profesör Panosyan· 
derneklerinde btrlbnur, bayır işi•· dan dört danı figilril öğrenince 
meyi sever, o zamanlar beledıye mesele tamam! 
müfettişleri olmadıiındao Allah Likin kazın ayarı öyle deiil. 
rizall için yoksulların "menfaati ıçın Firenkçede; •L'habit ne !ait pas 
satıcıları, bakkalları dolafıp, çürü lemoine» diye bir söz vardır. Bunu 
müf, fenalaşmış; yenmesi zararlı ckılok kıyafetle p•paz, papu olmaZ> 
şeyleri satanları ihtiup memurları· diye Tü!kçeleştirebiliriz. Türkçede 
na ıı.ı,., .. verip döidfüürdü.'~. ·-- de bu manayı anlıtan kabaca bir 

Amerika - 1938 sanuindP 
Yenidelhi 19 [a.ı] - General Amerika deniz kuvvttlerioi geni; 

Veyvel, gazetecilere şunları söy. ölçüde artırmaia kırar vermiş ve 
lemiıtir: inıaata giritmiştir. Bu karardan 

«- Jıpoı:.lar başlangıçta bnı sonra yapılan ve yapılmakta olan 
g e r i 1 e d 1 1 e r muvallakiyetler kazanmışlarsa da gemilerin dışında Amerika'nın 

Malaya'yı İstiladan u1aktırlar. Sin· 1938 sonundaki denis kuvvetleri 
Tokyo 19 (a.a.)- Jıpon kıta· gapura ise henüz yaklaşamamış şunlardı: 

!arı düşmanın şiddetli mukavemo· tardır. Maloya'oın şimal batısında 8 inçlik topları bn!unan 11 
tine rağmen Honr Kong adaoına durum biç şüphesiz endişe veri· muharebe remiıi, 17 aiır kruva 
çıkmıştır. cidir. logilizlerin Fenang'ı kaybet- zor, 6 inçlik topları bulunan 17 

Nevyork 19 {a.a.)- Tokyo rad meleri müml<ündür ve bu 11 kıntılı hafif kruvazör, 5 tayyare gemioi, 
yosu demiştir ki: bir vaziyet doğorabilir. Fakat bu 10 ram bot, 23 karakol remiıl, 8 

Japonlar Hoog Konır'da fiç nn düzeltmek için gereken ted- 206 deotroyer, 90 denizaltı remiıi, 
noktada karaya çıkmışlardır. Bun. birler alınıyor.• • h. f,f mayın döşeyici K'emi, 41 ma· 
!ardan ikisi adanın şimal doiusun· General Veyvel, Hiodiotanın yıu tarayıcı gemi, 3 tayyare ana 
da, biride batı çevresindedir. Ba· şimal batı taraflarının ozon m .. a gemi.i. 
zı Britanya istihkimları zeptedll· feye riden tayyarelerin hücumuna lnşuını başlananlar da, aşağı 
miştir. J •ponlar hareketlerine de nrrıyabilecerini, buna karşı ted· yakarı, fU kadardı: 
vam edivor. b' ( 1 d · • 1 8 maharebe aemioi, 2 tayyare 

Londra 19 (a. a) - Müttefik ır er a ın ırını •oy emiş, Japon· • 

k 1 T
. • ı. • !arın yalan haberlerle Hı'odıotana gemiıi, 7 kruvazör, 40 de1troyer, 

ıta ar ımor a mu avemet gor-
k 1 d B , kar•ı açtıkları sinı'r harbı'oe raa- 16 denizaltı remisi, 4 tayyare ana meden çı mış ar ır. n ananın gil • • 

men ortada teli•a dü•eceL b'ır remisi, 1 mayın döşe yici remi, 
zel bir limanı ve tayyare meydanı • • ~ 

bal olmadıamı bildirmi•tir. 2 moyn tarayıcı gemiıi, 3 tecrübe 
vardır. • y 

Loodra 19 (a.a.) - Malezyada· General Veyvel Libya harbi için motörlü torpidobot 

1 h k'- d - 1 d · t' Müreltebat da yedeklerin dı 0 
ki nriliz kotalarının yeniden geri· a • 10 a şoy e emış ır: 
!edikleri haber veriliyor. «- Lıbya muharebesi iyi ıri şıoda 125.000 kişiyi bulmakta idi. 

Loodra 19 (a.a.)- Japon ıöz• diyor. Ôlü olarak çok büyük ı... Japonya - 1936 yılındanberi 
cüsü demlştirki: yıplar veren düşmandan il - 10 J•ponya'nın harp gemisi inşaatı 

«- Kaotuo'un şimalinde ve bin esir alınmıştır. Burada Alman- h •kkıoda pek az malQ 'Bat dışarıya 
batısında General Yuhannu'nun ku !arla ltalyaoların er g•ç hakların sızabilmiştir. Fakat 1938 yıl•nın ıo 
mandası altında 10 kadar Çin tü· dan g•lineceiine eminim.• nanda Japonya'nıo bilinebilen deniz 

lnglliz kıtaıarı Ma· 
yeniden 
~~-

lezyada 

meni ile birkaç bin komünist çet.. General, Ru•yadau relen ha· kuvveti şu idi: 
tinin buluoduru do&"rudur. Çiu çe. berlerio son derece cesaret verici 9 muharebe gemisi (bu raka. 
teleri Honır Kong'un ,imalinde ha· oldurana, Almaoların •iır zarar- mın 10 olması da ihtimal içiude-
reketlerde bulunuyorlar. !ara rarmeo bili müthiş bir lıuv. dir. Çünkü Japonya'oın anlaşma 

Batavya 19 (a.a.)- re.mi teb· vet teşkil ettiklerini söylemiş ve gereiioce silahlarını kaldırması li0 

!iğ: ·• · · 1942 yılının çetin olacarım, fakat zımgelen bir gemiyi yeniden ıilih 
Miri'de yapılan boreketlerde makul bir zaman içinde mihver landırdırı rivayet edilmiştir). 5 tay 

tayyarelerimiz bir J•pob~ krovazö . d~vletlerinio ezilmemesi için biç yare gemisi, 12 tane 8 inçlik top· 
rile bir torpido muhri ıne tam i•a· hır sebep olmadıiını illve eyle ları bulunan kruvazör, 26 tane 
betler kayd etmeşlerdir. Kruvaıö· miştir. 6 veya 5,5 inçlik topları bulu 
rün yaodıiı görülmüştür. 5 h 1 b 

Tokyo 19 ( a. a ) _ J•pon nan kruvazör, ıa i mu afazasın 
Sovyet tebliaine ek ·. d k il 1 k" k • 112 sözcüıü, Sovyetler birliğini J•pon• • • " anı an •• 1 ruvazor, 

ı. A Ceonp cephe•inio bir kesimin· de•troyer, 12 torpidobot, 8 deni• 
yaya karşı harbe ıo~m•lı için me d 
rika Birleşik devletlerile logiltere. e askerlerimiz 3200 düşman 41 • zaltı kovalayıcı remi, 62 deniultı 

kerini yok etmiştir. 43 top, 53 remisi, 4 tayyare ana remiıi, 11 
nin büyük rayretler yaptıklarına mitralyöz, 28 mayo atıcı makine, mayo döıeyici remi, 12 mayn ta 
dair haberlerin doğru oldoğonu rayıcı gemi, 10 rambot. 
ıöylemi tir. 10~ kamyon ve pek çok mühim· Resmi olmı ao baberlere lnoa 

Ru. l,erle-f•f -•t •lınmııtır. Bu ke•İınde bir , ,,,.. IA••m I•• fu •ayıda Sf•mİ de 
d d l günde 70 köy g-erl ahnmııtır. e va m e yor aynı tarihte inşa halinde bulunu· 

13,31) Program, ve memlek~l 
.. at ayarı. 

13,33 Müzik: Şırlu ve Tüıkil 
!er. 

13 45 Alanı haberleri. 
14 00 Müzik: Ş ırkı ve türkü· 

ler programının devamı. 
14,30 Ankara So~b•har At 

yarıtlar·n·u Tahminleri. 
14.40 Miizik: Rivu•ticamhur 

Bandosu. (Şef: lhıao Kur ç••) 
15,30 Müzik: Ryaset;cu11hur 

Filarmon · k orkestrasının konıeri. 
Devlet konservato•rı uloo• 

!arından naklen. 
18 00 Program, ve memleket 

Hat ayarı. 
18 03 Müzik: FHıl heyeti. 
18 40 Müıikı Radyo «Her tel· 

den• orke•traıı. 
19.00 Koouımı ( Kahramanlar 

Saati). 
19 15 Müz;k: Rıdyo •Her tel

den» OrkeıtrHı Prog,amıoıo deva• 
mı • 

19,30 Memleket aaat ayarı, va 
a!aos haberl•ri. 

19.45 Sorb .. t 10 dakika. 
19,55 Müzik: Mızraplı ıaılarla 

ıız eserleri. 
20,15 Radyo gazete•i. 
20,45 Müzik: Kmşık ıırkı ve 

tilrkiıler. 
21;00 z;raat takvimi. 
21,10 Mü.ı:ik: Dıoleyici !.tek. 

lori. 
21,45 Konuşma (Günün mea

delerı). 
22,00 Milzik : Radyo S• lon 

Orkeatrası. ( Violocist Necip At· 
kın.) 

22,30 Memleket •aat ayarı ve 
Ajans Haberleri: Ziraat, Eaham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nakut bona11 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Radyo S•lon er• 
keıtraıı Prorram nın devamı. 

~ • Straıus: Viyana boLb~o· 
ları. 

22,55/ 
23.00 Yarın ki Pro.,.am, ve ita• 

panış 

Size yaogıodan çıkmış, virane· 
lerden toplanmış çivi ve demir gi· 

bi hırdavat satan ve bir yahudinio 
dükklnını vaıleyliyecek olsa, kil 
çilk yaşındanberi bu işte çalışm~ş 
olduiuua· lılikmederdiniz. H."~ ko 
fHini, fotograflı alınmış rıbı, rö· 

zünüzün öollne ıerer, ıoora yahu· 
di ile alış veriş etmek iıtiyen me· 
sefil kayserili bir dorramacı kolla-
1101 yahut bir kasap çıraiını, her 
iki tarafın birbirini kaodırmıya ear 
fedilen ulcl _ lr;ovvetloriniıı yardı 
miyle ne kadar kurnazlıkları varsa 
unları sarlettirdi. 

mısr• vardır. GeçeJiın. döoO p do 

!aşıp şuraya reliyorum. Tohsil baş• 
ka şey, terbiye başka şeydir. Yu· 
murtalı, limonlu terbiye deiil. Şu 
arasıra ra•geldiğimiz zaman İm· 
r~ndiğimiz hal, tavır, eda, buy tril· 
zelliri. Bu da dilnde~ bugüne, sn· 
kaktau taraya kolayca re,çekle· 

Londra 19 [a.a)- Rosyadan Moskova cepheıinde düımao yordu: 

1 b b 1 • S t ._ t bir çok noktalardan aeri atılmı•· ana remisi. 
""•en a er ere gore, ovye •I a• • • 2 Yahut 3 muharebe aemı"ıl M b k d • D'"" b • ü•ette atın y• Onu a o ta· 
!arı Alman kuvvetlerini geniş bir tır. •ıo•r ir kesimde kıtalarımıı 6 kruvazör, 2 tayyare aem'ıı"ı, lO 

d Al 1 d 10 • ribte 107000 klşiyi bu uyordo. 
cephe üzerinde rerl atmaia evam mao ar an tank, 10 zırhlı d t 8 'd b 

b·ı es royer, torpı o ot, 6 deoı'zal Buru-o bu rak - ·I r belkr' b" 
ediyorlar. otomo ı' 7 dtpo mOhimmat ve k •~ • ' ı· 

Moıkova; 19 [a. a)- Dünkü sair harp mabtmeıi almıştır. tı ovalayıcı gemi, 8 denizaltı, 4 raz derişmişse de rene bu raoam 
( Ulua'tan) ,-,:::::::::::::::::=:::::::::::::=======:~:=====:===;;;;;;;;:=::=:~~m~a~y~n~~ta~r~a~y~ıc~ı~r~e~m;;:i::~l~t~a~y~y~ar~e~~l;ar~d~a~k~ıy~a~!~la~m~a~r;•~i~m~k~i~n~v~e;ri;•~· •· . . 

Lisan dersi l 1 Hı K Av E 1 Kader böyle imiş il 
Gramofon plaklariyle •===. ;;=:2 .====~====Nakleden: Muzef fer Esen -· 

/ngilizce, Fransızca rJe· d z Mohha kamarotu sorroya çeotı: cular sandala brniyorlar, Meliha ile Abıoeoio 
Bu zat meseli şehir h.alkiııca 

Leman hanım yaşlı bir kadın ır. evke ' bu - Fakat rica ederim biliyorsanız söyleyin gözleri k 1 t B k 1 k iıtedikle·i 
ga Almancayı çabuk, kolay erlenceye batlı bir kadın... Hiç yoktan bir kaza na11I oldu, ıtmdi vapur bataca~ mı?' 

1 
b" 'bar~· aş 1 a 11 a yapma 

' . 
tanınan meşhur bir dilencinin ıesl 
ni şive ve i.beoriylo elde ediociye 
kadar, gerekli rörürse, aylarca ar 
ka11oda dolaşırdı. Hatti Ay09ofya'· 

da meşhur bir kör olan Buburcu'
yo taklit için nice ·rünler takip et· 
mit olduru, ve gene meşhur musi 
kişinaa Külhanbeyi Mebmet'in oku 
ynşuou larkofonmıyacak şekilde 
taklit maluadiyle birçok zaman 
Mehmet Paşa tekkeıioe devam et· 
tiii rivayet olunur .... " • 

(/
a işinizden, ooktinizden ne•'e yaratmak iatiyor. Bu akşam da birioci Kamarot t d d k şey ırı ırıae anlattı, koo•ııoadan karar ver· ~ • • yo ona evam e er en arkasına d I 

ı d k .o [ k d zer1k· mevki salonunda ufacık bir eğlence hazırlamış, donerek cevap verdi: er. 
ı" a "' 1 yapma an B· - Gel yavrum, bizimle gel, bebeilnl bana 
le f'ğlene•ek öğrenebilirsi· samimi bir aile eilenceıi ..• Abmodin karısiyle . . - ıze çarpın vıp.,un da hali bizden 

Uiua'tan 

nı.N, /stigenlere mufassal beraber ırelmeoioi rica ediyordu. ıyı olmasa gerek Fakat muhakkak olan bir 
"' Saat dokuzda Ahmetle Meliha kolkola bi· var: Biz batoyoruz. şey 

broşür gönderilir. rioci mevki oalonuaa girdiler. Ahmet karısının Kamarada Meliha koca1tna: 
Adana: ~. Sadık elinde bir kitap buluudajııou ıezdl. - Parayı bana veraea daha iyi ol . 

Aldatmaz Kitabevi h Ve kocasının verdiai pır• ._ur, dodı. 
Meli a: t . . b' • qyı, umaroton 

1517 1 15 - Affet Ahmet, burada b'ç erleuemiye. av11ye11 g ı korauıaın içine i • 1 . 
' - k'l" kocasına sordu•. fne edı. Sonra ce&-imi bildirim için şöyle bir ·~şeye ~e ı ıp 

Açık Teşekkür okumak niyetindeyim. Hiç gelınıyecektım za. - Daha ne alıyoru2? 
939. yılında eğitmen olarak ten ... Fakat ıorarıoa dayanamadıDI· - G;raralarımı. 

köyümüıe tayin edilen Yusuf Oz. • • - K•brit de Unntmıyalım. 

• can ödevine bıbşl~dığın~a evveı;1 : Şimdi Ahmet, bir kitap getirmediğine te-
1 
- Evet, fakat ne olur ne olmaz, biraz 

Köyün ihtiyacı u unao e.ş llnı ı essül ediyordu ... Geceyi dolduran bu gürültü- ace e edersek fona etmiş olma ız B İr kadın bir ilk okul binası, on sekiz dekar lü musikiyi işitmese ne kadar iyi olacaktı. - Ma~iha ebeni dinlu dTre haykırdı ve 
bir bahçelik yeri, etrafına 500 Abmedin düşüncesi hakikat oloyordu. Çal· k~ma~adakı muaya kadar koştu. DöodOğQ va• tt metre kadar taş <Mvar, taştan dört gı bir anda ıuıtu.. kıt elınde küçücük bir şey vardı. ya fıa Im hela ve şimdi. i~a. <_>kula bir de su Garip bir çatırtı işitildi, remi bıştan başa Ahmet sordu: 

,..._Y_A_Z_A~N~-ı lnsanıo. b_u töze - tulu,.,bası temıoı ıçın çareler araş· sanıldı. Daoseden çiftler dardu, ıeyredeoler - Elindeki oe? 
alledersıoız -: tırarak tatlı ıözlerile ayni köyden ayağa kalktı. - Bir ıey deri! Ahmet, uyku illcımın 

B FELEK 1 b it ti' 1 Emine Kuzu'ya teklıf etmiş mezbn· Bir kadın haykırdı, dudaLfardaki gillüşler kutusu. 
• · - yi a e ,

1
n reJe bu sözler karş111nda mavala· • Gil d b k 

diyeceği relıyot. kat ederek tulumbayı almak ve silindi, iki kaptan salondan haykırarak izahat verte e er eı koşuyordu , ılnlerioden 
Sinemalardan birinde bu isim· taktırmak suretilede fedaki•lıkta veriyordu: ~:ıçı:i:ı arasında bir bebekle kllçtlcllk bir kız 

fi bir fı'lm aördüm; Sener•o çok bolonan gerek hayan Emine Kuzu. - Size maaleıef fena bir haber verecarlm. 
• 

1 
• ld Ahmet: tanınmış lnriliz arultarriri ( Bernar ya ve r~rekıe. b~ işlerde ga~re:ı Bir kaza o u. 

Şov)on cPygmalion» adlı - piye· görülen tğitmenımız ?z~a~": koyb Siı yilzündeo rota11nı şaşıran bir vapur M 
1
Bak bu kıza Meliha, dedi. 

iııden mi, romanından mı vallahi müz namına t•şekkil• erımızı mu . bize çarptı .. Belki batmıyacaiız, fakat ihtiyati • e iha bu. kızı trörünce dayanamadı Kız· 
k h 1• terem aazeteoizle ilioıoı rica ede· bir tedbir olmak üzere tahlisiye Hndalların caırıza doğru derledi ve elini omuzooa koya· 

pe iyi bilmivoram, o asa onun. • d k L • d " 1 Baklılı köyün en b'ınmenizi rica edeceaim. Kamaralarınıza adar ra .. çocugu urdu•du: 
- eserindell Jhnmış-;~ f.tleoce ı rinı. • 
b, ıc · 1 • Şükrü Kuza aidip kıymetli e•yalarıoızı almak için bol bol - Nereye ridiyorouu yavrum? 
ır şey: Dil _,...:ll'iı bir prd esor l ıı--::=:::::::::::::::':'.:::=:::::::::::::~İİ • • 

Vaktiniz var. Fakat fazla yük almeyınız. San. - Annemi arıyorum. 
aokakta çiçek satan ser~eri bir .kı· ı B 
zı adam edePıill• alt'; ayda.sııtılret· ı TA JK V İM dalda ağırlık olur. da 1; .çocukcarız ancak altı• yedi yaşların. 
1 " ' · • J Kamaranın önüne geldikleri vakit koşan 
ere ve saraya, s .. o~ç•v.ıni .idd~~ e11i A · b • ? · · ~ · · 20 Bı·rincikdnun 1941 kamarotla karşılaştılar, kamarot Ahmetle Me· - nnen ıenı ıra.tı mı 
yor, zengin artlurdo•ı. dıi «yapapı•z• H b • d 1 CUMARTESi lihayı .,.0·ru"nce durdu ve nasibat vermeae b... - ayır, ıraa.ma ı, ama küçük kardeşim 
11n10 diyor. Bahse g\tiş'iy<irtar ve <> • ..., N 
1 b 

. ' .!adı 1 onot kayboldo. 
atı ay sonra kh!ı'~6·1 ale getiriybr YIL•t94ı - AYıl2 GGn:35' Ka1ım 4! 
ki; büyilk bir .baloıla· ·daıiiı V~li- Rwnl ~357. Btrlnclklnan 7 - Üzerinizde para vana saklamak için en Annem, babam onu arameğa gittiler, Gi· 

abt kediıiyle &~r. lJ~odıİn ıoııra Hicri ı360• Zilhicce 1 emin yer' parayı bayanın konasının için• :~::e:di~ear~aB:~:ı:nladreıdailrearma:maa ••ıbd'.r daha 
profeıör kıza •tıı..;luvor ve onlı koymaktır. . . • • ıyorom, 

"' " Meliha aüld01 fakat kamarot fikrinde mo• Ş•mdı ae ' • L• b'l alıyor. «Oala~':efu.işlmttradıoa· biz 1 /Jrı • • • mının ~1m 1 ir haori bucarıoda 
çıkalım kerevetine» diye bır teker- gece Nöbetcı eczane aırrlı ' kaı balan nonoşu aramakla menol bu anne ile 
leıa vardır. . • Gemi batarken kalabalıktan iıtilade et• bab•yı bu heyecanlı kalabalık içeriıindo bulmak 

Bu film anl•ttfl burada bittik· Fuat Eczanesi aıek lıtiy•o hırtıı çolı olıır. Natibatiml diolero iıııkln11zdı. 
lea Mııra ,c ... a llit•n ı•Jlerl ( Y enipolt&ban• yanında ) HDİI ı ... olaıas. 8 ııaıaaralı tıbllıl,. aaadalı ltuırdı. Yol· 

.. 

' - ---·9urr 

ver. 
Beb•ğini kızın elinden aldı: 

- S.ıkın ağlama yavrum, ıen elci kızsın. 
Cici kozlar ağlar mı hiçi 

Fakat çocuk h ç~.ra hıçkıra ağloyorda. 

Sındalda bulunanlar sa..,ırıızlan1yorlar, Mehha ıle 
Abmedi çırırıyorlardı. Abm t çocuğu yakaladı, 
sand,ldaki bir gemiciye verdi. 

Sonra Meliha el,..do çocutan bob•tiyle 
y6rQyiip sandala indi. Arkadan da saodalıo en 
ıon yo cu•o olan Ahmtt atladı. 

Sandal ıava doa.,u ind•, ve gemiciler h"lı 
hızlı kürek Ç•kerek suya yavaş yavaş rö.nüf. 
mokte olon gemiden uzaklaştılar. 

Küçük kız, boı yere, mini mini toruk el
lerile, çatırdayan d şleriol tutmara urraşa· 
rakı 

Batıyoruz, batıyoruz, diyordu. 

Sandallar karaolırın korku dola bosluğ'ıın• 

da gemiden uzaklışıyor, fakat bütün undalda· 
ki gözler remiye d•rru çevrilmiıtir. Gemiden 
ıoa sandal da denize indi. Küçücük karanlık 
rölg~ı .. rüvertede koıuşuyorlardı. 

Meliha mırıldandı: 
- Zıvalhlar, zavallılar. 

Her şey aiırlaşmıstı. Sanki zamıo krrm•· 
tini kaybetmitti. Bu gece, Hırlar kadar uıon 
bir K'eceye benziyordu. 

Denizi •rır bir ıeuizlik doldu• da. !(aza· 
dan, ıztıuptan dorao bir haro~etaiılık. 

Küçük kızın bebeji hiıi Melihanın kollarıa 
da idi. 

Ahmet yavrucağa 10rdaı 
- Ü~üyor mD1un? 
Kız cevap verdiı 
- Çok d•ıi'•l. k" nlı 
Ahmet o vakıl pardllıilıüoil çıkardı, uç 

kızı aardı. 
Sandala kumanda 

a d e n remici bıy• 

kırdu 
- Haydi kUrekler• ı•r•lınız. 

SONU VAR 



4 BUGON 
-

~···················································~ I Dalma En Seçkin Filmlerle Programlarını SUallıen \ 

• • ı Alsaray ve Tan Sinemaları ı • • • - Bu Akşam == • = Büyük ve Küçüklerimizin Seve Seve Okudukları Bir Roman • . . Bugüne Kadar Yazılmış En Terbiyevi = 
• Ve En Meraklı Bir Eser . . . Sinemaya Çekilen En 8üyilk R man . . . • 

• • ! C ROBENSON ADASI ]J ! 
• • • TCIRKÇE soz ıı..o • • • • BÜYÜK FiLMi BiRDEN TAKDiM EDECEKLERDiR • 
• Talıiatle Başbaşa Kalan Bir Ailenin Heyecanlı Hayatlarını Tasvir Eden Bu Biiyilk Film Zevkle Seyrediltcek bir güzelliktedir • • • = Alsarayda Ayrıca Tanda Ayr1ca 1 
• Gilzel Sesli DlCK POVEL'in Şahane Temsili Macera Filmleri K•hramanı GEORGE OBRIENIN • • • = j RAHRİYELİLER ŞARKISI 1 1 UÇURULAN MADEN 1 = 
1 1 Dikkat: MUhlm lılwe l : 
• Matbuat Umum MüdilrlOiü tarafından huırlınan ve MiLLi ŞEFiMiZ ile BAŞVEKILIMIZ'in Cumhuriyet Bayraınından irad • 
• Buyurdukları Mühim Nutuklarını ihtiva Eden lstifadtli memleket Filmi • 

Pek Yakında : 
• Kıopatra - R>ma At•şler lçônde - Atlas Ekaprtsi ıribi emsal•iz filmler Vücude g•tirıriş ~lan D.hi R < jİ•Ör = 
• SESIL 8 . DEMILLE.NIN 1941 ve 1942 senesi için ba7.ırladıiı borik.olar lılıni • = Z A F E R O R D U S U Türkçe • 
• Yautanlu: Gıry Cooper - Akim Tamimi - Polieıte Godddar - Prestod Foıter • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 BiriDcikin.un 1941 

Adana Belediye Riyasetinden ; 
( 1000 metre tulUnde hendek açtınla • 
cak ve zemine beton az ettlrllecektlr ) 

1 - Sebzehali · Taşkarakohl aruında yapılan laJamuı 
hendeğile Mirzaçell'bi yolunun hendeğinin mülaki oldutu 
yerden itibaren 1000 metre tuliinde hendek kiipdı ve zemi
ne beton vaz'ı işi açık olarak eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - işin keşif bedeli (1275.00) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (95.62) liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Adana 

Belediyesi Fen lşleri Müdürlüğündea 7 kuruı mııkabiliııde 
alabiliıler. 

S - ihalesi 26/12/941 tarihine rastlayan Cuma gilnü 
saat ıs de Belediye EncQmeninde yapılacaktır. 

6 - Bu iş hakkında fazla malllmat almak isteyenlerin 
Adana Belediyesi Fen işleri Mildürlüğüıie ve mllnakasaya 
girmek isteyenlerinde ihale güni! muayyen saatte Belediye 
Encümenine müracaatları ilin olunur. 1507 11-16-20-25 

Adana Belediye Riyasetinden = 
Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cins ( S6SO ) 

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

lira 72 kuruştur. 

B) Şartnamesi Belediye Yazı lşluindedir, isteyenler su• 
retini bedelsiz alabilirler. 

C) Eksiltme 23/12/941 salı glinll saat 15 de Belediye 
Encümeni salonunda yapılacaktır. 

lsteklilf'rin teminat makbııılariyle birlikde göıterilen riln 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

1485 4-9-16-20 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı ı-------As-iı,_s_ıN-EM-ao_A_ .... 
Fiyatı 100 Kuruştu... ı Mo;~;~ BUAKŞAM Z~o 

Gördüğa ra~bJt il7erioe bir kaç ırun d•hı temdit 
Ta•radan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş u!ileo sioem1u o en ırüz•I kadını HEOY LAMAR •lnemanın 

T en bilyülc arlilti SPENGER TRACY batıra11nı ebediyen 

Gönderdig"' i Takdirde Kitapları Hemen dreslerine 0001•mıy•c•ıf101• neı;. bir qk boriı.... yaratııı .. 
Türlcçe Sözlü 

___ Posta ile Gönderilecektir.=== BuKadınBeniriıdir 

ri --

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

194 2 iKRAMiYE Pt.ANI 
K E Ş 1 DELE Rı 

ı Şahat, 1Magu,3Ağııstos,2lkinciteırin tarilılerinde gııpılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 .. .. 3000. .. 
2 7SO .. - 1500. 

" p 

3 soo .. - ısoo " " ıo 2SO .. = 2500. .. 
" 40 100 .. = 4000. 

" n 
50 50 .. = 2500. .. 

" 200 " 
2S I• - 5000. .. 

200 ., 10 .. = 2000. 
" 

TUrkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, arnı 

zamanda talllnlzl de denemlt olureunua. 877 

··············=············· 1 Operatör 5 
i Dr. Hasan Sadi Sözütek E 
• Fransanın Nansl Tıp • 1 Fakültesinden Mezun 1 
I He roün Hastatannı 13,30 dan itibaren I 
= kabul etmektedir 1 = Muayenehanesi ı Karasoku Terziler Çar§ııııııda No. 97 = 
·············=·············· 

Ev veya apartman ı 
aranıyor 

Kiral ık bir ev v~yahut 
Apartman aranmaktadır. Mü· 
racaatlar Yeniotel' e. 

1525 20 21-23 

im t11u Sahibi ı Cult ORAL 

U. Netrl)'at MlldQrll ı AYUlı.at 

Rtfat YAVEROİ1LU 

Bao.ıc1ıtı Yor : (BUGON)lılatlıau>
Adua 

YILBAŞI Biletlerinizi 
Yalnrz Çukurovanın d~lil, gartları en ularlu klıesl olduiuna lıer ag dalıttılı 6ilgii/c ilcramig11l11rl11 hbat Jen : 

Altınoluk Piyango' dan AL ı N ı z . 
TAŞRA SİPARİŞLERİ DERHAL GÖNDERiLiR. 

Adana'da : Tarsus Kapusunda. Mersinde : Uray caddesi 45/1. Tarauata : Pata kahvesi sıraeınd1!9 U 

YILBAŞI BiLETiNi AL TUN OLUK PiYANGODAN ALAN ·ZENGiN OLUR. 

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

• Bir Defa iş ·Yaptırırsanız 
Memnun Kalacaksınız . --------- _______ ... 

iLAN 
lslahiye askerlik dai
resi satın alma ko
misyonu başkanlı -
aından: 

1 - Tümen birlikleri ib· 
tiyacı için ( 900 ) adet yem 
torbası ( 9000 ) adet gebre 
( 4000 ) adet keçeli belleme 
(6000) adet kayış yular bq· 
lıtı ve 6000 adet ip yular aapı 
kapalı urfla ebiltmeye ko-

nulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin e
dilen bedel (53ıı60) lira olup 

muvakkat teminatı ( 3933 ) 
liradır. 

3 - ihalesi 25 • 12 • 9H 
perşembe günü .aat 15 de 
l.lahiye Tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteyenlere şartna
mesi (268) kuruş mulcabilin

de komisyondan alınabilir. 

5 - 2490 ıayılı kanu
nun ikinci maddesi hükGm

lcrl dahilinde bazırlanmif o· 

Klrallk Ev 
iki kOçilk oda llslte, bir oda 

altta, tatlı 111 tıılıımbaaını v- elek. 
trik teıiıatıoı havi cadda 6zeriode 
ve 1ebze hali Ue kaaaplara yakm 
bir ev kiralıktır. M.ıbaamız Mil· 
rettiplijfae aorıılmuı. 

lan teklif mektupları ihale 
aaatından bir aaat ev\leline 
kadar mezkGr komsiyona ve
rilecektir. 

6 - isteklilerin belli riin 
ve aaatta komiıyonda hazır 
bulunmaları. 

3·9-14-20 1480 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonü baskanıı -
Qından: 

1 - Kapalı zarf uıulu ile 
60000 kilo ııtır eti Hba a· 
lınacalı;tır. 

2 - Tutan 16800 lira 
ilk teminatı 1260 liradır. 

3 - Puarlıtı 23-12-941 
aalı ııünll 1aat 11 dedir. 

4 ...- isteklilerin muayyea 
giln de teklif mektuplenoın 
pazarlık saatıadan bir ....t 
evvel komaiyoııda bulundıar-

• ~I ilb Ohalı'fl'• J.10-1 .. 20 


