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SiYASi, iKTiSADi, IÇTlllAl,GONDELIK GAZETE 

Halk 1ardı•ile Tilrk retıçtij'nl ka 
aatlanclumak nıifeıiaio ç@rÇ.,\lt ıioi re· 
niflet•ek köldll bir h ıvacıtı;ıo mev,ala 
nnı kacaklıyaa bir çalışma plinına el 
koymq olaa Hava Kuracna Kurban bay 
ramında batna vatandaflardao kavvttli 
bir allka beklemektedir. 

P ı y • t ı (S) K u r u • t u r 

~--------------------~ 

inOnU, Alman elçisini kabul buyurdu 
Ankara 22 ( a. a. ) - Cıımltıırreisi /..,et /,.öni lnı 

gln Hat 11 de Çanlcaga lcöıklerinde Almonga 6iglllc 
elçisi Fon Popeni lcabal 6ııgıır•111lartlır. Mii/4/ıatta 
Haricige Vekili Şale,;; Saroçofla laazır 6ıılıınmııştar. 

~--~( --~ 

ı:uGli~ vt OSLJWİ 1 Bir Türk 

Hitler 
KUMANDAYI 

f?OSr<)~FCllf/;OV() 1 vapuru 
ı daha 

lllEl<sA."'DRov / batırılacakmış 1 
SE RGİYfVS/l.VlADtf. /z.,•stlg•g• gö•e _: ele aldı 

><OL ONt!ti Uzak doğuda 
Rus ordusu 
tensik 
ediliyor 

Hong-Kong'ta-
ki İngiliz harp 
gemileri abloka 

altında 

/(OL/t'f 
Vaatlettili lıaltle Moslcooagı I 

alamadıfı için 1 

Bravçiç 

uzaklaştınldı 
lnıiliz 011 Amerikalılar• 

•öre 
Lu· Japonlar Ordu erklnı l 

d arasında ih· \ zo~ a asına ( '16 DOlfc>GoBu$ . 

çıktllat tillf çık mı! HOLE IİE,~-..,,. ME,oı'"' 
Hıiokillr 22 ( a. a.) - Bu· Ankara radyo razeteıi - Bu -(- '"l_ 

rada dolaıan ıayialara göre, Ma· rilnüo eo önemli olayı, Almaa 0 r· ~ POÇINO. ı/ 
refal Voroıilof azak dotadaki daları baıllamandaoı marepl e [)lJfiR()lhVA ' ~ SU{./NıÇ 
ıovyet ordaıaoaa bqkamandan· Bravçiç'ia ba vazifeden aynJarak ıcJRŞA ,. · ~~ f 
bfloa tayin edilmifm. Hitlerin ba,kamandanlıtı eline al • cORKI ~~ jız DRll 

Çin askeri mıbfıllerinde Jıa· masıdar. Bay Hitler bana, baı- .COJ<~ nv I . . Df/8HOVlfA 
ret edildijine fÖre, ba haber te kumandanlı k karargibuıdaa D•f .-

yit ediline, mareıahn vazifesi rettiti bir teblitle bildirmiıtir. (Ba 'OH!JE"': •Hl/110Vırı . 8RİA.'N.rr,1, 
uak dofu ordaaaoa teoıik et· teblii 3 OncO aahifemizdedir) H1t CAv.-ı .1(\ 
mek olacaktır. ler orduya beyaonam•iode, yeai • 2. • ~ <\) 

Tokyo 22 ( L a.) _ Ba 11_ birlikler teşllil edil~cet~~i·. a~ke~e 
1
1 ~ ...,~ 

bak donaomanıo himayesinde ba yeni ıilihlar verıle ... •rını bıldır· tl... ~ 
a...u bOyGk J•pon kaYVetleri meldedir. Alman devlet reiıi ci- ı · "") 
Luoa aduana çıkmııtar. baoınmal kararlar verUecrjioi, ( 

Londra 22 ( a. a.) - Çia )Hİ harp . tedbirleri alınacıtını 1 _\~ 
lmnetleri Şamaaa yakanlarında ıöylemi~se de ba mevzu üz~rinde ~ı-.---

Almanlar Türk 
Rus münasebe-t· 
)erini bozmak 
istiyo-r larmış 

M ıskova 22 (a.a) - Ta• 
lzve!tiya diyor ~ i: 

ltim\t edilen bab~rlere aö 

re, ön il"' Ü ıdeki rünlerde bir 
OçOncD Tdrk ticnd v. p ra 

milliyeti bılinmiyen bir neniz.it 
taraf adan bahrıl.ıcak ve b• 
vapurun tayfası kurtulac ılıtır. 

Çüııkü içinde bir kaç Alman 

j 101 bulnnacak ve ıabit olarak 

kullan l caktır. 
O ,,, izahının mürettt bat• İ•t 

Sovyet ış er t lerioi tafıvı. c l kt •. 

Tiki ıonrada" bu a'çaklıll S<>" 
yotler biri ğ ne ' Ü detıle r;i tı.İ • 

lııe Alınanlıırın verrlıldrrı 

riıli "mir bu fo • Alman ı j n'a 
rı bıa T .irk l'e'Disinin de tor 

oillrn'Desi ü •erine Tu }t:ye ilr 
s >'lyetl,, biri r aratınd alr.i m& 

natebetlerin fenala~acaiını uma 

vnrlar. 

Jepce~rla idcletij bir malurebe-a,: . .,1~~fa~ı~la·d~a:r:m:•m=:ıı~ta,r .... ~~--itw..,:.~~~~~İ8ı .. ll8aiıılilis~~~Iİ9Mr=;~~~~~~;:::~~~;;~~==:!~~:=.:~=:==~::-~==~::::::::::==:======~~~==~ 
1• ta mq ar. A dl. 'fi: - e • 

Sior•par 22 (a. a.) _ la razetelerinde tirin tllrlı t.wn man ug ayı oru g l 
rilid• Kelantoa viliyetini bo· yol açraqtar. Ü&eriade birl•til• .-....- m a ver ıs -
taltanıtar. Banao sebebi müoa· baflıca tefıir, olayın Almaa cephe ordusu 
kale sorlaklan ve ehemmiyetli ıreriıindeld zaafa ipret aayalmuıdar. • k ld l ı l.. 
::

1 
....... ka1bed;lmif olma· r•'<İ•~.~::ç.~;: ;:~= bozgun nın a ırı masına dair lô.gina 

Raoron 22 ( a. •· ) - lnıriliz ri ba dej-iımenio, Ra•yadaki ric'at h ı • d r 
bna kuvvetleri Siyamın do;a Qzerioe aaraıldıi• nl iddia ettikleri a ın e La, .... -··•••n• ıere, k•nunun < merlı•t• glrdlOI tarıhe ~ kedar geç; .. 
•ada yerde bolonao düşman mioeviyatı takviye içio yapıldıta Ru• ••kerlerl, diz Z•m•n• •it l•h•kkuk etmlt v• ...... tahell •dll fi •mit verall•rin tab· 
tanarelerinive benzin depolarını mutaliuındadrr. Bıuılara .SÖN• •Hine d•v•m olun•c•k • 

Ru•yaoıa esileceji vadedilmiı, boru kar içinde An -~ ........ --.......... - A 

tahrip etmiftir. bunun r•rçekl•ımeyitl Almaoyada kara; 22 [Hlllaıl mubabirimizde~] - Baidaya lerde ma•tlı veya Gcretli bir vazif,.ye tayin olanan• 
Vıtirırton, 22 (a.a.) - Kara l't t . r llerllror . korama karıalıtı verriıinin kaldınlmHı hakkındaki lara tayinlerinin tebl •• ta!ihine kad. r olan Ocret· 

t.bllti: Soo 24 ıaat içinde L·ızon hayal ıultatıa tev 
1 

e mıf ır. Moakova 22 (a.a.)- T .. •l•n· llyiha mecliı razaam .. ıoe alındı. Çartımba ~iinO leri verilecektir. • 
•• Miodandaz adalarına dü,ma- 2- Marrşal Bravçiç Moskova· ıınto bildirdijio• ,.are, Sovyetl• •~ukere edilecektir. Llyiba eaaılarına ıe>re, ilaa Ba kananaıı meriyete r "rdiii tarh., kadar re· 
·~ ha .. akmlar1 olmuştur. L01on· yı almayı vadettiği bıl.Je alamadı· M01kovaaıa cenap bataamda Al edılecek bvidaya konma k a d r o l a r ı n d a çen zaınana ait tahakkrık et niı ve h ım Oz tah•Sl 
an timaliodedüııuan devriye faali İ'1 içio d~iittirilmiftir. aaaları yakından takibe, çevirerek ba kan 8 n 8 n a .. ri tanbiode filen miiıtahdem •dilınemiı vufilerin hh,i ıintı devam oluoıı ca~ı r bi 

3 - De•ııildik, aıker1 hare- ı h d •- 0 dd tlı' bu·camlan balaaaala d b • 1 k ta b h ı ı ·ı ...1-yetleri artmııtır. Lazonon fİma 11 •• • a e ere-. fi ~ • r an rr ıayı ora ... t•ı\dlataodaki hizmet· r veya h akkalt ettiri memiı o an vrrgı er uw 

liode •• cenabanda düşman ıı· ~ itın takip edecrği iıtıkam•t et• na devam edi orlar ve biribiri ar· lerı iç ıeoeden lazla olanlara 3 aylak, hizmet ı:nüd- tarh ve tahaltlcak ettirilerek tabıil edılrcPktir. 
rı.fında aıkerler araıında çıkan kuıodan köyleri reri alıyorlar. Bir d~tleri bir aeoeden 3 aeaeye kadar olanlara 2 a lale Buiday• ko•ama verrileri maktuivcte bailanmıt :ınoblarıoı önlemek için kartı ta· .1 Td' T bır Hnede" as olanlara bir aybk ncretleri veraly 1t' l 

arrazlar yapıbyor. Japonlar fılipin anlaımazlıkla 1 &'11 ar, giinde 100 köy r•ri alaomıftar. ere o •n ı:nlikelleflerin 1941 mali yılına ait ve•rılo• İ den 
l · Bu tefsirlerin de, bunlara ben· h · l da bilbuN tiddetli bir allkaları ke ilecektir Ba llcretler defatea v...Uı:n •ncalt ba kanunun meriyete girdi• zamana 11abet 

adalarma çıkardıktan kuvvet erı f • l 'b" ı• rı yo • 0 
• yip hizmet müddetl•rioe söre Gcrete •ll•tabaL· 

1
•· 

zer daha bir çok te aır er rı ı. muharebe ceryao edıyor. ki 1 -. o a eden miktar• tabıil •dilecektir. 
, .... yavaı artırmata arraııyor· ..i d'I • • - l mi• Moıkova 22 <•···>- Taı •l•n ca an. ay ann ıonlannda •• birer avhk olarak öde. 811 ~.,anan meriyete l'İrd i'i tarih· kadar Yet• 
lar. Oıfer keaimlerde ka...lodlle· ihtiyatla kayoe 1 meaıaı aoy e oecektir. Ba .. retle, allıcalan keıilealerdea d l 7

.. b l - - 0 ... z ıınıD Lenio•raddaki mahabirıDİn ••ya ba L la ba • t b' d ov et fİIİ ö i•nm ı. nakliye teıkeresi al ırım ı olan UJılat cek bir .- yoktur. lüzam ' e rormuy ... • • a-.a r remıne a ı aire veya IDÜtaıeae· 

hava M::i~.~!rı(a. :2 .. :::.,,ri~~ ı· n g il tere ~E::~~~~·~::!.;~'· =-=-E=====K=M-=E=K===,~E=V~~z~:ı~· ~,=N~iç~in~Dö~l:eo:Een~v:;:·~rr~;'M'~':!R:e ~hi ;::vte~ri!:lm:iv~ec:f'k~Iti;:rA. =:=::ııl ===-D 
Japon nakliye remiılni haaara aünii 12 kÖy ıeri almıtlardar v• • t u eme ma 
•iratm11br. 4 dllfman tayyareai • timdi bozpo balindeU Almanlara 
d&tGr6lmtlftür. Vıran'da yerde 1 r a n koYabyorıar. · taarrUZUDUQ 
25 tayyare tahrip edilmiftir. Camarteıi rllnü çarpıtmalar 

Maailll 22 (••·> - Lioraren Rusya Hna11oda 21 ci Al81aD piyade ti K a R N E u s u L o h e d e f ı i körfai açıklarında 80 nakliye meoi bozpaa •tratalm11tır. Tikvia 

temilindeo ibaret bir düımao ka· oc d lef arasında ricatı .eına11oda binlerce Alaıa11 Navyork 22 - (u.) - He• 
fileei ıörilmüttür. Fılipiolere karşı ev aabayı n eri öldllrlllmDıtllr, Oise rald Tr•byan ruetesınde ç ıkaa 
..... ID bllyGk i>lçOde bir hare ' d 1 1 d kadar kar içinde Uerliyen Sovyet - K•rn• ile ekmek d•l•tllm••• - bir yazıda ıöyle denılıyor: 
kete reçeceji aaoıbyor. Nıkolı bir müahe e ımza an 1 kıtalan K remzlle bUdiril• köy& itine 8nUmUzdekl •f be•l•n• c Atmaolarıo Ru.yada her a 
tanu• meydanı düo saatlerce lr•n·, nehlrlerlnl ' alm11lardar. Sovyet kayakçılan da - m •• 1 m u h t e m e 1 daha ziyade beliren mağlubiyetİlll;: 
~IDlttar. ba eanada Almanların ••ilerine A k 22 ( H Ak. d3nİı:e doiru y•pılacak bllylk 

T 22 ( ) D · il 1 ını demir n ara ••aıt muhabirimizden) - E'-me··, lr • ok•o .... - omeı a· man ., ' dor·ra a&aD meaafeli akınlar yap· .l..t l t f d L' h .. r n arne a•ulıle da bir taarruz "zleyebılir. Bö.,ıe bir ı •• • maaı • r• ıo a .. ı azırhltlara devam olanmalı.t d t · : • l•11111ua bildirdıiine ıöre, j,pon ıollar1nı mUttetlk mıtıardar. ta•afıadao ba ı:nakıatla her ferde verilecek : "·. ıc~r•t Velrlleta taamaz kartı taraf d•rıiz ~uvet 
fı&o.. Honr Koni' çevresine bir devletlerin emrine Motkova 22 (a. a.) - Pr .. da aıalOnOn tatbik zamanı ve daiıblıı terzı h kk m;ii\ mntarı, kar~e lerioi de meşrııl ed~c · i'inden Aa. 
1.Ge.. yapmııtır. Hooı Konr Ö· k rueteai diyorkiı allkadar makaaıların tasdikine •rz.edilmiıtir a ıo a azarlanan prqe manlar yardım etmek istediklerlll 
•iade demirli balaoan lrııırıliz harp v•r•C• c Almanlar 10 aoatetrinle 16 Karo• aıala ile ek1nek daiıtal . : ön L 

• d eteıi- loııril · d -•- M k itibaren L..--lanacatı 10-ylen-eLtedı·rm. Hı ışme 6m6zdekl ay baııadao de J ıp,,nlara gö,terebilmit olac••· 
1-11---..: tamamı"le ablaka altına A11karı r• yo ıru •· Ultkloaa arasın a yama& oı O•• --. _ ., 

..., 1 da bir • lard r. J•ponlar S • l' •par Vff Ma .._ __ tar. Ba loııriliz remilerinln tere, Rusya ile ran araııa ceplaeaind• 117000 aıker ve avnı M • ı ı • k '*" 
~ •· muahede imzalanaıışhr. lran bari· mOddet içinde 2113 tıak, 1200 1 1 orunma kanu • oilliyı ele ftçiremedılllori tak~ 
-.mi makadderdır. il de yakında yard m 16rmek ıltt•,.-Manilll 22 (a.a) - , Buıün ciye nazm Süboyli bu mevzu ~·· kamyon, 731 siper havan topa, 
Öiieclen IODH tank muharebeleri tinde beyanatla bulunarak demlf• 1791 mitral)ÖZ, ÇOk mikd•rda OtO- n unda d egV ,.,,.ki ı• k Canda kalacaklard ır. Siaflfb~::; 
.. _ hl Mjni ılioın ele redril••,. • .. . . ... dahil olmak üzere .-.etin mııha tirki: d be matik ıilib, motosiklet, zır ı oto• • .. L 1 .. ~ .. 

T H b 1 d tı ann en Anlc raJan • i .. olaylar cr•li•dı·.... •0 •1° r-r.aa.a ... de .. m etmiftir. Kıtalan «- arp af a 1 mobil ve baro mabemeai kaybet 0 11 • •"'.... ,. 

lllaaa daJınmalLla kalmam11, bir ri tarahızlığımızı illa etmlt ba'u mitlerdir. B. M. M,cıiıiode müıalere ve kabul edilen ıı-aa• nazaran Millt az ,hyor. » 
dak Umami cihao vaziyeti M k 22 ( ) Sovyet 

Doktada •iv toplarımız j Ppon nayor • . . 0 • ova ı.a - korunma kanur.uoun bazı maddelerinde ı• d•titildikler yapılcaıftır· 
~- ,,. tatıtlarıoı plbkürt · taaavvar ettliimis rıbı ,..ı~me• haberler bGroaaoaa bildirdiiine rö HülıOmet. ballım .,. mllll aıOdafaenıo ihtiyacı olaa her nevi ..;adde 
"'t .. b&ylec• bir aık.er çıkar· di. Biz harbin bizden azak ka ca· re, batı cepbeaiode 4 alla içinde " yardı•cı malsem•yl. d"Jer fıy~tının tedi,eıi mukabilinde ti koya· 
.._ huek ı l t K j'anı zan etmiştik.» 10000 Alman uker •• .. baya 61- ralc .a-ta ve malra~da i'Ore tevıae ve aatmıia ve ibtıyacı ol l 
t..ı etine eore o maı ar. ı Nazır maabedeoio taıdikini mtC· klntz vermete aallbıyrtlıdır. ao ara 
~h•uz mGkemmel bir tarzda dilrOl•OttOr. M llt ild f 'bf ._ b 

liıten iıtemMir. Volokolanık için yıpalao çar· 1 m • aanın 1 ıyacı Oaan •r nevi mıdd•leria ve yardı•cı 
or. ... d l 73 L malzemenia el. k~yma kararından nvtl sat lnu• b•lanmaları dolayi11le .. _._ ~;.-_ 22 ( ı. a. ) - Bildi lm·ılanan ma1be enin eaaı •· pı,malarda Sovyet kıtalan tan& h b bir b , b l d - .... tll.b...~ • l •eya er ırgı ıe epıe a aa aıdara yerlerden batka mah.Uere mi1a· 
~ röre, Amerik ve Fil pioli raoa ıör•· lol'İltere ve Roıya, ra· 90 top, 577 vıroa .. 3~ traktör ade alınmakaızıo nakledilmeleri yasaktır. Bolandakları yerlerde aab pte 
..:.~r Uarayu mab11ebele nm iıtilJiiio•, toprak büıGı ıu;ooe el• reçirmiılerdir. Diter taraflarda rl veya dl1edlerl tarahndan llOktmet emrioe t..U. olu•ıl•n acc• 
,;,,_.,.... 1J1 doyunJO'lar. NJ9l •e .. ,,, ı«>.t•eceklerdlr. ahaan mal••• 360 taak, 519 'cıp, bortdlr. 

ı DnMlt dlNIMI• J JOff ......... Hlkl•ll, Wdkl " klkla1 ........... _... llıllnw ._. __ ..... 
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BUGON 23 Birincikanun 1941 

1 A~keırllök lb>ahnsoeırn l ı----~; 

Şimal Çin denizi 
J aponga için bir 
kapan değildir I 

-

42 nişanlısı 
olan delikanlı 

Milli Korunma 1 

kanunundaki deüisiklik --
Ka ul edilen yeni kanunla hU· 
kOmate verilen salihlyetler 

neler dir? -

Kahraman erlerl· 
mlz için yapılan 
teberrular 

Kahraman erlere l"şlık h8diyı 
tedari l<i için yapılan teberrnata 
ait litteoin neırine devam odiyo• 
ruz : 

LiRA K. 

53.0~9 15 Dilnlr.il yokiln 

uzak dojuda umum;-=========== 
durum bir ıey yapamazlar ve buralarda 

Romanyada Jon Conıtantineı 
co ad ında bir genç yakalanmış 
tır. Bu g nç, 42 lr.ıda ni,anlan 
mıı, hepsine ayrı ayrı eılenınelr. 
vaadinde bulnnmuı, fakat hiçbi· 
risiyle evlenmemiştir . Şimdi ba 
kızların hepsi mahkemeye müra
caat ederek evlenme vaadinin ye· 
rine getirilmesini istiyor. 

( Battarah birincide ) 

Hükilmelçe veya •o!ibiyetli 
kılınan makam ve müesseselerce 
bak.iki v e hükmi .,a b19lara tevzi 
olunan, satılan veya ih tiyacı olan · 
)ara kirsıı verilen maddelerin ve 
yardımc ı malzemenin bunlor tara. 
fından kullaaılmaaı ve hangi ihti· 

y•ç için kullanılması bü kilaıetçe 

tesbit edilmişse ancak o ihtiyaca 
hasredilmesi mecburidir. 

sair surette öğrenilmosi halinde 
ınezkilr maddelerin ve yardımcı 
malzemenin mahallin en büyülr. 
mülkiye memurunun yazılı omriylo 
ve kendisinin ııvolce verdi ği bed .. li 
gtçmemek üzere dej'er pabaıı 
verilmek şartiylo hükQmet emrine 
geri alınması, yoluaa gidilebilir. 

135 00 Zeytinli köyü ayrıca 

2 hırka ve 3 iplik 
!anili 

64 00 
50 00 
46 50 

Gübe köyü 

Filipin oega Borneo da 
Japon ilerlemesini drudar· 
mak için erroelti ce11up Çin 
denizine deniz oe lıava fi· 
losile lıakim olmak ıerek· 
tir. Kartı ordusrı adığı gü 
:ı:ünden lngiliz fiti Ameri· 
kalılar ne kadar halıra· 

ma11ca döğüşürse döğüşsün 
Japon kara ordasunıtn iler 
lemesirıi kolag kolag dar
duramo%lar. 

Uuk Doiuda bu kadar çolr. 
mala bu kadar az be~ çi bı

nktıkları için lr gilizlorin ve Ame
rlkahlarm borayı daba biclayetteo 
Jaı:ıoolara peıkeş çekmiş bulundu· 
jiu tabii aklınıza gelmez. 

Bililkiı J •ponlarm buralarda 
göıü o( ,1uğuou lng;fiz ve Amerikalı· 
lorm da çoktaoberi bildiklerine ve 
buraların müdafaası için u2uo ıe .. 
nelerdenberi be11p yap,ldıj'ına , 
tedbhler alıodıılına şüphe edile· 
mez. Şu var k; bn heseplar yan• 
lış ç ı kmıştır. logiliz ve Amerikalı· 
larm ç•H ii 1d1rap da bundan 
ilori gel yor. 

Eskı hesap şöyle idi! Japon• 
yanın en güneydeki adası olan 
Formuzaoıo cenubundan itibaren 
başlayan bir c Güney Çin denizi » 
vard ır. 

Doiu!u Filipin adaları ve Bor
oeo ile, gün8yİ l!'en8 Bornoo adası 
ve Malaya yarımadası, Çin Hindis· 
tanı ve bir bir kısım Çin sahilile 
çovrılen bu denizin cenuba ve ba· 
tıya doj'ru biricik kapısı Sinr•pur 
üssünden geçer. 

Dört bir tarafı Amerika, lngl· 
lia, Hol\ od•\ ..,.o PY.a11•1• •tltı-.\.-- 

lekeleri ve üslerile çevrili olan bu 
deoize J ıponlar•n girmesi 1940 tan 
evvel akla dahi g< t rilemezdi. Çün· 
kü h., dört devlet bir leıince ide. 
ta kapalı olan bu denizde mutlak 
ıorette bir deniz üstünlüiü temin 
edecekleri gibi, esasen sabitlerden 
yapılacak deniultı ve bava kuv
vetleri hücumları Japon douaomaaı 
için borayı çok tehlikeli bir duru· 
m~ sokacıj'ıodan, J•ponların böyle 
bir teşebbu•e airişeceklui akla bl 
le getirilmiyordu. . 

Kaldı ki biricik mühim denız 
yolunun üıtü

1

od .. de Sıor•pur gi. 
bı, diınyanın en mübım bır kaleıl 
vardı. 

D üıünce ve hesap böyle 
irli. Bu hHıp da ne alı.la 

ve Dil de askerlik kaidelerine ay· 
lmı dü,,.üyordo. Fakat öyle bir 
it kım hall•r oldu, vuiyetıe o çe 
ıit deiıııklıkler meydana roldi ki, 
bo ıartıar tedricen V8 fakat tama· 
men deiiştı: J•ponlar evveli Çi• 
nin cenup aabıllerino yerloıtıler; 
(ÜÇ ve dai:ınıl< duıumda olan in· 
gılız ve Am• rıkalılar Hl çıkarma· 
dıla•. derk"n Franıa yıkıldı, Jıpou· 
lar Ç ·a Hıodistanı11a rirdiler, ce 

cup Çiu den zinin b~tı sahillerini!' 
üçte ik sıoi ı~gal et ııer. Ba daltı· 
hdan iıiboren de bu denizin kilıt 
ooı.tasr olan Sıngapur üasüoü~ le~ 
ra tarafından müdofaası teblıkelı 
vaziy .. te oüşüyordn. Yine lnııiıtere 
fÜÇ vaziyette olduj'undao, Ameri· 
ka da mümes.,ller meclisini kandı· 
ramadıtıodan bıına da ıoı çıkarıla· 
madı. · 

Arlr.adao Pasifikteki Amerikan 
Oslerino ve Filipin adalarına malOm 
j pon bAtkını yapıldı, Malaya yarı· 
ıııadaaının şark kıyıları boyunca i. 
lerl•ııı•ie ceaaret eden lngiliz zırh 
lıları bat rıldı, uzak doj'uda Anglo· 
Sakıonların d•niz üıtünlüiü bagün 
için ortadan kaLhrılınca c güney 
Çın denizi » do Japonlar için bir 
k pan olmakt.ın çıı.tı, bilhis elıni 
koıunu sallayıp ber tarafına girile· 
celı: bir ytr oldu. O derecede ki; 
evvelce altla hayale golmiyen ~)er 
meydana çıktı ve meaali Singapur 
ü•sü btnüz 11psai'lam dururken 
J ponlar Bornoo adalarına aılr.er 
çır.ardılar ve eıvefco bu çeıit ha· 
relr.otleri hesoplaroamış ve bioa•na 
l•yb burada da kili a1lr.er bolon· 
durınamış olan lngilızler içio pet· 
rol kuyularını ve tasfıyebaoelerinl 
havaya uçnrduklsrını ilandan lıaJ · 
kA teselli çarHİ kalmadı. 

Vakıa Sir iapur ilsstı benlll 
ıap11j'lamdır. Ancak dO· 

ıııaıatk llaımdır ki biıut o.ıer 

J •ponlara ilstün donanma vana 
Japon deniz barokltını durdururlar. 
Şimdi ba donanma kalmayınca 

bu denizde Jıpon barek itını dor
durmıya imkin yoktur. Denizde ba
rekiat dnrdarnlamayınca, yani Bor
neo adasına asekor çıkaran Japon 
gemileri batırılıp buradaki karaya 
çılr.mıı ordunun g'fi ile irtibatı lre· 
ıilmeyioce Jıpon kara ordusunun 
barekitı önlenemez. 

Zira ger8k hazarda büyülr. or
duya malilr. olmasından, gerekse 
bu Hhaya yakın balunma11ndan bu 
Cenup Çin denizinin muhtelif H· 

hillerine yarım milyonluk bir Japon 
ordusu göndermek mümkün oldu
iu baldo logiliz ve Amerikalıların 
uzunca müddet buralarda bnnııu 

dörtte ve hatti beşte biriyi" çar
pıımaaı meseledir. 

Binaenaleyh Filipin veya Bor. 
neoda Japon ilerlemeoini durdur· 
mak için evveli Cenup Çin doni
ne deniz ve hava fıloıile hakim ol 
mak gerektir. Yoksa kara ordusu 
azlıj'ı yüzünden lngiliz ve Amori. 
kalılar ne kadar kabramanca dö
vüşüne dövüısiln Jı pon kara or. 
dusunna iler leme1ini kolıy kolay 
dardnramazlar. 

lıte size askerlik bakımından 
umumi durumun hakiki çehreıi. 

f•lipindeki Amerika kuvvetleri lr.o-
mutanı eğer İmdad diye baj'ırı · 

yona ve J•ponyanın can damarı 
olan petrol kayuau Borneo'da ve 
lngilizler eliyle kendisine teılim edi
liyoru bunda baıka türlil imkin 
bnlunmadıj'ı için buna müsaade 
edilmiş eldoiuna şüpbe etmeme· 
lidir. 

Daha bir bayii müddet buna mü· 
saade edilecej'ine ve m .. eli Bor· 
n9o'nun cenup k.ıııml•rı :vlni.....Hol
Jindanın elindeki parça11nın da Ja. 
ponların eline geçecej'ine ihtimal 
verilmelidir. 

Bn takdirde Japonya aenelik ve· 
rimi 9.000.000 t o n a v a r a n 
bir petrol lı.aynaiı elde etmiş ola· 
caktır ki bu; Japonyanın 1938 ae
neıi aarfiyatıoın iki misline yakın
dır ve Japonyanın harp kudretini 
en fazla arttıracak bir metidır. 

Hülba Uzak dojudaki Anglo· 
Sskson güçlüıfü hosapsızlılr.· 

tan dtğil daima az askerle çok İf 
yapmayı düşünen lngiliz ve Ame· 
rikalıların hesap yanlıılıiından ileri 
gelmiştir. Fak at Pasifik gibi bıı 
denizdeki Aoglo • Sıksan müstem• 
~ke~eri vı i~~inları da ıonsuzdur. 

odıklerl rıbı yine sonsuz bir 
azimle i_şe girişilir ve baıka mom· 
leketlırın beklemej'e takatları ka
lırsa bo yanlış beoabı Cava veya 
Avostralyadan da döndürmeleri 
mikinı vardır. 

Jon, mah keme huzuruna çık
tıjı zaman, kendini kurnazca mil· 
dafaa etmiştir. Delikanlı demiş· 
tir kiı cBa 42 genç kızdan hep· 
ıine ayrı ayrı evlenm"k vaadinde 
bulundum. Banu inlr.ir etmiyorum; 
izdivaçtan da kaçmıyorum. Fakat 
içlerinden birisini ötekilerine ter 
cih edemiyorum. 

ilk nişanlandıj'ım kızla evlen· 
melr. niyetinde idim, onduı daha 
güzel, daha zeki bir başkatına 
raslayınca, c düşüneyim » dedim. 
Bir müddet ıonra bir başkasına, 

sonra daha başkasına raaladım. 

Bu ıar .. tle 42 kızla tanıştım. Şim
di içlerinden h:çbirisini dij'er · 
1 e r i o e tercih edemiyornm . 
Madem ki iş bu dereceye g .. ldi, 
kendileri içlerinden birisini seç 
ıinler, onunla evleomeie razıyım . » 

Genç kızlardan biç birisi feda 
kirlıia yanaşmamış, hepsi bu ve· 
fa11z delikanlı ile evlenmek!" ıı· 
rer etmiştir. Mahir.eme henüz iıin 
içind8n çıkamamıştır. 

• 
Bazı Alman 
mrıva/faki· 
getlerinde 

Bu harbe at· 
lar , · katırlar, 
köpekler ve gü. 
Yercinler gı bi, 

güoercinin bazı hayvanlar 
.__r_o_l_ü _ __, d~ iıtirik ede· 
relt inHnlarla bora bor cepbel8rde 
canlarını vormo~todirler. 

Harplerde insana çok faydalı 

olmalarından dolayı ba bay11ao· 
)ar çok kıymetli tııtulııyorlar. Al· 
manların cepb8lerdo muvaffaki· 
yellerini çok defalar güvercinler 
temin etmiıtir. 

•ta üverci t'İ erlin i 
varın a pıncfau a ter ıye e ı 
)erek alııtırılmaktadırlar. Alman 
ordusundaki bütün mütehassıslar 

4 sene Şpandan güvercin mekte. 
binde don görürler ve burada 
güvercinlerden teknik ve pratik 
oabada nasıl istifade ediloc"ğini 
öıfrenlrler. 

Cephede muhabere için a lı ş· 
tırılan bu güvercinler 350 kilo 
metreden fazla mesafe katedobi· 
lirler. Almanyada mevcut olan 
bir kanuna göre, bir posta gü 
vercioi öldüren ilr.i ıeno hapitlo 
cezalandırılır. 

• -----... Dünganın Y eryilzündo İn· 
sanların yaşama· 

s o n rı ,_ _____ , sını temin eden 

güoeıtir. Güneıin ziyası ve ver· 
dij'i ııcaklık mabınllorin yetişme• 
sini, bütiln canlı mahlnldarın ya· 

[ Devamı liçllocl!de] 

Alakalı vekiletin yazılı muva
fakati alınmaksızın bu maddeler in 
ve yardı ıncı mal%emenin ıatılma ın 
ve rehin edilmesi ve her hanri bir 
surette b•şkasıno devredilmesi ve 
muvakkat veya daimi olarak bir 
başkuına verilmesi yasaktır. 

HükQmet tarafından t8vzi edi 
len veya ettirilen veya satılan ve 
yr. hut kanız olarak verilen mad
delerin ve yardımcı malztmtnio 
nerede ve ne sur•tle kullanıld ğı
uı veya ıarfedildiğioi gösteren ka· 
yıtların tutulmaaı ve tevsik edil 
mesi m8cburi kılınabilir. 

HükOm"t tarafından tevzi edi
len, satılan ve ihtiyacı olanlara 
lciuız verilen her türlü madde ve 
yardımcı malzemenin tab,is edil
dij'i işlerde kullanılmaması halinde 
alikalıl•rın koıfiyeti mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildir. 
meleri mecbn·idir. Bu maddelerin 
ve yard ımcı malzemenin tah•is o 
dildiii işlerde kullanı lmad ı ğı gerek 
alakalıları!I bildirmesi vo gerek 

Bn kanunun tatbikını temin 
için vali ve kaymakamlar veya 
buoların yazılı emriyle vuifelon· 
dirilen memarlar ev. majaza, tica
retan ıo, depo, dilkkin, ambar. 18· 

matılık ve ıair her türlü mal ko
nulabilen yerlerde arama yapabi . 
lirler. 

Arama sırasında mahalli zabıta 
imir veya memurunun ayrıca hu· 
zurn şarttır. Arama sıraaıoda aranı
lacak yerin ve malın sahibi veya 
zilyedleri ve bunlar bulnnmaılana 
ıırasiylo müm811illori veya hısımla 
rmdan veya kendisiyle sakin olan· 
(ardan ve yahut komıolarından mü• 
meyyiz biri bulundurulur. 

Köylerde yapılan aramalarda 
muhtar il" ihfyar heyetinden biri 
ve muhtar bulunmadığı zaman ib · 
tiyar heyetinden biri ile komıula · 
rıodan iki kişi h ızır bulundurulur. 

G•cikm8sinde zarar görülen 
fevkalade h ıller müstesna olmak 
üzere meıken v•ya sair bioalarda 
ıece &rama y4ptlamaz. 

Yapılan değiııklıkler arasında 

tatbik edilecek para V8 hapiı ce 
zalarr hakkında da yeni bü:.ümler 
konulmuştur. 

İLAN 
Ölçü muayeneleri hakkında: 

Ölçüler ve ayar nizamna
Ul.eaın.to 17 nci muddeainc 
tevfikan 1942 yılı içinde yıl 
lık muayeneleri yapılacak öl· 

çülerin müracaat zamanı aşa· 

ğıda gösterilmiştir. 
1- 1942 yılında muaye

ne edilecek ölçü tartı aletle

ri şunlardır: 

A) 940 yılında mıntaka 
Ticaret Müdürlüğünce mua· 
yene ed ilerek damgalanmış 
olanlar. 

B) 940 yılını.la Belediye 

Ayar memurluğunda muaye

ne edilerek damialanmış o· 
!anlar. 

2- Birinci maddenin a,b 

fıkralarında bildirilen ölçü, 
tartı ve aletlerinin cins ve 

mikdarı bir beyannameye ya

zılarak 942 yılı 2 nci ki· 

nun ayının 1 inci gününden 
3 l inci günll akşamına kadar 

Beled iye Ayar memurluğuna 
verilmeli ve memurdan bir mü 

racaat kağıdı alınmalıdır. 
3- İkinci maddede bil

dirilen müddet içerisinde mü

racaat ederek ellerine müra

caat kiğıdı almamış olanlar 
damgasız lllçü kullananlardan 
sayılarak haklarında kanur1İ 
takibat yapılır. 

4- Kanuni müddetten 
sonra yani; (942 yılı kinunu· 
aanisinin 31 inci günü akşa

mından sonra) müracaat e· 

denlerin müracaatları kabul 

ve ölçüleri muayene edilmekle 

beraber geç mllracaat ettik

lerinden dolayı yine hakların
da kanuni takibat yapılır. 

Keyfiyet ilan olunur. 

1532 23-12-25-1 

Hüsni! Ergilveo 
Yemişli köyü ikinci 
defa 

21 00 KAyarlı köyü 
10 00 Karaynsuflu köyil ikin 

ci defa 
10 00 Bahri Arık 
5 00 M .. hmet Leblebici 

53.380 65 Umumi Yokiln 
Kızılay umumi merlr.ezioe bugü

ne kadar yollanan para miktarı 

48.710 lira ile ayrıca 425 lira ki 
C8man 49.135 liradır. 

• lzmirden verilen malilmata 
göre, bu yıl Eie tütün piyaaaaı 

her ıoneden daha canlı olacaktır. 
Hükilaıot, eatışlarda normal gidişi 
temin otmolr., bıt arada hem alıcı, 

bem do ekici balr. ve menfaatlerini 
kaşılıklı olaralr. korumak maksadile 
lzmirdo teşkilit kurmaktadır. 

Tütün inhisar idarHİ de iz· 
mirde bir raportörlük büroıu kur· 
mnıtur. 

Piy&1n raportörlüj'ü, piyau 
luliyetinio devamı müddetince, 
şatışları yakıodan takip edecek, 
bu arada tiltüncillüğiln umumi 
menfaatlerin" yarar tedbirler ala
csk ve her gün alıcıların miibayaa 
miktarlarını ve fiat sovirlerioi göı 
terir bir bülten neşredecektir. Pi
yasa bülteni bütün alikadarlara 
m8ccanen her rün daj'ıtılacaktır. 
Bu suretle Ege piyasasının ·nmuaıi 
gidişi etraflı ve 11bhatli bir f"kil· 
de tesbit ve ilin edilıniı olacaktır. 

• Türkiye . lsviçre ticaret mü. 
zakereleri bu ıene baş11.•da Anka· 

rada başlıyacaktır. 

Bir düğün 
evi çöktü 

earentl yapan kadınlar 
dan 3 U hafif 1 l 
anır r•ralandı 

Temaroğlu Mehmet Ôzdemirio 
evinde, bir düj'iln eilentisi yapıl 

dıj'ı 11rada binanın sola kısmı aıfır• 

lıia tahammül odemiyorek çökmilı, 
düğünde bulunan lr.admlardan üçü 
hafif, biri ağır surette yaralanmıı· 
tır. Hadisede t8dbinizliii görülen 
ev sahibi hakkında tahkikata baı· 

lanmıştır. 

Hazineye alt spor 
sahaları 

Ôirendij'imize göre, hazineye 
ait spnr sahaları beş oene müd· 

1 
dotle l>od~" terbiyesi genel direk
törliiğüoe icara verilecelı:Ur. 

•=::::::=============================================================• 
lf 1 Polis Romanı : 25 1 

• 
- Hemen şimdi._ Fakat henüz bo 

hoaoıta kati bir kanaat tabibi deiilim •• 
Bunu katiyetlo öıfrenebilmelr. için her şe· 
ye katlanmaj'a hazırım. Abe Rylaodın nu
mara ( 2 ) olduiunn luıtiyetle bilmlı o) . 
lalı; hedefımizo çolr. yaklaşmış balanoyoroz. 

- Bu mektoptaa kendisinin Londra· 
ya yeni relmiı oldej'a anlaıılıyor. Gidip 
ıabıon kendisindeıt özür dileyecek miıiniz? 

- Belki •. 
iki gün aonra Poaro büyllk bir beye· 

can içinde eva geldi. iki elimi birden ya· 
kalayarak. : 

- Çok güzel, harikulade bir fırsat 
çıktı, azizim. .• Fakat itin içinde büyük 
tehlike var .• Ve bundan dolayı meseleyi 
size açmaia cesaret edemiyorum. 

. Kendisine beni korkatmıyacaiınısÖy· 
ledım. Bunun llnrine biraz aükOnet bula
rak taHrladıiı pllnı izaha baıladı. 

Rylaod1 lnrillz ldabıaıuaıeret kaide
lerine hıklı:ile valı:ıf bir lngiliz basuıl ki.

tip aramakta imiş. Ve Pdaro'ya ıöre ben 
bu 1fe. biçilmiı kaftanmııım. 

- Bizaat ba iıe boıı talip olacaktım 
ama •• dedi. istenen tipte bir lngilis ola· 
calr. derecede tebdllllr.ıyafet etmeme im· 
>in yok ... lngilizce çolr. iyi koouıuyoram. 
Fakat fazla beyecanh oldotam zaman at
zımdan kendi lisanımdan birkaç kelime kı· 
çırırım •.• Bıyıklarımı kaamete bile ruı 

olWD muhakkak polla bafl1.U Puro ol• 

DÖRTLER KULÜB 0 ç •••••• ,MecdiEnön=·· I 
dujumo keşfederler saotrl'°•• 

Ben de onun fikrind" olduium için 
Ryland'ın hizmetine girmeio talip olaıaj'a 
karar verdim: 

- Fakat bire on bahse fİrişirim ki 
beni hizmete kabnl etmiyecektir. Dımok 
ten de kendimi alamadım. 

- Mer•k otmeyloir. Hastingı, ıizi 
hizmete alacaktır. Sıze öyle bir yerden 
tavsiye balacaj'ım ki Ryland apıııp ka· 
lacak .• Bizzat dahiliye vekili ıizi ona tav• 
siye edecektir. 

Bu kadarının da mObaliialı oldoğanu 
anmıştım. Ve düıündüj'ümü Pu •ro'dan 
gizlemedim. Fakat o omuz silkeledi : 

- Merak etmeyin. lstedij'imi yapa
caktır dedi. Bir mQddet evvel, büyük bir 
akanda! lr.oparması ihtimali olan bir iş' ni 
iyi bir neticeye bıilamıştım. Şimdi benim 
bir dediiiaıi iki yapamız •.. 

lılr. iş olarak derhal mahir malr.yıjcı
y• a-i.ttik. Adam beni uı.on müddet aiz•
DJ açmadan seyrettikten aonra f4aliyete 
başladı. Aradan yarım saat gr ç:p itloi bi
tirdikten soura aynada yüzilınü &'Örünce 
bayrett8a donalr.aldım. Hasusi surette ya• 
pılmış bir çift iakarpin boyana bir kaç 
aaotlm uzatmııtı. Ve giydirdiii ceket yil
•ümO oldaiundan daha zayıf ve uzun (Ös• 
termeğe yarayorda. Kaşlarıma geline• öy
le bir tahavvül• aj'ramıılardı ki yO.ilııı. 

'8ıauıll• dıtlfmlt balııauyordu. Y aaak· 

larım biraz daha yuvarlak, tenim bronzlaş• 
mıştı. Bıyıklarım uçaıaş ve buna mukabil 
parlak bir altın dişe sahip olmuştum ..• 

Punrn bir omuzuma vardo : 
- Bundan sonra da adınız Artür 

Nevi! olacak... Allah yardımcınız olsun 
uizim, dedi ... Çok tehlikeli bir işe giri
şiyoroonoz. 

Abe Rvland'ın tayin ettiği aaatte Ss· 
voy oteline gittiiim zaman heyecandan 
kalbim müı b'ş çarpıyordu. iki dakika bek· 
ı .. dilr.ten sonra dairesine çıkarıldım. 

Rvland bir yazıhanenin önünde otur· 
muıto . Ônünde açık bir mektup duruyor
du. Göz nciyle bakınca, vekilin rönd••· 
mi' n\duj'u tavsiye mektubu olduinnn 
anladım. 

Amerikalı milyarderi illr. defa fÖri) · 
yordum. Ve daha ilk anda bende müthiı 
bir teıir bıraktı. 

U.Uo boylu, zayıf, çenesi fazla çıkık; 
burnu biraz kartal gagasını andırıyordd. 
Kalın kaşlarının altındaki parlak rözlerin 
de ıoiulr. bir bakıı s8ziliyordn. Sıçları 
çok sık ve bir dud•gında uzun bir ıiırara 
vardı. ( Sonradan öğrendij'ime göre <>nu 
böyle aj'zıoda sirarHıa gören olmamış. ) 

Homurdanır gibi : 
- Buyuru" otnrunl dedi. 
Oturdum. Ônündı dor•n mektubun 

Oıttıııe bir parmatını varda. 
- Bıı . veıikaya bakılır,. ılJ baJut 

katiplerin pırlantasıımız. Bunun için baş• 
ka tarafta araştırmama lüzum kalm1yacak 
galiba ... Söyleyin bakalım : Siz teşrifattan 
anlar mısınız ? 

Kendisini bu buıa11ta memnun edebi .. 
lecoj'imi zannettiiimi söyledim. 

Ryland sözOne devam etti ' 

- Bir çolr. Dükler, Kontlar ve mar· 
kileri kira ile tntıuiom sayfiyeye davet 
edocej'im. Siz de logiliz örfü adatma gö· 
re teşrifata nuaret edecekıiniz ve ıofra· · 
!arda liyık oldukları yorl;ori teıbit ede- · 
cekıiniz. 

Gülerek: 
- Bu mesele 

verdim. 
lr.olaydır 1 cevabını 

Bir iki noktainazar teatisinden sonra 
ang•j• odilmiı bulunuyordum. Bay Rylaod 
beni daha zi yado bir süs gibi kullanacak
tı. Husoıi itlerini Amerikalı kitibile dak· 
tiloıu yapacak, ben lngiliz teşrifatına uy
gun olarak resmikabulleri idare edecektiıİı. 

lı.ı gilo sonra, Amerikalı zenginin 
Loamşayir Dnkasmdan altı ay müddetle 
kiraladıj'ı Hatlon Çozdeki malikineıioe 

yerleımif bulunayordum. Bana tevdi edi
len işte biç bir zorluk görmemiş olmamın 
ıebebi gençlij'imde çok miaafirp.,rver vo 
Monden bir parlimento basının nezdinde 
aynı vazifeyi yapm11 ve binnetice tecrObe 
ıablbl bal1111aıq olınaıodır. 

-DnUu ..,._ 
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Nasrettin hoca-
yı bekletiyoruz. 

Yazık ki, bizde, bogüoe kadar Nasrettin Hoca fıkraları iyi 
YAZAN kağıtlı boş resimli dür:güo ifadeli, aeçilmiş. ayıklanmış, 
REFiK 

HALiD 
emele ~erilmiş bir ;ekilde basılamadı. Kuıuramuz büy~ktnr, 

• - K b"J r ·in ba dereceıınden savsaldıgımıs olçüsüz... ıymet ı ınex ıg 
Q nl . 1• F'k . 0 fıkralar yilıı: ağartacak güzel· K z memız azım. ı rrmce , 

aray lıkte biri büyükler, öbürleri yaloı• çocuklar için iki ayrı 
baskıda, bütüa memleketrı yayılmalıdır; bıışkll dillere bile usta kalemle 
çevrilınolidir. Fakat, asıl dikkat edilecek iki nokta vardır: ~alOpta keı· 
kinlik, pürll:uüzlil" ve aheolr; fıkralarda ıerçeldilı.l Resmi ?••reler, Ka 
ramlar, ;sirketler ve bankalar tarafıodao pulak ~ijıt üze~ıoe elva? el· 
vao reıimlerlo mcnovişler, mioyatilrlf'rle en zenrıo, en roz alıcı kıtap· 
lar broşürler derriler basıldığını gördükçe zıbnimdeo hep bu ıorru 
re~er: Ne za~ao bir ( Nasr• ddin Hoca fıkraları ) na kavoıacaj'IZ ? 
Ne zaman bu milletler arası şöhretin büyüklüjüne uyrao, öiünmiye de. 
i•r bir basım örneğini, kitap raflımm zda görebileceğiz ? 

Bilirainiz ki, Hocanın fıkraları başlı başına bir ilemdir... Hangi iş 
için başvursanız dilejiniz, derd;niz v? dünya g•dişi ba~ımı~da~ size en akıU., 
00 pratik, en minah, rülümsetici ve ıç açıcı cevabı verır. Şımdı, şu tutum ve 
hesaplılık h•ftasıııda, daha doğru'u giyim kasam ve azık, katık darlıiında 
da onun zemin ve samına uyıao mııl kıymeti bP-lirteo fıkralarım hatırlama 
mak mUmkün mü ? Ma,eli, düğün ~vioe rirerkoa Hocanın - lı:aybolur 
korka11yle - papoçlar101 rög"üae sokması ve ev aahibioin " Koynunaı.· 
daki kitap neden babıediyor ?,, diye ıormuı üzerine : 0 ilmi iktiıattao .. .,, 
ve '' Sahaflardan mı ıatın aldın•z ?,. deıneııine kartı : " - Hayır, Ka· 
vaflardan !,. cevabıoı vermesi gibi. .. Yine böyle, bir rün, çocukların ken 
diıine oynıyacaklara oyuna sez.,rek ağaca çıkarken kaoduralarmı yanma 
alması ve sebebini soranlara : •• Belli olmaz, bolld aiaçtao öteye yol 
vardır r,, demesi gibi .... 

Fakat onun bu işler ba'ıtkmda, çok ho,nma riden fıkrası şudur : 
Hoca, davetli olduğa bir evde, yemeği beklerken Hkız çiioiyormuş. 
.. Boyaroo sofraya l ., denilince 1atına bakmış, soluna bakmış, emniyet· 
li bir yer b :ılamıımış; sakızını ağzından çıkarıp burnunun acuna yapış· 
tırmıı ve ıi rı i başına çölcüp o halde atı.,tırmıya ba4lam14, Sofradaltilerin 
ıaştıiını görünce demiş ki : '' Horkesin mah kendi ~Özünün önünde 
bolanmalıdırl,. 

[Taa'daa J 
• ,~!!!!!!!!!IB!!!!!~!"ll""!!!!!!!!!!!!!!!!mm-~ 

ı ı 
Mesud bir nit•n mdat bekliyen Kayserinin tanınmış ailelerin· 

den ve tüccardan 8. M11bmet Ger· 

Y J g"' J 0 mirlioio km Bayan Rezan ile Ada· 
l oamızıo dej'erli ve hamiyetli fab. 

------• Pahalılığın bir ker· ı rikatörlerinden B. Nuri Hasın ojfo 
Yazan tesi vardır ki, bü· B. K . dir Hasın Ka,,seride iki ta· 

Peyami yük yangınlar, has- rafın akraba ve dostlan arasında 
talak ıalgmları ve söz kesimi yapıldıj'ıoı ve Nııan 

S A F A yer sarsıntıları Jrİ· merasiminin pek yak.ıoda Adaoada 

bi yakıp yık.ar, ortalığa dt h,et sa- Halk evinde yapılacaiını öirendik. 
l... D. 1..,.., .... lei -~•a li•tlalar .,.. 

• Yanırına itfaiye, bastaf ığa İm· tarafeyni tebrik eyleriz. 
dat otomobili, yer sarsıntısının kar· Bir lhtiklr hadlaeal 
banlar1oa çadır, ekmek ve çamaşır Oımao oğlu M~h.net Nurı ile 
kotturoraanuı; fakat çatılarının al Mehmet ojlu Muıtafa Şeker, iz. 
tında açlık ve ölüm tehdidine kar mir U.ımll.ıün kiloaono 100 koroıa 

11, elleri bailı ve çeneleri kilitli, tatmak suretile ihtikir yaptıkların· 
h 11 1- 1- ban dan mahkemeye verilmitlerdir. ıuaan ve ıararan pa a ı ııı;. r.ur 

larıoa alattıracaj'ınız yıldırım im· Okullar araaı Voleybol 
dadı nedir? ınUaabakalar1 

lhtikirlıı sava~ mı? Fakat biz Okullar arası voıeybol mOsa· 
aavaıa duralım, pahalılık artıyor; bakalarına Pazar rilnü Kız enıti· 

K t d · ı · ? tütil voleybol aahaeıoda devam MıUi korunma anunuoun a ı ı mı 

Fakat biz düşüne duralım, pahalı ediliI>iştir. lık karşılaşma luı. füe. 
lık. artıyor; iktisadi ıefer berlıK mi, ıilo öiretmeo okoln kız talebeleri 
iatihaal ve iatıblik diıiplıni mi, trş ıırasıoda yapılmıı vtt maçı kıı. 
ülit mı, plin mı? Fakat biz bon· lisesi kazanmıştır. Erkek öj'retıneo 

okulu • Ticaret liıeai kar1ılaşma11 ları hazırlaya duralım, pahalılık ar-
ögretmen okulunun aralıbiyetile tıyor. 

Pahalılık durmadan, bize aman bıtmiştir. 
ve zaman vermeden, aiır bir baa· iki köy de he okula 
talıj'ıo humması ribi teblikelı bir kavufuyor 
fırlayııla artıyor. , Perşembe güoü Korttepe ve 

Tedbirlerimi2i beklemiye daya Kabaaakal köy okullarıom temel 
oıklıtı olmayanlar var: Az maaılı· atma tör~ni yapılaciktır. 
lar, az ilcrellıler, çok çocuklular ... 
Bunlara reı.eteler, hatta atabe· 
yimiz Ulus, arada bir umut ve 
avat (tesellı) veriyorlar. Ankara· 
dan ince hir duman hıtlinde ba2.1 
vaatler sızıyor ve ortalıj'ı kaplıyor; 

fakat arkuı relmiyor. 

Biliyoruz ki bn a-ecikmenin ~o 
bebi imdadın zorluğudur; fakat bız 
ba :ıorlotun imkinsızhk demek ol 
madıiını da bilıyoruz. Alelade büt 
ço, kadro ve bürok.ra11 besaplarmı 
qan derin bir ıef kat hamleaıle bu 
İfi it edinmek neden mümkün ol· 
llla110? 

Vekiller heyeti, büyük ve acil 
davalar arasında buna rozoameaine 
ltoydaiu "e büUin k.udret irade11le 

.. ,.p aarmaladıiı rnn, ne miUcem· 
lllel çvelor bulacak, eminiz. Kaç 
lllilyoa ol, dua halinde yukarı kalk 

llllf. bu imdat saatinin çalmasını 
bekliyor. H ç şüphe yok ki hükQ 
illet, arada bir diişüoüleceii müj 
delenoo tedbirleri almakta gecik· 
llliyecektir. 

Kızılay balosu 
Senenin en 

nezih ve en 
kibar balosudur 

Adanamızın kurtuluş bay

ramına rashyan S sonkinu· 

nun 942 pazartesi gecesi or
du evinin rnubteşcm salonla· 

rında verilecek olan bu balo, 
zengin piyangoau, zengin ve 

çeşitli büfe.sıle büyük süpriz
ler hazırlayacak ve 21onsuz 

net' e kaynağı olacak olan 
bu baloya şimdiden hazırla· 

1530 2-8 nınız. 

Lisan dersi 
Gramofon pl8klariyle 

BUGON 

HARİCİ HA$ERL-ER . 
. . . .· . . . - . . 

HiTLER Libya'da harekat 
kumanda-. Bingazi müdafaa 

y 1 e 1 e edilmiyecek 
81 d 1 Klrtekörfezin-

Führerin de bir d en i z 
orduya 

beyannamesi 
" Savaş en çetin 
safhadadır ve dö· 
num noktasına 
yaklafıyor ,, 

Berlio 22 ( a.a, ) - F evka· 
ilde tebliğ: 

Fübrer 19 ilkUoonda ordu· 
nno knmandi11nı eline almr~tır. 

Borlio 22 ( a.a, ) - O ·do 
ba~1<umaodaolıiıoı Führerin eline 
alaıa11 üzerine, aıağıdaki tebliğ 
çıkarılmı~tır. 

4 4ubat 1938 de Fübrer Alman 
askeri kuvvetleri kaınandanlıiını 
bir aıkert aolaımazlık ihtimali kay· 
K'llile eline almışh. Oevletio yük 
ııek menfaatleri b6tün kavvetıe: 
rin bir elde toplaoma11nı emrodl· 
yorda. 

Ancak bu ıuretle tesirli bir 
mukavemet hazırlamak müınkiln~ 
dü. Harbin fark c-pbesiode t'Ö• 
riilmeıniş bir niıbette ft!nişlemeıi 
bu hakikati meydana çıkarmışbr. 

Harp saboelerioin reoişliii 

ve karadaki hareketlerle siyasi 
gayretlerin ve harp ekonomiıinin 
ııkı miloas,.beti ordunun mevca. 
dn bakımından arı.ettij-i ehemmi· 
yetle diier ~iliblar aras•ııdalti 
müoaaebet Fiihrf'ri ba aahada 
alınabilecek bütün ehemmiyetli 
kararları almak ıelibiyetici elin· 
de tutmata sevketmittir. 

Bt>rlin 22 ( a. a ) - Orda 
başlı:u'llandaolıj'ıoı eline alan Hit 
ler, orduya aşağıdaki beyanname 
yi neır~trniştir: 

c Mılletimizin hnrriyeti ve lı 
ti~bali için atıldıiım•z aavaş en 
çetin Jafhasına ve <lÖnüm nokta· 
110a yaldatıyor. J iponyanın harbe 
girmesi loıriliz ve Amerika o de· 
nİ7. kuvvetlerini sarsması bize el· 
verişli bir safha yaratmışbr. ş·m· 

di biz de büyük ölçüde kararlar 
•lm•1c soruadaJ'••· 
Kıt dol11yiıile dotada harek•t har 
binden mevzi harbine W•Çmelıc Ve 
orduyu c•ph~de yerleştirmek re· 
rektl. Vazıfemiz ıımdiye kadar 
kazanılanı mohafaaa etmektir. Kı· 
tayı lcaplıyao ve ıimal Afrikaya 
kad4r uzanan cephenin münakale 
ıorluklarını tanzim etmek ve do· 

muharebesi 
Kahire 22; [a.a) - Dü~şmao 

piyade kuvvetlerinin Biogazi cenu 
baaa çekildiii ırörüldüi'ünden Ro
mel'io bu limanı müdafaa için kov. 
vetlerini feda eta:ıek iıtemedifi an· 
!aşılıyor. Buoanla beraber Bingazi. 
nio ıtabmotsiz ele l'•çecej-i sanıl· 
mı yor. 

Alman ric'atın1n çabokluiana 
ve 4iddetli kıım fırtınalarına rar· 
men imparatorluk kuvvetleri düt · 
mana muvaffakiyetle hücum ederelı: 
12 Alman tankını tahrip otaıiı 8 
ltalyan tankı elf' geçirmiılerdir. 6000 
ltalyan ve 4000 Alman eiirinin bir 
feri ÜSIÜDO fOtirildij'i haber veri. 
liyor. 

Kahire; 22 [a.a]- lnriliz ha 
va tebliii: 

Britanya ve hür Fransa tayya· 
releri çekilen düıınao birliklerine 
karşı h6cumlarına devam etmiıler· 
dir. Barco tayyare meydaomdaki 
binalarda yangıolar çıkmııtır. 3 
düımao tayyaresi dü~ürülmü$tÜr. 

Trab1usrarpta bar garlara, va· 
i'Onlar üzerine hm isabetler lcayd· 
edilmi• ye deınirvola hasara utra· 
tılmııtır. Tayvar•lerimiz bir aaroıç 
kamyonunu tahrip etmiı ve düşma· 
nın nakliye kollarına zıızerlar ver. 
dirıniştir. 3 dü4ınan tayyaresi dü· 
ıürüla:ıüştür. Bu barek.etlerden 11 
tayyaremiz dönmemiıtir. 

Roma; 22 [ '· a] - Akdeniz· 
de K rte körfezinde ltafyao fıloıo 
ile lııriıiz d~oiz kuvvetl~ri araıın· 
da bir deoiz muhareboıi olmuştur. 
Düşmanıo bir harp a-emi~i batırıl. 
mış, d1ier bazı remileri de b&1ara 
uj•at lrnıştır. 

j'ada bahar taarruzunu mümkün 
kılacak hazırlık tedbirlerini al· 
malt rerektir. 

Bonon için ıilibla lcavvetlerle 
Cf'pbe fOrİsinio elbirliiile hareke 
te reçcnesi lbımdır. Harbin zor· 
luklan ve çolttiiimi• 11kıotılar 

bunu tıp~ı ıiıio g ıbi yaşamış o\. 
cfafu,. l9ıa bana yab-cı d•j'il· 
dir. Şaaram we azmim dOtraaoın 
yok edilmesinden baılra bir ıey 
tanıma:r. Bakım ve lrnoıanda iti. 
barile ıizio için her ıey yap ı la· 
caktır. Sizden bekleiiiim Alınan 
ya ve Alman mıUeti lı:artardınca . 
ya kadar beni aadakatla ve ;ta· 
atla takip eıtoıelc tir.» 

Dünyada neler 
oluyor? 

( Baıtarah lkiactlcle ) 
t•ma1101 mümlı.ün kılınaktacıır. Gii 
oeı olmasa bir mildaet .sonra oo 
feı alamamız bile kabil olmazdı. 

Çllolı il yeryüzüollo etrafındaki 
bava tabaka11 mahduttur. Canla 
mah'O~lar mütemadiyen buradaki 
okıil ~ni koklayıp karbon oeıreder· 
ler. Bu hal böyle devam etıo, oi· 
bayet havada oktijen kalmaz, io• 
ıaolar da bavuızlaktan bojnlarlar· 
dı, Bereket araya güoeı ririyor. 
Bütün nebatlar güneıin ziyası ıltın· 
havaya okı jen neı•ettilderioden , 
bu ıuretle k•llaoılan ok.ıij~o yorine 
yenileri reçiyor. 

Son zamaolard~ fen erbab1D1n 
rüooıto bir takım lekeler peyda 
oJdaiunu, bn yOzdon verdij-i 11· 

cakhtm azaldızını, bir l'Üa artık 
Dünyayı 11ıtam ıyıocaiıoı keşfet
feta:ıişlerdir. Güoe' 111tamay1nca 

dilnyada hayat k.alını7acatı muhak
kaktır. 

Bunun için dünyanın oe zaman 
bitecej'ioi anlamak ibero tetk.ikler 
yap lmatına b&flanm•fhr. 

lsvcç'to lstokbolm civarında 
Staljobadoo rasadhaneıi müdürüı Gn 
yaptıj'ı tedlr.ik.lere ve he11p'ara 
fÖre aünq dilnyayı daha 35 mil .. 
yar sene 111tabHecelrtir. Bioaeoa 
leyb şi'.Ddilik dllnyaoıo bitmeıioden 
endııe etmeie mahal yoktur. 

Hagvanlar 
için yigtctk 
oesikası 

• Avrupıın10 bir 
çok m•mlektle 
1'inde her şey 

veaika ile teda 
tiıt edıliyor. Fransada yiyecrk, ri· 
yecek eıyas10dan sonra ıimdı hay
vanların yiyecekleri do vesikaya 
bailanmıştır. 

ilk ve•ika ile yem tedarik 
edecek köyliller domuzlarını ı•miz· 
letaıcıyi taa hhüd etmelı. tedirler. Yem 
veıikuı o•ulü iıral altında bulun. 
mayan S lbada ıim.:iiden tatbik edi 
liyor. fşıal altıodalı.i yerlerde de 
1 biıinciltAouodao itibaren kabul 
edilecek.tir. 

Sene batından .Jtiba,en inekler 
için veıika verilecek.tir. Bundan 
ıonra ııra kOmoı hayvanlarına rs 
lecelr, tavolr, kaz, örde~ ler için 
yem veaika1arı verilrcel&tir. Bu 
veaikalar1 alacaklar, ha)'V• nlar10a 
iyi bakmayı taabhild edec,.klerdir. 

Kayıp avköpeği 
Suı renlı.tf', sekiz do~uz •)l ık 

erkek bir av ~ öp~ii çalıomı~tır. 
Bulup b,ber verenler memnun edi 
loceklerdir. 

Buriln matbaası tertip 
lıev•tindt!n 

Derviş Ozriin 

1 

23 Birincikanun Salı 
TUrkly• Radyodıtüıı10• poataıan. 

Tiirklye radyoıu. Atkara radyoaa 
7 30 Prorram, 110 momıelr.el 

saat ayarı. 
7,3 J Müzik: Haf f proıram (p .) 
7.45 Aians haberleri 

(Pı.) 
7,45 Müıilu Senfonik parçıılar 

8, 15 Evin aaatL 
8 30/ 
8,45 Mliı.fö Senfonik parçalar 

prorrammın devamı (pı.) 

12,3-0 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

12 33 Müaik: TQrlcçe Pllkfar 
12 45 Aianı haberleri. 
13 00 Müzik: 1 ür • ç1 Pliilar 

p~orramının ikioci kısmı. 
lJ.30/ 
14,00 Müzik: Kerııık prorram 

( Pı.) 
18 00 Prorram, ve memleket 

aaat ayarı 
18,03 Mür:ik : Radyo S lon 

Orkestrası. ( Violoı ist Necip Af· 
kın.) 

1 . Paladilbe : Mındolinata 
2 · Sl·hrammel: Vıyana, Vi· 

yana kalırl 
3 • Löbrı Bnyolc Vala 
4 - Krannir: • Fr ıetenli•d » 
S • Schneider: Patpuri 

6 • Brabmı : Ç r ' " Ş:ırkm 
7 • Tervan R •• Ş rıı.111 
8 . Gibsh: Ç•lr.ır k~yf için 

deyiıal 
9 · Noack: Cüceler Reami· 

reçidi. 
19.00 Milzilı: Fuıl heyeti. 
19,30 Memleket aaat ayarı, ve 

ajanı haberini. 
19 45 Serbnt 10 da~ilra. 
19,55 Müz k.: Fasıl bryeti pro~· 

ramınıo ikinci k11mı 
20 15 Radyo razete•i. 
20 45 Müzik: Fak Cırnselen -

' Piano ve Keman iç 1n Oç pnça. 
Ç •lanlar: Beııt• gir (Pi'""), 
Ewer K11 pelman (Keman). 

21 00 Z·raat tııkviml. • 
21 ıo Mürik: Cooporio - Ti-

yatro Q.ıabuoda Koııçerto. (Pı) 
21 30 Konosm• (100 liene Ö.ıce 

1 

nasıl yaşı ye rdult). 
21 ,45 Müzik: Klıısik Tıirk m8-

ziji prorraPJt Şef: Mesud Cea;.İI. 
22,30 Meıoleket aaat ayarı ve 

Ajans Haberleri: Ziraat, Eaham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nokat bor,aıı 
(Fiyat). 

22 45 Müıik: Caıband {p1.) 
22,:>5/ 
2300 Yaranld Prorram, •• ka· 

paoış 

Bıı · 
gece Nöbetcı eczane 

Mustafa Rifat 
( Kale kapısında) 

1 

Buyuk HikAyeJ Buz çöllerinde 
1

• 

1 
•=======:==========~======== • 1 • yerler attlf rıbi yaaıyor köpekler ba renltsiz 

YAZAN: Don 
• 

Kameran Şef er=] 
disi de bir iki lokma bir şev yenır:k ümıaıyıe 
paketini içeriye aldı ve bin mDşkü'itla küçük 
kızıj'ı lcolübe içuiıino emoiytte alabı t di. 

Kanada'mn ~n meşhur hiklyeciıi ~~ bıyataıs cehennemde bir yol bulabilmek 
olan Don Kamckon Şefcr'in bu çok ıçın, aevkitabiileriodeo doian bir rayretlo kara 

l h k' . - eıeliyorlar; Kanadalı poliı, bir deli ribi kı·a· ailıcl ve heyecan ı i yeıına ar- i k 
1 

.. 
• •n onar arına yapıtaııştır. Büıillen parmakla. 
kadaıımıı Muzaffer Esen tercüme rını, ~r reç kendilerini yakalayacak ö nmn bot . 
etmiştir. Bu ıütunlarda birkaç glln mak 11tiyormaı l"ibi kızatıo keoarıoda ıuııııkı 
ıürccektir. kıpah. 

Kınada atlı poliıino mensup komiaer D!D• L Bu memlekette bir darbımeael vardır:" Kı-
. . Rufut Mac Ezan artık bu işte biç ilmit aadao düıen yaıamaz. '' Rufoı bun b"l· avını L • • k • le b u ı ıyor, 

kalınadıjıoı ıııolamata bqlamıftl. Vn.ıa ıçerı· d::~ıa ••m11 ı yapıımaaı iraz da bunuo için-
ıindo bir aeı ona cara, muhakkak balacalt11.n•. R f ' 

l b a .°' a rııre hayat dünya yalnız bu Ju. 
diyordu. Fakat bidiıelor bn ıöı.lerl ya ~n fi ı :uktaa ıberettir, çtikil yatacatı, aa k 1 1 

O- •ter'ıyordu: işte haf talardan beridir kı arka- .. t k 
1 

b L • a an y. 
g .. b d yecoıı e mi a .. ızaah içeriaiodedı'r. '- t'l' • bulmak için çalıııyor, uz er-
daşmın .. a ı ını k tl • • • 
Yaları, kar ıahralar1 içerisinde bo. ••. ıa a S 1 • 

b aat ar reçıyor, kıaak, durmadan yn Ü koıta, fakat ODU bura1a kadar ıetiren iZ u- R f . . ur yor. 
• L ·1 . • B "ne lıadar yol- u aı bırdenbıre bu ıuçsaz beyazlıklar araaıa-

rada bırdenbiro ır.eaı mııtır. uru . da bir delij'e çok benziyen bir aiyabhk ıördG. 
da l'elirken, eaen rUzrira rağmen, ~ar _üzorın· Ôo.tınde m. firekltep renrinde birkaç r.am yflk· 
de henüz tamamile ıitinmiyeo izler.• b_ıraz ol· l b ... 

k d H ıyor, ır bir çakardan çıkan çamlar. 8 11 IUD fÖrebiJiyorda; fakat fimdi aÖzlOfl, Or' O en r.amlarlD f d L- ÜL b' k l b • 
• b k ... anın a ır.UÇ a ır a ü onıo karla b biatın altını nıtiloe l'etiren aıiitb•f ır ar - ın b b 

ortü em eyaz çetııı görünüyor. 
fartınHI bütün izlerini Örtm0ttür. ff , 8otazıodan "'ikan bır aaalo kızar" ı "'Okoo Komiıer muavini için artık 111ıva akıyot b ... ... 
yolı:, bozıon var. Ba mel'oo katili yakalamak t:fa:::!arı durdurdu. V • rovelvorioi sıkı ııkıya 
komiı~r muavini için iki noktadan pek lbım - Helo, diye haykırdı, içeridekiloıf 
bir ı•tir, Bir defa arkadaşının öcünü almıı ola- K d 

11 a ~rmuı gıbi esen r6ıa-lr ıeaioi alıp i'Ö· 
cak-So•ra da Billi Footon'i yakalayana hayli tnrdn. Bır kaç dakika reçtı; ıonıa etrafına 
büyiik bir ikram ye vaadedilmittir. baktı, yora-an köpekler koııımlan üzerinde 

Rufaı Mac Eran'ın bu paraya da ihtiyacı yatmıılardı, bavlamıyorlardı.. Halbuki bu kolıı. 
var. Etine ba para reçocelc olursa aevdiii kız· bede yasayan bir mablak olsa, yabancı kokaaa 
la ovleomemoıioo imklo yoktur. alan köpeklerin havlamaaı lbım relirdi. O baldo 

Rllbu. Mac Eran bu ur· arda elinden relo· kulüb b t H d 
• 04 a. em e çok uzun zamandan 

nl yapmaktan çekinmedi. Bılli kaçtı, 0 ~~va~a: beri ... Komiıer muavini karları biraz eıeleylnce 
dı. Fakat mel'un herif, cehennem ıobanısı &"ıbı kalübenio kap11101 açtı. Kulübenin lçeriıi ka. 
kaçıyor. Polisin bindiği kızağı çeken köpfklo· ranlık ve ae11izliie l'Ömülil. 

rin artık yol yüriiınek kuvveti kalmadL O haldel:·· Kanadalı polis doomuı, ağır kürkünün 

"Şimdi bir ekıiii ın var. Aıeşiaı yok. O da 
olsaydı keyfım tamam olacaktı. ,, 

Yeoi bir kibrit yaktı ve ~u ıydıolıkla 
lculübenio bir köşesinde adi H~hn bir ıobayı 
farketti; bir köşede bulduju • bir demet koıo 
ot, sobada ateşlendi, alevlerin ış ğı karenlılı ta 
koooımaia başlayınca, p'>liı ıtf'Şİ devam etti 
recek bışka şeylerde gördü: Sır iki parça pa· 
çavra, yarı k.mımıı bir tahta kntn kalübede 
0111,an adam t ırafındaa forada, borada bıra 

kılmıı bir iki odorı ... 
Ateı homardanmııia baı1ayınca p'>liı ıae 

mura tızak üzerine ozaodı, ve kunııaralıırını 
çrkarıaaia başladı. Bn aralık kendi ku-Jine 
mırıldaoıyordıı: 

« Ayak.lartma bakmaktan adeti lcorlı.a· 
yoruın. Bu tipiye yakalanmadan evvel bir yer· 
de dor11p ayaklarımı lcarotıaydım iyi yı par• 
dım.» 

Dışarıda kutup rnı,.ırı, cehennemden kur
tulmuş bir zebani l''bi, ,.ecenin boş1uğ-o iç .. 
riainde killtroyor. Fakat ldlçücült kulübenin içe 
riıindeki bava ~ttikço daha çok tathlaııyor 
ve ılıklaşıyor. 
Poliı memuru buz totmuı çizmelerini çıkardı; 

altından iki çift kalın y6n çorap röründü Ban· 
lar da . çıkınca poliı memuru ayaklanoa bak• 
b. Ba ayaklar şimdi bembeyaz kesilmiı ve ıcı 
dıtvmaz olmuı iki et yıiıoındao batka bir ıey 
değildi. 

Memur duuını bitiremedi, yalnız « ••aD 
yarabbi » diye aıırıldımdı. 

Ô nrilodo ilk dtf a olarak komiıer maavial 
Mac E.gan koılıuyordu. oMa-

[Taavlriefkir'd~] 
/ngilizce, F,ansızca oe

ga Almancayı çabalc, kolag 
ve işinizden, floktinizdttn 
/edaklfrlık gopmadan ~~fi~• 
le ,ğ/eneıek ölıenebılıtsı
niz. lstigenleıe mufassal 
bıoıür göndeıilir. 

O halde Billiyi yakalamak.tan ümidi koımek lizım. altmdan rüçlükle bir ~ibrit çıkarabildi. Kııa 
ı Billi do kız.akla kaçıyordu. Kızağı çeken bir alev sütunu bu kulübenin daracık vo bom· 

beyaz ıibirya köpeklerinin ayak izlerini bu nok. boş oldojoanu röıterdi. Kulübe uzun zaman 

Ayaklarıoın donması, takip "tınekt~ l 
tu adamı ebediyen tnlaa:ıama•• de111eUır. .ste 
b l• . t",....i•ti Komıırr a me uo ız ona bu bale I'~ 1 Y • • 

~ .a. K V 11"il 
23 Birincilcinan 1941 

SALI 
:11·'1t41 • Ayı 12 Güa: 5S7 Kaaım 46 
..::: 1557- BArtnclkhua 10 

lJ6o. Zilhicce 4 

Adana: M. Sadık 
Ald•tm•z Kitabevi 
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taya kadar kovaladı. Bıı iı.lero bazao da k.ö· kapalı kalan yerler ribi, piı piı kokuyordu. 
pekleri faz.la yo1ruolu"tan .e~ir~eme.k için Au· Htr baldo çok eski bir kulübe. 
ı.ak tan inerek yilrOyen Bıllı nın ızlerı de kan-
fıyor. Rufaa daha yüzlerce kilometre takibe "Bn da iyi diye düıüodü, borada bir mola 
hazırdır. Ne sotuian yüzünü mran diflori, ne vermek fona olmaz. Köpekler dinlen mit olur.,, 
de fırtına komiser mııavioioi bundan menedebi. Topallaya, topallaya yürüyer~k. alçak ka-
lir. Fakat fırtına ile y.ııian tuo kar 1erdoki pınıo eıiiinden atlayarak dı4uıya çıktı, köpek-
lzelrl 6rtmomlt ol11ydı, iri, beyu kar taoılert lerl koıamlarıodan çıkardı. Herbirioe dona., 
ptloıia nratıDI 9arp11or, kana nrdap ba ~ıktın lb.nt olu flit ta1ınlarmı verdi. K-. 

• • . . larıo bozla kışla-
muavını şımdıycı kadar k•t•P k . d" b 
nna daima ar al ip ,..ıdl, Joaı tçı iŞ Şllll ' • 

·ıt.lb" ti . - ilnO alıyordu . Bu bo1j'ooun 
mar ıye erıo oc . • "b' s.avallı· 
biltOo korkançlota bır buz Y1l 101 1'1 1 

DID Qı.erloo dilftO. . , • d9 .ı ıl 
K d . ıioln oldakça ıler11ın .-• 

otap airf 1 • öldOrGcO e~ind• 
ilı. limlerinia yan karan ıj'ı 'Y Mriarda 
ld .a... 1eri bilaaiyorlardı. KızaJınıa 

o ··- ( s... ,,,,,.J 

__ ..,,, • • -..ruı ••••••· 
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.......................................... • • ••••••: Anne ve Babalar ve Gençler : ....... : : ........................................ : i 
• • i Al saray Sinemasının! 
• • • d • • Dört Gündenberi Em•alsiı Bir Muvatfaldyetlo göstermek e olduğu • • • • ve Bir Babanın Evlatlannın istikbali vo Yaşayışları Hakkınde ı 
: nasıl düşünmesi lazım geldiğini kuvvetli bir tezle tasvir : 
: eden Mevsimin en Müessir vo Güzel Filini : 
• • 

1 ~- obenson Adas~ 1 
i TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi MUTLAKA GÜRMELIDIRLER : 

: Bu büyük film kazandığı mü•tesna rağbet dolayısile bir kaç : • • • ğün daha devam edecektir. • 
: lllveten: : 
! •• i ANNE CHIRLEY Gibi gOzel bir artist tarafınından yaratılan • • : Gençlik ve Güzzellikler Filmi ; 

i ili Kız Talebe Yurdulll i 
• • : Pek Yakında!.. : • • • • • Tü k Sazı ve Tü·k Şa•kıla•ile Süsl•nmiş büyük bir şark filmi • • • • Heyecan ' ı ve Meraklı bir Aşk HiKiyesi • • • : 1 i 1 PERi KIZI j j 
• • j Nilüferle Demirayın Aşkı ! 
....................................................... 

BUGÜN 23 Birincilcinun 1941 , ..................................................... . 
f Tan Sinemasında 1 
ı Bu Ak,am f 
f iki Büyük ve Güzel film birden ı 
ı -1- ı f Macera filmleri kahramanı GEORGE OBRIEN Tarahndan ı • i Temsil Edilen Büyük Sergüzeşt filmi 1 

11 Uçur lan Maden 11 
f - 2 - i 
i Mevsimin en büyük Filmi haftanın muvaffakiyeti 1 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ En güzel vo on Terbiyevi film ı 

! .- Robenson Adası ı, 
i .......... 1 ı 
ı Pek Yakında!.. ı 

Yeni Modelleri Geldi =-~ ı ı 
TAHSİN SALİH BOSNA i Kork~:;:eh~~;~~~~n~:ramunı i 

Accllana : Alb>Dccllftıııı paşa caccll<dlcesl No. 56 f En son ve en yoni Filmi t 
Tefg. : TABO Telt. : 274 it 1 

ııı Görünmiyen Adamın İı 

~~~k v;.Ja ..8~~!.t~a~.~L~ ~L~k~.L. Mo- i 1 İNT i KAM 1 ı 
racaatlar Yeniotel'e. 1525 20 21-23 ı ........ _ .......................................... .. 

RADYO 

Akkümülatörlü ve cereyanlı 

Yıl B·ı ı· ftf k Lütfen 1 8Ş 1 1 e 1 lr en Hatırlayınız ı Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

• • 
s o :z DE <ilin L D--:;-n R IHI AK n KAT 1 

Alb. TUN Olb.UK PÜV ANGO 
DEMiR 1$ 

' '.· • ••• - • .. • _ .. :r • _.· -J• 
SAiM YALÇINER 

Yurdun En Uğurlu Gişesidir 

- 2-

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 

Vo D b©lŞ D lbüO~'ltDeırn ~~~Omoş'ltoır Her nevi makinalara yedek parça, pik ve kızıl dökUm, •oQuk 
sıcak demir itleri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plAnya itleri, 
elektrik kaynak ltlerlnl teminatlı olarak yapmaAa pek yakında ACIEIL.IE C::DllN!n:Z 

• 
BAŞLIYACAKTIR 

ADRES , E.SKl lSTASYON lca•••••nda - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ ALTUNOLUGUN Uğurlu Biletleri sizi Bekliyor 
T AŞ R A S t P AR l Ş L ER 1 D E R H A L G Ô N D E R l L f R. 

1534 1-26 

-- - ··-·- - -
Adana Belediye Riyasetinden: 

Seferi itfaiye ekipleri için 
gerekli malzeme ahnacak 

ı - Seferi itfaiye için bet adet el tulumbası ve malze· 
mesi satın alınacaktır. 

ı - Satın alınacak olan beş adet el tulumbası ve mal· 
zemcsinin muhammen bedelı 36!5 lira olup muvakkat te· 
min .. tı 2 ı 8 liradır. 

3 - İhall"si kinunu evvelin 26 ncı cuma günü saat on 
b~şte Adana belediye dairesindeki belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat teminatlarını yatırmak üztr · /' C: . tHl beledıye it· 

faiye amirliğine ve ihale günü muayyen saatta Belediye en· 
cümenine müracaatları ilin olunur. 1489 7-12· l6·23 

··············=············· 

- --- -

Motina 
2,30 

------- -----
ASRI S)NlEMADA 

BU AKŞAM Suvare 
8,30 

Gördüi'ü raabot üzerine bir kaç ırün d~ba temdit 
edilrn sineman, n en ırüzel kadını HEOY LAMAR •lnemanın 
en hüyilk aotisti SPENGER TRACY hatırasını ebediyen 

anu!amıyacağınız refis bir aşk harikası yarattılar 

Türkçe Sözlü 

Bu Kadın Benimdir 
iLAVETEN: Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan ADANA-ANKARA- iSTANBUL- İZMIR 

On Sekizinci Yıl Cumhuriyet Bayramı 

Ayrıca : Renkli Fevkaltide Miki Navs 

• 
Yılbaşı 
Biletlerini 
Horozoğlu'ndan 

Alınız. 
Zengin 
Olursunuz. 

: Operatör 1 ;.....--------
5 Dr. Hasan Sadi Sözütek iı 
: Fransanın Nansl Tıp • = Fakültesinden Mezun lı 

= Heroün Hastalarını 13,30 dan itibaren ıl 
; kabul etmektedir İ 
• Muayenehanesi: Karasoku Terziler Çarıııında No. 97 • 

·············=·············· 
lngilter · lran . 

Rusya 
( Baıtarah lıhlneldo ) 

Üç dev'et aruında bır ittifak ku• 
ru'acal<tır. Miittı f,kleri, lranı mib

v•r taarruzlarıadan koruyacaklar• 
dı r. 

İran; nebirlerioi, limanlarını, 
demiryo'larını, petrol borularını 

milttefik devletlerin omrine ver•· 

cel tir. icabında müttefıklerine İf• 
ci temin edecektir. Müttefik dev. 
lttltr •ll'&tc )ık hare Utta lraola it · 

tişaro edeceklerdir. Harbin bitmo· 
ıiodeo 6 ay ıonra müttefikler lrandaki 
aıkerlerini. geri çekeceklerdir. lran 
Şıhı biç bir devletle ayrı anlaşma 

yapamayacaktır. 

lnıriltere ve Roıra elçileri 

lran baricıye nezaretine, loıriltero• 
oin vo Rusyanın Iran istildiiline 

riayet edeceklerine dair birer mek· 
tup vermişlerdir. 

M,bver ıraıete ve radyoları 

lran büLOmetini ve başvokilini ten• 

Jrit etmekte ve tiddetll lıGQıımlar• 

dı bıılııomaktadırlar. 

BUGÜN MATBAASI 
• 

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

Bir Defa İş Yaptırırsanı·z 
Memnun Kalacaksınız . .________ _ ______ .... 

Dışarıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 
Bütün Malzemesi yeni, Harfleri çeşitlidir 

1 . . ~-··: · ••. · . •. · ·.· ..... J 

lmtlyaı Sahibi ı Cavit ORAL U. Netrlyat Mlldllrll ı Atı&luıt Rlfat Y.AViROÖLU 

luıldıtı Yer ı (BUGON)lılatbauı ~ .Adua 


