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'---------------------

Siyam 
Japonya ile 
anlaş ı 

Japonlar muka. 
vamet görme
den Siyamdan 

geçebilecek 
Almanya ve ltal· 
yanın 3 ıu pakt 
lc•bı Amerlkaya 
ha~p Hin edip et· 
medlAI henUz belll 
deAll 

Ankara radyo srazetesl - Ja· 
ponya nihayet diln aosızm Ame• 
rikaya karşı harekete gtçmiştir. 
Ba 'yeni safba karşıııada Avrapa 
harbi bir dünya harbi mahiyetini 
almaktadır. 

Japonya 1940 da üçlü paktı 
hnzalar imzalamaı: u:ı:ak doğu do-

ruma Avrupa durumuna bağlan· 

mış bulunuyordu. Üçlü pakt, uzak 
doia nizamının Laırulcınsında Al· 
manyayı jıponyaya, Avrupa niza
rınoın lumılma1ındada J 1po!lyayı 

Ahnanyaya yardıaıa bailam ştı. 
Koooye kabinesi, lngiltere ve 
Amerika tarafındftn Japonyayn 
karşı tatbik edilen iktisadi abla· 
kayı ortadan kaldırmııi'a çalışıyordu. 
Askerler, uıan ıüren müzakereler 
'den ıiııirltınmiş)erdi. Nihayet Ko· 
ııoye çekilmek mec bııriyetinde 
kaldı. General Tojonan luıamen 

ıeneralJerden mürekkep kabinesi 
İş b:şınn geçtiği umnn Jıponya· 
Dtn harbe f'İrmosi bir gün mese?e· 
al olmuştu. 

Y enl Japon hi:ıkOmcti de Ame 

rfl.:.a ile mnzakerelere devam f'ttl. 
Ve en nihayet ıon te~Hf olarak, 

ıblokaoaa 3 ay içinde kaldırılması 
Amerikadan istendi. Amerika hü 
~Oaıeti buna yuaşmadı ve ıu şıırt· 
farı llerJ sllrdOr 

1 - Çinin ve Hindlçinioio 
boıaltılmaıı. 

2 - Uzak dotu devletleriyle 
Japonya, A~etika, lnıiltere ara 

ıında bir saldırmazlık paktı imzası, 
Japonya bunu kabul etmedi 

"• harekete a-eçti. 
Japonya, Sipma taarruz sa· 

retiyle Uzak doluda emellerini 

tahakkuk ettirmeie çalı~abılirdi. 
Bu takdirde Amerika harbe girmi · 

yebilirdi. Japonya dojrudan Joi 

ruya Amerika üılerioe taarruz ede 
rek Ruzveltin vazifeıini kolaylaş· 
brauıtar. · 

H.,tıkete geçiş, mihver tabii· 
yesine uygun bir baıkan halini al 
mııtır, Jepooyanın buna haftafar· 

danberi bazırlandıi't, Sanfraoıisko 
açıklarında Amerikan gemilerinin 
batırılıaasiyle, Filipin adalarına pa 
raılitciller indirilme1iyle, Siyama 
rirlliti)lı açıklanmıştır. 

• Harp başlar baılamttz Ame 
rilua cumburreiıi Ro%velt, Ameıika 
için tehlikeli addedilen blltiio Ja 
P<>nlarıo tevkifıni emretmiştir 

• Almanya ve ltalyaoıo, üçlü 
Pakt icabı Amerikaya harp ilin 
ettikleri bildirilmiııe de bo bosaı · 
ta kat'ı bir"'babcr alıoımaaıııtır. 

• Loodra radrosuoa röre, 
Siyam .ateı kestirmiş mndafaayı 
lllovakkaten durdurmuştur. Son 

relen haberler ise Siyam'ın Jıpon 1 
ya tarafından ileri ı6rftlen teklifle 
rl kabul ettiiini bildirmektedir. l 

Ba takdirde Japonlar molcave 

•et röımenden Siyam'dan reçe· 
hile ceklerdir. 

Mançako da Japonya tarafıo· 
Jan kurulan hükOmet de Amerika 
ve lnriltereye harp ilin etmiştir. 

Haber verildijine röre, Vişl 
hlllı:Qmeti Pasifik harbinde bitaraf 
kılacatını illa etmiştir 
, Tokyo 8 ( a a.) - Hong • 

Konr barün Japon bahriyeıi tara· 
fıodan tamamlle ablukaya alanmış· 
tır. Anıerikaya ait Gaam adatı da 
Japon dooaomaıı tarafUldao 9ev
rU111ı1tlr. 

o 

lı ______ ~U~z~a=k:..._~do~ğ~a=d=a:.._g~e~n~i;.._;h~a-r~p--s_a_h_a_sı ______ I 

B. Çör çil 1 

Çörçil 
-Ruzvelt 

telefon 
9,Örüşmesi 

İngiliz başvekili 
avam kamara
sında beyanatta 

Tokyo 8 (a. Japon Başvekili vereceiinden e. bulundu 
a. ) - Ba~vekil mmım • Zafere 

geoerel Tojo, G rl ToJ·o inanç, :ııferio a- "Amerika ve in. 
radyo ile ıöylc- • nahtarıdır. J spoc. 

diği bir notukta d ı· yor k ı· •• ya uzan tarihinde giltere ellerindeki 
demiitir ki: bu"·tu··n ı·mka"nlarla « _ Amerl· asla mağlOp olaı,. 

~e~ı!~~=ikJa:::: Zat ere inanç, zaferin mışt~~er Japonya An~=~~:~~c~~!t~:dı~~~ 
)'A)3 koştuğu hf d J §İmdiye kadar i'lliz kabi!ıesi saat yarımda toplan• 
şartlorın kabul ana an 1r1 aponya inanılmayacak de mış, jıponyaya harp ilinuıa urar 
edilen sine imkln recede sa bu h <Yenn\ıtir. Bn müu ebet\e Çörç\\ 

r.~a~tJ:p~m::~~:; uzun tarihinde asla ~=~~a~m~'o8:a!:0k0 .~::.~,1;:;:11,ı;:;:;;:~ .. ~=r~.~:,~a.::: 
~a:t:ı: e ~~e ~~;~ m ag .. lup olmamıştır ;:k '::~~;~:n ~:~ ferini: hglj:;~·n;:::::= saldırganlık 
y bareketinf haber alınca rece ya. 
ıız olarak çloden çekilme1lni iıte· tarmak için yapmı~tlr. rısı telefonla Raz"eUe rörüştüm. 
diler. Bundan başka Nankio bük.el· Jıponyanıo dOşmanları tabiıı· Japonya, Paıilikte Ameri~ao ada· 
metine her tilrUl yardımdan vaz tın muazzam servetlerine sahip larına ve Malayaya taarro etmek 

geçmemiz, 11çl11 paktın bozulma· oldukları için gurur duyuyor ve aaretiyle filen harbe rinniıtir. 
ıı istendi. Eter Japonya bu şart· bOtllo dOnyaya hikim olmak iıti· Tokyodaki Japon yüksek ka· 
l:ırı kabul edecek olsaydı lmpara• yorlar. Biz Japoo imparatorfoğu· manda heyeti Amerika ve lor•lte· 
torloıı.an cerefi ve varhtı tehlike- ouo aellmeti için harp ediyoruz.» r~ye .harp illn etmlıtir. loriltere ka· 

a • T k 8 ( ) 1 tor bıneaıde mcıcliain kararını almata 
Ye oirmi• olacaktı, Hayatım fmpa· o yo, a.a. - mpara . ' ın 

• • d ıo. t · tı .~zam duymakıızıo Japonyaya harp ratorluğnn malıdır. Bntıın Japon 15 Ukklnun a par .men oyu ıç • ılin etmiştir. 
milletinin imparatorluk aiyaaetinin maa davet etmiştir. iki güo sür~· Taylandı (Siyama) yapılan ta• 
büyu-k .,. .. 1,,s·ı a~ronda kendisini cek olan bn toplantıda barp te • l .1 •" ... • arruı.un ogı tereye bir taarru;,c ıa. 
kaytıız olarak devlet hizmetine birleri tasdik edilecektir. yı~a~aiı Sıyam hülı.Ometice bildlril· 

====-:==============-==:::--=-=-=-=-=--=-=-=-:-===-:::::: mıştır. 
Amerika, aulbO bozmamak için 

elinden geleni yaptı. Jıponya, Va· 
şin~tondaki elçiıi Namura 'ya vo 
fevkalide müıiı.,11ili Kurns'ya e 
mirler verdiii ıırada bu taarruza 
hazırlamıştır. 

Türk-Alman tica 
mübadeleleri A 

rı 
Amerika vcı lotriltere, ellerin 

deki bütün imkinlarla çarpııacak· 
lardır. 

....,..,.~--~ ......... -~------~....,.-.-.- -~ Jıpooya bo işe bnynk bir cll 
Bir mebus, halkın birinci derecede gıdasuU retle ririıti. Fakat log'iltere ve A 

te9kll eden m•ddelerln memlekette kalın•· merika bo mücadeleden muvaffa· 

ı 
kiyetle çıkacaktır.» 

•• muvafık olacaAı mUtaleasında ~-~--------
Aıılıara-8 <•·•·)=-B;,;k mil- ı da bo anlı~.;.;:;: reniJ bir tah· Alman başkuman· 

let mecllıi burun Tilrlıiye-Alman· lilini yapmıştır. Her iki encnırıen danbğının itirafı 
arasında ticart mübadelelere anlaımaJarı memleketimiıiıı moof•· R 

~;tedair 25 temmuz 1940 tarihli atlerino. uyaun gör mil~. bo kaoa~t u sya 'da 
h . anlaımantD 2 ay uzatıloıa11 le mecltı u~tınıi heyetinin taıvr 
usuıı l 1 a notaların bine arz etmıştfr Yalnız iktisad eıı· h kAt 

hakkında teat o un n a • ciımen_i azasından Berç Türk•! a re 
tasdikine ve devltt memurları Y (Afyo~) encüo•en ınubataaıoa ınu 
lıklarının tevhit ve teadülOoe da· taleaaını ıöyle kaydetmiştir: Artık Rus kıtına 
lr 3656 aayıh kanuna ek ka?~n « - Türk - Almao anlaımaıı 

Japonya 
Amerika vel 
lngiltereye 1 

H rp ilAn 
etti 

Uzak doğuda İn
giliz ve Amerikan 
üsleri Japon de
niz ve hava kuv
vetlerinin baskı
nına uğradı 

Bir Amerikan -----.. ---------
z1rhlısı batınldı 

Japonlar da bir amiral 
gemisi, bir tayyare ge· 
misi ve 4 denlzalta kay· 
bettiler 

Japon <leuiz ve hava kuvvet· 
lerinin, Uzak Jopda Amerik&nın 
Perl Harbnr ve Mııoilli; fogilte· 
renin Siogııpur üslerine yaptıi"ı 

ani baskınlarla Japon Amerikan in 
giltere harbi ba,lam•ı bulunuyor. 

Gelen haberlere röre, dün sa 
bab, en az iki tayyare l'emiıile 

bir kmm muharebe gemilerinden 
teşekkül eden J ~ pon filosu, Jopon 

adalarmdan 4100 mil mesafede 
Havay adaları civarında Perl Har· 

bur üssüne 150 tayyare uçarmuş· 
tur. Bu tayyareler üıde buhıoan 
Amerikan harp gemilerine hücum 
etmişler ve Oıtlaboma zırhlı•unda 
yaugın çıkarmış\ıırdır. Taarruz 
üzerine Amerikan donanması Üt 
den ayrılmış ve açılı.ta J •pon harp 
gemilorilo mohııret-cye tutuşmuştur. 

Manillida buloao Amerikan 
filosu da ayni ıekilde taarruza uğ 
ramıı, garbi Pasifikte J tpon u 
Amerikan filoları arasında bOyük 
bir aıabarebe başlamııtar. Bu kar· 
ıılqmada V eat Virjin• ismindeki 
Amerikan zırblııının battığı bildi · 
rilmeldedir. 

CereyH eden muharebelerde 
bir J ıpoa tayyare l'emisinin, bir 
amiral l'emlıinin, 4 denizaltının ba 
hrıldıjı haber veriliyor. 

J ponlar gereık Perl Harbur'a 
l'Drek ManlUl'ya tayyarelerle pa· 
raıütt-Q kıtalar da indirmiılerdir. 
Ancak, banlu10 ıabot j k d • _ a ma sa ı 

ıJe gonderUdıji zannolu ouyor. 
J~ponlar lnriliz denı' ü _ s· , Z HU 

l 
ıodrapıır ~ da taarrozda buluomoı 
ar ır. 

A 
B_u şekilde baıla,.an J •ponya 

merıltl\•loo' lt . 1 .ı ere harbme dair 
~~f:r•.flıırı burada ve 6çtlacü sa· 

mızde veriyoruz; 

._ Sliogapur 8 ( a. a. ) - Uzak 
farııı. ogıllz tellii: 

DOıman Kemas11n'a bir ihraç 
~•raketi yapmıı ve Ketabbaro aı. 
tıkametinde Uerlenıiıtir. Dilıaıao 
roıııilerlnden mOrekkep önemli 
bir f~lo Kemauın açılı.laruıda gö. 
rlllmuillir, Hadson tipindeki tay. 
yarelerımiı aeırıilerden b' • t . • ırıne am 
ısabetler kaydetmiştir. Bu gemide 

llyihalarile İstanbul üniversfteıının iktuıadi ve ticari bir mu.affakiyet balh bulunmak· 
momi mnvazeaeye alınma11na da· oldaia ribi iki dolt uıemlek~tin b•· 

~ 1 S694 aaıılı kanuna ek ka · rlct ıiyaseti üzerinde hüınü teair 

yangın çaktıj-ı fÖrillmü~tür. Ayni 
t~yyarel~r bu filoya mensup başka 
bır ~•mıye de iaabetler kaydetmiı· 

tad1r 1 lerdır. Bqk bir ihraç hareketi de 
Sabak mevltiiode yapılmıthr. Bu· ır 0 ao • . . . tabii et edici mahiyette olao mQhim bir 

nun li)thasının ıkıocı ve Y muameledir. Bu anlaıma ticari 
muamelltındao alınacak harç· mübadele esaslarıoa baihdır ve 

l dair 1260 sayılı kanunun 8 yGz milyon lira ribi büyük bir 
ara · • 'h d' B 1 i · ddoıinin deji1tlrilmeS1ne ve meblliı ı tlva e ıyor. u a ış ve· 
ocı ma b Sırrı fçöziln atıl· rişe göre, memloketimb:don milte 
Y ozrat me usu · · • · ıı Al 'h d' 
lar hakkındaki kanaoon bırıncı nevvı .maAar kmdanyaya ıhraçb' ed ı-

dd · d lı mecburi müdde· lecektır. nca ünya ar ı e · ma esın e yazı 

t l • Da dair kanon liyiba vam ederken ve hariç memleket. tin uıı:a ı ma ı . . 

l birinci müzakerelerini yap· lerde mevaddı rıdaıyenln nedreb 
uırno 'h d · dil t · biHolunurken ı racı erpış e en 
mış ır. ( H • h b' • d . ıı. f Ankara 8 asaıı mu • ırı- mevad meyanın a ıeytioya5ı, a· 
mirden )- Türkiye ile Alman)'~ ıul,.e, nohut, mercimek, bakla, 
aruında ticari milbadele ve . tedı yumurta ve saire ribi birinci dere-
elerio tanzimi hakkıoda akıd ve ce rıda maddelerinin de dabil bu-

~ olunan iki anlaşma ile bu landutunu rördOm. memleketimiz• 
ımza . . . 

1 1 ra ba~h protokol ve mek de alelumum ıabıroom vo her nevı 
ıın aşma a • . . . 

1 taıtildne dair liyıha yemek yağlarının fıatı yükselmıı 
tup arın . d L I ld - 'Ll 'L 
b . . .. ıı..tiaat encümenleran en ve yila1c mekte o uru aıı .. r ı .. en 
arıcıye v.. .. 'lb x _.ı ı.· L • ı d 

ı.. liı raıunameslne alındı. bi assa unOmilMıe .. ı .. lJ meV1ım n e 
ıeçero.. mec d h .__ 

t~tiaat eııcGmenf, m11bata11n· halkımı:z.ıo eşed 1 i tlyacı Oıoıı yu· 

Berlia 8 (a.a ) - Dojııda rada sahilde çok tiddetli bir ma. 
bareklbn devamı ve dövüş:ne barıbe ceryan etmektedir. Bir 
tarzı artık Ruı kıtına bıilı bol· Hodaon tayyaresi Kelantan nehri 
uomaktadır. Doiu bölroainde üzerinde a1ker taşıyan bir mua. 
artık yalmz me.-aii harekit kayd· nayı bombalamı•br. 
ediliyor • ... 
Kmmın bı.tı kıyıları üzerinde Tokyo 8 (a a.) - Domei aıaa-
düşmanın aıker çıkarma teşebb. sının çiodeki bir Japon tlssünden 
nsnnon önüne geçilmi~tir. haber aldıtına röre, Japon tay· 

Lcniograd'da düşman Ç•k· releri bu sabah snat 8 de ilk defa 

ış t~şebbilılerine boş yere de· Honr • Koug'u bombalamıılardır. 

I 
Honl' · Koni' 8 ( a. a ) - 300 vam ediyor .______________ 400 kiılden mürekkep J •pon kıt 

aları bndatda ıörlllmüıtur. Bu 
kıtaların yakında oebiri geçıııeleri 
bekleniyor. Hadut boyundaki yol 
larla demiryoln, rnnün ilk ıs:ıatle. 

. rinde tahrip edilmiştir. Bir bndut 

karıda zikrettiğim ırıda mevaddı
nıa memlekdimizde kafmuı daha 
muvafık olacarı miltaliasındayım 
ve mütaliamı teyiden ilive etmek 
isterim ki, atide mevaddı rıdaiye 
mevcudumuzun bimayeıi için fatih· 
ilki tahdld etmek lnzama da h.uıl 
olıbiHr.• 

bölüiu ileri hattaki mildafaa ınev 
ziini alm ı bulunmaktadır. 

Tokyo 8 (a.a.)- Japon teblijiı 

1 8. Ruzoı./t J 

R zvel 'in 
• 

rı 

nutku 
Amerikalı, bu haince 
hareketin cezasını 

verecektir 
Amerika ordusu
na ve donanması 
na bu taarruzları 
defetmesi için ge 
re k 1 i emirleri 
verdim. 

Ankara radyo raut~ıi- Gil· 
nün çok. mühim tarihi nutuk•arın• 

dan biriııini de Amerika comhurre 
İ!li Rc:ı:velt, Vqingtonda kongre 
ö oOodo söylemiştir. 500 kelimeden 
ibaret o\ n b nn\koo h la ut 
ıadar: 

« - llkUnunon 7 inci a-ünn 
bi:z. Japon murııhhaslarile Pasifikte 
ın:lhu~ korunması için müıakere· 

de bulunurken J lpon docaomım 

taartuz etti. Haftalardııoberi ıulh· 

dan bahıoderken, J lponya, bW 
aosızm vurmayı dQşQndn. 

Amerika ordusuna vo donan· 
raasına, bu taarruzları defetmui 
için ıerokli e'Uirleri verdim. Allle· 
rik" halkı bu haince h reketın co. 
zıııını vermckıe a-ecikmiyecel:tir. 

Ben Amerıka Cuınburreiai, bo 
günden itibaren J ıponya ile ara 
mızda harp hali boltınauiunu ilsn 
etmeaiııl kongreden rıc .. edıyorom • 

Vaşington 8 (a.a.) - Korgre, 
Ruzveltin J • poı yanm lt cavüıü 
hakkında ki me&P lını diıılediı.: ten 
ıonra ha•p ilim hıııı.k1nda !tarar 
vermC"k Uıe•e iki meclis halinde 
toplantısına devam etmiştir. 

A .-an mecJısi, J ı ponyaya harp 
ilanını, me11cut 82 &yan lıasınm 

ittifakiyle taavip etmııtir. Mıimcs· 
ııller meclisi de harp llinıoı tas· 
vip eylemi~tir. 

Kordel Hal'in heg11natı 
Vaşington 8 ( a.a. ) - H .ri· 

dye naım, yapt t• beyanatta bıl 
bassa ~öyle domı~tiı ı 

« - j.ıpon bOyllk elçisi biıkO 
metinin cevabını vermeden önce, 
Amerikaya kıırfı Adice tecavllz 
yapılmış bulunmaktaydı. Birleşik 
Amerika hilltOmeti milletler arımn 
da sulh, adalet vo asayif sabasın· 
da tatbik edilerelmekte olan bü· 
tnn prensiplere andık kalmıştır. 

Şimdi bütün dünya öğrenmfı· 
tir ki J ponyanıo son gilnlerde 
gösterdığı aolb arzusu sahteydi.~ 

Fılipinl6re yapılan J ~pon bil· 
cıımlart esnas ada loa adası üzerin· 
de 40, Klakfild \!zerinde 50 dlJ;ı· 
man tayyaresi dOıürülmütHir. ~·: 
pon bava kavvetlerioiıı kayıbı ılı 
tayyaredir. 

Loodra 8 (•·•·>- Deylf tele· 
raf 10 deoiı ı:ooharrirl yazıyorı 

P.sifidekl Aaaf'rikan donıın· 
masın•n maddi kodrtti bQtilo Ja· 

donanmasına (htündllr. Bor&• pon 
da 12 ıaffıharp gemisi, 4 tavyare 
gemlal, 27 kruvazör. 100 torpido 
muhrip, 30 denizaltı ı-emlııi vardır: 

2 K·ovaıör, bir tayyare g'f'llll 

ıi, 12 denizaltı gemisi ayrıca Ma· 
nilllda bııhuıınaktad1t. 

• 



BUGON 9 Birinci.kanun 1941 

1 Bugünün. vazısD I · \ _A_N.._f_ı _p_ıE_D ..... i 

Amerıkan ı eu9onko Ga atasaray , ingilizleri 
4-2 Yendi 

l ~ - -
Donanması !~:~~~~!ı;·:.· 

yor. Japonyanm esas vatanı dört 
bllylik adadadır. Bunlardan beher 

------------- rinin iıiınleri şunlardır: 

Kahram•n erleri· 
mlz için r•pllan 
teberrular 

LiRA K. 

49153 30 Dünkü yekQo 

~----------------------
Mecmu tonajı 1,5 mll· 
ro~• J•k•aten don•n· 
manın kadrosu fud&ar: 

1.S sa/ılıarp g•misi, 6 
taggare g•mısı, 18 alır 
kruflozör, 19ho/i/ luavazÖtı 
228 dest,oger 6 deniznllı 
kruva2örü, 90 deniıoltı 

Amerıkan . J 1pon harbinin ilk 
deniz çvpışroıılarına aid haberleri 
d ğ 1r sabifelcrimizde bulacaksınız. 
8 z bo ya:ııınırda Amşrikan donan· 
masıoın durumunu incelemek isti· 
yor uz. 

Birleşik Amerika, deniz kuv · 
'f'eti bakımındaa borü·ı aş•i• ya• 
karı Büyük Brıtıınva dereceııinde 
bilyll<. bir do:ıanaıaya ııb p bulun• 
maktadır. Ve donaomuıoın mec 
mo tooı J• bir baçok milyon tona 
yakındır. 

Birle~ik Amerikada do.,aomaya 
lbımgelen fhsmmivet ancak 1890 
darı sonra verılmiye bıışlanmışt r. 
O 111 nana kadar do:ıaomanıo yal· 
r11z te ıafüi b r rolü olması, sabıl 

lorin vtı den•:ı ticaretinin himaye · 
siyle i ... t fa f'tmesi lazım l'elrfiti 
k l'acıtı hi· im t.u urıuyordo. Bıli 

bue den z bhiınıyctıni elde etmek 
için r k•p d'!Vlc t O deoız kovvetıui 
imha , tmoıın \e hinaenalf')h do 
n1:1nmada taar•Uti b r l'ave güt"lle 
nin ıa u i olautu prensipi kabul 
edılrnh, l:foles k A.ıq.,rıka, 189L de 
de ite indirıleo M ıioe zırblniyle 

kuv •t tli bir doMomaya ı .. h p ol 
malt yolun• gi·mi~tlr. 

190t • 1905 senelerinde denize 
indirilen 12 zııblı vo 7 zırhlı k•a · 
vazör ıle Hir!f'şik Arnf'rilca deniz 
ko vveti bakımından dünyada üçüncü 
de• eceyi almış, o z •manki Cum 
horıeisi Teodor Rozvelt •S .ılhuo

g ,rantisi için Birl~ş·k Amerikanın 
bioinci ıını( bır harp donanm 1ıını& 
malılt olması lizımreloiii•» pren· 
ıipioi müdsfaa etmiştir. Aynı aeno 
B rleşık Amorika ilk defa olarak 
P ıııfııt O• yanusta b r donanma11oı 
buloııdurmıya ba~lamııtır. 

Un nmt harbe takaddüm eden 
senelerde Birleşilc Amerikada do. 
nanm!lya veriıeo ehemmiyet kU11'· 

votioi kaybetm;~, fakat 1914 aeae· 
ıioe dü'lyanın üçüncll derecede 
kuvvetti donanmuiyle l'İren Ame· 
rikada deniz in~ıuıtı faaliyeti o ıene 
tekrttr canlanmıştır. Sonunla bera 
ber 1917 de logıltere 32 ıırhlıya 
Vl!I 10 safıhnrp k•ovaıö·Une sahip 
kea A·nerikı:ı dooanmesında ancak 
14 zırhlısı bulıınmuştur. Ameril:aoın 
o toribtc bir tane bilo safıbarp 
krovaz.ö·ü yoktu. lnrilterenio 970 
bin tonluk safıbarp gemisine ma 
kabl Birleşık Amerık.anın ancak 
3)6 bin tonlolc 11&fıhıırp gemisi 

vardr. 

Un: urr.i harbin sonunda 
~-------,~--~--- ... --
U mıımi bıırbiıı sonunda vazi 

yet dfği1ti. Mütareke sıra· 

larmda lngiliı; dcınaoma11 3 milyon 
'..!50 bın tonkk 1354 harp IJ'Cm;ıin · 
den mü.teşekkıldi. Falı.at AJman 
domsnrtraQı " İL t har " edinco ln 
giltere dooaı ması sulh zamanı ib 
liyaçlmra röro tenkis et niye baş 
ladı vo bıı k ç ıerıe içinde bir bo 

ç•ıft milyon ton UIL 657 baı p remiıini 
ve bu arada umumi baı bs iftirlk 
etmiş 18 zırhlıyı 11liblar10ıian 

tccrid ve kadro bıarici etti, kıtmeo 
de horda demir eldo etmek üzere 
boza do. Si l~ıi" Amerika İH harp 
ll'eaıiıl inşa; t na devam ediyordo. 
Ôfle ki 1920 - 1921 ıenf'leriııde 
Aıurillarıın 'J.7 zıı blııırıa Vf' 6 1&• 

f h ~·p krnveıörüoe (1146 000 ton) 
mukabıl l ır lterenin 22 zı• hl 1 1ı ve 
12 !lbf b1&rp krıavaıörü ( ~73.000 
ton ) v.ardı. B rleıııt Amuika do 
naııaıaca düayaoın en 'kuvvetli dev 
ldı olmak yoluoa firaıiıu. 

Ancak, Amerikanın deniz. inşa 
ııt na devam etmHİ ve donaoıaaıı 
1914 de küçük l'eauler bdiç, yal 
naz zı• hh ve lıruvu.ör olerıık 570 
bin tonkro 192l d1t yine bü. Oit 
renul-r t-akıo ından 987 b"n tıma 

çılcarm sı l ı tere)İ harekthiz bı· 
rakmıtdı. l ·~ ıt ... re d11 İnfuta baı· 
ladı ve f P.nış bır dl'niz inıaatı prOj' 
ranıı hıızırladı. Yeı i İnfa edile<'ek 
1 .. ıUız ve J poo &ır~laJarı, Amerl 

kalıların inşasına baılam~ bolun· 
dulcları zırhlılardan daha büyllk, 
ıilibça vo ıDr'atçe daha üstündü. 
Ameriltahlar bir ç1kmaza girdikle· 
rioi anladılar. Yarıp devam ve 
daha büytık zırhlılar inşa etmeleri· 
ni icabettiriyordo. 

Nippon (yahut Hondo), Bik1Jk, 
Kiu-Siu, Yeso (yahut Hakkııido) 

Tabii vaziyette diğer bir çok 
adalar da vardır. Kuril'ler, For. 
mo~, ilh ... 

Sahiller, arızclıdır. Arazi dağ· 
lıktır ve çok volkanhdır. Dereler 
kısa ve süratUdir. 

Japonyadan altın, gfişo1üş, de· 
mir, bakır, kömür, ipek çıkar. 
Kiğıtcılık, abanozcoluk mütersk· . 
kidir. herlemiş bir sanayi vardır. 
ildim nebatların inkişafına müsa· 
iddir~ Hayvan çe~itleri haylidir. 

Yüksek iktidar Mıkado de· 
nea imparatordadır. Nazırlar mu· 
avioleri vaziyetinde bulunur. Mec· 

.,._,,.._._ lis, iyan, mebusan tarzında ikiye 

Bu kadar büyük zırhlıların ise 
Panama kanalından, yani Pasifik
ten Atlintiie sUratle reçmelerioe 
imkio yoktu; bu zırbhlarao Horn 
burnuna dolaşmaları icıp edeckti. 
Amerika donanması elindeki çok 
kuvvetli Panama kanalı ıtratfiik 
kozuao kaybedi1ordu. 

Deniz sillhlarına tahdit . 
konferansı 

su vaziyet birleşik Amerikayı 
1921 de bilyilk devletltri Va· 

şinf'tonda bir deniz ıiliblannı tah 
d.t konferansına çatırmıya sev. 
ketti. 

Uıan müzakereler ve milna· 
kaşalardan sonra ba koof eransa 
iıtirik eden beı devlet, ( l gilto 
re, Birle~ik Amerika, J ıponya, hal 
ya ve Fransa ) doııanmalarının 
tahdidi hususunda mutabık kal 
dılar. 

« 5 5 3 1 8 1·8 ıt prenıibi ka· 
bal edild•. Y aoi Bırleşik Amerika 
ile briltere donanmalan müıavi 
olabılecelt. J ponya donanmaıınıo 
ini' 112 voyA 8ırleşik Amerika do· 
n.nnmalarına nispt ti ba donanma. 
ıarıa aıami beşto üçü oi·pıStinde 
olacak. Fıan111 ve lt11Jya ise ayni 
kuvvette olabilfcek, fakat bu do· 
naoınaların lı:rıhz v•ya Amerika 
donıomalarına nııpeti bete naza· 
ran 1,8 olıcaktı. 

lnriltere ba anlaıma ile 473 
bin tonluk zu hlıyı vaktinden evvel 
kadro harici çıkarda. BirMk .Aaa· 
i1k-a-3a in,asına tiqJadıfı gomiler-

deo ceman 195 bin ton tutan bir 
kıımıoın ioıaatından vezreçti. 

Birle,ilt Amerika böylece bü· 
yllk Britanya ile ayni derecede 
knnetli bir don~nmaya uhip ba· 
laomak hakkını elde etmif olu -
yordu. 

ayrılmıştır. Devlet Ken deneıı 

eyaletlere bölüoınüstür. 
Mesabası 417000 kilometre 

murabbaı, nüfusu 85 milyon, mer 
kezi Tokvo. 

Japo~yamn hakiki tarihi ye 
dincı asırda Yoritomo'oun rene 
ral ( Şorun ) ünvaoıoı aloıaıile 
başlar. 

Bu ünvan ini bir keyfiyet 
iktisap elti. Mikado ile Ş Jguıı'Jar 
arasında mücadele başladı. Niha· 
yet Mikado, rubaııi bir hüıı.ümd r 
halini aldı. Aslteıi ku ... vet, tamn· 
mile Ş >fun'un elino reçti. Buna 
Avrupahlı:r taıkoon diyoıjardı. 

J~ponya.Ja bıristiyaolık on· 
altıocı asırda belirmiştir. Fakat 
hikiaı din bili şintoızm'dır. 

1868 do asilzadeler ( daimio' 
Jar) ŞCtron aleyhine kıyam etti· 
ler. O da mikadoya boyun eğ 
mok mecburiyetinde kaldı. O ta· 
ribten itibaren Japonya, Avtupa 
usullerine kendini uydurdu. 

Bu adalar devleti kuvvetli 
bir ordu ve donanınaya sahiptir. 
1894 te Çioi, 1904 1905 te Rııs· 
yıtyı u ayeae y n~n. 

Japonyada, 1914 harbinde İn· 
riltere safına iştirak etti. 

Bütüa bu harpler ıilıilesindo 
Formoz, Kore, Kia. Çca'y, Mik· 
ronezioln küçük bir kısmına 1&· 

bip, Macçori ve Şarki Mol'oliı· 

tan üzerine nafiz oldu. 
. Japonya, bir kaç Hnedenberi 
Çin filtahalına l'irişmiştir. 

mürekkfp mua:ızam bir donaoma · 

Pazar günü phrimizde lik maçlo1111a de1Jam edildi; 
Milli Mensucat - Malatga mensucat maçı hakem 
larafı11dan tatil olundu. 

Mısırdan memleketimize g~len 1 
lngiliı muhte lıt futbol takımı dör· 
düncü maçını bu pazar Ankara 19 
mayıs stadında Galntoıaarııy ile yap· 
mıştır. 

G;ılatasaraylıların üstünlüiü ile 
cereyan eden oyun 2-4 Galatasa · 
ray lehine bitmiştir. Bilindij'i üzere 

İngiliz futbolculara gençler birliği 
ve harp okulu takımlarını yemniş 

ler ve Fenerbıhçe ile berabere 
kalmışlardı. Mı;ıaf ır takım bu haf· 
ta içinde lıtıınbula gidecek ve Ga· 
lataıaray, F enerbohçe t&kımlarile 
tekrar karşıla~acaktır. 

Llk maçları 
Lik m çlarına bn pezar şehir 

sıtadyomaoda devam edıldi. ilk 
karşılaşmn Adana ıençlilt ku · 
lübü ile incirlik takımı arn<Jıoda 
vapıldı. neticede Gençlik kulübü 
0-5 kazandı. 

ikinci maç Altıncı Demir spor 

ile Ceyhan arasında idi. Demir spor 
bu maçı 0-6 kazandı. Güaün eo 
mühim maçını Milli Maasilcat-Ma· 
latyn mensucat gençlik kulüpleri 
karşılaşma11 teşkil ediyordu. Birin· 
ci devre birLiro beraberlikle bit· 
ti. İkinci devrede oyunun oertleşti 
ğini gören hakem Kenan Gülgün 
oyunu yarıda tati! etmek mecbn· 
riyetinde knldı. 

Bu maçın tekrar edilmHİ muh 
temeldir. 

Volegbol müsabakaları 
Pazar gü ; Ü sanl 14,30 da Mkek 

lisesi voleybol sahasında Kız lisesi 
B. takımı ilo öğretmen okulu kız ta· 
lebeleri arasında bir volevbol kar· 
şılaşaıası yap ılmış, maçı kız lisesi 
takımı kazanmışhr. 

Müteakiben erkek öğretmen 
o\calo ile ziraat okula voleybol ta· 
kımları karşılaşmış, maç erkek öt· 
retaıenlilerio lehine bitmiştir. 

Milli piyangoda 
kazanan numaralar 
Mılıi piyango idaresi Pa:.mr 

günü 2 inci kuruluş yılını b t irip 

üçüncü yılına b@ tı. Ankara serii 
evinde, çekili,ten evvel, bu müoa 

sebetlc merasim yapıldı ve piyango 

müdürii B. Nihıt Ali Üçüncü ta 
rafından bir söylev verildi. 

ruz. 
Kazanan rıomara!arı bildiriyo· 

25000 lira kazanan 
386284 

245205, 244116, 366256 

5000 lira kazananlar 
219144, 095714, 104766, 212662, 
75140 

2000 lira kazananlar 
67395, 33227, 92446, 86968, 
25259, 82154, 11471, 68670, 
19715, 3284 

1000 lira kazananlar 
67915, 15759, 86140, 64301, 

80211, 
40156, 

88738, 
34892, 

98151, 
96945, 
98936, 
16392, 

75494, 
11882, 
32980, 
95855, 

27454, 
32119. 
18588, 
64786 

500 lira kazana11lar 
S::m dört rakamları 5285, 

5325, 1254 olan bütün biletler 
beşeryüz lira kazanmışlardır. 

100 lira kazananlar 
Soıı 3 r~kaıru 228, 787 olan 

bnuın biletler 

lardı r. 
Ylll'et' lira alacak. 

50 lira kazananlar 
Son 3 rakamı 488, 775, 740 

olan bUtUn biletler ellişer lira ka
ıanmı,lardır. 

Diltır iluamigelu 

Son ild rakamı 21 olan tekmil 
blletJer 10 ar lir" alacaklardır. 
Son rakamları 2 veya 7 olan hi · 
letlerde üçer lira kaunmı:lardır. 

-~--,-nto inıasına baılamıştır. 

1937 de Japonya, V qinrton 
konferanıı mukarreratını tanımadı· 
iını i!la edince ve dünya vaziyeti 
de karıfınca Birleıik Amerika ye. 
nlden çok reoif bir deniz inşaatı 

prorramı hazırlamak vt dünyanın Bu prorram ıon iki 16ne için Oamaniyede ekmek Çar istlhsalltımız 
kuvvetli donamasına 1ahip bulan- de reniı mikyasta ilavelerle ladil 1.acuzleyacak Ankara - Ziraııt Vekaleti çay 
mak iiz.ere faaliyete geçti. Coaa- ve takviye edilmiştir. Şimdiye kadar Osauıniyenin mütehnuısı B. Zıhni çay istihsa· 

200 Osman Ganio;lu 
30 Musa Aydın 
30 Vehbi Necip Savaşan 
25 Saim Boısen 
20 Oıman Sipahi 
20 Halit: Hoca 
15 Cihadiya köyü halkı 

10 Kemal Yaylacı 
10 Dedeler köyü balkı 
10 Kemal Toplar 
10 Talip, Kadir, Mehmet 
7 50 Abdurrauf Pamaoi 

Şükrü Dcrltoç, Mehmet Ba· 
kır, MevlOt Ôz~üven, Haıan Çi· 
vili, Abdurraızak Kaşkas, LQtfi 
Sakal, Ha1an Sarp, Mustafa Bay• 
raktar, Dorıun Ünsel. HaliJ Ka· 
rao, Zekeriya Helkoci, Mehmet 
Sipahi, Hüıeyin Şayan, Abdollab 
Büyükafaocak , Morat Aydın , 
Ahmet Sevl'in , Hüseyin Viranlı 
beşer lira vermişlerdir. Teberruat 
devam etmektedir. 

Umu mi yekeln 49625 lira 80 
kuruıtor. 

Şimdiye kadar Ankara Km· 
lay Merkezine kirk dört bin lira yol 
lanmıştır. 

Kızılay balosu 
Kıztlay, para ile bi

let ••tllm•m•••n• 
karar verdi 

5 lkincikioon paıarteıi ak· 
ş~mı Kızılay tarafından verilecek 
olan (Kurtalu, balosu) için Kızılay 
idare heyetince çok güzel bir ka· 

rar alınmıştır. Bu karara göre 
balo, kahraman askerlerimize kıılık 

hediye tedariki husaıunda Sayın 

Adana halkının gösterdiii yük.sok 
alakaya Kmlay'ın bir tük.tan nişa-

nesi olacak ve para ile bilet ıabl· 
mıyacakbr. Baıkalarının kullanmuı 

ayrikabil şahsa mabauı davetiyelerle 
vorilecek olan bsloda, arza eden· 
Jer, röğüslerine takılacak çiçek 
mukabilinde, iıterlerse, Kıztlaya 

bir miktar para hediye edebilecek· 
lerdir. Yardım sevenler cem,yetlne 
mensup bir \mıım bayanlar, Kızıl· 

aybı.loıu piyanrosu için şimdiden 

91yı tedarikine başlamışlardır. Bu 
bayanlar, hediyelik piyango e7yuı 

için yardım seven direr bayan· 
lara Ja müracaatta bulunacaklardır. 

Halkevinin büyük salonuna 
sabit mDfruşat konqlmaaına baş· 
landığı için balonun nerede veri· 
leceği henüz belli olmamışsa da 
Orduevinde verilmesi ihtimali çoktur. 

harreisi Rıızvelt 1938 de Amerika un ihtiyacı Adnnad4tı lemin edil. 

8 irle•ik Amerikanın elyovın litı üzerinde tedlciklerde bolunmak K•yalıb•.ac. P•rtl O .. • dooanmHınt yli:ıde }irmi niabet•n· ~ meltte ve bn unlardan yapılan ek· il -· 
de takviye lçio kongreden tahsisat mevcut deniz kuvvetine meklerin 950 gramı Adaoacln ol· üzere Rizeye gitmi~tir. Bu müte. Aınd• Konfer•n• 
istedi. . relelim. Dodanma kadrosu şu • dnğo gibi 14 kıırııştan Sl\tılm:ıkta basm Rizede yerli vasıtalarla ku· c. H. P. Kayalıbağ Ocağında 

Kabul edilen bo kredi ile 3 dur: i~:- Ôğrendiğimiz~ göre, bundan rulmakta olan çııy f abrilcalarıoın Hakim namzedi B. Satahittin Erıöa 
hl 2 • k 2 15 safıharp aemı·s:(464 300 boyle Osmııniyenin un ihtivacı b1Ja zır ı, aıır ruvazör, ' tayyare • ' d • teJİsi işltwile meşgul olmaktadır. tarafından « Hukuk ve Hik.im ıt 

• • 8 b f f •• ( 34 SOO ) l\Y olnrnlc verilecek ve O•mani gemııı, • 1 kruvazör, 25 deat· ton). 6 tayyare gemısı 1 ton yede d"ğİraıcn çekme ücretlf'rmin Bu suretle çay istihsalatının mühim mevzulu bir konferans verilmiştir. 
royer, 90 denizaltı remiai 1000 d•niz 18 aiır kruvazör (171.200 ton) • ucuz olmasından elemek 12,5 ku· miktarda arttırı1ıııasına çalışılıqak. Kalabalık bir dinleyici kitlesi kon~ 
tayyareıi ve 22 yardımcı remideo (Devama Gçünctlde ruşa satılııcaktır. tadır. ferausı alakayla takip etmiştir. 

•=::::==============================================-================== a j Polis Romanı : 
larfos dostuma baktı ve: 
- Peki fakat nuıl olda da keodiıini 

biç kiaııe görmemiş ? 
- Ha ... lıte ( 4 ) numaranın kurnaı

lığı da borada ... Katili berk es &'Örmüştü ... 
Fakat timdi hiç kimıe buna hıtırlı&mıyor .. 
Çünkii o Granit villlıına bir kasap ara
basiyle rel!Dif ti. 

Ben dwhal işi aolamııtım : 
- Koyag badaJ diye hayretimi &iz-· 

liyemedim. 

- Evet, Hıııtinrı. koyan budu. Her· 
koa bu 1&bah Granit villltıaa ldmtenin 
relmemİf ,,ldupoa yemin odiyordo. Fakat 
ben kilerde henüz buları üıtilode daran 
bir koyan bada buldam. Baıiln pazarteıi 
Havanıq ba kadar sıcak olmaııoa röre 
bad aoeak baıGa l'etlrilaaiı olabilirdi. 
Çü Jkli c--.rteiİ l'etirilmit olaaydı aradan 
ff'Çen koca bir pazar Shil zarfında 0 
buz tant Jeri üııtQode kalmaadı. Tabıt vil· 
Jiya bir adam felmİf Ye eJbİiesİnde fÖ· 
rülen bir kaç damla kan kimsenin naza-· 
rı dikkatiDi celbetmeaıişti. 

Bay lol'lu takdirklr bir tavırla ba. 
tırdıı 

- S.vıııı hayret clorota 1 
- E~et numara ( 4 ) çok komar 

ve a.ki bir adam. 
Ben ı6ze karııtıau 
- P.aro kadarda mı? 
o~ılıam uarlamak ıit1, ... bir tdi u. 

DÖRTLER KULOBO . .. il 
çeviren: Mecdı Enon.==.U 

baktı: .. 
- Bu şekilde nüktelormııi doiru 

Lulamayoram Hastiogsl ..ıedi. Hemen şim 
di bir misomuo kellesini sehpadan kurtar. 
madım mı ? Bugünlük bu kadar muvaf 
fakiyet kifi rolir zannederim. 

* * ,,. 
V inci kııırn 

Bir dlim ortadan kagbolugor / •. 
Sana kalırsa iüri heyeti Grant namı 

dfter Birr• halckın da Jooat Volleyin kat 
linden dolıyı beraat kararı verdiği zamıın 
Müfettiş Midooa buna tanı mana1iyle ka· 
naat retirmemi, bulunoyordu. 

Çalınan heykelcikler ve ayakkabılara 
tetabuk eden izler üzerine yürüttüğü mu 
hakemesi kendince çok sailam eıaalara 

iıtinad eder göründüğü için bir türlil bu 
ye.:ıi tarıı muhakemeye yanaşmayordo. 
Fakat. P•aro, iilri hf'yeti bu'larıında ver
diii ifade ilo bGtlin htııyeti hikinuıyi ve 
J iriyi iknaa muvııffak olmuştl1. Bundan 
maada, o pazartesi sabahı granit villisı 
ôoünde darmaı olan ka1ab arabasını iÖ· 
ren ilti de tabid bulunmuştu. KnHbanın 
kasabı iıo yalnız çarşamba ve cuma gGn· 
leri et daiıtmak içio kapıları dolaştıjını 
ifade ~tmiıti. 

Nıbayet kaıııp çırajını villadan çı· 

karken rören bir kadın da bulonmq fa• 
kat f,a adam hakkıada keadlliodea katt 

ınalOrnat alınamamıstı. Yalnız kadının aklın
d:ı kalan ıey, bıı adaaım tam bir kasap 
çırağı, orta boylu ve matruş bir adam 
olduio idi. 

Beraat korarından ıonra Poaro kaleo· 
dtırar.e bir şekilde omuzlarını silkti: 

- Size söylemiştim ya, HastİDf'I.. 
O adam müthiı bir artiat. Tebdili kıyafet 

yapıyor ama ıahte sakal veya siyah fÖz · 
l!ik takmıyor .... Hutııtu vecıheaini defiş· 

tiriyor ... F o kat, yalnız b11 kadarla da kal· 
mıyor ... O, yaşamak iatediii adamı baklkl· 

ten yaratıyor ve rolünU tam bir movaf· 
fakiyetle başarıyor. 

Bu sözler üzerine HanveU tirnarba· 
nesinden g11len rardiyanm bir timarhaoe 
gardiyanından farksız oldutuna hatırla· 
dım. Bir an için bile onun sahte bir far. 
diyan olabileceğini aklıma getirmemiştim. 

BOtün bunlar benim ü~idimi kırıyor ve 
bizim Dartmoordaki bıcrübemiıin büyük 
bir faydası olmamı1 bahındutunu zanne
diyordum. Bu düşüncemi Puaroya ıöy
ledim, Fakat, o buna kabili etaıedi: 

- Yavaş yavaş bir ilerleme kaydo· 
<liyoruz. dodi. O adamla temuımızda onun 
usOI '/e hareket tarzı h~kkıoda bir fikir 
odiniyoru7. Halbuki o bizim hakkımızda 
ve tatbik ettitlmiz plan bakkıoda biç bir 
fikre .. bip dciil .... 

- Ôyl• lıe, ılzln biç bir hartkıte 

teşebbiiı etmeden onun bir faaliyet sö•· 
termesini beklediğinizi !anmakta haksız 
mıyım ? 

- Azizim, ıizio bir türlü dei'iıtiiini· 
:ıi rörmiyeceğim galiba. Daima rakibinin 
gırtlagıoa ııtılmara müheyy• her zamanki 
Hastinguinfz. 

Sonra kapının çalındığını doyarak 
ilivo etti: 

- l~te, belki size bir fınat dq;tü. 
içeri gelmek isteyen belki de biziıq ma• 
hud dostumuzdur. 

Kapıdan yabancı bir adamın refaka· 
tiode olarak müfettiş Jappıo rirditioi ıö· 
rürıce bonim sükQti hayalim rözOnden 
kaçq1amış olmalı ki manidar bir şekil de 
teb~asnm etti. Müfettiş içeri &'irince: 

- BonHar mösyö, dedi. MOıaadeniz. 
le Amerika Birl~ik Devletlerinin enteli· 
cens Hrviı men~oplarından yüz bqı Ken
ti takdim edeyim. 

Yüzbatı Kent uzun boylu, lıialerini 
hiç bir Ş3kilde belli etmeyen dinç bir 
Amerikalı idi. Ellerimizi ııkarken illvo etti: 

-- Sizlerle tanıştıiım11 çok memou. 
naıq baylar! .. 

Paaro ocaia bir kocaman odna daha 
attıktan ıonra misafirler yer rösterdi. Ben 

viıki !oda kadehlerini baıırladım. YGzba. 
şı kadehini kaldmp yar1ya kadar içtiktea 
sonra ı 

-Dnutı ..,._ 
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Aj1nsların verdikleri haber, eğer Amerikalı gazeteci
lerin uçurdukları fil kadar iri bir yalan deiilse Japon 
yallar, yarınki harbe hazırlık olaralt Siyam sınırlarına 
i Ürü sürii ak fıller yığıyorlarmış. Anibal'in ~aktil~ 
yııptığmı mı tekrarlıyııcnklcr? Bunları tank yerıne mı 
kullanacaklar? 

Hayır. Ak derili fillerden beklenilen fayda fudur: Siyamhlar kara 
derili file - uki Amerikııdnki 2cnciler gibi - ırgat, uşak yerine ko
yarak en ağır işleri gördürmcldcn çekinmedikleri halde akçılını kotlu 
sayarlar, bunlıırn tııparlar. Sllvaşt:ı önlerin çıkacak olan ak fillere, o se• 
bepten silah ııtemıızlar; teslım bayrağıoı çekerler! 

Fil tapmıyn değilse bılo, güç tükenir, çok kuvvetli bir enerji kay· 
nağı olma ı dolayıııiyle kul!ıınmıya gerçelıtten değer. Fakat neden kara• 
tını tepmiye, akını tapmıya elverişli buluyorlar? Cinsinin, şeklinin e~ ol· 
duğunu düşünmiyerek yalnız renk farkına hu derece önem veriyorl11r ? 
Zira ak · dcrilisi kıttır , kata kıymet vermek ise şaşılacak bir şey tayı· 
lamaz. 

Elmas ile kömür do bir cinstendir amnıa azlık, çokluk ve renk. ban· 
l11rın üstünde büyQk rol oynar. Kuasını va çoğ'onu bodruma tıkıyoruz, 
ocata atıyoruz; akını ve parlağını kadife lmtulııra yatırıyor, göğsümil· 
ze takıyor, öpüp başımıza koyuyoruz. Bu noktadan Siyamla ile arada no 
fuk var? 

Bir fark var: Bizimki dalın m ddi, daba dünyalık, daha hayağı bir 
put tapıcılıj'ıdır. Siyamh ak filden roh kuvveti çekiyor; onun izinde ra· 
bat, nurla bir ıonsuzlui..ı ereceğini, ilahlar yanında yer alacaiını, tanrı· 
laşacaiını sanıyor. Üç rünlük bir ömür, kısa bir keyif, öbür dilnyaya 
taşınamayan bir kaskatı süs için tapınan l\dam Siyamlı değildir; Avru· 
palıdır. Bu bakımdan duşünülürae Siyamlıoın ak derili file silah çekeme· 
~esini bakla hulmalıyı:r; o sönmez ruhunu nurlandırmak için, yüksek bir 
ıdoal ve bir iman ngrunda beyaz filin hilyranıdır. 

Bizim elmasa karşı besıediğimh: sevgi ve S&)gı ise ne kadar yersiz ... 
Bir hıra ve b"r hevesi Ş rasını da düşündüm: Şayet bir harpte Avrupa· 
lıların kar ına aıı tanlc ve mitrıılyözü bırakıp elmas dolu torbalır dizse 
ler, kurşno yeıine de çıl altınlar serp:ştirseler çoiunun ailibını yere 
atarak teslim bayrnğını çekmiyeceğine beni kim ic:ındmr? Hem b"lki 
do o çeşit bir harbin masrnfı bugUnküoden daha ucuza da mal olur! 

• lstanbulun e n 
çarpıcı Özelliği 
sevişme ülkesi, 
oluş uy 

~I 
bula gelen bir 
ıordum. 

Biltün ömrfinü 
Mısırda geçirdik· 
ten sonra lstan· 
znta intibclarıcı 

Dedi ki; 
- Arada ıızim fark var. Mı· 

sır, ferdi hissiyat bakımından, oyuk 
luyormu lıi ııini veren bir memle· 
kettir. Diğer bir teşôıhle, ihtiyarlık 
çağına ulaşmış bir muhit •• Muhteri 
aşıt lıikiyoletin ıeyrek mi eyrek 
raslanır •.• Çöldeki nebatlar gıbi tek 
tük... B" inci pland hakim olı:.o: 
Servet ka gusudor ... V ııreıı o, yoksa 
o ... lstnnbuls , daha pek şimalde bu· 
lunmJıına rcğınen, hall ın dunu· 
l~rı bakımından pek sıcak bir ik· 
lım .•. Bir çok m mleketleıia, aşk 
dlyım olarak, isimleri çıkmıştır. 
~o ?rada acaba şehriniz niçin bi 
rıncı plana )Ükseıti memiş ? .. Ede· 
biyatın kör tarafıoa ra!lamı~ olsa 
ırerek ... 

Sordum : 
. - Bıınu fena bir bususiyeti

mız olarak mı görüyorsunuz? 
':""" Ne münasebet?... Biialtisr 

t~kdır.le, hayraohldn kııydedi)oıum .. 
Bır nıılletin damarlarında bu kut 
sal ateşi duy bilme i ... Ne mutlnl... 
«Aşltaı:ı meşk olmıı2I» yine sizin · 
meuılenizdir- Bu hi 1 b:ışka Enha· 
luda birçok şeyler yapabilmek için 
heykeli!l abanaiı nevindendir .... 
Baıka tnrlü söyliyeyim: Sıçrama. 
tahtasıdır. 

- lıtanbulu şimdiye kadar 
bin bir ,vechesinden göıilp tuif 
etıniıılerdi. Bu tarafından anlatım 
olmamıştı sanırım. 

Ecnebi misafirimiz: 
- Hata etmi§ler ... - dedi -

Halbuki ilk çarpıcı özoll ği bu ol· 
ıa rerektir. lıtanbul, Bizans,. Lö• 
vanten ve O manh tarıblırinio 
maddi ve manevi batıralariie dolu 
lbemleket ... lstanbnl tabiatın müs· 
teana bir noktası ... ı~tanbul, kıta· 
ların, iklimlerin, denizlerin vo rüz· 
rirların sözleşip buluıtukları nok. 
ta ... Fakat hor ıeyden evvel1 ki.h 
doli poyraz gibi hırsla kah ıneltem· 
ır~bi şefkatle, kah lodos ribi başı 
dondürücü ve sıcak bir kavrayışla 
sevmesini bilen binler('.e ve binJer· 
co ve binlerce insanın Dl,,m)eketi ... 

Gözleri daldı. 
Pencereden bopza, sonra , 

- kartı sahıli oıı.zerlarile ide 
ta okşayarak - M~rmarayaı. bak· 
tı: 

k . - Elbette ... Bn güzel meJnle· 
ette aşlcın ~dikim olması iıçin bü · 

lUn sebepler haıırlnıwnıb:-... -·dl· 
Y• IÖa:On "bitirdi. 

( Tan'dau J • Plansız ve teş-
kilatsız olmaz! 
Hüktlmet daha sıkı bir iktisat 

sistemi takip etmek istiyor; 
Meclise verdiği mılli korunma ka· 

nuour.un t dil layihaınna 2öre is
tibUik ve istihsal işleri üstüne da· 
ha geni~ ıalilıiyotlo elkoyncak. 

Aylardaoberi bu müdahalenin on 
harlı tarsftarlaraodan biri de biziz. 
Dilzenlf, ıuurlu, denkleşmiş vo bir 
nzviyot Ahengine ynkaelmiş iktiaa· 
dl bönyelerin, bntnn iktisadi fa· 
allyetlcri tek elden çeviren bir 
merkezi olmak :ıaror1dir. Bn mer
kez, devlettir. 

Artık Avrupada aerbeat oko. 
nomiye bağlı bir memleketi mum· 
la arasaoız balamusınız. Yeni ik· 
tis:ıt sözlüğünde aerbeat demek, 
serkeş demektir. Muhtekir denilen 
haydudun bu serkeşliği ne yaman 
bir cüretie tem!il ettiğini görü
yoruz. 

Fakat uavi bir ekonominin bi· 
rinci şarh plandır. iktisadi hayatı 
plansız devletleştirmek, onu, hür· 
riyet içinde srecikerek bulabileceii 
iyi kötü bir muvazeneden de mah· 
ruın bırakarak uçuruma 'ürükle· 
mek olur. 

Planlı iktisadın yaratıcısı W. 
Zombart plinda üç şart arar: 1. 
Bütilnlük, 2. birlik, 3 . çeşitlilik. 

l. PJiia l:ıütün olmalı, yarım 

olmamalıdır. Yarım plan (meseli 
yalnız endüstri plloı, yalnız ithalit 
p!aoı, yalnız istihsal plioı) pliosız
Jıktan ·beter iktisadi felçlero sebep 
olur 

2. Plün vabdotli olmalı, bütün 
teşkilat tek merkeze bajlanmahdır: 
Ordu gibi, Milli birlik, iktisadi 
birlik demektir. Milli serveti hu
susi menfaat rruplarınıo yaj'ma 

.. etmeıioo bırakan ba4ıbo1 iktisadi 
rejimli bir memlekette milli birlik 
olamaz. 

3. Çe~itlilik, her memleketin 
kendine röre bir plioa sahip ol· 
ması demektir: • laviçre veya Bel· 
çi1'a &ibi cüce bir memleket, Rua
Yl\ ve Çin gibi dev bir memleket· 
le ayni plLoa uydurulabilir mi? Ay 
ni iktisadi bünyeyi aı nüfusla .ve 
çok nüfuslu memleketlere tatbıke 
çalışmak ne delilik: Kilometre rnu 
rsbbaı başına 4 kişi isabet eden 
Brezilya ve Arfantin, 9 kişi isabet 
eden Finlandiya, 15 kişi isabet 
eden Rusya,264 ve 134 kişi isabet 
eden logıltere ve Almanya ayni 
pliinn tabi olamaz.» • N 

Türkiyeye mükemmel bır Turk 
planı g-erektir. Bu plan ancak, mü 
kemmel kurulmuş bir teşkılatla 
gerçe\deşc bllir. Sıkı bir iktisat sis 
lemi mülcemaıel bir plia ve mil 
krmmel bir teşkilat ister; yoksa 
bu « aıkılık » iktıeacıi hayatımızı 
botınaktan başka bir sonuoc; ver 
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Nevyork 8 ( a. a.) - Tok· 
yo radyosu, Japonya ile Amerika 
Birleşik devletleri ·arasında harp 
hali oldaiaoıı bildirmiftir. Muha· 
samıt bu sabah saat 6 da : başla· 
mıştır. 

Japonyanın lnriltero ve Birle· 
şik devletlere verdifi harp ilanı 

notası gece saat 2,45 de neşre· 
dilmiştir. 

Amerikan kongresine wıri
len takrir 

Vaşinrton 8 ( a.a. ) - Ame· 
rikan kongresine, Japonyaya harp 
ilanı için bir takrir verilmiştir. 

Konırenin bu toplantısında 
Ruzvelt söz alacaktır. 

Aoustralga ve Yeni Zelin· 
da kabinelerı toplantı 

halinde 
Londra 8 (a.a.) - Avuttral · 

ya ve Yeni ZelAnda kabineleri 
24 1aattenbori toplantı halinde. 
dirler. 

I nıiltere J apongaga harp 
ilin etti 

Londra 8 ( a.a. ) - lııgilte. 
Japonyaya harp ilin etmiştir. Ka· 
nada dabi Japonya ile harp halin. 
de oldutuna bildirmiştir. 

Holanda Hintlistanı oe 
Kostarika 

Nevvork 8 [ a. a] - Holan· 
da Hindistaoı ve Kostarika Japon 
yaya harp ilin etmiştir. 

Filipin çarpıımağa lıazır 
Manilla 8 ( a.a. ) - Filipin 

cumhurreisi ( çarpışmaya ha:ınrı:d ) 
demiştir. 

Ameri1ean camlıurigetleri 
müzalıarette balanaco.klar 

Havana, 8 (a.a.) - Reis Ba. 
tista, Kübanın birleşik devletlere 
müzaharot bedeceiini ildirmiştir. 
Diter Amerikan cuaıfıuriyetleri de 
Amerika hilkQmetioe miizabarette 
bulunacaklarına dair mesajlar rön
dermiılerdir. 

Neogorlr. beledig11 reisi 
lıalkı sükdnete dave tetti 

Nevyork, 8 (a.a.) - Belediye 
reisi sültOnetin muhafaza edilme· 
ıini ıöylemiş ve hükOmetin bütün 
tedbirleri aldığını temin etmiştir. 

Halk 8oyazaar•y Önünde cum• 
hurreislij'i kltipllifoio her beı da· 
kikada bir okaduiu huıuıi bülten• 
leri dinliyor. 

Bayan Razvelt ( Ne ile karıı· 
la4dıiımızı biliyoruz ve buna kar· 
şı koymaj'a bazmz.) Demiştir. 

Japonlar Şanıhaydaki 
imtigazlı hölgegi 

iıgal ettiler 
Tokyo 8 (a.a.) - Japon kı· 

taları Şan~baydaki imtiyazlı böl· 
reyi işral etmiılerdir. Şehirde 
örfi idare ilin edilmiştir. 

Vake adası iııal edildi 
Şanghay 8 (e.a.) - Amerika· 

ya ait Vake adasına Japon bayraiı 

l Uzak doğuda ı 
_h_arp basladı 

Japonya 
Amerika 
ingiltere 
HARP 
halinde 

}opan ve Amerikan kuotJet• 
leri 'arasında deniz ve ha

va lıarbi başladı 

Bir Amerikan 
zırhlısı batırıldı 
Bir batk• Amerikan 
z"hhsında yangın çı· 
karlldı; Japonlarda bir 
tayrare gemisi bir zarh 
il ve 4 denizaltı kay• 

bettiler 

pon deniultısı ve l tayyare ge· 
mısı batırmıştır. 

Ruzveltin ~atibi dü!lman de· . ' .. 
nızaltı gemilerinin Havay adaları 
açıklarmda dolaıtığını ve f ılipio 
adaları açı\:larındn bir deniz ve 
hava muharebesi olduğunu bildiriyor. 

Razoeltin beyanatı 
Boston 8 (a. a.) - Filısdelfiya 

radyosunun bildirdiğine göre, Ruz · 
volt gaıctecilere Amerikan donan· 
ma ve kara ordusunun Havay'da 
ıtır kayıplara uğradıiını bildiri
yor. 

Japonlar Hong-Kong' a 
hücum ettiler 

Tokyo 8 (a.a.) - Ordu genel 
kurmayının resmen b"ldlrdiğine gö 
re, Japon kıtaları Hoog Koug'a hü· 
cum etmişlerdir. Ordu ve donan· 
ma genel kurmayının müşterek !O· 

ı ette bildirdiiine göre, Japon de
niz ve kara kuvvetleri Mole:ya 
yatım adasm:ı bir çıluş hareketi 
yapmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bir japon amiral gemisi 
yakıldı 

Sinrapur 8 (a.a.)- lngiliz umo· 
mi kararrahının bildirdiğine göre, 
Şimal Male2yaya küçük bir çıkar· 
ma kuvveti getiren düşman gemi· 

Japonlar Siyama asker leri lagiliz birlikleri t:ırafıodao pOs 

çıkardılar kürtülmüştür. Vapurlarına döneme 

Londra: 8 (a.a) - Japon kıt· yen Japon askerleri lnriliz makine· 
aları Siyamın cenup luy11108 aıker li tüfoıclerioin ateşi altındadırlar. 
çıkarm~lardır. Japonlar Malezya· 11 &"iliz umumi karargahının 
ya da karadan asker çıkarmak te· başka bir tebliğine göre. l gili:ı: 
şobbüsilnde buluomuılardır. Çar· tayyareleri bir j,pon deniz t~şek· 
pışmalar devam ediyor. külüne hücu01 etmiştir. Japon aıııi. 

Siyam Dahiliye Nazırı, icap ral gemisine tam bir isabet olmuı 
ederse hükOmet merkezinin Banr· ve bu gemi yanmıştır. 
Kook'dan başka bir yere nakli için 1 b 
tetbirler alındıi'ını bildirmiştir. JOpon te liği 

Sinfapurdan bildirildiğine fÖre Tokyo 8 ( a. a.) - J~pon 
Japonlar gece saat ı de Malez a: donanma11 umu11>i karargahı Pa 
Siyam ~ududunun şimal köşesi:de :ı:artesi sabahı şu tt blıği neşret · 
karaya ılk asker çıkarma teşehbü- miştir ! 
ıünde bulunmuşlardır. Bu akın Havaydaki deniz ve hava üs 
pllskıırtülmüıtür. 20 kilometre Şİ· lerine çok mavalfakiyetli bücam· 
maide Sabak'a ikinci bir asker lar yaptık. Japon donanması Ş!lng · 
ç•karma teşebbüsü yapılmıştır. bayda bir ~ogiliz topçekerini ba-

Di)•man s· · tırmış ve Yanase u-z:erı"nd.. bı'r 
y , ıyam sınırı cıvarında • " 

mühim bir tayyare meydanına Amerikan topçekerini zabtetmiştir. 
doiru ilorlemeğo muvaffak olıııuıtur. Sinrapar'a da çok muvaffald· 

yelli hava hücumları olmuştur. 
Amerikan donanmasının Davao'ya, Vake ve Guam'a 

uiratlıiı kayıp ela bava \ıücum\&.n yapı\m\l}\ır. 
Tokyoı 8 (a.a) - Batı Pa•İ Dovoo FıJipio taluın adaların· 

fikte bOyilk bir deniz mubarebeıi dan Miodanao'nun limanıdır. 
b.aılamıştır. Amerikanın 31800 to· . B' l 
nılatoluk Veıt. Vlrjioya zırhlı" ba· ır ngiliz petrol 
tırılmııbr. topçekeri battı 

Oklabama Harp gemisi yanar Amıterdam 8 ( n. 11• ) 

b.ir hdaldedir. Üç Amerikao romi. ~etrel adlı lagiliz petrol topçeke· 
sıoe e i~betler kaydedilmiştir. rı Hoang • jo nehrinde batmıştır. 

Bir Japon taggare gemisi Oalıu adasına Japon 
batırıldı hava taarruzu 

bild"N~v~ork: N8 (a.a) - Radyonuu Vaşinrton 8 ( a. a.) - Japon 
d ırdıiine roro, Birleıik devletler lıava kuvvetlerinin bombardıman! 

r n 
do a ması 

3 

[ Baştarı.fı ikincide J 
19 hafıf kruvazör (160 500 ton), 228 
destroyer (285 065 ton). 6 <lenizısl· 
tı k~uvazörü (14 bin ı 70 ton), 90 
denı~altı gemisi (79.215 ton). 

Birleşik Amerikanın bunlardan 
baş\ca bir ço~ yardımcı gemileri, 
1940 içiode donanma)"a iltihak et· 
miş bir ağ r kruvazörü bu\unmak· 
tadır. 8 sııf.hl!rp gemisiyle 2 tay 
yaro gemisinin ve 4 ağır kruvnÖ· 
rün ikmallerine hummalı bir faali 
yetle çıılışılmd. tadır. 

loşa edilmekte olan saf ı hnrp 
a-emilcrindeo ikisi 45 er bin ton 
hac mindc ve 12 tane 406 milimet. 
relık ltıplarls mücehhez 30 nıU 

•ür'atinde deni:ı ejderleri olecak~ 
tır. 

D"ğer 6 safıharp gemisi ise 
35 - 36 bio ton hacimlerinde ve 

9 nr taoo 406 milimetrelik toplar

la mücehhez ve 28 rnil sür'atinde 
olacaktır. 

inşa halinde bulanım diğer harp 
gemileri şunlardır: 

Seki:z:er bin tonluk 2, altışar 
bin tonluk 4 hı:ı fif lmıvazör, bin 
altı yilz otuz: ifa 1570 ton hacim· 
lerinde 33 destroyer, 18 doniz· 
nltı gemisi ve mütenddit yardımcı 
gemiler ... 

Mevcut hnrp gemileri ve yeni 
inşant programı ile Birleşik Ame 
rika dünyanın en biiyük harp do· 
nanmnlnrından birine malik olmak 
yolunda ileılemoktedir. 

Doğum 
Milli mensucat fabrikası 

sahipleı inden Bay Nuri Has 
ve eşi Zekiye Has'ın bir kız 
torunları dünyaya gelmiştir. 
Annesi Yıldız Has babası 

Ahmet Sayganı kutlular, an· 
nesine sağlık ve yavruya u
zun ömürler dılerken mem· 
leketimizin hayırsever fabri
katörü Nurı Has ve eşi Ze· 
kiye Has'ı candan tebrik e· 
deriz. ) soı 

9 Birinciklinun 1941 
SAU 

YILt1941 • AYıl'l Gün: 343 Kaaım 32 
Rumt 1357- lktnclteşrln 26 
Hicri 1360· Zflkııde 20 

Bu 
ece Nöbetci eczane 

Tahsin Eczanesi 
(Y eniotel vıınındn) 

onanma11 Perl Harbur'da ı1 neticeıinde Oahu adıuıındaki 81• 
m tı s· N n ayr • k ı Hış br. ır evyork telrrafıda Perl er er arasında 104 ölü ve 300 yapılan hücnmlıır n .. ticeııiodc sivil 

ar. ~r. açıklarında 2 Amerikan yaralı vardır. hnlktan 300 den f ub ölü sayıl· 
::mı~ına? battıiını vıı diiw birin- Honolula açıklarında bir mıştır. Şimdi nçı\dardıı bir hava 
d' ~ 0 ımdat işareti alandıj-anı bjJ. hava muharebesi mnharebcsi oluyor. J . pon hl2va 

myor. Amerikan bahriyesi 4 Ja- H 1 l kuvvetleri Guam adasırıa bombsr· 

.=:::=~========:=====::::::::::::::=:=:=:~~=:====:~~;;==:.::~~on~o;;:u~u~8~(~a~.~a~.~~~~~~r;~~==;~;;~~~·~;;;~::::::::::::::::::=1111 ıman e ıyorhır. 

• 
Vahsilere oöre sinema ve ask 

çekilmi~tir. 

Bir aiız kavrasa esnasında A\l\lstralyanm 
kabile aşiretlerinden birinin reisi öldürüldüiil 
cihetle, Darvin şehri hapishanesiod• aenele.rce 
yatmış olan yerli bir Avustralyalı ı:oab"Omı!e· 
t •1 • b' . d'k L b'l . · yanına don· 0 • ıtir ı ten ıonra .. a ı esmıo 
mü• 1 k bir haber ver· 

-s ve vatandaş arına şqılaca 
miştir. 

Yerli Avustralyalı, hapishanede yat~rkoof 
pencereden her akıam beyaz 1nsaıılırın sınema 
dedikleri bir yere gittiklerini ıördütnnn ve 
fikrince dünyanın en zevkli eileocesi bu ıine· 
mı denilen ncıne oldu&-unu ıöyleaıiltir. 

Bu ıözleri duyan kabile efradından 20 ki• 
ıi, meraka düıerek Darvine rit111ek \ft ba nes· 
neyi l'Örmek için yola dilzUlmDşlerdir. 

Bu vahşiler, Darvia ıehrine varmak için 
650 kilometrelik dıthk vo yalçın yola 40 riln· 
de yürüyebilmiıler, şehre varınca bir ıinemaya 
kapağı atmıflardır. Vahşiler, ilk anlarda sine· 
madan zevk almıılar, fakat öpilJmeli ve ku. 
caklaımah aık sahnelerini rörünco 'lirenmiş· 
ler ve filmin ıonanu beklemeden köylerine dön• 
mek üzere tekrar yola çıkmışlardır. 

Polisler, vahşilerin bu şekilde hareket et
melerinin sebebini anlamak istemiş ve kendile
rini sorraya çekmiştir. Vahşiler, qlt sahnesin· 

d~n linodiklorinl ve bir daha filim rörmete 
tovbe ettikleri cevabını vermişlerdir. 

• 
KA v fo14oın aklına getir• 

g1ttan ev ' miyeceji en rarip ... 

o t o m o b i 1 natlardan biri Çind• 
, ________ _. Sekinr kasabasında , 

300 - 400 ameleyi iııal ediyor. Bo eodOstri 
ervah 11aıt1 ile me11al olmakta, yıol l>lGler 

-
için tertip edilen ruhani ayinle d 
kiğıtları hazırlamaktadır M r e kullanılan 
b• k • eıeli koc ~ 1 ır adın kapısından bir d ası 0 en 

' a aaun ı b ·1 · • • 
derecede bllyük bir evi bu f b 'k r re 1 ecegı 
yor. Bu kiğıt eve Jiıım relen ..,~~ü aya ıımahrlı
tl telef '- ~ - d n e~ya, at. 

onu, upı onun e duran otomobili bile 
katıttan yapılıyor. 

Çin rabibleri, mutad ayinlerinda b kiA- • ...n sonra 
u gıttan evı, mabedin büyük ıwluınnda 

•~et• vererek yakıyorlar. Çinlilerin itikadın~ 
rore alevler, kağıtları tutuşturdukça öHi Q 
rubu da ce t ük ı· n n ~ nno e y ıe ıyor ve Cennette d 
butün zevklerinden kim alıyormuı. e 

• ·~~----Çek merakhSI l Aaıerikanıu b n y n k 
, zenginlerinden Grin • 

bır Amerikah hauz, çek kolleksiyonu 
kı . . merakl111dır. Büyük bir 
t Y~C\ı haı~ ve meşhur zatların imusmı moh· 
evı olup, odenmif çekleri satın almak ve bun· 
ları toplamak başlıca işlerinden biridir• 

Amerikalı ~enginin timdiye kadar aatın al· 
mış olduğa eskı çekler arasında meşhur kaşif 
Gran'a heyecanla aeyabatı hakkında yazdıiı bir 
maltale bedeli olarak verilen 500 dolarlık çek 
de vardır. Büyllk bir servet sahibi olan kaşif 

Gran, oj'lunun te1iı etmiş oldufu hanka iflis 

edıoce beş parasız kalmış, çalışamıyacak dero• 

cede ihtiyarladıfı cihetle, bayatını kazanmak 

için seyahatleri hakkında gazetelere makalolor 

yazmıta raıı olmuştu. İşte Grinbanımn satın 
aldıiı çek, Gran'• ilk makalesi için verllmiftlr. 

• • • 

Kedilere mer - Londrada büyük bir 
nlüminyom fabrikasının 

hametsizliğin seyyar komisyoncusu 

C e z a S l olan Bıırret adında bi-
. ri, evinde beslediği iki 

kedıye karşı merhametsiz davrandığı cihetle 1 

beş logiliz lirası para cezasına mabkOm edilmiştir. 
Ba~ret, Londra civarında bir şehre a-itmek 

ve ~~n! akşa111 evine dönectği zanniyJe, iki 
kedıııoı yatak odasında kilitlemişti. Halboki 
komisyoncunun raybubcti on gün sOrmüş . aç 
kalan kediler de dışarı çıl:abılmek için oda 
kapısını tırmalamai'a, acı acı miyavlamıığa bnı· 
l~mışlardır. Miyavl maları duyan komşular po· 
lıse baber vermişlerdir. 

Polisler, merdivenle, Bıırrel'in odasını gir· 
mişler, iki kediyi tntmuşlar ve bnkmak üzere 
hayvaoları koruma cemiyetine vermişlerdir. 

Komiıyoncu Londraya dönünce, ecza mah· 
kemesine se~k~dilmi~tir. Hakim, suçluya: 
. - Kodı~erıne ltarşı bu derece merhamet· 

sız davrandırından dolayı utanmalısın. Seni 
hayvanla~a karşı sert davrandığ-mdan dolayı 
beş ıterlın para cezasına, bir sterlin de mah· 
keme masrafı ödem•i'e mahktlm ediyorum. 

• 
1

----.----, Afınanyadııki « Hitler Bul g~rıstanda gerçı.gi » .teşklırıtı ,.j. 
gençhk teşkif Afı bi B_ıılg rı tıında ~ a 

ger çlılıt, « Brnnnllı:» ıs· 
minde umum bir t .. ,skiUit altında toplotılmışhr. 
Teşkilatın önderi Dr. St. K rçl:of'un bovaoatı 
na göre, memlekett~ bu tcşkil6tın i:z:ası hAlen 
30,000 i sreçmektedır. O O M 

Teşkılit, program ve tıılımııtn~'!1r:ııo~ go 
re, ~por tcrbiyc11tc berabl'.J' gon.çlığı miılı, es· 
kert rnhta yetiştirecek, kışlaya gırmedPn evvel 
kışla hayatına alııtıracaktır. Bu teıkllAtıı meo• 
ıup •ençlor, yazın kosopa 'ıkınaktadırlır. 
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Şahe.serler Şaheseri 
(Oumanm) ladam o kamelyn e11eıiodon iktibas. Mothor 

mucın\cişinu Verdi ta,.afıntla" operaya adebdfll edil .. ıa...· 

;&OlN ~YIN !\$_!;;_ 

Yine Eşi GörU\memiş Bir Film Takdim Ediyor IJİ - 1 -
1 Esrarengiz bir haydut çetesinin şehirlt!ri biribirine i Pernend Graver Tarafından Mevsimin en muhtefem i 
1 katan müthiş maceraları ı I Fransızca Sözlü Hissi ve Müessir Filmi 

: ı ~ ı • 
1 MOHIKANLARIN SONU fıl t:r::i GaipCennet :~~ · - LA T RA VI ATA yaratıcılan 

SlGALO DEMi LANON en güzel ıesli iki arfüti ... 

Ma,ie C1:botarl - Cloutlio c;,.ollo 
Rorna opera rovayyahn orkestrası ve teranni boy 

etlerinin ı'tirak.ıle unotolmu bir feıtiv~l ~ocoal ... 
lııveten 

Stan Lorel - Oliver Hardi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Haydutlar arasında 
- - ----

En Son ve En Gülünçlü Komedisi 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediye asri muarhj'ına alınacak muhtelif cins ( 56SO ) 

adet lahıt tdhtası açık eksiltmeye konmuştur. 
A) ML1haınoı~n bedeli 1503 lira muvakkat teminata 112 

lira 7'J. ı. uı u~tur 

ı . J, ! Slnem•r• Ahn•n En BU~Uk Atk Fllml 

ıı ı ' ·.=. 38 Kısım Tekmlll Birden ı Kalpleri Titreten Bir Mevzu. Gönüllere Korku i Binlerce Va~i lnsaolar Arasında Geçen Büyük Serrüzqt Film ı : Ve Heyecan Veren Bir Yaka. Hayatın Ac:ıwıodan 

i i 1: ilham Alan Bir Şaheaer 
Pek Yakında Pek Yakında 

ııı ! =·=· - 2 -T U r k ç 
8 

s ö z 1 u i Heyecae Ve Kahramanlık Sahneleriyle Dolu 

ı i .. !!!~!.'!.~~~!!! .. J..Lİ 1 KARA ll~A 
1 TÜRKÇE SÔZLO BÜYÜK MACERA ....................................................... 1 

1
1 
Saatro V lf!!}.n-..n.c...n ço • 0 k Iİ 1 Pek Yakında: 

~ ~I[ 1111.1 ...... Pernanll Grawer - John BtOlldel 

J Saat KuJesi Karşısında ı I Tarafında• Mevtiml• Biröcik Süper Filmi 

1 Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 1 1 KRAL AŞKI 

1 

1 
8) Ş •rtnamPsi Bdediye Yazı l~lerindedir. isteyenler ıu• 

retini bedelsiz alabilirler. 
C) Eksıltme 23/12/941 salı günü uat IS de Belediye 

EncÜmt"Dı salonunda yapılacakbr. 

j Kadın ve Erkek Son Model saatleri- İ : 
1 miz yedekleriyle beraber mevcuttur.11. ....... - ...... -•••••-·:9941~ ...... ~~ ... 

1 Her Türlü tamirat Kabul 1~~llir. İ lsteklılrrio teminat makbuzlariyle birlikde gösterilen gün 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

1485 4-9·16·20 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E $ 1 D I! L I! Rı 

2 Subııt, 4Magu,3Alustos.2lldnclt.,,.ln t.riAlerbul. gopılu. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Ur alık - 2000. Llra 

3 .. 1000 " - 3000. .. 
2 " 

750 " - 1500. 
" 3 " 

500 ,. - ısoo 
" o " 

250 ., 2500. - •• 

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

Nakliyat ve komisyon ifi yapan işte bu anbar mllıte• 
rileri ribi muhakkak ıizidc memnun eder. 

Telefon 218 
Telgraf dolu anbarı 

1374 1 - 28 

BUGON MATBAASI 
Cenubi Anadolu'nun 
en son sistem maki
nelerle çalışan ye. 
gine matbaasıdır. 

iLAN ı Adana sulh ikinci hu 
40 " 

100 " 50 .. 50 it 

200 il 25 .. 
- 4000. 
- 2500. 
- 5000. 

.. 

., 
,, HOROZOGLU 

KARDEŞLER 

lslihiye askerlik dai- kUk mahkemesindenı 
1 . f 

1 
k Adanada Ulucami medrese-

f 881 sa ın a ma o- sinde ikamet etmekte ikea 

200 10 ,, = 2000. ., .. 
ur ıy it Banka•ına para r•tırmakla r•I· 

nız pare blrlktlrml• ve faiz almıt olmaz, aynı 
I! mend talilnlzl de deneml• oluraunuz. 377 

dolayı cereyan eden muba· 
kemcde müddei aleyh emiaenin 
ılcametgahı meçhul bulundu· 
ğundan ilanen tebliğat icra· 
aınu mahkemece karar veril· 
mi~ olduğundan ·yevmi mu
h~keme oıan 23/l ?/941 1alı 

Kitabevine 
Ceyhan A.Hukuk mah 
ke mesinden : Okul Kit8plar1 geldi 

ML1ddc i ct-yhanın aytemür 
oğlu mahall~sindcn Necip 
oğlu Ha~an Baytun taıafın· 
dan n.üddeialt-yh ceybc nın eski 
ban am maballuınd .. n Ku. t 
nıulla kızı Enine aleyhine Cey• 
han asliye hukuk mahkemesine 
açılan boşı.nma daveamdan 

ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeıit Okul malzeJPesini kitabevimizde 

bulacaksınız 
güoO saat 9 da ceyban asliye Adres •• adana 
hukuk mablcemeıinde hazır Horozoğlu 

kitabevi balunma11 lüzumu davetiye Kardeşler 
makamına kaim olmak üzere ı 

illnen teblit olunur. 1499 .. ---------------··---.; 

SAYlN MERSiNLiLER VE TARSUSLULAR 

Her ay mutlaka en bUyUk ikramiyelerden bir kaçını veren 
ALTINOLUK PiY ANGO 

GÔRDOGO RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

W:ersinde : Uray caddesi eski camiye bitifik No: 45·1 
Tı rsusta: 19'önü caddesi Pa,a kahvesi sırasında No:63 de 

'UBELER AÇMl,TIR 
YILBAŞI fle AYLIK Biletl,.rinizi mutlaka ALTINOLOK PiYANGO tlan alınız. 

s·zl DE ZENG'N EDER 

Se)far layii ~Uğuru ile Meşhur cüce lsmaildir 

Adana Ticaret 
ve Sanayi Oda
sından: 

Müddeti bitecek olan İda
re heyeti intihaba için mlln· 

tehibisani seçimi günü olarak 
tayin edılen 30/12/ 9U salı 
gününün Kurban bayramına 
tesadüf etmesi dolayıaile 10· 
• 1·942 cumartt si güoü ıaat 

9 • 12 ye tehir edildıti ilin 
olunur. 1501 

m·ısyonu baQkanlı vefat eden kadirin terekesi- · 
'I • ne mahkemece vaziyet edil· 

Ü' d • miş olduğundan alacaklılarile n an : . borçlulurıaan ilan tarihinden 
l - Tümen birlikleri ib· itibaren bir ay zarfında mala-

tiyacı için ( 900 ) adet yem kemeye müracaatla alaak ve 
torbası ( 9000 ) adet ·gebre borçlaranı tereke clefterine 
( 4000 ) adet keçeli belleme kaydettirmeleri ve mirasçı -
(6000) adet kayış yular baş- larınm keza ilin tarihinden 
lığı ve 6000 adet ip yular sapı itibaren üç ay z a r f ı n da 
kapalı zarfla eksiltmeye ko- mabkemeye müracaatla vlriı· 
nulmuştur. tik sıfatlarına ispat etmeleri 

2 - Hepsine tahmin e: ve aksi takdirde müteveffayı 
dilen bedel (S3t>60) lira olup ne tahaen ve ne de tereke· 
muvakkat teminatı ( 3933 ) otne izafetle takibedemeye· 
liradır. celderi illn olunur. 1500 

3 - ihalesi 2S • 12 • 941 
perşembe 1ıünil .;at 15 de 
lallbiye Tümen ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteyenlere şartna· 
meıi (268) kuruı mu\c:abllln· 

1 LAN 
Kiralık Ev 

de komisyondan alınabilir. Sebze hali civarında Saydam 
5 - 2490 sayıh kanu~ caddesi [berinde tatlı ıu taluaaba. 

nun ikinci maddesi hüküm· ıını ve elektrik tesiaatloı havi 
iki odalı müıtakil bir ev kiralıktır. 

)eri dahilinde hazırlanmış O· Matbaamız mllrettipUiiD• eoral· 
lan tekhf mektupları ihale ması. 
aaatından bir ıaat evveline 
kadar mezkur komsiyona ve· 
rilccektir. 

6 - isteklilerin belli gün 
vo saatta komisyonda hazır 
bulunmaları. 

3 .. 9.14.20 1480 

lmtt1a1 Salılbi ı Carit ORAL 

U. N41trl1at MlldGrQ : AY~t 

~ ~ YA VEllôt'SLU 

8uıld.ıt• Yet t UGON)llatbu.11-
Ma. 


