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körfeziodeki hareketler çok caoluualfbr. 
lorilis bava kavvetlarinin mihv• ba•• 
meydanlarına yapbklara taarrazlar ...... 
mışhr. 

Tanuıta Tabuba'da ılddetll ....... _...,_~ 
beler devam etmektedir. iki taraf ta 

fl'lyatı 5 Kuru•tur Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete rellıme kaydedememiıtlr. 

MENFAATLERi iCAP ETTiRiRSE 
ispanya krallık 

rejimine dönecek! 
Bu nasıl sulh 

şartıdır? 
Yazan: CAViT ORAL 

Ankara- 8 

G ittikçe luıışan, gün geç 
m çe kini, merhamets'z 

liii ve dehşeti artan kıyasıya 

bir dünya mücadelesi içinde yışı
yoroz. Bu kızgınlık ne uman dine· 
cek, bu kin ne zaman yumoşaya· 

cılr, ba diloya ne zaman bir sul· 
hı kavuşacak, buna ne bir kimte 
biliyor ve ne de bir kimse kestire 
biliyor. Borlln için 10lbtao çok 
beklenen şeyler bu mllthiş bogıış 
manın icapları olarak daha bu za 
vallı beteri yetin ne rıbi facia sür 
prizleri karşıtında kalacaiı ihti
malleridir. Fakat bu corcloanın 
içiode bile bazan M hverciler ve 
bauo da demokratiler harp sonu 
dlluy11ından bahsetmekten kendi· 
leri.ıi bir tü,lü alamıyorlar. Mama· 
fih bu hareket tarzı da fayd11ız 

bir şey olmuyor. Çüok6 bu 1aretle 
iki tarafın da nlh taa vvarlan, 
&ti için dGtüoceleri, yeni nizam 
..,tları ötreallaek İ111kloları elde 
.au.11 baNdyor. Ba Hbeptiın 
bir taraftan Dr. GöboJain haftalık 
Daı Reicb mecmuıında Mıhverin 
yeni alsam projelerini iacelomere 
çalıtmaıı, dlpr taraftaa da ln~liz 
ve Amerikan devlet adamlarının 

yarınki dünya hakkındaki fıkirlo· 
rloi açıklamalara, dünyanın diier 
blltüo mllletleri için ibretle ve dik· 
katle llseriode durmaları lcaboden 
bir takım bakikatlerio anlatılma· 
ıana fır1at wermiı oluyor. 

lıto ba kabilden olarak lori· 
lis hariciye aasırınıo avam kama· 
ra11ndaki ıon beyanatı da ehemmi
yetle rözöollnde tutulacak ifade 
l•dea birilini teşkil etmektedir. 

Büyllk Britanya hariciye na· 
sarı Miıter Edenin bu beyanatla· 
dan ıa h•lin ortaya çıkmaktadır. 
Ona röre harp ıona milletler iki
ye ayrılmalıdır. Sanlardan birisi 
bekci, efendi ve ıiliblı milletler, 
diieri de mati, veıayet alhoa rire· 
cH, ıillhıız miUetlerdir. Birinci 
rrabu teıkil edecekler loriltere 
Ameraka, Sovyet Raıya ve belki 
de Çin olmalıdır. ikinci ıruba da· 
bil olacaklar da bu devletlerin 
kanet rölrui altında yaıamata 
mecbar edHecek bütün milletler 
olacaklardır. 

DojTuıa renç olııaaııoa rai· 
mea Avrapanın eo yetifkio ve 
olpn diplomatlarından birili olao 
Miat• Edenin 1alb ıartlarını ve 
barıı ruantlaini ba şekilde ve ba 
balit formllle ifade etmeli cidden 
hayrete ıayaa bir bldiH olarak 
karıalanabilir. Eter Mister Edenin 
ba beyanata Sovyet Rusyayı hoı 
etmek itin harp icablarının bir 
taktlil ol.ırak söılanmlpe ba meıe
leain b• d.,...,. kadar ıa götürür 
yeri wardar. Yoba b&tiia diinya 
aWetlerl bu beyanata bir müjde 
~ıuak deiil, bir eadlfe ve bir 
kayra olarak karıdayacaktarlar. 

Çllakll ba formlU baıit oldata ka 
dar beferlyetia bqıoa yeni tehli
keler, yeni ralleler retirecek bir 
.. hitet arsetmektedir. Onan ı,ın 
Milter !dtaia ba beyanatına karıı 
ber taraftan yapılan itlraslar, ten
kitler r•J•t dotradur yt çok da 
baklulw. Çlnkll kltGk Hyı bO,Ok 

Gl.FRANKO 
ispanyanın kendisi

kuvveti i hissetti-• 
nı 

ğini s6yledi 
Ankara 9 (R.G) lıpaoya devlet reisi General Franko Falani Par iai 

koıııeyioin toplantısında bir nutuk söyleml,tir. 
Franko bu nutkunda Avrupanao ve Asyanın ideolojik duramuna in 

celemete önem vermiı, bütün lspmyolları liberalizmin batil fikirlerinden 
kurtularak Avrupa hidlaelerino dikkate davet etmiştir. 

ispanya devlet reisine röro, lspanyollar Avrapadandırlar. Hldiıeler 
öyle röıtoriyor ki, Avrupa bir devrin ıonuna, bir devrin batlaoııcaoı 
yqıyor. 

Franko, Merkalsm ve liberalizmin ôldüi'Gaü ıöylemiş, içtimai d.va· 
ların hallinde Almanya ve ltalyada kaUaodao 111alleri aolatmıfhr. 

lıpanyanın durumuna reçen reneral, lıpanyaoıo keodiaini kav• 
vetll hiaaettiğini, çünkü hakikatin kendisiyle beraber oldutanu söylemiş 
tir. 

Sözlerin ıon cümleai manidardır. 
Franko demlftir ki: 
c- Eter l.paayaouı menfaatleri icap ettlrfrte ananevi lıp-yol r .. 

jimi de yenideo kualabilecektir.» 
Bmnditl IOte hplDfilDm -MVI ttj(ml kraUıkllr. 
Amerikan raseteciJeri Frankooan natka etrafında Razveltten mat•· 

lauını ıormuılar, «Ba baıulta hiçbir tefsirde b.ıaoamam• cevabını al· 
mıflardar. 

Madritteo relea bir habere göre, bütün ispanya lıa söylevin teıiri 
ve heyecanı içindedir. 

bu dllnyada biç bir millet lngiliz 
hariciye nazmnm bu salb ıırtla

mn kendi benli ti, ve kendi iıtik · 
lllile telif ~abal eder bir ıekllde 
kuıdayamH ve yine hiç bir millet 
diloya ıalbuna raraoti etmek için 
ba 1Dretle bir taraflı, bencil ve 
battl emperyaliıt bir baraı ıeklioin 
tatbik edilebilecetioe de ltimat ede
mez. Bana yalnız matlup edilecek 
olan Mıhver devletleri deiil, bu 
harbin dıtında olan tarafııılar da 
ve ba harbin içinde ve demokra. 
ıilerle birlik bueket eden millet· 
lor bile kabule pyan röremezler. 
Çllakü böıle bir 1alhan doiara• 
catı korkanç ve vahim neticeleri 
her milletin önceden ve kolaybkla 
rörmeai kadar tabii bir feJ taıav
var olunamaz. 

Şimdi tanvvar edelim ki ba 
harp ıoaa ermİf olaaa, Yine ta· 
ıavvar edelim ki MıhvercUer kay· 
betmiı ve milttefikler kuanmıı 
bulaoaan. O zaman ne olacak? Mih· 
• .; ve Mihv•le birlikte b6tlln 
dünya milletlerine •llhları terket. 
tlrilecık öyle mi? Ya bana karıı 
da demokrasiler ne yapacak? Or
takları Sovıet Raıya ile birlikte 
elitlerine kadar ıillbb bir vaziyette 
kalacaklar, ukert bir dildatora 
karacaklar ve dllnya nizamını dikte 
ettlrecekl• ve milletler de ba 
trlJ•m•iaanıa ddeji ve latedijl yo
landa hareket etmei• ve yqa
aaia çalııacaldar öyle aai? ya rı
aila birinde lhtiraaları kabvaa 
Sovyet Ruya etrafındaki iciz, ıl· 
libaız, mlldafaaııs milletleri birer 
ilr.ifer iıtill etmei• bıılana ne 
olacak? .•. O ıamaa ba zavallı mil· 
!etleri kim kartarmata relecek? "' 
ln~lteN ve Amerika mı? ... 

Bllyllk bir harbin ıstırapla· 
tını1 zararlarını, fıliketlerini he· 
Dil& fiderlledto ba iki devlet me. 
ıtll P'lnludiyınıa veya da Baltık 

... Devamı l9Gacldt -

Vltl hUllOmetl de Yahu
dller h•kkında tedblrler 

alm•I• batladı 
Ankara 9 ( R. G. ) - Viti 

hükilmetl Yahudiler hakkında yeni 
bir tedbir almııtır. Buna röre, Ya 
hadiler h111aıt bir veıika taııyacak· 
lar, otardakları yerden dıf&J'ıJa 
aeyahat edemlyeceklerdir. Blltün 
y abadi rençlik teıldlltları la;vo· 
laoacaktır. 

Haber verildiiine r&re, bu 
tedbirleri diier tedbirler takip 
edecektir. Y abadilerio nrı bir kol 
batı tqımaları, Franıız devletinde 
çahıan Y abadi memurların çıkuıl
maıı, Yahudilerle evlenmenin ya· 
sak edilmeai ba tedbirler araıuı· 
dadır. 

Halkevimlzln 
çalltmaları 

Hah.oviair aalonaoda açılaca• 
tını yazdıiımız rt1im aerfiıi lçia 
bir çok kıymetli ... ,1., rolmiıtir • 
Serrf önllmilsdekl camarteıi rllnil 
törenle açılacaktır. 

Direr taraftan Halkeviain ıi· 
nema 1alonanaa moblul ikmal eclil
mlt ve ıahae için yapdan prof e 
IOD& ermiıtir. Saboeoin modern 
bir bale konulabilmesi için elek· 
trik, flmıok, yanrın ve balat ma. 
kineleri de ılpari4 edilmiıtir. 

Gösterit kolu rençlerl önll· 
m6zdeki rüolerde balkım11a her 
Hm&Dki fihl f aydah röateriJer 
yapabilmek ve piyesler temıil et· 
••k içia blltiln rayretJerile çal11-
-ktadu lar. 

Halkevl aaloalarma toplanan 
yGzlerce hallua okuma ihtiyacını 
da karıalamak Oaere olı.ama oda
ıındald ~000 klbllr kitaptan bir 
kıımı taınif edilerek Halkevi H· 
lonaada yeni bir k6tllpbane v&ca-
da retirllecelıtir. Ba kDtilphaoeye 
daha bazı U..t ve edebi eaerler 
lllve edUecelr.tir. BUt&n ba ifler 
1910 Halkevi bqkanhtıacı a .. mt 
•ar•tt• ~alafmaktadır. 

i 

Krasnodar 
da Rusların 
çekilmeden 
önce ateşe 
verdikleri 
bir silah 
fabrikası 
yanarken 

Türk-lsviçre t( 
ret anlaşmas"!::--

• 
ımza 

liılliııllllillllml!~ - ıc.....-

e dil~ .. · 
iki memleket ar 

60,000,00 
lsvicre ıra 
lık m~kı 
yapıi·· -Ankara 9 ( •·• ) - lıwifte 
mııtile cereyan eden ticar~ 
anlaşma müzakereleri b'i 
ermlıtir. l<i memleket ı D 
milyon lıviçre franklık .. ta 
dorpif eden anla,mılar r 
bükQmeti namına hariciye n .. 
ticari ve mali anlaşmalar müıalce· 
re heyeti reiıi Doktor Bar han Zih
ni Sanoı ve lıviçre hllktmeti adı 
na da lsviçre heyeti reisi D ıktor 
Ebrah tarafından saat 17 de bari 
ciye •ekllotlnde lmsalanm••hr A. 
laımalar 1 h:laciUoaa 943 dea 
tibaren merlyete rırecektar. lı.tf· 
re heyeti ba aqamki ek.,,..a. 
analekc.tkfe döoadflQr 

Yeni ihtiyat kuvvetleri alarak 
Almanlar birbiri ardından 
karşı taarruzda bulundular 

•)OOCOOC•:>C ::: o:::::::: Ankara 9 (R G ) Almanlar n •W

silerden atdıao.
ya kadar ıaatler-;ia~·s.~;:::~ Ruslar Rjevdeki Alman mUdafaalarında aç-

~===~:.~ı;~.: tık ı arı oe diki eri derinlesti rm isi er :.~: S: 
Alman karıı ta- ::::::%: ~-z=:= = ı::lerclir. 
arrazları tekrarlanmııtır. Geliımo· etmlttir. Şehrin merkez kısmında 39 BerUa 9 (a.a) - AJ.aa tela• 
ler oldujıı bildirilmektedir. blokhavs tabrtp edilmittir. lii'iı Sovyetlerin batı KafkHJ• lle 

Sovyetier de Volra ile D:>n Stallnrradın timal babıında 
aruında Alman müdafaalaraoa bü· Sovyet kıtaları ahoao mevzileri Volra ve Don bölrelerlnde At ... 
yllk kuvvetlerle taarrazlarda ba· kavvetlendirmlıtir. Taarruz kotifle- mevzılerioi yarmak içia yaptıldan 
luamuılardır. Gelifme kaydedildi. riode 400 Alman aabay ve eri öl· yeni hücumlar atır kayıptar verdi. 
tin• dair resmi bir haber alıaa- dilrülmiiıtür. 6 tank, 2 ıavq ba· rilerek püıkllrtGlm&ıtür. B• aehiro 
mamı•tar. taryası tahrip edilmlıtir. 1 top, 3 ler uuında dllımanın kütle baliD. 

Rjevden limen rölllnlln cenup tank H aıker yllkl6 2 kamyon 
doiaıuna uzanan cephede muha· tahrip olunmqtar. de piyade •e zırhlı kuvvetlerle 
rebeler bQtün fiddetile devam et· Bqka bir keli•de bir blrliti· yaptıtı hllcumlar neticemiade çetla 
mektedir. Almanlar yeni ihtiyat miz tiddetU bir aavaıtaa 10ora 40 mabarebeler olmq ve kıtaıan.nl 
kanetlorlle birbiri ardından kartı deıtok noktası zaptetmiıtir. ba aavaflardao muzaffer flk••· 
taarraslarda bulanmaılardar. Sllorll hllcama yapan Sovyet-

Moıkova 9 ( a. a. ) - Reımi ler bir noktada 70V d&ıman ıubay lardır. Diiımaadan 9Iİr •• saaimet 
teblltı Stalinrrad fabrikalar böl. ve eri öldürmllıtllr. f\3 Atman uir alınmıı, S4 Sovyet taaka ta1ar9 
reainde birliklerlmia hücumlarda edilmiıtir. edilmiftir. 
bulanarak Almaa raraizoolarını, V elikl Laki çevreılnde kıtale- Donu b8,tk dlneflad• A&. 
blokbavsları imha ve Almanların nmuı 9evrilmiş Alman rarnlson· 
itralindoki ev ve fabrikaları tahrip larını taıfiye içiG ıuqmııtar. Glla• mao aırblı tefkW•i kartı hı-.. 

dlls Ruı kıtaları mlltoaddit yeri lara rtterek dllfaaaaı mevzii.,.. 

AKDENI ·z ,, itral ederek buradaki rarnison• den atmıt .. 46 taak tabti,I ... 
ları imha etmiftlr. Hava ıavaıla· mittir. Konetleriaia bit taak L.Jı ... 
nada 1 a9ak düıiirdDk. Jıtomir -
çevn1lnde harekltta balanan bir kayıp •ermeaiftir• 

[;YAZAN :ı 
~AVIT OR~~ 

Boımrılıorririmi•ln pelc 
galunda hlıinei eildi çılca
eak olan 611 dllclcate de· 
l•r ••rl, 'Alcdeni•, • et
rafında kopan ilıtiralların 
politik tarihini anlatı.ar 
N talıllllnl ıopııor. 

çete rraba bir Almaa m&freıeainl Alman, ltalyaa •• Maev taaw.a 
baaarak 300 dllt•ao öld&rmllf. bir kuvvetleri yllrlJ&f ballade ba1i4 
tank, bir zırhlı otomobil tahrip 
etmittir. Ba rrup bir açak dGf llr• au dllfmaa katalarfle aakw kampi 
mllı. birini de banra ur•tmııtır. larıaa blca• •baiflerdlr. 

MoekoH 9 (a.a) - Taa alan• Cephenin -k• keailDlact. 
ıınıa bildirditioe röre, Rualar bası Alman karıı lal0919• blt&a tidcl46-
sebir ve köyleri r•rl almıılardır. ech H 
Rf evin batısındaki karıı hücamAat tile deva• yor. aJbtlkJ S•ali 
piiıkGrtlllmllt ve Alaıan mOdafaa• öltlde tuarlaallalf olaa dlf ... 
Jarında a9ılao fedikler derinltttl• hareketi k•Hetiai fittikfe kaf-
rilmıttir. Miittabkem bir tepe ifÜI ... tlt. B• bateklt .,oaıında Mvat 
pek ıiddetli aavaılar olma,t•• •• ı;ike a9aldarı•iala itbirli&.: 
Dlltmatı bara1a tanklar yerltttlt- •• 
miftl. Bu tanklara. blokbHıılarl kttalanmıa bir tok kaaabalan 
toptamu dl•dlktta 10ara plJ•· k&yleri alm11lar va aat .. ddit 
...... lııl..... ... ı•tlrmlftlr. ailerl ... ••tlr•ltlenllr· 
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~NIZALTILARDA Suikast davası 

Müddeiumumi ı=vaıan bir AY VE TAYFA NASIL YASAR? 
;:....::.;_~~~~~~-~'==================== 

'?Jı: İngiliz gazetecisinin 
. t d. haber! 

~d.: 

,.,üııeı, efraftald tepelerde bat 
••e bal•auyordo. Denizin 

f · tibl sakin ve dur· e on: .L'-

be - veren ana 
.. _. __ ~ ~~Jıııııı>•·nde ayakta 

11ılilııdnt....-• a.'!"'U"""'" 
1 denızaltı av C 
E.nıen o bar ,A:.atı, uzun 
oşaoan abfe-ni Jen dönüşlerin 

_., yeminin k.üpeştesi üze. 

"· ~ sloe randevu . verirler, 
~ a-el:ın şlenirler, yan gelik is 

•t.!rindr 1Jer. 
BOR ~ I denizaltılara yalnız 

Ta ahndan m 5 11 -:ek maddeleri tor 
Harlrnladı>de verir. Ana go· 

.a_ fiİoda daran denizaltıyı , 
..ll«a"f: yiyecek maddeleri ve 

c•hane ile b~s\erken, tayfalar 
ana geminin gü ver lesine ve bacak· 
larının uyuşulduğunu gid6rmek için 
karaya da çıkarlar. 

Denizaltı mürettebatının, iki 
sefer yaptık.tan sonra mezuniyet 
almata hakları vardır. 

Denizaltı, ana gemi tarahodan 

bııılendikten sonra ~derhal denize 
açılır ve yeni bir Lsefere çıkar. 
Küpeştede etr11fında, uzanmış J ya· 

1 
tan ve güneşlenen erler bir iki 
srüo sonra yeni bir sefere çıkacak 
)ardır. 

Acaba, bunlar, ne düşünüyor. 
lar? Bir denizaltı içinde yaşıyan 

~ inıaolarıa fikrinden acaba neler 
reçlyor? Bıınları size anlataCa· 
tım, 

Bir denizaltının ~içi 

Yanımızda durao denizaltı, 

90 metre uzunluiıında, 

1300 ton hacmlndedlr. Genişliii 
bir tren kompartımanının korido· 
ruodao fazla olmadıiı için iki ki. 

Ü tinin yan f yana yüriimesi güçtür. 
Denizaltının odalara da ancak kü· 
çilk banyo odaları boyunda· 
dı~ . 

Denizaltı içinde, uzooluiuna 
darılmış böyle küçük boı oda 
vardır. 

Torpillerin yanında tayfaların 
ondan sonra erbaşların kovuş1arı, 
daha sonra yemek salonu gelir. 
Gemi içinde diğerlerinden ayn bl· 
rlcik oda da kaptanın yatak oda
ııdır. 

Bıı oda, kamanda kalesinin 
tam altındadır. 

Gemidekiler, 2 saat nöbet tut 
taktan sonra döıt saat iatlrabat 
ederler, ıonra yine iki ıaat .nöbet 
tutarlar., 

Dooizaltı içinde hayat şöyle 
blllisa edilebilir. 

Çalı.Jma, yemek ~yemek; uyu• 
mak, yine çalışma, yemek yemek 
ve uyumak. 

Sık sık tekerrür eden bıı hali 
di1tünllrseniz, denizaltı içindeki 
1ekna1ak ve can sıkıcı bayat tab· 
lo1anu rözlorinizin önünde canlan· 
dırmı.J olur1unuz. 

Sefere çıktıkları andan, men· 
ıap oldukları limana dönünciye 
kadar geçen zaman zarhnda 60 
tayfadan dörtte üçil, ne riindüz 
ıtıiınt ıörilrler, ve ne de deniz. 
e.tıı remilerde hizmet ıören met. 
lekdatl•fl rlbl dıolzaltl karanhk 
1t11t1ktıa ıoorı •le~trlk dlnımolı· 

anlattıkları C e Z a l S e f Türk hükumeti 
rını doldurmak için deniz üstüne 
çıktıf ı zamanlarpa bile gece rüz
garının tatlı okşayışını doymaz· 
lar. 

Seferde bulunduklım zaman 
yemeklerini geceleri yerler. Bunun 
sebebi şudur: Karaohlc bastıktan 

sonra denizaltı, deniz sathına çık· 
makta ve açık tutulan kule kapa· 
ğından geminin içine taze rüzgar 
girdığl için tayfalar içeriye riren 
bu taze rüzgar ilG ciierlerini te· 
mizlemekte ve bu sayede iştahları 
kamçılanmaktadır. 

Tayfalar gündelik tayınlarını 

aldıkları zamanlar müstesna arala· 
rında çok konuşmuyorlar. 

Mektuplarını, ancak seferin 
son gününde yazarlar, çok oku 
mazlar, istirahat saatlerinde, ydtak 
)arına uzanarak resimli mecmualar 
dan kesip duvarlara yapıştırdıkları 
güzel kadın resimlerini temaşa et· 
mekle vakit geçirirler. 

Tayfalar bunun sebebini şöyle 
izah ediyorlar. 

- Bu resimler, O;cyanusların 
dibinde, etrafımızda dip bombaları 
patlıyarak geçirdiğimiz ölüm saat· 
terinde bizi eğlendirmekte ve bizi 
hayata bağlamaktadır. 

Şayet mürettebatla ahbapla(ı 

ilerletmiş bulunorsaoız, size taht~ı. 
bahirlerinin bronzdan yapılmış kü· 
çük modellerini d e gösterirler. 
Bunlar, mürettebatın nazarlığı· 

dır. 
Bııolar aeferden sağ ve döner 

lerae bu modellerin aynını gümüş· 
ten yaptırırl r ve zevcelerine ve 
sevdiklerine armağan olarak verir-
ler. 

Evlenmek için almış oldııin 

dört günlük mezuniyetten gemisine 
dönen bir tayfa, bir müddet ken 
disinden mektup almıyacak olursa 
endi~e etmemesini karısıoa bir 
mektupla bildlrmeml rica etti. Hu. 
susi müsaade ile kumandanın kabl 
nesini gezdim. 

Masanın ilzerind~, her denizal 
tının faaliyet ıa hasına tahıis edil· 
miş olan deniz 1ahaları kırmızı 

bayrakçıklarla işaret edilmişti. 

Verilen yiyecekler 

Geminin doktoru, ilk sefer
den ıonra tayfaların umu 

miyetle zayıfJadıklar1oı, fakat za. 
mania yine kendilerini topladıkları 
nı söyledi. 

Ba zayıflama belki ilk Zaman
larda verilen yiyeceklerden ileri 
reli yordu. 

Falıtat şimdi yiyecekler ıslah 

edilmiştir. 

Bugün iki librelik bir şişe 160 
tayfayı besliyecok taze sebze hü· 
laıasıoı ihtiva etmektedir. :Beu ilk 
zamanlarda bu ıöze ' inanmak iıte. 
m~dim. 

Fakat kurumuş ;sebzeye ben· 
ı.eyen şeylerle dolu bana bir 4işe 
göıterilince inanmağa mecbur ol. 
dom: 

Baua samana benzeyen bir şey 
]er dolu başka bir şişe de göster· 
diler ve bunun ağırlığı kadar al· 
tın değerinde olduiunu söyledi· 
ler. 

Bu nesneden biru tadınca 
bııoı:ıo 1 2 kişiyi besleyebilecek 
aoian hillasaaı alduiunıı anla. 
dım. 

Yiyecekl.srdo bu ikılip, Kana. 
dada yapılmııtır. Sebzelerin suları 
husoat bir aletle çıkarılmaktadır. 
Suları ahoını:ı bu sebze bülAsa 
ları, yarım saat kaynar su içinde 
bırakılınca, eıki ıekil ve bacimlo· 
rİDİ almaktadır. 

Denizaltı mQretteb1'tına veri· 
len yiyecekler, an• ıeml ~tarafın· 
dlD ııkı bir IQ'etto kotıtrol edil· 

mektedir. 

Mürettebata verilen yemek lis 
tesiui de size anlatayım. _ Suçlular müdQfaalarını 

hazırlamak için mühlet 
talep ettiler -

hiç bir ıneınle-

1 e k e t t e n aşı 

istemedi 
Sabah kahvaltısı: Kız memesi 

denilen ve içine şeker katılarak 
yenilen büyük limonlar, domates 
salçalı rinra balığı. Öğle yemeği: 
Çorba, soğuk sığır veya doı:nuz 
eti, elma ve krem. Akşam yemeği 
Hoşlama et, haşlanmış patates ha· 
voç, meyvalı pasta ve kakao ... 

Denizaltıların yiyeceklerini ana 
gemi temin etmektedir. Tayfalar, 
yemeklerini bitirdi~ te11 sonra keyif 
leoirler. 

Ankara 9 (R. G.) - Almanyanm Ankara Büyük Elçisi Fon Papene 
tertip edilen suikast mazounlar101n davasına bugün ağır ceza mahkeme 
sinde devam oluamuştur. Bo celıede halyao sefarethanesi kapıcısı Libe
rali din\enilm:ş ve şahidin ifadesi mazn11nlarca kabul edilmiştir. Bundan 
sonra Avukat Şakir Ziya hakkında barodan gelen teskere okunmuştur. 
Ros maznunlar Avukatın celseye alınmamasını kati surette istemişler· 
dir. 

Ankara 9 (R. G.) - Roman· 
ya radyosu, 7 ilkkanun 1942 ta. 
rihinde yaptıiı yayımda, lngiliz. 
lerin Suriyeye tifüs ve çiçek has· 
talığ'ı getirdiklerini, Lüboana gön. 
dordikleri çiçek aşısından Türki
yeye vermek istediklerini, Türk 
büldlmetinio do Almanyaya baı· 
vurmak mecburiyetinde kaldığını, 
Alman hükaınetioin bu ricayı İS· 

af ederek Türkiyeye aşı mal.ze· 
mest gönderdiğini bildlrmiştir. 

Parala,ını gemi içinde harca
madıkları için aralarında şakala 
şırlar. Maaşları da arttırılmış. 
tır. 

Müteakiben sıra iddianamesinin okunmasına gelmiştir. Müddeiumumi 
bütün mazrıunlaran ceza kanununun 450 nci maddesi gereğince tecziye
lerini talep etmiştir. Kornilof ile Pavlof, müdafaaları için iki hafta müh· 
let istemişlerdir. Abdurrahmanıo vekili do mühlet istedij'inden muhake· 
ıue 23 ilkkanurı 1942 gününe talik olunmuştur. 

Romanya radyosul\Un bu ha· 
beri hakikate uygun deiildir. Bü· 
tün aşılar ve çiçek aşısı ihtiyaca 
ziyadesilo kafi a-elecek derecede 
Refik S<>ydam hıfzıssıhha mÜOI· 
sesesinde yapılmaktadır. hlçbir 
hükQmete müracaatta bulunulmuş 

değildir . Romanya radyosunun 
bu haberini yalanlarız. 

------------------------------------------------------~ Tehlikeli mıntakalarda gezen 
denizaltı erine günde en aşağı iki 
yüz kurıış verilmektedir. 

Tayfalar, gemileri su altında 
ike sigara içmedikleri için dolapla 
rı, muhtelif cins ve aovi şekerle 

, melerle doludur. 
Aralarında sigara.1ıoa kağıt 

oyunları oynarlar. 

Çimento satışı 
tanzim ediliyor 

Denizaltının süvarisi rülerek 
baoa dedi ki: 

- Soa seferim esnasında 187 
sigara kazandım. Süvari gemisinin 
son seferinde kazanmış olduiu 
bir muvaffakiyeti de baoa şöyle 
anlattı: 

Ankara 9 (R. G.) - Yarınki 
resmi gazetede çıkacak bir kararla, 
memleket dehilinde istihsal veya 
hariçten ithat edilen çimentonun 
satışmı taozim için iktisat Voka 
leline salahiyet verllmiştir. 

Çimentolar kimlere ve ne için 
verilmişse ancak o kimseler tara· 
fmdan o işlerde kullanılacaktır. Bu 
yasak bilaf ına hareket edenler 
milli korunma kaounu hükümleri 
gereğince ceza göreceklerdir. Ka· 
rar bundan sonra tevzi edilecek 
çimentolara aittir. 

Karacaojlan caddesi· 
nln parkelenmeslne 

ba,ıandı 

Karacaoğlan caddesi için be· 
lediyece istimlakine lüzıım görülen 
Pamukçu Aziz fabrikasının istim· 
liki temamlanmış ve yıkma işi bit. 
miş olduğundan yarım kalan bu 
caddenin tamamlanması işine baş· 

Hususi şahıslar, çimento al· 

Karanlık bir 'gecede nöbetçi 
zabiti, bizden 250 metre uzakta 
bir denizaltının deniz~sathıoa çıktı 
ğını gördü. 

Derhal denize dalmak emrini 
verdim. Nöbetçi tayfalar, kuleden 
aşaiı indiler, kulenin k .. pıtğıoı ıım 
sıkı kapadık. Sessiz sedasız gemi· 

mak için hakiki ihtiyaç ' ruitdarını 

bildirir beyannameler vereceklerdir. 
Bu beyannamalere, ihtiyacın hakiki 
olduğunu gösterir resmi vesikalar 
eklenecektir. Valiler tarafından ta
yin edilecek memorlar, hususi şa· 
hıılara ait inşaat yerlerine giderek 
görecekleri çimentoların fatura ve 
vesikalarını sormağa salahiyetli ola. 

Bilumum hakiki ve hükmi, bu
susi şahıslar; Vekaletlere, husııs'i 
idare ve belediyelerle bunlara 
bağla daire, teşekkül ve müessese
lere karşı iş taahhüt edenler, elle· 
rindeki çimeoto miktarını bu ka
rarlD neıri tarihindeo itibaren bir 
hafta zarfında kendilerine tahsiıi 
yapan yere bildirmeğe mecbor
durlar. 

lanmıştır. Bu suretle Kuruköprü 
parke :yolundan Obalar caddesi 
parke yoluna kadar olan kısım 
kısa zamanda parkelonerek sey• 
rüsefere açılacaktır. - Devamı üçüncüde - caklardır. 

Son Harp 
hareketlerinin 

1 

Bizerte'de Müttefikleri 

1~an~~~- bek/iyen güçlükler 
Şark cepbeıioin cenup kanadında başlıyan 

Sovyet taarruzları Almanları hayli zor bir 
durama dü7ürdü ise de, bidayette söy)endiği 
kadar yıkıntılara sebep olmadı. 

Alman mevzileri bu Jcanatta hayli fona du 
rumda olmasına rağmen, ilk büyük darbede 
yıkılaıadan durabilirdi. 

Halbuki bu kanattaki Alman mevzileri in· 
şasına başlanıp da ikmal tıdilemiyen bir ev gi
bi, yarım yarım ve iskelet halindedir. Er 
a-eç ya bu ikmali yapmağa veyahut yıkılmağa 

mahkQmdur. Yeni açılan cepheler, Avrupada 
daha ziyade yaydma dolayıslle Almanlar için 
artık ikmal pek mevzuubahis olmadığına göre, 
Alman sağ yanının Don nehri rerisine ve hat. 
ti bellr.i geçen kışı geçirdikl~ri en kısa bat 
olan Harkof - Rostof veya Harkof - Tagan
rog hattınııı çekilmesi mukadder ribi bir şey· 
dir. 

Almanlar bu işi belki de şimdilik bilyük 
kuvvetlerin tazyiki altında yapmamak için mu· 
kavemet ediyorlar ve sonra kendiliklerinden 
bu tashihi yapacaldardır. 

Bundan çıkardığımız mlaa, Sovyetlerin he
nüz büyük ölçüde taarruzları ırene başa· 

ramadıklarıdır. Yoksa dediğimiz gibi bu kanaat 
böyle bir çökertmoie müHit bir yerdir. 

Bununla beraber Şimali Afrikadaki mütte· 
fik taarruzlarile Sovyet cenup kanadındaki ta• 
arruzları aynı zamana tesadüf etti.rmek ber iki 
taraf için de faydalı oldu. Almanların Şimali 

Afrika ve Akdenize mühim hava kuvvotleri 
kaydırdıkları muhakkaktır. BinHoaleyh Sovyet 
taarruzu üzeriode hava baskını azaldı. Buna 
karıılık şimdi Şimali Afrikaya ve Akdenize 
kaydırılmış kuvvetlerden bir k11111ıoın da Sov. 
yet taarruzları dolıyııile yerlerine iade edil
dikleri lüphe•iz olduiunı röre, İDiilİZ Ve Aoıı 

rikalılar da bundan faydalanacaklardır. 

Teşebbüsü ele almanın ve taarruza giriş
menin Mıhver düşmanlarına sailadığı ilk avan· 
taj budar. 

Şimali Afrikadaki Alman vaziyeti de inşa 
edildiğ'i kadar çürük çıkmadı. Ag~na önü· 

ne gelen Rommel ordusu durdu ve sekizinci 
lagiliz ordusunu da durdurdu. Vakıa ilk hare• 
ket ettlii üsten bin kilometreden fazla uzak· 
laşmış logiliz orduJo içiıı geriden ikmali bek. 
lemek kadar tabii bir şey olamaz. 

Fakat eğer dendiği gibi, Rommelin elinde 
ancak beş on tanlı: kalmış buluosaydı, böyle 
bir ikmali beklemeie asla lüzum kalmazdı. lk· 

mal için b11 duraklama vaki olduğuna göre, bu. 
radaki Mihver ordusunu hayli lruvvetli kabul 
etmek icabeder. 

Mamafih buna rağmen sekizinci ordunun 
fazla beklemiyeceğlni, beş on rüo zarfında ik· 
malini yaparak harekete geçeceğini kabul ot· 
mf'k doğru olur. 

Zira hiç değilse Mihver buradaki orduıuou 

artılı: takviye edecek durumda değildir. Hare. 

katın ba.Jında İngiliz sekizinci ordusunun bara· 

daki Mihver kuvvetlerine üstünlüğü kati oldu· 

ğuna ve arada reçen zamanda ise , Mihver 

kuvvetlerinin sekizinci ordudan çok fazla za· 

ylat vermesi tabii bulunduiuna röre, bu üı· 

tünlük şimdi daha fazladır ve binaenaleyh kifi 
ikmal ve hıtzırlıktan sonra buradaki Mihver 

kuvvetlerini ifene gerl ıürmeie başlayacaktır. 

Kaldı ki, Çat gölü sahilinden hareket ettiğl 

ve hayli. kuvvetli bulunduğu haber verilen Fran· 

ıız kuvvetleri do ıimdiki Mihver hattının reri· 

ıino yaklaııoca. bu çözülme daha çıal:ıuk ola

caktır. 

Biraz fazla teenni, bir parça geç kalma 
Tunusta müttefiklerin karşısına, çok 

Öoceden haber verdiğimiz zorlukları çıkarmış· 
tır. El çabolduiu yapan Almanlar burayı bü. 
tün tehlikelere rağmeın, süratl1> işgal ettiler 
ve fedakarlıklar göze alarak karşı tarafa tak· 
viyeler geçirdiler ve hali da geçirmekte ol· 
salar j!'erektir. Bu böyle olunca, lngiliz ve 
Amerikalıların işleri h;ıyli güçleşmiştir. Çünkll 
teşebbüsü ele alan Almanlar müdafi vaziyeti
ne geçmişlerdir. Bıınlara taarruz etmek ve lo• 
tundukları müstahkem yerlerden çıkarma~ bü. 
yük zayiata sebep olabilir. Onun için müttefik· 
ler Almanların etrafını çevirmeii, Trablusla 
Tonusu ayırmağa ve ağlebi ihtimal evvela Tu. 
nuıu alarak müstahkem Bizerte mevkiinl garp. 

ten mubaaaraya, ancak ondan ıonra zapta ça. 
lışacaklardır. Biraz mühimce tahkim edilmi.J 
Tobruk müstahkem mevkiinl İngilizlerin aylar• 
ca müdafaa edebilblkleri göz önünde tutulursa, 
Bizerte'io de bu çeşit srüçlükler hazırlaması 
pokila kabildir. 

Çünkü Bizerte • Sicilya illinat noktala. 
tı vasıtasile Akdenizi ikiye bölmek, müttefik. 
lerio yalnız buradaki deiiJ, Hindlstana kadar 
olan cephe üzerlodeki harp hareketlerine te• 
sir edecelr. kadar mühimdir. Nitekim Trablus
garbıo da şimdilik rahat rahat durmHı, bu Tu. 
0111 harekatı dolayısile kabil olmuştur, Akıi 
takdirde Mihver, Bingazi ile birlikte ıimdl 
Trabluıgarbı da kaybetmiş bulunurdu. 

Amerikan darbesi yaman vurulduı bu hı· 
roket Şimali Afrikada Mihver için «öldürücü» 
de olabilirdi. Eğer ilk fÜnünde bir parça da· 
ha cesur davranıp Blzerte ve Tunusa kadar 
da uzayabilmiı olsaydı.. Mamafih Mihver mu· 
kavemetioio burada da ilanihaye uzayıp fit· 
me1inf akıl pek almaz. Elverir ki milttofikler 
zayiat ve fedakirlıjı röze alarak M111rdıki Jİ• 
bl k anh taam1ılara rirlıebllıin, 
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Belediye riyasetinden 
1- Askeri depoy. Tqkarakolu arası yolu inpatı kapalı 

kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 10107, 56 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 753 liradır. 

4- ihalesi birinci kinnnun 25 inci cuma günli saat on 

beşte heltdiye encllmeniode yapılacaktır. 
S- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri mü· 

dürlüğündedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- Teklif mektupları ihale günü ihale saatından bir saat 

evvel yani saat ond6rtte makbuı: mukabilinde belediye teisli-
tine verilmesi ilin olunur. 2825 10-15-19·24 

Adana belediye riyasetinden: 
Gıda ve bakkaliye maddelerinin azamikar nisbetleri Beledi· 

ye encümenince aşağıda bildirilen şekilde teıpit edilmiı· 
tir. 

Alikahların malumu olmak üzere ilin olunur. 

Cinsi Toptan parakende -
Sucuk ve pastırmalar 10 
Tereyatı, yoiurt, kaymak 7 
Beyaz peynir 7 
Kaşar, Tulum, ve diğer peynirler 7 
Sade yağ 7 
Zeytin yağ 10 
Pamuk ve diğer nebati yatlar S 
Zeytin tanesi 10 
Mercimek 7 
Fasulya 7 
Bezelya 7 
Nohut 7 
Bakla 1 
Böğrülce 7 
Pirinç ve Bulgur 7 
Kabuklu ve kabuksuz kuru mey· 
valar (Kaysı Üzüm, incir ve em• 
sali ve çerezler) 7 
Patates 10 
Sotan1 kıska, Sarımsak 10 
Yaş sebzeler 10 
"Meyvalar 10 
Tuzlu Balaklar 10 
Konserveler 7 
Reçeller 7 
Bal, pekmez 7 
Tahin 1 
Karemela, lokum, tahin helvası 
ve emsali şekerli mamulat 7 
Baharat 7 

Cinsi -
Sabunlar 
Çamaıır sodaıı ve çivit 

Toptan 

10 
10 

20 
ıo 

20 
ıs 

ıs 

15 
10 
20 
ıs 
]j 

ıs 

ıs 

ı5 

15 
ıs 

ıs 

20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 

15 
ıs 

parekende 

20 
20 
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~--------------------------------------------------
Meraklı bahisler 

- Baıtarafı ikincide -

IDiz harekete reçtl. 
Dni&ia 1athında bile çıt yok· 

tu. Gemimiz Hniyede bir ayak de 
rlnllje dalıyordu. Periskopu, yoka• 
n kaldırdık. 

Dikkati Ateş et emrini verdim. 
Bir 1aniye sonra mütbiı bir lofilik 

( Bqtarafı Sah slakU ıa1ımuı:da ) 

Eıirler daratında tahammül 
•clllmes bal kar1111nda iıyan çıktı. 
Sıcajm altında durmadan çalııma
lardan ıonra da lliçh 1alarda baa· 
yoya mecbur tatulan ı ıözlerine 
ldirleme ilicı akıtılan ve içlerinde 
Ali ribi hem kalben, hem vilcaden 
esir balaaan neferler, izzeti nefis· 
leriaden bir parça daha feda ede
aiyıcek bir vazl1ete dilftiller. Ve 
«artlk çal11mayızf,. dediler. 

«Artık çalı4may1Jl»ı. Bu iıyaoı 
ladıce «falı41cakıınl» kamaaduı 
dejil, dakikada bir milyonu birden 
lurmai• Uft makineli at14i karşı· 
lada. 

ilk hamlede kaz•11ına, kire· 
tine aaralmıyanlar birer birar öldü· 
rillUrler •• 

Ali ölenler araııoda dejiJ, fa· 
kat atar yaralılar içinde idi • Sol 
bacıtındao atar ıarett• yaralanu 
AU, tek linir ilnrinde Nllanan 
bacajaoı bir lnriUz cerrahının bı· 
'atma t .. ı1m etmişti. 

••• 
K8ycle boralı, kapkara bir liı· 

W'ı, tilDf•k takı7or. Uıu köpek 

dayulda. Gemimiz, şiddetle ıar· 
11ldı. 

Attıiımız torpilin hedefe İll• 
bet ettiiinl, infi1'kın ıiddetioden 
•• remlmizln ıar11lmuından anla· 
dık. 

Biraz ıonra tekrar denizin 11t 
hına çıktıjımız zaman dDım•• de· 
nizaltııından Ner yokta. 

alamalan var. 
Gelin 411• Ue ihtiyar kayın 

anHı ocak bqanda, Toıuoa kili· 
de piıirilmİf patat• 1ediri1orlar. 

Bacadan bir taı dilftll. Kapı 
acele' acele varalda. 

Gelin A11e eline bir ç1ra aldı 
ve kapıya koıta. 

o.,nejiae da1anan atanaz 
ihtiyar bir kadın bir Utıt azattı. 
lteri rlrmedea yilz illtl dönd& 
ritti. c Aliden bir ••ktap var > 
diye relin Ayte 18Vİndl. ihtiyar an
ne 18vlaç yqı döktll. T oıan bil. 
maden n•lendl. 

Ert•i Nbah , cami avlu•nda 
aıker mektaba okuıcak c:U1e ih
tiyar kadınlar, renç dallar toplan· 
m14, herk11 dört kulak keıilmif 
dinliyor. 

Mektuban ortalanada mektabu 
oka7aa bıtlp ,.titanda. Kekeledi. 
Niba1et clllinia altmclakl lokm171 
tıkardat 

cGOlallm nlaenin AH ele ıiıl .. 
re 8mDrl> 

ihtiyarlar \te dallar ı&aıerlae 
Örtllerlal l»stalar. G&lallm nlae 
1ap1ar1 •• apaza avlayı ıtrlldl. 
Hıbwl dayan Gelhı A11•, bir çtf• 

BUGON 

BDr Anman 
seyy a !hl on on 
maceraDaro 

YER YÜZÜ İNSANLAAI 

E S R A R 1 L. Bus~ 
• 10 a 

Evli bir kadının koca11 tara• 
fıadan fena bir mo11meleye maruz 
bırıkıldıiı taktirde, evli olma11na 
raimeo kocasının evinden kaçıp 
bekirlar kulübüne sıiınabilmesidir. 
Kadın bekarlar kulübüne ııiıadık· 
tan ıonra biçare koca hayli müı· 

kül bir vaziyette kalmıı olur! Ve 
bu vaziyette kadın evli bir erkek 
kansını oradan kurtarabilmesi için 
ancak bir tek çare vardır. O da 
karısını geriye Sabo almak. Eier 
koca bekarlar kulübüne parayı ver· 
mekten imtina edene kocası üze· 
rindeki bıkkını kıyıp eder. 

Kocalara tarafından 11tın alın . 

maya yaoaımayan kadınlar ise baş. 
ka dlier bir erkek tarafından il• 

tin alın1ocaya kadar bekir obasın· 
da kalmaya mabkOmdarlar. 

Dünyanın belki en f üıunlu en 
lltif aık adalara denilebilecek olan 
Pollnezya adalermda aıkm yalnız 
ma1am, uf ve normal tezahürlerin· 
den bışka hiç bir kanan rölterip 
röıtermediğ-ini de ıüpbeıiz merak 
edecek ln1an, çoktur. 

Bildiğim, rördüğüm ve yazdı· 
iım hakikatleri olduiu gibi ıöyle · 
mek azminde bir seyyah oldujam 
için bu cihetleri de merakla ıoran 
okoyacularımı tatmin etmek mec. 
bariyetlndeylm. 

Evet. aşlun bu kadar Hrbest 
olduiu tath güneşinin ıöz kamaş. 
tırıcı ışıj'ında belki ber şeyin dün• 
yanın her tarafından daba bol, da. 
ha rablt ve mes'ut bir ranile, 
renç kız ve renç erkeklerin bü· 
tün medeni aleminin her tarafın· 
dan daha reniı bir hürriretle aık 
duygalarıoı tatmin ettikleri bu Hv· 
da adalannda bir çok yerlerde rö 
rillen •tluo bir takım tereddileri 
burada da röıülmektedir. 

Ne yazık ki ba güzel adalar
da da aşk lekeıiz ve 1&f kalamı· 

mııtar. 

H4'yhatl lnıao oilu meı'ut ve 
rahat aykaıanu uyudoğa bu böl· 
relerinde ıaflyetini lekelemeden 
duramamııtır. 

Polinezya adılanoda mıbuı 

denen bazı renç erkeklere tesadüf 
ederalolz iLi kadm kıyafetinde ve 
tıpkı kadınlar ribi ıüllenir ve do
laıırlar. Mahuı denilen ba rarip 
ve kadınlaımış erkekler alemi ola 
rak kadınhra mahuı iılerde çah 
ıırlar. 

Polinezya adalarında bu kadın• 
lıımıı erkeklerin tü,emHI •ık kay
rularımn tatmin edilmemeıinden 

veya da .. kı an' anı batlannın zo 
randan ileri reldiiini zannetmeyi· 
DİZ ? 

Bizim medeni düoyamı:ıda aı · 

kın ba aefil tezabUrüne baıhca sa· 
ik aık ihtiyacının tatminine mani 
aebeplerin çokluiudor. 

Halba ki Polioezya adalarında 

ise ba ıefil aşk tezabürD bambaı· 
ka sebeplerden doğmaktadır. Be· 
oim bu husustaki tetkik ve müıa· 
hedelerime göre kadınlaım •ş er
keklerin bulunma11nıo 1ebebi an 
cak fD olabilir: 

Bu adaların yumuıak ve insan• 
ları tenbel yapan iklimi o derece 
müe11ir bulunmaktadır ki erkekle· 
rl harpçi ve mücadeleci olmaktan 
ziyade kadınlaştırmaktadır. 

İşte Pahoa beni pollnezya yer· 
lller;nin bu bekir kalüplerioden 
birine rötürdü ki bir Avrupahnıo 
nadir olarak ziyaret edebilecetl 
kulüplerden biriydi. 

Uzan zamandanberi adada yer· 
illere mıhıas kıyafetle dolaştığım 

için artık Hkiıi fİbl yerlilerin DA• 

zara dikkatini celbetmlyordam. Esa· 
ten fÜDeften yanmıf V8 eımerlet· 
miı yüzüm ve bilbaıu ıöjıllme 

yaptırmıı oldaiam remlci dilim•· 
leri beni ilk nazarda bir ecnebi
den ziyade bir yerliye benzetmiftl. 

Pahua banaı 
- Maul bizim bekir kulüp 

lerine biç rittiniz mi? diye sorda
iu zaman ıon derece heyecanla: 

- Hayır, Pahaa .• dedim Ve 
ıanları ilave ettim: 

- Sen çok iyi bilirsin ki biz 
yabancılan sizin yerliler böyle yer· 
lere sokmazlar! .• 

Pahua ba ıözün karıı11nda ıey. 
tanİ bir tebeHilmle fÜlerek : 

- Evet, biliyorum. Çilnkü ılz 

beyazlar ölümden, daha doiwa ta· 
birle vahıi addett ğinlz biz yerli. 
lerdea çok korkarsınız! dedi. 

Fakat ben sizi bu akıam bizim 
bekarlar kulübüne rötüreceiiml 

-Aman Pabaa .. rörmek ilterlm. 
Pabaa yine ayni tebe11ümle: 

- Maul dedi. Beo hemen bü . 
tün adaların bekar kulüplerini do · 
laşhm. Buralarda herkeı beni ta· 
nır. Fakat benim için artık bara· 
larda zevk kalmımııtır. 

- Bellil.. Sen Boha • Koba 
cemiyetine dahilılo. Ooan için bu 
kulüplerden zevk almıyoraao de
ii mi ?· 

Pıbaa buoao üzerine ıuıtu. 

Fakat yüzünde çok şeytani bir 
ifade vardı. Benim Halime cevap 
"Vermeden: 

- Mau, dedi. Y alaız beklr 
kulübüne rilneş battıktan ıoora 
rideceiirl.. Oradakiler iyice 1ar
boş olıunlar ki senin yabancı ol. 
duianu anlıma11nlarl., 

- Pekili. 

Hakikaten akıım rlloeı battık· 
tan ıoora Pabua benim yelken re· 
miılne relJi ve birlikte Pahaanın 
köyilne dotra yürümeğe baıladık. 

Polineaya adalarında o vakte 
kadar yalnız iıminl iıittiğim bu 
aık kulüplerine ilk defa rirebilme 
oio verditi tlddetli merak ve be. 

HiKAYE 1 T e b e r iki 
YAZAN : M. Çoban Yurtc~ 

lık kopardı. Zavallı maıam toıan· 
euk da bilmeden köyln y11ıoa 
ayd•. 

Ba yalan yanllf haber, k6yil 
altilıt etti. Taze ••linler , renç 
d•llar relin Aneyi t .. elllye çaht· 
talar. ihtiyarlar boyaa bllklk toıu· 
na kucaklarına b11tılar. 

Her biri bir cephede kalan 
otallar1n1n buretinio, fÖalerinin Yafl 
ile 1•tl• T oaanan 1ara ıaçlarında 
dindirdiler. 

Birkaç ründilr a1llamıyan Gill· 
ıilm nine cotlum, aılan Alim, diye 
'le dadaklarile bir kara hayali Ö· 

püyorm•ı •ibl ıarıkla1a 111ıklaya 
rözleriai dilnyaya yamda fitti.. 

Gelin At1• yatalata yattı. Ka· 
ra kaderli yetim Tosunun boynu 
iyice bllküldG. 

Bir evde bir canlı ceaaıe ya· 
tı1or. V anında da babadan yetim 
bo7oa bllkGk tombul bir çocak 
d&o&yor. 

• • •• 

Dönen esirler içinde Ali de 
vardı. 

Karaohks körtn Gıtlln• bir 
perde çekiyor. SDrller d6am6f , 
18aler keıilmlf, bacalardan ylkl•· 
len damıolar ehramlarını tamamla• 
yorlar. 

Gelin Ayşe ocaiı tütmiyeo 
evde ve mitil 1ataj'ında mam rl· 
bi yatıyor. 

Ali kapıyı \tarda, Açılmadı. 
ltıkııa pencereden baktı: 

- « Ana, an,.. diye Hılendl. 
Karanlık içeriden bir IHJ yeni dil. 
lenm•i• baılıyao bir çocak ıeıi 
ce.ap verdit 

- Bap bap, ba ba bı ... 
Ali koltak detn•iiae eyice 

dayanarak kapıJI omazladı. 
Gecenin aşıtı bacadaa lteri 

vuruyor. Ve at•piz ocakta ıo;ak 
bir kül yıjıaı fÖrllnGyor. Bir fO
calu 

- Mam maa maat. 
oı,. ıpaaı flpudatarak ... 

yecanım IOD dereceyi bulmaıtu. 
Fibakika Okyanus deoiziolo bu 

•ık adalarında aırf aşk, mahıus 
bu garip köy kulüplerini yakındaa 
ıörmek ve onun içinde yaşayanla· 
rı tetkik edebilmek son derece 
meraklı bir şeydir. 

Çünkü aşk içla karulmuı bu 
nevi köy kulüplerine Poliaezya a· 
dalanodan bqka dünyanın hiçbir 
tarafında teıadüf edemeuiniz. 

Ben kendi beaabıma ıunu iti· 
raf etmek mecbariy•tindeyim ki 
lnaan ister vahıl, iller medeni ol
IDD eier Polioezya adalarında ya. 
ııyorH yalnız yaşamaıma daha 
dotra tabirile ba •ık dünra11 lçtt· 
riıinde rol olmama11na lmkln yok· 
tar. ÇankD baranın iklimi ve rü· 
niln her ıaatlode e1eo 11cak H 

tatlı meltemleri in1anlar1 aık oba· 
larma Hvketmektedlr. Nitekim 
banan için Polinezya yerlileri ikU. 
mln emrine tamamlle mntavat et-

Bu nasal sulh 
,artıdır? 
-Baı tarafı birincide

milletleriodeo her hınrl biriıinio 

illiklili ve bütünlüğü için Sovyet 
Ra1yaya harp ilin edecekler. mi? 
O zavallı milleti müdafaaya koıo 
ıacıklar wı? Böyle bir ıeye inan· 
mık ve ihtimal vermek ıçid in••· 
nıo çok aafiyane düıüome1i lazım
dır. Sandan dolayı da böyle bir 
ıulb ıartıolD yürürlüi• rirebilece
iioe inanmamakta hakkımız vard1r. 

Kanaatimizce böyle bir aulb 
zorla tatbikat saba1ıoa rirdirilse 
bile ömrü pek luaa olacaktır. Ve 
diJnyada biç bir kuvvet dünya mil· 
Jellerini iltediği ıekillerle yaııt 

mai• hiç bir zaman muktedir ola· 
mıyaca"tır. Dilnyayı zoraki bir ni . 
a.am altında Jqatmata ne Mihverin 
aıkeri kudreti ve ne de demokra· 
ıilerin Mister Eden tarafından if .de 
edilen ilçlü diltlatora11 kifl rel
miyeceltır. tSa hakikati Miıli Şefi. 
mlz bu yılhk oatuklerında ders ah· 
nacak bir sarette rayet rüıel ve 
rayet canlı olarak izah etıoiıler· 

dlr • 
Onun için iki taraf ta salb 

ıartlannı düşünürken, plinlarken 
bilyük kilc;ük biltüo milletlerin 
hakkına, biJrrlyetioe, inetioefıioe 

dikkat ve riayet etmeyı d11t birlik· 
te dOıüomeli, birlikte plina kat· 
mahdırlar. Çilnkü ba dünyada ha· 
auru, ailkOna, ebedi barifı temla 
edecek ve aathyacak yerine ı•r 
ancak hakka, hakkaniyete, adale· 
te ve mQaavata dayanan ıulh ıart 
ları olabilir. Eier ba ıartlar tat· 
bikat 1&haııoa çıkarılmazta, yarın
ki sıılhtan da bir bayır beklemek 
bir hayal ıukutundan baıka bir 
ıey olmıracakbr. 

•• arıyor. 
Ali cebinden pörsümilı bir 

mum kibrit çıkardı. Günlerce ıl
ya11z kalan karanlık ev bir ııık 

yUzil rördO. 

Bir mitil yatak, tombul bir 
çocuk. Bir deri bir kemikten iba· 
ret buta bir vBcat ve keailen bir 

oef •• kelimeleri anlafıla:ıyan bir 
cümleyi tamamladı. 

- Alimmm ... Toıaoamm ... 
Horozlar öttl. Sllriller datıl· 

dı ... K&yOo mBeuioi sababaıa eaa-

nmda Nil veri1or 'le balkı cena• 
ur• davet ediJor. 

Gün atanrken berkeı fdnd 
biliyor kls &mrO iki rln ıOren bir 

saadet artık •becliJ•a karı topra· 
ia römillD1or .. 

••• 
Bir rtıa 1olamaa meurlata 

bitifdiji ·,.,... bir hayal rördll•. 

Tek ay•t• 8nrine kalktı. Mavlie
n .. inl lı:a7becletek dHtebia W•· 
fana aldata rlbl dllf til. Kaalalclane 

ma derinden bir löild ddlda. 

Dıklkalar ıettlkfl kOJdlafaa 
•kem• ilk ... tıethicle tlrdltl• 

tikleri için blJ 
miılerdir. 

Ben ve 
ne cloiru 
me düşü•f 
ber yürü ay 
rln hepiAyn•Jet. 
tık bıH' iıtih-bellet 
bir kar "dan ° ldekJiJd 

l ba rarlp o t 
lşttnı hakim olm-...-..ı-

ları dü:.anı edileo yeri 
rülilşle bir kızla Ç•plak 

_ (lada ktrmıa:ı reı 
. 'irer kuı ı.11...::.:lıl 

zıa med~eo ,._ ftı .dlll'J' • ,cı ..,• er ıkı ,., 
lenndekı )lrde ibenkU "'\ 
zlm ba J ve piıtio iJ, 
den biro çıplak erk ~J 
Onan lçi~de ilç d ~ 
dair bana ı1'n om 

- Niçin ~:_ap 

O, bu ıu~( 
ıaalar1 aolattı:v 

~ \jansımız na 
v~ ... ~an li an -1. 

na gelecek bil um 
bat ve sairenia 
nakli ve istifi depol 
vagonlara ve mavun 
törlere tahmil ve ta 
rimiz bir sene için m 
1Si l2/942 tarihine mü 
la günü saat (on altıda) a" .. .....__ 
ekıiltmeye konalmnştur. 

Tal ip olanlar her gün ajaa· 
sımıza müracaatla bu it lıa~· 
kandaki şartnameyi gör(R 
· 2814 lft. ,.,. 

Halkevi r~~d
ğindeıı. ı 

Evimizde ıenelik reıim ve 
fotoğraf sergisi 12/birınci ka· 
nun/942 cumartesi günü saat 
(l S) de açılacakbr. Eserler 
en geç 7 /birinci klnun/942 
günü hılkevine teslim edılmif 
olmalıdır. Fazla malumat al· 
mak iıteyenlerin evimiz bllro• 
suna müracaat etmeleri ilin 
olunur. 3-10 2748 

Zayi Tastikname 
Adana ikinci orta okuldan 

aldığım 408 nolu. tastikname-
mi zayi ettim. Yenısini alaca
ğımdan eskisinin hükmu olma 
dıtını ilin ederim. 

Adana çınarlı mahallesinde 
128 noh1 evde Ömer o;. 
Nurettin Albay 2822 

ba canlı hayalet kimdi ? 
Y aklaıtım. Ça~matııaı çaktı• 

ve tınıdımı Çocuklak arkad&fl• 
Ali. 

Sokaldam. Baktım. Heyhat 1 
Çenber 1akalıoa kır bile dilfmep 
baılamlf. 

Gelin Ayteıiaden teberik U. 
lan Toıaaana k .. ik dlainl J•Hllı, 
karaolıklan da yorran J•pmıf ai11-
ni ıöylB7ort 

Ug• ıelln kıuıuıı 
Uıa /celile di~l•tld 

V akıt11z adeate 11kiqaa iıM& 
ıarbk bekclal baba, ofaal ....._ bl; 
dert olda. 

latırapları•ı cUn&e,. dlllle,e 
oradan ı,,.W.-. NiaalDla lbeo;I 
blll kulaldan9daı 

., S. M•tdı ... ,_,,_ 

,, ··-6llHlı 1e1e,, ... 
,, N- hdertls 6.hgmı. 
,, u-. t••ıın 6•h~-' ........ 

-eo 
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~l.l.AV StNINASlnda 
BU AKŞAM 

!ki Büyük ve güzel Filaı birden 

-1-

A
~'e . . . Kahkaiıa . . ve Muıild .. Alamod Bir Operet l''" ... Eoder !eHdöf edHen Eğle•;: 

iam· Luna-f==== 
~ " ve danalı Cazip bir film 

" .... r lnıDE : Be!.lio operet Yıldızı 
r 1batı Akdt WALDMULLER 

• 1.::uı savaşının Paul Kemp 
b7:Jur) manda denizat - 2 -

~ ·1· . ~ savaş sı l'JÇ büyük Karakter Artistı 
'"uımızda ETER LORRE - BELA LUGOSi 

~~ . KAYSER Cazının iştirak ettiği ,...,.il, da, deom 
~ '.arın nastl:t•••••••••••••••••••••• 

:~::m~: :.~EYTANLAR I'= 
,.. lısanınd11,t 'l 1 

Muhamme-n 
bedeli 
Lira K. 

500 00 
500 00 
500 00 
500 00 

1500 00 
55 00 

4000 00 

4900 00 

3600 00 

BUGON 1 O B. Kanun 1942 

Seyhan Vaklflar Müdürlüğünden 
Cinsi ölçü mikdarı 

M.murabbaı 
Mevkii Sokağı vakıf ve tapusunun 

vergi No. Ta. No. 

Karşı yaka Misis caddesi 2/6 nisan 932t226 

" .. 3/8 .. 227 
,, 

" 4/10 •• 228 
,, .. 1/4 ,, 225 

Kara soku Siptilli caddesi 201 168 ada 54 parsel 
Eski hamam Taşçıkan 203/124 78 .. 1 " Şehir civarı Sultan sokağı 1/203 Mart 927 193 

" " 2/203 ti " 

,, 
" 3/203 

" " 

2000 00 Karşı yaka Yeni mezarlık 237 24 
" 150 00 arsa 40 metre San yakup Alemdar caddesi 133 87 ada 204 parsel 

150 00 dükkan 20 ,. ,, .ı 134 87 1, 205 tı 
Yukanda cinsi ve mevkilerile muhammen bedelleri ve sair evsafı yazıla (12) parça vakıf gayrımenkullerin mülkiyetleri 

peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. ihaleleri 23/12/942 tarihine raslayan çarşamba günü saat 14 de Seyhan vakıf· 
lar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin her gün ve isteklilerin temi· 
natlarile birlikte ihale günü vakıflar müdürlüğüne müracaatlara ilan olunur. 2796 10-19 

,..,a....,_ •ftakl t "Musiki, Esrar, A7k ve Heyecan fılmi. -- .......... ~ ............................................... ~~ 

Bn Mevsim intihap ettiği en heyecanlı vo en büyük filmlerinden 
Pek Yakında birini takdim ediyor Beyaz perdenin üç meşhur şahsiyeti 

...... ıa o barti' Q O •••••••••••••••••••• PAUL MUNİ 
mı :tr· D KT R Son senelerde bir sşi, bir benzeri daha Yaratılamayan en meşhur BORIS KARLOFF ve GEORGE RAFTT 

L"l~ı-~-. A. M ELı• K Yıldızların iş t irak ettiii Milyonların harcandığı ve üç senelik Tara(ından mlslıne ender tesadüf edilen bir heyecan ve meralm 
-rJD Bir çalışmanın 2ayretlle vücude getirilen ve geçen Harlcnlade bir mevzu çerçivesi dahilinde Yaratılan 

.c;;~.~~~k Mesane, İdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu Mevsimin en büyük filmi olarak: Altın madalya Kazanmış olan 

Ta afından mlnsı DEM ı· R TAÇ Harko~n paşa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
'8lt katında Hastalarını kabul eder. 

........................................ _ ... 
ASRI Sinemada 
SUVARE. BU AKŞAM SUVARE 

8,30 8,30 
Bu senenin Şa heserlerindeo yarattığı Liomel barrymore 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

CEZANI ÇEKECEKSiN 
Oilooo haydutluğa sevk eden bir baba tabanca kavvetile hayat 

mücadelesi içtimai yaraları r.eşterliyen bir mevzuu aşkın aşkla 

mücadelesi İLAVETEN : 
umumi arzu üzerine bir kaç gün dah!l gÖ3terilecek harikalı 

SONY A Henle - Ray Miland 

( GECE GÜNEŞi ) 
BUGÜN gUndUz Matinede 

Gece Güneşi - Kralın Hazinesi 
··------------------------------~ ..... --PEK Yakında: HEOY LAMARR JEMS Stvıart 

AŞK YILDIZI Şaheserinde 
............................................. 

KADIN ONOOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesilt 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 

süslemekteyim. 

ADRES : Has1r pazar1 mahallesi No. 261 1 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A. 
E. Komisyon Reisliğinden : 
Hac• kırı taş ocaklarından 2000 m3 taşm ihzarı kapalı 

zarfla -ı3/l 2/942 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek Ü· 
zere eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6000, muvakkat teminatı 450 liradır. 
Taliplerin muayyen saattan bir saat evveline kadar nüfus 

teskeresi ve bu gibi işleri yapda~ağına ~air alikadar makam 
ların birinden alınmış bir vesika ıle komısyon reisliğine mÜ· 
racaatları lüzumu ilin olunur. 2793 1·5-to.ıs - ---ÜROLOG Operatör 

Dr. TAHSiN ERNART 
Meoıleket Hastanesi Böbrek idrar yolları ve Tenasült hastalıkları 

milteha11111. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 
apartmanı No. 11 Hastalarını kabule ba,ıamışt.r. 2787 

1 - • ---
........ !!!11!1!!1!!!!!!!!!!!!9!!1!111!1!!!!!!!!!!!!!!!---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1! 

imtina S.bibl ı CA~IT Of{Aıt 

.Uı ,._.,., Mldltlr A•ıka• 1 
RHat YAV!ROCLU 

Bı•04•t• ,., t BUGO.N Mttblıt 

ır lbJJ R IJ< Ç lE ~ ~~ lblC:IJ 
.. 

Muazzam ... Mubteşem ve emsalsiz şaheseri takdim edeceklerdir, 
Kanlı ihtiraslı harkulade Sergüzeştler .. Şövalyelik 

Devrinin en parlak Cf'ngaverlik sahnelerile dolu olan bu 
Harika film Biitün Seyredenleri merak ve 

heyecana düşürecektir. 

DiKKAT : ilk gece verilecek Şeref Gala•ı için 
Biletler bugUnden itibaren satllmaya başlanacakbr. 

DOKTOR 
Tuırguit S@Y<elr 

Hergün Hastalarını Hükfimet Civarı İstikamet Eczane1I karşısında 

çıkmaz sokak içinde oo 121 de kabul eder. 
Haftanın Sah ve Cuma güoleride öğleden sonraları fakMere mec· 

cani bakılır. 

2355 
.................................. -................... . 

Ziraat mektebi Müdürlüğünden 
l - Ziraat ve makinist talebeleri için beher çiftinin ınu· 

bammen bedeli (1750) kuruştan 169 çift siyah iskarpin 9/12 1942 
tarihinden 23 l 2, 942 tarihine kadar oçık eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 23/12/942 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 da hükumet binasında ziraat müdürlüğünde toplana· 
cak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3- İstekliler cuma ve pazardan made hergün şartname· 
yi ve iskarpin nümunesini mektep müdürlüğünde görebilirler. 

4- Taliplerin % 1,S nisbetinde dipozitoları ile meıkiir 
gün ve saatte komisyona müracaatları ilin olunur. 2819 

10-15·19-22 

. Cumhünyet fabrikası müdürlüğünden : 
Fabrik.tmdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu· 

ğundan her gün çı rçırlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha
fazaya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 
müşterilerimizden çiğitlerini nihayet 5 güne kadar başka ma
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksi takdirde S gün için
deki fiyat ilzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satı§ bedeli 

üzerinden çiğitlerini nakle tahvil edeceğimi ilan ederim. 
2812 8-9-10-11-12 

Türk hava kurumu Mersin 

şubesinden: 
Mersin bölgesinde bu yıl toplanacak olan kurban derileri 

ve baraakları müzayede ile satılacaktır. 
Müzayedeye iştirak edeceklerin Türk Hava Kurumu Mer· 

sin ıubeai ınüzayede komisyonun• mUracaatl•rı ilin olunur. 
2820 

ALKAPON 
::::( YÜZÜ DAMGALI ADAM ):::: 

Habaset ve Haydutlu&"on ika ettiği faciaların en tüyler ürperticisi 
insan hav.sah ve zeka9ının erişemi~eceğ'i kanlı ihtiras ve 

Cinayetler... Yılmaz ırangaster cesaretinin gaddar ve helecanlı 
Timsalı . . . Bütüıı seyredenleri sonsuz bir merak ve 

Heyecana dü,ürecek Ş3heserler Şahemeri 

ü lb. A ~~ ir ~ N : 

KANLI KELEPÇE 
Heyecanlı bir polisiye filmi 

ZORONUN İNTİKAMI 
BUyUk SUrUvenler filmi 

, ........ ~ ........... ~ .................................... ~~ ..... 
Asliye ikinci hukuk 

mahkemesinden: 
Dosya no. 1259 Adananın Emırler maliallesinde 1 nolu 

evde Mehmet kızı Huriyenin Istaobulda Şişlide Miko apart· 
manında birinci katta iken şimdi mahalli ikameti meçhul Hü· 
seyin oğlu Mehmet Saim Tin aleyhine açtığı boşanma dava· 
sının yapılmakta olan duruşmasında davalı namına çıkarılan 
davetiye bila tebliğ iade edildiğinden ilanen davetiye tebli
ğine ve duruşmanın 11. 1.943 pazartesi saat 9 a talikine karar 
verildiğinden davalının o gün ve saatte mahkemeye gelmesi 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin olunur. 2821 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1- Adana Misis yolunun 23 üncü kilometresindeki üç 
metrelik menfezin ayak temellerinin tahkimi ve radiye inşaatı 
(2055) lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 24112/94/. tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda Viliyet Daimi encümeninde yapılacaktır • 

3- İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na· 
fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (lSt) lira (13) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarına dair bonservislerile iki fotoğraf bir adet (50) ve 
bir adet (15) kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk uçak 
pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaled;n üç gün evvel 
vilayete müracaatları lazımdır. 

2811 6-10-15-20 

Malatya bez ve iplik fabrlkaları T. A. S • 
Adana çırçır ve Prese Fabrikasından: 

Çiğit Ambarlarımızın dolmuş bulunması dolayııile fabrika• 
mı~da çiğitleri bulunan saym müşterilerimizin bir hafda zar· 
fında çiğitlerini kaldırmaları aksi halde yanma tehlikeıi me""' 
cut olduiundan vukua gelecek hasardan meıuliyet kabul et· 
meyecetimiz gibi bu hususta yagacatımız maarıfl•na mDıte• 
tiye ait olıcatnu fimdid•D ilin e)'leriı;. 2813 8·10•1J 
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