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Yaman bir hırsız 
Şebekesi ortar• 
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(Yazı•• ikincide) 

lava/, Tulonhô.- 1 Tun s Oniinde Mihver 
disesinden mes- dış iidafaası. yarıldı 

ul tutuluyor! Birinci ~giliz 
Hitler, Tulon müsebbiplerinin süratle muha· ordusu mayo 
kemesini emretti; bir çok kimse tevkif olundu 

- Ankara 2 (R. G) - Madrld 
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A m I• ra 1 bir anlttına emrini alarak Fransa· 
da b11lunma\ttad1r. Laval, Fran11z 
orda1anan terblai &zerine aıkerlik· Dar 1 an t•n ayrılan batan t•koikcn ... Al· 

Vaşingtona gitmek 
istedi; Amerikalılar 
bu ziyareti tervic 

etmedi 

manyaya git•ek için emntmlftlr. 

' 

Dolatan rivayetlere göre, Al· 
manlar Lsvaldan da meaaan de• 
iildirler. Parlı radyoı•, Talondald 
donanmama kendiıinl bahrmuın· 
daa Lnall da •tHI tatmaktadır. 

Soa,.t radyo.anan yarımına 

ı&re. Hitllr, Taloa hadlllli •I· 
.....,pbrWa .Uak••••I ...t· 
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Almanlar lzerte -
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A~k~ırOök 1 
Doğuda 1 

Alman ordusunu 
bekle gen zorluk 

1 

L ----· Henüz büyük Sovget muvaf Jakigetlerinden bahsedil· 
mese bile Almanların sağ yanlarında bügük zorluklar 
karşısında kaldıkları söz götürmez. 
Balcalım bu gaman ordu, kendisi kadar gaman harbeden 
düşman karşısında arazi vaziyeti itibarile sağlam olmı· 
gan sağ yanını, müdafaa kudre~ile tutabilecek mi? 

Soiuklarla beraber ve fa· 
kat daha karakış gelme-

den Sovyet Ba~ komutanhiı Şark 
cephesinde taarruzlara başlamış 
buluouyor. 

Sovyet ve logiliz kaynaklarm• 
dan gelen ilk h~bcrler Almanlarm 
Kafkuyada, Staliograd önünde be 

zlmete uiratıldıiından, Don kav· 
ıiode Kalaç şehrioio reri ahodı. 

iındao bahHdiyor. 
Bu buıuslarda elimizde henüz 

kati ve müıpet rakamlar yoktur 
ve biraz ihtiyatlı davranmak lazım 
reldiğ'i kanaatindeyiz. Ancak şu· 
rasını da kabul etmek lazımdır ki 
bahsi geçen yerlerde Alman ordu 
ıunun vaziyeti bayii güçtür. 

Almanlar büyük planlar ve 
1 hedefler göz önünde tutarak bu 

yaz taarruza geçmişlerdi Sovyet 
orduıunu kıımen veya tamamen 
imha ed~relı: biç değilse Şarkta 
Volraya, Cenupta Kafkas silsilesi· 
nin cenubun& varmak istemişlerdi. 
Bu suretle cepheleri Volga ribi 
reçilmesi çok fÜÇ geni, bir su 
miniine, yanları da Kafkas ıils i 
lesi ribi aııılmaz bir dat silsilesine 
dayanacak ta. 

Daha ileri gidilerek Orta Şark 
ta .arlı:ılmasa bile bu asgari he
defin elde edlleceii zannediliyor
du • 

Çünkü hiç değilae Kafkasyay, 
ml\dafaa edecek ordu ününden 
çok a:ıalı.laşmı, ve ten cephe ile 
harp vaziyetine düşmüş bulunuyor 
du ki, bu sebepten olsan Alman
ların hedeflerine varmaları birçok 
kimselerce mümkün rörünüyor

du. 
Vakıa Almanlar bir taraftan Staliog 

radda Volgaya, öte yandan Kafkaı 
ıilıiluinin şimal yamaçlarına vasıl 

oldu tar. 
Fakat bu hedefe ulaşma ev• 

vell çok geç vaki oJda, ikincisi 
de hedefin bir kısmına varıldıktan 
ıoara fazla insan ziyanından ola
cak garib bir takals1zlhc baş gös. 

terdi. 
Aylarca muhareye rağmen Al 

mantar yalnız Stalioırad çevre~in· 
de kaldılar. Ne şimale, ne de ce· 
nııba urlı:abildiler. Volga boyuou 
tutamadılar. Hazer denizine ulaşa· 

madılar. 
Cephelerioi boylu boyunca en 

tabii ve kuvvetli mini olan Vol· 

raya dayayamadılar. 
Hele Kafkaslarda Grozni ribl 

Rnıyaoın ikinci derecede mbhim 
bir petrol kaynağt01n elli kilomet · 
re kadar yakınına l'eldiler det el• 
)eri uzarıp buray1 iaral edemedi· 
)er. 

TuapH gibi Karadenizdeki 
Kızıl donanmanın en mühim Usaü· 
nüo 20 kilometre ötesinde kaldı· 
lar. Kim ne derse desin askerlik 
ve ıtrateii ilmi ba kadar ilerledik· 
ten, bu kadar hedefe yaklaştıktan 
sonra bu en can alacak noktaları 
itrali « iıtememeii :t kabul ede. 
mez. 

Bıı olu olsa çok tiddeıli Sav 
1et ınildafaa11 ve Alman saflarıa• 

1 daki bOyllk kayıplar dolayi11lt1 bir 
durılamadıa, bir lktldar11zhktı11 

Jl•ri ı•Jebllit'ı 

A imanların taarruzda asgar'i 
hedefleri olsan elde ede

momeleri yalnız kazançlarını tah
dit etmiş değildir, fakat ondan da 
ha mühim olarak Cenup kanatları· 
nın sailam blr müdafaa cephesi 
tesis edememeaioe de sebep ol. 
muştur. 

Büyük f edakirlıklar ile bu yaz 
kazanılao Vorooejden aşağıdaki 
Doneç, Don ve Kaban bavzalan 
ilerisinde bulunan Alman müdafaa 
hatları hiç de sağlam dorumda 
değildir. 

Ne büyük tabii manilere da· 
yanmış•ardır, hatta ne de Kafkas· 
ya ile V"lga boyandaki mevzilerin 
arasında esaslı bir irtibat tesis et· 
mişlerdir. Volgaya varılan tek nok
ta, Stalfograd sipsivri bir çıkıntı 

teşlcil etmektedir. 
Bu gibi yerlerin müdafaaıı 

\ 
güç oldui11 l'ibi binlerce kilomet· 
re tutan muvasale yolları üzerin· 
den buradaki harp faaliyetini ol· 
duiu gibi tutmak da çok müşkül
dür. 

Hülisa; ba yazın bilyilk feda-
karlıklarla eılde edilen ilerleme ta
arruzıından beklenen faydayı te-
min etmediği gibi çok: l'eniş bir 
sahaya yayılmak ve hiç bir tabii 
mania dayayanmamak dolayıılle 

müdafaayı da aailamlamıştır. 

Diğer taraftan her ne kadar 
Kafkas petrollarmdan İs· 

tlfade Sovyetler için çok güç bir 
şekle rlrmiş ise de henüz Baka 
ve Grozni Sovyetlerin elinde ba· 
lunduğu, Almanlar Hazer denizine 
de inemedikleri için istifade imkdn· 
sız bale de relmemiştlr. Hayli uzak 
yollardan, Türkistan üzerinden ve 
Vo?ganın şarkındaki demiryolların· 
dan istifade edilerek Kmlorda 
kendisine yetecek miktarda petrol 

temin edecektir. 
Buna lı:arıılık Şimali Afrikada 

logillz ve Amerikahların Akdeniz, 
Franaa, ltalya ve Afrik:aya ayrıca 
kuv ~et ayırmalı: zardretinde kal-
ması hem Sovyet başkoıııutanhğına 
Omit vermiş, hem de en mühim 
hedefleri ele geçirmek. için büyilk 
ihtiyatlara sahip olmayışı Grozni 
ve Tuapse öoünde duralamasıodan 
anlaşılan J..lman başkomutanı feoni 
kıtalarını biraz daha yaymaia, yeni 
fedakarlıklar ve yeni fayretler 
röstermei,, mecb11r bırakmıştır. 

Bu vaziyet karşısında bizzat 
' Al.ı.anlarm bu yaz aldık· 

ları reniş sahaların büyü~ bir kıs
mını bırakarak Don nehrine kadar 
çekilmek lıtemelerl bile mümkün· 
dür. O takdirde ise Sovyeller Kaf· 
kas potrol kaynaklarilo doiradan 
doiruya ve kısa irtibatlar temin 
edeceklerinden bu hal Kızılorduoun 
kudretinin bittekrar artmaıı de· 
mfktir. 

HenUz büyük Sovyet muvaffa· 
kiyetlerindeo bahsedilmese~ bile 
Almanların aağ' yanlarında bUy~k 
.ıor luklat karııaında kaldıkları soz 
rötürmez, Bakalım bu yaman ord~, 
kendisi kadar yaıııan harbeden duş. 
man karııısında tırazi vaziyeti itiba· 
rile sağlam olmayan aai ranı~ı, 
ıııüdafaa kudretile tutabilecek mı? 
Sonra geçeo ıene büyük taarruz 
kudreti röıteremiyın Sovyet or· 
duıot bu 1ene elde ettiii tecrüb~· 
letle bu kudreti fÖaterebilecelc mi? 

BUGON 3 B Kanun 1942 

i-

~~~ 
Bir elle yazılan 

daktilo makineleri 
Daktilo makinesi, gittikçe dün· 

yanın her tarafına yayılmak· 
tadır. Avrupada Orta tahsil renç 
liği daktilo makinesinde yazmaiı 
öğrenmeden mektepten çıkmaz. 

Daktilo makinesi yanında Av· 
ropada ve Amerikada stenoirafi 
yazısı da çok teammüm ttmiştir. 
Bütüo yüksek okullarda talebe, 
ba kısa ve kolay yaziyle not 

tutar. 

Stenoğ'rafi yazııııoın da dak 
ı;Jo makineslle yazılmasıoı tetkik 

1 
eden Alman steuoğrafya enstitü
ıü, bir elle yazabilecek yeni bir 
daktllo makinesi yaptırmıştır. Bu 
bir elle yazılan daktilo makinesi, 
harplerde bir elini kaybeden mu 
hariplerln işine çok yarıyacaktır. 

Bu malı.ine ile yazmajı öğrenmek 
üzere .. Almanyada tek kollular 
için kurslar açtlmıştır. 

• 
Finlandiga· 
dan2000 ge· 

Finlindiya, 
hTt1ızlık yapıl· 

mayao, hapis 

g ik "-alınmı1: hanesi olmıyan, 
r ,,., nakil vasıtaJa· 

rında biletçi kullanılmadığı için 
, berkesin rideceği mahalle kadar 
ücreti kendiliğinden bir kasaya 
bıraktığı bilinen bir memleket 
olarak: tanınmıştır. 

Muharebe başladıktan sonra 
bu memlekette de hırsızlık vaka
ları görülmektedir. Helslokiden 
bildirildiğine ıöre, Laponlar kra 
h Aslakim, 2000 şimal geyfiiııin 

çalındığını, Fin hükGmetlne bil
dirmiştir. Şimdiye kadar bu; Fin· 
landlyada en büyük l'eyik hırsız· 

lıiıdır. 
Çalman geyik silrüsünün mu

baf ızlarının bildirdiklerine göre, 
geyikleri çalanlar Norveçlilermiş. 
Hırsızlar, geyik sürüsünü Norveç 
hududuna doğr11 kışkırtıp kaçır· 

mışlar. Bu esnada muhafızlarla 
hırsızlar arasında ıilab teatisi ol. 

muştur. 

Sahibinin elinde hilen 700 
geyik kalmıştır. Pollıt, çalınan ma· 
hal olan F.nonte•ıte tahkikata gi· 
rişmiştir. 

Cezaevlnden kaçan bir 
mahkQm yakalandı 

941 senesi içinde Karabük 
yeni cezaevinde 12 sene 10 ay 
hapse mahkOmen yatmakta iken 
cezaevinde birisini de yaralıyarak 
kaçmış olan Malatyalı Ali Güveu 
zabıtaom hüviyet tetkiki esnaıında 
yakayı ele vererek alt olduğu mı~ 
kama teslim edilmiştir. 

}·_> DAH,İLİ . HAB E.RLER ·. 
'\' < . . : . 

Yaman Bir Hırsız 
şebekesi ortaya çıkarıldı 

40000 lira kıymetinde ma-\Çiçek hastalığı 

nl•ıatura eşyası çalmışlar SH~~f~=ı c!n~::. 
- Yakalanan elebaşı, şe- -

bekenin bütün marifet· 
- lerini itiraf etli -

Zabıtamız iki güodür mühim 
bir hırsızlık vakasile meşırul olmuş 
ve yaman b:r hızsız şebekesini ele 
geçirmiştir. Alpullu şeker fabrika· 
sıoın il.asasını soyan, bir çok ticari 
eşya çalan ve şehrimiz p:ısta ida· 
resioe golen kolileri aşırao bu şe· 
bekenio elebaşısı Ahmet Menekşe 
iıminda biridir. 

Hırııız aslen Edirneli olup Ur· 
fada bindirilmiş taburda askerJik 
yapmakta iken firar etmiştir. Al· 
pullu şeker fabrlkatında bekçi Ha· 
saoın üvey ojludur. 338 doğam 
ludur. Askerden firarıoı müteakip 
üvey babaınoıo yanına giden Ab· 
met, fabrikanın kasısından 4500 
lira çalmış ve bu paranıo bir kıs· 
mınt arkadaşı Çankırılı Hüıeyioe 
vermiştir. 

Hadiseden sonra Adanaya l'e· 
leo Ahmet, iki gün önce şüpholi 
bir vaziyette dolaşırken görülmü,, 
zabıtaca hüvizeti tetkik edilmek 
istenmiştir. Bu inceleme sıraıında 
Ahmet Meoekşanin nüfus ldlgıdıo. 
da tahrif oldıığu anlaşılmış ve tah· 
kikat derinleştirildikçe ali ındao 
Çapanoğlu çıkmağa başlamıştır. 

lık ıorroda, Alpullu şeker fabri
kasının çalınan paraları ittiraf et· 
tlrilmiştir. Bu yaman hırsız çaldı
ğı paradan 1200 lirasını arkadaıı 

Hüseyine verdiğini ve Hüseyinln de 
muhtelif cins ipekli eşya satın ala~ 
rak Çankırıya gittiiini söylemiştir. 

Ahaıedin yahp kalktığ'ı Cey. 
harı otelinde araştırma yapılmıı, 

bir sandık içerisinde 4000 lira kıy· 

metinde caket, p'ntalon, tola, as· 
tarlık bez ribi bir takım eşya bu
lunmuştur. 

Araştırma biraz daha genişle 
tilioce, bazı eşya çuvalları ortaya 
çıkmış, Üzerlerindeki mkrkalardan 
bu çuvallarıo lstaobulda ve diier 
bazı şehirlerimizde bir kısım tüc· 
cari müeHeselere ait olduiu sn· 
)aşılmıştır. 

Suçlu sık ışhrılınca , çaldığı 
eşyaları Adanaya hayvan almaia 
relen Emirdailı Silleyman ve Tev. 
fiğe sattığını söylemiştir. Bu ifade 
üzerine Emirdağlılar tarafından 
satın alınıp memleketlerine gön-

derilmek için Antalya aobarına 
teslim edilen 40000 lira kıymetin· 
deki muhtelif cins manlf atura eıı· 
yası aobardan reri alınmıştır. 

Tahkikat neticesinde, bütün 
bu eşyaları:J Yeni istaıyondan poı 
ta idaresine koli olarak gelen pa· 
ketleri potta kamyonuna taşımak 
bahanesile aşırıldığı anlaşılmıştır. 

Suçlu, Mersinde henüz hüvi. 
yetleri tesbit edUemiyeo arkadaş

Jarlle beş harsızlık vakau daha 
yaptı(ını, Malatyada Palas otelin. 
de yatmakta olan bir şahsın 200 
lıraıını ve Antepte de Yıldız ote• 
Unden bir bavul çaldığını itiraf 
etmiştir. 

Şebeke zabıtamızca ehemmi· 
yetle takip edilmektedir. Şebeke 
ile ilgill diğer şabıııların da yakın· 
da meydana çıkarılacakları muhak· 
kalı: görülmektedir. 

~~-------------------------------------------------
TUrk Milli futbol takımı 

Pe,teıe çağ1rıldı 

Ankara 2 (Huııuıi muhabiri· 
mizdeo) - Macar fotbol f ederas. 
yonu lstabul bölgesi vasıtasıyle 

Türk milli takımını Peşteye davet 
etmiştir. Bu davetin kabul edilip 

edilmiyecegi henüz malam değil· 

dir. 

Emniyet mUdUrUmUz 
nltanlanıyor 

Adana kıı. lisesi Türkçe öğ. 
retmenl Bayan Güneytürk'le Vill· 
yetimiz emniyet müdürü B. Muhsin 
Gölı:kaya'nın önümüzdelti cumartesi 
günü ııaat 17 de Halk.evi saloı unda 
nişanlanacaklarını memnuniyetle ha· 
ber aldık. Şimdiden tebriklerimizi 
sunar; ikisinin de mesut ve bahti· 
yar olmalarını dileriz. 

fark viliyetlerinde sıkı 
tedbirler aldı 

Ankara 2 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Çiçek hastalığı hak· 
kında alakadar makamlardan aldı· 
iım malOmata göre, hastalık hiç· 
bir tarafta salgın halinde değildir. 
Cenup hudutlarımızdan ve buı vi 
liyetlerden &'elen bir kaç şahsın 

temasları neticesinde lıtaobalun 
Fatih semtinde 8 - 10 kadar va• 
ka çıltmıştır. 

Hükumet üç aydanberl cenup 
ve şark vilayetlerimizde gayet sıkı 
mücadele tedbirleri ıtlmış ve mem 
leketin diğer yerlerinde hastalığıo 
yayı\masıoı önlemek üzere bütün 
mektepler, diğer topluluklar ve 
halkın aşılanması için sıhhat mü· 
dürlerine emir verilmiıtir. Şim· 
diye kadar yüzbinlerce kişinin aşı· 
landığı bildirilmekte, aşılanmamış 
olanların behemehal aşılanmaları 
tavsiye edilmektedir. 

kömUrden tasarruf için 
allnacak tedblrler 
Ankara 2 ( Huıusi muhabiri• 

mizden ) - Kömürden tasarruf 
yapmak maksadile rktisat vekil•· 
tinde, vekalet mümessillerinin işti· 
riklJe kurulan komisyon tetkikleri· 
ne devam etmektedir. 

Hazırlanacak proje vekilliğe 

sunulacak, ileri sürülen tedbirler· 
den muvafık görülenler kabul edi· 
lerek tatbikatına geçilecektir. Bu 
arada bütün şehir elektriklerinin 

saat 10 da söndürülmesi meaai 
müddetlerinin tahdit edilerek dev· 
let dairelerinde röndüz ç . lışılması 
hakkında ıöylenen sözler bir de· 
dilı:odadan ibarettir. 

Bu ve buna benzer tedbirlerin 
ne dereceye kadar tatbik kabiliye· 
ti oldniu bonüz tatbik safhasıoc.Ja 

dır, verilmiş bir karar yoktur. Di· 
ğer taraftan Munakalat vekaleti 
trenlerdeki izdihamı azaltmak 

maksadile çareler aramakta , 
tarifelerde , bilet fiyatlarıoda her 
hangi bir ce(işiklik yapmak mak · 
sadile bu izdihamın kaldırılmasının 
ne dereceye kadar mümkün olaca· 
iı ara}tmlmaktadır. 

f '•ıtsanıo Marsilya şehrinde Leon Fougerau 
adında bir kunduracı, artık ihtiyarla· 

dıj'ı için birkaç aene evvel iıtea çekilmiş, dük· 
kAnmı başk111na devrederek Paradis (Cennet) 
sokağında bahçeli bir eve yerleşmişti. 

Çizme mütehassısı geçen yaz da balık avı 
için Marsilyadan ayrılmış, dağlarda Dirne cİ· 
varında, Dou ırmağının yaptığı şelalede ala 
balığı avına başlamıştı. 

miştir. 

Banlar bulunan iki altından birini almışlar, 
diğerioi çizmeCİJe bırakmışlardır. 

Leon Fougereau çizme miltehusısı idi. 
Kırk setı.,den fazla yaptığı çizmeler biçiminin 
güzollij-i, dayanıklılığı ile şölıret kazaomıştı. Fo. 
ugoreau kırk sene zarfıoda bir kenara epeyce 
para koyduğu gibi dükkioıoı devrettlii zaman 
da eline bir kaç bin lira reçmlşti , 

Bunun için ihtiyarlığını rahatça geçirmek 

istiyordu. 
Çizme mlltehaHısinın iki bOyük merakı 

vardı: Bahçe ve balık avı ... Evinin bahçesinde 
türlü türlü çiçekler, sebzeler yetiıtirir, horıün 
bunlarla aıeırul o!ıırdu • Yazın bir müddet 
için bahçesini bırakır, balık avma riderdi. Fa· 
kat balığı der1izde deiil tatlı suda avlamaktan 
zevk alırdı. Bilbııssa şelilelerde bulunan ala 
balıkların avına harılırdı. Fouıeteau bu av 
için darlara çıktıiındao ayni zamanda havı 

tebdili l apıyordu. 

Bu seoe kurak geçtiğinden su azdı, ırmak 
ancak diz kapaklarına kadar geliyordu. Fou· 
gereau oltasını atarak balık beklerken suyun 
dlbiode parlak bir cisim görmüştür. Bu cisim 
hareket etmiyor, olduiu yerde duruyordu. Çiz. 
me mütehasılısı merak ederek uzun müddet 
bakmış, fakat bu cismin ne olduğunu anlaya· 
mamııtı. 

Buoun üzerine ayakkabılarına çıkarını~, pa
çaları sıvamış ve suyun içine l'lrerek parlak 

dsmi almıştır: 
Fouırereaa elini sudan çıkArarak baktığı 

zaman bunuıı bir aldın pıra olduiunu fÖrmüş. 
tür. Evet, sapHrı, tatlı sesli bir altıol ... Çizme 
mütehassısı bunun ücreine elile kumları biru 
karıştırmış, bit altın daha bıılmuştar, 

Fougereau bir par~a daha uğraşmış, fakat 
başka altın bulamamıştır. Bıınu üzerine tekrar 
çoraplarını, ayakkabılarım g-iymiŞ, kasabaya 

dönerek keyliyeti alakalı m•kamlara bildir • 

Bulunan altınların nasıl bu nehrin autarıoa 
karıştıfır1ı anlamak için 1815 senesine dönmek 
lazımdır. 1 mart 1815 de Napoleon bin kadar 
maiyeti ila Joao körfnine çıkarak Digne üze· 

• riae llorlemeğe başlamışh. Kendisini 3 milyon 
franklık altın para taşıyan katırlardan ınürek· 
kep bir kafile takibediyordo. 

811 kafile dört mart gecesi Arızalı bir yol· 

da ilerlerken katırlardan birinin ayağı kaymış, 

hayvan ıırtındaki 10 bin altın ile ıuya yuvar· 

lınmııtı. 

Gece iki saat hayvan aranmış, fakat btr 

türlü izi bulunamamıştır. Kafile acele hareket 

etmek mecburiyetinde bulunduğuodan daha 
fatla bekliyemeoıiş, yoluna devam etmi,tir. 

O tarihten sonra yirmi !lene hep bu küçük 

hazine aranmış, fakat bir tUrlü bulanamamış· 
tır. Şimdi bir tesadUf buoon izini meydana ç•· 
karııu9tır. 
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Zenginlik ayıp değil , 
harp kazancı suçtur 

Yazan 
Necmed-

Varhk vergisi 
nio, bazı kim· 
ıeleri iki ba. 

kımdan kuşku-
._d_l_n_S_•_d_•_k __ landırdığını gö-

rüyoraz: Tam varlıklıyı bulmak 
kolay olmıyacaktır. diyorlar. Kıyı· 
da köıede ıinmlş türediler milyon· 
lar kazandılar, fakat oe bankada 
huapları var, ne hın, ne b11mam· 
ları. Bu bir. 

Görünüşte iş yapıp pıra ka· 
ıanmış sanılan eıki, namoı!o tüc· 
car da var ki komisyonların İsa· 
bet.iz bir takdiri onları yakabilir. 

O kaşka gibi bu kaygı da 
yer1izdir. 

Bu tefer, öteki vergi kanan· 
larında olduğa gibi, sık dokuyup 
ince elemeden, uzun uzadıya hesa· 
bı kitabı yoklamadan, dükkana 
yazıhaneye bakmadan keıtirmece 
ahnına11, ayaK üıtü milyonerlere 
biç bir kaçamak yolu bırakmamak 
içindir. 

HükOmet biliyor ki maiazası 
defterleri olmadan, sadece aj'IZdan 
birlbirine satarak zenain olmuş, 
adı sanı bilinmez vurıuncolar var. 

Gene hükOmet biliyor ki mil. 
yonluk vorrun kazançlarının ver• 
flsl, kazanç verfili kanununa VO• 

ralunca, bazen bir odacının kazanç 
vergiıloi aşmıyor. 

Hükumet anladı ki pahalılığı 

yapan, halkı 11kıotıya düşüren, 

milli miidaf aa politikamızı zayıfla. 

tan sebepler arasında, bolca para 
toplamak bırıı büyük yer tutmuş· 

tur. 
Bilyük kazançları, ba sefer, 

bil..ıa kapmaklaz, oldata r•de 
Jakalamak, ba kazançlana ne ya· 
pddıitnı, neye 9evrildltfnt, n•reye 
•öndsihliilni tormadaa deier •er
riainl alabll .. k için, bilkOmet bu 
kuaou yaptı. 

Kqka kaaanların r•nlt ellı 
tll1 adllet 9erçevHinden 11yrdma
JI çok iyi bilenler, bu ıoıyal adi · 
let klnanunan ıak" ıu fÖlüraea, 
çünkü takdire bath sert bnklim· 
lerlndea yakaJı ltartaramıyacık· 

lardar. 
Hiç ılpbe yok ki kuançlar 

ince, uan arqtarmalarla •eydana 
çıkanlıyor. Me•leketia, niıpet• 
dar it çevremlnd• büyük kazanç· 
lar rlzli kala .. r. Piyatada kerk" 
birbirini bilir, bilen bilmeyen• h ,_ 
... öiT1tlr. 

Anımm bir tttlak Sellmlyl ha· 
yallerinden aymyor. Uğ'alt•ıa_bey 
ninin içinde dönen rotatif, nefui 
darauı bir tıknel• •ibi ıuayor. 
Makine dair•inia beton döı-• 
Iİnde kota .. n ayak ı..ıert .• 

Radyo- Telefoaaa oparlörü
nl nihayetla• kadar ıçarak aakiae 
tefin• haykırı* 

- Ne .. r? Ne oluyor? Bir 
kaza •ı? 

Cevap bıklmeed•, odadan far. 
la1arak laf ...Uvınlere atıbyor. 
an karaabk koridorda bqm&ret. 
tiple toılaııyorlar. ihtiyar adam, 
heyecan ve telif tan ıolayor; ıan•ır 
ıu .. r tltnforı 

- Rotatife bir karban daha 
verdik, beJI•-

- ~ -? 
- S.W..ttin'in IOI kola ... - .. 
- Uçta .. ? 
- Evet. 
- Ne söyll,_.... Selim efen. 

dl?... Biaim Sallbattba'ia kola •t· 
ta ba ?I Sallbattia'in ... 

- Bialm Sallhattin'in
BqaQrettibia i7kua. S.llm. 

ala •JllfaD bıynlal hareket• r•ti· 
rl1orı ten yOalne odaya dönilyot 
" telefona Nrıhyor. 

- Sıhhi imdat daireal mi? -...... ... . 

Bir an içio gözden kaçan, U• 

nutolan olsa da kanun ozanca bir 
zaman ti.mir payı bırakmıştır, re· 
ne yakalar. 

ikinci düşünceye relioce, bl
Jinmek gerektir ki Türkiye cum· 
huriyetl ne sermayeye düşman O• 

lao, ne zenginliği ayıp ıayan bir 
reiimdir. Bu harp beşladıiındao 
beri Almanya, ltalya gibi it hürri· 
yetini bile kısan totali(er memle· 
ketlerde deill, Amerika, lnıiltere 
ribi büyük kapitaliıt ve liberal 
ülkelerde dahi kanun ve ahlakın 

ayıp ve yasak saydığı bir kazanca 
Türkiye de enıel olmaL. istiyor: 
Harp kazancı. Dünya kın akıtır

ken, milletler acı çekerken, olmaz 
şartlar içinde halkın 11kıntısını 

zenginliğe çeviren kazanç tarzını 

biz de ayıp sayıyoruz. 
Türkiye, henüz harbe girme· 

miş olmakla beraber, büyük bir 
orduya ıilih altıoda tıtuyor. lstih· 
sali azaltaa, iıtlblaki çoğaltan, bir 
yandan da piyasaya bol para çıkar· 
masıoa sebep olan ba milli müda· 
f aa hazırlığı milleti bir çok özve· 
rlye, yokıalald ar. katlandmyor. 
Bo sıkıntıyı hafifletecek çareler 
ararken, gene yoksnllara, zor ge· 
çinenlere yeni ödevler yüklemek 
halkçı bir hükOınetln adalet pren· 
ıiplerine yakışmazdı. Vatan borcu. 
na ba sefer, rahatça verebilenler, 
yani zenginler ödeyecektir. 

Bunda her kazaoc•a, her var-
lıklının payı vardır. Her mamleket 
timdi böyledir,böyle yapıyor. lnril. 
tere ve Amerikadan dönen Hüae. 
yin Cahit, gördüklerini bir kaç 
cümlede ıöyl• aolabyorı 

c Londraaıa aObim bir k11 .. 
harabe halindedir, fakat halk ba. 
nu ra1ret ve feclıUrbkla biç bir 
ıe1i nirre .. mek ıaretlle kartala • 
ror. lnrllter• bl1Gk aahramiyetle
re rötOı nriyor. H•k• blltiln 
kazancını hilkOmet• terkecllyor. 
Fiyatlar çok art•ııtır. Çilnlı.ü sa· 
tan alacak fada para ltllDHde 1ok· 
tar. Hıpıi hlUmetlndir. Kazanç 
verriılnin yilklekliji hayret •ere. 
cek bir haldedir. Amerikada yilz· 
de dok1anı balayor... ,, 

Bizde para bolluju, bir 11nı· 
fin satınalma kadretbıi aııra çojalt· 
tıiı içla fiyatlar yftkMlmlftir. Ba 
bollqıan öalln• ret••k lçtn para
nın bir k11mı •eri çekillrkea, ba. 
na aenrinlerdea almak olajan de 
til midir? 

- Mimin oldata kadar ıl 
ratle, Halk razetelioe ccaa lı.arta· 
raa• yollayınız. 

Telefona 
- Bir tek araba 10kl 
Cevabile aaratıma kapuııor. 

Bqmilrettip, tabi aramak bere 
sokaja, Stla.i makine daireaiae 
farbyorlar. 

Beton döıeme orta11nda, kirli 
bobin kliıtlan herine boyla bo. 
yanca azatılan çocuk Sallhattin'ia 
kıvırcık taçla bııını rörlyor. 

Yıi lekelerile karara11 kolla· 
nnın bitin damarlanaı •oamor 
t!tlr• kavvetle, bir çıl .. n ~bi 
•arudara abanan bqmaklnist rö· 
a&ae f&'elJOI'· 

Ba. SallbattJa'ia babuadır. 

- Alo, alo ... «Xb haıtabaae
ıi mi? ... Beyim, ba ıaatte rahatla 
etmek mecburiyetinde kaldıiım 
için öaOr clllerlm... Ben, Halk ra· 
utell JUi a&dOrO... Size u ••· 
... bit Jarah r•timlt olacaklarda. 
Sıhhatini." .... 

- Ewet, •••t... Fil•akl huta• 
haumis• bir yarala ptlrcliJer ... 
S.W.attin aclanda, kola kGpmaf 
ber toeak .. Fakat, bot yatatıMıa 
olmadaia ifln yabralamadı .ı •. 
....... cxll• hutabaa ... rönder
dik. 

BUGON .. 

Bir Anman 
seyyaltılonon 

maceıraoaıro 

YER YÜZÜ INSANLAAININ 
YAZAN 

ESRARI L.Busch 
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- Elbette, Maol .. 
- Artık benden yapılmasını 

istediiio bir şey yok ya? .. 
Pabaa tereddüt içinde yuzüme 

bakıyordu. 
- Neden öyle bakıyorsun , 

Pıhuı. dedim. Artık Totonloyaml .. 1 
Mohota cennetini boylaHm dahi 
herhalde orada iyi bir yer balaca
iım. 

Fak.at Mohotaya ritmeden ev· 
vel Soba - Sobaları görmek le· 
ti yorum .. 

Sende sözünde duruyorsun 
ya J 

Pabua birdenbire ayaklarıma 
kapa adı: 

- Elbette Maul dedi. 
Fakat Bobu - Bohuya ride· 

bilmek için sana birşey ıöylemtie 
mecburaml 

- Söyle. 
Pahoa yine tereddüt ediyordu. 

Pahuıoın bu tereddiltlerine ve u· 
rareogiz tavırlarına başka bir za. 
man olsaydı belki hiç ehemmiyet 
vermezdim. 

Fakat karşımdaki aynada om az 
&aramdaki vahşi Totanlar gözümün 
Öııilndeyken birdenbire elimde ol· 
maksızın ıon zamanlarda ruhumda· 
ki deyişiklljin raleyan ettijini his. 
ıederek ve onun emrine tibi bir 
köle ıibl sert bir tavırla Pahaaaıo 

Bizde biç kimse bütün kazan· 
cını hükOmete terketmiyor. Zaten 
hükumet de baau istemiyor. Harp 
kazancile buhran ve 11kıntı y1rata· 
rak, kazancının hepılnl bükılmet· 

ten kaçıranlardan bunan büyük 
bir k11mını almak rerekmez mi? 

Bizde kazanç verrisi yilzde 
dokaanı balmoyor. Verri kanunla· 
ra teıirll olmayınca, ILazaaçları ma. 
1'u1 bir deteceye in<11rme1' adalet 
deill midir?~ 

Memleket işinde çetin bir re· 
çim 11kıntw, vatan dıııncla büyük 
tehlike .. r. Kaa borcaaıa HH H• 
H Memeye buırlaaan milyonlar 
yanında, bet on bin xenfİDİD de 
para borcu• hiç lrklbHden acle
... ı f&rttar. 

Zınrln olmak ayıp de;ildlr. 
Fakat baalar, Devlet payını. kud· 
retleri nlıbetlnde Hreceklerdlr. 

Harp kuancı, yani •arraaca· 
lak ıuctar. Umaraı ve dileriz ki 
bu riblleria hem• blililn kaaaaç· 
ları ellerindea alanım, •• cuaaın 
ba kadar hafif ıeçlttirilmeıiae oa• 
lar ılikretlinler. 

KaJ .. J&, kaık•ıa yer 1oktar. 
HerkH rahat etala. Saracorlaan 
• bil1&k ..., i olan b• içtimai 
adalet kaana tam adaletle tat~k 
edilecek, millet betenecektlr. 

(Akfam'dla] 

1 HiKAYE 1 

- Meni beyim •.• ............. 
- Alô, alo... «J&U• butahan•· 

ıi dejilal? 
Kiminle rö:iltil1oram?- Ha, 

beJef•di, baruı Halk 1'&1•teei
SIH u evvel kola kop•llf bir ye· 
ralımaaı r•tirmit olacaklardı-

- Filvaki, deditiniz ıekilde 
bir yarala reldlı r•l•ecll detil •. 
Fakat - 1atıiamlll balaamadıia 
lçla.. ...... 

. . . . . . . . . . . . . 
- Alo, alo ... cxlll• butaha· 

neli n6betcl doktorumaua detil 
mi? Sise kola kopaaı bir yarab 
retırdlrl• .. a.c ..... 

- Dofna fllvakL .. Aa .. , ma• 
.ı ... ı yatatuma olma'''"'-.. 

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

yüzüne haykırdım. 
- Söyleaene köpek! 
Sesim geminin kamara11nda 

bir dieamit gibi patlamıştı. 

Pahatıı hayret ve korku içinde 
yere kapındı ve titreyerek. 

- Oraya gitmek için yeni 
doimuş bir çocuk olacaiızl dedi. 
Ürperdlilmi itiraf ederim. • 

- Y eoi do;moş bir çocuk 
ma? .. Diye gayri ihtiyari tekrarla. 
dua. Ne yapmak için?. 

Ba sorgum üzerine Pabua ba· 
na hayret içeriıiode kaldıiım çok 
milhim şeyler anlattı. 

Pabuanın anlattaklarına ıöre 

bu tatlı ve halim adaların başlı -
ca vahıeti ölüme mahkum ettikleri 
çl)cuklardır. 

Pollnezya yerlilerinin bu feci 
adet ve ananeleri çocuk doiurma 
mueluile başlar. 

Çünkü Polinezyalılar için biz 
çocutun dünyaya gelmesi bu S•· 
ıiz Okyanus denizlerindeki adala· 
rın sakin hayatında en büyük, en 
karışık ve en heyecanlı hidisele· · 
rioden biridir. 

Ooon için Pollnezyalı bir ka· 
. dm rebe olmaya rörsilnl 

Artak onun için doiuroncaya 
kadar etrahndaki her şey bilyiile
air, slhirlenir ve hıramlaşır. Sanki 
dünyanın biltilo cinılerl rebe kadının 
etrafına hücum etmişler addedilir. 

Ve bu biçare kadın ıebe kal· 
dıiı andan itibaren yerliler naza· 
rında memnu bir mıntıka ribidir. 

Ba yerli adetine röre zavalh 
aane ile beraber etrafındaki biltün 
eıyalar, yiyecekler, içecekler, ku· 
lübeler, aiaçlar, yıldızlar, ıök her 
ıey sanki onunla beraber doiura· 
cıkmış ribi fevkaltabia bir bal 
alırl .. 

Bir Polinezya çocuiunon diln· 
yaya rellıi biç bir Avrupalı çocoien 
dilnyaya gelitlodeld DiZ Ve niyaz, 
iaeyecaa H telifla ••kay... bile 
.... z. 

Çlnld Polin..,ah bir çoc•k, 
dln7a7a pek bOylk b!r nazla tef· 
rif ed•. Ona ve aauım clalerin 
elinden kutaraak için ne kadar 
ujTaıal .. z, ne terler dökülmez ve 
ne blyüler 1apılmu .. 

A1larca çekilen bu zahmetler 
velevki baldan çıplak bir Pollaea• 
yalanın dlaya1a ayak bumua için 
oba dabil ... 

Velhasıl Pollneı1ada çocak 
doiaran her anae için ba ç:>ako 
dojıanla bldiHliDia bir saadet iDİ 
yokH bir fellketmi oldutana dotruıu 
pek b8k0• verilemeal. 

Zira ıavalla uae o kadar H• 
y11ız •e aaatalmayacak ifkeaceler 
iç.-laiade çocapna doiarar. 

BiR KAZA 

yor ... Yaralı faıla kaa kaybetaif· 
tir ... Ha1abDdan endlte olaaabi· 
Br ••• 

S.llmi d01ln81or: 
Bir a..&eket ki, yirmi yıl 

emek v•dlii çocıtaaau 6lla teb
llk•i kal'flllDda ••alma ka11t1ız 
lakla omua ıilk•ektedlr. 

Haıtahaaelerinia kap111 yaralı 

bir •atandafa «Bot 1atak yokl• 
Cevabile kapanan t•hrla badattan 
içinde - &ltilae ılrin rörimMk, 
bJrıtile_ - fanteal atnaa ..u. 
yonlar barcandıtanı dOtihmek 
iasuı çileden çıkarblap yeti-

'°'' Kola kopa .. Sallhattin - " 

S.llai, öfke H tHuBrdea •t· 
la1acak bale pllyor. 

klabWr kaç Sallhattln - buta
haae butaune doleıarkea kaybet
titl kan neticıeei 61ebillr. Baaata 
eallm Meb .. t - ve ldmbllir kaç 
Meh .. t-bin ricayla içeri allaclata 
op•atönO• ameliyatbuede, oca· 
tana d8ftili8 baılt bir paDll .. D • 
cmm mikropla ellerlle kanır•• 
tnriJaa bacajaaı t..t•e1e ., ... 

Nibayet dBrdOncl butahaa• 
nin telefon• •Oıbet c .. ap Hrl
fort 

- 8bdedlr ...,.. efeadlm ... 
F•t.. u1la pclld.... Hlaaı· 

bllir· 
Kim d•1ar? 
Bir n1, Wr lıllı"'1e r1111 

Samoa adalarına gelince bu 
adadı ıebe kalan bir kadının da· 
ha ilk gebelik alameti ıörülür gö 
rülmez onun için bir meraılm ya· 
pılır. 

Gllbert adalarında ise bu me• 
raaim bambaşka ve haylice gariptir. 
Bu adada eier kadının ilk gebeli· 
ii ise o vakit gayet mufasıal ve 
mutantan ayni zamanda çok karışık 
bir meraalm başlar. Gebeliiin ikin
ci ayının nihayetine doiru ihtiyar 
bir sihirbaz kadın gebe için rarlp 
blr yatak hazırlar. 

Kırk elli Hlndlıtan cevizi ka· 
boiuou bir küçük ehram şeklinde 
yıjar ve tepesine Hindi.tan cevizi 
dallarının bir göbek yapraiını di
ker. 

Gflbe kadın, bu Hindistan ce· 
vlzi kabuklarının rarip ehramının 
dibine terilmlı olan otların üzerine 
yatırılır. ihtiyar kadın Hiadlıtan 
cevizi içinden buıaıi tekilde ha· 
zırlanmıı bir ekmek hamurundan 
tahminen bir ayak büyülı:lüğilnde 

bir parça alıp elleri arasında JO· 
ğarmaya, bir taraftan da bu ha
muru annenin vücudunun muhtelif 
yerlerine deylrmeie koyulur. 

Diier taraftan da 1ehirbaz ka· 
dın dualar mırıldanmaia bqtar. 

Bu dualarda mabod Ayhonı· 

dan doiacak çocaion dünyaya 
ıüzel ve gürbüz olarak gelmuini, 
eğer erkek çocuksa kızların gö 
nüllerini avlayacak bir erkek ol· 
ma11nı, şayet kız çocuj'u ise ya 
ıanh bir adımı yalaut yiiit bir 
cengi.vere nasip olması ıçin yal 
varıhr. 

Bunun lizerine koca karı ba 
ekmekten bir parça koparıp ıebe 
olan renç kadına, geri kalanını 

da yemui için kocHına verir. 
Sihirbaz kadın handan sonra 

dördDncü filnün sabıhıaa kadar 
rebe kadınla birlikte bu Hındlıtan 
cevizi ebra .. nın dibinde lteraber 
yatar. 

4rtak bundu soara dofıcak 
çocak itin ıDt aaae Ye baba tafln 
etmek zamanı •el•iıtir. 

Bn a&t aaae ve baba çoçujıa 
emzik devresinin aonanda dljer 
bir aane H babaya de•reclerler. 
Adet böyledir. 

Ba r•b•lltln ikinci aymın me
rubDI, lçOncll ayın tonanda İM 
r•aç kan koca b8t8a aluabalari· 
le birlikte ••tlaka bqlaranda m .. 
bat koca kan balmn .. k ıartlle, 
111lll inaaa balnmayaa bir y.,. 
rlderler. Barada ıihlrbu kadm 11· 
yec• v• içecekleri bir •tacın al
tma rerlettirlr. Sonra r•benln ko
cuınan ı&t babası rebe kadının 

ellndea tatar. H• lklel de ba ata· 

için, ba1tahaaeler• baf varan ya· 
rahnan veya atar butanm bot ra· 
tak balabilm•I, tedavili dlflnll· 
•et• delmez. Şıhri sarfiJeye, 
pili• baihyan &ıfaltların intiza_. 
dar ki, onu faaliyetine mi'yar ola. 
bilecek, iyi not almuını teaia ed• 
cektir. 

Me1dantanmaaı ••ltletlyoru. 
G611 bot rörlln•iyen h• binaya 
k.... •anyor, Jeriae bir dekor 
kunayoru. Enclit .. iz. yabeacınan 
rhlllnl çekebilaektlr. 

Şoeelerlmlal ufaltb7or .. en 
...., kö7lerlmllia, kaıab.lanm. 
11a araıandan r•çiri1oru. Teftip 
çıkan hlkOmet adaaı, m...ı.utl 
bıa ufalt ıonlerde apn otOl8• 
nan camından ,WO~ • 

Sell•i, Çarlfe Katerla'ia taf. 
tlflal babrbyorı 

O, ...a.ketlala laanaa •-· 
IDl1•t nna bir hlkllldarda. Ru 
laulnelerlala kıpM•• ,.U.,ca ba 
•j1arda •flllfb. GilDla blrlade, 
ailyarlar barcaaaa iaar 1f1a1 •• 
halkın HNoial 1akandul ... ık 
iıtedL 

Sakall r6befloe -- ...... 
... r3•delerlali ......... .. 
flfllk .... r .................... . 

• ........... tat kOJ· 
---- fflHMan D.,. 16ıtwe· ..... 

cın etrafında üç defa döa.hr. 
Oadao ıonra aiacıa albu onıw. 
lar. Sihirbaz kadıa badilere "'9• 
cek ıunar. 

Banan üzerine bitin aknb.· 
ya yiyecek we içecek ..,. " 
hep beraber ıarkı .a,u,.- ._ 
uzadıya danı etmeye bqlmlar. 

Dördüncil ayan tonada lle JI· 
ne kocakarı gebe kadlDI ve ko. 
ca11nan ıilt baba11nı alır hep bir
likte bir yol ajzıoa rıd ........ 
rada kocakarı rebeain elbll11W 
üıtllnden çıkarıp at .. te yalmr 

• • • 
Poliaezya kadınlannın ~ 

doğurma meaeleılae l'elince; .... 
da da ıarip rarip adetleri ... 
dır. 

Vakıa tabiat h• yerde .. 
cak doğurma itinde aynı t ...... 
leri fÖıterirH de fakat deel1$ı 
deiişti;ine tilpla• yoktv. POll•lil':.'?11 
yada doiuracak bir kacha tlot• 
dan az bir zaman enel •Dut f• 
yanından çıkanbr. 

Oaan doiarma11 için keacllll 
ne mabaaı haıul bir kallbe Japl 
lır ve r•be kacbn baraya Jerlet 
tirilir bu ıırf rebenin .,. ,... .. 
iacak çocorun açık bHada kal
maaı için dejildir. Aynı umuda 
doioraa bir aaaaın temiz olmadı· 
ğına itikat olun ar. Y •I Zelaacla 
da iıe, yalnız dojuran kadm deiil 
ona alt her ne varsa ve hatta oa• 
temaa ettiği her ıeyin temb& oS..· 
dıjına itikat ederler. 

Saoma 11dasında fı.. dot•r .. 
Cak kadıu f ... oeiıjıulu 1 &IZIDC• He 

dokuzuncu ayı araaıoda kocaııuın 
evinden ayrılarak ana1ının evine 
rider. 

Buna makabil Gilbert adala
rında ise dojaracak kadın çocaj'a 
ıüt ana olacak kadının evinde doe 
iarur. veya da kendi evinde do
iurur ve doiamaa akabiade ıil., 
aau11n nine aakloluar • 

Y eal Zellada •• Havai 
nada lM dopracak kadaa la 
hö1 kalkanaa hunraaa ptlrilir. 

Orada berk.- ıW &a 
dofanr. 88tlln kö1 balkı clc»t 
rödertle f6raut olwlar. 

Pollnuya bdıalnınm • 
in hariçten bit bir yara 
maden kendi keaclllerbae el 
lar. 

Maorl aduuacla s•be 
birkadınadojum ....... ... 
1ık anneli 1ardm ... r. 

Saoma adalataacla da 
itlerinden aaJayu iki kadm 
tWr ve oalarm yardıma • 
alınır. 

Yatla ıaçlara ......U.de 
laa, klrU l&kah beline la• 
ribrlr " kum bar nnp 
sawrd•fa kerplf k.atlb11I .... 
m..ı. •1dınlanan ı,..... 
kal'f11mda, aç, pplak. ıa. 
bir betbül IM'İfaDlliile. ~ 
tallla• beddu u..yorc1 .. 

lbti1ar vulrl•, Çq.'• 
lifin• karban ..,..." korb. 
de, kelleciklerlala .. .-. 
rhıi rötterdllen 

HBldllldar alafllUD • 
JOllan. kl91lk, urif ....... 
kır pkır akaa ............. 
kö7ler otartaW.. o......_ 
çea'&n•yl• hora ..... ,.,,... 
..u ••ilkler, ..,...,. ..... 
kö, kacbalma ,....tlrlWL 

Çarlfe,.....U ~ 
.,nltL Katerlu .......... 
w...-.......,..ÇMlo, 
rak uhlblala ...._ olllü 

'"t•= ....... ..... .......... &c1., ••• mek 
....... ,..... ... oeatm4a 
*'""'..,..._~ 
........,_ «alllaaclu yl 

ıaft•• dltea bedbaht -
..,.•torlteaia kınaU. 
rlllrollbae ıırbaflın~ 
•cltaltriaı..,.....' 
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4 BUGÔN 

METANET ZERAFET Hassasiyet 1 Adana askerlik şU-' 

·DAD~o 
// 

SAYJN MÜŞTERILERIMIZE MÜJDE 
En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 

BATARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
acele ediniz. 

besinden: 
Orduda ücretle istihdam 

edilmek üzere askerliğini hi· 
tirmiş bir marangoz ustasına 
ihtiyaç vardır. Talip olanlar 
şeraitini öğrenmek üzere şu· 
bemize müracaatları ilin olu 
nur. 2796 

Halkevi reisli
ğinden: 

Evimizde senelik resim ve 
fotoğraf sergisi 12/birinci ka· 

3 B. Kanun 1942 

Holliwood'uo en güzel Dansöz lerioio en nefis Tango ları, 
en kıvrak Rumba vo Svinckleri fevkalade Revü ve 

Danslarile Süslü ve bunlar arasıoda geçen en Merakh, en 
Heyecanlı ve on esrarla bir mevzuuda sinesinde toplamış olan ve 

BORIS KARLOF - PETERR LORRE 
Bela LUGOSi ( Mr. Moto ) 

Gibi üç c"haa A•Uııtiaiıı kudretlerile yaratılan ve Amerikanın 
en Meşhur KAY KA YSeR cazıoıo iştira kile vücuda getirilen 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=1::1 OÇ ŞEYTANLAR JI~ 
,1~ ~~......;:..=--~---.: ç---- , ' ~' - -- ·- - ' 

TiJrkçe SözlU mevsimin en yeni ve cidden calibi dikkat 
çok Güıel filmi. 

ALSIRAY ve TAN Sinemalarında 
ÖMER BASECİMEZ 

nun/942 cumartesi günü saat PEK YAMINDA 
(15) de açılacaktır. Eserler 

k" [942 Takdim edilecek ve halkımızı sonsuz bir zevk ve heyecana en geç 7 /birinci an un 
dl · düşürecektir. Şimdiye kadar Beyaz perdede görülenlerden bambışka 

günü hllkevine teslime ; mış Bir tarzda olan bu film için Loca va Numaralı koltuklar 
olmalıdır. Fazla malUmat al· Şimdiden alınabilir. 
~ak isteyenlerin evimiz büro• ~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ 

.... 
VE ŞER/Ki MU ESSESES.1. .. 

suna müracaat etmeleri ilin 
olunur. 3-10 2748 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞJEGiMEZ 

ASRI Sinemada ';:~~;=~~;:~~l~~Mi~~: 
SUVARE BU AKŞAM SUV ARE Bu Mevsim gö!lermeltte olduiu emsalsiz fılmlerı butun 

8,30 8,30 Halkın dillerinde dolaşmaktadır işte : 
İki büyük füm birden 

KATHE ... NAGY - -PAUL KEMP GEOG 
ALEXANDIR ın Yarattıkları 

ŞEN YUVA 
Nefis bir Aşk Baştan nihayete kadar kahkaha ve 

güzelliklerle dolu nefis bir mevzuu sinema aleminde bir harika 
Sinemanın en büyük facia ve sergüzeşt Artisti 

CASER ROMEO'nun 

Madenler Şeytanı 

~~ ... ·~~~·~·~~·~·~·~·~~~~~·~ 
TAN Sinemasında 

BUGÜN ve BU AKŞAM 
S1bırsıılıkla beklenen 11eneoin ilk büyük seryal filmi başlıyor. 

Büyük bir servet sarfile vücuda getirilen on heyecanlı bir şaheser 
Casusluk, Entirika, Fedakarlık en korkunç ve 

en ihtiraslı bir sergüzeşt işte 

~ ... YEŞiL MASKELi HAFiYE 
1 
:.. ... ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
36 tı\11ı1mhk emsalsiz serüvenler filminin mevzuu. 

Üç saat daimi bir mücadele ve Kahramanlık sahnelerile 
dolu olan bu macera Romanı Bu gece bülüo heyecanlı filmler 

meraklısı halkımıza meraklı ve çok &"Üzel 
dakikalar geçir tecektir. 

DiKKAT: izdihama meydan vermemek için Biletlerinizi 
Erken Alınız. Proıfram Akşam Tam 8,30 da başlar. 

ı . .;;;.;;.;.;;~~~;.;.;.~ ............................ ~~----
PEK YAKINDA • a PEK YAKINDA 

ZORONUN Dntol!<eımo 
HARİKALAR FiLMi 

~~~~~~··~~·~-~~~~·~·~~~~·~ 
Belediye Riyasetinden 
Beledjye kanarası et nakliye kamyonuna bir karöser açık 

~ksiltme usulile yaptırılacaktır. 
ı- Muhammen bedeli 3500 lira 'olup muvakkat teminata 

263 liradır. 
-2 ihalesi 1. nçi kanunun on beşinci sah günü saat on 

beşte belediye encümeninde yapılaçaktır. 

BU AKŞAM 
Bir şaheser daha • • l 1giltere Tarihinin Meraklı ve 
Heyecanlı bir devrini bütün inUşam ve güzelliği!e yD ş'llan ve 

Baştan başa renkli 

~~AFER ~ENEILERÜO 
Göz kamaıtıran film takdim ediliyor: BAŞ ROLLERDE : 

ADOLHP WOLBURK ve ANNA NEAGEL 
Gibi iki Şöhretli Artist bu~unao Sn tarihi .şaheseri 

Bütün Mü rlavimlerimıze tavsiye edorız. 
ö 16. Bt ~IE ii ~ U\H : 

---- Her taraftan vaki istek Uzerlne ~ 

::::i- ALKAZAR r:f:::: 
'-'-f MUIHl~SA~~~d l-1-' 

Bu proğramla da devam edecektir. Görmeyenlere ıon fırsat 

~ ............ w • ..,,. ..-...-.-.. ....... v --ı ... ..... ,,...., .... w ......... ,, .-.-.- Jj '-=-- ..... A•~•AU~~ ·~·~ ... ,.~ 

ÜROLOG Operatör 
Dr. TAHSiN ERNART 

Memleket Hastanesi Böbrek idrar yolları ve Tenasül! hastalıkları 
mütehaasııı. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 

apartmanı No. 11 Ha,.talarını kabule başlamışllr. 27~ 
. 

Belediye Riyasetinden 
1- itfaiye amir ve eratı için 21 çift fotin yaptırılacaktır. 
2-Potlnltrin mllzomesi tamamen müteabido aittir. 

3- Y apılacak olan 21 çift fotinlerio muhammen bedeli 588 l 'ra olııp 
muvakkat teminatı 44 lira 10 kuruştur. 

- 4-lhal si 10-12-942 cuma rUoU Saat Oa beşte adana belediye 
dairesi:ı deki belediye encüıneniodo yapılacalı.tır. 

5-lsteklilerln ihaleden evvel ıartnameyi görmek v! muvakkat temi 
natı yatırmı k üzere adana belediye itfaiye amirliğine ve ihale günü mu 
. ayyen saatta belediye encümenino tnuracaatları ilan olunur. 

2764 25-29·3·8 

Kalağoğulları fabrikasından : 
Fabrikamızda gerek Klevland ve gerekse Yerli çiğidi bu· 

lunan sayın müşterilerimizin Han tarihinden azami beş gün 

Burduroğlu fabrikası müdürlüğünden : 
Fabrikamdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu· 

iundan her gün çırçırlanan 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 5 gün içio· 
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 

üzerinden çiğitlerini nakte tahvil edeceğimi ilan ederim. 2788 

Maraş As. Satınalma komsiyo
nundan: 

1- Adanada ki birlikler ihtiyacı için Adana birliklerine 
mevzuatlı olarak teslim edilmek üzere Maraş satınalma kom· 
siyonunca S ton Yeşil merchn~k pazarlıkla mübayaa edilecek· 

tir. 
2- Kat'i teminata 637 lira 50 kuruştur. 
3- İhalesi 7/12/942 pazartesi günü saat 15 de Merkez 

K. binasında satm alma komsiyonunda yapılacaktır. 
4- İsteklilerin belli gün ve saatte te'minatlarile birlikte 

komsiyona müracaatları. 2797 

Adana as. satınalma komsivonundan= 
1- 3500 kilo koyun eti açık eksiltme suretile sabn alı· 

nacaktır. 
2- Muhammen bedeli 3850 lira ilk teminata 288 lira 7 5 

kuruştur. 

3- Evsaf ve şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. 
4- ihalesi 18/12/942 cuma günü saat 11 dedir. 
5-- İsteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarile bir· 

Iikte komsiyona :müracaatları. 
2798 38~13-17 

T oros Limited Şirketi Mersin 
Orman işletmesi 

Çoçak cehennem dere ormanlarından işlettirdiğimiz Ber: 
dan nehri vasıtasile Tarsus paç köprüsünün Bey değirmenı 
civarına. çıkarttığımız çam ve katran odunlarından (300) ton 
mahrukatlık aksamını 14/12/942 tarihinde müzayede suretile 
satılacağından alıcıların yevmi mezkura tesadüf eden pazar· 
ertesi günU saat 15 de şirket .. yazıhanesinde bulunmaları. 

2800 3·6·9 

DOKTOR 
Turgut s<0>ye1r 

Herglln Haatalarını Hükümet Civarı lıtikamet Eczaneıl karı111nda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günlorido öğleden sonraları falı:lrloro mec• 
cani bakılır, 

2355 3- Şartnamesi belediye yazı itleri ve kanara müdürlüğ Ün· 
dedir. l41teyenlere parasız gönderilir. 

-4 tsteklilerin ihale günü muayyen saatta muvakkat te• 
ıninatlarım yatırmış bulunduklarma dair ~akbuzlarile birlikte 
belediye encümeninde hazır bulunmaları ılin olunur. 

içinde çiğitlerini kaldırttıalarını aksi takdirde mezkur çiğitler 

gün hükmü üzerinden satılarak çiğit sahiplerine bedellerini '-------------1-z.a-ftçmiş olan :'dularını takviye 

tediye edeceğimizi ilin e-deriz. 2794 1-2·3 Stalingratta etmekte, bir çok süvari blrliklerfni 

2763 25·29-3R8 

Iİllll .............. lliİllll ................ ~----

1 KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en eon sis lem Öndülasyon makinesile 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlanda 
süslemekteyim. 

ADRES: Has1r pazarı mahallesl No. 251 -
imtiyaz Sahibi r CAViT ORAL 

ij1 N ıl t MDd rQr AYllktt 
Rıfat Y AVE.ROCLU 

ıldtfı 1"' BUGO.N Nıab.-· ı 

Maraş As. satınalma komisyo
nundan: 

1- Adanadaki Birliklerin ihtiyacı için Adana birliklerine 
teslim Maraş satın alma komsiyonutıca 2 ton zeytinyağı pa• 
zarhkla mübayaa edilecektir. 

2- Mevzuatlı olarak Adana birlik kllerine teslim edile
cektir. 

3- Kati teminatı 600 liradır. 
4- ihalesi 7/12/942 pazartesi günü saal 14 de Merkez 

K. komutanlığında satınılma komsiyonunda yapılacaktır. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte te'minatlarile birlikte 

komıi1ona mliracaatlarJ. ~799 

- Ba~tarafı biri~cide -

nl alıadıj'ı bildiril~n moslc.On ma· 
haller, sekiz on jZÜn evvel alınauş 
olan mevklltrni 5 - 8 kilometre 
uzaiıodadır. . 

Krasnodar - Stalınrrad de· 
mir yolunu k.esınl~ ~~lan Coou.p ~ııı 
orduıo, işgal ettıgı mevzilerı alela. 
celct tahkime başlamııt.r. Buna se
bep, Alman ve Romen kıtalarımn 
oldukça geniş bir katşı taarruza 
g-lrişmiş bulunmalarıdır. 

Alınao Başkomutaolıiı, bu cep· 
he kısmına büyük taııt ıı9aldarile 
durmıdıo takviye kıtalan, ıil&b 
ve malzeme taşımaia 11irışmaktı· 
dır. Sovyetlor dı, ılmaldto taamı· 

ve motörlü lutalarını harekata it· 
tirik ettirmektedirler. 

Gelen babErlero göre, Riev ve 
Tropezdo durum nezaketini moha· 
faza etmektedir. Smolonsk, Viyaz· 
mı, Rjev, Novel çıkıntıaım teşkil 
eden Alman mevzileri düae naza· 
ran burün daha ziyade tehlikeli 
bir dnrum almaia başlamı4 fÖ· 
rilnmektodir. 
Rjev şehrinin henüz Sovyet)er ta. 
rafındao zaptodilmemlş olması Al· 
manların ne derece büyük bir ioat-
Ja döğU4tüklerinl röstermektedir, 

Ankara 2 (R. G.) - Bulgar 
radyoıuna göre, Stalio 90D riln• 
Jerdı doiu cepheainia orta k111q,ı. 

lırını ıiyatet etmiıtlr. 

b 
b 


