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Alakan S (Huu1 mabablri...._)
lıtua..ı - Aakara "uında yıkdu köp· 
rllerln ta.iri iti 10na ••ittir. Her~ 
Ankaradan kılkaa ekıpr• bq-ln de a,.ı 
1Utte kalk111ttar. 

Ply•t:ı 8 

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

Manifatura eşyası bollanacak Bir Almaa l&IUlyl 

ıelariae h a v • 
hllc•mu 

Hindistan' dan,- ·. • 
1 ~ 

80 milyon liralık 
esya getirtiliyor 

Ankara S (Huauai) - Manifatnra qya• 

•• iizeriade r8rülen buhranı bertaraf etmek 

nıabad!yle Hindistandan 80 milyon linlak 

llıanifatura eşyası getirtilmektedir. Bunlardan 

bir kıımı şimdiden Muıula varmıf balun· 

nıaktacİır. Geri kalanın kııım da yakında ge

tirılmesine çal1tılm•kt•dır. Bu eşyalar. kutu

lacak bir ıirket veya yerli mallar pazarı 

eliyle sataşa çıkarılacaktır. 

Salomon adalan 
civarında 

Birdeniz 
çarpışması 

Stalin, Mareşal Rommel 
ve GOringin nutukları · 

"'::.başladı 
Ankara S (Radyo raaetui)

.J.po,. Alnif•h Hiraide.. Salorpon 
act.ıan civanacb •l"8ffk dMis 

Ant•lr•. lleraln, leken· 
derun llmanlera araeın· 

de deniz ••f•rlerl 
Menin ( Huul mahabirimia· 

4.- ) - Dwlet d.eaiz .,ollm icla· 
,..mce AlılalJa, ......... n .t.kea· 
derun lmaalan ara11nda ifletllme-

1 Müttefiklerin bize yardımı, bl· 
Sta/in zim müttefiklere yardımımız v•· 

1 
digor 

k•vvetlerile Jıpon donan ... ı 

f mncle ~ kliçllktiir. t 
•ruıııula yui bir çarpıı ... ın 
bqladıtmı bildlrmiıtir. Amirala 
töre, A•erik.W... tiawllden bir 
çok açak r••lıi, 10 nakliye re· 
•İli, bqkaca 10 r•ai kaybet 

ıioe karar verilen Konya ve Tanç 
nparlannın b• kmıalarcla Mferler 
yapmuı cuap bölreli U•aa " 
ilkeleler:nde iti olanlan pek ı•Yİll· 
dirmiftir. Ba ,.,.etle bası sıda .ad· 
....... cH bölpmW. ..... , 
ac.W.,aca .... IUUlmaktadır. 

G
.. . 1 .. ••lhııp .... 1 
or ıng ceilz ve o zaman lnglllllzlerle ka .... d igor 

•it balan .. ktadarlar. 
Japon amami kM"arrihınm 

ba haıaıtaki teblitlerine intizar 
ediliyor. 

1 k•rt•Y• kalacajız 1 

"••il Genel ••kreterl•I• 

Çlllt flratl•r1 ve çiftçi 
blrllllnln bir l•t•bbUsU 

ô;rendiiimize röre, çiftçiler 
birllji, çi;it fiyatlanoı yükaeltme· 
••k için bir teıklllt vncada reti . 

1 lskenderiv• ve Kahlreden 1 
R l 

100 kilometre uzaktayız; digor Dop viliyetleriode bir lacel• na yat fabrikatorlan hakkında 
•• r-lılae çıkaa C.H.P. Genel allkadar makamlar nezdinde t .. eb-
.. kreteri 8. Memdab Şevket Eıen blllere rlritmiıtlr. Fabrikalaran ka-
«Lıl'ın burGn Antakyaya rılm .. i oanlara •nanH% hareketi çiftçi· 

omme L_b_u_•u_n_d_u_ı_u_m_u_z_,_e_,_d_e_n_.I _ geri tttllmayacaiız _ 
beklenmektedir. )eri zarara 10kmaktadar • 
...._-----------------------------------· Ankara S (Radyo raaeteıl) - Afrlkadakl mllaw• ordalan Bqka· 

ı mındaaı Monpl Ro...ı ıı.rtı.de bolu-ktadar. Ro...ı O.. Glboll 

Bir mebusun takdire ::::::~~::::::~~~~;.;r:~~~~~~=·::.~~~~:::.;!~ 
lanmıauı iyi idarelerine borçlayaz. ileride dünya, ne kadar az kawwet 

d egV er ha re ket .
1 

~:!:~n::::;i :::~t::~ ve Mııır toprakla~ıaa tirdiflaisl öir•dlti 

lıkenderiye ve Kıbireden 100 kilometre anktayıL Oraya d6nmek 
lçld ritmedik. Fnhreria dediti ribi. bulandatamaa yerden rerl ıtıa..
yacatıa. 

M e d t ••t lı Mer91al belki de keodl muaffakiyetlerlain ehemmi1etial bellrt .. k 

ersln ene Sl ma mu e aSSlSl dilfünc••iyl•, ın~mıı.rın ~1.harbia~• a.t old•k•amu .ö,..,., ,...rı 
1 kan tanklaranm onceden zayıf oldn~a, 10oradan kawntla.dlifnl aabt 

m1Ştar. 

e Je go••z Joktoru ,,,•ar/ R~mmeı.i .. ~aıerıad•. •h••in M11ara ,.ai 1aank•a ,.,acatına n u ~ u 1 .., dair bar belırti yoktu. 
Ancak asta bir komatan111 h•ndın IODl'aki hareklt plinlannı tim· 

Mer.&a Hu11tıl .... -- b• b 
"liaab'ri•*'-> Göz mütehassısı ır me ~sumuz muvak-

ıetl ve eoıtitillü ol 
doia halde ııtmak 
endeksi 20 olan 
Merıinde bir tab 
le kinin bil• yo•. 
tor. 

!.:!: . .ı::ra;: kat muayenehane açarak hastaları tedaviye 
..._ ay içmd• bqladı Mersinde kinin yok 
..... ad. ôlll• :..~======~===-:===:::-~- -~---~ ~ -~ 
~kuı dcJiuadan fazla olarak tut>it edllmlftlr. 

a. ...... beti• ı• iki 11okt.11 belirtmek iıt• 

klı M.,.d• ;öı bekial •• klaln balunmamak 

a.-. 
Set.ad .. kuı k•rayao fakir vıtandandltl.r ba 

.......................... p111çetiad• inlemtktedirler. 

.... «1_iier t..a _.h da Meninde bir tflk 

1 

Sır çolı: biçare Merıiolilerin mini mini yavruların 
ttahollldan •• tlrlü röz b11tahklar1ndan kıvrandık· 
lara acı bir hakikattir. 

Bayt. haıln bir daramda bulunan Meraind• bir 
fÖ• doktoranan balmnmama11 acdar1mm kat kat art 
tarmaktadır. 

Bu manzaranın korkanç bir renk almakta oldu· 
tana rörea mabterem meballar1mııdaa ıöı mntebaı 
mıdır. 8. M•htar B•k• Millet Meeliıinin tatil bu 
&.allalındaa ietffade ecl9Nk M .. iade mavakkat bir 
._,_.lıı••• .... k •Nll)'le Mer.uttre IJIHk •• ,.... ............. . 

diden meydana waraayacatı ray•t tabHdir. · 
Stalfa d• bir Amerikan rue- aabilecefi ıualine ı• cenbı wer-

teciılne demeçte balanmqtu. Ba mlttit: 
demecin bir Amerikan raseteline • - F qiltletba d&a1ap fa. 
verilmeıi .. b.beia clalddlr. bakkam etmek kıdntl aa ~ 

Roılara yardım ve ikinci bir So~yetleria de Almalara ••ka• 
cephe aç.ı...ı l......._• n kıv· •••eti o kadardır.• 
•etle madalaa ed• Amerikan ba· Dlter taraftaa, Aı.aa llan-
ıınıdar. aaaın Manpl Görtaı de, k61ll 

Stalin mllttefiklerla Ru1a7a wo fİfqUere bitabea bir n•t.k •er. 
yapbldara yardımı klfi ranaemık· mlıtir. Mar...ı bil n11tkada, Al· 
te F aıilt Almaa ordalarttam ea ı.a-d 
bilyllk yükllnl tendi llaerlne çek· .anpaaa • ••* ••af ,... • 

. mek suretiyle R11yanıo m6ttefik· bdlaad........ Ht Alllaaa dlfla 
lere yapbll yard......, mlttefikle. vulf•la wakat byt..tmeclea he-
rin R11yaya olan 1ardımında tok defe .Jlrl .. lt oldajua a8yl•ift 
iletin balalandat-na bellrtmete- .... dtramaaa feÇlllİf ba hDI at-
clir. tik ablokaınn i-.lmaa7aya dit t•· 

ltaUa, Rulana aıkMaı dqa fire•• bir halt reldlfiai, ibtlrat 

Timeçenko 
St:allngradın uç 

kesiminde 

Taarruza 
başladı 

Bir Alman uenarıll 
cephede IHdU 

Ankara S (Radyo razet..a) -
Almanlar iki koldan Karacleaısd.· 
ki Sovyet Umaolarmdaa Taa,_,. 
.....,.. haflaaıılardar. Bir kol 
aahfli takibet••kt• , iklacl kol 
Kafkulan qmaktad1r. · 

Moıkon 5 (L •.) - T an.ı,. 
edilmif Timoçeako ordalan Stalla. 
rradın aç keliaiode taanan ret· 
•ittir. 

Ba ka"vetler Almaola'aa ı•h 
re karıı bOcamlar101 knmej'e clavaa 
ediyor. 

Motkova S (a a.) - Royt• 
aj.a11 bildirl1or: Stalinfrad ••Y· 
dan maharebell ton 24 ıaatte da· 
ba çok tiddetlenmiftir. 

Almanlar ı•hria ıimıl acaada 
kl dineji •l• retir••i• .... -. 
ot.q, fak at benı makabil iki ,.._ 
dan az çok rwi 9eldlmek aorada 
kalmltlardar. 

R• 1ardım ordua Staliaıra· 
dın timal bat11ında Don ile V olsa 
araımda cenaba doira JHaf ,.. 
vq ilerliyor. 

BerUn S (L a,) - 3 Oktepia 
r&DI G••ral Fon Lur_.. Oda 
cephHinde ilk hatta nıralmllft*. 
Ôlea r•nerall Mite baJrata ...... 
aı almlf He• IOllradaa .a..ı,. 
nlfuuam llllp ı ldı ııl d • Mil. 
w...,ora.. 

A,,.,...1a k.tüat .... .. 
l..lae ittlrlk -- Mwr .... .. 
komatw Albay Naıt 4e ıı•..a 
lerİll ,.. ... n'81arak ölmlf&lr. 

Jiyecek aa ideleriaia bol oldala
aa anlatmıı H demiftlr kh 

c-u • ...., ......... ... 
Ur ki. açlık bizi• dejif. brp ... 
rafua aleyhlade c;ab1Acakbr .... 

Garlar, bava kHvetlerl .... 

ka .... d ... 11fatile, larlHaleria ile· 
va bllo•mlanndaa bahHt .... 
.... .,. l6Jl•lttirı 

• - Bia 1ahvt iki Wa 
tarafmdaa 1apdu bom...,._. 
lanatmlal ....... d ...... 
hlcamlara bir çok ma•ı.ı.n. klf
ban iittitial bili,oraa. 

Atıkça iddia edeblllrhl ld , 
larUia •çaklan ukerl bede,... 
taarn:ıt e-...k f~ili •lr ....... 
tar. Bn rarlp ıl1aHt A.,,.,_ we 
hatta 411Dp medeniyetine 111J1k 
a1r•lar ••diriyor. 

Dltmandojıada ......... 
leaektir, O aa .. n fnrf...._.. bf. 
ıı kartıya lı:alacatu.,, 

Garlar, .a.ı ...... t1J1e • 
•tmlftlr : 

.. ,, Alaaa ........ .,... ..... 

bl kaybedecek ....... .... ... 
ıu. Yealllneo Yahadl ........... ...... 

Millellmlaia ha,,.,., •M,:i 
_.. aiaateti, lltillba .... 
tn keli .. ile t AllMM;a _ bat,., ..... bacl9r ... 

Z&rlht• 9ıkaa Wt fdettt• 
te, Garla,.. D9tlnt Alma 
Gıerinde ehilrlfll Wt latlba • 
-.....-... tu.tetila ... 
bablrl cll,ar kL 

.,... cllalejic:Uer 
ID ıii,atle t.ir barakan l-. 
llı hawa katHtlerlnla A.UMeatlılıl 
Japbfı labtibattat. 81 taatırllıılMM 
IODn CMa~wetllMieflall 
iiell doPda faPdatiak ...... 
tokltb ......... 
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Zfiıraat BahösDerô 
-
DOMUZ 
AVCILlcil 

Köylüler ''haramdır,, dige do
muzu öldürüp bırakır halbuki ... 

Domuzun sanayide 
mühim faydaları 

En daganıklı, çizme, eier, 
koşum takımı domuz de· 
risinden gapılır • Domuz 
gağı sabun imalinde çok 

işe yaşar. 

Geçen yazımızda, Domuzla
rın zararlarını, faydalarını 

rarip huııusiyetleriai anletmııtık. 

Burün, bu mevzu üzerindeki etüd
lerimizi tamamlıyoruz: 

Anneler yavrularına çok düı· 
kündiirler. Azılılar da yavrularını 

rezdirlrler. 
Anneleri ölen yavruları diğer 

diti domuzlar ve hatti erkerler 
readirip be1lerler. Zaten yavrulu 
analar ekseriya birer ıü,.ü halinde 
l'•zerler. Ve kendilerine biri mu
hakkak olmak üzere 2 veya 3 a zı· 
lı erker, muhafız olarak refakat 
eder. Y armurlu ve sisli havaları 
pek severler. Daha çok receleri ya 
yılar ve rezerler. Gündüzün saat 8 
veya dokuzdan sonra yataklarına 
çekilirler. Avcıların takibinden 
korktuklarından daimi yatakları bu· 
lunmaz. Uıta avcılar bu yatakları 
çok çabuk keşfederler. 

Yatmurlu havalarda yatmayan 
ve yayılın domuzu avlamak (koku 
ve sesi kolay duymamasından) işi
ni bilen avcılar için daha kolay
dır. Durgun havelarda (500-600) 
metreden inıa':l kokusunu alır. Ve 
derhal kaçarlar. Domuz ancak mil· 
dafaa maksadile taarruz eder. Di-

ğer hallerde daima kaçar. Yarala· 
nan veya çok 11\ı..ışık bir doruma 
riren azılı derhal hücum eder. 
Ônüne gelen insanı azı dişleriyle 

yaralar. 
Tehlikeli bir yere gelirse öl

dOrür. Çevik bir avcı böyle bir 
taarruz esna11nda sotuk kanlıhiı· 
nı muhafaza edip durur. Domuzun 
kendisine 2·2,5 metro kaldıtı bir 

11rada atletik bir hareketle sağa 
veya ıola sıçrırııa, ıüratle dönmek 
kadretl kendisinde bulanmıyan do· 
muz yoluna devam eder ve avcı 
da kendiııi toplayarak kaçar, veya 
ıilih kollanır. 

Aiaca çıkmak n dosdajru 
yere yatmak ta faydalıdır. Dlıiler 
yere yatan avcının etlerini koparır 
cat1na 111rır. Azılılar ise, mümkün 
olduiu kadar diş batırmığa çalı· 
flrlar. Kurtulmak, avcının mehare. 
tioe ve ıoiukkanlılıiına ve arka· 
daşlaranın atıcılık maharetlerine 

batlıdır. 
Kene, bit ve pire gibi böcek· 

leri pek boldur. Eo çok köpek ve 
kuttan korkarlar. 

Kö ek ve kort domuzların 
yatakla~nı bulmak ' kendilerini 
11k 11k dikenli ve çalılı yerlerden 
çıkarıp, avcıların . serbest it yap· 
•alarını temin· huıoıonda çok far· 
daları vardır. Mudin ve Diyarba· 
kar havallsinde domazu yıkıp öldU· 
ren baıuıi köpekler dahi boı • 
lınllmektedir. 

Domaz a~ı.na ehonamlyet ~·· 
rilmuının, onan çok mılı.· 

tarda öldürülmesinin ehemmiyetli 
faydalar vardır. 

korkuıiyle, köylülerimizin pek ço 
in bu hayvana el sürmemektedir
ler. 

Halbuki; ona gelinceya kadar, 
nice haramları bile bile lılerler de, 
kılları bile titremezken; öldürülme· 
sinde çok mühim faydalar bulunan 
bu hayvanlardan istifade cihetine 
gidilmesinde kör bir tassubun kör 
dağümüne dayanarak, yürümezler. 

Iıliıa dini çok yük.ektir. 
Cenabıbalc; kolları için 

her şeyi düşünmüş, neyi yapınız, 

neyi yapmayınız, demişao muhak· 
kak ki kullarının faydası için em
rotmiıtiu. Domuz vaktlle iılim 
milletler tarafından da Hurma ıa· 
rablle beraber, yeniliyordu. Ukin. 
domuz etinde yar tabakası pek ka· 
landır. Arabiıtan iıe 11cak ülkedir. 
Şarabı içip, etin yıilı tarafına 
tama' edip bol bol yiyen berkeı, 
mide bozukluğuna utroyordo. Sonra 
bu cinı hayvanların (bilhaıH do· 
muzda pek çoktur.) Etlerindeki 
(halkımızın ckark kolap dediii 
Tenya · tirifin böceji, yiyenlere 
kolayca l'eçip faaliyete bıılıyor, 
netice itibarile de bu yiizdon ölüm 
çoğalıyordu. Zaman itibarile de, 
insanluı her harıl'I bir ıeyden me· 
neden yerine çar~ «Din» korkuıu 
oldoiandan bir «Ayetlkorimu ile 
do do!l uz etinin yenilmesi haram 
edildi. Bu Ayetikerimede, yalnız 
domuz yazılı deilldir. « Biz ılze, 
domuz etini ve murdar hayvan 
etini yemesini haram ettik• diyen 
Tanrı; murdar kelimesile domuzla 
beraber bazı hayvanları daha 11ra· 
ya koymuıtor . Me1ell; köpek kedi. 
Tilki, Çakal, Ayı, Kort. ve1aire 
gibi dinimizce murdar olan Koyun, 
Keçi, Ôküz, Tavuk vesaire gibi 
temiz hayvanlar da bu zümreye 
dahildir. Lakin; kimHnio görmez 
tarafından oJursa, ölmüş bir koyun 
veya sığırın "tioi de mükemmelen 
satanlar yok dejildirl 

Çakalın, Tilkinin, Kurdun, 
Ayının ve ölmüş dlier hayvanla 
rın derilerini yüzüp satmak. tica· 
ret ilemioe rirmiş mühim bir ka· 
zançtır. Fakat: bunların hepislnin 
deriıiodeo daha kıymetli ve 
daha pahalı olan Domuza relince, 
cHarem• demiı ve işin içinden 
çıkmışız 1 Hatti ellerini ıilrmek is 
temiyenler bile pek çoktur. 

B a hareket tabiidir ki; taas· 
ıoptan bqka bir t•Y de

iildir. Etini yememek ho1Uıonda, 
ıizinle ben berim. T anrınıa harara 
kıldığı bir eti cyeyinl diyemem• 
Fıkat burün için çok pahalı olan 
deriıini almayın, mükemmel para 
retiren kılını yolmayın da diye· 
meaıl. Çünkü; ba hareket doiro
dan dojnya memleket namına bir 
zarardır. 

Zat1a; Allabın emrine ıöre 
bqkalarının zararına çahımakla 
bir gUnah iıleamlı !tayılır. Köylü· 
ıniizün öldürdüiü domuza dai ba· 
11nda kaıa, korda bırakm111 bütOn 
memleket namına bir zarar ~• bl· 
eHnaleyh mllkemmel bir suçtur. 
Onun deriılni almak ve memlo· 
kete faydalı bir bale relmHini 
temin etmek ise. bilyük bir sevap 
tır. Dünya ahvali malOmdar. Or. 
daya bor türlü malzeme llzımdır. 
Bu aradı. Eter, çizme koıum ta· 
kımları veıaire ribl deriden ma
mOl etyıların böyle 1ailam bir 
~e.tada.n yap~lm•11nı elbette ister· 
sanız, kı az bır masrafla, ömürlü 
malzeme temin oluoaan .. 

lşittljime röre, F evzipaıa 
ve lıkenderonda bazı kim· 

1eler, öldürülen Domazan etlerin· 
den dahi iıtlf ade ediyorlar, Yaiını 
sabon, etini de ıalamara yapıp 
komıo memleketler• rönderlyor· 
larmıf. 

Bu soretle röoderılen et ve 
sabanla yardım ehneklltimiı dı 
her halde l'Ünah deiilı 1evaptır. 
Baıka bir şey ohmaz· 

Bu mücadele mevsimindeki va 
zifemizi çok domaz öldürmek ve 
öldürdDtUmOz domuzların derile· 
rini at .. k olmalıdır. 

BUGON 6 8 . Teşrin 1942 
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DAM İLİ H ABERLER 
Fantezi 

Günün adamı ! 
•> 

Süt veren 
.., 

agaç 

Brezılyanın insan ayaiı bas· 
mamış ormanları arasınd:ı 

sütlü usare çıkaran bir nebat keş. 
fedilmiştir. Nebatın ıütlü usaresi, 
koyun ve inek sütlerinin aynı 

evsafını haiz bulunmaktadır. 
Brezilyalı bir çok çifçiler, 

bo pek faydalı nebati yetiştirmek 
için ormanlara akın akm giderek 
tohumlarını toplamışlar ve kendi 
tarlalarml\ ekmişlerdir. 

• 

İçe/de şiddetli 
Yağmurlar 

Henüz tarlada 
yüzde 50 

bulunan pamuklar 
zarar gördü 

Mersin ( H111usi muhabirimizden ) - İçel bölgesinin hemen her 
tarafına Cnmarteııi günü ıürekli yağmurlar yarmıştır. Tabir caizse. bar
daktan boşanırcasına yağan bu yağmurlar pamukl&r üzerinde büyük za
rarlar yapmıştır. Yerinden aldıiım aıalOmata göre, henüz tarlalarda bo· 
lonan toplanmamış pamuklar yüzde elli nisbetinde zarar rörmüştür. Bu 
zarar nispeti paraya tahvil edilecek olursa, çiftçilerimizin bir milyon li
radan fazla paralarının suya rittiii anlaşılır . 

1 Sabahın erkeO 
Yazan ı saatlerinde kar• 
Mustafa şı karşıya releO 

Ç • YurtCu eli ekmekli, ko
l u sepetliye : 

- Ev halkiyle halillaştıo ••? 
Diye sordu. 

Kolu sepetli: 
- Yoo .• Neden ? .. 
- E . Sağ gidiyomın am..., 

sağlam döneceiinden emin misin?· 
Gidip de relmemaii hiç aklındao 
geçirmedin mi? 

- yemene r it miyorum be bi· 
rader.. Evveldendi o: 

lskilip üstünde bir kara bulalı 
Aoa ben gidiyorum, ıen beni uııntl 

Havaları. 

Sır i/şa eden lsviçrede Ser· 
medgum kız n e şehr inde 

-------------------------·--------------------------------
- Git de, sabah sabah, Ye• 

men mi, yenmek mi, nedir görür· 
ıün 1 

çıkan gazete
, __ ö_ld_u_"r_ü_l_d_ıi_, lerin yazdıkla· 
rına fÖre lsviçreli köy delikanlı
larından biri, pek meşbar bir med 
yum ®lan bir reoç kadını öldür· 
müıtür. 

Bu cinayete sebep, medya· 
mon ipnotizme edilmiı bir vazi· 
yette iken biriıile aııkane müna· 
sebette balunduiun söylemiş ol 
ma11dır. 

Malatya Mensucat, Milli 
Mensucatı 3-1 yendi 

Şafakla başlayan va adetfı bir 
ahşer. mahşer kalabalığı toplaya11 
fmnların Önünden ekme&'ini alıp 
da yarasız, beresiz, kolu ezilmedeıı 
üstü başı yırtılmadan, elindeki sr 
pet bışına reçmeden evine dön•· 
bilenlere bir madalyon vermek li• 
zım ve böyle kaç kiti var ? 
Şüphetiz pekaz,. 

Cinayet ıöyle olmoıtur. 
Köylü karısından ıüphelendi. 

ii için medyumdan baika bir er 
kekle müna1ebette bulunup bolun 
madığmı sormuş, o da köy sakin· 
lerinden ozan ve sarışın bir de 
likanlı ile münasebette bolund•iu 
cevabını vermiıtir. 

Medyumdan bu cevabı alan 
koca. rakip addettii'i delikanlıyı 

yolda rulıyarak kendiıinden iza
blt istemiştir. Delikanlı, köylünün 
kendlıinden izahat iıtemlı olma· 
11na içerlemiı ve medyum kızı 

sokakta raslayınca tabancasını 

çekerek ölüdürmüştiir. Bu cina· 
yet lıviçrede derin bir heyecan 
ve alik• uyandırmııtır. 

Paıar güoü şehrimiz stadyo· 
munda yapılan Milli Meaıucat . Ma· 
latya Menıncat arasındaki kupa 
final maçı ıeyircilere iyi bir ıpor 
fÜoÜ yaşattı. 

Sut tam 15 de kuvutll kad· 
rolarile sabaya çıkan iki takım yan 
hakemleri Nihat ve Kenan. orta 
hakemi Rıza Salih Saray idare1inde 
Malatya Menıucat alunile oyuna 
baıladılar. 

Oyun çok seri ve rüzel do-
vam ediyor. Her iki tarafta l ehle
rine bir rol kaybetmek için çok 
çalışıyorlar. Bu arada rüzgirı da 
lehlerine almış olan Milli Mensucat 
takımı daha aiır basıyor. Malatya 
Mensucat kalesine atılan çok 11kı 
şutlar bugün iyi bir oyun çıkaran 
kaleci tarafından kurtarılıyor ve 
çok alkışlanıyor. 

Nihayet bu baskıdan kendini 
kurtaramıyan Malatya Mensucat· 
lılar, kalecilerinin bir hatHı ve ka· 
le1inl boı bırakma11 yüzllnden Milli 

Yugoslav 
çeteleri tarafından 

Burün Nazilerin karıılarına çıkan göze göıükmez düşman, Avro· 
panın ta röbeiinde, Yurcslavyada, General Drua Mi hıiloviç'in ida· 
re1lnde dövüşmektedir. 

Geçım yaz, Belgrattakl genel kararrih civarında bulanan Shabatz 
kasaba11nda 2 bölük Almao askeri yerleşmişti. Malzemeleri 48 ağır mit
ralyöz, 2 sahra toptı ve motörize tank dafi topları vardı: 

Birrün anımn mitral} öz ateş i başladı. AlirmJar çaldı. Fakat silih 
baıına koıan Naziler, topların Yoroslav çetecileri tarafından zaptedimiş 
oldoionu rördüler. Tank dafi topları düıman tarafından civar mayn 
tarlalar11ıa kaçırılmıı oradan Alman askerlerinin üzerine ateş açıyor· 

lardı. Çeteciler her tarafa yayılmıılardı, dam trpelerinde, samanlıklar
da. sokaklarda her yaoda ateı açıyor ve dövüşüyorlardı. 

Oo beı dakika içinde ıehri geri almıılardı. 

38 sene evvel teşekkül etmiş olan Yugeslav çetelerini daj'ıttılar. 
Onlar bugünkü modern harp metotlariyle dövşıııe1ıini bılmiyorlardı. Fa
kat Büyük harpte Yoroılav ordusunda döiüşmüı olan kırmızı ıaçlı 
mavi iözlü genç bir adam vardı. 

O hıpten ıonra kasabasına çekilmiş, sevdiii kızla evlenmiş, dört 
çocuk babası olmaıto. Çabuk ıehlr bayatından bıkan ba aıker, yeniden 

Y•goılav orduıona girmiıti. Mihailoviç ismindeki bu aıker, daha 1938 
seoeılnde ıöyle bir teklifte bulunuyordu: 

0 Göze gözükmez bir harp için plinlar yapalım. hızırlıyalım; Allah 

vermeıln memleketimiz düıman tarafından iıral edil.e bile bu rizli teı· 
kilit sayHinde mukavemet devam etsini,, 

Bo teıkilAt yavaı yavaf kurulmuştu. Çetecilerin malzeme depoları 
Sırp ordoıuoon malzeme depolarından ayrılmıştı. Çetecilerin mevzileri-

ne varacakları dat yollarına l'izli iıaretler konmuıtu. Diier rizli işa
retler ıifre ile verilen emirlerin saklanacaiı maiaraları, 11manlıkları 
rösteriyordo. 

Yerleri yalnız ooları kollanacaklar tarafından bilinen telsizler birçok 
noktalara yerleıtirilmiıti . 

Alman ordulari Y rroılavyayı iıgal ettikleri tün; Mihailoviç göze 
röriinmez harbe baılamak için bir köylü kıyafetinde Bell'rada ritti. 
Çete kumandanları mevzilerinde emin olarak beldlyorlardl. Fakat depo. 

)ardaki malzeme çetecilere kafi gelmemişti. Zira Mihail->viç ancak 30.000 
kişi beklerken karıısına 100,000 rönüllü çikmııtı. 

Hazırlıkları bitince çeteciler harekete ftç.tiler. Onların hareketleri 
ateı gibi her tarafa yayıldı. Düşman knvvotleri hiç bir zaman dojrudan 

dotruya cepheden hücuma ujramıyorlar, fakat rizlMen tıkıştırılıyor, 
birçok kurnazlıklar kar411ında çareyi ancak kaçmakta buluyordu. 

Şeytaocaınna hazırlhomıı 1abotailar.n hiç arkuı kesilmiyordu. Mem· 
leketin tren hatları kallunılmn hale relmiıti. Almanya ile Ruya harbe 

Men1acat sığ açıiı ayağıyle bir 
rol yediler. Bundan sonra başka 

rol yaıplamıyarak birinci devre 
1 • O Milli Mens11cat lehine bitti. 

ikinci devre oyan başJadıjı 

zaman rüzrirı lehlerine alan Ma· 
latya Meosucatbların oyuna hakim 
oldukları ve Milli Meosııcat kale
sini sık sık ziyaret ettikleri görü· 
lüyordu. Her iki takım da çok ça• 
lıııyor, Milli Menıucat rol adedini 
fazlalqbramıyor, Malatya Menin· 
catlılar da bir türlü mağlQbiyetten 
kendilerini kurtaramıyordu. 

Dakikalar reçiyor. Herkeı he· 
yecan içinde neticeyi beklemekte 
iken oyunun bitmeıioe 3 dakika 
kala Milli Menıucat kaleıine bir 
ıandel atıldı. Tam kalenin ••i za. 
viyeıi önüne düımekte olan topa 
sağ iç yıtişerek rünl bir kafa 
vuruıo ile kaleye sokarak takımını 
bir bire berabere vaziyete retirdi. 

Devamı üçüacüde 

lşte bu azhk içinden, bu nad • 
rattan yarasız, beresiz ekmek af· 
ma;a muvaffak olabilen bir tık 
tipi tanıtmak isterim, h~ Adaııa· 
lılar bunu benden iyi bilirler yal .. 

Meıhar ıinirli halile F elekteo 
bile pervası olmayan ajzı küfürle, 
eli taşla dolu. paçaları bir yapı 
çamarcaıu l'ibi çemreli, üıtünd• 
kara çubuklu bir mintan eıkiıi v• 
başında kıptivari sarılmış bir yığ• 
lak veya bohça ile adı ültünd• 
«Karabacak Deli Zeynep• i hepi• 
olz tanır11oız. Geçenki tanıttığı• 
horozlar kendi külUlklerinde öte•• 
lerdi. Bu horuz iao Denizli horoza• 
nan Hıinden daha yaman Hıll• 
bütün Adana ufukl.uını çınlatır "' 
ona : « klıt » demek d• kimıeolll 
ce1aretinin harcı delildir. Alimal· 
lah sıvandımı bir kere tam 11vanıt• 
Ta uzaklardan elindeki taşlar• r 
tererek: 

- Devamı üçüncüde -

leri de geri gelip çetecilere katıldılar. 

Memleket dahilinde Nazilerin adamı olan General Nediç'e so,OCJO 
kiıilik bir kuvvetle bu göze gör ünmüyen düşmana kerşı ritm esi emrr 
dildi. 

Fekat kat'i bir netice alınamadı. Naziler çetecileri aç bırakarak h•~' 
larından relmiye çalıştılar, 200,000 Yul'oslıv esirini reri yollamadılırl 
Bunlar olmayınca memleket tarlalarında çalışacak adam azı• 
lıyordu . 

Fakat Mihailoviç aıkerlerinin yüzde dolcııanını çalışmak üzere tar• 
lalara röoderdi ve böylece düş•naların çıkarmayı umdağ-u kıtlığı~ Ö 
oiloe geçti. 

Bu yılmaz ve cesur askerin 
muhtelif vasıtalarla bu Yugoslav 
laeılar • 

başarılarını doyan mütefekkirler d• 
kumandanına yardım yollamaya bat• 

Londrada bulunan Yuroslav hükQmeti kendisini Yuioılav harbiy• 
nazırı tayin etti. 

işte bük<lmeU rurbetto olan bu karbiye nazırı barün bütün varll' 

jiyle memleketinin yiue hürriyetine kavoşacaiı rünli görmek için .ıa
vüımektedir. 

• 
Sokaklarında 

kadın görülen 

yalnız 

şehirler 

A merikada kadınlara mabsaı •fY• yapılan bazı şehirler vardır. Sd 
ıehlrlerde kadın aOfıııa, erkeklere niıbetJe çok fazladır. Sok•k• 

)arda hemen her tarafta kadınlar göze çarpar, erkellıı:ler bunların ar•· 
ııında kaybolarlar. Hele fabrikaların paydos zamanlarında her taraf k•• 
dınlarla dolar. Onan için bu Jehlrlere «Kadınlar tıbri• adı verilir. Sa.t· 

laca «KadıoJar şehirleri» Nevyork yakınında lronbineıon, kadıo ç•..-f'" 
yapılan yerlerdir. 

Bu civarda erkekler için ırömlek. pilıma diken fabrikaların top• 

landıiı bir kaç kasaba da vardır. Ba kasabalar erkeklere ça11aşır ye· 

tiştirdiii helde işçilerin yüzde dok1anı kadmdu, blaaeaalerh barada d• 
sokaklarda be men yalnız kadınlar röriilOr. 

Avrapada ıimdiye kadar Kadınlar ııbri yokta. lıveçtı yıpdan .od 
nüfus tahririne bakal1r1a ba bGkGmetln merkezi olan Stokbolm ıehıl 

Her ıeyden evvel i burün 
bothn memleket için çok mü
him olan zirai mahsullerimizi onıan 
zaranadan lortarmış oluyoruz • 
Sandan ıoara,- da, yine ba rünkü 
durum itibariyle memlekete çok lü· 
zamla olan d ... icilitlmize yardım 
temin ederek onoo derisinden ve 
kılından iıtif ad eyi kolaylaıbrtnz. 
UkiDJ yakarıda dı ıöyledljlmlz 
... kalelanaı 11pl.aıo cHaraa• Na.,m A,,.ıa • firlflacı lfral ııauındı Rasyıyı iltlfı eden bazı Y aroılav tı11arecl0 

kadınlar ıehrl halini almata bqlamııtar. Bana sebep birfc:tk kadını.r-. 
ba .fehre relerek rerl91mel1ri, hafif it rôrlllen fabttkalarda keadil 
birer it balmılarulm 
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Pabucu büyükler 
! Almanyada ve işgal altmdaki memleketlerin tersanelerindel Askerıık 1 

Almanya 1000 denizaltı 
g e m is i i n ş a e d i yor~-; _ Ne de çabuk. 

y A Z A N 1 Zavallı abbabıml 
VA - NU ihtiyarladı! Kos 

koca cüssesi ne tez göçtü! Daha 
iki ay avvel, derisi buruşuk~uzdu: 
Hal ve tavrı cakahydı. Şimdı 
çehresi soldu. Beli büküldü. Cart 
<:tır\u da kalmadı. 

Buradaki « cart curt » sözü 
külhanbey aizı dtğildir; hakiki 
tnanadadır. Zira bir ayakkabı gı· 
cırtısından bahsetmek iıtiyorum. 

Eıasen mevzuum da kuoduraya 
dairdir. 

Onu evvela bir asfalt üzerin-
de giderken gördüm. Dahil doğ· 
rıısu kolkola yürüdüğüm arkadaf, 
dlrseğile beni dürterek dikkatimi 
<:elbetti: 

- Allah rızası için şl\ üç ka-
dından ortadakioin iskarpinine 
bak ... Ne acayip şey ... insan böy
le bir ~ey alır da ayaiına giyer 
illi ? . dedi. 

Ve «ahbaplıjıım1z» böyle tees· 
liiıt etti. 

Kadıo ayağı, nice şairlere il· 
haın vermiştir. Yahya Kemalin bi· 
' .. l h ıc ~oy o ~r m•sraı var: 

B<lseden piipuş giydirdim 
o nennin payına 

Keza, kadın iskarpioi aşıkları 
~İvaaadan çıkarmıştır: Hatta fe-
litizrn diye bir ruh hastallğ'ı var 
ki, buna yakalananlar arasında, sa 
hibi meçhul dahi olsa, mesela za· 
tif bir ayakkabıya göoül veren 
Sapıklara raslantyor. Amma, öyle 
'•nırım, şairler de, aşıklar da, bu 
Ytha kadın ayak aksamı karşısında 
dediklerine ettiklerine çoktan pi•· 
lrlanlık duy~oılardır. Hele fetişistler, 
illetlerinden tamamen tedavi ol. 
lbuştur. 

işte her.im «ahbap» da, zevk 
••hiplerine böyle ctövbel» dedir
t~cek cin.sten.. Ttnlddedilmiyecek 
cıheti yok ki... Tozlanmaması ica-
beden parmak aralarmı teşhir ediş 
~•kli iireuçl Yürüyüşe verdiği a· 
kırlık eskall Süs yamalarının renk· 
leri biribirini tutmuyor. Yalnız, 
llıakul olan: Tank urıom üslObuna 
llYfllnluğu ... 

Bu iskarpin ı.ihnime o derece 
nakşoldu kaldı ·ki, artık hanri 
•eıntte rörseım kendisini ta uzak· 
tan tanıyorum! Neredeyse şapka
~· çıkarıp selim vereceğim. Ne 
•dar da çok dolaşıyor. Anlaşı · 

lan sahibesinin rözdul 1 Belki de 
biricifi"' 

Bir seferinde, « Acaba buou 
lriyen kim ?:. diye düşününce 
hayrette kaldımı 

Ne şahsiyetti ayakkabıda ki, 
lıleğer hep kendisine dikkat et· 
~İşim; tokaıımm yamrıldığım bile 
arketmişim; giyildiği ayakla ara· 

••nda ilk zamanlar bir ourma> 
lrıileadelesi olduğunu sezmişim; 
• 0 nra alabildi(ine 1renişliyen bir ......___ _____________________ __ 

"••atya mensucat Mim 
lrlenaucall 3·1 yendi 

- Baştarafı ikincide -

b
&.iraz soorıı da oyun bu eııretto 
ıtti. 

5 dakika istirahatten sonra 
lılllç 15 şer dakikalık iki devre 
:'llldit edilerek oynoa tekrar baş· 
b~ndı. Maç çok heyecanlı ve zevkli 
~t ıafhaya rlrmişti. Her iki tanf ta 
b r netice elde etmek için canla 
•ti• çahııyordu. 

1- Rüzgarı arkalarma alan Ma· 
l lya Mensucathlar, yapmış olduk· 
.... rüzel iki akın neticesinde 
•rka arkaya iki rol çıkardılar. ve 
~!rloci 15 dakikalık devre birden
"''' 3-1 Milli Mensucat aleyhine 
neticelendi. lldnci devrede mailOp 
~ılyetteo kendini kurtarmak için 
b •llt MenHcathlar müdafileri Ue 
lrlikte Malatya Menıucat kalesine 

Yliklendllerse de, Malatya Meosu· 
c,t ınüdafilerinin ve kaleciıinin 
teı11r ve rüzel oyunları hortarış
t•rı neticesinde hiç bir detitiklik 
llıtıle l'etiremeden sahadan 3-1 

Y•nilerek ayrıldılar. 
Maçı lı:azaoan Malatya Men. 

•11cat kaptanına şehrimizde b11l11· 
nın Maıhar Hoca kupayı mera· 
•iaale verdi ve kendilerini tebrik 
•tti. 
td Bu maçta rallp çıkan Malatya 
. •naaca~ talumıoı takımı yetiş· 
tıre h ' 
1 

n ~c~11.nı ve .oyunu çok fil• 
•l •• dısıplın dahıliode id •re ede· "•k halkımıza fÜzel bir ıp0r rilnil 

't&fatan Hıkem Rıza Salih Sarayı 
•brik ederiz. 

H. Onla 

\ anlaşmanın laüba\i bir rahatlığ\ 
huıl olmuş; hula•a, her şeyine 

dikkat etmişim; onu bin ayak bin 
bir ayak üstüne bir kalabalık için· 
den aeçip çıkaracağım; lakio ara
mızda diişmanlık' filan da bulun · 
mamasıoa rağmen · bir kere dahi 
başımı kaldırarak, sahibinin yüzü· 
ne bakmamışım, Kadmı zerrece 
tanımıyorum. Şayet rünün birinde 
başka bır iskarpin le sokağa çıksa, 
ahbabımı dama atanın o olduğ11· 
on bilemiyeceiim dahil 

Hani geceleyin otomobilin fe . 
oeri iusanm gözünü alır da ara· 
banın kendisini göremezsiniz; bu 

Almanlardenizaltı mürettebatını 

yetiştirmek için çok pratik ci

haz! ar icat ettiler; talim ve ter

biye müddeti çok kısaldı 

.. 
:. 

acayıp iskarpinlerle !lahibesinln 
vaziyeti de tıpkı öyle. Birine bak· 
maktan öbürüne nazar atmak vak· 
tini bulam ıyorsunuz. 1 

M 0 TtTtE ,F l K G E Ml KA F 1 LSF. s 11 Giyieiş sadece dekor değil 
midir? insanın kendi şahsiyetini 
kunduranın gölgesine mindlresir e · 
va mı? 

Filanca Amerikan Misinin a-ar· 
drop dairesinde bir iskarpin var· 
mış. Öyle bir zengio, isterse 145 
sayılı iskarpinini daha acayip mo-
delden ısmarlayabilir. Sonra iki gi. 
yiıte kaldırır, atar; yahut hizmet· 
çisine hediye eder. Lakla güç hal. 
le satın aldığı bir giyim eşyasıoı 
kendi hüviyetinden daha çarpıcı 
olar;,ıl. seçen ve hemen her gün 
onn kollanıp kaldırım aşındıran 
pabucu büyükler, ciddden pabucu 
büyüklüktürler ... 

(Aktam'dıa) 

Günün adamı 1 
- Baştarafı ikincide -

-Açılın ölüsü kandillilerL Bak· 
kal pirinçi, fırıncı ekmeği satmak 
iıtemez.. Ben aç mı kalacağım! 
diyere~ dişlerEni bir iÖsterdi mi, 
ne fırıocı, ne manav, ne bakkal 
hatta ne de dağdaki çakal onun 
elinden kurtulamaz ve istediğini 
enali şekilde ve mutlaka kopanr. 

işte zeynep haoımm bu halini 
gören kalabalıkta bir kaynaşma 
ve geçit vermez dağlar ıibl bir 
biri üstüne binen bu iosan yığıom 
da bir açılma olur, ne ticede Zey
nep hanım ekmeiini, fırıncı da 
kalayını alarak amma acı, amma 
tatlı birer kahveltı yapmış olurlar-
Şuurumuz yeriode iken hepimizin 

birer Zeynep hanım olmamı7a im· 
kao yok.. Fakat bn gidişle, sinirle· 
rio zor katlan•bileceği bu durum 
karfl9loda bir Zeynep hanım sinir· 
liliğ'iodeu veya günlük bir parça 
ekmek derdi için fırınlara saglam 
gidip, çürük dönmek belbındılD 
hıpimizi evvelallah, sonra da Be . 
lediyemiz korusun( 

Mesut bir doğum 
Malatya Mensucat fabrikas1 

ustabaşısı Fehmi Yüceyarın J. ıo. 
942 de bir erkek çocuiu dünyaya 
gelmiştir. Yavruya uzun ömürler 
diler anne ve babalarını tebrik 
ederiz. 2590 

Karada milyonluk orduların biri· 
birini mahvetmek için dlioya 

tarihinde misli görülmemiş savlet· 
)erle çarpışmasmdan doğan merak 
ve heyecanlar yanında deaizdeki fa· 

aliyetler nekadar feci olursa olsun, 
zihioleri daha aı işral ediyor. 

Ajansların ve resmi tebliilerio 
araııra verdikleri haberler de ol· 

masa, Atlantlklerde, Pasifiklerde 
neler cereyan ettiği adeta meıhul 
kalacak, 

Halbuki denizlerin karanlık de· 
rinliklerindeld canavar boioşmala· 
mu gölgede bırakacak facialar 
bütün şiddetile Okyaııuslarm Üs· 
tüode devam edip gidiyor. Bir ta-· 
rafm cephelere asker ve malıeme 
taşıma gayreti, öbür taraftan bu 
na mani olmak azmile karşılaşıyor. 
torpillenen gemilerden dökülen 
kimbilir kaç felaketzede denizci şu 
anda üstünde ölüm rüzgarı esen 
sulara, dalgalara kapdmış , halis 
ümidL bekliyor. 

Uç harp yılında müttefiklerin 
deolzci kayıbı altmış bini bulmuş. 
Karşı tarafın kaybı da hesaba ka· 
tılarak denizlerhı şimdiye kadar 
yuvarlak hesap yüz bin kişiyi yut· 
hığnna hükmedilir. 

Bunların çoin denizalbların 
kurbanıdır. Su altında ıioıi sinsi 
dolaıao bu ıilih bir vuruşta yüz· 
lerce iosanı boğmakta, biolerce 
tonluk malzemfyi yoketmektedir. 
811 badirede kendileri de zayiata 
duçar olmaktadır. 

Anglosakson alemioin .. ıa.bi 
yetli sözcüleri tenanelerin 

batırılan gemi tutarıoı artık tt:llfi 

etmeğe başladıklarını iddia etmek· 
te, Mihver propağandası ise batı· 

ralao gemilerin yerleri doldurula
mıyacağını ve oakliyat buhranının 
başladtğ'ını ısrarla yaymaktadu. Bu 
prapa(andalar içinde hakikati bu· 
lop çıkarmağa bittabi imkan yok· 
tur. 

Fakat rerek lagilterede vtt 
gerek Amerikadll en se)ihiyattar 
lıükılmet adamlarnıın bir taraftan 
işçilere gemi loşaalıı:ıın bayati 
hemmiyetini her fırsatta anlatmaya 
çalıımaları ve onlardan daha bü
yük gayretler istemeleri ve diğer 
taraftan vapur yapma vaziyeti hak. 
kmda Sik sık beyanatta bulunmı· 
ya lüzum görmeleri her halde va
pur :zayiatınm gittikçe arttığını 

göstermektedir. 

Bundan başka son zamanlarda 
göze çarptığı üzere Müttefiklerin 
kendi uçak kayıpları hakkında ha. 
kikate uygun haber vermelerine 
makabil gemi zayiatını çok gizli 
tutmağa itina etmelerinin ve düş
mao haberlerin\ hemen tekzibe 
kalkışmalarının sebebi bu hususta 
balkın mioaviyahaıo kırılmaması 

için olsa gerektir. 

Filhakika harbio mokadderatiyle 
ilgili ol&n denizaltı harbinde 

Müttefiklerin mildafaa bakımmdan 
baş vurdukları başlıca çare müm -

küo olduiu kadar fazla düşman 
deoizaltlSI babrmak ve bütün ray. 
retlerile yeni gemi inşaatına hız 

vermektir. 

Yalnız Amerika tersaoeleriude 
deoizalblara karşı kullanılmak üze· 
re binlerce remi yapılmakta oldn· 
ğundan ve on bin tonluk şilep 

teknelerinin 10 günde ikmal edil· 
diiioden bahsediliyor. Bu olaylara 
itiraz edilemez. 

Lakin malömdur ki gemilerin 
buriınkü harp ıeraiti içinde çalış. 
maları, bakım ve tamirleri yetişmiş 
mürettabata ve itçiye ihtiyaç gös 
terir. En küçük bir vapurun mü· 
rettebab en büyük bir tayyarenin 
mürettebatınden fazladır. 

Harbedecelı: olgunluktıs deniz· 
ci kadrosu bir memleketin ticareti 
babrlyesindtn temin olunacaiına 

göre sulh zamanında ticareti bah. 

R 

riye kadrosu zengin olmayan dev
letler ellodo oe kadar çok vapur 
balunursa b•ldnıun bunların bir 
kısmını rıhbmlara bağlamak mec. 
buriyetinde kahrlar. 

Harbe rirı:aezden evvel Ame· 
rilı:an ticareti bahriyesinin kuvvetli 
göriomeyen kadrosu aynı zamanda 
torpillenerek batan vapurlarda Ö· 

len denizci sayıslle haylı zayıflamış 
olduiundan yeni yapılan vapurlara 
Amerikada mürettebat bulmak en 
önemli bir mesele olmuştur. 

Bilbasa Eyl<ll aymda 
0

Alman 
denizaltılannın büyük faaliyet gôı· 
termesl ve bu silahlarao renç su
baylara tevdi edilmiı olması Ai· 
maoyaD10 deoizaltı harbi için ha· 
zırhklarmı tekamül ettirmiş oldu 
ğıı kanaatini vermektedir. 

Esasen lnıiltere matbuetı da 
Almanlarm yeni deoiıaltın harekitı 
plinlarmı tatbika başlıyacak (arma 
dair haberler vermektedir. lşral 
altmdakl memleketlerden mütohaa· 
sıs tersane ustası ve işçilerioi top. 
lamasından Almanyanın denizaltı 

intaatına azami bir hız verdiii ao• 
laşdmaktadır. 

Geçen nmam'i harbin son yı· 
landa elindeki 200 denizaltıya ill· 
veton 400 denizaltı İofaama teıeb 
büs etmiı ve ba pllolarını sırf 
kendi tersanelerinde tahakkuk et. 
tlreceğini hesaplamıf olan 'Alman. 
yanın burün tekmil Avrvpa tenı· 
nelerine vaziyedetmiı bir durumda 
en az bin denizaltı yapmakta ol. 
duju kabul edilebilir. 

Bu bio denizalb için lbım O• 

lao mürettebat icabederae diier 
harp gemilerinden bir kısmı rayrl 
faal vaziyete sokolarak temio edi
lebilir. 

Çilnkü Alman bahriyesi re· 
çen harpde 400 deniulh için mü· 
rettobat bulmayı mümküo ıördü
iilne nataran timdlki don•nnıa 
kuvveti umumi harbe nispetle dört 

le bire iumiş vaziyette iken 1000 
denizaltı 2'emisi için, müşltiıl olma· 
sı "' raimen, mürettebat temin 
edebilir. 

Kaldı ki bugün denizaltıcı ye• 
tiştlrmek için Almaoyada çok pra· 

tik cihazlar icadedilmiş ve talim 
ve terbiye müddeti asgariye indi· 
rilmiştir. 

Şu halde bugilnkü denizalb 
mevcudiyetile müttefik deniz nalı:· 
liyatıoı sarsmış olan denizaltı filo. 
ıu şimdikinin laakal üç misli kuv

vetle faaliyete r~çtiği takdirde At. 
lantik meydao muharebeııioio ne 

şekil alacağı kolayca tasavvur edi 
le bilir. 

-----------------------------NUfus cUzdenlartnızı 
iri muhafaza ediniz 
Bazı kimselerin ya fazla bir 

karo• veza yerli mallar puarmdau 
istihkak harici bir mal alabilmek 

için zayiinden nüfut cüzdanı çıkar · 
mak istei'iJe ardı arım keıilmeyen 
müracaatlarda buluodultları rörül 

müştür. Bn vaziyetin farkına varan 
villyet, merkez v~ kazalar Döfas 

mlidürlüklerine tamim yapmış . bir 
sene miıddetle zayiioden nüfos 
hüvivat c~zdaoı verilmrmeıioi bil· 
dirmiştir. 

1 LAN 
Nahıoo marka çamaşır yıkauıa 

ve ıulama makinesi. Boisaelot falı 

Unt Sle, masseille usine A vapeur 

Rae Somefoy 8 No: 28807 mar• 
kalı az kullaoılmış piyano on bey. 

gir kuvvetinde 1700 K. M. yapmıt 
büyük Arlel motoru aepetli bütün 
teferruata takımile çalışır vaziyette 

ve askeriyeye yarar şekilde Bele· 
diye Hbf 1aloounda 5/10/942 t•• 

rihinden itibaren ıialılıta ~ıkartl• 
mıştır. 

E!22 _ ı 2l ·- 22 

l
edebf Romanı 1 

No9 AŞ Ki N MUCiZESi NAKLEDEN 
Mecdi Enön 

Dedi. Delirecek gibi oluyorum ... 

dan 
Bazı anlar oluyor ki herkesin arkam 
benimle alay ettiğini unnedlyo 

romı. 

Doktor Faik: 
- Neden alay etsioler'ı' 
- Neden mi? .. deyip bir az ıöyliye-

celderini tarttıktan ıonra devamla 

-O Zavalh kızcaiıu karıı gösterdi· 

iim alaka merhamet ve fefkat ile, bir 
sürü faydasız tecrübelerimle gülünç 0 1. 
mayormoyum? 

- Alikal Şefkati Bunlar hiç de alay 
mevzuu olacak şeyler değildir. 

Genç doktor arkadaşına dikkatle ba 
karak devam etti: 

- Bana doiruyu ıöyle doıtum, Ay
ıeye iş ılı: ııuııın? 

Cemil kıpkırmızı keıllerek ve btıyll& 
bir heyecanla: 

- Ben mi? dedi ve cevap bekliyen 
bir. İn*8n vaziyetinde hareketsiz kal-
dı . • 

Doktor rülilmseyerek cevap ver. 
dl 

- Evet, Seni Benden hit bir ıey 

gizleme. 

Burada biricik arkadaşın ve sırdışıo 

ben değilmlyim? 

- Evet öyle. Fakat yalan söyleme· 
miş olmak içindir ki ıana olmıyan bir 
şeyi olmoı ribi. göstermek istemiyo· 
ruın. 

Bir az sustu. Sonra birdenbire vt 
acele acele konuşmasına devam etti. An· 
latırken, ayıbı meydana vurulmuş ve ka· 
bahat yapmış bir çocuk ribi sararıp bo. 
ır:arayor, şaşırıp kekeliyor ve bazen de 
sözleri bir birini tutmuyordu. 

- Beo mi aşıkım? Heın de Ayşeye 
ha?. Bir deliye? Sen aklım mı oynattın 

dostum? Bu garip fikir nasıl da kafaod<t 

yer alabiliyor? 

Böyle bir hal baııma reldiii ron, 
derhal alay komutanıma, aklımı oyoatti· 

j'ımı ve benim bir timarhaney• kapatıl· 
m am lh1m reldiiinl yumana ıimJidon 1· 

zia ve salibiyet veriyorum. 

Ben i1ıkıml" Sözlerin benl · rııldürü· 
yor. Evet o zavallı oıahl(lka kar~ı bir mor 
hamet hissediyorum. 

Bilylik bir merhamet duyuyorum. Q. 

nun iyileştiğini görmek için nelere kadir 
olacağım bilmiyorum!.. 

Oou kurtarabilmek için en büyiik 
fedakirhklara katlanmağa hazırım. Aile
min en yakın bir ferdi ftbi ODUD saiJık 
bulması bana büyük bir haz vereco(iol 
ııenden rizliyeııaem. 

Fakat bu duygularla lşık olma ara

sında dailar kadar fark var. 

Ona karşı bir mnhabbetim varı evet, 
senin de t>na karşı muhabbetin bulundu 
ou ıanıyornm. 

Çünkü merhamet ve ıefkıtt daima 
muhabbetin ortaiıdır. 

Sonra onun daima iyi ve aamimi bir 

kız oldniunu söyledikleri içirt de kendi 
ılne lı:arıı bir muhabbet beıliyorum. 

Ve birinci s,evrllislni hakikaten iffet• 

kirane bir muhabbetle sevdiiioi ve ka
rısı olabileceiini diitttnerek orıa bailan· 

dıimı, adım taşımaya baılamadan eyvel 
kendlılni oııa tetlim etmek ribi bir iffet• 

aitlikte bulunmadıtını da biliyorum; lıte 
buna faz ilet derler sovrill doıtı.ım. 

lşte b8yle, hakiki fa:tiletin timaali 
Hydıj'ım itin kendisi nerbıyınım. Çok 

meıut bir hayat yaşamak hakkı olduğa 
halde böyle feci bir akıb4Stle karşılaşmrı 
olması da kendisine olan merhametimi 
bir kat daha arttırmaktadır. 

Ooa merhamet etmemek ve ;lika 
doymamak kabil mi? Oaun deli hali bil& 
sarsılmaz bir karaktere, temiz bir ruha 
malik oldutuoa ispat etmiyor mu? 

Ben onun arzından tath ve mütova. 
zi sözlerden başka bir şey işitıtiodim. 

Hel ecınun ~lloriof nmozlarama koyuşu 
okşayış la11, ellerimi öpilşü birer de lı ha 
reketi olnıalcla berablir biç biz uman 
terbiye budıiduotı aşau birliiahi)'lt ar.tel: 
miyorlar. 

Onun iffet.it bir har•kltte btılundagij . 
nu bi9 r6rdtln mü? 

lıte bunun itindir ki, yiue tekrar a. 
diyorum, ona karıı büyük bir sempati 
duyoyoruın. 

Zavallı kızdan herkes kaçıyor, i<a 
pek ribi bir hayat sürı:ııete mahk(l 1 . 
Saoa apaçık ıöyliyorı.toı, ona kart -~ ·; 
f'elen bir batlıhk duyayorbm. 

1 1 
e 

Sonra Ooıio kendine has ttız llifİ 
yok mu? e 

G ü:te! oldo~orl kimse lnkir edemei 
onun ... Aizıo, sıozlerirıl ellerlneı dikkat 
et • 



BUGON 

MAÇKADA 
Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derinlitinde ifrazı müsait ortıaanda, sefaret· 

hane binası olarak yapw tamamı_..mamıt büyük Kirfir bir bina ve aynca iki ufak binası olan muhal utllıyor. 

ATILIK ARSA 
Bu Akt•m 

Biiglik Alman Yıldızı Giisel Emllk Ve Eytam Bankasından: 
Esu No. Yeri Kıymeti Nev'i Mesabuı Teminatı 1 

2ns Bqiktq Viflle zade ıuhallui ~~.438 Aın.1 ve üzerinde nıta· 15342,SO M2 ·11~.~~4. 1 
BRIGITTE HOR NEY 

ıo yarattıiı ve •eth•r rejİIÖr TURJANSKY tarafuıdan 
vGc11de retlrilen Fran11ıca Sözlil t•hane bir film 

Maçka ve Teıvikiye caddeleri mem kirgir büyük bir 1 
2 Mükerrer aumarah bina ile ayrıca iki u· • -@§E!iIBJ!ii:J r Pafta 66, Ada 703; Parsel 4 fak bina. 1 I 

luhatı yukarıda yazdı gayri menkuller peıin para Ue ve kapalı zarf uıuli ile satılacaktır. Kapalı zarflar 21/10 942 
c;.,..mba ghü uat 14 de Bankamız lıtanbul ıübeai satıt komisyonu buıuri ile açılacak ve en yüksek teklif merkeze , 
bildirilecek ve haddi layık görüldütü takdirde Maliye Veklletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan t0nra kat'i 

ILAVllTEN: 

ihalesi yapılacakbr. 
istekli olanların A11kara merkezi ile lıtjabul, lzmir, Bursa tubelerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine

rek bu tarblame ahklmı dairesinde tanzim edecr.kleri teklif ••ktubunu, tayin edilen 21/10/942 çarıamba günü ıaat 14 c 
kadar lıtaabul ıubemiz mlldürlütlne tevdi etmeleri lhımdır. Satlf bedelinin ödenmesinde alacaya, bina ve arsanın ipoteti 
mukabilinde kolaylık ıöıterilebilir. Fazla izahat almak isteyenlerin lstanbul ıubemiz amllk serviıiue müracaatları ilin 
olanur. 2542 24- 28- 6- l~ 

RAY MILLAND Ve l&A MiRANDA --Tar11flnd•n Callbl dlkbt bir tarzda teman edll.,. 
A'K ve CASUSLUK fllml 

Emperyaı 

Pamuk iş Limitet Şirketi Çırçar l Sıyban P. T. T. mUdUrlUOUndın: 
Fabrikası Müdüriyetinden Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ve fi· .. ~~ı~ 

ili hizmetlerini ikmal eden P. T. T. Memurları müracaatları ha· 

· TORKCE 
~ 

Sayın MU9terllerlmizln N•z•r• imde derhal tavzif edileceklerinden villyet P.T.T. Müdürlük-
Dlkk•tine : lerine ve umumi müd&rlüte mürac~atları lüzumu ilin olunur. 

Yaiaar menlai balal etaiıtir, Pamaklann 1ahl•• ... • yDzündea 
birçok balyalar •çıkta balanmaktadır. Fabrikamız depolannın ta• .. eo 
dobnat bulunmuı heHbile. açıkta b~lana,n . balyala!'o yatmar clola)'llil•. 
menz kalacaiı zarar ve zıyandao ıarkeb•z ... .ııyet kabul etmlyeceiı 
l'ibi bir hafta zarfında kaldına.ıyaa puaaldana •a1rafı •Dtteriye alt f 
olmık üzne p"Heye nakil ve preH edilecejini va ayol zamanda çitil 
aabarlarımızın da tamamen dob .. , balaamuı y6zloden febıikaaız it· 
lemez bir vaziyete ıel•İf balaod•taadaa l'•D• bir hafta sarfında kal· 
dmmıyan çiiitlerio de ardiyeye nakil edilecı tini " .beher kil~ndan 
iki hrq arc!iye Ocreti abaacaiıoı ıayın müıterileriaıze aneder1z. 

2S86 4-6-7 

OoQumavi Bagtabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

Dotum ve Kadın lı11talakları mütebau111 

A6idinpaı• caddesi eioerınd• Miisli• •part ... nı, 
Diıta6i6i llag Şefi/celin 111a•geneltane1İltİ1' idil 

Tele/• No: 272 
1-26 2474 

Orman Cevirge mUdUrlUüUnden 
Mikdarı' Hacaı Maha ... o bedeli Müddeti 

Ciaıl M3. 03. Lira kant 
Çam atacı 133 6Sl 70 12 ay 

1 - Seyhan villyetinin Kadirli kuaıı dahilinde h•datlart ıutaa••· 
de wanh Ken ... r orman10daa çürük dahil 133 •etre miklp ça• k .... ı 
~ ataç 12 ay zarfında kat'i i•I ormandan ihraç edilaek prtile 
29-9-942 rln&ad• itibaren 20 rtın mlddetle ıçık arbrmay• konal· 

•llflar. 
2 -Artıraa 19-10- 942 PazartHİ rOoll ... , 15 de Adan• oraaaa 

vewre •lldlrllil biaaıada yapılac.ILtır. 
3 --Ç•• k.,..t•İn ıbeb• metre ailrlp aahammea bedeli 490 ka 

,..tar. 
4 - Mawakkat teminata 49 Hracbr. 
5 - Şarta••• we ••kavelea•.. proiel•rl orman am.. mildlf 11· 

jlocle -Adana orman çewirr• mülDrlüiünde, Kadirli orman bölfe .... 
lifinde prnlebilir. 

6 - Mawakkat telllaat .. kbadarı 19 - 10-941 Pazart81i r&al ••· 
at ıs deo ewvıl komaayo" riyuetİlt verilmHİ ilamdır. 

7 - l•teklileria Ticaret oduı velikuile blrUkt• b.W edilearBa 
M aetta müracatlar1 illa alHar. ( Bu veeika kayl&lerdea İltea.u. ) 

1--6~10--ll 2572 

Adana as. sahnalma Komsiyonündan : 
1 - 20.000 kilo sıtır eti kapala zarf maliyle eksiltmeye 

koaulmuftar. 
2 - Muhammen fiyata 14.000 Ura ilk teminatı (1050) li· 

radır. 
'3 - lbalui 17-10-942 cumarteai ıO.G saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve prtnamui berıiin komaiyonda ıgrülebi· 

lir. 
5-lıteklilerln teklif zarflaruu ilaale aaabndS behemehal · 

bir 1aat e\lveline kadar komiıyona •ermif bahınmaları lüıa• 
._ llln olunur. 2.6.11.16 2~ 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel So9ukluiu ve ldr•r Yollen 

teh•••••• 
Acta.wlU at-'et etlllif •• ..._ .. ,.., kabule bıtlı'lilftar. . 

2573 

lifat YAVIROCLU 

2540 24-6 

Telefunken Radyoları 
Dunlop lnglllz iç ve dıt bl•lklet IA•tllderl 
Veltellt su t••flr• clh•zl•rı 
R•dro ve telefon Kuru pHlerl 
Leucl elektrlk •mpullerl geldl. 

IŞIK Ticaret Evi 
Kimil Aladı • Telefon 80 Asfalt cadde No. 71 2503 

oşunuz ••• Koşunuz 
~ Çukurova Gişesine _. 

-zengin olmak isterseniz= 
Gişemizden bir Bilet alarak taliinizi dene-

• • .. 
yınız • 
Adres : - Asfalt Cadde Dörtyol ağzında 

A D A N A Necip Ozyazgan 

Baladiya riyasetinden Adana Baledlyasindan 
1- Belediyeni• temizlik 

işleri bayvuata ihtiyacı için 
32000 • 35000 kilo uman alın· 
mak üzer~ açık eksiltmeye 
konulmuştur. . 

2- Kuuni Yergiler, nak· 
liye ve aair masraftan Beledi· 
yeye ait olmak üzere sama· 
nın beher kilosunun muham· 
men bedeli dört kuruttur. Mu 
vakkat teminat '1' 7 ,5 hesabi· 
le 105 liradır. 

3- ihalesi birinci teşrinin 
16ncı cuma günü saat onda Be 
lediye dairesinde Belediye en• 
cünıeniade yapalac.ktar . 

4- lıteklilerin ayni gün 
ve aaatta yatarm11 olduldan 
teminat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenince ve tart 
nameyi ıörmek iateyr.nlerin 
her gün belediye muhasebe· 
ıine müracaatlan ilin olunur. 

2577 1-6·11-15 

1 - B•lediıe eaalikindaa ye
ni otelde Japdacak ta.irat açık 
eklUtaeye koa.ı.Qftar. 

2 - Ketif bedeli 1017.97 Iİ · 
rad1r. 

3 - Muvakkat temlaab 76,42 
lirad1r. 

4 - ihale 942 birinci tetrinin 
13 OocG Sala rünü 1aat 16 da S.. 
lediye bhaa11nda t•t•kkll edtcek 
eneilm•ce _ _yapılacak tar. 

S - Ketif we farbla ... i 
rörmek ve fazla ...ıe .. t .... k 
iıtiyealeria Belediye fen __.._ 
tana m&nakuaya rlrecelderiade 
muaneo rln .. Halt• SeledlJe 
encümenine •aracaatlara illa ola· 
nar. 27.1.S.10 2558 

Adana H•lkevln~ 
denı 

15/ Birinci Teırlu/ 1942 per 
ıembe rDal HİlllİZ tarafıadaa dak 
tUo k.,.. a9dacaktlr. Kana, mai 
ı•tiDi keodill temin et•ek mecba. 
riyethad• bulanan mObtaç ve orta 
mektep mezana veya nılyetlerinia 
mlıaaltlidltl ylsladen orta tabii· 
liai ikmal edemiıea kaslar abaacak 
tir. Kurı kaclroıa (30) oldatanclan 
ilteklılerin bir an evvel ulkevl 
b8r01ana •lracaatlara illa ola· 
aat. 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

HtrıOn Mut.lar•ı H8Umet Ciyırı l.tikamıt Ecıaneıl kar1ı11nda 
9ık .. z ıokak içinde no 121 de kabal eder. 

Haftaaıo Sah ve C... tlaleride öiledea 10araları falirlere -.c· . 
caal Mkal1t • 

2355 

ASRI Sinemanın Yazlık Balaçesinde 
SUVARE 9da SUVARE 9da 

au AK,AM 
Tin ftlmeWk -•tl•ln medarı iftiharı buıllne kader yapılan tlrkç• 
fiU•l•ri H snell tOrkçe ıcblü ve aar1u·. 

Kahveci GÜZELi 
Reji•orı Ertutrul Muh•la Mllallı:: SadetUa Ka)'•ak 
Bat Rollertle Bflylllı: Staatkir Haaım llialr NaHttla B.U.t Tel•t Ba 

Nealhe Nevin •• bayan Perihan 
iLAVETEN: 

FHkallde ejlearell Mlld ilan Apıca Huaall aurette 
ı•tlrttttlmls çok eatereaan Şort 

PEK YAKINDA: PEK YAKINDA... PEK YAKINDA.-

Leslle Hovard aşk Rüyası 
Bll1Gk bir Atkın bDyllc bir lhtlra11n romanı ıaheeerlade 

11 in 

lsa Şakir Akdooan fabrikası, sarın mıst 
rllarilarilarimizin nazarı dikkatine: 

Yatmur mevsimi hulGI etmiftir. Pamukların sabim ...... 
yüzünden bir çok balyalar açakta buhuamaktadır. Fab~ 
mız depolan temamea dolmuı bulunması lauabiyle açakll 
bulunan balyalann yajınar dolayaaiyle maruz kalacafı ,_.. 
ve ziyandan fabrikamız meı'uliyet kabul etmiyeceti ıibi ti' 
car elinde buhmaa pamuk koçanları te1eil tarilainden idbf" 
ren 48 saat zarfmda blclmnaları, ve ıalltabail elinde b.., 
m pam.ıc lropalan clalai kafa• tarihiadea itib1ren bir ~ 
ta zarfında bldınlmadıtı taktirde Boraa nizamnamesinin ff 
i~ci maddesi. madb~~e Bor~ marifetiyle sattırılacatı ye ar 
Dl zamanda Uln ~.nbinden itibaren ÜÇ gine kadar kald.;, 
mayan pamuklar ıçan beher balya pamuk için 2S kunq ti'; 
diye alanacatı mahlmları olmak tlzere ilin olunur. 

6-7 2589 

Belediye riyasetinden ı 
1 - Şehir yollannda yaptınlacak 'temirat ve inşaat ifİ 

a~ık olarak ebiftmeye k•almuttur. 
2 - işin ketif bedeli ı 678 lirUv. 
3 - Mavakkat teminata 126,SS liradır. 
4 - ihale 16. 10.942 tarihine rutlayan cama ıünü _,& 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktar. 
5 - Fazla malGmat almak ve keıif ve prtnameıini ıf'.. 

mek istiyenleriD Adana Belediye F ea daireaine ve ilıale ~ 
de muayyen saatte Belediye encümenine müracatlan ilAa ~ 
nur. 2-6 - 11-15 -,_ 

Birinci sınıf Röntgen Mütehauıaı 

Dr. Ziga Tiimgöretı 
Altldlep .. • ••dde•lnde 121 o. lu ........ 

Wllrlnı lrabu .._,, • 
elefon No. 287 2491 1--

1 ÜROLOG - OPERA 'F 
Doktor Tah in 

Memleket Hutambesi l:lömbS 

idrar Yollan Müt:e111M11111 
.....,.. ....... CA;~~u. r 
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