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Blleellc 11 ( •·•·) - Vll•ı.t 
U111ıı•l Meeliıi, lnönü lccuek
sınıla Millt Şe/imizin lnönii ,,,,,_ 
bini itl111e 6ııgurtlııld111ı 6inagı 
satın al111alc milu halinde mıı· 

Yll : 2 Ncr. 468 kararl••tırılır 
\.. I' 1 yat ı U!I) K u r u • t u r J lıa/azaga karar vermiffir. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Avuatralya hava kuv
vetleri tarafından • 

Japon 
isti il 

filosuna 
taarruz -------- ------..... Bir kruvazör hasara 

uğratıldı; 2 gemi ba
tırıldı; 2 Japon vapu
ru da karaya oturdu 

Japonya ve Sov
yet Rusya arasın
da harp ihtimali 

Cava' dan bir görünüş: Ba 
tavya yakınlarında pirinç 

tarla/a,, ve sık funda/ıkla 

Ankara 11 (~adyo razetui)
Japonlarm Rar.gun'dan şimale doğ 
rıı ilerlemflje başladıkları ve Ran· 
ron'un 100 kilometre şimalinde 
Taravadl movkiine varmış olduk· 
lara bildirilmektedir. 

v azan : CAViT ORAL 

H lkbahar biraz nazh da olsa, 
U yaklaşmaktadır. Kanh~ sah· 

nelere insan \'e millet boğuşma-, -
larma daha m Ü ~aid olan bu ru· 
neşli mevsim yaklaşırken tahminler, 
faraziyeler de yine çoi'almaktadır. 
Daha şimdiden dünya matbuatında, 
dünya radyolarıada bir çok ihtimal· 
)erden bahsolunuyor. Burün için mu· 
halı kak gibi üzerinde durulan nokta, 
Almanların bir, birbuçok ay sonra 
Kafkatlara doiru yapacakları bü· 
yük taarruzdur. Bu husU1ta asker 
ve ıivil bir çok yazarlar ideta 
fikir birliifodedirler. Hakikatta da 
Almanların bundan başka yapa· 
cıkları bir şey yoktur. Çüııkü ge· 
çeo yaz tasavvur ve planlarında 
tamamile muvaffak. olamayan Al
manya, bu muvaffakıyetsizliğinin za· 
rarıoı büyük bir zaman kaybile çek
miştir. Hatta bıı kadarla da değil, 

bu kt§ mütemadi Sovyet hücum 
larilo biraz da hırpalanmlfbr. Hal
buki Sovyet Rusya'yı yenmek, yık· 
mak ve parçalamak Almanya için 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. Al 
manya, ancak arkasında kolaylıkla 
ezilae)en bir devleti kötürüm bir 
hal., koyduktan sonra lngiltere ve 

Amerika ile tek bir cephe karı•· 
ıında mücadeleye devam edebile· 
caktir. Bugünse Almanya iki cep 
hede atraşmak zorundadır. Ve 
tabiatile bu durumda Almanya'yı 
hayli yormaktadır. Fakat Alınanya 
geçen yaz erişemediii hedrfe bu 
yaz •a•abilecek midir ? Bu mesele 
üzerinde erkeoden bir fikir yürüt· 
mele ve bir iddiada buluomalt doiru 
derilse de, saoeyi mıotakasının 
büyük. bir kısmını elinden çıkarmış 
olan Sovyet Rosya'ya karşı Alman 
muvaffakıyetlerinin ihti~nli çok,. 
kavvetlidir. • 

Bu düşünce ile Almanların öııü · 
müzdeki mevslmde Şark cephesinde 
bllyilk ilerlemeler göstermesi bok. 
lenebilir. Yalnız Almanlar Kafkas 
lara kadar çıksa ve Urallara kadar 
dayanu, acaba Sovyet Rusya da· 
ba seri hatlarda müdafaa etmiye
cek midir? Ooun için bu istifham 

[ Devamı ikincide ] 

Unlar• mıaır 
ker19t1rılacak 

Ankara 11 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Unlara, Toprak Mah
sulleri O lisinin stokları müsait bu· 
)onan mahallerde yüzde 25 niııbe· 
tine kadar mısır unu karıştırılması 
Koordinasyon Heyetince kararlaştı. 

Romenyadan ithal 
•dilecek petroller 
Ankara 11 (Hu:suıi muhabiri· 

•izden) - Romanyadan ithat edi· 
lece~ P•trollerin dahili fiayatlarını 
t~nzı~ için. T 1 c a r e t Ve· 
kaletıne, z 1 r • a t Bankasından 
müteşekkil fondan " d 6 f · ı· yuz e aız ı 
1,5 milyon liraya kadar . ._ 

. ı~raz ya· 
Pılması Koordınasyon h t' eye ınce 
kararlaştı. 

Vakıflar Umum MUdUrıu. 
ıu mlmar1 tehrlmlzde 

Vakıflar Umum Müdürlüğ'ü 
mimarlarından B. Sami dün şehri · 
mizo retmiştir. 

B. Sami Ce1han'da Vakıflar 

Ankara 11 (Radyo raıetosi)
Avustralya hava kuvvetleri Japon 
istila filosuna karşı bir taarruzda 
bulunmuşlardır. 4 Japon gemisin 
den ikisinin battığı, diier ikisinin 
karaya oturduğu bildirilmektedir. 
Ayrıca, bir kruvazörün de hasara 
uğ'radıiı haber veriliyor. 

Londra 11 (a.a) - Müstem
lekeler Nazıra Lord Kreobon dün 
Lordlar Kamerasında Japon zulüm. 
leri hakkında Eden'in Avam Ka. 
marasındaki demecine benzer be· 
yanatta bulunmuştur. Bo meseleye 
dair sorulan ıuallere cevap veren 
müstemleke Nazırı, bu olaylarıa 
radyo ile bütün dünyaya bildiril· 
mrsi için tedbirler ahnacağ nı ıöy
Jeqıiş, Kızılbaç vasıtuile Japon· 
larla temas edilip edilmediği ıua
l_ine de demiştir ki: 

« - J•pon hiikOmetinia harp 
eıirlori hekkındaki mukaveleyi imza 
etmemiş olduiunu sanıyorum. Ba· 
nunla beraber ba mukavelenin ru· 
huna riayet edecojini bildirmiştir. 

Honr Konrdaki yurddaıla· 
rımızla bir temas tesisine çalışması 
için mi!Jetler arası Kızılhıça bq 
vurduk. Japonlar şimdiye kadar 
bütün teklifleri redddtiler.» 

Rusya'Y• 
teh dit 

Bir Japo n yUk sek "'•· 
murunun dikkate de· 
ıer b e y a n • t ı 
Ankara 11 (Radyo razetesi) • 

Japonların, Alman ilkbahar taarru
zuyla birlikte Rusya'ya karşı taar· 
ruza reçecokleri haberleri etrafın-
da bir Japon yüksek memuru bo
,anatta bulunmuş ve şu tehdidi 
savurmuştur: 

c- Ruıya bize karşı harbe 
girerse bu bölgedeki Sovyet ara· 
zisinin ujrayacaiı ikıbot şüphe fÔ• 

türmez.• 
Japon yüksek memuru, sözle· 

rino şöyle devam etmiştir: 

c - lnriltere ve Amerika Sov 
yotlor Bırlij'i üzerine kuvvetli bir 
ba1kı da yapsalar, batıda Alman 
hücumlarına maruz Sovyetler 
Birliğinin doğuda kendisini ateşe 

atması imkiosııdır.> 

Bu sözler Japonya'oın Rusya· 
ya taarruz etmeyeceği minisını ifa 

de otınez. MalOm olduiu üzere, Ja· 

poolar Amerikıtya iarşı taarruz 
hazırlarken de boyuna sulhdan 
bahsediyorlardı. 

Vaşington 11 (a.a.)- Hariciye 
Nazır vekili Samnor Yeis, Birleşik 
devletlerin Rusyaya var kuvvetle 
yardıma hazır olduğunu söylemiş, 

kiralama ve ödünç verme kanunu 
geregince müttefik ve devlet mem 
leketlere verilmekte olan harp mal. 
zemesinin rönderilmesinde Ruıya· 
nın diğer memleketlerden Önce İti· 
bara alınacağını ilive etmiıtir. 

Avuata dUkU için 
rnetem idaresinin yaptırdığı 16 dükkan ve 

bir gazioo'nun kat'i kabulünü yap· 
mak Ozere barün Ceyhan'a gide-
Ct~ Ye oradaıa ' 

Avusta diUıünlin ölümü dola. 
y11ile şehrimiz Alman ve ltalyao 

Hindistan 
tehlikeye 
~ .................. .. 

dOştor 
Verilecek anayasa rtra/ın• 

. da Hind liderleriyle temas 
etmek üzere 

Staf or Krips 
Hindistan'a 

gidiyor 

M. Papen 1 
Tedavi 
Altırida· 
Berlin 11 (a. a.) • Ya

rı resmi bir kagnalctan 
6ildiriligor : 

Almanga'nın Ankara 
Büyük Elçisi Möıgö Fon 
Papen tedaoi edildiğin
den Berline gelmek üze· 
re henüz yola çıkamamış
tır • 

'-------------------------------------
1 .----------------------_, Evvelço denız yoliyfe Malezya'ya 

getirilen Hintli kıtalar 

Genera 
Romm 

Ballcanlardalci Al 
ıe111ilit11rlerigle 

HİTLER~ 
Karargahın 

Almanl•r Yun•n 8 
lar1nda kUIHretll ku 

topıurorl•r .-.--L on d r a: 11 [a. a.] _ 'Aft 
Deyli Herald'ın bilcfircl 

göre, General Ro1naael'ba 
kanlardaki Alman At 
leriyle beraber HiUeria 
kararrihında balund-ta 
ları dolaşıyor. 

Londra: 11 La. a.]
Niyaz Kronikl'in bild 

röre, Almanlar Yanan a 

l lnglllz Umumi vallel, 
Hlndlilerl m•mleketlerlnl 

mUdafeaya çal1rdı 

Ç6rçil'in 
izahatı 

lngiltere Hindistana as· 
keri sahada ~.ıomr yar""1ı 

ao•ler11c111c 

ilk· Ziraat Kont eransı 
Ceyhanda Yerilecek 

da ktUliyetli kuvvetler to 
lar. Almanlar buralardan 
vetli deniz bimayffile Libi 
malzeme dahi röndermifl 

Bulgarv 
Maca 
ordular 

Üçüncü bir-~~ 
te k•rtı mutt 

bir hareket 
taearlamamıtl 

Sof ya 11 (a.a.)- Stefq 
M•car orduıu genel kar 

baıkanı, Zora gazetuiolo Be 

Bwlin : 1 l ( a.a ) - Berlluer 
Lokal Anzeyrer razet•i, «Loadrı, 
Hindiltaiu harbe icbar etmek niye 
tindedir.» Baıhklı bir yazı11ada, 
Stafor Kripı'ia pek yakında Hfdit· 

1 tana gönderilmeıdni bahfı mev._ 1 
ediyor ve diyor ld: 

C. H. P. taraflndao, oojndaa 
dojnya mflltahıille te.oaılar yep· 
mak ilzere yutdun muhtelif bölre
lerfne mütoba11ıs ziraatçılar rön 
derilecejini evvelce haber Yer· 
mlftilc. 

YGkHk Z ;raat !DltitBıil pro. 
fe.cirlerladea 8. Kerim Ôıner Çat
lar, A4ana, Kozan, Ceyhan ve 

«Çörçil'in · kendiıl ile milhOr 
has Lorda tayin ettiti Kripı arasına 
uzan muafeler koymata acele 
ihtiyacı olduiu mahakkakhr. Fakat 
Kripı'io şimdi yıldızı orak ve çe. 
kiç armasının altında hisHdilir 
derecede yillm~ldiii bir ründe 
Londrayı terk edeceğ'i çok şüp· 
helidir.» -

Ankara 11 (Radyo razetesi)
Cavanın düşmesi Ranrun'an jı,pon. 
lar taraf ıodan işrali Loodrada ve 
Vaşingtonda umumi vaziyetin yeni 
bqtan rözden roçirilmesine veıile 
teşkil etmiştir. , 

Japonyanıo 3 ay içinde kazan· 
dıiı zaferler, ilk Japon baskınına 
atfedilmektedir. Ba baslun, maba. 
rebenin tabiyesini tamamile alt üst 
etmiştir. 

Aorlo-Saksonlar, lngiliz ne· 
ferinin Japon neferile karşılaştığı 
zaman çok daha üstün oldağana 

iddia etmekle beraber, Japon ku· 
manda üıtünliliünü de tealim oy· 
lomektedirler. 

lnriliılere ve Amerikalılara 
göre, Japon zaferlerini temin eden 
belli başlı sebepler şunlardır : 

1- Japonlar daha iyi hazırlan · 
mışlardır ve kendi ana yurtlarına 
ve sularma yakın yerlerde döiilf· 
mektedirler. Baıka sahalarda dövü• 
şen lngilizler bu saba üzerinde ne 
müdafaa, ne taarruz tedbirleri ala. 
mamıılardır. 

2- Ansızın yapılan baılın. 

3- Japon deniz, hava, kara 
kuvvetleri arasındaki ahenkli işbir· 
liği. Japonlar Almanlardan da el. 
verişli şartlar altında dövüşmüşler 

ve üç kuvvetide iyi kollanmışlar. 
dı~ -

4- Japonlar, halkı kendilerine 
benzeyen yerlerde dövüşmüşlerdir. 
Bu yerlerde yerli halkın çoj'unloj'u 
Japonlara taraftar olmqtar. Diier 
taraftan harp çıkmadan evvel bu 
yerlere sokulan Japonlar yerlilere, 
beyazlara le.arşı dütmanhk aıılamıı· 
lardır. 

Banaııla beraber Anrto-s.k• 

HenUz teeyrUt et mlyen 
bir haber 

Fransa, 
donanmasını 
Almanlara 

teslim etmis 
Ruzvelt, Lon
dra ya gideceği 
haberini yalan
ladı 

V aşiogton 11 (a.a )- Cumhur· 
reisi Rozvolt, gazeteciler toplantı· 
sanda, Frao11z donnamasına menıup 

tedbirleri almakta devam ediyorlar. 
Bu tedbirler ıiyasi sahalara da ıa· 
mildir. Hindistaaın lngiltereyle mü 
naaebetlerini nizamlamak meselesi 
bunların en baıında gelmektedir. 

Hindistan umumi valisi Hint· 
lilere hitabe~ bir mesai n~şretmiş 
ve demiştir ki: 

« - Önümüzdeki haftalar için· 
de ıiıden milli harp cephesine ya· 

zılmanız istenecektir. Üzerinde ya· 
fadıiımız topraklar tehdit altında· 
dır. Barbarlıtını ve merhamet.is· 
lif'ini isbat etmiş olan Nldır,ana 
karşı saflarımızı ııklqhralım. Sıkı 
darahm. Gizli hainleri yakalaym. 
Çln'i, Raıyayı, Amorika'yı, Britan
ya'yı kapbyan ıeçlda bir 1afa da· 

bU balaa111oraz. Zıf eri •• we 1 

Kadirllda birer kaaf..._ Yermek 

üzere .. brfmlze gelmiftlr. B. Ke. 

rim Ômer Çatlar ilk koaferaaımı 
Camart81İ ,l'ilnll Ceyhuda v•e· 
cektir. 

Ba konferanslarda hallumızıo, 
blllaaıı.J çiftçilerimfzin hazır bola· 
nacakları şüphoıizdlr. 

40 birlijin Fransızlar taraf1ndan 
Almanlara teslim edildiji hakkın· 
da hiçbir malOmatı olmadıfını söy · 

lemiş, Londraya rideceii haberle· 
rini yalanlamııtır. 

Vaşinrton 11 (a.a.) - Harici. 
ye Nazır Vekili Velı, Fransız hü· 
kOmetinin birçok Fran1ız harp re 
milerini Almanya ya verdiii hakkın. 
daki haberleri teyit eder mahiyet· 
te hiçbir malOmat almadıimı bil
dirmiştir. 

Vişi: 11 [a.a] selihiyotli mahfiller· 
don bildirildiğine göre, Amiral 
Darlan Fransız harp remilorini 
teftit etmek üzere yakında Tolon'a 
ridecektir. 

Vaşing-ton: 11 [a. a.J- Afi: 

p91to muhabirine aıatıdaki 
meçte balunmqtur: • 

c- Sofyada balan 
sarada Ballı.anlar dlraman•, 
gar ve Macar orduları araı 
ki lı birliti eaaıı dahilinde 
rar renel kurmay başhnile 
celodik. Banuola beraber mlf 
rek bir muhasıma karşı 
mak ihtimalini itibara a 
Macar orda10nun bu ıene 
yet copboıinde savaıa det 
ot1nekten baıka bir iıi o ... 
caktır. Macariıtan ile Balrarll 
nıo üçüncü bir devlete 
müşterek bir hareket tasar 
ları hakkındaki ıayialar ta 
yalandar. 

Maı:ariıtan ve Balr 
komşu memleketlerile ldlh 
de yaşamak iıtiyorlar.• 

Vaıiortondaki Fransız mahfil· 

l~inde Sovyet ajanıının verdiii Bir leveç vapul'll 
~ır. haber ~üo~sebetiyle ıuraaı be- Yunanlatana ylr• 
lırtılmektedır lu sefer yapab'l it U 
durumda bulunan bütOn Fı ece 1 8 t U r r O r 
gemileri Franıa'dan Şimal A;~::. ~tokbolm .ıı .. <a.a.):-
limanlarına f Önderilmif tir borr dra WWl~dı5~?e gore, 

f • aistaaa ylyece& foUirmek 
nşası henüz bitmemiı olanlar Kıııllaaç tarafından kiralanan 

yed~lde çekilmiı, yedekte götürO· ı bafdayla balık yliklemek il 
le.mı~enler bombalarla tahrip edil· Llsbon'a atrayıp oradan Y• 
mııtır. Bununla beraber Atmaalar tana ridecek olan H!lar.o 
yedekte rötürülemiyen vapurlar- / vapura ba 1abah bir buıkıraa 
dan birkaçının inıasını tamamla•Jf maye1ind• G?toborr liıııaa•eil 
olabilirler. hareaet etmfıtır. 

Her Okuyucumu 
"Bouün,,ün muhabiridi 

Gazetemiı, ~ayın okoyucıılarıoın da «Barün• illihbar kad 
btalmumı temın edecek bir ta1avvarana tatbika koyuyor. 

Adanada, Mersinde, Ceybaoda, Tar1asta, Kozanda, lıkend 
oturan oltu1ucularımızdan, duyacakları veya ıahid olacaklan • 
kate değer vak'aları mektupla, telefonla veyahut bi.uat fclare 
kadar zahmet etmek 1aretile bildirmelerinJ rica ..,_.... BllAt• 
haberler «Bar6a» iıtihbar be1eti ..,.... claltıa • 1'-
kik edilecek, 



---

,:11;ı:~tbir Prens Of Vels Ve ?I 
~fE:~z ~~i:: Repuls nasıl batırıldı • : 
-ATIVORUZ; SAAT 

i:rAKRiBEN 12;20 ! 

Anıt -Kabir 1 
i~i yüzlü 
ınsan 

y AZAN Kelim~nin yal· 

; ( B•ttarafı DUnkU ve Evvelki GUnkU Sayllarımızda ) 
~ _ torpilin ne· .XlC'.' •: :• •: :• • •:• •: =:::•o:::•:: : : : : :c:::: X<" * 'ı:::: u = :u:: ::tc::ı:'' : = x •:=::: tebat koğuşunda 

ir t:;ı gelebilece- Bütün kaovetimle giizerken, tek bir düşüncem oar: Gir- masa ve sıralar 

j
. r birbirimize dabına kapılma,,.ak için batmadan önce Repuls'ten uzak· üstüne çırç•plalt 

gı f ıya vakit kal- laşmak. Bögle olmakla beraber,. ı:rens of V11ls'in burna· yatırdıl_ar. E.rt~si 
t l {:nb' ~=:.~1

1

;1~ nun salar altınd~!.~1~!,!';~7ıt~!!~'~,".'.;= ~~:,:;!,~:Y~:~~ 
ı ır torpı .•• va ıoı ver ı rr, zıra !fn e ızım Orada Repolse'io kumandanı 
~·denbire çdgınca alkışlar İŞİ· kadar siyıhıın. yarbay william Tcuoant ile mua· 
)um. insan kendisini fodbol Çok geçmeden başka bir bah vioi albaym son dakikada, don ve 
~i finalinde zanneder. Hay kör riyeli bize iltihak etti, fakat dört gömlekle denize atlım•ş olduldarını 
~. ne oluyor. Meğer ba~ka Al Jonson zavalh cankurtaranımı- öğrendik. Kumandan Teonant başı-
: üıman tayyaresi at~ler içinde za fazla geldi. Simit sıkletimiz al m bir tahtaya çarpmıı, bununla 
t• düşürülmüı. tında battı ve onu kaybtttik. Eier beraber kurtarılıncıya kadar yüz. 
(na ceman altı tayyare düşü· biribirlmizi tanımara muktedir ola meie muvaffak olmuştu. 
~ iü temin ediliyor. bilir1ek bir rün tekrar rörüşmek Amiral Sir Tom Philli s ile 
rine bildiiim ıey, yai ve mü· ümidiyle biribirimizden aynldık. Prince of waleain kumanda: yar-

1 \ple bulanmıı not defterime Bu mel'un yağın içinden 11y- bay Leacb son def ro_m_. 
ı ı - ·ı d' l J k . • . . f b . k" . a, soya u •'i ncu torpı ... » ıye yazmıı o rı ma ıçıo, ıtıra a mec urum ı, lü k L d ı. - - - d - -1 l . . r en ~uman a a.oprusun e goru • 

.,,• rımdır. oanıre ujramış bir halde ümitsiz - l d' 
'T • • • _ _ • muş er ı. 

~ ı pulse, sancara ıyıce yattı. Ho- yuzuyordam. Bır enkaz parçasına Japonların ba taarruzunda dik-
•'' son deta olarak: "Herkes çarptım ve çok geçaıeden, gözleri 
ı;rüvertey«"I» dıye haykırıyor. kızarmış dört ıiyıh yüz bu parça- kate derer bidise Japon bombar-

' l=>amanadan aşarak denize atıl- nın üstünde balunayordulc. daman tayyarelerine hiç bir avcı 
' çalışan bir delikanlıdan baı Biraz daha sonra içinde iki ta>:yaresinin refakat etm~miş olma· 
1 a epımız int zamla merdivenler- kişi bulunan motörlü küçük bir sıd•r. Bir kere Prince of Vales ve 

iniyoruz. Bır subay bağırıyor: te~ne rördük. Maldnesi işlemiyor- Repulae batınca, muzaffer tayyare-
• a ıa bak, geri geı l Hepimiz H · da. Ayaklarımızla suya vurarak bu ler mahrlpleri iz'aç etmeden uzak-
- • :ittiğin tarafa gidiyoruz». Genç röltten inme salımızla o tekneye !aştılar. 

• iytli de bize iltıhakla sıraya yaklaşmaia çalıştık, fakat ba çok 

~ ,.••tllacak k ti ıc , ı ~ e er pe a-
•. l Bütün hare· 

ı 1 ır aUk O~ tır görünü· 
2o. Ôtekiler gıbı, zannediyorum 

ı • -;.ıt güverteye atlamak hevesioe 
s( lmıştım. Fakat bulaşıcı bir SÜ· 

~ ı ıt hüküm sürüyordu. 
E r oa ~üverteye reldik. Burada 
~ l ' ı öyle yana yatmıı ki ayakla· 

ı çelik döşemede tutunmalda 
. ük çekiyor. Koodoralarımı çı· 
11ıorum. N~mli çoraplarım içinde 

~ ketlerime daha eminim. 
'fi1 rıabiyetle tab•kmı açıyor, içio

""Y11 bir sigara alıyorum. Fakat 
1
9 

1 ~ tim yok. Arkamdan gelene bir 
1 

:da ikram ediyorum. «Teşekkür 
\',,im Ateş mi istıyorsaouz?» di 

• J: =- s· l k b' ırara arımızı ya ıyoroz, ır-

f nefes çekiyoruz cYine rö·ü 
f 

l,z, arkadaş!» dıyor. ~ Umarım 
IJ 

t f.aba». 
a;.Geminin sağ cenahından iniyo 

r :ı Sancaktan yana yatış şiddet 11 ıor. Çıkıntı hılinde1'i, torpıllen 
1 e karşı tertıbatın b:ıyunca sıra 

1. 
,iU ediyoruz. Bnradao 4 metre 
,~ teklikten denize dalmak mflc 

ıı · d . B ' ' h B ı yetın eyız. urası ıımııyı . o 
t f ma~ottan iJeri ~eldıj-ioi anla. 
ı "ta g-ecıkmiyorum. 
ı,1 Atlamadan kasketimi kulakla. 
ı ,.. kadar i'eçirdıiımi ve derin 
~nefes aldığımı hatırlıyornaı. 
ı Uoutoyordom. Defterimin son 
ı 11 şunu gö~teriyor: «Batıyoruz. 

t~ riben saat 12.20• Bunu rüver. 
h. en ayrılmadan evvel yazmış ol. 

''(ayım. 
l I Dij'er yüzlercesi gibi bütün 

•vetimle yüzerken tek bir düşün· 
'ı :ı var: Girdabına kapılmamak 
11 batmadan önce Repaltedeo 

güçtü, enkaz parçası alabora oldu. 
Muvu:enf'mİ kaybettim ve ıoyun 
altına sürüklecdim. 

Soyan yüzüne çılrmık için yap 
tıiım iayretler esnasında, bereket 
versin, tekneye yaklaşıyordum. Yü
zerek ve mazotla kendimi zebirli
yerek SQ içinde r~çen ilti satteo 
sonra tekneden sarkan bir ipe a· 
laşmağa m11vaffak oldum. Parmak. 
larım uyoımuşta, çok h•lsizdim. 
ipi lc:oUarıma sırdım ve benden 4 
kadem yükseklikte olan güverteye 
çekmeleri için iki adama seslen· 
dim. Bir kanca ile, boşana beni 
çekmeğe utraşhlar. 

- Kurtulmak için sizde htraz 
rayret ediniz, diye bağırdılar. biz 
kendi başımıza sizi kortaramıyo. 
ruz. 

Artık elimizden bır şey r•lm;. 
yordu, Son bir i'ayretle kancanın 
ocono gömleiimin yalrasına g'f'Çİr · 

diler faka gömlek yırtıldı. 
- MüteHıiriz, dostom. dedi. 

ler, fakat aizi çelrmeie imkio yok. 

ip bili elinizde m ı? 
- Evet, dedim. 

Banan üzerfne beoi ipe asılı 
bıraktılar. Denize d3şenltrden bq 
ita biri geldi, o da ipe yapııtı. O, 
benden hafifti. G"midelti İki adım 
onu çelrm~ğe çalııtıler ve ayaltları 
nı omuzlarıma dayayarak kendilerin o 
yard m ettiii için çekmeie pe ma 
vaffak oldular. 

Bir daha bathm. Gemiden bi. 
ri, mazot gölüne daldı ve kalın 

bir ipe bağlı bir cankurtaran vü· 
cuduma geçirdi, bununla beı:ıi ge
miye çektiler. Biraz sonra, cJfniz
derı toplanmıı otuz kadar baskelP.• 
riyle birlikte bir torpito muhribio· 
de bulunuyorduk. Bizi yıkadıktan 

sorıra, sıcağın tesiriyle mesamab
m•zdan yatın çılcmısı için müret· 

- SON 

Japonya ve Sovyet 
Rusya arasında 

harp ihtimali 
( Baıtarafı biriocJde ) 

k.rşısıoda son günlerde ortaya 
atılan bu havadisin büyük önemi 
olsa gerektir. Ba haberin, jıponla. 
rıo da ilkbaharda Almanlarla bir-
likte Sovyetlere karşı taarruza 
geçmeleri tahminleridir. Bu tah
minleri ·i'eliıiıüzel pek de reddet· 
mek mümkün değildir. Zira Uzak 
şarkla, kısa zamanda ciddi başarı 
lar elde eden bir taraftan Avus 
tralya'ya di(er taraf tan Britanya 
yoluna keserek Hindiıtan k· pala 
rıoa yalı laımakta olan Japonya için 
Sovyet Rasya, Çinden daha mühim 
ve tehlikeli bir rakip ve bir düş· 

man vaziyetindedir. Çünkii Sovyet 
Rusya Alman taarruzunu kırdıiı 
takdirde bo movaffa~iyet yalnız 
Avropanın deiil Uzakıarlcıo da 
mukadderatını tayin edecektir. 

Almanyanın Sovyet Ruya kar· 
şısında yenilmeııl, Jıponyanın da 
er geç mağlQbiyete ojraması ola 
cıktır. Bu bakımlardan Sovyet Rus. 
yanın biran evvel zararstz bir bale 
konulması Almanya kadar Japon· 
yanın da menf aatları icaplarından 
dır. Realite ite şunu 2öateriyor ki, 
Sovyet Rosyanın tamamile harp sa 
bası dııı yapılmuı bir cepheden 
ve bir yönlü taarruzla pek kolay 
olmıyacaktır. Bo sebeplerden dola. 
yı Alman taarruzile beraber veya 
da ona takip edecolı günlerde yu · 
lcarıdan da bir Japon taarruzunun 
b•şlaması bir ihtimal ribi değil, 
mantık ve muhakemeye de uvgun 
fefen bir fikir mahiyetinde fÖrÜn• 
mektedir. 

Gelen projeler elllyl buldu; -
J Ur I heretl seçildl --Ankara 11 (Hosu•i muhabirimizden) - Anıt - Kabir için yerli ve 

yabancı 50 kadar P"Oje relmiştir, Jüri heyeti teşkil edilmiştir. Yakında 
sergievinde faaliyete &'eçecektir. Jüri şu zatlardan m\irekkeptir: 

Alman profeıörlerinden Pol Bonatz, Macar profesörJeriaden Koroly 
Vayşinger, lweçli profesör lvar Tengbom, eski Ankara imar müdürü 
B Muhlis Sertel, Nafia yapı ve imar işleri reisi B. Muammer Çavu~oğlo, 
Güzel sanatlar Akademiıi profe!Örlerinden 8. Arif Hıkmet. 

lzmirde yapılacak 
turistik yollar 
lr.mir (Hususi) - Vilayet to· 

ristik yollarının inşasına devam 
olunuyor. Bostanlı - Karşıyaka 
beton yolu, yakıoda ikmal edile· 
cektir. Karşıyaka rıhtımını çevreli. 
yen bu güzel yolun vapur iskelesi 
önündeki meydanı, Belediyece ha 
zırlanan bir plina röre çok rürel 
bir şekle sokolmaıtur. c Comhuri· 
yet meydanı » adını alan borası, 
süslü elektrik direkleri dikilerek, 
yer yer tarhlar hazırlanarak en 
müşküJpesentleri memnun edecek 
bir şekle sokulmuştur. · 

Bayraklı - Paralıköprü parke 
yolu da yakında bitecektir. Şimdi· 
ye kadar bitirilen turistik yollar 
arasında Alsancak - Paralıköp· 

• Ziraat Vekildi , zirant me. 
morlarmdan ve idare amirlerinden 
hayvan sahiplerinin ikaz edilmeıioi 
ve bunların il"babarda fula ot 
biçip kurutarak ıaklamıya alıştırıl· 

malarını istemiştir. Ziraat memur 
ları, kaymakam ve nahiye müdür· 
leri köylerde yapacak(.,, teftişler 

sırasında biçilmiş ve korotulmof ot 
yıiınları görmedikleri takdirde se· 
bebini araştıracaklar ve ba işte 
i'evştıık davrananları cezalandtra· 
caklardsr. 

• İtalya ile yepılao iki mily~n 
750 bin liralık anlaşma şartlarına 
röre, ltalyad• memleketimize gön
derilmek üzere çivi, demir, tel, de· 
mir bidon, demir saç ve boru, şişe 
kapsülü, otomobil ve yedek par· 
çaları hazırlandığı ve bunların ya· 
kında sevkine başlan acı ğı alilta 
lılara bildirilmiştir. İlk partilerin 

yola çıkarılmasını mlltukip mem 
leketimizden ltalyaya yumurta ve 
küçüle baş hayvan derileriyle zey 
tinyağı ve afyon gönderilecektir. 
ikinci parti olarak ltalyadao lı. ükürt, 
.'iiara kij'ıdı, tıbbi ve kimyevi 
maddeler ve boya göoderilecektir. 

Mlala gençlerine atıt ta
llmlerl yapt1ralacak 

Bölremizde bulunan Beden Ter
biyesi Uınam Müdürlüill atıcıbafı· 
lerı B. Halid Denli ve B. lsmail 
Ak, burüo bölremiz Beden Terbi. 
yesi Müdürü B. Rıza Salih Saray 
ve Bölge atıcılık ajanı B. Nihad 
Güranla Mislı'e ridecekler ve ora· 
da Geoçlik gropu mükelieflerine 
atış talimleri yaptıracaklardır. 

rü parke, Güzelyalı - lnciraltı ve 
lociralh - Agamemnun asfalt yol
ları vardır. Bu yollarla lzmirin tu
rizm bakımından ehemmiyeti arttı
rılmıştır. Mıntaka turistik yollar 
müdürlüiü, önümüzdeki üç yıl zar
f anda vilayetimizde inşa edilecek 
yeni turistik yollar programım ha
zırlamıştır. Bu prorrama göre, üç 
senede lzmir - Berl'ama, fzmir 
U•la - Çeşme, İzmir -Pınarbaşı, 
lzmir- Torbalı- Efes -Kuşadası 
turistik yolları inşa edilecektir. 
Yolların inşasından sonra asfaltlan· 
malan için ayrıca keşi( yapılacak. 
tır. Mühim turistik yollardan biri 
de Ödemiş - Bozdai - Sart 
yoludur. 

Poliste 

Nallnla dövmüş 
, Sülevman kızı Dılber Dai ile 

Etma Sulodağ isminde iki kadın 
kavra etmişler, Dilber Esmayı na. 
lınla döj-düiüoden yakalanmış , 
hakkında kanuni muamele yapılmış · 
tır. 

K•rdet kavgası 
Vanlı lsa oilu Oıman Soiuk· 

subaşı ile kardeşi Reşit Sojukıu 
başı, araba alım satımı yüzünden 
kavraya tutuşmuşlar, ba kavgaya 
karıları da karışmış ve neticeae 
birbirlerini muhtelif yerlerinden ya 
ralamıılardır. Suçlular yalııalan•ıı
tır. 

Mersin belediye reis 
veklll 

Bir müddettenberi Mersiu be· 
lediye reis vekillijini yapmakta 
olan maarif müdürü ve çocuk esir 
reme karomu başkanı bay Şefik 
Er&'ündüz, vatani hizmetini yıpm•k 
üzere dün akşamki trenle Mersin· 
den ayrılmıştır. 

iki lltrellk t•r•plaran 
t 1 • t 1 

inhisar maddeleri ilzerinde ya· 
pılan zamlar dolayıaile lnbi1arlo1r 
bat mldürlütüntın ıaz.etemize gön 
derdiii iıinda iki litrelik şarapların 
fiatları 140 yazılacak yerde yanlış· 
lakla 160 kuruş yazılmıştır. 

Açık kadehle ••illan 
lmll ••r•plara 

Bir kmm okuyucularımızın bi. 
ze müracaatlarından öj-rendiiimize 
g-öre1 açık. kadehle satılmakta olan 
hususi lmil şaraplarına do bazı 
sabcılar tarafından zam yapalmıftır. 

Halbaki ba türlü şaraplann 
zam l'Örmemesi icap etmektedir. 
lnhiıarlar Başmildürlüiüoün dik· 
kat nazarını çekeriz. 

R A S I nız mecazimıınisiyle 
M deiil, hakiki mani-

A D •SAL siyle de Allahıo 
yaratmış oldoiu dini hayat mah· 
IOklar arasında (iki yOzlil insan) 
v&rdır. 

Anadan doğma bir hilkat ga 
ribesi olarak iki kafalı ve iki yüt 
lü mahlOklar nadir de olsa rörül0 

mekte, ancak bunlara hakiki bir 
ömür vefa etmemektedir. 

Ooa mukabil yarım yüzü ih
tiyarlık ve diğer yarım yüzü de 
delikanlılık manzarasını rö•teren 
ve tabii ömürlerini yafayan iosao 
yok değildir. Birkaç sene evvel 
Gülhane hastanesi tıbbi müıame 
relerinde gösterilmiş vo neşredil 
miş olan bir vaka buna bir mi· 
saldir: Marazi bir aykmlık olarak 
gö ülen bu iki yüzlülük m"cazi 
ve ahtaki manada kullandıiımız 
bu iki yüzlülük ile bir alakası 
yoktur. 

Her insanda bir dereceye ka· 
dar mizaç ve seciye bakımından 
çifte bir göıteriş mevzaubabistir. 

insan zamana, muhite, hidi • 
seye ve icaba göre dış aleınile 
olan münasebetlerinde muvokkat 
deiişiklikler göstermeie mütema· 
yildir. esasen insanın hiddet, nef. 
ret, raerhamet, tiksinme, sevgi. •· 
lem gibi haller vulı.ounda çehre• 
sinde daima tebeddüUer vakidir 
ve (Karakteroloii) çehre ifadele· 
rini olr.ayan bir rubıyat fubeaidir. 
Bu itibar ve mülibaza ile karalc:· 
ter şahsiyeti zaman zaman moh 
telıf manzaralar ve veçheler rös. 
termek mztırarındadır. 

Pratik ahlik tezahürlerinde 
ve gündelik münasebetlerimizde 
.. iki yüzlü adam,, tibirindeo çıkar· 
dığımız mani daha şümullü ve j. 
fadelidir. 

Büyük Fransız edibi Molierin 
(mürai) pıyeıinde tebarOz ettirdi· 
i• secıye tipi her gün hayatta 
muhtelif aoiu ve şekilleriyle iÖr 
düğümüz İki yüzlülüğün en canlı 
bir misalidir. lıti yüzlü adam, cen 
nt tin nimetleri ve saadetleri içi o 
de hassas ve gafi!Havva'yı (mem 
oo meyve) meddüsenaaıle aldat· 
m olaa eyta •a ~ebrea· 1 ~ 

terir ve dıfini kalJanır. Şımdi rü 
len ve kartınızda sayi'• ile reve 
rantlar yapıp sizi göklere çıka· 
ran ve vehnimet hıtabile okşıyan 
bir inıandır, bir müddet sonra 
ise ağlayan veyahut da sizdeo 
menfaatleri kesıldıii vey" sizi za· 
yıf hiısettiii vakit artık semtinize 
nj'ramıyao ve birdenbire mektup 
larını kesp hattl elileme ltar41 
sizı zemmeden başka bir insandır. 

E.kiden idare makanizmala
rında da bunun çok tehlikeli şe 
killeri görülmekte idi. Ayni ~ahıi 
yet altıoda başka başka yüzlerle 
insanları idare etmek, müsbet if 
görmeden mütemadıyen aldanıp 

aıdatmak ve batti el altından bir 
takım vasıta ve uşak tınetiode 
insanlarla hofıyelik yaptırmak hü. 
ner sayılırdı. Bugün fert olarak do 
bu ruhu taşıyan ve herkese şer
bet sunmakta muvaffak olmak 
isteyen insanlar vadır. Fakat ten· 
kit ve ihtar, merdane red ve baki· 
kati ıöyleme bir seciye yüksekli· 
iidir. 

(Devamı n~actlde) ~klaşmak. Böyle olmakla berabu, 
l nce of walesin barnunQo ıolar 
• uda kayboluıuou iyice görllyo 
ıt:ı. .,====================================================================~. 

~ 1 Polis Romanı : 70 1 D Ô R TL ER K U L O B O Çevırenı Mecdi Enön=~ Bir düz.iye genişliyeo ve bana 
c - Ü .. İ6ifeden daha kalın gor nen ma-
>ı rölünün içınde doıdoğru yüzü· 
>_ 'llm. Bir dalga beni alabora et-
l•ı,. bu suretle Repul1e'in son an· 
uı - b'ld' ını gore ı ım. 

\ 1 Sa k~siminden aşaj'r geminin 
i 

1 ,ne zırhı parlak bir kırmızıya 
yanmıştı. Soya girmiı kısımların· 

ki hava kurtulmaja . çalışırken 

1 
ı minin bumu havaya dikiliyordu, 

·- Alçakcasına öldürmüı oldnianoz 
o zamandan babse cesaret ediyorsunaz • 
Ve sonra da buraya relip ... 

Söıümfl ketti : 

· - Baraya çok mü:ıalimetperver yani 
sizi Ameriltaya dönmeie te4vike relmiş· 
tim. Eter buna itaat edf'fteniz bir daha 
Oörtlerden. babsedildiiiol hiç işitmiyecek
siniz. Ve hıç bir ıekUde rahatsız edilmi• 
yeceksfni%. Sıze namaıum Ozerioe ıöz ve· 

riyorom. 

ra Dört'ün kapıdan çıkmak üzere oldu· 
i'uno gördüm. Tam koşmaja bıışlayaca· 

iım sırada, elinde bir ıürü tabak taşı
yan bif rarsonla karşılaştım. Ve kendisi· 
ne çarpmamla tabakların başıma yatması 
bir oldu. Tabii, kapıya vardığım zaman, 
sivri sakallı adam ıözden kaybolmu1to. 

-Yüzbaşı Hastingsl diye bağırdıiını 
doydum. 

Uzun ve kapalı bir otomobilden ba. 
şıoı uzatmış ve boynunda çok kıymetli 
inciler taşıyan, siyah fiyinmiş şık bir ka· 
dandı. Kontes Vera Rossakof'o derhal ta · 
oıdım ... Bilmem ne aebeple, Puaro onıı 

karşı bir sempati doymuştu ... O kadının 
şaşaasının bılmem banri hoıusiyeti küçüle 
Belçikalıyı teıhir etmişti. N~şeli oldufu 
zamanlar or.u "eşine ender tesadQf edi· 
lir " bir kadın olaralc tavıif ederdi. Ve 
dütoıanlarımızla birleşmiş olması, hakkın· 
daki kınaatioi deiiştirtmemişti. 

boradan azalclaştırmaia çalışmanızı rarip 
görüyorum ... Kontes omuzlarını sikti. Gü
zel omuzlar, güzel Jestedi doiruıu : 

- Bunu ben de rarip buluyordum. 
Bana kalsanız sizi istedi;iniz gibi srezip 
tozmakta serbest bırakırım. Fakat şefler, 

•herhangi bir sözünüzüo, sizden daha ze· 
ki inıanlara büyük bir fayda temin ede. 

i .. palse böylece bir iki saniye asıl 
1 rt vaziyette kaldı, sonra i'Özle-

ıı."9den kaybolarak atar atır sala• 
sömllldü. 

;. UatUme Müdhiş bir yal 
•(il nızlılc heyecan 
n Mazot ve korlıosu için· 
1 i Akıyor d•yiıa. Etrafım 
t;; beni taşıyabılecek ql' tMr fey 

ık. SırUistü yil:zllyordnm. Oıtllme 
• 1 yılan mazot aj':ıımı, baron delik· 

· ~imi, saçlarımı doldururken göz 
f . im yanaıağa başlıyordu. 
ı! Dalgalar beni batırdıiı zııman, 
krar bulmağıı çalıştığım Hlar 

• casiyahtı. Bir cankurtaran simidi 
~ yıp•şınıı iki adam rördüm. Kap 

.ar•ydalar onlara bir çift Al Jon· 

Tiıı:s:nerek rüldnm 

_ Ya emrioize itaat etmeyi redde· 

dersem ? 
- Bıı bir emir defil... Belki bir ih. 

tardır ... 
Sesinde sofuk bir tehdit edisı sezi· 

fiyordu. Söztıne devamla : 
- Bıı ilk ihtardır. dedi. Ve nazarı 

dilt1'ate almakla iyi etmiş olacaksınız ... 
Ve ben daha buekete hazırlanmadan 

derhal yerinden kalkıp kapıya doğru 
yollandı. 

Kendisini takip etmek için hemen 
yerimden fırladım. Fakat aul te .. düf 
olacak, karııma, iki masa aruındald yola 

Garson relip benden özür diledi. Şiş· 
man adam ise bir masaya oturmuı yemek 
ısmarlayorda ... Onların karşıma çıkmaları 
bir suiteaadnf eseri olmaıı kuvvetle muh 
temel olroıısına raimen Dörtler'in ne bü 
ylik bir teşltilAta malik olduklıırını bildi· 
timden tamamile aksini düşündüm. 

Bana ·yapılan ihtara hiç kulak asma. 
dıjımı söylemeie lOzom görmilyorum. Ya 
ölüm ya zafer vecizesi benim parolam 
olmuştu. 

Gazetelere verdiğim ilirı !ardan fay· 
dalı bir netice çıkmadı. Ancak Klod 
Darrel'in iki meslek ark-adaşı çıka gelmiş, 
fakat onların hiç biritile 1amimi olmamış 
bulunduklarını ve fİmdi nerede oldoiano 
bilemiyeceklerini ifade ettiler. Oa rün 
kadar Dörtler-len biç bir ses çıkmadı. 
Nıbayet bir sabah Hayd Park'tan ftçer· 

Kontes : 

- Bir dakika darunoz, yüzbaşı Has 
tirgs, ıöyliyecek çok mühim bir ıeyim 
var. dedi. Sonra beni tevkif ettirmeie 
kalkışmayınız. Aptallık etmiş olortunuz ... 
Fakat zaten siz her zaman aptallık eder· 
siniz ... Evet, evet, muhakkak- Size ver· 
dirimiz ihtara aldırmamakla da aptallık 
ediyonunaz... Şimdi ben iltioci ihtarı teb· 
lii ediyorum. Derhal lnriltereyi terkedi· 
oiz ... Zaten faydalı biç bir şey yapamaya· 
caklınız... Samimi olarak söyliiyorum ... 

amı acabualL .. 

bileceğinden çekiniyorlar. lıte sizi bura· 
dan uzaklaştırmak istemelerinin sebebi. 

Kontesin hakkımdaki kanaatleri hoş 
rörülecek şeyler derildi. Nefretimi gizle
meğe çHhştım. Beni küçültmek ve yalnız 
başıma bir şey :f<tpamıyacaiıma inandır· 
mak için~ b~nları ıöyledi(ine emindim. 

O, sozune devaaı etti ı 
Sizi bsrtaraf etmek zor bir tey 

deiil tabii". Fakat ben hass11 bir kadı· 
o~m ve siıio için lavasrntta bulundum. 
Bılmem oorede. rüzel bir karıcıiınız var• 
mış deiil mi ? Sonra, ufak tefek dostu• 
nuzan, sizio hayatta kalmıı olmanızı iste· 
miş olacai'ıoa eaıin bulunuyorum. Zavallı 
Herkül Poaro için ne ~adar büyük bir 
ıtempati duyardım... Zeki bir adamdı .. 
Evet, evet çok zeki idi 1 Eier bire kar. 
şı dört olmamış olsalardı muhakkak o 
&'alip relirdi : itiraf ederim ki benim için 
tam bir muallim olmuştu. 



maz · sanıg(!rum 
y A A N Bir k111m kıra düşünceliler var ki, başımııdau harp 

belill kalkmadan, g ünün kanh dertleri tükenmeden, 
R E F İ K nelerle karşılaşac ıiı belli olmadan ha•p soounon çok 
H A L 1 D fena olacarını ileri sürerek hem kendilerioe, hem başka 

- t • l ''Ah d" l b l b' ey mi? farına ayrı üzüntü yolları go! erıyor ar. ' ıyor ar, on ar ırş 
Hanyayı, Konyayı asıl sulh olunca an\ıyacağul,, B'n bu fikre ort_-ldık 
edemem Hole ateı bir kere kesilsio, cepheler çözülsün, ıilihlar agızla· 
rını kıp~yıp boaabardımsn uçakları haagarlara ve · bombalar. dep~l-~ra 
aktarıl1tn; dorum, eski korkunçluğundan herhalde kaybeder. ~ıç :r~f'v:: 
ölilm 181aın ve yaygın halinden çıkarak şurada burad•, beş 0

. dy b' • .k . k 1 k bo mık ar ıre, 
ka ıekline girer; k11acası dakı ada bın cana ıyı ır en 
ikiye kadar düşer. Az kazanç mı? b 1. · ·1 k 

b f ıh d 
ha tecrD e ı gırı ece , 

Hem bana öyle geliyor ki, a se er ıu e a - kll h l d • . . d h uıtalaklı, gorene are· 
reçen defasından çok ders a ID ıgı lÇID a Ö~ Q e iodirilecektlr. 1918 de 
ket olunarak ıolh devrinin zararları en a:ı: ç Y d - d"' . - • . i idi· 0 Doyanın gor ugu m 
kazanan taraf da, k~yb~den d~ toy, ;:•:ona ~lı;madıiımızdan, ne yapa 
kıyım ilk cihan harbıydı; .fenahi1

1
n 'çtoı' Gelen gideni aratır derler amma 

b'l d'.. • d ıleri SI• mlf • c•t"ıı ı eme ıgımız eda k-tıııOne bir daha .. düşülemez sanıyorum ve şa 
1914-18 harp ıono ka ar 

0 

fıkrayı habih1~0;.= halde şarap almak istiyen biri, bir meyiıaneye rit• 
Hiç da'n' ama i~i cins şarap göstermişler. Acaba hangiıi daba iyi ? 

miş· kea 11ıne b l d b' 'ktar 

1
, Jaıa mahalledeki Bektaşi anlar. Şişelere on ar an ır mı . 

an aN an · · 'k' · · 1 · ıetı· 
koydurarak Bektaşiye götürmüş. Baba, birioi dıkmış ve ı ıocı~ın u d 

b lcmadan dtımiş ki : ' '-Otekinden ali,. Adam şaşmış: ,,_ .anım, e 
n~ ~atmadan ooun daha iyi oldoğonu nasıl bildin?., "-lçtijımden da: 
mıt, \ d . . t Geçen sulh devrini diktikten sonra yenı 
ha fenası o maz a 000? '~:. ·:ı- ünmek hiç de yanlış olmasa gerektir. 
harbin ıonu için Bektaşı i'' 1 uş ( Tan'dan ) 

• Almanya -Sov-
yet Rusya barı

şı haberleri 
N J 

Almanya. Roı 
Y A Z A yada ileri gi 

Necmeddln demiyeceğini 
S • d 8 k anlamış, Sov· 

yeller de Alman ordularını büıbü· 
tno l'eri itemlyeceklerio• kaonııŞ· 
lar ve b&,le, karfl karşıya, boş 
yen voruıap kan dökmektense el 

ele vermeyi daha çıkar yol bul 
muştar. Bu söylentiyi bizim Radyo 
ru:eteıi yaym•t· Bu yolda b:r şey 
bizim ıö:ı:Omüze ilişmediii için, bu 
haberin neretten ve na1ıl çtkbğını 
bilmiyoruz. Fakat, böyle bir uzlaş 
manın olurloiuoa inanmak güçtür. 
Hattl rnç detil, imkinınzdır. 

Birbirile tutuşmuş iki devletin 
barııı aavıştan önemli bulmaları 
lçln kavl'ayı alevlendiren ıebebin, 
iıtenince ortadan kalkabilecek de· 
recede baılt bir anlaşmazlık ol· 
.... 1 ıweHir. O zaman, bir taraf 
biraz verimHik röıterir, öbür taraf 

oysal olup iateiioln bir kısmından 
vaaıepr, ara bulunur, itler düze· 
lir. Alman - Sovyet ıavaıının İÇ· 
76aü ba mudur ? 

maua Alman ordularının eıki yer· 
!erine çekilmesidir. Buna boyun 
eğmek, Hitler için yenilmeyi göze 
almaktır. Çünkü, Almanya bütün 
Avrupı savaşını Ru•yayı ele ge· 
çirmek için aÇmış, bu yüzden, ak-

ı la sıjmaz özverilere katlanmıştır. 
Almanya ile Sovyet Rasyanm 

aolaşma91 1 ola11 şeylerden deiildir. 
Bu iki can düşmanı, içlerinden bi · 
ri yıkılmadıkça, barışa yanaşamaz 
lar. Aralarındaki 11vaş10 içözü 
böyle rerektir. 

Ba havadisin çıkmasma sebep, 
belki de lngilterenin ve Amerika 
nın yardımını yeter bulmayan Sov
yetlerin son günlerde açıktan açı· 
ğa dert yanıp sızlanmalarıdır. Sov· 
yellerin, tam yardım olmazsa Al 
manya ile azlaı•a yolaaa araya· 
caklardan f0pbelenenler var. Sov· 
yellerin Vaşinrton Elçisi Litvinof. 

un, bu me1ele hakkındaki ıöıleri 
çok açık , oldukça acı idi. lnriliz 
gaıetui « Timu » de : « Sov 

yet Şffleri, savaıın tam yükünO 
tekbaıına Ra1yanın ç~ktii• ve mil· 
ttefiklerin yeter yardımda bulun 
mıdır• dayıruıuoa, ritride daha 
fazla kap ı lıyorlar » diye yazıyor. 
Eski Moskova Elçisi ve Sovyet 
sevdalı11 Cripps'io lngiliz kabine· 
sioe girmesi, hattii Başvekil olacll· 
j'ıom ıöylenmesi, lngilterede Sov 
yetleri elden 1-açırmamak kayg'ı 
sınmın derlnleştiğine alamet aa· 
yıld.ı. • 

Gerçekte, loriletere için Sov
yetleri elden kaçırmak gibi bir 
kavrıya biç yer yoktur. Çünkü, 
Sovyetler, logilt ere ve Avrupa da 
vaıma yardım etmek için kendi · 

lilderinden, isteyerek ateşe atılma· 

dılar. Sonuna kadar, körük ellerin 
de, yaormıo dışında ve Almanya. 
dan yana kalmaya uj'raştılar. Sov· 

yellerin 11vaşa girişi , aaldmma 
ujndıkları için, her milletin nasıl 
olsa yapacağı, zoraki bir vatan 

nm dayanılmaz yültüoü azaltmak 
için, gücünden üıtün bulunduiu 
hareketlere gırişerek, karaya şim· 
diden ordular çıkarsa varlıj'mı teb 
likeye atmış olacaktır. Bugünden 
bunu yapmak istemiyor. Savaşı , 
sonunda kazanmak için elindeki 
tek kuvvet, anavatanın dokunul· 
maz 0Jma11 ve öyle lcalma11dır. Bu 
inaala ve bu kıararla ne Paaifij'~, 

ilk keman ne zaman yapılmış? 
Moıiki ilimleri, harp crphele 

rinde .askerleri ej'lendirmek için 
işe yar1yor. Alman halkı, ~rk 
cepheıindeki Alman askerlerine he· 
diye olarak diğer enalar araımda 
binlere• moıiki iletleri de g'Önder· 
miştir. Bunların arasında birçok 
keman da vardır. 

Bu münuebetle kemanın men-

şei hakkında ıu mal<lmatı verelim; 
lllc keman, lıa doimazdan 3 _ 4 
bin yıl evvel Hindi•taoda yapıl. 
mıştır. Bir yarım Hindiıtan cevizi 
üzerine iki tel rerilmif ve bu tel· 
lerin titreme1ile sea çıkartacak bir 

yay da kullanılmıştır. Bundan son· 
ra bildij'imiz keman bugünkn şek· 
lini almıştır. • ne Malezya \le Singapura, ne de 

Cava, batta Avustralya ve Libya. 
ya ehemmiyet veriliyor. 

Amerika hı :z ır olup, denizlere 
ve havalara tamtamına hakim ol· 
madan, elindeki tek kozu Rusya 
uj'runa harcar mı? Hele Ruıyanm 
kavgaya ririşi, yeomeıi yahut ye· 
nilmesi İngilterenin ilk hesapları 
dışında olunca ... 

Dünyanın en sıcak · ve en soOuk yeri 

Bundan dolayı loriltere, Roı 
yayı dayaodırmait, hoşnut etmek 

için politikada ve gelecek Avra- ., 

pa düzeninde belki cömert davra· 

nıyor, yetiştirebildiği kadar silib 
gönderiyor, «ondan ötesini benden 

bekleme> demek istiyor. 
[ Akıam'daa) 

----~ 

iki yüzlü insan 
( Baıtarafı ikincide ) 

Kendine g üvenen insan daima 
bir yüzlüdür ve ar\tadan fena laf 
s()ylemiyen ve kötülemiyoo rcıalist 

io1andır. F.ıasen mürai ve iki yüz. 
lü adam, esasında mevcut olmıvan 
bir takım hasletler ve meziy; tler 
uvdurarak ıöyliyen veyahut da ak
sine olarak iftiralarla bir vatanda· 
şı zemmeden yalancı bir ıeciyesiz . 

dir. H"yatta bir müddet muvaffak 
olur ribi görünen bu insanların 
mumları daima çabuk söner. Bo· 
fÜD büyük milletlerin başıo'1a da 
realite ile kong_şan ve ilci yüzlülük 
ile aldatmıyan kuvvetli liderler 
vardır. Milletini mürailikle aldat• 
mış olan idare adamı yalnız şah· 
sım değ-il, vatamoı da felaketlere 
ıürükler. Fraasa hezimeti buouo 
bariz bir misalidir. 

Devlet Demir 
Yollanndan 1 

1 

Deniz tahmil tahliye işle
ri ile kara nakliyesini koor
dine etmek malcsadile Dev· 
lct Demir Yolları Umum Mü
dürlüiünce Mersin Liman 
Şirketi.umurunun tedvir edil· 
mesi Yüksek Başvekiletce 
emir buyurulmuş oldutundan 
Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğü 11/31942 tarihin
den itibaren Şirket muameli
tmı tedvire başlamıştır. 
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Nevyork'ta meteoroloji cemi- 1 
yeti, on aenedeoberi dünyanan en 
ıoink ve en ııcak yeri neresi ol-

durana tedlcik etmektedir. Boradan 
bildirildiiine göre, şarki lraoda 

Lut çölünde 4000 metre yüksek· 

ilkte ve etrafı dağlarla çevrilmiş 
bir yerde ııfırdan yakarı 58 derece 

ölçülmüştür. Kalifomiya'da, Trab 
lus'ta ve BillilcOıtan hududunda 
sıcaklık dereceıi sıfırdan yukarı 
55 derece olarak teabit edilmiştir. 

F.n yilkaek derece İtalyan So 
malisinde Obia mevkiinde 63 ola
ralc kaydedilmiştir. En ıotok mev. 
ki ise Sibiryada Verboyamsk'ta 
11fırdan aşaj"ı 70 derecedir. 

A v r u p a' n ı n n ü f u s u 
Son neşredilen iıtatistik malQ. ı 

mata röre, bugün A•rupanın nü· 
fosa 523,956,000 dir. 1929 aene. 

sinde Avrupa oüfoıu 460,000,000 
oldojona gör~, on 1ene_ içinde bo 
kıta balkı 64,000.000 kişi artmıştır. 

Şimdiki nüfusundan 254,910,000 i 
erkek ve 269,046,000 i kadındır. 

Bu sofetle icadın nüfus erkeklere 

nazaran 14 milyon fazladır. Fazla· 

lık her memlekete vardır. Yalnız 

iki memlektte, yani Bolrariıtan ile 

lrlanda' da erkek nüfuı kadınlardan 

fazladır. 

Kadın nüfoatan 28,300,000 kişi 

altmışını reçmiştir. Altmıı yaşını 

reçen erkek nüfus 23,500,000 dir. 

9 · Yaşında Hatip 
Hatiplik bir sanattır. Halk ö

nünde iyi söz ıöyleme\t büyük mu · 
vaffakiyetler kazandırır. Cepheler
de taarruzdan evvel askere iyi bir 
nutuk söyleme\tle muzaffer olundu
j"u görülmüştür. Deiil yalnız harp 
to, ekonomik, kiiltürl'll ve içtimai 
sahada da bu böyledir. 

Hatiplik insanın yaradılışııda 

mevcuttur. Meseli, eski Roma bü-

HiNDiSTAN 
TEHLiKEYE 
DÜŞTÜ 

- Bat tarafı blrinclde-

Bo mesaim ifade ettiği mana 
izahı ve tefjire lüzum gödermiye· 

ı 

cek derecede açıkhr. Umumi Vali, 
Hindlileri memleketlerini müdafaaya 
çatırmalttadır. 

• lnıiltere hü'kOıoeti de Hindis 
tan meıelesi etrafında re1mi bi~ 
demeç neıretmiş, banda Hind va· 
tanının mtldafaa11 için Hıadiıtanıo 

bntDn bayati kuvvetlerinde birlik 
sıtlamak iıtenmif, Hindi.tanda 
kurulacak id•re şeklinin 1940•io•· 
toı demecile Hiodlilere bırakıldıiı 

tekrar edilmiıtir.' 

Oiier taraftan, loriliz kabine· 

sine mühür Lorda olarak g iren 
Stafor Kripı'in H ındistana gideceii 

reımen bildirilmektedir. 
Londrada neşredilen reım i 

~ümdarlarmdan Kalirula çocnklu· 
ıranda 16 yaşında iken, büyük an· 
nesi Uviya Avgusta şerefine bir 
nutuk söylemiştir. Geoe Roma hü· 
~~md_arı Avgust de 12 yaşında 
ıkın olen büyük annesi Yuliya'nm 
cenaze merasiminde bir nutuk söy· 
lemiştir. Diier Roma hükümdarı 
Tiberiy de 9 yaşında, ölen babası 
için bir hitabede bulunmoitur. 

tebliie röre, bu ziyaretin hedefi 
şudur: KTipı, Hindiıtandaki dara· 

ma bir çau bulmak üzere Hindiı · 

tana verilecek ana ya11 etrafındı& 

Hind liderlerile temas edecektir. 

loriliz Başvekili Çörçil de 

bugün Avam Kamaraaında bu mev 

zoa temas tden sözler söylemiştir. 

Çörçil Hind vaziyeti hakkında in· 
r'liz harp kabinuiain yeni bir plin 
şekli hazırladıtını, bunan Hindli 
lerin tasvibine ıacula,ej'ını bil
dirdiiinden ıonra demiftir ki : 

«- Uzoıı zamaadaaberi Hin· 
diıtan işiode ıOrereleo buhranlar, 

harbin Hıodiıtan kapılarına rel. 
meai üzerine bOyQk bir önem al
mıştır. fngiltere, Hındiıtan hakkın 
daki maktat ve gayeaini 1940 
aiuttoıonda bildirmiıtir. 
Dütmın teblikeainln ziyadetiyle 

yaklaşmış oldaiu şu ıırada Hindis
tan' ın tam bir anlaşma halinde bu
lunması lizımdır. loriltere, Hindiı
tao' a a1keıi sabada izami 1ardımı 
güsterecektir. » 

12 
Tllrklye Radyodlfihyon poı 
Tllrldye radyoıu, Ankara Rad 

7,30 Proıram ve Memle 
Hat ayarı. 

7,3~ Müzik: Hafif proıram 

7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Hafif Progra 

devamı (Pi) 
8,15 -

8,30 Evin 11ati. 

12.30 Prorram ve 
Hat ayarı. 

l2 33 Müzik: Kadıalar fath. 
l2.45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13•30 Miizik : Kadınlar 

prorramının devamı 

18,00 Prol'ram ve meml.ıri 
ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,45 Ziraat Ta'- . . 

~vımı. 

18,55 Müzik· a· k • ır onçerto 
19,30 Memleket 

Ajanı Haberleri. aaat ayan 

1945 Müzik· H 
lor 1aati. • alkevleri 1 

20,15 Radyo razeteıf. 
20.45 MDzik· S · az e1erlerf 
21,00 Konuıaaa (O dl • 

t
') er etme ı a ı . 

21,15 MQzik: Şır'-
~• ve tDrL 

ler. -t 

21 ,30 Konuşma (H'ki • ı ye ıaa 
21,45 Müzık: Rady S 0 eal 

orkeatraıı. Şefı (Dr. Praet • 
oraaı). 

Rimıki - Kor1akofı 
zad. 

22,30 Memleket Saat A 

Aians Haberlefi ve Bor1alar. 

22,45 -

22.SO Yarınki Prorram 
kapanıı. 
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PERŞEMBE 
YIL:t942 • A Yı 3 Gün: 71 Ka•1m 
Rumi 1SS7- Şubat 
Hicri 1361. Safer 

a~:. Nöbetçi Ecz 
istikamet eczane 

( HilkOmet yanında ) 

Çif çi birliQinden ı 
Mazotun Çiftçiye sıra 

ve mütemadiyen verilmeıi • 
işler halde Traktörü olan 
çiler'in karnelerini Mu1aar11 
Hilmi Remo ticarethane 
bırakarak Mazot tedarik 
meleri, Mibzerler ve 0 

makineleri için de Greı 
verileceği ilin olunur. 1 

Mihverin Orta Sark Planı 
bili bava üatünlüi"ünü muhafaza etttlkleri ve 
binaenaleyh Şimali Afrikadaki kuvvetlerini tak· 
viye imkanlarına malik bulundukları, bun'a kar
şılık lnrilizlerin Hindiıtanda fena bir dorumda 
olmalarından, bulabilecekleri bütün kuvvetleri 
buraya göndermelerinin tabii olduju da ileri 
sürillebilir. 

Almanya Ue Sovyet R0tya · 
ara11nda anlaşmazhia meydan ve 
recek biç bir olay yokta. Tam 
tersine, iki memleket çoktandır 
1armandolaş, gayet iyi geçiniyor· 
lar, loriltereyi yenmek ve Avr.u: 
panın Oo;uıo'lU pıylaşmak gıbı 
birlik hedefler ıüdüyorlardı. Al 
manya Sovyet Rasyadan bir şey 
iıtemek ıöyle dursan, ona Polon· 
yanın yar111nı, Balbk memleketle· 
rini bai'tşlamlfb. O kadar ki bun 
dan cesaretlenen Sovyetlerin, da· 
ba batlı• aıırı iıtekler ileri ıür 
düill bile söylendi. H e r b a l d e, 
Sovyet Rusya, A l m a n y a y a 
zarar verecek, Almanyanm düıman· 
larını yenmesine engel olabilecek 
her türlü hareketten çekindi dur
du. Hatta elinden relen yardımı 

korumasıdır. Bundan dolayı lngil
tere bilir ki Almanya ile Sovyet
ler arasında barış olamaz ve Rusya, 
yardım ıöımese de sonuna kadar 
dövüşmelc zorundadır, 

Hıç ilmit edilmedik bir zamanda ve rarbe 
dotru rical ederken birdenbire şarka dö

nerek taarruza reçen Libyadaki Mihver kuv
vetleri baıkomutanı reneral Rommel, Binrazi'· 
yi aldıktan ve Gazale'ye kadar ilerledikten 
ıonra rene kendiliiinden durdu. Halbu\d ri· 
catten taarruza f'çebilmek için, kendisinin az 
çok takviye kuvveti aldıiı malum olduiu ribi, 
Uzak Şarkta sıkışan • lo ıilizlerin de Mmrdan 
boraya kuvvet gönderdikleri muhakkaktır. 

O halde Rommel, Gazale'ye vardığı zaman 
iki tarafın durumu Agedabia'dakinden daha 

fazla olarak Mihver lehinde idi. Bu sebeple de 
Mihverin tekrar M111ra doğra aaldıracııiı bek· 
leniyordu. Mihver bışkomuntaoı herkeıin tıh · 
minini gene boıa çıkardı. 

Hüliaa bunlar o çeşit tahminlerdir ki doğ · 

ru veya yaolıılığı iıbat edilemiyeceği için, be· 
men daima zamana bırakılır. Bo sebeple boa· 
lar hakkında da ayrica fikir yürütmeğe lüzum 
görmüyoruz. 

lerinin parçalanma11 tabiidir. Şimdi bDyOk 
mı~ı? M111ra yıj'ıldıjı bildirilen Orta Şark 
logılız kuvvetlerinden mühim birliklerin Kaf 
taarruzunun başlamaaı ve biraz terakki ka1 
~es~ takdirinde lran ve lraka alınaca;ı ı 
t1zdır. işte bu ıoretle her iki taarras da 
rinin yükünü hafifleterek ve lna1lis Orta Ş 
kuvvetlerini ikiye ayırarak biribirioi tl81te • 
bilirler. 

B unun için zaman da m01aittlr. Kal 
ya'ya dojro Al•an taarruzu en 

mayııta bqlıyabiJir. Bo mevsim Şimalt 

da eıirremedi. 
Böyle oldoiu halde Almanya, 

llaayaya ıddırdı. Aralarında bir
de1abire bir ıınır dlvası, yahut 
•kOQomik bir aolaımazlık mı çık· 
:: ? Hayır. Almanya, Sovyet 
ıu ~-~n ıa veya ba hareketinin, 

'•tinin d .. 1 d • d dotraya So eıı, orru an 
like oldap::•:..:arhiının bir teh· 
yok etmek lçlo etti, Sovyotleri 
ha ileri riderek ;vaıa riritti. Da. 

' 111Y•nı 
temeli olan komanistu; ve onun 
Almanya için deiil bn ° yalnız 

• ul6n A 
rapa için, korkunç tehlike V· 

d • - l d' R ol. agunu soy e ı, nı 1avaşına, •il· 
letler arası bir « Cihat » ıüıil 
verdi. 

Bo şartlar içinde iki düşman 

na11l anleşıp barııabilir ? Alman. 
ya için barııın şartı, Ukrayna ile 
Kafkaıyanın kendiıine verilmesidir. 
S.aa Stalia naııl kabul eder ? 

Faka l, madem ki durup durur· 
keo, hiç yoktan Almanyayı olanca 
hı ziyle üzerine çeken ve zoraki bir 
savaş yoldaşı çıkagelmiştir, ortak 
laıa düşmanı, bu bulunmaz fırsatla 
yenmek, hiç olmazsa iyice yıprat· 
mak için Rasyaya ehlen geldiii 
kadar yardım etmek, loriltere ba· 
kımından bir fedakarlık dejil, ken· 
di davası ujrnna yüklenilmiş bir 

vazifedir. 
Bu yardım nereye kadar vara· 

bilir? 
Sovyet Rusya , pek tabii ve 

hakh olarak istiyor ki bn yardım 
sadece top, tüfek, tank göndermek
le kalmasın, ilkbahar saldırımının 
Yllkünll hafıfletmek için, loriltere 
ve Amerika karaya ordular çıka· 
rıp Yeni cepheler açsınlar. 

loriltere d~ kendi bakımından 
haklı olarak bu 

1 

kadarını yapmak 
zorunda ve ıilcünde olmadıiı dü
ıüncesindedir. lnriltere için varğı, 

• 
itiraf etmeli ki bu harpte letebbüıü daima 

keodi elinde tutmak için Rommel'in gös· 
terdiği manıwra kabiliyetini hiçbir komutan 
hiçbir yerde gösteremedi. loriliz Baıvekilinin 
çok yerinde olarak tarif ettiri ribi, tamamen 
bir deniz harbine benziyen ve manevra için bir 
bu kadar müsait olan çöl harbinin hutasiyetle · 
rioi iyi anhyan Rommel olmasa dahi, bunlar. 
dan en iyi istifade eden bu zattır. 

Evet; bu zat bu defa da gene herkesin 
beklediiinin aksine olarak yarı yolda durdu ve 
bir aydanberidir hiçbir hareket göstermiyor, 
Bu nedendir? Bu ıoruya birçok cevap verile· 
bilir. Hakiki vaziyet tamamen bilinmedlğ'ine 
göre, bo tahminlerden her biri doğru olabilir. 
Meseli Romel'in henüz kafi takviye almadıtı, 
lnrilizlerin Orta Şarkın diier bölrelerinden 
buraya kuvvet topladıkları ileri ıilrlllebilir. Bu 
aa karı ılık ba IOn rilnlerde U.ltaJ• •e Ak· 

Yalnız Almanların klisik harp kaideleri 
k • ne 

ço rıayet ve bundan da birçok kazanç. 
lar elde .ettikleri malQm. Maseli muhtelif cep . 
htlerdekı harekatı birle•tirmek J l M l -s ... apon ar a· 
ezya yarımadasına doiru ._taarruza geçtikleri 

vakit, Almanlar da Akdeniıe büyüle bava kuv
vetleri retirmişler ve Ş'.mali Ahikada hareke
te geçmişlerdi. İki cephe ara1ındaki bu kadar 
büyük mesafeye rağmen, iki Mıhver devleti 
de bu müşterek hareketten faydalanmıtlar, b• 
müşterek hueket neticesinde lnriliz deals kav· 
vetleri Akdenize bağlandıiı için Jepo11lar bao· 
d·'° faydalandıgı ribi lnrilizler bir k•~· k~ra 
kuvvetlerini Mı11rdan Uzak Şarka 1'00de1rdık· leri için, Almanlar da bo11dan ıaDıtefit 0 muş · 
lardı. 

Şimdi onun l'ibi ye aradalLİ mesafe dola· 
yısile direkt olarak l'öze çarpmamasına raimen 
Rommel'in Alıaaoların ilkbaharda başhyacağı 
muhakkak olan Kafkasyaya taarruz hareketini 
beklem..ı pekala mümkündür. Zira o zamana 
kadar lorilizlerin bu 11 haya mühim kuvvetler 
ıetirmeti mevzuabahı olmıyacatı halde, Mibve 

t .e.klo .. 

· da da harek&ta müNittir. F.ıasen Şimali 
rikadalr.I harpler 15: 20 gün, azami bir ay 
vam ettij'iodea, yanı bu kadar mnddet za 
da bu veya öteki taraf elde eclebileceii 11 
ceye v,rabildiiindeo, temmuz ayına k 
her iki taraf da taarruz imkanını bala 
Ancak ondan sonra bOyOk bare' &t için 
çok sorlafır. 

H 01&1a, her bakımdan Kaf'-• . ~aıya ve 
veya ııtıkametlerinde tewcib edile 

Alm•n 1aldırmalarını birlettirmek mümkna 
Zaten Rommel, bu tevhidi yapmadan 

veyşe karıı harekete geçse ve hatta mava 
olup buraya varsa bile Akd . d L• I b• k' . . , eruz e~ı n 

a ı~ıyetı ıona ermiyeceiinden, kendhi 
bu~un ~evcut miiıkOller rene baki kalaca 
katı neticeyi rene alamıyacaktır. Bizzat 

da w meaeli petrol ve benzin için bir ikmal 
narı olamıyaca~tır. Çölde cephenin bir 
yüz kilometre tarkta veya rarpte ol 
vaziyeti deiiftirmez. Ba ıebepleclir ki llııw 
Mihverin Orta Şarka kart• a.ık tıanf& 
ıarktan n • .,...... ....... ıdl 'I ~ 
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Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 
her iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELEC RIC) radyoları gelmiştir. Sayın 
müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. 

ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı As/alt caddede Burduroğlu 361 1 ·155 
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Tan sinemasında 
Bu Akşam iki film birden 

-1-

Şimdiye Kadar hiçbir fimde görülmemiş heyecanlı ve ttiyler 
ürpertici Bir meV2u bir kahraman!ı\c meakibeıi bir c~saret destanı 

1 Kim Olece[I~ Kim -OönecBkl 
Büyük Heyecan Ve Macera Fılml 

-2-
Romanı bütün dünyada intişar eden emsalsiz macera 

Şark saraylarının ihtişamı muazzam dekorlar rakkaseler 

Ali Baba Kırk Haramiler 
T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü ve Ş A R K 1 L 1 

Pek Yakmda : 

Maskeli Kartal 
30 Kısımlık Büyük Seriyal filmin hepsi Birden f P __________________ ll 

~;rSeyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış İlanı 
Miktarı ' 

Hacmi Muhammen vahit fiatı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş 

i-;am Kerestesi 235 000 1151 50 
/

8 1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Yuvadi
,J~i ormanından 235 M3. miktarında kerestelik satışa 

u. ıkarılmıştır. 

~it 2 - Satış 16 • 3 • 942 günü saat 15 de Orman Çevirge 
ı 1m,1üdürlÜğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır 
ıt 

3 - Beher Gayri Mamul M3 mın muhammen fiatı 4 aa 
'1 &ra 90 kuruştur. 
c ç 4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum 
iükDüdürlüğü, Seyhan Orman Çevirge Müd. , Bahçe orman 
~01ölge Şefliğinden alınır, 

1 
ket 5 - Muvakkat teminat 86 lira 26 kuruştur. 

~ ıab 6 - Satış umumidir. 
1 ı b 7 - Orman 28 - 2 • 942 gününden itibaren 15 gün 
: ıtiaaüddetle satışa çıkarıldı. 
r (.• 8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 
ı:'l~i 1759 28-4-8-12 

;,,:: Seyhan Orman Çevirge 
C~~ Müdürlüg---ünden: 

pı s 
' a 

1'tor Orman Envali Satış ilanı 
1 e I< Cinsi • Miktarı 

1 
• ·ı Hacmi Muha;:ımen vahit fiyatı ':ek M3 03 Lira Kuruş 

,.. Çam kerestesi 248 000 1215 20 
ı yet 1 - Seyhan Vilayetinin O.tmaniye kazası dahilinde çam çatağı or. 
t f mıanmdan 248 metre milcip miktarında kerest~l k satışa çıkarılmıştır. 
1 ta 2 - Satış 16 3 1942 günü saat 15 de Seyhan Or. Çe. dairesin· 
J,

1 
At, arttırma ile yııpılacaktır. 

'~ k 3 - Beher gayri mamul M3 ının muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
'nef 4 - Şartname ve mukavelename porojeleri Orman Umum Müd., 

1 UQyhao Orman Çevirge Müd., Osmaniye Orman B. Şefliiinden alınır. 

111 Ş\ 5 - Muvakkat teminat 91 lira 14 kuruştur. · 
t~.ril:ı 6 - Satış umumidir. 
"ıen ı 7 - Orman 27· ?.· 942 gününden itibaren onbeş gün müddeti' sa· 
e(ıyına çıkarılmıştır. 
l Di 8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 28-3-7-12 1758 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış ilanı 
c Biı Mikdarı Mohammeo vahit fiyatı 
... ilif ~c Cinsi Kental Kilo Kuruş 
'
1 röGürgen odunu 5743 00 12 

:;;um. l - Sevhan Vilayetinin Osmaniye· kazası dahilinde Alacıkkaya 
l'H laıanından 5743 Gü· g,.o odun satışa çıkarılmıştır. 

' ını • 2 - Satı:J 27.3.942 güoü saat 15 de Sevban Orman Çevirge Mü
,'ı SarlOğü dairesinde arttırma ile yapılaca~tır. 
il'ne 3 - 8,.her kentalının muhammen fıyatı 12 lıuruştor. 

1 
Suva11~ 
845 

AS~~i S]Nft;J!\DJ\ 

BU AKŞAM 
Veda Müsameresi 

Suval'e 
8,45 

Raşit Rıza Ti a"·rosu 
Halide Pişkin birlikte 

Sürtük 
Komedi 3 perde 

Adana As. satınalma komisyonundan: 
1- 4000 kilo koyuo etine talip çıkmadığından ihalesi 10 gün uıa· 

tılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 300•) lira, ilk teminah 225 liradır. 

4- Evsaf ve şartnamesi hergü 1 komisyonda görülebilir. 

4- Açık eksiltme ile ihalesi 21-3-942 cumartesi günü saat 9,30 
da yapılacağından isteklılerin belli gün v~ saatte temiııatları ile Lirlikte 

lwıniıyona müracaatları. 1802 

• 
-1-11 

C. H. P. 
' 

Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis"klet ve At ko-
şuları Vardır• TafsilAt el IUinlarındadır. 

Tabela-Kristal 
Lastik mühür 

-Dikkat~-=--
uzunzama.ndan· 

beri İstanbul, An
kara ve lzmirde 
çahşmış olan de
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde işe 

başladığını bildiririz 

1725 7-10 

........................... 
i ·ADANALI DOKTOR f 
ı .. ı 

f Zekeriya OZVEREN ı 

1. Dahiliye - Kadın ve idrar yolO Hastalıkları 1 
ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı 
ı Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba ı f günü saat 3 - 5 e kadar parasız f 

• 
Ucuz kumaş, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAKBULE NiL 
asri Sinema caddesi, Cumhuriyet oku· 

lu ka,.şısında Dispanser .~olcak 

1 AlsaraySinemasında 
Bu Akşam iki Film Birden 

-1-
lıihl güzelllil bir efsane, Sesi yakıcı 

bir nağme olan DOROTHY LAMOUR 'ın Harikalıu şaheseri 

ı · 1 Sinoa ur Yolu fEfüii 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harikulade MuRlki"i ve ıarkılarUe bu Büyük film hatıralardo unutulmaz 
izler bırakacaktır 

-2-

E.lyevm lslanbvlda F.1haınra Sinemasında 4 haftadanberi emsalsiz 
bir muvaffakiyetle Gösterilmekte olan ve bugüne kadar yapılan 
Şark filmlerinin Şeheseri Türk şark ıları Türk muziğinin en nefis 
nağmelerile süslenmi~ olan binbir gece hikfıyelerinin en meraklısı 

§f Ali Baba Kırk Haramiler F-
Turkçe SözlU, TUrkçe Şarkllı, Şark Muslklll .. 

1 .---• , PF.K YAKINDA ,_, 

h Arabacının Kızı Dunyaşka 

CUMA 
AKŞAMI 

ASRi'de 

-BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 
.... "" 

~ , l • . 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 2 . 1 K R A M I Y E P L. A N 1 
KEŞIDELEAı 

Z Şubat, 4Magıs,3Aiustos,2lkinciteşrin tarilıle,.inde gapılır. 

-----~19421KRAMIYELERI------~ 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 1000 
" - 3000. 

" " 
2 " 

750 ,, - 1500. 
" 

3 .. 500 ,, - 1500 ,, 
10 ,, 250 

" - 2500. ,, 
40 " 100 

" - 4000. 
" 50 ,, 50 ,, - 2500. 
" 200 ,, 25 ,, - 5000. 
" 200 ., 10 .. - 2000. •• 

TUrklye it Bankasına para yat1rmakla yal· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda t•lllntzl de dene"''• olursunuz. 37'7 t/, yanı: 4 - Şartnıtme ve m11kavel11ııam., projoıleri Sevban Orman Çevirıe 

\ 
1 
ki. h_ad., Ankara Orman Umum Müdürlüğünden, Ü•maaiye Orman Bölıe 

1 ı mmıfliiinden alınır. 
· 'palı 5 - Muvakkat teminat 51 lira 69 kuruştur. 
11 

rt vı 6 - Sdı~ umumidir. 

ı ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri .... ı 
ı karşısında. 1701 1 - 15 ı ---.. 1-L-A--N---~, ...... ~---------.............. ••••••••••••• / 1 imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

u. Nqrlyat Mlldürll : Avukat 

Jr.'1derı 7 - Orman 12.3 942 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa 
1!,Öııtarılmışltr. . . 

• 8 - Orman bir ıene müddetle verilecek ve bedelı 4 takaıtte öde. 

~~ektir. 
iV 9 - Talipler Ticaret Odası vesikalarile birlikte belli edilen 2iin 

l : /j ualte ihale komisyonuna müracaatları. (Bu vesika köylülerden istenmez) 
t:-b 1801 12-17-21- 25 

; e~•----------------------------------------------
~~ı·;:ı~\ske rli k safın 
.~;:;ııma kom. bask. 
·i l L ı - Kapalı zarfla 30000 kilo 

~rar 

gün komisyonda görülebilir. 

4. Kapah zarfla ibatesi 14·3 942 

cumartesi günü saat 11 de yapıla 

carından isteklilerin belli günde 

telclif :r.arflarmı ihale saatından bir 
'f' • ., eti alınacaktır. 
e~mllyl 2 _ Mohamınen bed,.Ji 10.500 saat evveline kadar komisyonda 

d Y•J ilk · 7871' 50 k t bulundurmaları ilin olunur. ""Yd temınatı ıra ur~ş ur. 
744 2 .ı 7-12 

Bilumum Çıftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMİRIŞ 

Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektif 
İşletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

1- lşletmemlz ihtiya cı ıçın 

a~aiıda yaTılı gıda maddeleri bir 

den veya ilr.i üç defada teslim edil 
mek şartiyle ve pazarlıkla satın 

alınacakdır. 

2 - Tekliflerin, bütüh kalem· 
ler için yapılması şart diğildir. Her 
madde için yııpılacak ayrı teklif 
ler kabul edilir. 

IUfat YAVERO~LU 

Baaıldığ'ı Yer • 1 ( BUGON) 

MathaHı-Ad• .. 

-------------------------
tealcip derhal i;deııir. 

4 - Taliplerin 10 gün zarfın 
da Fabrikn Müdürlüğüne bizzat 
veya yaziyle nıürııcaatları. 

5 - Ton kuru fasulye 
5 - ,, ., Nohut 
5 - , Pirinç 

10 - ,. Bulgur 
3 - , Mercim,.k 

1000 - Kğ. Sade Yağ 

1000 - ., Zeytinyaeı 


