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Bugünden itibaren gazetemizde çıka· 
cak resmi ilanların beher satırından 20 
kuruş, icra ilinlarının büyüklerinden 1500, 
kllçüklerinden 1000 kuruş alınacaktır. -lıAn tartları idare Ilı 

1'11 : 2 Ncr. 469 kararlaştırılır. SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK .GAZETE P ı yat: ı (5) t< uru• t" r J 
\.. ___________________ _ 

Vişi'nin siyaseti 
• 
Vazın : cAVIT oRAL 

S
oo gliolerde Vişi hük\1metl 
dOnya politikasının yine 

en alr.tücl mev2'ularmdan biri olma· 
ia başladı. Şimdi her tarafta Vişi· 
nfn almakta olduğu ve alacaiı si· 
yasi vaziyet i.izerinde durulmakta 
dır. Anılo Sakson basmmın iddia 
ettiii gibi \'işi hakikaten Mihvere 
mi meyletmektedir, yoksa bu bir 
bahane 1 ve tehdit vesilesi olarak 
mı kullanılmaktadır? 

Her halde Paris bombardımanına 
kadar Vişi ile Aoglo Saksonlar 
arasında bu derece sert ve şid· 
detli bir kırgınlık rörülmemişti. 
Fakat Pariı bombardımanı esnasın· 
da ynı.lerce Franaazın ölmesi. ~ışİ· 
ye belki de şimdiye kadar ıçın~~ 
aaklac.f ıiı bir küskünlüiü ve kanı 
açıklamak f ır .. tını verdi. Ölülere 
milli matem merasimi yapılma•• ve 
Mareşalıo bu münasebetle eski 
mOttefilf.i lngiltere'ye karşı ·itham· 
kir ve iibirarla dolu sözleri bu· 
oun en açık bir miaalini teşkil et-

mektedir. 
Aceba logilizler Vi~i'ye böyle 

bir fırı tı vermekle doifn .. mo yap· 
talar ve bombardımanla elde et· 
tikleri fayda, Franı"'da kaybettik· 
leri mioevi otoriteden daha mı bü· 
yük olmaıtur? Tabii bunu bilmi• 
yoroz. Ve üzerinde do durmak iıte· 
miyoruz. lhtlmalkl bllmedii'imiz sır· 
lar ve sebepler kar~111nda loriliz· 
lerin de bu tarzdll hareket etme
lerinde hakları vardır. Fakat her 
no de olsa kabul ftmek icap 
eder ki, bu hadiseden ıonra Vişi 
nlo Franaadaki tesiri ve nüfuzu 
diloe nazaran biraz daha artmıştır. 
Bahan da puikolojik sebepleri 
apaçıktır. Mamaafıh bütün bu acıklı 
hadiselere raimeo Vışi'nin hissiya· 
Una kapılarak muharip taraflardan 
her hansi birisine hemen iltihak 
etme(e karar vereceiini zenoet· 
mek ve bekl~mek pek dc-jru de· 
tildir. Realist görünen Mareıal 
serek M ılıverio ve gerekse lııgil 
tere ve Amerikanın taı.yik ve teh 
dilleri karşısında da sabretmek ve 
beklemek şaltkıoı tercih edecek 
aürünmektedir. ve hakikatte de 
Franaanan bundan başka yapabile· 
ceii bir şey de yoktur. Çünkü bü· 
yük askeri, siyasi ve sosyal feli· 
ketler içinde neye . uiradığıoı bil· 
miyen ~• keodiıini kolay kolay 
toparlayamıyacak olan Fransanın 
buğün için oo Mihver hakkında 
ve ne de Aoılo Sak~onlar yanında 
yeııi bir harbe girmeğe takati kal· 
mamı~tır. Fransa ancak sr.bırla, 
bekleaııekle ve bu ıuretle imkan 
bulursa biraz kendioi toplamakla 

' bu badireden mümkün olduğu ka· 
dar az zararlı çıkmaia çalışacaktır. 

Fransa aı:ıcak iki tarafın uzun 
a..ıeter müc•dele neticesinde yor· 
fQo dtiımeleri takdirde sulh masa· 
~~d•~• bir kuvvet ifade edecek ve 
o1-uı.ı. - - .. d' l d' w 

muvaffak 
0 

• 0 .zuou . ıo et ırme~e 
ne boaıb labılecektır. Onun içan 

•rdua l 
d 

•ıa ar ve nede Fran· 
sız onaornaııa, T 
ma11, amiral ~ olanda toplan· 
teftiş cdilecerw i ,8,·1'lan tarahndan 

' 
0 nuo M 

kara fİdeCOii fibi h L adaras• .... , .. , . 
lıayet Fran11z mlllbuatının ve 0 •· 

' t b' h . liddetli 
ııeırıya ı ır arp ışareti ol 

M l ._ . B •ralt 
gorü mese reredır. a hareketleri 
tabii karşılamak ve Vişioio otorite· 
sini kuvvetlendirmek, Fransada re 

neral Dö Gol' e kar~ı olan sevri ve 
sempatiyi kendi lehine kazanmak 
t•klinde yormak icabeder. Bu se. 
btple Viıinio bugünkü ıiyasetini 
ber tazyike, her tehdide raimen 

Sovget Rusga~da siflil 
lıalka askerlik talimleri 

aptırılıqor 

Zong.uldak kOmiir ocakla· 
rında isti.hsal hergiin artıyo 
Memleket kömür ihtiyacını dah 

bol karşılamak üzre Kütahgadiı. 
·linyit istishsalif azlalaştırılaca 

----
Timoçen
koordusu 
fra;kof ve Donetz 

kesimlerinde birçok 
köy geri aldı 

Ankara 12 (Hususi mubabirlmlzdeo) - Zorıruldak kömür ocak· 
larmda son günlerde bazı tedbirler dolayııUe rünlük istihsal mikda
rınıo her gün biraz daha artmakta ve normala dofru yükseliş göıter• 
mekte olduğu bildirilmekte ve istilaaalin en yüksek olduiu günlerde 
elde edileo 9000 - 9500 ton kö111ü re mukabil bur ün 8500 ton istih . 
sal edilmektedir. Kömür ocakl:ırında a7.lıiı 7.İkrolunan maden direkleri 
hugiin ihtiyacı karşa•ayacak derec6ye retmiş bu'unmaktadır. 

Zonroldaiın Devrek tarafındaki ormanlarından bol mikdarda ma
den direii kesilerek ocaklara ıevk olmaktadır. 

Diier taraftan ~ecburi iş mükellefiyetinden zlyadesile istifade 
edil!Dekte, maden direii ve kömür iıtibıalinde işe yarayacak işçi te 
darikinde hiç bir 11kmtı mevcut bulanmamaktadır. 

yol inıasına da başlanılmıştır. Kozlu - Ereili arasında b' . . ır şose 
Kozlu - Zonguldak arumda da bar dekovıl hatta inşa edilmektedir 

Bu yollar bu 'sene içinde tamamlanmış ve bu suretle bu salıad k" 
mür nakliye işi yoluna girmiş olacaktır. a 

0 

Bundan başka memleketin kömür ihtiyacmı daha bol bir ekild 
karşılamak için Klitahyadaki linyit istihsalinin rulalaştırahnaıı~a bü 

yük bir ehemmiyet sarf edilmektedir. Briket tesisatı için bir müdd 
tenberi yapılmakta olan incelemeler de bir hayli ilerlemiş bulunmakta•; 

Ocak işletmeleri Umum Müdürlüiü, ocaklarda çalı,an işçil • 
sıhhati ile de çok yakından alikadar olmakta, yalnı2 cıcaklarda d t~~ 

egı 

Kömür istihıali ile mütenasip olarak bn mıntakada geniş mikyasta Doğuda hava 
faaliyeti arttı 1 Bir 

Ankara 12 (Radyo razetesi}- ı. ___ _ 
•• Alman 1 

-
bu mıntıkadaki köylerde de dispanserler ve hastahaneler kbrm 
suretile her türlü hastalıiıo 'önüne geçmek~ için çalışmaktadır. a 

Japon Baş vekilini 
----Beyanatı-..ı 

Doiu ctphesi boyunca şiddetli mu
harebelerin devam etmekte olduiu 
bildiriliyor. Almanlara göre, Sovyet 
taarruzları pü•k ürtülmüştür. 

Sovyetlere yapılan karşı taar
ruzlar. neticesinde bir çok yerlerin 
işgal edildiği Alman kaynakların· 

dan bildirilmektedir. 
Doğuda hava faaliyetleri ge 

çen haftaya nazaran daha çok art· 
mıştır. Alman hava kuvvetleri kara 
muharebelerine karışmışlar, Alman 

k a r a kuvvetlerini korumuşlar, 

desteklemi~lerdir. 
Moıkova 12 ( a;a ) - Sovyet 

teblltine ektir: Timoçenko orda•a 
Harkof ve Donetz ke.imlerinde 
bir çok köyleri geri almıştır. Al· 
man1ar 650 ölü vermişler ve içle 
rinde 11 sahra topu olırak üıere 
bir çok malzeme kaybetmiılerdir. 

Moıkova: 12 [ı. ı.]- Bu sa• 
bahki Sovyet tebliti : 

Dün gece Sovyet kıtaları bü· 
tün kesimlerde düşmana karşı ta· 
arruz hareketlerine devam etmiştir. 

Moskova: 12 [a. a.] - Sovyet 
haberler bürosu aşaiıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

5 Şobattan 8 Marta kadar Ka· 
linin cephesindeki kıtalar şu gani
metleri almışlardır: 78 tan it, 172 
top, 209 bomba makinesi, 824 aiar 
ve hafif makineli tüfek, 181 tank 
savar topu, 568 otomatik silih, 
3432 silah, 1177 kamyoo, 300 ara· 
ba, 9 aahra mutfağı, 30 radyo pos· 
tası, 2 lokomotif, 90,000 bomba, 
10,500 kara mayoı, 7000 el bom· 
bası, 2 milyon fişek, mühimmat 
dolu iki tren, iki cephane deposu. 

Aynı müddet içinde hava mu· 
harebelerinde yerde veyahut uçak 
savar ateşile 277 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Kıtalarımız. ıilibh 

müfrezelerle dola bir zıbh tren, 39 
tank, 142 top, 70 makineli tüfek, 2629 
kamyon, 27 motoıiklet, 1374 araba, 
1 lokomotif, 104 vagon, 17 ıarınÇ 
varonu tahrip etmişler ve 49700 
Almao er ve subaya öldürmüşler

dir. Aynı müddet içinde 161 mea· 
kOn mahal kurtarılmıştır. 

AMiRAL 
DARLAN 

Donanmayı Mihverci· 
iare b1rakmıyacak 
Aokara 12 ( Radyo gazetesi ) 

logiliz\er, Fransa donaomasının 
Milıvercilere teslim edilmiyeceiine 
inanmaja başlamışlardır. 

Gazeteler, Amiral Darlan•ın, 
donanmayı Mihvercilere bırakmıya· 
caianı yazıyorlar. . .•. 

Amerikalılar da, Vışa nın Ma. 
daraıkar hakkındaki teminatını ik. 
na edici bulduklarını bildirmişler. 
dir. 

ceryanıua göre Almanyayı ve Ame· 
rikayı idare etmek suretilo, sabır · 

al beklemekle bül&aa etmekmGm · 

iddiası 

Çörçil'le 
Krips 
arasında 

mücadele! 
/ngiliz Başflelcili, Hin· 
distana yollamak su• 
retigle Krips'i Lorıdra· 
dan usoldaflıracakmıı I 

HiNDİSTAN 
için bulunan 
formül 

MecOsllerl• MUslUman· 
lar arasındaki anlat· 
mazhğı telif edecek 

B. Çör.çil 

Ankara: 12 [Radyo raıetesi]
logiltereoin Hindistan meseleıini 
hal için yaptığı son teşebbüs, rü· 
oüo en ehemmiyetli siyasi olayını 

teşkil ediyor. . 
Bugün lngiliı, Amerikan ve 

Mihver basın radyoları bu işle 
meşgul olmuşlardır. Hindistan için 

bolun an f ormüllio, bir taraftan 
l liodli Meci\silerle Hindli müılü. 
mınlar arasındaki nnlaşmazlıi1 te. 
lif edeceii ve diier taraf tan lnri· 
liz menfaatlerini koroyacİğı anla· 

şılmaktadır. 
Hindliler, bütün Hindistanı 

yeknesak bir millet telikki ederek 
demokraai es11larıoa dayanan bir 
ana y11a verilmesini istemifl•dir. 

Kripı. Hiadistana ritmed• bta 

Bir /ngiliz filosu hartJket halinde 

Ankara 12 (Radyo Alınan kaynaklara na 
'tanı.s;) - AJ. ıare, Altifen-ı.cte 

Cep kruvazörü iki 
•~r luuvarörJe 
Norveçe doğru 
açılmıılardı . in· 
gilizler, Norveçin 
Troodbaym lima· I 
omdan kahan Tir-ı 
piç'in mevkiini 9 
Mart ıabıhı tea 
bit etmişler, tor. 
pil tayyarelerilo 
biicumda bulan· 
muşlar ve gemiyi 
yaralamışlardır . 

man kaynakları, 

Dota Akdenizde 4 5 ı• n g ı• ı ı• z lrı&'iliz filoıuac:fan • 
4 · 5 geminin ha· 

ıara atratıldıfıoı kruvaz•ro 
bildirmektedirler. U 
Tebli(de, logiliz yara 1and1 harp remilerinin 

kruvazör sıoıfı re !!11191--- -
miler oldatuoa f ngilizler de Alman 
işaret ediliyor. 
Haber eter doğ Tirpiç kruvazörünü 

ru iıe, 4 . 5 kru torpillediklerini bil- Tirpiç, kalın bir 
duman perdesi al· vazörün iıabet al· d" • 1 - ırıyor ar 

masa ve hasara -

uiramasa bugüo için büyük bir za · 
rar sayılır. 

Ankara 12 (Radyo gazeteıi)

Brest•te bulunan Gnayzenav, Şarn· 

horıt ve Prens Oien Alman k~u 
va:zörlcri ana vatana döndükten 

biraz sonra Tirpiç adındaki Alman 

Fon Papen ne 
zaman gidecek? 

Borlin 12 ( a. a. ) - Yarı Resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Fon Papeo, Berline yapacaiı 
evvelce bildirilmiş olan seyyahatı• 
nı muhtemel olarak önümüzdeki 
hafta yapacaktır. 

muvafık rörlllmeditiodeo bulunan 
formül rizli tutulmaktadır. Kripı'io 
gerek Hiodulere ve rerek müslü· 
maolara itimat telkin etmi4 bir po
litika adamı olduiu ve vuitesini 
ba4aracaiı sanılmaktadır. 

Alman radyosuoa göre, Krips'io 
Hiodiıtaoa gönderilmesi, Çörçille 
Kripı araaındaki bir ıiyasi gergin· 
lif'e işareUir. Çörçil, Krips'i itibar· 
dan düıürmek için muvaffak ola· 
mıyacatı bir işin peşine yollamııtır. 
A~ma~ mabf~lleri, bir müddetteoberi 
Çorçılle Krıps arasında bir müca· 
dele olduğunu l!lrarla ileri sürmek· 
tedir. 

ltalyan radyosuna &"Öre, lngi· 
lizler umumi harptenbtri Hındistan 
için vudottiklerini bir türlü yap
mamıtlar, halin zulüm içinde yaıat· 
mıılardar. Krips, buradaki milli ha· 
reketleri uyalamak için oj'r•ı•ak· 
tan bqka bir ıey yapmll olmaya· 

caktır. 
ltalyaolar da, Çörçil'io, raki 

bini Loodra'dao oıaklqtırmak ve 
mewkiloi kuvvetlendirmek iıtı • 

___ .. tanda, açıldığı li· 

mana dönmcie mecbur kalmıştır. 

Almanların , ellerinde bulunan fi. 
loyu, şimal buz deniıioden Rıııya'ya 
yapılan ikmal nakliyatını kesmek, 
lngilizlerin Norvcçe yapmak isteye· 
cekleri bir çıkarma hareketine 
mani olmak maksadile kullanmaları 
çok muhtemeldir. 

Japonlar 
Harbin ba,ıangıcından 

•imdir• kadar 

130 Harp gemisi 
batırmışlar 
Tokyo 12 (ı.,.)- Bahriye na· 

zırt amiral Şimada parliınentoda 
söylediii bir nutukta, harbin baş
laogıcındao şimdiye kadar düıma· 
na verdirileo kayıplar hakkında 
şu rak.amları vermiştir: 

Jıp;>o donaom'lSı, 7 ıaff ı harp 
gemisi, 3 tayyare gemisi, 12 krn· 
vazör, 22 torpido muhribi, 44 de 

. l · olmak nıza tı ve 42 bışka ıeau . . . 
üzere düşmanın 130 harp f~'?ısm;2 batırmıştır. 4 aaffı harp ıemısı ve 
,_ _ t rpido muhribi olmak 
r.ruvazor ve o .. 
- 76 b •La düımaO remlSI de uzere ...... 

h 
trratılauıtır. TopyokQn 680 

asara u. . 
b' tonilatoluk 128 şılep hatmi-
~: ve 300 bin tonilatoluk 92 va· 
par ajır hasara •ui'ratılmııtır • 10 
bin tonilatoluk remi de ele geçi. 
rilmiştir. 

1554 düşman tayyaresi ya dü . 
şürülmüş veyahut yerde tahrip e 

dilmiştir. Japon kayıpları 4 torpido 

muhribi, 4 denizaltı, 5 mayo tara· 
yıcııı, 27 deniz taşıtıdır. Japonların 
122 tayyareıi kavbolmuştur. 

Ankara 12 (Radyo l'a&eteei)-

Japonya 
Avustral 

ya sulh 
teklif ett 

Togo'nun nutku, 
ponganın hala çık 
için de bulunda 
gWttrigor 

Hindistan ha 
kında Japon 
düşünüşü 

Japon Ba,vekill, Hl 
illerden ar•klanm• 

r1 nı ıstlror 
Ankara 12 (Radyo razet 

J!pOn Başvekili general Toyo, 
limentoda Hindistan hakkaoda 
meçte bulunmuş, Japonların 
lilere karşı düşınan sıf atile y 
mek istemediği, Birmanyanan 
manyalılann, Hiadistanın da 
lilerin olacağını, lngılizlerin 
distaoı sömürdüğünü, Japony 
lngiliz nüfozunu kırmak azm 

olduğunu, Hintlilerin şimdi ay 
nıp Doğu Asyanıo kuruluşuna 
dımda b :alunmaları liıımgoldi 

aksi taktirde Hintlilerin adının 
rihe ebediyen esir olarak r• 
iioi ıöylemiş, jıpooyanın muz 
olacağını, lngilterenin hezimet 
rayac'\ğmı bir defa daha tekr 
mıştır. 

Başvekil Çinden bahseder 
Rııogun'un işgalile Çinin tecri 
dildiğini söyledikten sonra d 
tir ki: 

« - Söı dinlemek iıte 
Çuog-Kinf liderlerine haldı 
nefretle hitap ediyorum, Relll 
köril körüoo teıbit eden Çin 
letine acımaktan ktadimi ala 

r••·· 
General Toyo nutkunda, 

ralyaya ıulh teklif etmiş, k 
edilmec:hti taktirde Avuıtraly 
eıilecej'ini bildirmi§tir. 

Ba beyanattan sonra J 
sözcüsüne, Japonya, Almaoya 
ltalya ~r~ııodı, ayrı ıulh 
m~mak ıçın bir muahede oldu 
rore, A vuıtralya ile nasıl sal 
palabileceği sorulmuştur. Söze 
yabnncı fazetecilere verdiği c 
kısadır: 

« Japonya bir hal şekli 
Amerikan kayoakluına 

Toyo'nun notko, Japonyanın 
çıkmaz içinde bulunduiunu J 
milletinden g;zlomek için ı 
miştir. Japonya hiç blr suretle 
ı.imetten kurtulamıyacakbl'. 
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f 1 A::iK~KLIK ISAHUSLERI J ·-
' 

'.Amerika donanması Kaynana 
vahşeti 

Ur/ a mebus B. Re/ et 
•• 

Ulgenin muhakemesi ne zaman harekete geçecek 1 Bulgar gazeteleri, Bulgarista. 
nın Samolrov kazaıından Dos. 

pey köyünden Stoyka Nlk. Ga 
oeva isminde 60 yaşında bir kay· 
nananıo vahşetinden bahsediyor· 
lar. Kaynana gelinile bir türlü 
geçinemiyormuş. Halbuki oilu ka 
rııanı çok seviyormuş ve babasın· 

- İddia makamı, ayın 18 inde mU
t al e a a ı n ı bildirecek irleşik Amerika hükOmeti Uzak Donanmamn Avustral - nanması Japonların Avuatralyaya 

Dotudaki topraklarını müda· yakın adalara çıkarma teşebbüsle. - -
Ankara }2 (Huıusi muhabirimizden)- Urfa mebuıu B. Refet Ülgen 

ile B. Zeki UJı-en hakltında açılan davaya bugün ağır ceza mahkeme· 
sinde devam edildi. Evveli, amme hukuku şahidi olarak Ankara Cumha· 
riyet müddei umumisi B. Cemil dinlenildi. Daha sonra, Ankarada bulan 
mı yan şahitlerin alınan ifadeleri okunda. 5açlu sanılanların bu ifadeler 
hakkındaki mütalHları alındaktan ıonra iddia makamınm evrakı incele· 
yerek iddiada bulunması için muhakeme ba ayan 18 ine bırakıldı. 

ada her şeyden evvel donanma- J&'da ÜSienmesi bekle- rini önlemek için yakında Avas· 
na rüveniyordu. Filhakika Ame· tralya limanlarıoa üsleneceketir. Bu. 
'ka harbe girmezden evvel drit- nebilir non Şimdiye kadar tahakkuk ede· 
ot uyısı bakımıodan dünya do· memeıinin sebebi, Avustralya li-
anmalaıı arasında birinciliği ihraz Amerikan donanmasının Japon manlarımn büyük bir donanmaya 

iyordu. Fakat Jıpon deniz ve istila hareketlerinin cereyan üs olabilmesi için lüzumlu tersane 
dan hissesine düşen mirııaının üç 
te birini karJStnan üzerine reçir· 
miş. Bunu duyan ve zaten gelinini 
lusltannn kaynana , gelinine ve 
oiluoa itin bağlamış, bunlardan 
intikam a!mak için bir plin kur
muş. l,ten dönen oilu ile gelinine 
birer boğaça ikram ederek yedir 

va kuvvetlerinin ioi hücamile 8 • etmekte oldoiu sahadan en az ve havuzlarla teçhizinin zamana 

d d dört bin mil uzaktaki Pearl Har. 1 mu-teva'-1-ıf olmasıdır. Maamafib Başvekilin kabulleri zayiata aira ıiın an, dritnot- ır.ır. 

1 eksildi ve şimdiki halde Japon bonr ü11üne toplanarak oradan a Avustralyanın şimalindelı.i Darvin 
yı tehdit edecek ve ona istila kınlar tertibine kalkışması bahis mev· limanının Japon tayyareleri tarafın· 

~ reketinden alıkoyacak durumdan zua olmıyacaj'IDdan, harp sabasına dan bombardıman ve Portekizlere 
1 Aııkara 12 (P.·') - Başvekil Doktor Refik Saydam bugün saat 10 

• ktı. Pasifik meydan muharebeıin· müessir olacak bir mesafeye sokul ait Timor adasının işgali, bu liman-
ıo e bu donanmadan mühim işler ması icap eder. da Amarikan donanmHı için hazır-

miş. Boğaçaya zehir koyduğundan 
oğlu ile relini hastalanarak kuı 
muşlar. 

da Başvekalette Mıdrit elçimiz Hulusi Fuat Toğıyı kabul etmiştir. 
Ankara p(a.a)-Başvekil Doktor Refik Saydam bugün saatll,30 da 

Başvekalette kendisine ilk ziyareti yapan Birleşik Devletlerin yeni An
kara Büyük elçiıi Mister Stayn Hard'ı kabul etmiştir. ~ faldendiii hald~, Marşı) adaları· Muhtemeldir ki, Amarikan do· lanan tertibatı tahribe matuftur. Fakat hadise zabıtaya akaet 

memeıi için aile arasında örtbaa 
edilmiş. 

,0 n bombardmanı ==::ı::ı::ı;:,.;:~ ===c:ıocoe ::::::::::~?===• ::::::::: Japonların A · 

~Ütiaaa edilirse, bu Geçen her gün Japon donanmasının vustralyaya hava 

'• :avvetin henüz lehine olduğu halde, üsleneceği liman- taarruza ne ka· 
~ddi bir t•şebbü dar ıiddetli olursa 

Fakat kaynana, bir türlü ga· 
rezini yenememiş bu defa da oğ 
lonun bir aylık kız çocuğu Elen· 
kaya zehirliyerek öldürmeği kafa· 
sına koymuş ve çocuj-a kimse 
görmeden Soda - Kaustik ye· 

Mersin llman ,ırketl 
Mersin (.Hususi) - Başvekil· 

letçe, şehrimiz liman 4irketinin yap 
makta olduğu tahmil ve tahliye 
işlerinin Devlet Demir yolları U· 

Yardım sevenler 
balosu .. 

r görülmedi. far birer birer Japonların eline geç- olsun, Amerikan 

ı'Jl Harpten ev mekte olduslundan Amerikan donan· 
~n•ıl Amerika bir m&Slnln aleyhinedir. 

Yarın akşam Halkevi salonla· 
nnda verilecek oian Yardım Seven
ler balosuna ait hazırlıklar tamam• 
lanmıştır. Balonun piyangosu,Yar
dım Sevenler cemiyetine menıup 
bayanların el işlerile çok zengin· 
leşmiştir. 

irftan iktisadi : c cc ,,~ """'°"":ı=xc ::::: ::::::n:::-

donanması, Fili 
pinlerin ve Hollan 
da Hindistanmın dirmiştir. Zavallı çocuk kıvranarak 

acılar içinde ölmüş. 

mam müdürlüiüne devredilmeıi 
emredilmiş ve dünden itibaren de 
deniz tahmil ve tahliye işleri kara 

P'ıyikle Japor.yayı korkutmak is 
,;r rken, diier taraftan ileri üısr.. 
~rirdüğü Pasifık donanmaaiyle bu 

la•eli rakibine meydan okuyordu. 
1 1 trçflkteıı harbe tekaddüm eden 

eeF nlerde Japonya, Pearl Harbour',. 
io,ıanan Amerikan donanmasiyle 

aıa ıı-apura üıleoeıı lngiliz donan· 
~:it ıının tehditleri alboda müşkül 
•İyı doruma düşmüş gibi görünü· 
• r vo bu iki Anglo Saksorı do
\;ımasıoan müşterek harekatı kar
jr ıoda Japon donanmasının kımıl· 
1;....ıamıyacaj'ı farzolunoyorda. Dü. 
u. ıüldüiüne röre, incabında lori· 

•i.lt donanma11nın kuvvetli birlikle· 
-ım ı takviye edilecek Amerikan do 
t ıt ~ması Japonların, değil Paıifiği, 

11& ti Çin denizini bile kullanmala· 
ı q. mani olacak ve Okyanusların 
c ç kısmında tam bir hakimiyet le
ük edecekti. Halbuki bu plan an-

i c d . b b' . ._. t1 l 
roı enız ar ının elıri.I şar ar a • 
ke la cereyan edeceiini kabul e-

1 ıat ler tarafından tasarlanmaştı. Oo 

Batırılan Amerikan tay~ 
gare gemisi Lexington 
dünyanın en bügük tay-

yare gem i s i.Jl_d_i _ _, 

mukadderatı mevzuubahis olduğu 
bu sırada, Avustralyada \istenerek 
müfrez filolar halinde Japon nakli
yatına karşı altınlara başlamalıdır. 

Japon donanmasına adeden üstün· 
lüle elde etmek için beklemek, Ja· 
pon iıtili!lmı kolaylaştıracığa gibi, 
ileride onun işgal ettiri yerlerden 
atılmasını da imkansız kılar. 

Sinrapurun düşmesile harp pa
sifikten Hir:d Okyanusuna ıirayet 
ederken, Amerika ve lngiltereden 
rerek Hindiıtana ve ger~k Avas 
tral~·aya giden muvaaala yollarını 
ve lran tariklle Ruıyaya yapılan 
malzeme nakliyatını korumak gibi 
mühim ve bayati meseleler karıı
sıoda Amerikan donanmaaınıo se· 
yirci kalmıyırak Uzak Doiu baro 
mıntakaaına müe1Sir olacak üslere 
yerleşmeıi kati bir zaruret halini 
almıştır. Her halde bu donanma
nın dritnot ve kruvazörleri ve bil
hassa tayyare gemiluile mevcudi 
yetini göstermek üzere son hazır• 
lıldarını İkmal etmekte olduiunu 
kabul etmek doğru olur. 

Mahkemede kaynana Stoyka 
Ganeva, suçunu inkar ederek to. 
ranunu öldürmediğini söylemişııe 
de şahitler dinlendikten, çocuiun 
ceıedinde yapılan otopsi neticesi 
anlaşıldıktan sonra suçunu itiraf 
etmiştir. Kadın müebbed kürek 
cezasına mahkOın edilmişti;. 

• B i r posta 1 Bir l_talya?. 
.. • • • posta muvozzıı 

muvezzıının T t h 1. ren ava ı • 
r e k 0 r u sinde ardı ara-

sı kesilmeden 62 sene vazife gör
müş ve bu esnada yaya · olarak 
yüz bin kilometreden fazla yol 
yürümüştür. Şimdi 82 yaşında olan 
bu müvezzi., 1879 yılındaoberi 
Ala ile Pilkante arasında herı-ün 
yürümüştür. 

nakliyatiyle koordine edilmek üze 
re Devlet Demir yolları tarnfından 
idare edilmej'e başlanmıştır. 

Balonun büfesinde, Yardım Se· 
ven bayanların kendi evlerinde ha· 

' zırladıklara yiyecekler bulunacaktır. 

Ordu subaylannın terfii 
Ankara - Milli Müdafaa Ve· 

kiUiji ordu subayları heyetinin ter 

1 

harta subayları üstünlerinden ala
cakları siciller üzerine terfi ede 
celderdir. Bilfiil uçucu olup ener. 
iiıini kaybeden ve uçucu kıta ko· 
mutaolıjınca inkişaf edemiyeceği 

ııicilile anlaşılan hava aubaylariy• 
le mevcot hava makine subayları 

bava kadrosu içinde yer hizmetle-

rinde üstünlerinden alacakları sicil· 

fıine ait 4002 sayılı kanunun birin· 
d maddesinin mütehassıs tıp ve 

veteriner ile başlıyan son fıkraıını 

dei'iştiren bir kanun proiesi hazır· 
lamıştır. Bu projeye göre mütebas· 
sıı tıp veteriner ve ldmyaı-erlerin 

haatabaöelerde , balderiyoloiibane 
ve serolojibanelerdeki ihtiılls hiz- ler üzet ine ve kara ordusu emsali 

metleri kıta hizmeti olarak kabul naspları geçmemek şartiyle terfi 
olunmaktadır. s.nayi harbiye ve edebileceklerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 ba diva, teradnin keb~nde~ ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 ıtia notadediyle ölçülüyordu. jıpon 
°I• 1anmasıoın karşıaına ondan da· 
f.im kuvvetli bir donanma çıkarıldı · 

Müvezzilik vazifesine başla· 
dıiı zaman Avuıturya poıtaaı hiz · 
metiodeymiş. 1915 den sonra Ala 
kasabası ltalyanlar tarafından 
zaptedildiii zaman vazifeai, ltal· 
yan posta idareıine reçmiştir. 
1915 - 1918 araıındaki Umumi 
Harpte Ala kaaabuı bavalieiade, 
bombardımana rağmen, yine pos 
tacılık vazifesine devam etmiştir. 

• Şair Necib Fazıl taraho
dan « Para » Piyesi hakkında neş
riyat yapın Tan gazetesi ve mu · 
harrir Refi Cevad aleyhine dava 
açıldıiı malömdur. « Oro Puro » 

piyeeini hal yanca' dan çeviren Ya 
şar Çimen de lıtanbul Milddeiumu· 
miliğine müracaat ederek Necib 

• Ôi'rendiğimize fÖre 1Qem0 

leketimize külliyetli miktarda m~· 
kara ithal edilmiştir. Bu makaralar, 
vilayfıtlerimizin ihtiyacı rözön~nde 
bnlundurulmak suretiyle dağıtıla· 

.. 
· Si akdirde, Japonya deniz aşırı 

ne istila teşebbüsüne kalkıtamaı· 
• ,z, Esasen çok ihtiyatkar olan Ja 
0
f.abyadan böyle bir hareket de 
~ Gdenemezdi. Buna rağmerı Japon· 
, Sat\merikaya harp açmak cesare · 

11 .. t • d . l b ~or ros erır ve onanmasıy e a 
e kı çenberini yarmağa bşebbüs 

: il rae, onu klaıik bir deniz sav•· 

seki icbar ederek kati maililbiye· 

1 yet jratmakla bu beliye tamamen 
t mı1dan kaldmlabilirdi. 

1 ı~tilas eden bir nauriye 
' ... --- ----
~ kı kat hakikatte divanın düşü. 
'aef nilldüiü kadar batit olmadıiı 
ı U11oı1ılda. Ne Amerikan donanması 
111 flae açılarak heybetli mevcudi· 

1r.ribıal röıterebildi, ne lnriliz donan 
\ea ııyle birleşmek fıraalını bolabil· 

•rıyn•,liriıi baıkına airayarak yuva· 
l Di bozuldu. Ôteki Japonlarla 

•vet 1 edemeden batırıldı. Bu ıa• 
Ilı vı ııaffı harpler teşkil ederek 
1 'ı b•arakvari savaımak istiyenlerin 
1 
kla~aceleri kuru blr nazariye ha· 

t~ace kaldı. Deni~deki aeyyar ka· 

l ndai tahrip ettikten ıonra Japon 

•.~. • ji1l perva .d~niz ~ş~rı !~~·~ ba
' Bı~lerine girıştı. Goruldugu uıere 
~ iifısoıtili hareketi Japon deniz, na• 

~ rö. kara kuve,lerinin ahenkli işbir-
"Um. • l '-t =ı L aündeD fÜne geDIŞ e!11eır. e, 
ve ı:ı o H' d' t 11 \tiri birer alem olan ın IS AD 
iDi f 

• Sa vuıtralyayı ıarmaktadır. 
~ 1, 09 la vaziyette artık c Amerikan 
1 fananması nl'I zaman harekete ge· 

ki ht?• ıualinin sorulması zamanı 
1 
mioilttir. Pearl Harbour baıkının• 

• 
1 palı .aerikan doaanmasınıa dört 
I~ vaot kaybettiti iddia11 dojTa ol-
1-d•n le, buglln bu donanmada faal 

h1ıö!Dtk daha 13 dritnot mevcuttur 
O kuvvet Japon donamaaına •• Jn sayılır. 

1' mertkan donanmasının henilz 
1 j A ete geçemeaauinden ya düş 

1 ~ •-;:;taarruzlarile maruz kalacaiı 
..,~"- s~· ıöze alamadıiı . ve yahut 

1h I 1 a edilmokte olan yeni drit. 
1 Y'. . .. L_ 
'llıri • ın biımote rarmeaını u.ll\edj. 
~it- ~au, ~ıbı hasıl olmaktadır. Halb11. 
«tırımD.k•n her gün Japon donanma
·i 1 1 hine olduiu haldl"t üslene• 

krar • J , . ı:manlar birer birer ap~nla• 
... ,,.,. ld • d ey. yapliD• reçmekte o oı1 ooh' an, 

ıı waydlikaD dooanma11nın a ey ıne• 

- -
ANf i ULOPE Di 

Hollanda sömürge imparatorluğu 
Japonların U:ıakdotu ve cenup Pasifik'teki bu ik·nci dünya harbin-

de ilı:inci sömürıe imparatorluğunu da - muvakkat bir müddet için 

de olsa - tarihe mal etmektedir. Bildiiiniz gibi, bu harpte tarihfı mal 

edilen ilk sömür&"• imparatorluiu, ltalyanın Afrika'daki imparatorlnğu 
olmuıtur. ikincisi Hollanda'nın sömllrre imparatorluiu oluyor. 

Hollanda'nın anavatanı şimdi Alman işgali altındadır ve gerek Kı

raliçe Vilhelmine, gerek bükOmeti Londra'da bulunmaktadırlar. Avrupa' 

da\d Hollanda memleketinin yüz ölçüıü 13.120 mil murabbaı ve nufusu 

- 1938 aayımına göre, - 8.651.000 kişidir. Başlıca şehirleri şun ardır: 

Amıterdam, Rotterdam, Lıhey. 

Hollanda'nın ıömürgo iaıparalorluiunun yüz ölçümü iae 845 800 mil 

morabbaa idi; burada yaşıyan nüfus, 1936 sayamına r iire 75.217.000 i 
buluyordu. 

Asya'daki imparatorluk araziainde Cava, Madora, Sumatra, Seleb, 
Borneo, Yeni Gine, Timor adaları vardır ki buralarda oturan hal", 
66.400.000 kişi idi. 

l 
Buralardan çoju şimdi Japonlar tarafından işgal edilmiş bulunuyor. 

Şimdi Hollanda'om, kala kala, Amerika'da bir iki ıömürgeai kalmı~tır 
ki banlar da merkezi Villemıtad olan 91.000 nüfuslu Karçao, merkezi 
Paramaribo olan 169.000 nüfuılu Surlnam, yani Hollanda Gayanı'dır. 

Müvezzi aıhhatte olup vazi· 
fesinden ayrılmayı düşüomliyor -
muş .. Bu suretlfl iki rekor kvmak· 
tadır. Biri, uzun yıllar vazifeıinde 
sebat, ikincisi yaya yurümek re· 
koru. 

• f aı;ıl ile Cumhurlyet, Son Telgraf, 
ikdam gazeteleri ve Türk Tiyatro· 

Yas tutan Buı memle ıu mecmuası aleyhine dava açmış · 
ketlerde ioaan · lıagoan ve tır. Divanın sebebi Necip Fazı'ın 

nebatlar lar, sevdikleri tercilme ettiği ltalyanca eserden 
.. ------• insanların ölü· intihal yap~ası, ıonrft da bu ıazo 
mündeo sonra tuttukları yaaı , telerde mina ve beyanat 1arziyle 
kendilerine ait olan hayvanlara, kendisine hakaret etmesidir. 
batta nebatlar& da ttımil etmek 
isterler. Fransada ve Belçikada • Deniz sınıfından hava ıınıh-
eskidenberi mevcut olan bir an • na roçirilmiş rönüllü sn baylar hakkın· 
aneye röre • ölüm vukuunda av da 4140 sayılı kanunun tatbik edil-
ıtöpeklerinin vücuduna ve kedıle· 
rlne matem alameti olmak üzere mesine dair bir kanun projesi ha-
siyah bir tül bailanıyor. zırlamıştır. Bu proieye batlı mu 

Kanaryanın kafesinde siyah vakkat maddeye röre deni7. redikli 
bir fiyango görmek nadir dej'il· subaylarına verilen tahıisat, hava 
dlr. Sakıonya ile Bohemya ara· ordusunda çalışmakta olan gedikli 
sındaki dağlık yerlerde ya~ıyan 
balk, akrabalarından biri öldü mü, subaylara 3 ·12-1941 tarihinden iti· 

haren ödenecektir. ,. 
ölene ait asmalara, beş hafta 
müddetle matem alameti olarak • Açık mebuıluklara göıteri· 
siyah bir kurdele bağlıyoılar. lecek C. H. P. namzetlerinin ya· '-------------·-.J • rın ilanı muhtemeldir. 

caktır. Tevziata önümüzdeki gün· 
lerde başlanacaktır. 

• Bazı kazalar ile Merain,Ça
na'ckale ve Bandırmanın belepiye 
hudutları içinde kuru bakla llhm 
fiyatları kiloda 1 kuruı; lııtapbul 
ve lzmir belediye hudutları içinde 
de fiyatlar kiloda 2 buçuk kurut 
arttırılmıstır. 

• Ankaradan haber verildi · 
.iine röre, bir •Milli tkt'sat Ve. 
kileli» nin lturulacaiı hakkındaki 
rivayetler yeniden tazelenmiştir. 

Söylendiğine göre, bu yeni 
Vekalet Ziraat, iktisat ve Ticaret 
Vekaletlerine baih teıeltkülleri 

kadrosuna alacak ve dört müıte
şarlıkla idare olunacaktır. Bu milı· 
teşarlıklar muhtemel olarak ticaret, 
ziraat, iktisat ve iaıe itleriyle me4. 
gol olacaklardır. Ayrıca tek elde 
toplanacak olan fabrikalarımızın da 
bu Vekalete bailı bir Umum Müdür· 
Hik halinde idaresi mümkün görül· 
mektedir. Maamaf ih, bu rivayetler 
etrafında henüz reımi bir teyit 
mevcut deiildir. 

• • l I Polis Romanı :71 DÖRTLER KULOBO il 
Çeviren: Mecdi Enön==• 

Ona olan bayranlıiımın bir n'şanesi 
olarak cenazesine bir de çelenk rönder 
diaa ... Kırmızı rüllerden mürekkep büyük 
bir çelenk ... Kırmızı ı-üller benim karele 
terimin timaalidirler. 

Onıı biç cevap vermeden ve ıittik
çe artan bir nefretle dinliyordum. Sözü 
ne devamll : 

- Bu halinizle, tıpkı kalaklarmı in· 
dirip çifte ataaata hazırlanan bir katıra 
beoıiyoraunuz ... No İle ben size ihtarda 
bulunduaı. Üçüncü ihtar.o " celladın elile 
yapılacaiını anotmayıoız.,, Dedi ve elinin 

bir hareketile ıelim verdiltten aonra oto
mobil yanımdan uıaklaştı. Bir fayda11 
olacağını hiç ümit etmemekle beraber, 
sırf alışkanlık eseri olarak, otoaaobilin nu. 
maraaını aldım. Dörtfer'in en ufak tefer
ruatı bile ihmal etmiyeceklerine şilpbe 
yoktu. 

F..ve döndüiüm zaman oldukça sakln
leımiıtim. Şimdi her şeyi iyice muhakeme 
edebiliyordum : Artık hayatımın tehlike· 
de oldat•na şllpbe yoktu. Mücadeleyi 
terketmek biç aklımdan re~mediii halde, 
biraz tedbirli hareket etmek icabettijini 
dilşilndüm. Puaro'nan intikamını alabilıaek 
için en İJİ hareket tarııDla ne olalHIH .. 

jfoi düşüodüiüm ıırarta telefon çaldı ? 
- Alo ? K•mıioiz ? 
Koru bir aeı. cevap verdi : 
- Bura11 Sen Jilı hastahanesi. Yol 

da riderken biriıi tarafındao bıçakla ya· 
ralanan bir adamı hastahanemize getirdi. 
ler. Hayab tehlikededir. Cebinde ıizio 
isim ve adresiniz bulunan bir mektup 
bolmuş oldaiumuı için haber veriyoruz .. : 

Bu haber beni biraz şasırmıştı. Biran 
tereddüt ettim. Fakat nihayet derhal has· 
tabaneye ı-ideceiimi söyliyerek telefonu 
kapadım. 

Sen Jılı haatabanesi limana yakındı. 
Çinlinin herhalde bir vapurdan çıktıiı sı· 

. rada yaralanmış oldutunu dilşündüm. Tam 
ıokaia çaktıiım 11rada birdenbire şüphe. 
lenmeie başladım : Acaba bu da yeni 
bir tuzak mıydı ? Bir Çinli mevzuubahiıı 
olduionıa göre Li Çana Yen 'in bir ada· 
nu olabilirdi ... Fakat lıastahaneye kadar 
gitmekle hiç bir tehlikeye maruz bulan· 
mıyacarı•ı kararlaştırarak yoluma devam 
ettim. Nihayet, Çinlinin sö7.lerine dikkat 
etmekle beraber onlara inanmak huıasun· 
da müteyakkıı bulanmak icabettijini ka· 
rarlaıtırdım. 

Hutıbua.,• nrdajlm zaman derbal 

yaralının yanına çıl-.arıldım. Hareketıiz ve 
gözleri kapalı bir vaziyette duruyor, an· 
cak röiıüniln hafi'çe kallup inmesinden 
yaşamakta olduğu aolaşılıyordo. Y ataiın 
yanında, Çinlinin nabıına bakan bir dok
tor, ayakta duruyordu. 

- Son dakikalarını yaşıyor, dedi. • 
Kendisioi tanıyor maydanoz ? 

- Hayır kendiıini ıimdiye kadar hiç 
rörmedlm. 

- Peki ama, cebinde sizin isminiz 
ve adreıioizin işi neydi öyleyse ? Siz 
yüıbaşı Hastinrı deiil misiniz ? 

- Evet. Ben de bundan bir şey an· 
la yamadım. 

- Garip ,ey 1 Elimize reçen kiiıt· 
lardan bu adamın, devletin hizmetinde 
olarak Çinde çalışmış olan lnrles namın· 
da bir zatın yanında uşaklık etmiş oldu
ğunu öirendik ... A ..• Tanıdınaz mı ? 

lnrleı'in aşarı 1 .. Ôyle iH ona gör. 
müş olmalıydım... Fakat ben ömrümde 
bir Çinliyi başka bir Çinliden tefrik et. 
miş adam değildim ... Herhalde efendisile 
beraber o da Çine hareket etmiş, ve ka
ndan sonra lngiltereye, belki de bana 
me11j retirmek, için, dönmüş olacaktı ... 

O haberi a dan tla• lbı 

- Kendinde <leiil mi? diye sordum. 
Konuşamıyacak mı acaba ? Bay logles 
benim eıki bir dostumdu. Belki de bu 
zavallı ondan bana bir haber getirmişti. 
Bay lnırle1 bundan on gün kadar evvel, 
Şanrhay vapurunda denize düşerek kay· 
bolmuştu. 

Doktor cevap verdi : 
- Hayır, kendini kaybetmedi. Fakat 

~onuşmak ~uvvetini bulup bulaınıyacaiı· 
nı bilmiyorum... Çok kan kaybetmi, ... 
Kendisine bir eojekslyon yapabilirim, Fa. 
kat ııiz ı-elmeden· evvel her tedbire ba4 
vurduk ... Hiç bir netice alamadık. 

Bir enjeksiyon daha yaptı. Ben de 
yatatı~ başında, hastanın belki bana bü. 
yilk bır yardımı dokunacak bir sözünü 
kaçırmamak için heyecanla br le leme re _ 
koyuldum. Fakat dakikalar reçiyor, bir 
hareket eseri l'Örülaiüyordu. 

Sonra birdenbire akhma bir şey l'el· 
di. Acaba tozağa düşmek üzere miydim? 
Ya o adam lngle!l'in uşağı deiil de Dört· 
ler'in adamı iııe ? Kaç defa kitaplarda 
bazı Çinlilerin çok İyi ölij taklidi yaptık
larını okumoşturn .. Belki de l.i Çang 
y en'in emrindeı, onun urronda hayatları
nı bile fedaya hazır bir sürü insanlar var
dı ? Evet, çok müteyakkız bulunma• 
lıydım. 



İlaç mı, hata mı? 
y A z A N Bir taraftan, Hol· 

laoda Hiodista· 
AB 1 D 1 N oının belkemiii 
D A V E R Cava, Japanların 

eline düşerken diier taraftan Ame· 
rikalılarıo japonyaya karı• taarruza 
g11çmek üzere oldukları hakkında 
Anrlo - Sakson kaynaklarından bir 
takım haberler reliyor. Ba haber· 
ler Cavanın sukotandao doğan 
f en'a teıire karı• teskin edici bir 
iliç olsa rertıktir. Çün~ü herhangi 
bir taarruzun ilk muvaffakıyet şartı 
baskınla baılamaıındadır. Batkının 
birinci şartı i•e, yapılacak hare· 
ketin gayet rizli tutulmaııodadır. 
Bir arkadaşımızın pek haklı olarak 
söylediii ribi davul :zurna ile ne 
baskın yapılabilir, oe de taarruz. 
Gerçi Amerikalılar, askerlik işle
rinde henüz pek toy olduklarını 
iıpat etmişlene de, harp ıan'~tınıa 
bu pek mühim prenıipini / bılme~ 
deiillerdir· bilrueıeler de Pebari 

• d k acı r 
Harbour b11kıoın • pe • l 
ekildo Japonlardan öjrenmış er

i . K ld ki harpte baskınan kıy· 
dır. a 1 k 1 . • d 
metini, Amerikan as er erımn ~ 
bilmesi lizım gelir. Çünkü Amerı
kan ordusunun ıefer talimnaaıesin · 
de harbin deiişmiyen ana pren
sipleri olarak dokuz maddaden al· 
tıncıs1 «baskın prensipi» dir. Bu, 
lngili :z. talimoamesinde de böyledir. 

Büyük harpten ıonraki Ame· 

rikan ve loriliz askeri edebiyatın· 
da, her hanri bir hareketi rayot 

gizli tutarak baskın tesiri yapmak 

lüzumu üzerinde mırla durulmuş 
• '- lan ihmal· ve bu prensıpe ay .. ırı 0 

lerin, dikkatsialilderin ve revoze· 

liklerin pek kanlı zayiatı mal ol· 

duiu, üstelik do hemeo daima. ta
arruzun muvaffakıyetıizlikle netıce· 

lenmesine sebebiyet verdiii misal

lerle gösterilerek bunlar şiddetle 
tenkid edileiftir. 

lnrllizlerio me,hur « lntelicens 
Servis• yani gizli iıtihbarat teıki· 
litmın eski ıeflerinden General 

Sir Corc Aston, geçen harpten 

ıonra oeşrettiği eterde, askeri hare 

ketleri gizli tutmaDID IQzumoadaa 

ehemmiyetle bahseder. 

Kitabın en fena gizlenen sırrı: 
1915 te «Çanakkale• baılıklı fas· 
hada Çanakkale ıef erinin, o za. 
man Bahriye Nazarı olao Çörçil'in 
aanıtlre çok fazla kıymet veren bir 
devlet adamı olmasına raimen, in· 
sUizler tarafındao biç .d~. riıll tu· 
tolmadıimı bütün tıfıılable ~ol~· 
tar. Ba tafıilita röre, M. Çorçıl, 
deniz s•nıilr ıefi olao Sir Dourlas 
Brovnrirg'e bir rün, «Bu vazifede 
baı aansör ben'im, ıiz deiilıiniz. » 
diyecek kadar, haberlerin vakitsiz 
ıızmamasıoa itina ettiii halde, Ça
nakkale seferinin yapılacaiı lnl'il· 
tere'de çok evvel dayulmqtar. 

Seferi knvvetio kamandanı Ge· 
neral Jan Hamilton, şifahi talimat 
almak ü:ıere, Harbiye Nazırı Lord 
Kiçner'in odaııua girdiii zaman 
masaoıu üstilade, kapaimda koca. 
mın harflerle c lstanbul seferi 
kuvveti » yazılı dosyalar görmüş; 
seferin eararı moba faza edilemiye· 
ceiioi aalıyarak Harbiye Nazırın · 
dan ba bııhtın değiıtirilmeıioi 

istemiş, o da « lıtanbul » yerine 
« Akdeniz »kelimeıini koymuıtur . 

Fakat ondan soora dahi, tefe· 
rin hazırlıkları gizli tutulamamıı, 
Mmr gazeteleri, lskenderiyeye i'e· 
len her nakliye remisi hakkında 
bol bol tafıili.t vermişler ve bun· 

lann Gelibolu yarımadasına (İtmekte 
oldoiuoo yumışlardı. General As 
ton, bu yilzden Türk ordusu tara· 
hsadan karıılanan seferi kuvvetin 
113,000 ölil vermeıine rağmen mu· 
~•ffak olamadıiını, fakat tamami 
~ ri:tU bıtıılan tahliyenin zayiatsız 
· •t•raldıtu. d • 
yor. 1 ogro olarak söylü· 

Geç-.ı acı,nk 
Çanakkale ıef-s harbde gerek 
hareketlerde &lift ilde, rerek diier 

asa d.rale d 
ra, Amerikahların p-.llik r en ıoo · 
zı geçecekleri hakkuı~e ti:'~· 
ktynaklarından haberler .... rılız 
pek tahmin edilemez. Çlokll b~ 
ıa:ıeteler1 radyolar, telıizler, te~ 
traflar ve kablolar sıkı bir aıkert 
sansüre tabidir. Fakat, eğer 1915 
le Mısırda olduiu gibi, geoe bü 
Yilk bir bata işlenmemişse, ba ha 
berleri, Cavanan sukutu karşı9ında 
~glo-Sakıon efkirı amamlyesi. 
nı l8lldoe mahlas bir ilaç telakki 

y A Z A N Sayılı me1lekdatlarımdan biri Anadoluoaa iç kl\ıaba· 
larmdan birinde ltalyaa hardalı ararken, OD beı sene 

ULUN AY Avrapada balııadotu için kendiıine o:Monıer» likabı 
takılac bir bakalla tanıım•t· Adı Ferit olan bu «Mooıer» hiç a~franr~ 
b. d d • ·l ı Razzaki zade Narçın beye yabat «Ş•p Sevda• dekı 
ır a am erı m 1· B'lik' b b . b' d H ttA 

Meftun be e h:ç beozemiyormuı. ' ." a ayanı ır a ammıı. a 

F 
yl ,,0~ beti demek olan L•yonda on beş sene oturmasına 

ranıanın am • ki 
• F zcayı bile çat pat konuşuyormuş. Bay «Monıer» dük n· rarmen raosı 

nını methederken: 
_ Bakınız; demiı ne iyi «mirmilit» ler var. ister misiniz? 
B garip adam meslekdqımı hayrete düıürüyor. On beş 1100 Av· 

ru ad: otarıınca ioıan nasıl olur da cMarmelid» yerine cmirmilit» der? 
p Gazeteci arkadaıımız kırk sene Avropada hem de Pariıto oturup 

F ansızcayı öğrenmiy~n res1&m Galibi hatırlatan bu adama soruyor: 
r _ E bakalım? Bay Ferit! .. Avrupa mı iyi? Burası mı? 

Bay Ferit muhatabınıo yüzüne hayretle bakıyor ve şu cevabı veriyor: 
- Tabii borası ... 
- Bravo! Bay Monşerl Yerden röie kadar haklun var. Memleke· 

tinin taşına, toprağınıı, havasma, ıoyuna bailılıiıoı bu tereddetsüı sar· 
fettiğin iki kelime ile ne güzel anlattın! Türkün hakiki benliiini ne ya-

man rösterdiol . . 
Mulekdaıımız cMooşer» io b.o cevabından şu netıceyı çıkarayor: 
«Bu mirmiletci şüphesiz Avrapaoın ruhunu anlamamııtı ... • Meslek· 

d bu hükmü vermekte biraz acele ediyor 1aoıyoram. Zira hakikaten 
aşım • l" d 1 

Avropanın adaaı akıllı robunu aolıy:ıa bir adamın hatta rarp ı e o sa 
ıarkı tercih otmomeıine lmkio yoktur. 

Türk, memleketini her milletten başka türlü bir muhabbetle sever, 
Ondan uzan müddet ayrı kalmak Türk için dünyaoın eo büyük 

beligıdır. Bnndan dolayı uzan müdder har'çte kalan bir adamın çok de
fa vatnına kavuşur kavuşmaz heyecaodan öliiverdiği çok görülmüştür. 
Boou ben memlek•tin hüviyetindeki hasuıiyete veriyorum. 

Meaela bir Avrupalı kürenin her taraf ıoda aynı şartlar içinde yaşıya
bilir. Nihayet garplilik bir iki memleket müstesna olmak şartiyle milyon
larca halka bir, milliyet benzerliği verir, Fakat bizde öyle deiildir. Bi:ı 
Türküz ve ancak Türk olabiliriz. 

Rahmetli Ressam Galip oldukça fa11al ve zemmam bir adamdı. Fa· 
kat bugün adını bana rahmetle yadettirea büyük bir meziyeti vardı. 
Kırk sene Pariste oturmasına raimen milliyetine yüzde bir kadar frenk
lik çeşnisi ıokmamııtı. Fransızcayı «Pöti nerr» dedikleri tarzda, yani 
yafnız kelimeleri yanyana getirerek mesel! : 

- Borün ben relmek seni ev yok bulmaltl 
Tarzıoda cümleler yaparak konuşması bile ho~a giderdi. Çüokü ni

hayet bu adam orada ölmüı olmasına raimea kendisini kırk sene otur• 
duio bir memlekette daima yabancı addediyordu. 

Bu bakımdan biriıi çıkıp da bana da aynı ınıli ıorsa, tereddüt et• 
meden bay cMooıer» gibi cevap veririm: 

- Tabii borası ıüzel. Hem o kadar rüzel ki en niçiz kaldmm ta. 
şına dünyaları değişmem 1 

• ·Müzelik sözlerden 
kur tutmak için ... 

Radyoma:r.aa çok 
aevilea razeteci 
ıpikeri Nureddin 

Artam dostumuz, toplu iine milı· 
tearile mizahi yazılar yazar, maltlm. 
Uluı gazetesinde haklı olarak ba 
oa da uf acık dokunmuş. 

Ben, esaretle mahrecin aynı 
adedle darbı üzerioe netice deiiı 
mez» diyecek yerde, ıstalihlarda 
yanılmışım: cmahrcçle harici kıame· 
tin daı bı üzerine ... » demişim. Nu· 
reddin Artam, Ulu gazetuiode 
şöyle ya21yor: 

«Lise tahıiliode matematik der-
ıini Franıızca olarak aldıtıaı bil
dirimiz Vili - kendi tabiri ile mü· 
zelik sözleri kollanırken- yanıl· 
mıştır. Gör üyonaouz ki arkadaşı· 
mızın müzelik sözlere kendi söyle· 
diği kadar alışkanlıiı yoklar.• 

Filhakika l,eo de: 

'olaması zarurettir. Onun için böy· 
le yazmalıdır. Biz eıkiler, Nured
din artamm tavıiyesi üzere, babıi 

S'"çen kitabı elde etmek aironda 
100 koroıa kıymahyız. Banuala da 
kılmayarak, içindeki IÖzleri ezber-

' lemelıyiz. Zira ba cep kluazana 
dalma cepte rezdirmemek mümkün 
mü? Kafaya ıoıımalı. 

( Heyhat! Bizim nesltı, beıik· 
ten mezara kadar eıbercllik düıe· 
cekl •. ) 

••• 
Üç beş ay evvel bir rna, Ba· 

sm korumaooo salonunda kırk elli 
muharrir toplanmııtık: 

- Nasıl yazmalı? - mevzuunu 
konuıoyorduk. 

S<ızün kulaia ho~ gelmuin• 
ve alışılmamıı kelimeleri kall ·oma
maia çok itina eden Falih Rıfkı, 
Refik Halit, Yuıuf Ziya . ribi üs 
tadlar, şa düıüncelerde mııtabık 
kaldılar: 

- Eo iyili, (ke1rl adi) de de· 
memek, (bayağı ke•ir) de deme 

RÖPORTAJ 

Avrupa postası 1 

Belçika Kralının 
aşkı • 

genı 

13 Mart 

Tllrklye Radyodlflhro• 
Tllrklye •adyosu, Ankara 

7,30 Prorram ve 
saat ayara. 

Krel Leopold'un ikinci zevceel 2S rif ınd9, 
uzun eıyeh eaçh, •lr•h ıözlU, ince vUcutlu 
çok gUzel bir kızd1r 

1 

7,33 Müzik: Hafif 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik 

l (Pi.) - ~~ 

Belçika Kralı Leopold'ün, es• hürmetlerimi ıuamama müsaade 
eder misiniz ? diye ıorda. Genç 
kızıo önünde derin bir reverans 
yaptı ve hayraohk ifade eden bir-

ki Belçika ouırlarından Baels'in 
kızı Mary Liliano ile evlendiii ge
çenlerde ajanslar tarafından bildi· 
rilmlşti. Leopold, evvelce lsveç 
Krahnm km Prenseı Astride ile 
evleamitti. Bir fÜn KraHçe Ast· 
rid ile lsviçredo Cenevre gölü ke· 
narında otomobille rezerken, oto
mobilleri fazla süratlen kapaklan· 
mış ve bu kaza neticeaiode zaval· 

1 kaç kelime mırıldandı. Geoç kız, 
heyecandan titriyerok, kralın bu 

la kraliçenin, kafataıı patlayarak 
ölmüştü. 

Kral Leopold, zevcesini böyle 
feci bir surette kaybettikten ıonra 
üç çocuiilo beraber, sarayına çe· 
kilmiş, kendiıine, muhtelif Avrupa 
prenseslerinden birile evlenmek 
içla yapılmlf olan birçok teklifleri 
reddetınişti. Leopold'ün, zevcesi
nin hatıra~ına hürmeten artık bir 
daha evlenmiyeceii zannedilirken, 
harp esiri vaziyetinde bnhındı:ığu 

bir anda, böyle birdenbire, hem 
de damarlarmda Kral kam tqımı
yan bir k12la evleomesi alaka ayao. 
dırmlftır. 

Fransada çıltan Sept Joarı 
mecmuası, bu evlenme hakkında 

şu meraklı maltlmatı veriyor : 
· 1938 senesinde Oıtende'da 

büyük at yarışlarının yapıldıiı bir 
güodü. Koşular bitmiı. seyirciler 
daiılma;a başlamışlardı. Yakışık· 
h ve ıporca bir zat olan kral Lt>o 
pold locasından fırladı. Maiyetin· 
de birkaç kişi buluooyorda. Kralın 
reçtiiiai l'Ören halk, kendisine 
yol vermek için kenara çekildiler. 

Kral, biraz yürüdükten ıoora 
ıtaçları aiarmaia bqlamış1 mabzuo 
bakışlı bir kadmın önüode durdu. 
Bu orta yaşlı kadının yanında be· 
yaz krepten ıade bir elbise riymiş 
renç ve rüzel kızı duruyordu. 
Kral, yaıh !Dadamın önünde bilrmetle 
erilerek : 

- Muhterem bayan, kızınıza 

mektir. 
Yazıda ba gibi tibirleri az 

kullanman1a h a t t l kallanma· 
manın çaresine bakmahl 

iltifatlarına mukabele etti. 
~ral Leopold'üo rörüştüiü 

kız, ıoo zamanlarda evlendiği bil 
dirilen matmazel Liliane Baelı idi. 

Demek kral Leopold, müstak
bel zevcesile, bundan dört tene 
evvel tanıımışb. Belçika kralının 
ikinci zevcesi de kendisi gibi ıport . 

mendir. 1936 senesin ie, kış ıpor

laranda düıerok yaralanmıı, baba· 
11, iyileıtikten ıonra keodiılnl ec 
nebi memleketlerde uzun bir ne· 
kıabet seyahatine röndermişti. Geoç 
kız, bu ozon seyahatten dönilşiln

de, aileıi, kendisini 1938 teoeıin· 

de Oıtende şehrinde yapılan bil · 
yük at koşularına götürmilşlerdi. 

Kral Leopold, genç kızı ilk defa 
olarak burada görmüş, cazibeıioe 
meftun kalarak kendiıile tanıtmak 
istemiş ve doirodan doiraya yo· 
karıda yudıtımız veçhile, annesi· 
ne baş vurarak kendiıini prezante 
etmiştir. 

- Kral, bu ilk tanlfmadan ıonra 
reç kıza birçok defalar daha rör· 
müş, kendisile görüımelorl sıklaş• 
tıkça, genç kmn güıeUij'İoe, ca· 
zibosine ve zekasına hayranlıiı 
bir kat daha artmıı ve onunla rolf 
oynamağa başlamıştır. 

Bu sırada Belçlkanın mailO· 
biyel rüoleri relip çatmış, eıki 
nazır, yedi çocuiu ve kar11ile be· 
raber Fraosada Biarrit:ı'e git111iş, 

mütarekenio akdinden ıoora tek· 
rar Belçikaya dönmüıtür. 

Kral Leopold, bu iftirak eı• 
naamda l'eaç kızı sevdiiioi anla· 
mq. Ba 11rrı Maline bqpiıkopoıu 
kardinal Van Rey1e açmış ve kar-
dinalio asrası üzerine onunla ev· 
lemaete karar vermiftlr. Kardia.I, 
Baeb'i ziyaret ederek, kraha, kı· 
zile evlenmek lıtcdiiini IÖyleyiace, 
eıki nazır : 

- Evveli ailemle görOıeyim, 
cevabını vermiftir. 

8,15 -
8,30 Evin aaati. 
12.30 Prorram ve 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Muhtelif 

türküler. 
12.45 Aianı haberleri. 

13,00 -

13,30 Mnz.ik: Şarkı 

ler prol'ramının devamı. 
18,00 Prol'ram ve 

ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl b 
18.45 Ziraat TakvimL 
18,55 Müzik: Odama 

19,30 Memleket saat 
Ajanı Haberleri. 

19,45 Mü:zik: Klaaik T 
ziii programı. (Şef: Mesad 

20,15 Radyo l'azet8li. 
20,45 Müzlk : Kür .• 

makamından ıarkılar. 

21,00 Konaşaıa (lktiaa 
21,15 Temsil. 

22,00 Müzik: Radyo S 

keıtraıı. (Violoniıt Necip 

Soprano Bedriye T 
iştirikile. 

1 • Kamok: Konıtag 

2 • Gentoer: Baıı• 

tekrar et: (Şan: Bedriye T 
3 - Strauss: Bahar 

(Şan: Bedriye Tüzün). 

4 • Robrecht: Lydia 

5 • Gibiıcb: Çakırk 

nemde. 

22,30 Memleket Saat 

Aiaos Haberleri ve Bonalar 

22,45 -
22,50 Yarın ki 

kapanış 
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YIL•1M2 • A Yı 3 Güa: 72 K 
Rumi Jll7- Şubat 
Hicri 1S6l· Safer 

Ben, ba bediiyat kaidesinin 
Türkçeyi 1ade ıaya bir hale ıo · 

kacatıaa kaaUm. Yalanı liHl•de d .. 

t•l, llalvrraitede de kullanılan hem• 

hemen biltü•ı kelimeler, edebiyatla 
öz be öz malı olmak icap eder. 
Zira edebiyat bir milletin irfanını 
kucaklamaktadır. 

Matmazel Liliane, kralın ken· 
dlıile evlenmek lsteclijinl öj'renia· 
ce, Hviaciodea athyaralr, babaaı 

nın kocatına atılmııtır. Bundan 
sonra evlenme meraıimi yapalmış Bu 
tır. Ba meratimde Kral Leopold'tın _G_e_c_a ________ _ 

Ufz için mlııadan fedakarlık 
mefra olauyan bir chilei ıeriye» 
dir. 

Onan için: 
ilk İf olarak, c•p klavuzuou 

almah. Bunu muharrirler de, olı:ur. 

lar da ezberlemeli. 
Ooa göre yazmah, ona göre 

konuımalı. 
Harici kısmet'ler, mü1elleıülaıü

tesaviü11akeyn'l~r artık cidden mü · 
zeliktir. 

- Aktam'daa-

aaaui Kraliçe Eli&ab•t de hazır 
bulonmuıtar. 

Kral, zevcesine, kraliçe delil 
prenseı Rothy üavamnı vermittir. 
Kral aabahlan, bilyilk eserini yaz· 
makla meşrul iken karısı preosu 
Retby de saray itlerine bakmak· 
tadır. 

Kral Leopold, yeni zevcesile 
Brüksel civarında Lacken şatoıua . 

da oturmaktadır. Kral Leopold 
40, zevceıi 25 yaşındadır. Prenseı 
ozon boyla, uzan siyah saçlı, ıi· 
yah gözlü ioce vücatladar. Boyu 
1,70, kilosu 58 dir. 

( Kalekapııında ) 

Orman Çevirge 
dürlüQünden: 

1-4-10/3/942 günleri 
193 M3 Çam kerestes\, 
yap kayın olması llzım 
ğinden işbu 3 ilinm b 
kalmadığı ilin olunur. 

Sark Cephesinde Neler Oluyor ? cBu ribi terimlerde eıki neı· 
Un tabirlerini deiil, şimdi okullar
da kullanılanları razetelere, kitap· 
lara yazmalıyız! Booı\ kaniim. ,Fa
kat henüz yenilerini öirenemedi· 
iim için (kesri idi), (harici 1usmet) 
l'ibi müzelik sözlerden ayrılamıyo· 
rum. itiraz ederimi» demiıtim. 

Nureddin Artam şu tavsiyede 
bulunuyor: 

Kırllan Şarap - Des
terelenen P e y n i r -
Sepetlerle ta,ınan Su 

ve her taraftao aaoki mavasalatım hıber ve
rilmiş gibi istikbal ediliyorum. 

Atefio yanında yatak, içinde yatanı av eti 
k•zartma1ına benzeten, ocaiın üstllne asılmış 
hamak, bütüo boalar şatooon bir duvarında 
Mari Antuvanet'in yaih boya bir resmi sürü· 
nen, Preo1esler daireıine henzemez. 

Sepetlerle •u 
tatınıyor 1 ·-------

r ... dıf beııi ı. 
1ada taaıdıtım Bel 
la bir meslekdatla 

şılqtırdı. 
ikimiz bir ••kende yatıyoruz. Bir fı 

etrafaoda koca•aa bir ateı yakdmıı, biraı - ... 100 kuroıa rözden çıkar• 
mak yetişir. Çünkü Maarif Vekilli
•· tarafından lstanbol Maarif mat · 
raaaıoda bastırılan «Türkçe terim· 

ler cep klavazo• piyasl\dıı 100 
kuruşa sablmaktadır. Bu klavuza 
bakıverince kesri idinio karşıhiı 
(bayaiı kesir), kesri iş~rinin. ~o~
dalık kesir) olduğunu ofrenırsıoız. 
Yine ba kitapta darp kelimesinin 
karıılıiı (çarpa) yazılmııtar. Mah. 
reç (payda) harici luımet · (bulum) 

dar. Suret (pay) dır. 
Öyleyse benim cümle ~öyle ol· 

mıyacak: .. 
_ Bir kesri idt0ın suret ve 

lllahreci ayni rakamla da~~edildii! 
takdirde neticeoin dtgışmemeıı 
kabili,..den ... lılı ... 

Ve ilkin ıöyle olacak~ 
- Bir bayatı kesrin pay ve pay· 

daları ayni rakamla çarpıldıiı tak· 
dirde neticenin deiifmımısi kabi· 
tinden ... hb .. 

ve saire ••• 
Şark cephesinde 

0

k1fın oaııl barekit yapıl· 
dıiını teıbit etmek üzere cepheye rideo bir 
ecoebi harp muhabiri, razeteıine ozan bir rÖ· 
portei göodererek mllpbadelerlni bildirmiştir. 

Muhabir , ba yazııında klfıa Almanlarla 
Sovyetlerin ne gibi şartlar alboda ve naııl dö· 

iüştüklerini anlatmaktadır. 

* 
lık hatlar dünyanın bir ucunda, Rusların 

Sluık dedikleri ve ikinci Katerin tarafandan 
oilu Birinci Pol'e hediye edilen Pavloek şato· 
sondaki umumi kararrihı ilç rün evvel terket. 
tim. Üç gün evvel «Prensesler odası» denilen 

dairede yattım. 
Bana karıı gösterilen bu teveccüh bir iti• 

bar nişaneıi derildi. Kararrlh olduio için ıa· 
tonun diier aksamı Bolıevikler tarafından bom• 
bardıman edildiii cihetle yatmak deiil, otur. 
mıya bile imkln yokta. 

Üç fündür bana: 
- ilk hatlar baranın pek 1akıamdacbrl. 
DenillJ«. Ben ele lf. " lla 

K1rllan t•r•p losaoın büründüiü her 
de•terelenen türlü örtülerden aüfaz 

peynir : eden mtıtbiı bir ıotuk· 
_....,; _______ __. la bütün rün mücade-

le ettikten sonra akıam üstü durak yerinde n• 

rtızel istirahat ediliyor. 

Mütemadiyen kar yaiıyor. Her taraf "-; 
beyaz ... Bu beyazlıkla nasıl yol balabiliJO'Jar 

Kızak daıuyor. Saat yarım. b' 
- 1 eserinde ır 

Neredeyiz? Kondüktor yo an A k 
çakara gömülen iki askeri• koa .. k •tJ°'· 't sl ~~ -

• " fa a mı ra yoz 
lerin yüılerlnı rormnyora-. 
namluları rüzel farkedlllJOI'• 

M't l " ilerden biri eliyle bir istikamet 
ı ra yoz.c " 

- t • K·••k 0 tarafa donüyor. 
roı erıyor. ..... 

_ Geldik mi?. Dedim. 

- Eveti Dedi. Son merhale! 

Demek ilk hatlar baraıı. Her taraftan 'IS· 

kerler çakıyor. Kıuidl ıelmui biru da .... 

d k camıao peynir diski bir Mlapanın Uz. 
y:....:tiril9it , bir adam elindeki dutere 

e-" 1c..ıror. 
P r 8a ıördOiiluüz manzarayı sakıa bir 
kat adlbı zannetmeyiaiz; yalnız. bu bir ibti 
tır. içebilmek için ıarabı eritmeli. Peynirl k 
••" için de ya deıterelemeli yahat baltala 
Bana da at91 hayattır. Atq olmayan yer 
öllm var. Benim kulllbemde ocak 24 ... 
üç metre mikibı odun ıömürüyor, 

. Biltün ıiperlerde, her yerde böıledir. V 
ııf ede bulunan asit.erler mütemadiyen odan 
ıiyorlar. Soyu sepetle taşıyoruz. Çöllerde 
yaz karıncalar ribi burada da her ıeyl 
ve tahrip eden bozdur. istirahatte bulanan 
yarelerln motöılerini mtmak için her t 
daimt sıcaklık bavaıı veren tesiıat yapdclı. 

Soğuk muhafaza edermiş! Saçma 
Soiak muhafaza etmiyor, öldlrlJOI'· --= 
Uerisinde dö;OıllldltD _..... • 
le rarablana .._._.~ 



l ler Hah a Daima Büyük ve Güzel Filmler S unan 

Alsaray ve Tan 
Si N EM A L AR I N D A 

BU AIKŞAM 
)'ine Muazzam Bir Proğram 

-1-
Milyonlar Sar(edilmiş ve O nbin Hakiki Kızıl 

Deril i insanın lştirakile Paramunt Şirketi Tararın. 
dan 1941 - 1942 Seneleri için hazırlanmış 

1 Hulkalal' Şaheseri 1 

Dağlar Kralı 

GERAMINO 

ırı.tıı ırkçe SöaED ü 
Aşk Fedakarlık, Zulüm ve işkence, Bir devletin 
Kanunlarına Karşı Gelen Hainlerin Feci Akibeti 

RADYO 
Sahiplerine 

Tavsiye' 
Başından Sonuna Kadar Sizi Merak ve Heyecanlara Sürükliyecek Fevkalade Bir Film 

Bat Rollerde : PRESTON FOSTER ve ANDY DEVİN 

•'J 1 
,,n 1~adyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınızdan beklenen randmanı a a· 

Ayrıca Alsaragda Agrıca Tanda 

~ ireniz için Radyonun en ha~sas noktası ~lan l_fımbaların zayıf olnıamaSI llzımdır. Bunun 
' P!ıfırsattan istifade ederek lambalarmızı ucretsız olarak Belediye c lvar1nda Rafit 
•" nr MUesaeseainde PHILIPS fabrikalarından hususi surette getirtilmiş olan son 

Renkli Sahneleri, Lüks ve lhtişamile Gözler 
Kamaştıracak Ray Mlllan - Anna Neagel 

Tarafından Yaratılan Şahane Bir Film 

Bütün Seyredenleri Teshir Etmiş olan ll ii lı i 
( Dorot hy Lamour ) ın Şaheseri 

=::=11 Singapur Yolu l=I ===: 
ı 'm lirnba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. Sonsuz ist~k lizerİn l' birkaç gün (lahn Jevaın ctlecektlr 

a~adyo tamiratı PHILIPS'in en hassas kontrol aletleri ile ve mütahassıs teknis· 
•ı"er tarafından itina ile yapılır. 

Proğraııııı ilaveten : Elıedi Şef /\. TATÜRK'ün Doğu viliiyet lt•rinıizi ve Ad:ııı :ıyı Ziyaretlerine ai t filııı 

PEK YAKINDA : Sabırsızlıkla Beklenen Şaheserler Şaheseri 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden 

Orman Emvali Satış ilanı 

Satılık bağ 
Yakın, toprağı kııvvetli etrar ı 

tellidir. Niğde hanında 1 no . da 
Ahmede muracaat 

Arabacının Kızı DUnyaşka 
1797 11 · 13 . 15 

Miktarı 

GENERAL ELECTRIC Radyoları Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
• ıt ... mıi M3 D3 Lira Kuruş 

'ım am kerestesi 57 000 279 30 k • 1·kl • • h • k •• ··ı " • J J k J '•t ~ - Sevhan Vilayetinin Dörtyol kazası da i in e opçam ormanın· b 1 d T Yu .. ksek evsafta bütün tekni ınce ı erını aız a umu atör ve cereyan ı o ara ça ışan 
:ıa f57 ) M3 mikdarında kerestelik satışaoçıkarılmçı~tır.M_d_ ı--- d . her iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 
ı <iı - Satış 17·3·1942 rünü ıaat 15 de rman e . u ur uru aı d kk Jb d • 
c e arttırma ile yapılacaktır. müşterilerimizin nazarı i atini ce e erız. 

1 n~ : ~:~:~!:Y:~ ::~:~~!~~::m;:~~:,:nci?:!~ 4 ~~u~ ~~~~~:,~· ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Burduroğlu 361 1-155 
~İeyban Orman Çe. Müdü~üiü, ~örtyol ~~ Bölge Ş. deo ahoı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 
'••~: = ~.~:;k0k~~~~;;:~•I 20 lôra 95 kuıuıtur. ASRI SIN!E:MJ\Dı!\ 
ı b, - Orman 1·3-942 ıüoünden itibaren 15 (Ün içinde satışa çıka· 

tıa, Suvare u A vşAM Suvare 
fa ı 

1

~ Orman Bir sene müddetle verilecektir. 1-5-8-13 1764 8,45 B A ı 8,45 

~
1

~i)eeeeeeeeee •••••••••••••, DUnya slnemacıhğının • • heseri Sekizinci harika 

,:.eı ADAN AL/ DOKTOR ı1 Tyrone Pover · Mirnaloy'nibdagerdesi 
lıat, z k • ÖZVEREN TUrkçe SözlU 

~:: e erıya ı H. f R .. 
~·: !~~~la~.~.K:~Tü!eh~~r~!J~!~eH~!!~l1ı~~!! İ 1 n UY8SI 
yetı Cumartesi - Pazar tesi ve Çarşamba ı lnanllmıyacak derecede müthi' ve 
au, günü saat 3 - S e kadar parasız ı 
ta'. A DRES : KuruköprU Trahom Dispanseri ı muazzam sahneler içerisinde nefis 
A\ k•rtısında. 1701 1 - 15 ı bir a,k macerası. Milyonlar sarfiyle 
n;; .. eeee .... ee ••••••••••••• vücuda gelen muazzam eser. Akll· 1 

lara hayret verecek bir harika • • • • 

n ı, 

yı°I 

Bilumum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

·:~· DEMIRIŞ açıldı 
bı. . b k' laş Her nevi alitı ziraiye imal ve tamirı , ütün ma ıne· 

ce 
1
re yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 

da~mir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
• aktinde teminatlı olarak yapılır. 

. Bi~ı ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
ıfec • 
rö Telgraf adresı : Adana DEMİRIŞ 
m. 

eb • 

~; iLAN 
: 11~rS1US Rasimbey 
. ~"9brikası kollektif 
~~~· ıetme Şirketi Mü
va~ı rlüğünden : 
en 
öm-' 1 - lşletmeml:ı ihtiyacı içio 

U · ıiıda yaıılı gıda maddeleri bir· 
1 tı veya i i üç defada teslim edil 
M~k fartiyle ve pazarlıkla satıo 
A ~11acakdır. 

bert 2 - 'l'eldiflerin, bQlün kalem-
5.. için yapılması şarl ditildir. Her 

l ıdde için yapılacak ay .. , teklif 
~ .. • kabol edilir. 
1
' 3 - Mal bedeli teslimini mil· 

oılr.ip derhal ödenir. 
r 4 _ Taliplerin 10 gün zarfın. 

"ya' Fabrika Müdürlüğüne bizzat 

ıp ~ya yaziyle müracaatları. 
yrtJ 5 - Ton ka ro fasolye 

5 - ,, ,, Nohut 

' Adana As. Satın alma 
komisyonu Reisliğin -
den: 

1 - 20.000 Kilo Sığır etioe 
taiip çı kmadıiından yeniden kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Muhammen bedeli 7000 

Lira ilk teminatı 525 Liradır. 
3 _ Evsaf vo ~artoameıi her· 

rün komiıyonda ıörülobilir. 
4 - lhı lesi 21 3 942 Comar. 

teıi r ilnü 1aat 11 do yapıJacaj'ın-
dan iıleklilerin belli güııde ihale 
saatından bir ıaat evveline kadar 

teklif zarflarını komisyonda hazır 
bulundurmaları ilin olunur. 

4-8 - 13- 19 1778 

3 - ,, Mercimtık 

1000 - K;. Sade Yat 

Pek yakında • • • Pek yakında •• • • 
Bu sennnin En Muazzam Eser i 

Vaterlo Köprüsü 
Tabela-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat~: 
Uzunzamandan· 

beri lstanbul, An· 
kara ve lzmlrde 
çall,mı' olan de· 
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde işe 

batladığını bildiririz 
------_..;;.... ____________________________ ~-------

Şüpheıiz takdir edeniniz ki, güzel kumaş, gü:rel 

biçim ve dikim ile kendisini g österir . 

TERZi MAKBULE NiL 
Asrt Sinema caddesinde Cumhuriget 

-BUGDN
MATBAASI 

ı HerTürlü 
1 Baskı Ve 

' Cilt işlerini 
Kabul Eder 

T. iŞ BANKASI. 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiY E P L ANI 
KEt;IDELERı 

Z Şubat, 4Magıs,3Apstos,2/kinciteırin tarihlerinde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 " 1000 

" - 3000. ,, 
2 " 750 

" - 1500. .. 
3 .. 500 " - 1500 

ıı 

10 ,, 250 
" - 2500. " 40 ,, 100 il - 4000. 

" 50 50 - 2500. 
" 

. , .. 
200 

" 
25 " 

5000. .. 
200 10 " - 2000. ,, ., 

TUrkl~• ı, · aankasına para yatırmakla J•I· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz alm•• olmaz, •rnı 
aam•nda tallln lzl de deneml• olursunuz. 377 

Adana As. Satın Alma ı 
Komisyonu Reisliğin
den: 

ı - Hir etiiv tamir ettirilecek 

tir. 
2 - Muhammen tamir bedd i 

1119 lira 50 kuruş muvakkat te'. 
minatı 84 liradır. 

3 - Şartnamesi hcrrlin ko· 
misyonda r örülebilir. 

4 - Açık eksiltmesi 2 l /3/942 
Cumartesi gUoü saat 10 da yapı 
lacağından lıteklilftrin belli gün ve 
aatta komiı ooa müracaatları illa 

Zayi tezkere 
Askerlik tezke remi zayi 

eltim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığım ilin 
ederim. 

Adnna Ak kapı mahallesin· 
den Salih oğlu 329 doğumlu 
Salilı 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Netl'iyııt MUdQ,.O ı Avulıaı 

lltf•t YAVF.ROtıl U 

BHıldttı Yer ı ( BUGON) 


