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Adana'da Her Kitapçıda Vardar 

Şark cephesinde ı 
nıahalli hare

ketler 
M••-.nılc't 
lcaı.ı.,1 • Alınan ve Fin 

Ras luicamlarmı ..... ,,,ii 
Beru .. 1 ( 

tı: Şark cepta::~d- Al•ao tebli. 
ramız nılyeti .. tı: ..ıut h&camt.· 

~~ Hrmiıtir. Tao~tar••h im. 
dı;t mahalli d6fmao h d.atekle-
• 6ca ....... 
tıcealı kalmııtlr. LaPGD • ••. 
Marmanık cepheılnde ~ "• 
F. k "' .... ın ıtaları hissedilir derececi "~ 
•ana kayıp verdirerek blrço: :~
caıntar1 püskGrtmüılerdir, Birçok 
~Yq Dçaiı düa flladllı ve ft'Ce 
ra;:~opol, No•oruiık ve Leoicıg· 
ıaiı uketi hedeflere taarruz et· 
at..: Ytaorın ve infilik bombalar1 

lf ır, 

Dlakt ha ,.u., 5S "• Hvqlarıada Sov· 
kaıW.iılerdlr. 3 

ziranında yapılan 

mülakathn sonra 
ise Roıyaya karıı 
tearruı b aş l ı · 
mıştı. 

Hitler - M11· 
~olinl rörllşmeıi, 

Avuetr•lr• uc;ek••nnın , .... , ... 
.~elbora 1 (a .•. )- Avustralya 

tebl•11: Avcılar himayesinde açan 
8 bomba tayyaresi Horb adasında 
bir · uçak meydanana bllcam etmlf 

tir. Hasar ebemmlyetllzdir hava kov 

vetlerimiı Yeoiglnede Lae bava 

meydanını bombalamış ve mitral · 

yöz atepoe tıtmoıtur. Yerde sıra 
lanm11 30 açatın birçopna tım 

iıabetler kaydedi'miıtir. Hedef ta· 
talan bölrede birçok yaoru:Jar çı
lı.aralm ıttr: 

Salamon adalarenda Talagi'ye 

dü4ınan hilcum etmqtir. Bu alna 
bir netice vermemiıtir. 

OÇ•k da yerde tahrip etmiflerdir. 

loru Şıaaal Afrikasmda pceleyen 
lert ~~ lntalıranın teıebbüı ettik 
.,. bir ftfif hareketleri ak im kalmtt 
dilz V• llalktu eılr almmııhr. G&n
rilterenır-~' .. ., .. açaldanmı• la 
teliılerU n ot. aabillwlnde liman 
IU ... .;.~!- iapd taıiblan· _,,.... ._. ......... . 

1 
Ba kış sırasında, Ruıga ı 
Ja geni kıt11lar yetişti,ildi 

Stalin'in 
Kızılorduya 

GOnlOk 
emri: 

Zafere doğru 
ileri! 

"lBugün :Almatı· 
ya ıo:a,:evelkine 

~zarao çok zayıf 
Rus ordusu iç o k 
kuvvetlidir.,, 

B. Stalin I 
Ankara l (Radyo raıeteıi) -

Stalin, 1 Mayıı bayramı mOnaı•· 
beti1l• ordu, donanma ve hava 
kuvvetlerine hitaben bir gilolük •· 
mir n•ıretmiıtir. 

Stalin, bu 99ne Raıyaotn l 
Mayıı bayramm1 bir vatan harbi 
içinde katl&fldıj'ını, 1 Mayısın bit 
bayram rOnü deiil, bir çabpoa gü 
nil oldot11ı>o ıöyledfkten ıoora bar 
bin tarihçeıini çrimiı, Almanyanın 
milliyet otronda detil, emperyalizm 
utruoda döiilttlltllnil .&ylemlt ve 
derDlştlr ki: 

. •- BD Almanyanın ve Roıya· 
nıo vaziyetlerini çok detlıtlrmlftir. 
Almanya burün 10 ay evvelkine na• 
zaran in1anca, malzemece. her ci· 
hetçe çok daha zayıftır.> 

Stalio , Ah6ao halkının orbk 
zaferden ümit kesıitioi, Nazi ida· 
resi aleyhine döodüiüoü, bir çok 
yerlede hOkQınete kartı isyan hı· 
liode buloodoğıınu, Hitlerin Ra· 
yİft•ida reniz ıelablyetler almuı
nıa bana iıbat ettitini ıöylemiştir. 

StaUo demiıtlr ki: 
«- Raıya on ay enellne na• 

zarao çok daha kavvetlenmif ba 
lunmaktad1r. Orda çok kuvvetlen 
mlf, mllletlir •ra11 •ul1•ti.Uzd• 
9ok satla .... •11t1r.• "" .,..,.... . ..,.. .... 

. 

Peru 
Cumhurreisl 

Blrıe,ik devletle 
resmen ziyaret 

edecek 
. AnkarA l (Radyn r•a.t••1 

v_"f'"ftllndan re•en bir bab 
rore, Peı~u Cuıoho reiıl, biri• 
devletlerı reııaen zi,aret edece• 
C11mhDrreiıi Ruvelt tara 
kabul olqnacak, be,az 

. f' dl ..,. 
mıs . ır e ' ecele, harp Hnayiinl 
zecektir. 

Peru, Cenubi Amerikan1a 
ıiiik sahilindedir 7 milyon kad 
nüfuıa vardır. E.. ••asla ihr,. 
maddesi paaıo'• lllr. Maden itJ 
de ı:enrindir. 

Tarihte iJk dr f 4 d1r ki, hir 
nabi A'1lerika reisi, birl .. ik d 
!etleri '"men %İyaret et•ekt 

Mersin'deki manifatura 
eşyası satışa çıkıyor 

Hükiimet, Mersin itlıalô.tçılar 
birliği emrindeki malların güz 
de elisinin satışına :müsaade!Jtt 

lagHlz u çaldar1 t•ratın· 
d•n 8 ı•c• içinde 

1 lrmanya'ya 
1300 ton 

1bomba atıldı 
Alman hava lcuv
vetleri de lngiliz 
şehirlerine taar
ruzlarına devam 
ediyor 

l.ondrl\ 1 ( •,a) - Hava Na· 
:nrlıtının lt bliti : Alman hava kav. 
vetleri dii n l'•C<e bilhuıa doğa • 
timal f, giltere sahflleri iizerinde 
faaliyet fÖllermiotir. Bu bö!gede 
ve doğ'u lol'ilt~rede bazı yerlere 
bomba aıılmı,br. Bir kaç kiti öJ. 
m6' veya yaralanmııtır. Fazla ha 
lal' olmamııtar. 9 Alman açaiı dil· 
ıirtllmü,tilr. 

Loodra 1 (a a) - lnrUiz bava 
kavvetleri 1 •İıandao 27 nisana 
kadar Almanya'ya 15 defa hücum 
etmiftir. 20 gtce içinde yapılan 

diier 17 hücnmdao 7 ıi Fransa H 

a _ -

rularile Alaıan ilkbahar taarruz 
kDvvetlerioio ıayıflatıldıiıoı1 Rus 
orduıanao harpten alınan tecrübe· 

ler• röre teçhiz edilditioi bildiren 
Sovyet ıef~ 11~erlerinden şaaları 
iatemi4tirı 

1-Athiunız her kurşuna bir dilf· 
mao öldllrıün. 

2 - Makineli tüf ek , bav an 
topu, tank 1&var topo efr:ıdı: Va· 
tanın ıiıe verdiği o mükemmel ıl· 
lihları öyle kallamnıı ki dOıman 
röziloü açamasın. 

3 - Kızılordunun deprli ko 
matanlan: Aıkerlerloiai öyle kal· 
lanınız ki, dil,•an k11aılda .. dan 
yok edilıio. 

4 _ 1942. K•zılorda için bir 
zafer ,.ı .. R ... ya içia bW' luırtalllf 
yılı ol9a•· 

5 - Çetecilen Dit_.• •• 
rUerlJle oa.. lrtibaboa t•• ede..... 

z.t-e ... lleriı 

YAZ/Si iKiNCiDE --

ltalyadald hedeflere tevcih edil. ~-lll!l!!!l'!fll!!!ll!!!ll!!!l!l!!ll_.!!!!1!11! ____ _ 

mittir Reımi makamlar bo blicuıa
lardan bazdarını11 ço\t şiddetli ol 
datana belirtiyor. M ... ll 5 nl11n 
recesi 3000 den fazla bomba aça . 
i'• Koloaya'yıve Ren bö'g .. ini bom 

Ç1eu1er ....ıro 
.... r\ ............. 

balamı,tır. 

Loodra l (a:a) - IPfİliz. baH 
kuvv~tı~ri Almanya'ya ve ifral 
altındakı memleketlerin dtniz 111· 
lerile endliıtri hedtflerlne U.t8911 
bir ınrttte hücuma devam ~-r
ken Alman bava kH•etlerl ele lı· 
riliz ıebirlerine karıı api ~ 
taırnaılara b.ılamııhr· Ekltl•• 
Baht Y ork ıehirle• i ark• •1••r 

\ ciddi bir meseli• .. •ıee~::: d .. 
ram11br. Eaea racfJol'I 
miıtirı .. ~zel 

Şl.di ID·~ .. çtik Etı· 
yerleriol bd~~ Biz on• tahrip 
"ter ~ la.0tef9Pl• eo rüıel 
etti~t... bT•iJdL f!1z. burasını 
'İ lftll• •UD• ptardık. York 
:ü~.,...ıa .. aat .serleriyle dola 

1~en biri1di. Biz bnra11nı 
da fiddetle bombaladık. Tarihi bi. 
oal_,.a kaybı lotiliz halkı içio balkı 
l~ia ne kadar •cı bir f edalr.lrlak 
teı~ll ederse etıln, Alman baH 
kavvetlerin\n ıiıtemll bombardı. 
manian lof\Ha hareket hattın1 de 
tiıtlrmıyecektlr. 
~ 1 ( .. ) ,,.. 

ç881'ifc 1 (a.a.) - P• 
be akfa•• ... recıilea Çla tebli 
Sah ..... pce 1arı11 Yeni Lql 
_..,...pa..hallerioe ••nn 
,_.., topç• H bava ka•n 
._.bArdaımaamdan IOnr& flcl 
Wr latcam 7apıaıılardar. Hl 
Pf9D kanıtlerin öolade bar 
mrlala birlikJer IMIJanm10rd11. 
.. nın uuıa takviye kıtalan 
dı;. içil~ Çin rarn zonı çaıqa-. .. ..el öğleden ıoora Lqiyo 1 
ni boı ıalt .. k zoranda kalmlf 
yeni mevzilere ,.ı .. mııtır. 
içinde Baht Eueter ve y ork 
birlerine yapılan hücaadara 1 
Alman uçağı iftirlk etmıı ._ 
ton bomba atan,hr. 17 A 
tayyaresi dntür61miitlllr. 

lnfiliz bava kawvetı.i ele 
recede Almanya Gz.eriQe 1300 
bomba atmı,br • 

(1914 18cihaa 'lav.,.. 
1ı: ........ ,,. ,...., ... , ... ,iM ....... 
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ASKER 

J jef ~öbels'in Fülıreria şahsi 

tavsiyesi \l:ınrine Şarka ıön· 
dordiği g-iz.li memurlar arasında 
l\oktor Grobba hiç şüphesiz en zi 
yad göze çupan bir şahsiyıııttir. 
Artbur Grobba, Yııkın Şarkı 1917 
denberi tanır. 

Arapcayı pek güzel konuştuğu 
gibi bir çok lehçelere de vakıftır 
Denildiğine göre Sariyeli bir mnıli 
man kadınla eylenmiş ve bu kadın 
bir kaç. sene envel Almanyadn 
ölmüştür; Yine rivayete göre ken• 
diıi de is•iiaı dinini kobul etoıiştir • 
Bn son rivayetin doğruloğuna lna· 
nmak liizımgeliyor. çünkü islôm 

olduionu Hacı 

R 
us 

gelirken böyle hnreket etmiyordu. 
Doktor Grobba'nıo dij'er ar· 

kadaşları muvo.lfakıyot elde etmek 
içi milliyet cereyanları gibi basso.s 
ve nazik tellere dokundular. 

Tabii bunların içinde doğru· 
dan doğruya para ile satın ahnan• 
lnrdan bahsetmiyorum. 

Kahire haksız olaarak Şarkta 
nazi propagandıısının mnkui gibi 
gösterildi. Bu ro yanlış lir: nazi pro· 
pagandasıoın yuvası Bağdattır ve 
oradaki Almnnytı sefareti en mü 
kemmel surette teşkil edilen bir 
propaganda şube idlr. 

Şam, Kudüs, Beyrut, Kahire, 

BUGÜN 

1 

ismimi kullnnırım. Demiııti 
Elli yaşlnrında bulunan bu 

dam bnn şu teklifte bulundu. 
- Ben iki güne kadar tayyn. 

re ile Alınanyaya gideceğim. f ıt~r 
eniz Şarktaki propağanda şobesiy 

le sizin için bir şey ynpayını ... 
Tereddüt etmeden: 
._ Pek mürıasip o1orl Dedim. 
Fredericlc Herman, yahut Fre.I 

drichden bir daha bah9olunduğu 
nu işitmedim. Hakikııten bir oa:r.i 
casusu mu yoksa iiii bir alaycı 

mı idi? 

Turizm ve propaganda 

l,_D_E_B_l_Y_A_T_.I 

Bir' şiir kita
bı münasebetile 

y a z a n Son devrin 
san'at alanında 

VEHBi bnyü!t şöhret 
.__E_V_l_N__. __ , yapan varlıklar 
henüz şahsi~·etlerlni tnmamen röı 
termemiş olmakla beraber, ilmit 
verici ve aygıya li\vık olanları 
mnhakkak lcl pek çoktur. Bir çok 
kıymetli gençlerimizin, güzel ~an 
ntlıırın her şubesinde mimar, hey· 
keltıraş, şair, milzisiyea olarak 
yetişmekte olduinno görmekteyiz. 
Sinanlar, Fuzuliler yetiştiren bu 
millet, bir gün gelecek bu san' t 
nstntlarmın benzerlerini ve hatta 
daha üıtünlerini de yetiştirecektir; 
buna innnımız hiç snrsılm:ımalıd1r. 

2 Mayıs 1942 

ithal edilen Q" 

nifatur eşyası 

-
HUkOmet, Mer in. ithal tçıl r 

blrllğl emrindeki malların yUzd 
elllslnln atı ına mUsa de ttl -

Mersin 1 (Huıusi muhabirioıizdeo) ~ Geçen hnfta Adanada ceııııP 
vilayetleri vıılilerile iaşe ve mahsul dnrumuoıı inceleyen ve bu ar. d• 
şehrimiııe Je ,.elerelc ittlalütçı tücc:ırlarla rörllşmeler yapan iısşe müsteŞ• 
n Şükrü Sökmensüer, manifatnra eşyasından hnlen idhnl edilmiş oloP 
birlik emrinde bulanan malların yüzde ellisinin ıatışa çıkarılmasını terı:ıl· 
ne çalışacağını vadetmi~ti. Bu malların sııtış emri gelmiş, ithalfitçılar b 
liği, keodi mmtaka11na ve lzmir mıntakaaınn dahil vilayetlere, alabile' 
cekleri kontenjanları bildiren telgraflar çekmiştir. Tevziat bir an ev~ 

yapılacaktır. 

Abdullah ilamı a · 
lan direr müht n · 
di logilizPbilky 
den dnhıı ziyade 
iı.har ediyordu. 
Acaba Grobba'oın 
mfüılümao olması 

51amim1 bir kana· 
at mahsul müdür, 
yoksa maksada 
hizmet için midir? 

Mısırda yerleşen ve memleketi olan Lüb
nanla daiına rabıtayı mu haf aza eden, Arap 
aleminin bir çok siyasi şahsiyetlerile davam-

K ahired6 turi~m 
propağandası 

yapan bir çok 
n az i casus l n r 
vardı. Alm:ın se· 
yahat kumpanyası 
nın daireleri pek 
mulıtf'şemdir. Bu 
güo bu milkellef 
idarenin müdür 
ve memurları ne• 

Bazı kimselerin, bilmem han· 
gi tesirlerin altında ezilerek, yeni 
nesil hakkında bedbinane görüş· 
ler \'D fikirler dermeyan etlikleri 
görülüyor. Buoun biricik sebebi, 
gençlerle yıı\:mdan ve derinden 
ilgilenmemekte aranmalıdır Onlara 
ve onların eserlerile ciddi surette 
meurul olduğumuz gün, yürekle 
rimizdo milli haz ve gurur yara· 
tacak makbul tiplerle k:arşılaşacıı· 
ğımız muhakkaktır. Her devirde 
ve lıer yerde anormal tiplerle, 
gerok karakter, gerek iş bakımın 
daa uyıf randnmıınlı önü7. var· 
lıklar ekıik o,mamıştır. 

Çocuk esirgeme kurumu
nun yılllk kongresi lı münasebeti olan bir gazeteci, Yakınşaı·k'ta 

faaliyette bulunan, casuslar hakkında bu ya
zıda dikkata değer malumat vermektedir Ço<"uk esirıceme korumu, yıllık 

konrreslni düo parti müfettişlmi1. 

B. Halid Onaran'ın reisliğinde y:ıp· 

mıştır. Eski idare heyeti raporu 
okunarak tasvip olunmuş. geçen 
yıl hesaplarını tetkik etmek üzere 
ayrılan encümenin rapora müzakere 
edildikten sonra kabul edilmiştir. 

Merkez heyeti azalıklat1~ 
M. Akdıığ, Fikri Aydm, Te., 
Sezen, Necdet Arıkoğlu, Nabi f\1' 

Borasıaı bilmiyoruz. Fakat son me 
muriyeti Almnoynnın 1rak ve Hicnz 
sefirliği olno bıı adamın 1932 den 
beri Arabistaoda yaptığı propand 
ile mühim rol cıynamıs olmasıdır. 

H tırladığıma göre, ili:• defa 
olarak bu tarihlerde Fili.tinde bir· 
birimize rasladık. Bira7. sonra dn 
yioe hdislnf'I Şam ia tesadilf et. 
tim. 

Bu umanlar Filistin Arapları 
müthiş heyecan iç.inde bulamıyor· 
du. Fransn:lardıın memnun olmıyan 
Suriyeliler onlarla kanlı bıçaklı idi 
ler. 

Grobba, bütün bu hadiselerin 
ortasında idi. Çalışmak için vazi. 
yet gayet müsait olduğandnn der 
hal faaliyete geçti. Küçücük bir 
cep defteriodeki isim listesi gittik· 
çe büyüyor, kabarıyordu. 

Bu def terde siyasi liderlerin, 
gazetecilerin, eski ibtilıılcilerin, Fay 
sal yahut Türk ordasunun eski za· 
zabitlerin, tahrikçilerin, iş adamla· 
rıoın: :zeaginlerin yahut çok fakir· 
lerin iıimleri buhmuyordu. Bunlar 
hakkında inceden inceye tahkik t 
yapılarak mnksadın husulüne ede· 
cekleri hizmet kaydediliyordu. 

Doktor sefir, Şırkta Nazi pro· 
pagaodasına bir cereyan vererek 
onu ltanzimc memur edilince 
bir çok meıılekdnşlnriyle temasta 
bulundu. 

Bunların arasında şimcli Ber
liade nrapça spikerliii ynpan Irak 
lı gnıeteci Yunu Bahriyi zikrede· 
bilirim. 

Ro adnm, doktor Grobba'oın 
mlltıim bir keşfidir. Zaten gaseteci 
de bu mesai arkndaşlığıodnn şikd· 
yetçi deiildir. 

Ben de dabil olduğum hnlde 
bazı gazeteciler gerek ani tesisa
tını ziyaret gerek radyo ile yapı· 
lan arapçıı emisyonlara iıtirfık için 
Berline davet Gdilmlştik. Fakat 
Alınanyanın tc\ı.lif leri bir mavaffa. 
kıyete müncer olroadı. 

Doktor Grobba, ırkının mü· 

meyyiz sıfatı olan bir knsurd!n 
kendini kurtaramaz: Psikoloiik yan 

hşhğa dü,mek. 
HükOmelİ taraf ıodnn kendisine 

dost ve taraftar edinmekle müke1 
lef ohın bu adam, tekliflerinin ka
bul edilmediğini görünce mutlaka 

başka taraftan daha yük1ek mena 
fi temin olunduğunu unneder, e 
ğer lıir Suriyeli, bir Lüorınlı yahut 

bir Iraklı onunla çalışmayı redde 

derse bunun mnnıısı o adamın bir 
başka devletle çalışmı' olmasıdır. 

O zaman, nnzi propaganda ı

nın bu yekta şahsiyetinin en büyük 
hnıusiyeti o adamın : 

- Fakat azizim, sizden biz 
bir ;ey iıtemiyoruz. Hatta f aaliye 
tioizt, zo'd.ona, hnoerinizl Alman· 
yanın hiımetine vakfedioİ7., demi 
yor uz. 

Zira; Atmanyanıo burada tat 
bik edeceği hiç bir aiynseti yoktur. 
Sizden istenilen adece kendi m~m 
lekotioiı ve yurddıışlarmıı için ça 

lışm naz.dır. 
Gibi bir cümle ile 

Ciclde'de bulunan lıııfiyeler oradan l 
tnlimat alıvorl rdı . 

Doktor Grobba Şimdi Bertin· 
de Hariciye oeznretinde Afrikn 
ve Yak ıa Şark şubelerinin başmda 
bulunuyor. 

Kendisi, vaktiyle Şark ve A 
rnbistaoda çalaş3n hafiyelerden He 
inting'in yerine geçmiştir. 

Grobba'nın başlıcn gayeıi Hi· 
en KrAlı «lbniıuur!» u Almanya 
tarafına kaz.anmakta. Bu gayeye 
vasıl ol:ımamıştır. Olamaması da 
ona şüphesiz dert olmuştur. 

iş adamı casuslır 
Grobba He beraber, Şark me· 

selelerinde ÇOk tecrübeli ve 
hünerli diier bir n:ui memuru O• 

lan W alter Bick de Sariye ve Fi· 
lipinde çok faaliyet göstermiştir. 

Bn adamı Şamda tanıdım . Fab 
rikntör, tücc:ıır, maliyeci olan Val· 
temazi propnğandasıoın birinci 11· 

n f memurlarındandır. Surlyoce, Fi· 
liıtinde. Şarki Erdünde bir aralık 
yaptığı tahrikat ile lngiltero ile 
Franıayı oldukça düşündürmfi,tıır. 
Göbelıı'in adamı ticari s1nat>t yero· 
(emesiyle avını tazağa dü,üruyor· 
du. 

- Ah sizinle birlikte ne fÜ· 
:r:el ticari iş yapabilectğİ7. Siz A· 
rapları yakından tanıyan ve anlayan 
ve tanıyan yalnız biz varız. Bana 
itimnt ediniz. Alınan saoayiine ehem 
mlyot verinb. Bi1lmle beraber O· 

lorııanız ıize çok para kuıındırmz. 
Suriyede hüviyetini tt'şbiı ede 

mediiim esrarel"giz bir adam da· 
ha tanıdım: Frederick yahut Frei · 
drich. 

Kendisini tanıdıktan on gün 
sonra Hayfada bulunuyordum. Fre· 
derick'e orada da rugoldim. Q. 
telde kendisine Mfüyö Hermnn di0 

yorlardı. Bu isim deği~ildiğine hay 
ret edince: 

- Snriyede f amilyH adımla 
tanılırım. Filistinde yalnız küçük 

rededir? 
Oraom mii-lürü olan Mö•yÖ 

Hnns Bikov propaiandayı turb:m 
ilo k yoaştırmnğıı muvaffak olan 
bir ndamdır. 

Ben. 1936 da Kalıirede «Arnp 
Şark» adlı bir biiro ııçmıştım. Bn 
ronao faaliyeti ltalyan ve Alman 
politikasma biç oyguıı gelmiyordo. 
Harpten evvel yani Münib komeJi 
dırnmıoın oynadığı demlerde büro 
neşriyetında biraz mütearrız bir 
şekil aldı. O esnada bir dost beni 
ziyaret etti. 

Bana Aloıan turizmi içlu bir 
propagaodıl konturatosu teklif edi 
liyordu: 

Bikov'un bürosu üçüncü bir 
şahısla benim matbuat büromun 
faaliyetini durdurmak istiyordu . 

Bundan bir net'ce çıkmtyınca 
yeni bir müracaat kar.şmnda kal
dım. Bu bir Alman mühendisi idi: 

- ltalyao politikasına karşı 
mücadele için sizce huıusi sebep· 
ler olabilir. Bu bana alt d11iildir. 
Fek at bütlio Şark memleketle . 
riylo alakası olan Alman politik"· 
sına maruz bulunmanız dojoru ıio· 
iildir. 

Bu: Habeşistanı istila eyliyen 
Trnbluıgarbl zapteden veı müstak
bel kurban gibi Sariye ve Mı ır
dan bahıeden ltalyayı istediğiniz 
kad:ır bırpalayıoız. Fakat Alman 
ya? O ne yaptı? Hargi ülkeyl il. 
hak etmek istedi? Demekti. Mü
hendiı böyle vakit vakit beni zi 
yaretle ilzam etmek isterken bu 
sefer yeni bir ziyaretçi karşısında 
kaldim. Bu da bir ltalynndı. 

Grobba'mn memuru 
M ihverin en mühim, en müte· 

barrik mcmurlarıodtln biri 
si do Stelbııegtır adındaki 1rıızete. 
cidir. 

Mısırda Berliaiu eıı bUyuk gn . 
zetc1erlnden birisinin muhabiri o. 
lan zata karşı doktor Grobba pk 

{ Dev mı üçttncUde.] 

Bugünkü Türk r.osyete. inde 
tsc, düoe on:ı:mm, bu gibi varlık· 
ların hiç olmazsıı· pek az olduğa. 
nu söyliyebiliriı, Çok iyi şartlar 
içinde yetişen gençleriml7.in başka 
türlü olmasıoa da, ırki ve fikri, 
hiç bir sebep yoktnr. 

Büyük tarihi hadiseler ~.,çi · 

ren ve büyült iokiliipl::ır yıpan 

milletimitin daima yürüyen ve de 
gişen fikriyatı, yeni şeyler kar t• 

11ndaki tahauüı1ah elbett~ dünkü 
telekkilere ve bağlara tıpatıp uy· 
gun olmtyacalı.tır. 

Bugün yepyeni bir ruh yara· 
hlmıı olduiııoo kimse inkir ede· 
meZ'. Bin enoloyh, bu yeni robun 
duyuş ve görüşünde bir yenilik 
ve bRşkalık vnrsa, bunu tııbii gör 
mek kadar haklı bir şey olamaz. 

Türk şi'irinin büyük san'at· 
karları olan Hnmit, Yahya Kemal, 
Ahm&t Haşim gibi üstadlarm ye 
ni neslin ruhunda yaratmış olduğa 
bedii zevk ve san'ııt sevgisi ile, 
bugün yeni bir şekil içinde, öz 
şiiri balmak yoluna .girilmiştir. 

genç tairlerimiz içinde, muhakkak 
ki bu alanda abidelerini dikecek· 
ler bulunacaktır. 

Şükril Enis Regü'nün zarif 
bir kap içiode kitap halinde neş· 
retmiş olduğu şiirleri ok.arken 
gördüğüm yeni şekil ve ruh, bana 
bunları düşündürdll. Ve genç şa 
ir «Buğu» adındaki bu esMile bir 
istikbal müjdecisi halinde karşıma 
dikildi. 

Bu çiir kitabından gelişigüzel 
nhverdiğ:m birkaç misalle okuya· 
colarımııı dn uli2ündürmek isti· 
yoruz: 

Po1tre 

Hiç bir kız onun kadar bllemu 
ipek baş örtü bağlamayı .• 

[ Devamı llçüocUde ] 

Bundan onra bütçfnin müza· 
keresine geçilmiş, bütçe 2000 lira 
ilra ilnvesile 14417 liraya çıkarıl· 
mıştır. 

Ballkesirlerinin 
bayramı 

Balıkesir 1 (a.a) - Milli Şe· 
fimizin Cumharroisi sıfatile şehri· 
m:zi şereflendirdikleri günün birin· 
ci yıldöoümll tezahürlerle kutlan· 
mıştır. Bu münasebetle Hallı.evin· 
de bir toplantı yapılmış, Milli Şe· 
iimiıin ük o ıi eli bolirtilaı' , 

gecede biş müsamere verilmiştir. 

Kozanda Halkevl 
çalltmalara 

Kozan (Hususi) -Kozan Halk· 
evi çok yerinde bir teşebbüse geç· 
miştir. Fakir asker nllolerinln mek· 
top, iıtida, ilmühaber ve para ıön. 
derme iraaliye kiiıtları Halkevi 
Büroıunda ya:ıdırılacaktır. 

Şose ve köprUler 
ln9aatı 

Ankara Hüıuıt - Şose vı 
köprüler inşaatı progrnmına de. 
vam etmek için, 943 - 952 mali 
yıllarınn kadar, şoıe ve köprüler 
kanonu mucibince yuıh tahsisata 
istinat ederek laabhilde rlrişmek 
basnsundıı Nafia Vokilioe aalahlyet 
veren kanun iilyihaıı Meclise gol· 
miştir. 

Bu layihay gön, taahhütlere 
ait .senelik tediye yekOnu 1 yıl Ön 
cekl tı.hsisat miktarını geçmiye 
cektir. Bu miktar fevkinde taahhil 
de ririşilmosi nacak Vekiller He 
yeti kararile olacaktır. Nafia Vekil 
letl bu ıuretle evvelce tesbit edi 
len ve sıraya konmuş olan şose 
ve köprüler inşaatına f Hılasız de· 
vam edecektir. 

nemencioğlu , Mehmet Gökl' 
Bedri Gülok, Emin Özgül, R"1 

Ôışahin, Ali Snraçosrlu, Mahlll 
Ôz Uygur, Mustafa Üçok ve />.~ 
Çeli~; umumi kongre muralıhasb 
J:ırına da Niide mebusu ve f11~ 
temiz ba.şmohıırriri Cavit OP" 
Bilecik mebusa Kasım GU!ek sef 
mişlerdir. 

1 
Hitlerle Musolirtf 

( Baıtarnfı blriocldtı l 

1 ve çö:ıü1mez siliih arkadaşlığı 
hunun çerçevesi içinde cerey:ııı 

l miştir. Konuşmadan, iki milletio; 
yaıi ve askeri pliiolar hakkıod• ti 
bir görliş blrliii neticesi çıkoı1fl 

Almanya, ltalya ve müfit, 

lorinio, son uferi ellerindeki b~ 
vasıtalarla temin et ek hasusıııı ~ 
ki azimleri bu münasebetle bit 
re daha belirmiştir. r 

Alman hariciye nnzırı f oıı 
bentrop ve lt"lyan hariciye ıı• 
Kont Ciyano siyasi görüşıııelt 
i'tirik etmişler ve bu suretl~ıf 
siyasetin bugünkü meselelerin• 

zakere fırsatını bulmuşlardır. ", 
ri ıörfişmelere de Almanya ı>• 
Baş komutan mareşal Koytel 
ltalya namına genül kurma)' b' 
oı roneral Kav _llero i~tiriik et* 
lerdir. 

Almanyanm Romadaki bO t 
elçiıi Makenıen ile ltalyanıo s, 
Büyük elçisi Alfiyeri de görnf 
lerde hazır bulunmuş! rdır. 

Loodra 1 (a. a.) - Halel 
Muıolioinin buluştu lr.lar ı hak~ ıtı. 
şnyıalar M hver resmi mahfıllefl" 
teyit edilmiştir. Londradaki li'

1 
hitlerc gö re, iki Mihver dikli 
nrasındalr.i ~örUşmelere mevı11 

kil edecek meseleler şu üç 1~1 

de toplanıyor. 
el' 1- Şımdiye kadur f~, 

ilkbahar taarraıundaki i~birl1~ 
2- Dahıli zorluklar. 
3- Akdeniz münııkal~ 

·-----------------------
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ÇEViREN 

çoculr.larının nasıl yetiıtirildiği tetkika vakit 
boldular. Çocuklar talimle meşğaldular. Çıp . 
lak atlara binıniş olan bu çocuklar hızla 
at koşdururken içeri ine sap doldurulan 
bir çuvalıı ok atıyorlardı. Muallimleri yan· 
lış hareket edenlerin bacaklarına ellerin· 
<lele~ kırbaçla bütün kuvvetleriyle vuru· 
yorlardı. 

Eskide o beri muharip milletler ~eoçlo· 
rioi çok sıkı bir disipline tabi tutarlardı. 
Bu talim devresi on ıone kadar devanı 
ederdi. Harp san'atının bütün incelikle· 
rini öğrenen rençler yine de kendi hal
lerine bırakılmazdı. Volga ıahillerinden bu 
bölkelore kadar zaferden zafere ko~aolar 
bütün varlıklarını ve zaf erlerioi bu sıkı 
talimlere borçla idiler. 

Ôileyo doğru bir boru sesi bütün 
ordugahı inletti. Bunun üzerine etrafı de. 
rin bir essizllk kapladı. kırlar kadını ge· 
liyordul 

Kalın ağaç gödelerlnlo 

delerip arka andan bir kııç atlı peydah 
oldu. Kafilenin önünde Seruzad reliyordu. 

Sera1.ad düzeün endamlı, güzel çeh· 
reli ve şahane Juru~la bir kadmdı. 
Parlak renkli, narin endnmlı bir su çiçe· 
jine benziyordu. kır gilneşinin tunçlaşan 
doliun bir çehresi vardı. Hafifce çekik 
sert bakışlı gözleri gün ışığı ıibl pıırlak 
ve sıcaktı. Dalma çatık duran gür siyah 
kaşlarının ortasındaki tek çlzği a•il dn
rum'u çehresinin sukOnuno bozuyordu. 
lpok yumşaklıtı arasında vali Çonadın mıı· 
kamını kıran koya renkli ve madeni bir 
~arılh ile parıldıyan saçları ıızun iki be· 
lık olnra\c göksündeo aşnğıya arkıyordu. 

Başında ucu sivri çuha bir başlık 
vardı. Beyaz kozu derisinden yapılmış 
olan caketinln üzerine beline lı:adar fÜ· 
müş paralar dikilmişti, Sivri uçlu çizme• 
sinin nstü nakıılarla ıUslenmlşti. Boynun· 
da gümllş bir :r:encire bağlanmış gemile 
ı,abzeli bir blçak vardı. Kurt derisi kap· 
lı olan e erinin bir t rafmıı boynuzdan 

okluk asmı$h. 
Hayvandan yorğun fakat yine dcı çe 

vlk bir hveketle yere atlaf}ığı zaman 
ib:erindeki gümll1 pareler şıkırdadılıır. 

Kumandan hemen yanına giderek iki .. 
yabancı tutdoklarını ve bunlarm yolda 
bir sürücüyü vurduklarını haber verince 
Seruzad 

- Buou bnna ne diye haber veri· 
yor1onuz ? · dedi, Ormanda bunları asa 
cak ağaç bulamadınızou ? 

- Bir danesi papa:r:a benziyor da .. 
Kadın mütecessis ou:arlarını Omode 

ye dotru çevirdi ve onu baıtan aşağı 
siizdükteıı sonra. 

- Baksana bana ·dedi. Bense kar· 
gaları ne vakitteoberl kirvanlara muSlll· 
lat olmıya bnşladılar ? 

Omode 'hürmetle diz çökerek 

- Büyük hannnım ·dedi· Adamınız· 
la mt!rtçe döğüşlüm. Oau arkudan kah. 
bece vurmadım. Kölene hayret etmek 
zahmetinde bile bnlunm . Çünkil bana 
vnrdarac k kırba kadar bile kı metlm 

Semih Uygur ;:::::11 

yaktur. l~te benim Marton efendim· 
sana lizımgelen cevabı verir ? ~ 

Kadm M Jrtonun yeni farkına \ID 
1 

Yanına yaklaştı ve onu uzun aıun ~; 
tan aşağıya kadar üzdü. papası lcad•~, 
rın rözlerini üzerinde uoulturocak "" ıı 
yakışıklı bir gençti. onra Macnrcıı 0 

rak 
c.ı,i 

ordu. " 8, 
Mıırtorı 

- Sen kimsin :? • diye 
Beşemyö lisanına çalıyordu. 

~enyö dili ile cevı p verdi. 
- Y olcuyam ve ordu~uhına ,u;b

4 

olarak geldim. 
- Borada ne arıyorsun ? .1~ 
- Beşemyölerin eski ao'anelerirı•. •f 

uuzoba ojollarınıo misafirperverl•f ti" 
Martonun bu cevabı kadının ve etr• 
daL:ilero hayret uyandırdı. ıı 

"~ H.ırpdeylm Bereny etrafında cııt ;r 
dolaşıyor. Ad1nın ne olduğunu bilaı"~ 
terim. . ~t'( 

Marton e1ioi çadırın ölğeliğın" 
dn ve }Öyle cev p verdi : 

-Dnamı Vu-

• 
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Bir salgından 
korunmak için 

.. 

Y A Z A N E vll L:ııdtalarla düşüp kalkmanın halk taba· 
kası araınnda gittikçe tehlikeli olmıya b~~· 

R E F 1 K ıadıiını röstereo örnekler çoğalıyor. Geç.,olerde ır 
H A L 1 D delikanlı o yüı:den varnralup hast•haoede öldü; e~· 

velk.i gün Eyüpte bir ikincisi, yarı canlı olarak can kurtaran otomobı 
lino binmek fırsatını bile bulamadan olduğu )'erde göçtü, ~tti. Şa~~~ 
buoun karasiyle münasebete girmenin pek korkonç neticeler vorecegını 
ba iki ölüm, yeter derecede meydana koyuyor. Çafrı ve iste~ ~adın !a: 
rafından gelse bile zendostlarımııa hiç olma,..aa bir mn~det ıçıo o gıbı 
sevi~me ve bıılnımalardan uuk kalmılarlD• tavsiye ederım .. 

cBir müddet için » di e i 0 mühlet koyduğumun sebebı. şudur: Ne· 
dens b '- b·ı · Y ş h ıı · alır· saokı kocaların 0 u ııa ı cınayetler ora sıra salgın a 01 ' • • • • 

rözii blribirine bakarak açılır ve kararır; cezalar da bı~ıbırı~e uyarak, 
biriblriaden örn L 1 k verilir. .Ej'er Çenberlltaştıı bır dulrer karı• 

eıı n ınara ll E • d b • • 
ile dostunu vurmasa da bilyük bir ihtimı • yupte e u cıoayet ış-

lenmezdi. y arm bir b!şka semptte kopaca;ına bükmettijim üçüncü 
kımlı ka&ırra dahi önlenmiş olnrdol Z1ten insanlar iyi veya kötü birçok 
işlerinde bir aalrıo devri geçirmezler mi? Mesela şu sırada moda ola· 
rak mıntnr ökçe, P"imaride kübik yapı, şiirde vezlnsizlik ve mio:uızhkl 
Gazetecilikte de böyledir: Bir de bakarsınız. eli kalem talan berke~,I 
birlbioe uyarak tnribi malrnle ve roman yazmak illetine tutular; bu, b~r 
ınüddet olanca hııiyle devam eder, nihayet tavsar, devede kulak kabı
~o~en ~alır. Hayır işleri de ayni yolda trlder: bir bi~ arkasına .• ~lr ıa~ 
lunveraiteyo malını barakır öteki Avrupaya talebe gondermek ıçın ser 
ınaye aymr: bir başkası v~remle mücadele cemiyetine koca bir servet 
hadiye ede. Şor gibi bayır da zincirleme rider. 
l Bugünün bir salgını da aile nimuıuoa kanla temi:ılemok merakı! 
lnıallah k111 sürer Fakat cıimdilik taaı ıirayet ve yıkım devreıindtyiz. 
rz dllırn l ' v d •k t k beklerııelr.an arı içlo, h121 reçinciye kadar bir müd etçı . puıuya ya ~ra 

k f ' bayatını korumak bakımından bana ıu mevsımln en sıhhı ve 
P• ayda\ı 0iüdl - d'l • b·ı· 1 l rorünüyor. Yine ken ı era ı ır er 

• 
Bozkırda yeni 

bir şehir 
tomurcuğu 

Y A Z A N 811 baftıılar için. 
, VA NO de bir ~ün Çum· 
(K raya ugradım. 
- orıya viınyetinde bir kaza olda· 
gonu bilınlyen yoktur sanırım.) 

8. 
1 
quınra denen mevki iki tane. 

. •r • 1 tasyondan 12 kilometre da. 
hılde• J,. · Ç _ : Terı umra. Diieri de, hat 
u.terınde yeni kurulan kaza merke· 
2~İ 300 Rumeli mubachi, 300 yerli 
11 

e şimdiden yerleşmiş bulunuyor. 
Ahal' · · • ~om ıanesıle yapılmış hükQmet 
konıırı, belediresi, ığaç dik.ilmiş 
dümdüz ve minimini bulvarvari so· 
kakları ile bu tirin kasabacık 16 
sena evvel kasabanın teessilıünden· 
beri Belediye reisliğini mnbafau 
eden değerli milnevverimiz Rakım 
Çumralı'Dm gayret ve himmetinin 
nıahıulü. 

Bir rivayete nazaran çemren• 
melden diier bir iddiaya ıöre •Ça 
mnrovu nın boı:ulma:ı şeklinden 
tiçüncü bir znnoıı inanıhraa dft bi• 
Eti iliibından ismini ıılan Çumr: 
kaıa11 Tarkiye buğdayının yt\zde 
30 unu veriyor. 

Ehemmiyeti hem bn noktadan 
hem do dııvnrcılığmdao. Otomo
bille gez.diiiniz 11rada, kulnra ya 
yılauş sayısız ıürülere rashyorsa· 
nıız. Bıı ovıılnr bir bııçak milyon 
kısa bacak ve ozon bacak hayvan 
beslermiş. 

*** 
- Ne güzel, muntazam dikil· 

miş kavak taçları .• Pek hoş maa· 
zara teşkil ediyoı l • dedim. 

• - Evet, buranın eıı rüzel hu· 
susıyet'd' ç · 1 ır . umra demek, aşarı 

~~~arı ~il sıra ataçlar demektir. 
k&yeıı de var. Sulama teşkilatı· 

tun müdürü 8 8 . . l' b' 
1 · aryola mm ı ır 
talyan c' d 

b 1 ' ıvır a çalışıp dururken 
on arı, oyal b' 

•un d' ayıcı ır meşrale ol· 
ıye dikmiı. 

Mıla111 k 
epey boy ' ~vaklor 15 enede bile 

. Yerır. H t a A bır lm. d a t oadoluda 
• 0 llnca 

mıktar kavak di~ ~nun namına bir 
• ı· 11.llır Kı· l' l'k çagına ge ınce d · .. ge ın ı 

• Çe •• 
dan çıkını olur. yız.a odunun. 

Meşrutiyet aenel . 
Baryolaoın diktiği .:'10

1
de sinyor 

.aç ar bh 
ilkle, kısa zamıın içind b • 0 Yle. 

• • • • e llyQy L 
avuç ıçı gıbı çırilçıplak « •l"e~ 
ova:. nın zinetini teşkil etnı~lhllr 

• 11· Get zaman a-ıt zaman. devir de-· . 
1 ı &ıllllıı. 

ıreçen erde. bu talyan milnevv . 
ı:nemleketimizi tekrar ziyarete g:~: 
ını, ~e. Çıımraya ntrnmaktan da 
nef eımı nıenedememi- I:' -L'd 
dl · · ,.&;..!J~ı en ken 

•ını tanıyan yerliler var 
aoı.tıyor· ca· . 111 • Onlar 

1%I .. •UDlınıaıUe b • e. 

( Tan'dan ) 

yecın içinde kavaklara koşması bir 

oldu. 
Mübaliiasız her bir ağa<'• ku· 

cakladı, öptü. Halk da banan ne 
demek oldaiunu anladı. Ba adam 
banlan elile dikmiş. yetiştirmiş , 
şimdi onlara karşı evlit muhabbeti 
dayuyordo. Herkesin gözü yaşar· 

dı.• 

•*"' 
Ancak cıl-d' b-

k ... ... ı oyte bir mera· 
m uyandıiını - -. . • roruyoraz. Çumra 

beledıyeaının rnioi-. . . b I 
. -ını yenı o varı 

buna dehldlr. Orada 
• . • yaşıyao mü 

nevverlerımıııo de iınar k _ 
d·-· ı·k d a arşı gos . 

ter ııı a a. a a tıpkı lir aile nho 
var. Meaela müddeioııuıaıi bir dük 
kanın önünden feçerken. içerdekl 
kunduracıya sesleniyor: 

- Bak. bu tarhın azerinden 
rene biri yilrürıaüş... Halbuki DO 

konoşoıoştulr.? Hani herlıı;es kendi 
oturduiu yerden mesai ol"caktı? .. 

** " Ve, Bozkırın ortasmda, yalnız 

Ankara doğmuş değildir . Böyle 
yeni bir ruhla, yeni bir anlayışla 
müşterek emekle di(er şehir tomur. 

cukları da doiuyor. 
-Aktam'daa-

!""90-------------------------1T1l. I~ ·v İM' 
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CUMARTESi 

YILıt942 • A Yı 5Gün: 122 Kaaım 176 
Rumi 1SS8· Nisan 19 
lllc:rl 1561- ReblGIAhır 16 

[o~:. Nöbetçi Eczane! 
Toros eczanesi 

(Yenicaml yananda) 

BUGÔN 
r ı ttzra 

Bir ,ur kitabı 
münasebetiyle 

Osmaniye Belediyesinden: 
( Baıtaraft lklnclde ·) Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 2 Mayıs Cumart•si 

Tilrl:clyc Radyodlfllıyon poıtılar 
TGrklye Tadyoıu, Ankara Radro• 

7.30 Pro2um ve Memlek• 

Ve koyu ılyah snçforıoı sllslemeyi 
Bir çiçekl•ı 
Bir tarııl;la, · 
Bir kurdeleyle. 

Bu tipte bir partre ya2111, bel 
ı.:ı bızı!arınırı hoşuna gitmlyebilir. 
falıı:at buııdakl sadelik ve bu sade
lik içinde gibolliğinl bir kat daha 
artıran yenilik, bazı kimselerin :revk 
lerint okşıyac•k kadar çekicidir. 

Bir müzik parça11nın sıhirli a· 
bengi bbi nasıl kendi varlığımız· 
dan sıyırır başka bir aleme "ürük
lerse, Şükrü Enis Regü'nün bazı 
şiirlerinde de ben bu kudreti ve 
bu fliriyeti duyuyorum. M ""la, şu 
cMüjdeıo yi beraber oknyalımı 

Osmaniye beleoiyeııloden: elektrik tesisahmız için gerekli bakır tel 

Fincan, sigorta, siperi aika, ve uaıom tenvirat malzemesi e\•velce satın 

alıomış v~ bn kerre bir kaıojen motörü ve hava tüpll, tedarik edilerek 

razhane binamız. bil iılih santral binasına çevrilmek ve gayri hususat 

müteahhide ait olmak ilzere yooiden bir pro}e ve keşifname yaptırılmış 

ve Nafia Vekiletioce ta.,tik olunarak 8.6.942 p•zartesi gilnU nat 14 de 

ihalesi icra edilmek üzere mevki ilina komalmnş\ur. isteklilerin Ticaret 

Odat1nda kayıtlı olmaları ve ihaleden sekiz gün önce buluoduldarı ye· 

rln Valiliklerine milracaatln müteahhitlik veıikn11 almaları ve fenni mes 

µ'iyeti üzerine alacak bir mühendis ve •/. 7,5 teminat göstermeleri ve 

teklif mektoplırınan kanonun 31 iaci maddesine ayrnn şekilde hazırlan· 

mış olarak ihaleden bir saat önce encümeo riyasetine verilmesi meşruttur. 

Mevcut malzeme ile keşif proieletini görmek için O. maniye beledi)e 

kalemine ve ınotörü rörmek için lıkenderun belediye riya etine müra 

saat nynrı. 
7.33 Milzlk: Hafif program (pi 
1,45 Ajans haberleri. 
8,00 -
8,30 Müzik: Senfonik proıra 

(Pi.) 
1.3,30 Program ve mem\ekı 

•aat ayarı, 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 

13,45 Af an haberleri. 

14,00 Müzik: Riyaseticumh 
Bandosu. (Şef: lıısnn Künçer.) 

1 • Mcndclesson : Düil 
marşı; 

caat olanmıııı nan olunur. 

Miijde 1949 2. 7 13. 19 

Bir kaş reçecek mavi semadan; 
Ve olgunlaşacak tahız rünler 
Ansızın vakti gelen meyvalar gibi. 
rün bitecek, 

------------------------------------------------------
2 F. Lerouks: Bosit bir 

kir ( FJüt ve Obua iç 
Solo); 

iLAN 
Dal uçlarında tomurcuklanacak 

uyku: 
Malatya Beı ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. memur v«ı işçileri i lih· 

tak kooperatifi şirketinden: 

3 • Keler • Bela: «Spınh 
be Lustspiel• (Uvertür) 

4 • Luigini: cBallet Russ 
Yaimnr yağacak rüyalar mı:1.11,. 
Şarkılar doldarncak ruhumuzu, 

• • • • • • • • • ••• 1 ••••••• 

Hep böyle yolda lıı;alacak mü}de 

Kooperatifimiz ihtiyacı için aşağıda yaıtlı en.ak satın ıılıoacuktır. 
isteklilerin ı8.5.942 tarihinde tesadüf eden pazartesi günü saat 14 de 
oamnoeleri ile birlikte Mslatyada kooperatif müdürlüğünde hazır tiulaoma· 
ları ilnn olunur. 

A • Çıırdnş; 

B • Ağır Val~; 
C • Muurka; 

D · Marş. Kıbal etmelidir ki, eşi fr» de. 
dlilmiz bnynlü kuvvet her rerde, 
berk.ese görünmez. Banu her yerde 
arayıp kolayca bulmak lıtiyenler 
yanıldıklaranı ınlamah ve kendi 
hükümlerinin zebunu olaralr gençli· 
ğin zevkini kıracak şekilde müta 
lea yürütmemelidir. 

Et 
Faaalya 
Bulgur 
O don 

100000 Kilo 
30000 :ıt 

30000 • 
500.000 » 

ilin 

1931 2-5·8 

1430 -

14,40 Anlcnra ilkbahar At J 

şulnrının tohıninleri. 

15,30 Müzik: Dovlet konser 

tuarı Solonlarındıtn 

yat 
Riyascticumhur Filarmoni ( 

kestrası (Şef: Dı. Praetori 
Şükrü Enis- Reıü, bir kaç 11· 

tırla, gözlerimizde ve mahayvile· 
miz.de blr alem yaratmağa mukte 
dirdlr. Bir imaj düny111 çizen şu 
şiirine bakın: 

Bir deniz yolculujundn 
Vapurun penceresinde dünya dö· 

nilyor, 
Artık her şey yerli yerinde deiil. 
Şu uçan kuş, 

Silindir ve buhar makinesti olarak Mersin'de 
Oray caddesi No. 4 de Braithvaiaiataendk 
(Hncines) Ltd. firmasına adres bırakmış olan
ların 2.5.942 cumartesi günü saat 9 da mezkur 

Beethoven: 9 - uncu Sen 

(Konservtuar Korosunun i 
rnki!e). 

18,00 Proa-ram ve memle 

saat ayarı. 
18,03 Radyo Çocuk klübü 

18 45 Ziraat Takvimi. 
Şirkete müracaatları ilan olunur. 3. 4. . . 

Şu esen rilzgir 
Yabancı olmalı bu iklimP; 
A;açlır gı:ırbette çünkil. 

Fazla misaller alıp yazımı u 

zatmıyacağım. Genç şairi tebrik 
eder, un'abnın şerefli ve olron 
bir şahsiyeti olarak yetlşme!lini te· 
menai ederim. 

Satllık Bağ 

Yılanlı mezramda Turıu

cu Diyap tahtasında 15 dö· 
nüm iki binah bir bağ satılık· 

tır. Almak isteyenlerin Halk 
Eczanesi yanında Berber Ce-

mal Seyhan' a müracaatları. 

1932 29-30 ·1-2-4 

Satıhf< orak Ma
kinesi yedek 

parçaları 

18,55 MOı:ik: Radyo dans 

kestrasının Her Telden progrn 

19,30 Memleket saat ayarı 
Ajans Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika 

: 9,55 Müzik: Karışık mak 
lıırdnn şarkılar. 

20,15 Radyo gazetesi . 
20,45 Müzi~~ Şark1 ve tü 

ler. 
21,00 Konuşma (Büyü" Ad 

lar). 
21,15 Müzik: Dinleyici i& 

leri. 
21 ,45 Koooşmn (Günün 

leleri). 

22,00 Müzik: Radyo Salon 
kestrası. (Violonist Necip Aıkı 

1 • R. Staucb: Melodi; 
2 • Kleine : « Viener 1 
tellıı: 

3 · Steele: •Kıırobube» 

22,30 Memleket Saat A~ 

Aiuns Haberleri ve Boranlar. 

22,45 -

DENiZCiLiK Denizaltında Düşman Avı 
I• ugiliı bııhriyeslode şöyle bir usul vnr~ır. 

Bir deni2'alh muh11rebo :aba!ından fisıu~e 
döadüiü zaman sıyah ıemin üz.e!ıne beyaz ~!~ 
karo kafa ve altında çıpraz: ikı vetar kem•ıp 
bulanan (yani herkesin bildiii ölüm işaret•) bır 
bayrak çeker. Bu bayrak denizaltının her_ ha~· 
gi bir manevradan deiil. muharebeden dondu 
ğüne alamettir. . 

Denizaltıların sefere çıkışlara hır aydan 
fazla sürer. Bir kere üssüoden ayrılıp deni:ze 
açıldı mı, artılı:, gündüz gece ve gece de gün· 
düzilo yerine kaim olur. 

Mürettebat kahvealtılaram akşam ıaal se· 
klzde yaparlal'. Öile yemeklerini rece yarıaı 
yerler. Akşam yemeklerini de sabahın 8 de 
yerler. Gecenin karanlığı baıtı mı, denizaltı 
su üstüne çıkar. Her İki saatta bir nöbet de
iiıtlrllir ve n'öbetçiler denizi eogfolere kadar 
her iıtikamette taruıut ederler, 

Denizin S.sfaiın ilk ışıkları belir· 
altında meğe başlayınca, denizin al· 

, ______ , tana inilir. Düdük ötmeie 

başlayınca herkes vazifolerinio başını geçer. Ku. 
lenin dış vo iç kapııkları ınm11kı kapatılır. Ku· 
mandım iki prlıkoptan birioio nürbünüoüo Önün
de oturur. 

Oiier mürettebat karmakarışık makinele. 
rin, borolarıo, haritalar1~, .kadratııran, diyar· 
ramların arasanda her bırıne mevdu vazifeyi 
almış bolaniırlc r. 

Eier ahval müstacel bir dalışı icak ettir· 
İniyoraa, gemi yavaş yavaş ve hafif bir meyille 
sallana sallana inmege başlar. Yalnız maoomet 
renin ibreı tam bir sıhhatle gemioin kaç kad~2 
lndiiini kaydeder. Meseli denizin sabından 
metre aşatıda balundu;ooa bildirir •. 

Kcotrol odatmda ya:ıifedarlar dıkkatlerlol 

teksif etmiş bir haldedirler. O :zaman bUtnn 
askeri etiket ort dıın knlknr. Emirler konu ar 
gibi verilir. 

Teknik teferruat bakında kimin bir mülfı · 
haıatı vnrsa söyler, Bazan geminin dnlış kabl. 
liyeti tecrübe edilir. . · 

25, 50, 70, 75 ve yahut 80 melrero kadar 
derinliğe inilir. Artık ondan sonra -geminin ha 
vası, sanki vücut bir ın tazyiki altında ribi 
atırlasır. 

Mü .. eltebat gayet hafif giyinmişlerdir. Bir 
dou, kolsuz bir gömlek ... O daracık yerdeki 
makinelerin arasında yapacakla11 her bir hare· 
ket hesaplıdar. 

1 Av peşinde ' .Deni1altı ıemisi gündiiıle· 
.__ ------ rı harekat aahıısındn saattı 
beş mili ıeçmiyeo bir süratle ilerler Bn esna· 
dn aerviste bnlunauynn mürettebat ~akioelerin 
arasına gerilmiş hamaklardy uyarlar. Su'lıyların 

yataklım küçük salonda döşel!dir. . .. in bir 
Bu ıalonun bütün mobı1y11 4 ~ışı ıç. h • 

b. .b tf r Servıs a 
masa, ır kaç aandalyadan ı are 1 

• ynırlar. 
riciodekiler burada Utıt. ve. k.0"'~t~rroak için 

Denİıftltı diişınao 2'em!lel;:1,:~ilerin harp 
yoluna devam eder. Denız~ . bir mevzide b!ı· 
stratriisi her şevden ~vvel ·rı· röndermek. lçın 
luomak ve hedefe bır torrtedir. Denizaltılar 
00 müsait zamanı .beltle~:,ı takip edrmiyecek 
denl:ıiııin iidündekı ııde_?JJer Azami süratli 15 

d b t• ü üvOşlü ur . h 
ka ar a ı Y r 'çin son dere<'e me aret 
mili reçıneı. Onun ı 

ve şE~s 1~!:r· 111e3af e aıaml 2 bin metrenin için 

dedir. 40 ·ı - ti ·d 1 ' d Torpil ıaatta mı ura e gı er. çın e 
balaoduğu tüpten tazyik. edilmiş bava kuvveti 
il• dlfarl ııahverllir, Ve ayol ııamanda otomatik 

-
surette torpilin pervaneleri de harekete ge 

Denir.altılar için tehlike her laraftan ~ 
bilir. Bir mayine çaı pmnk, tayyarede pilo 
dafi bataryalarının ateşine ma0.jh olmak 
farksızdır. Hatta daha beterdir. _ 1 _ 81~ m 
natiıli m.ıyinler denizaltılar içio buy

1
uk. bbı~ t 

'

'I. t '-'( d 1 ou·c:rnlP tayyare erı lr 
ıtLe '~~ı e er er. " . . 
• it ~ •.. 25 rnetre derınlıfe dalıı 

nıza ı gemısını 

görebilir. .1 •98bet ettirllmiyen bir 
Ekseriya torpı 1 

• • • 

d .• · ~ urtarmnk •çın dorrodan do 
pur, keo ısını . .. G 

• ftının üzerıne yurür ve toslar. 
ya denıza d · ' d'b' 1 b 1 S .. 1 toıladı mı, enııın ı ın o ur. o 
bo~.• lerde busnle gelebilecek bir arıza t 
~a 1~~ de daima hesaba katm•k lıizımdır. 
fıkeıın b' d . it • . 

Haıara ugramıı ır enıu ı g-emısın 

Davis cibazıoıo yardımı _i~e .suyun üzerine 
dnr çıkmak da kolay dcgıldır. S11yon üze 
çılttıjını kabul etsek bilc:ı, bu ııdam elim 
ermiş sayılabilir mi? 

Bütün bu tehlikeler arasında denizaltı 
rettebah sükQcetle vazifelerin görürler. O 
rın. bütün emelleri ve düiünnileri, htıtti z 
lerı batırdıkları düşman geceinin adedini 
tırma'ctır. 

. Bir den~zıltı ıüvarisinin hiç hoşz.lonına 
vazıyet , duşman vnpnr ~afılesinin ailrin 
gl'çmesidir. Çünkü bu vaziyette torpille 
kullanmak imkiin11:r.dır. 

Bütün bu tehlikeler.karşısında bir deo 
\ı süvarisi ve ımbaylarile müreUebat!nıo 
inirleri çelikten, ölümü evvel.d~o. goz;

11 
• 

insanlar olmaları lazım sreldıfını dÜJ 

bile lüzum yoktur. Onfarm t~şthe:.:•:..t'1 

f aı.iletlerl cHarel, sabır v• ır 
aibi aa•t ... •tlk bbiJlyederJdir 



8UG0N 

va re 
ttam9 

akşam B akşam 

Şaheseri r S rlslnden lkl fUm bird n 
ARLEEN WHELAN FREDDIE BARHOLMEW'in yarattıkları W ARNER BAXTER 

k, ak nçh , k hram nhk v h y canh mu zzam süp r . film 
Umumi istek ve arzu üzeıine sinema tarihinin aslü eşini görmediği yüksek sao'at ve ilahi kueret eseri 

s 
BU AKŞ M 

Halkımızın en çok sevdiği en büyük filmlel"in şahane yıldızı 

L der'i 
Lüks ve ihtişam, musiki ve heyecan itibnrile bu güne 

kadar göıülenlerin fevkinde olan 

Çok güzel ve dramatlk f ılminde tahdim ediyor. 
Sanatın a~ka karşı mücadelesi . • . . . Ölüme 
kadar sevmek ve aşktan ö 1 m e k . . . . . 

iL "'YETEN: 
Zulme ve haksızlıklara isyan eden bir kahramanın hari· 

kulide mnceralarile dolu heyecanlı ve meraklı büyük bir fılm 
• 
1 ervi'nin harikası 

·nk·lap Kahramanı 
TÜRKÇE 

Dik "'& : u rah ko uklarınızı he
me kapattırınız. 

Telefon : . •...... 212 
Bugün 2,30 da : lnkilio kahramana • Londra uyumuyor 

.... Clilll~Em~CJ!CilZE~ ....................... ım. 

' Pe yakında 

Dorothy 
Pek yakında 

Lam o ur 

e "' Aşk 

t( ... ç. a ar f sapl rı 

9 4 2 ' R A . iYE PlANt 
E. $ 1 O L Rı 

1 Şubat. 4Magıs,3Ağustoı,2lkincileşrin tarihlerinde .11ap1.lır 

• 

9 2 K i ) 
1 Adet 2000 Llrnlılc 2000. Lira 

3 1000 .. 3000. 

2 750 " 
1500. ı ı .. 

3 500 ,. 1500 •I 

JO .250 •• 2500 • ,, 
'J 

40 . 100 " 
~000 . " il 

so " 
50 •I 

2500. " 
200 " 

25 ,. 5000. " 
200 .. 10 .. 2000. " -

1 re yettrm ki• yal· 
lmtt olmaz, aynı 

ol rsunu2. 377 

••••••••• 
• E her 

Her gün hastalarını kabul eder.Sah 
ve cuma günleri saa 15 den 16 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsası 
karşı ı Çocuk Oyu Alanı Bititiği 

o. 44 1902 1-15 

2 Mayuı 1942 

Haftanın en güzel sinema proğramı 

TAN sinemasında 
BU AKŞAM 

-1-
Tarihi filmlerin eh heyecanhsı .. Zulme ve haksızlıklara 

1 
isyan eden bir kahramanın harikulide maceralarile dolu 

ve Avrupanın ERROL FLAYNN'i 

Gino Gervi 
tarafmdan yaratılan aşk, kahramanlık ve macera şaheseri 

·nkil8p kahra anı 
TÜRKÇE 
-2-

Bütün seyredenleri ağlatmış otan senenin en acıkh ve 
en müessir mevzulu filmi Mısır fiJmciliğınin hakiki zafer tacı 

Zehirli Çiçek 
Tnrkçe söılü ve şarkıh emsa1sız film sonsuz istek Uze• 

rine yalnız sinemamızda bu proğramla da devam edecektir 
iki büyük ve Türkce sözlü filmi birden görmek için 

bulunmu bir fırsat . . • . 
Bugün 2,30 da : Zehirli çiçek · lnkilip kahramanı 

Pek yakında Pek yakında 

Görünmiyen adamın avdeti 
Esr r, heyecan ••heseri 

- - - - .- - . - . - - - - -
, . .. . _,, ~ ·. ... . .. ~. ~ 

Osmaniye Beledigesinilen: 
Osmaniye kasabasında yapllacak 

elektrik tesisatına ait kapah zarf 
usul ile eksiltme • 

1- Osmaniye belediyesinin daha evvelce knrmak istediği 
ıu ve elektirik tesisatı dolayisiyle gerekli bakır tel' fincao, 
sigorta' siperisaika, v'e umum tenvirat malzemesi evvelce mü· 
bayia suretile hazırlanmış. ve bu güne kadar ayniyat anba
rmda muhafaza edilmiş olup bu kerre su tesisatından sarfı 
nazarla hesabının mühim ve muayyen kasımlar nm tenvirine 
kafi gP.fecek takatta tesisat \' UCııda getİriJmesİ Dİr tadilat 
projesi ve keşfi yaptmlmış ve bu proje ve keşifnamelerdr 

· nafia vekaletinin 16/1/942 tarihin tastikine iktiran et~iştir. 
2- Motor. ve hava, tüpü, lskenderun belediyesinden 

devir alınacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek e· 
lelctirik fabrikosana çevrilecek. Dinamo tevzi tablosu ve te .. 
ferruata gibi malzeme ile ahşap direklerin tedariki vt alat 
ve makinelerin lskenderundan Osmeniyeye nakliye i ve montajı 
müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat işlerinin keşif 
tutarı 1.4806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanununun 32 nci maddesine tevfi· 
kan kapalı zarf usu)üna tabi olup 8/6/942 ·pazartesi günli 
saat 14 de Osmaniye belediye salonunda daimi encümeıı 
tarafından yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminah yüzde yedibuçuk hesabile t 1 tO 
lira S kuruştan ibrettir. 

Büyük filminde 
•T YYT T TTYYYYYYYYe 5- isteklilerin 942 mali yıh lıcaret odasında kayıtlı 

olmaları ve ihaleden sekiz gün önce bulundukları yerin vali• 
liklerine müracaatla bu eksılt.memiı:e iştirak edebileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve bu işif1 
fenni nıesuliyetıni üstüne alacak mühendis göstermeleri la ' 
zımdır. 

1 
1 

k et·nden: 
Eksiltmeye konulan iş : 

- Su işleri 6. ncı Şube Müdürlüğü mıntakası dahilinde 
Seyhan sağ sahil sulama ve deşari şebekesile sınai ima· 
Uih ve işletme binalara inşaatı muhammen keşif bedeli 
vahidi fiat esası üzeıinden (5,318.040) liradır. 

ı 1 - Eksiltme 1 S. S. l 942 tarihine rııstlayan cuma günü saat 
1 (15)de Ankarada Su işleri Reisliği binası içinde topla

nan Su Eksiltme Komisyonu od~sında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

1 
- istekliler, eksiltme şart namesi, muLavde projesi, Bayın· 

dırlık işleri genel şathıamesi, umumi ıu işleri fenni şart· 
namesile hu .. usi ve fenni sartnameleri ve Projeleri (50) 
lira mukabilinde Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

1 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin \173.291) lira (20) 
' kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· 

lacağı gündtn en a.z Ü~ gün . evvel ellerinde bulunan 
vesikalarla b ı rlikte hır dılekçe ıle Nafıa Vekiletine mü-

,ı 

racaat ederek bu işe mahsus olmak llzcre vesika almalan 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

,0 müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksilt-
meye iştirak edemed'"r· . 
isteklilerin teklif mektuplarını 2. ncı maddede Y zıh sa· 
a•ten bir sa t evt1eline kadar Su işleri Reisliğine mak-

buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
1
0 tad olan gecikmeler k bul edilmez. 

2 10 1ass ıo. 2t . · 

ADANALI 

Zekeriy 
DOKTOR 
•• ozveren 

Adres : Kuruköprü rahom Dispan
şı ın a Hane No. 21 s ri 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle ;ş yapar. Komi&· 

yonda herşeyi yerine satar. ~ 

6- Tekhf mektuplarının kanunun 32 nci maedesinin uf 
gun surette ha~arlanması ve ihalede bir saat önce makbuı 
mukabilinde belediye encümen riyasetine tevdi olunması 
lizımdır. 

7- Postada vuku bulacak ~ecikmeler nazarı itibara almmat· 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birtf 

nüshası parasız olarak posta ile isteklilerin adresine görı• 
derileccktir. 

Telgraf : D OGU AMB RI 
Tele on: '2 18 1876 1 • 30 

9- Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek is• 
teyenler her gün mesai saati jçerisinde Osmaniye belediyesi 
muhasebe kalemine ve Ga1oien motorunu görmek isteycnlerirt' 

1 de fskendeı un belediyesi riyasetine müracaat etmeleri. 
1950 2~8-14~20 

942 mo eli 
ra oların ş heseri 
orijin 1 me şeli 

TELEFUNKEN 
Radyoları bir haftaya kadar geliyor 

IŞIK Ticaret Evi • Asfalt JOI 

imtiyaz Sahihi : Cavit ORAL 
Baı;ıldığı yer : BUGÜN Matbaası 

1936 .30. 1. 

U. Neşriyat Müdürü : Avoht Rifat 

YAVEROÔLU 

. - - ........ ·~ - . ; - ·~ ·; ~ . . - - .. 

-BUGUN -
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul Eder 


