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Madridden gelen 
manalı bir telgraf 

Yakında 
heyecanlı 
bir hAdise 

olacak 

Londra, 2 (a.a.)- Evvelki akpm la. 
gilt.,. ll&erladeki bava mabarebeleriD• 
iıttrlk eden Lort Bverbrak'uo ojlao110 
balaodaia filo kumaodanluındao Maki 
Aytken tda~ıindeki açak, en son model 
AJawa bomba uçaklarlDdan bir Doroiy• 
tarafmdan d6~ilrlllmilıtOr. 

\.. .1 

Avrupada ikin-
Ankara 2 (R•dyo ra~eteıi)-~ 

Japonlar Blrmaayada ehemmiyetli 
zaf.ler kazaomıılardır. Buglln bil. 
ditddiiio• röre, Birmanyanın ılm· 
diki aerk•zi Mandalay da Japon• 
lar tarafından ıabdedilmlştir. 

A•erllcan açalcları tarafını 
dan 6o•6alanan Ransıun 

ların karş•ıın~a yalnız inriliz at
kerlerl değil, betinci, altıncı ve 16 
ncı Çin ordularıoa beila 60000u
dar da Çin askeri vardır. 

AMerikan kıtalorının 6ir ilıraç hareketi 

Alman gizli polisinin 
bir raporuna göre 

Almanya da 
durum çok 
vahimdir 
Alnıanya, İtalya 
dan daha fazla 

asker istedi 
Amerikalılara a .. 
H' l eOre 1~ elr" - Masolini 
ınu akatı b. f. ı r 

_ _.1 Y ... askodur 
Ankara 2 (R d 

Milletler 
1 

a yo razeteıi) -
ler _ M raa

1
•1 münaıebetler, Hit 

Uto ıni för• , . ri altuıd d uımeıının tesi· 
ı., L ~ ar. Gazeteler ve radyo 

uq a'Ollif..ı . 
niıını tef . erm ıilmal ve ..ma· 

sıre çal14ıyorlar, 
Tefsirler 'L• ı_ 1 • ı .. ı ıuıma ayrılDUftır. 

01
1
' 11

& ve Amerikan bı1101 ve rad 
yo arı bu -
zaf rorGfınelerde Mıhverin 

•nı HımelLtedirler. 
Baıtoıı A ''-

rnerı .. an ttdyo ıu 1ıı 

aıiltaleayı yllrUtoıtıştilr: 

b 
«Hltler - Muwiini mülikatı 

lr f' k ıyu odıır. Bazılara büyük ha· 
reketlerden evvel ba ' ·ıc· d .. ı ı a amın 
ıornıtültlerini kaydetmiflerse de 

burtın Hıtler ve Motolini ayrı ilci 
şabılyetllr. Biri Rasyada matla 
Ol•q, diieri firiıtl;&.ı her L ~ 
l bb •• aa .. erı 
eıe iiıte hezimete 0 .., 

it 1 ••amııtır. 
a yımn içi kaynamaktadır. 

Hitler bir türlü taarruza bq 
lıyamamııbr. Birliklerine sörleye
cek yeni bir ıeyleri olmıyan ba 
ilci adamın görüşmesi bir 

0

nevi pro. 
P•raoda, aıkeri ve ıiyasi anlaıma 

sözleri iııe bir formaliteden ibaret• 
tir.• 

. loıiliz radyosu Balrarca oeş 
nyabnda ıanlara ıöylemıştır: 

, . «Hitler - Masolini görüşme
sının hakiki sebebi, Almanya ile 

lltalyanın dahili va:ı'yetlerinin ince 
•n• .. idlr Al . · ki•~ • nıan rızlı polıı teş-
.. b, cephed . Al d eıa rerıye. manya· 
•n cephey -

1 • ronderllen mektap-
ara baka,ak b' 
Al • ır rapor hazırlamıf, 
oldaaatny• da vaziyetin çok vahim 

11 ana , .. t 
l 

0 • •rsnlıtir, 
tılya haklk· b• 

lak i · d ', ' ır karıııkhk, aç· 
çın •dır M 

na-... "-'- · •morlar da diıiplin 
il Ull' fe Lı_ 

Mt••L_ y ... unamııtır. » . 
.. _lta btlb 

rörütllldlltt a11.a iki mevıaa 
1 - ltaı ••hakkalııtır: 

le Y•n R b ri derec .. 1. •• arbine itti 

2 - Alınanya ile 
ıındaki anlaıma ile ba Fransa ara-
ltalyan iıteklerine n d anlaıınanın 
ettiii Dleteleti : • •ece tesir 

Alaıaoya, diier, IDÜltefikl . 
den ?lduto gibi, ltalyadan ·da.._. 
ker ıstemek tedir. Gerçi dop: 
~at• Sovyetlere kartı açılan harbe 
~ ırilc etmiştir. Fakat ba Sembo 
t~ bir ~tirllt mablyetiai r•çmek: 
lllf ~· -.Oya, ltalyaoıa daha r•· 
Ur. olçllde ittiriklnl latemlş ot.bi. 

Pasifik 
Harp 

konseyi 
toplandı 

ku · Müttefik 
mandanları a· 
rasında yeni 
değlflklikler 

Loııdra 2 (a.a) - Loodra'ya 
varmıı olan amiral Harold Stark 
Birl"tik devletler donaomuman 
Avrupa sularındaki hareklbn bış· 
kDmaııdanhtı vazifesini fÖrecek• 
tir. 

1917 11landan beri ilk defa· 
dar ki ba dwece yllkıek rütbede 
bir Amerikan deniz •abayı loril· 
terede böyle bir vazifeye tıyia 
edil•lt balaomaktad1r. ' 

Melbourne, 2 (a.a) - Gen•· 
ral Puttick, Avustralya hava kav 
vetleri bqkomandanhtına tayin 
edilmiftir. 

V atinrton, 2 (a.a) - Yeni 
Zelanıtaaıo V atiorton elçiıi M. 
Na•b diln beyaz sarayda M. Ruz 
velt ile uzua bir röriltmede ba
laomuttar. 

M. Naıh ba görüımenio mev· 
:ıaaou bildirmekten imtina etmif 
fekat bir Amerikan - Yeni Ze· 
landa müşterek . deniz komutanlı 
tının yakında ihdas edileceiini 
söylemittir. 

Buounla beraber Cumharreisl 
ile yaptıtı rörilşmenin bu mevzuu 
ile Urili bulunmadıiıoı ilave et· 
•ittir. 

Sıokbolm, 2 (a.a)- D. N. B. 
Vaıinrton'dan alınan haberlere 
röre, lır.lnci Amerikan ordusu ko 
ma~anı orreneral lrvinr Phıllpıon 
vaııfeıind L , en t•"'aralmış ve Vatlnr· 
ton a Ç•inlmııtar K d' . i . • en 11ın n ye-
rme orgeneral Thooıa p t 
. ed'I k ı erry a 

yıo ı ece tir. 
Va,inrton, 2 (a.a) _ Pasifik 

harp konseyi, dGn ıaat 11,30 da 
reis M. Rozvlt'in bqkanhjında 
toplanm11tar. 

Haynk•I uçak fabrikala· 
lar1nda bUJUk Haaar var 

Anbra 2 (Radyo raz•tesi)
Loodra'dan bildirilditine röre Al· 

manya'daki Hayok~l uçak fabrika 

larında büyülı. hasarlar olmuştur. Ô· 

nemli atolyeler, mont•i yerleri ki 
milen yanmı.:veya yıkılmıştır. 

Nisan ayı içinde Almanya'ya 

atalan bombaların miktara 3500 to· 
na balmaştar. 

Port Salt bombalandı 
Berlin 2 (a.a) - Alman ordu

ları baş kumandanlığının bildirdi 

tine röre, Almar. bomba uçaklara 
1 ınay11 receıi Port Saidi bo..;ba. 
~ . 

"'lf Ye akar yakıt depolariyle 

~Ja •ııtrepolerine tam isabetler 

,:~:~ilaaiftir. Atalan bombalarao 
da ... tahribat, Çlk&ll )aDfJDlar• 

D &il d1Jorda. 

ci c ·ephe 
lngiliz-Amerikan 
taarruzunun tari
hi Sovyetlerin Al
man saldır11ına 
gösterecekleri mu
kavemete bağlı 
• • 
ımış 

Ankara 2 (Radyo razeteıi)
Madrldden 1relen bir telgraf mana· I 
bdır. Ba telgraflarda denillyorki: 

iyi malQmat alan mıhfillere rö· 
re, pek yakında çok heyecanlı bir 
bidise olacaktır. Bahtı mevıu olan 
bidise doru cepheıile llrili değil
dir. 

Ba telgraf biç sarih defil , 

batta eırarhdar. Baaan, ltpanyaoıo 
Mihverle, Franu ve Porteklzle o· 
lan mtlnaHbetlerinde yeni blr re: 
fişmenin beklendifl şeklinde tefıi· 
ri imkinıız dej'ildir. 

Vaşlortoo 2 (a.a) - Avrapa• 

va ikinci bir cephe karalmaıı Va• 
ıiogtonda güoilo m.,elul haline 

relmiıtir. iyi malOmat ılao mah· 
fdlere göre, bu makudla yapıla 
cak lnriliz • Amerikan taarnza 
a.ıU..:d.oi.iJ.di(, Fıkat ba turnaun 
tarihi Sovyetlerin Atman talclm-

ııoa röstwecekleri mukavemete 
bailadar. Ru cepheıi yanldıiı tak· 
dlrde, lnriliz · Ameri~aa taarnza 

hemen y•p•lacalr, •i•r Raalar ti•· 
diki mevzilerinde tatunap blarlana 
sonraya bıralul•r.akhr, 

Roma 2 (a.a) Şimal Atlantiltte 

hava Ü9ler zinciri tamamlanmak il· 
zeredir. Şimdiye kadar rnli tohl 

lan üsler babrodor, ıroeol~. Fa• 
rer, lzlanda ve ltkoçyadan reç· 
mektedir. 

Bu h lltı 1 en büyük f aydaı1, 

Avrapaya tayyare röııderilmelİD
deki rüçlükleri ortadao kaldırma· 
11dı•'. Çünkü büyük bombardıma~ 
tıyrarelerl atlantike açafak r•ç• 
yoreada av tayyarelerioi r.emilerle 
rötürmek lazım geliyordu. 

R.,rna ?. ( a.a) - Jurnale ltal
ya razetesi, Akdeniz• rönderi&diii 
reis Razvelt tarahodan bildirilen 

Amerikan filoıandao babı eder
ken, bonuo ıu cihetleri iıbat etti· 

iini yazıyor: • 
ı - lıd Angloıaktoo impara· 

torluta Alı.denize askeri hareket· 

ler bakımından bilyilk bir ehemmi 
yet veriyor. 

2 - lorliz filoıu aiır kayıp· 
lara utramlf ve Am•lkan yardı· 
mını lıtemet• mecbar laalmlfhr· 

Llsbon 2 (La) - Loadra rad• 
yoıanun bildlrditioe . röre . s.. 
Nazer çıkarılm11! olan lnıilil 
kuvvetlerinin kumandanı Almanlar 
tarahndan eılr edllmlftJr. 

Laşyo'nun zaptından 
sonra 

Ranron'dan başlayarak Man. 
dalay ve Lqjo' dıo reçeo m .. har 
8irmanJ• yola artık lrapaoanı bo· 
looayor. 

Ba yoloo kapaoma11 üzerine 
Çin• nasıl malzeme yetiftirilecefi 
Raueltteo ıorulmq, Amerika cam
harreİll yardımıo batkı bir yoldan 
yapılmakta balundu(unu, bu yolan 
ask•i bir sır olduğuna söylemiştir. 

-laponlar 
Mandala'yı 

aldılar 

Londra 2 ( a. a. ) _ Royter 
aiao11nın aıkeri yaz.arı Analfst'in 
mütalaa!lı: 

«Blrmanyadan Londraya gelea 
haberler vaziyetin nezaketini h .. 
lirtmekte devam ediyor. 811 bıbw. 
lere röre, Japonlar Mandalay ve 
civarıudıki lniili:ı • Çin kuvuetle. 

riııi iki ataı arasında bırakmak 
lç'n Laşyo'dan cenuba doira JÖ. 

rüyorlar. Mihver kavnald ımodan 
çık.an bir bab~re göre, lnrilia 

kuvvetleri Hiod:stin hududuna 
doiru çekilmektedir. Buna teyi 

Japonlar Hiodiıtaoa 50 kilo. 
metre kadar yaklaımışlardır. Hiad 
koorre partiıl bir toplantı yıp•· 

rak jıpon iıtlllıına karıı mukave 
meti kararlqtarmııtar. Ba karar, 

4 muhalif reye karı ı 176 reyle 
verilmiıtir. 

Jıponlar, birial FUpio adaları, 
dii•ri Birnaanya olmak Gzere iki 

c•pbede taarnı hareketlerine de 
va• ediyorlar. Yeni fioede de 
muharebeler vaka balmalLtadar. 

J•poolar Luzoo adaııoa, Ko
rerldor müıteıoa, tema.... iftal· 
leri altına alm11larsa da FHplo ada· 

laranıo temımıoa blkim olamam•ı· 
tardır. Japonlar banları ele reçlr· 
mek için ba adalara karıı yenl re· 
ol hareketlerde büaoa,orlar. 

Y •l Delhi 2 (e.a) - G....,al 
l Alek11ı•!m ••ria«Wd kal'aı.an, 

Melktela'dan ricadan e1aallada 
Drhb kuvvetler adetablr seci tet· 
kd ederek onları pek t..u ..,..t. 
te kora•qtar. Geeeralia uk-'eri: 
,ı..u Mandala, ....... Qa "•"
vetlerlrıla tatdata cepbeye ta.ti.. 

Mareşal 
Peten 
Fransız ifçilerine 
hitaben bir nutuk 

söyledi 
Piyerı 2 (a.a) - Marepl P•· 

tea . d&a Piyein belediye biauıoan 
balkoaaadao AnHataa H · Deo~ · 
qın Frao11z memleketleri · iKll• 
rlne bir natak ıöylemlt ve ba,na
tak radyo ile ueıreclilmiıtir. 

Marepl, balidaa öne• Sent 
Etyeodekl oatkuda H İf beyan• 
n"m•inde verdifi direktifleri batar 
latmq ve bu b~yannam•oio tatbi 
kında berkesin ifblrliti yapmuını 

iatemiftir. 

Bir belçlk• tabrlk••ınd• 
pati••• 

Br&Uel 2 (La) - DahWye na· 

Bir manga 
yolu kesildi 

Japon askerleri 
Hindistana 50 ki
metre mesafede 

yeni mevzilerine yerl~miftir. Ay· 
raca kllçllk bir Çin ord•ıu na Taung 
ri ve Laaleo aruında hareketlere 
devam ediyor. Fakat ba ordanan 
Çankinr'l• mavasalası keailmiştir. 

Zira J ıponlar Laıyo'ya kadar ile 
rilemekle Luıleol rerlde barıkmıı· 
lar ve Çankinr'. rlden yola işfal 
etmiflerdir. 

Tokyo 2 (a.a) - Umumi ja 
pon kararri.bı, Birmaoyada Man• 
dalryıo J91poa kuvvetleri tarafından 
t ... men ele f8Çİrildiğinİ retmen 
Wldiriyor. Tokyonu ukeri kay. 
aaklarmcla ba ltt•lin bGylk ehem· 

. mlyeti bellrtılmekde ve hareketle
rin tas bir ma.,affaklyetle aetic .. 
leedltl .,. J apoa lutalanoın bir 
Uç hafta '91ade 800 kilometre 
ilerleclltl kaydolun .. ktadar. japoa. 

eden blr bab!)r gelmemiı olmak 

b~raber böyle bir çekilme ibti 

dışında d~iildir. Her ne ka 

müttefık '-avvetler burada çe 

me hareketini kolaylaştıracak elv 

rişli yol1ar bıılamayacaklarsa 

düşman da ayni zorlukla karşıla 
şacaktır. ~ 

Y ~ni Dehli 2 ( a. &. ) - R 

men bildirildiğine röre, Amerik 
uçak lan Rangın'u b :>mbılamııtar. 

Çunkinr 2 (a.a )-Uoited pr 
Birmanyada harekitta balana 

Japonlar, Çin hududondao H 

kilometre mesafede balunayorlu. 

Yeni Delbl 2 (a.a.) - T.bl. 

lrravadl'oin pmil klyttıadaki lo 
Uz rerl çekilm .. i memnuniyet • 
rici bir şekilde devam etmeld 

Kilçilk bir j ıpon mllfreseıl M 

vaya baıkan t .. ebbllıllnde bal 
muı•a da, yeail...,ttir. 

Şundan Bundan 

Geçim Apartmanı 
Bu ... sizde de bir ev aahibi olmak, hele bir apartmanın a 

tarını cebl.tizde teıımak merak ve zevki varmıdır? Acaba 
iki fllıalilk r•çlci dl1nyıdı, hayatan iyi ve kötO, meıot ve ııtıraph bin 
tllrıG bay ve baya içinde, güzel tanzim edılmiş, konforlu bir eve ta 

olmak veya da Qç dört katlı, yedi selci:ı daireli bir ıputmanın bir el 
lreılnde yerleştrek dıier dairelerinin kabarık ve bol icarlariyle d6nya 
karıılımtk kim istemez? Bilhasıa Adanada çiftci olopda bono rllnl 
borç taksitlerini heyecanla beklemekten, alacaklısına reverans yapmak 
ve dil dökmekten atabı ve ıioirleri rerginleıaıiı olanlar ara11oda bö 
bir rahathtı iıtemiyecek olan kim bulunabilir? Evet banu herkes it 
Konfora, rabatl•iı aevmi1en balonm.u. Hf pimiz, ben sen ve nihayet 
ba ribi talihliler arasana katalmığı çok arzu ederiz. Fakat iş Y 
arza etmekle bitermi? Zaten bu dünyada h~r ir.san ıonra lntonlar 
d.ba sonra milletler her istediklerini bol;alar her ~rzalarrnı yerloe 
tirebilHlerdi, dün tarihte, barüo hadiseler k

0

arıııında tabit oldu 
korkunç ve kanla baiatmalara biç lüzanı kalırmıydı? la 

Banan için bazen tatla ve avutucu hayaller, h,,le ıövJe uman 
röoül t .. eWtioe o kadar fayda11 oluyor ki iaııao bir•j bile h~d k 
dilini bira:ıcık olsan, dinleodirm•ğe imkio 

1

baa.bitir."i ı.İ1an btıç 
gllael çiçek~ bir evin weya da ş ı ban• kötklio. et,: .:.n!er bi: .,~';: d 
ıpart~anıo ooünde durarak. bayalbanesind• 0~~. dairelerini buıph 
ı•k bar ev yaptırmak, bir apartmanın katlarıoJ F L t i 1 t ırebi iyor. ar.a ı z ı er 
ıarette tarı:ılm ederek pek ili vakıt i'.•Ç 

bana vakıt Öld\lrebillyorda deyebillrli:•~ arkadaşımla geçen filo biz 
lıte ben ve benden daba ,..,.~· a-:nolılls, sanki zoraki 111nma 

böyle birşey yıpbk. Ankarall10 

1 ... bi~ hava içinde Yeaiıehlrde birli 
ba l • 11 balat 11 

Hindistan teslim 
olmıyacaktır ! 

zsrbtıom reami bir teblifine r6re, 

Belçlkada Llabarı eyaletinde T ... 

aeaderloo kimya maddeleri fahri· 

kuında bir patlama olmuı patla
mada 200 kiti ölmGf bin kişi · de 
yaralanm11tar. Yaralılardan 300 ü 
hastanelere kaldmlmışhr. Patlama. 

dan aonra bemeo derhal, Alman 
orduana menıup blrlilr.lerle f abri• 

• ıyan yara ranef • yarı aoınde daruyor, kih bir apartmanın ml 
dolqıyordak. Klb t• e.IV biz bnnlara bakarak kendi kendimize • 
tanını tetkik ediyorclmk. projeleri taıarliyorduk. Ne olacak, para ver 
takbel ev ve apart_..kereıt• v• demire ihtiyaç duymadıktan sonra 

· d•kteo, kiremit, k~ rtJll•ll ııyuız köşk ve ev yaptırmaktan dıba 
kanın huıaıi kurtarma ekipleri, fa- i'ilnd• bir d~aila•8:':. öyle y•pbk. Atatürk bulvarının henOz boı 
aliyete reçmiıHr. Belçika · ve ıi· · lay ne var kı? ... bibiPin akla ıışkmhk verecek fiyatını az büldutu i 
mal Frıota aıkert idar .. i rei..J •lf• yahot ta .:ii bir yerine göolümüıüo iıtedığl, kafanıııın ışle 

Allahabad 2 (a.a) - United 

Pren: . 
H'nd ko"'greıl reisl Azad, dün 

barada aöyledıii bir natakta de-

miıtir ki: .. 
Japon veya~ut Almaa ~ldırış· 

· calarla ifbirliii . yapmıytcığız ve 
onlar1 sllkGtlı ~ ka~mıyicıtız, 
Hindistan, teslim olmıyacaktır. Şe· · 
refle ölecejia. Efendi defiıtirmek. 
tea iH her ,.,e katluacatız. 

lasUtenye U'fl it~lrlilt ,.,. 

Reeder salahiyetli Belçika makam· ,.tı.ak =ti• bir apartman yaptmverdik her şcıyl, temeli çatıı• 
ları ile birUkte, kurtarma ve . yar- ıeldl v• peaçerelerl ve nihayet sıvası ve badanası kısa bir ~amanda 
dun faaliyetini blr kat daha arttır· p~İ. fakat ıimdi sıra apartmana bir ad bulmPğa gelmiıti. Ve 

:.,. 90 zora da ba oldu. Akhmııdım bir çok isimler b'r seri hali 

~·m~ıı~hllr!l!I. !!!I!!!-----~•!!!!!"'!~~- teldl pçti. B~olardan bir kaç danesi zihnlmiıe tııkıldı ka'dı. A 
'!5= L _

1 
·-timis detl:: •• ıcte biç biritl Sıhb,ye veklletinden Cebeciye g den yol ilıerindr ki 1-' 

mama• ~y.._ _..k epartmlnm adı kadar hoıamaıa ıitmedi. Çünkü b11 adam en do 
dir. 22 1ıldı~ ifblrllti :::.. t•C• balmq, •• iyisini seçmlf ve apartmaoıo1n adını da «Geçi• •_,_ 
llıaietlmid rUteffy• tblk ed•· koymaıtu, •I' rlbe. •ttik. B• .ıy ... ıl ta • 

cetb· 



BUGÔN 

ASKERLİK 

11942 ilkbaharının en ga
an sürprizi ne olabilir? 

LPOLITIKA 1 

İngiliz parti sis-
teminde devrim 

Y A Z A N L ondradan 
bildirildi · 

A. Ş. 
ESMER 

Polislere tayin 
bedeli verilecek 

~ -:r.r-. 

Bir koç gün Biz, önümüzdeki harp 
Eker Almanlar 1 

ğirıe gö·e, SOD 

birkaç gün için• 
de yapıJan iki seçimde partilerin 
nomzetleri mağlGp olmuşlar ve 
bıınların ye•ioe müıta~il namzet 
ler kıız.ınmışlardır. Gerçi parti 
te~kilatlaranıo kuvvetli ve teıirli 

yardımlarına rafmen, arada ııra· 
da müstaldl namzetlerin seçim· 
lerde kuandıkları vakıydi. Fakat 
tızunca:bir müddettenberi, lngiliz 
ara seçimlerinde parti namzetle 
rini~ ka~anmaları ideta itfüna 
t~şkiJ etmekte ve umumi kaide 
olarak mü.takil namzetler kazan· 
maktaclırla ... Bu cidden iiıeriade 
dllrulacak bir meseledir. Ve in· 
giltere'de parti . sisteminin harp· 
ten sonra bir devrim geçlrece· 
tioe açık bir delildir Esasen bu, 
başka delil ve emareleriyle de 
görülmü, ve se:ıilmiş olan bir 
vnziyetti. 

ev\•el Anado. harekatında Alman Volgaya doğru 

lıı ajansının Ber· hedeflerini Sovyetlerin ortadan kaldırılması 
kadar ve hatta ondan daha mühim olarak 
Kafkas ve Ortaşark petrollarının ele geçiril
mesi olarak görüyoruz. 

başhyacak hııreket 

lerde nıu vaff ak 

olar da Sovyet 

Jerin Kaf k:ısya ile 

irtibalmı keserler 

____ Hazırlanan kanun projesi-___ ..... , 
- BüyUk Millet Meclisinde -

lin muhabirinin 

ıönderdiii bir 
tel~rafta şöyle 

deniyordu: Bu ilk· 
baharda esas ha 
rekit sahnesi Şark cephesi olı:ııak· 
ta devam etmekle beraber 1942 
iJkbl harının <la sürprizler sakladığı 
tahmin olonmaktadır. 

Filhakika h a r p başlayalı 
her ilkbah"rda Almanl:arın ekseri· 
ya birden fazla sürprizleı ile dünya 

şaşalam:ıktadır . 
1940 ilkbııharacıda, Dıınımarka 

ve Norveç işgalleri ve bundan bir 
müddet sonra da Hollanda, Belçi· 

~ ita ve Fransaya hücumla karşıhış. 
tık. 

1941 ilkbabarmda Balkanlar 
ve Girit adasının işgallerine şahit 
olduk. ArkHından da Rusya seferi 
bqladı. Bu itibarla 1942 ilkbaba
nnda da sürprizler beklemek yan· 
hş o'maz 

Avrapada lliiaıaşallah işral e· 
dilmedilt yer pek kalmadıiı için 
baralarda ~ürpriz denecek bir ha
reket beklenemez. ltkbaharda Sov· 
1et R111yaya saldırım da bir emri 
tabiidir, ıürpriz adı verilemez. O 
halde bir sürpriz mevzoubahs ise 
ba ancak Akdeni:ıde ve Şimali Af 
rikada olabilir. Esasen şo kadar 
aydanberidir Akdenize büyük hava 
kuvvetleri yıj'arak boyuna Şimali 
Afrika ya kuvvet reçiren ve Akde· 
oi7. adalarına kuvvet yıidaiı söyle-

1 nen Mıhverin ilkbaharla beraber 

1 ~ buralarda sakin ve sakit duracağı 
nı da pek akıl almıyor. Maltaya 

' fa11la11z bombardımanlar sakin dar. 
mık için yapılamıyacatı ıibi mare 
pi Keoıtrliol''io hava ordosa da 
Akdeniz ve Şımali Afrikaya istira·:

hat için retirilemez, 
Ba ıebepteo bir zamanın biraz 

reçer ribi olmasına raimeo Kaf • 
kaslar, Libya ve Akdeniz adala•ın-

1 dan bir anda bqlayacak ve Kaf. 
kaı ve Yakın Şark petrol sahala-

1 rını hedef tutacak kombine bir ha· 
reketten dalma şüphe etmekteyiz. 
1942 ilkbaharının en yaman sllrp· 
rizi bu olabilir. 

Bana karşı böyle bir hareke· 
tin zaman ve mekan itibarile bir· 

l •ettirilmeıindeki rüçlükler ve haıtii 
imkinaız.lıklar Heri ıilrülıthilir. Fa• 

1 
kat biraz daha esa1lıca tetkik edi· 
lirse l'Üçlüklere raimeo böyle bir 
hareketin tatbik kabiliyetini haiz 
oldaiu ve bele kat'i neticeyi al· 
mak için en keıtirme yol oldaj'un· 
da ıüphe kalmaz. 

Zaman, harekat için el-
veriifidir. ---------Evveli zamanı dü1ünelim: Şi-

mali Afrikada Mayıs sonuna 
kadar pekiili hareket yapılabilir. 
Rommel logilizlere karşı ilk mu· 
yaffakiyctini reçen senenin Nisan 

ayında kazanmıştı. Buna karşılık 
reneral Vavell ilk büyük zırhlı 
hücum.ınu Halfaya boiazma 
karşı Haziranm soolarma doğru 

Şlı Demek ki Şimali Af. 
yapını . • 
rikada Mıtymn nihayetine ve halli 

Haziranın on beşine kadar pekit& 
hareket yapılabilir. Bu hareketle 

mll~tareken Akdeniz ııdalarındau 
Kıbm ve Sariyoye karşı yapılacak 
hareket için ise Haziranın sonları 
dahi reç değildir. 

Makin itibarile blrJiie relin 
ce; vikıa Libya ile Kafkatlar arll· 

t 11nda muazzam metaf eler mevcut. 
tar. Fakat her iki taraftan l'ele· 

ı cek saldırımı karıılayacak olan 
kavvetler moanendir. Evveli Sov· 
yet cenap orduıo ve bunun Vol· 
gaya kadar çekilmesi takdirinde 
Orta Ş:ırlr. laıiUz ordusu. 

Orta şark lngiliz ordusu ..,_...,....,,. --...__._.,,, __ 
nasıl bertaraf edilebilir? 

Ş imdi Almaular için mOblm 
olan mesele Orta Şark 

petrol tabalarıaı vı Mıım maha· 

General Ro,,,mel 

faza edecek olan bu orduya telt 
iştihmetten detll müteaddit ook· 
talıırdao saldırmak ve ona daiı 

oık bir halde mağlGp etmeğe ça· 
lışmaktır. Eo aşağı üç istikamet, 

yani Kafkas, Mııır ve Suriye istika 
metleri ba ilkbaharın ortasında veya 

sonuna doiru başlayac3k bu kom

biye hareketin saldırım hedefleri 

olabilir. Hem Frıın11zlar ile iıbirliii 
daha ileri ıötOriilerek Altdenizde 

Mihver donanması bir parça daha 
t:ıltviye edileblline bu hareketlere 
yaluoda l'lriıileceiiae yüzde yüz 
ihtimal vermek kabildir. 

Hatti lnrllialerin de ba çeıit 
bir harekete kartı tedt.ir almakla 
ve tahkimat yapmakla meırul ol 
duklarmı bir çok haberlerden istid
lal edlyoruL Meteli IOn rilnlerde 
Raıyadaki Polonya kuvvetlerinin 
lrana getirllmeıl huıoıandaki haber 
bo düıü.ıce ilt yakinen allkahdır. 

Bir mahkOm Jandarm• 
etinden ·k_açtı 

Ankara 2 _(Hasaıi mahablrımiz· 
deo)- Bir hayır cemiyetinde arka· 

dışlarile beraber 45000 lira kadar 

yaphiı bir aaiiıtimalden dolayı 14 
sone ağır hapiı ve para cezaıma 

mbkOm edilen mezkOr cemiyet ma· 

hasebe memurlarından Şem1ettio 

Karamızrak, diılerinden mttzdarip 

olduğunu ve hHuıi doktoruna ıi

deceiini ıöyliyerek bir iki d.efa 

hastahaneye ridip relmiş ve bun· 

dao bir kaç fÜn evvel yioe hai

tahaneye bir jandarma ile ıittiii 

turada kıçmııtır. Jandarma eri 

Bahri Mert tevkif edilmiştir. Zabıta 

Şemsettinin izi üzerindedir. 

ıe o vakit cenup· 
ta hlacak Sovyet birliL lerini ge· 
riltre çekerek lrak'ı müdafaa et· 
tirmelc güçtür: Bu'olH agleb.i ihti· 
mal Kafkaslara karşı yapılacak 
ta:.o:yilı: kar' smda Hazer ılerizinin 
doğuıuaa çekilerek Kızılor<lu ile 
birl~şmeğe çahşncaklardır. işte o 
vakit logilizlerin besleyecekleri Po· 
lonyo ordusu Şimali . frandan itiba· 
ren lrelc ve lran petrol sahaları· 
nın müdafaarııada lngilizlerle işbir · 
liği yapabilir vo bu kombine ha· 
rokete karşı koy~cak ordunun do
ğu . kanadını teşkil ederler. 

lrak'm şimalindeki tahkimat 
B u makıatla lrak'm şima· 

linde mühim tahkiınat ya· 
pıldığıoı da bizzat İngilizler ilin 
etti. 

Hlllua biz öaUmür.deki harp 

barelıı.itanda Alman hedeflerini Sov· 

yetlerin ortadan kaldırılmasa kadar 

ve hattn ondan dah;ı mühim ola

rak Kafkas ve Oıta Şark· petro!. 
larının esle geçirilmesi olarak gö 
rJyoruz. Çünkü bu ~oretle yalnız 

Sovyet meselesi deiil eski dünya· . 

ya hakimiyet do halledilmiş olacak· 

tar. Bıı da her şeyden evvet·yuka

rıda tavsif ettiğimiz kombine hare· 
ketle k~bildir. 

Çok tekrar ettik vo fakat 

tekrarında yine de fayda ıörüyo· 

roz: Modern ordular bir motöre 

benzetilebilir. Ba motörll silindir 

bloklarını parçalamak ıuretil~ de 

dordarmak kabildir. 'Fnkat bu ha· 

reket tarza çok kavvet israf ettirir. 

M<"törün dardaralması için en lc:o. 

lay o~ul benzin maılaionu tıka· 
maktır. 

\Çocuk esirgeme kurumu 
yeni idare heyeti 
Çocuk esirreme kurumu mer

kez fdare heyeti dün parti ıalo· 
nanda ilk t~plantısını yapmış ve 
reisliğe Mehmet Soytürk reis ve
killii'ine Tevfik Sezen, veznedarla 
ğa Haluıi GüllGotla, muhasipliğe 
Ali Rıza Akdağ, katiplire Fiki-i 
Aydın 1eçilmiştir. 

Nahire · te9kllAtı 
ta~vlre •dlllror 

Ankara (Hoıuıi) - Yakında 
Bllyük Millet meclisinde · Dahiliye 
V ekiletioce hazırlanan ve Nabiye 
teşkilitımızın takviyeıi, Devlet o. 
toritesloin köylere kadar nüfuz 
etmesi ve reolş arazili nahiyeleri 
mi:ıi daha darlatarak faydalı halft 
getirmek maksadını güden kavun 
layihası müzakere edilecektir. 

·-----------

Bilindiii fibi , lnrllterenin 
devlet reiimi, siyaıi partilere da 
yanmalı.tadır. 1914 harbinden ev· 
vel ild siyasi parti, muhafaukir· 
lar ve liberaller, sara ile lngilte• 
re'yi idare ederlerdi. F1tkat 1914 
harbi i~çl partiıinin üçüncü bir 
parti olarak kuvvetle belirmesine 
yol açtı. Doğrasa işçi partili, 1914 
h a r b i n d e a ç o k evvel 
kurulmuştu. Fa\tat lagiltere'nlo 
politika hayatında mühim rol oy· 
aıyacak bir kuvvet ifade etmi· 
yordu . işçi partisi ancak 1914 
harbioden sonra kuvvetlendi. Şu 
var ki logilterenin parti sistemi 
üçüncü bir partiyi hazmedemedi· 
(inde11, liberal parti tasfiye edildi, 
Burada izahı uzun süren ıe!>ep 
lerle, bir kısım liberaller işçi par 
ltsine bir kıı1m liberaller de mu 
bafazakir partisine geçtiler. Ve 
reımi liberal parlİIİnin mevcuda 
pelt ziyade azaldı. Liberal partiıi, 
1914 harbinden evvelki isçi pıır 
tisinin vaziyetine dii~tü. Ve mey
danda biri rn•bafnakir, öteki de 
lşçi olmak üzere baş!ıca iki parti 
kaldı. işçi partili bir kaç defa 
llttıdara eline almıy" mnvaffak 
oldu F akak .polıtikıı manevra
larında çok daha usta olan mu 
bafazakirlarıa karş111t1da i'çiler 
uzun :zaman iktidarı muhaf .ıza 
edemediler. Hük.Qmet muhafaze· 
ldlrlar tarafmdan kurnldu. Ve ni 
hayet 1931 buhranı relip çattık
tan sonra, lngilterede «milli birlik• 
hükOmeli kuruldu. 

Bu hükOmet hskikııtte milli 
birlik adı altında muhafıszakirla· 
rın lıükOmetiydi. Nıısıl k.i lıülı.ıl

metin bu rengi yavaş yavaş be· 
lirmiye başladı: iıçi partisinin 
lideri olup da milli birlik hükıl 

metinin başvekili olan ıMac Do 
oald ö'üoct-, yerine koyu maha 
fazalrir Bııldvin reçti. 

Pttava konferan11 üzerine 
iiberaller birlik hüktlmetindea çe
kildiler. HükOmete rlrmiyen işçi 
partiıi rittikçe kuvvetlendi. logil
tere tekrar bir parti ıiıtemlne 
doğru gidiyor ribiydi • Ancak 
harp, bütün ba ıistemi yıkacak 
gibi görünmektedir. Gerçi harp 

[ Devamı UçllncUde] 

u Tarihi Roman : 27 I ZINDIKLAR 

Ankara 2 ( Huıusi) - Emniyet omum müdürlütü ile gümrük 
muhafaza ve muameln sınıfı teıkilitı hakkıoda hazırlan nış olıO 
bir kanunn projeıi Büyük Millet Meclisi umumi heyet ründemine :ılıo• 

mıştır. 

Bu proj" ile, yokar1da ıaydaj-ım devlet memurlarına, ordu rueıısup
larında olduğu gibi maaılarından gayri birer tayın bedeli verilmesi ka• 
nunlaıtırılmaktadır. 

HükQmet, buna neden lüzum görmüş oldoronu, p-ojenin rerekçe
sinJe şu suretle izah etmektedir: 

« Şimdiki ribi fevl.:alide hallerde veya seferberlikte emniyet teşld• 
lata mensupları, tabii zamaoiara nazaran yeni ve mühim işleri başarmalı. 
vıızifesini Üzerlerine almışlardır. Bu vazifelerin layıkıyle ifa edilebilmr-' 
rmniyet menıoplarının geceJi ğündüzlü iş1erinin başında kalmalımnıl 
icab · ttifmekte oldoiu gibi gene abvaldeki fevkaladelik dolayısllc, eır 
niyet teşkilitı kanununun Vekaletimize verdiği salihiyeta binaen b• 
teşkilii menıopları gertğine göre memuriyet yerlerinden başka yerlerf 
sık sık gönderilmek suretile çah~maktadırlar. 

Bu hal almakta oldukları ma· -------------
aşlarının bir kısmını kendilerine 
ve diğer kısmını da ailelerine ayır· 
malarıaı icabettirme\cte ve bu yüz· 
den rerel kendileri ve ı-ereltse 

aileleri reçlm husunda ciddi müş 
küliita uiramaktadırlar. 

Eıaseo mllşlr.111 bulunan ve fev
kallde bedeni yorl'anluğanu ica· 
bettiren vazifeleri dolayıs'yle tam 
gıda lllmak mecburiyetinde bulunan 
emniyet mensuplarının umumi em 
niyet ve asayişin temini işini bu. 
günkü doruma uvgua bir surette 
yapabilmeleri için kendilerinin iktida 
ra lnzomla bulunmalı.tadır. 

4105 sayılı kanon hükümlerin-

den; memleketin iç emniyetini tr 
min eden silAhlı kuvvetlerden bili .. bolanan Jandarma mensapları 
istifade etmiştir. Jandarma gibi 
dun emniyet ye auyıııaı temiııl• 
mükellef diter bir silahla kavt•S 
olan polisin de bu hak ton f aydat.-ı 
dırılması adalet kaidelerine ve hi' 
met icaplerma uyran düşmektedil 

Gerekçede bundan sonra gO' 
rük muhafaza komotanlıiı mutıaf•' 
za ve moamelo smıf ı mensuplar,.
da, gerek hizmetleri aske1i hizdl,a 
kabul edildiii ve rerelc gördükletl 
ağır hizmetlerin kendilerini ba yll' 
dıma lıiyik kıldığı belirtilmektedlt· 

_../ 

Posta telgraf ve telef oa 
ü c r e t ı er i n e z a m 

Ankara - Posta teliraf ve 
telefon ücretleriııe yapılan 21m ka 
rarnamesi mdika iktiran etmiştir. 
Bo yeni ücret karllrnamenln neşrin 
den 15 l'Üıı ıorıra, posta paketleri 
ne ait ilcretler İte bu kararname· 
nin neşrinden yani bu güııden iti 
haren bir ay sonra tatbika geçe· 
cıektir. 

Yeni kararnameye göre mek· 
toplar 7.5 kuruş, kartpostallar 4.5 
kuruş, gazeteler beher elli gram 
ve kesrinden 10 pıra, mevkut ri 
ulelerdeo 10 para, halledilmiş bil 
mece kigıtları, tebrik kartları vo 
salredeo bir baçok kuruş, körlere 
mahıuı kabartma basılmış kitıtlar 
bin rram veya kesrinden 30 para, 
Kültür bakanlı(ınca mek tıeplerde 
okutulan kitaplardan 50 rram ve· 
ya kesrinden 10 para alınacak, 

bonlar ayrıca üçte bir tenzilata ta 
bi rleiildir. Taahhütlü maktu reı 
mi 7.5 karu1, deierli mektuplardan 
5 mektubun idi poıta ücreti vo 
makta taahhüt ücretinden bıışka 
300 karafa kadar deierden 6 ku . 
raş, 300 kuruştan fazlall için be
her y6z kuruştan 30 para alınacak 
hr. Posta ve telgraf havalelerden 

1 
her havale başma malttuao bet" 
kuruş ve havale olunan her lirt' 
dan 20 para ve ayrıca telgraf llC' 
roti almacaktar. 

Postrettant her bir mektllt 
için ayrıca 7 5 kuruş, posta ııboll1 

kutuları için birinci ııa ı f seneli~ 
600 kuruş, aylıiı 60 k11ruş, ikİO 
11nıf kutular seneliği 400, aylıi' 
40, .,üçüncü sınıf kutular seııelil 
200 kuruş ayhiı 20 kuruş. 

Poıta paketleri bir mıot•~ 
:ırasında beher 3 kilo için 21 kf' 
ruı 2 mıtaka için 27 koruş, 3 dl._ 
taka için 33 knroş, dört mınt•~ 
içio 39 ~ uroş, 5 mıntaka için 
kuruş alınacaktır. 

Dahili tayyare ınüraraselatııs' 
gelince alelade posta ücretlerinde' 
başka mektuplar, basılmış kağ ti~ 
ve gazetelerin her yirmi gr.ırıı• 
çin 7.5 knraı, d~ierli veya dri" 
ıiz posta paketlerinden 60 korllf 
almaca~ tır. 

Te1graflara gelince: Dahili ti 
graf için kelime başına 3 ı..u,
mat buat telgrafları 1 kuruş, yı~ 
ram telgrafları 15 karuı, sar 
telgraflardan her suretioi ihtiv• I' 

( Devamı UçllncUde ) 

ÇEViREN ı Semih Uygur 
- Kırda benden daha fa:ılasııoı da 

sora bilinin. Fakat burnca lizımgtlen 
111alGıaatı aldıo. Miufirim. 

Yol&ıa artık Kaydum kanından re
lenler bn an'aneye ria~t etmez mi ol· 
dular? 

eğdi ve idet veçhı!e 
- Hoı roldin efendlat. Çadırıma ba· 

yor ve iııtirahat et dedi. Sonra an'aneye 
tamamen riayet etmiı olmak için Marto· 
nan atman dizrinini tattu. Bundan ıonra 
hizmetçiler atı ahp rötnrdüler. Kadın 
şqkın bir çehre ile çadıra girdi. 

inci pırıltılı ipeklerle işlenmiı olan bu 
nakışlar, dalları blriblrine karıımış çiçek
leri röıteriyordu. Acem kızlarının işlediil 
bu şark itinde sanki onların aalr.io ruh
larının ateıli rüyaları 111kh idi. • 

Ser uzad bir ayı posta üzerine yaıı 

reldi. Mertana yanında yer göJterdl· 

Müıafirler arasında belki on kadar bey var• 

dı. Oaıode efendilcrd~n biraz uzakta k•• 

punun yanına oturmuştu. Arpa pilavı içe· 

risine dojnnmaş koyun, reyik eti, bahk 

ve döyme pilavı ikram ettiler. Buiulan•ll 

tabaklar mlufirlerin önüne yere ko· 

nuyor, her yemekten sonra hizmetcil-' 

leien ibrik getirerek ellerinin yıkanma••· 

nı temin ediyorlardı. 

Kadın batlle lstemiyerek tasdik iıa
rcti yaptıktan aonr• 

- Pekli& biliyonan ki, · ananemize 
sadıkıı. Ôyle ise kendine denk bir ıahip 
arada atına ve Hna yer göstersin ve 
istirahatıoızı temin ehin. 

- Beplm deoılm aenaio ve tenin 
çadırında istirahat etmek iıte10rı11a. Ah. 
mı da tana emanet ediyorum. 

Kadın pnpu:t bir· kere dııha hayretle 

ıüzdOkten •nra bşlarıoı . biraz dahıı 
~bnk . , 

- Benim kim oldaiama biliyormuso~? 
Marton Hkin bir lisanla 

- Keaa kralın kızı11n. Diye ce\lap 
verdi. 

Banan herine Sensad hafifce befıaı 

O.node Papaza takibettl. ihtiyar kır 
halkanın idetini çok iyi biliyordu. Miıafir 
bııluudukluı mUddetçe fevkaliHe izıet ik 
ram fÖreceklerdi. Fakat boradan ııyrıl· 
dıkt.'lo sonra ele reçerler1e derilftrini 

dahi yüzebllirler ve bundan ötQrü an'ane· 
ı.,rine kar,, relmiş olmazlardı. l ltisi de 
bir çok odaları ihtiva eden çadıra gir
mişlerdi. Bir mGddet borada iıtirahat et· 
tikten sonra yan odanın perde kapısı 
açıldı. Ve lombardiyah bir kadın gllleç 
bir çehre ile sofranın hazır oldojıına 

, bildirdi. 

Girdikleri · oda hakiki bUytlk bir ıa· 
londa. Yere bqtanbaıa balılar terllmiş, 
çabalarla kaplanmıı davarları fevkalade 

rlbel renk renk nakltlarla ıüalenmlfti. 

Çadırların davarlarında büyük Tonu· 
2oba orallarınıa hatıra olarak saklanan 
ıilibları ve Bf'ıenyölerin fil dişinden ya· 

oılm•ı bllyük. makaddeı harp boraıu asılı 
idi. l ıd cariyenin bir kordonla çekip ara~ 
ladıklara dış kapıdan muazzam ajaç göv 
deleri ve glln ışığanda aiaran sonıaz 

çadır dizileri görOnüyorda. Dl1varlara 

vuran bu ıııklarla buradaki nakışlar par· 
layor ve alev alev yanıyordu. 

Biraz ıonra Seruzad içeri rlrdi. Kır· 
lar kadına Edirne ipekliıinden bir elblte 

geymişti Edlrneni!l o umanlar pek meş· 
har olan ipeklileri meıafenin pek uzak ve· 

saitin noksan olma11oa raimeo 891'e kır· 
larınıa kadar gelebiliyordu. Kırlar kadını 
belini geniş bir kemerle sıkmıştı. Kalak· 
larana kOpeler kollarına bilezikler tak ... L 

Altın saçlı lta1yan kıza boru ıe~Jiııd• 
büyük bir taa getirdi. lçeriııini arzına k•" 

dar şarapla doldurduktan sonra hanımıo• 

verdi. Serazad bir kaç yudum lçtikt•11 

sonra Martona verdi. p.tpas nezaket.., 

tua dadaklarıuı driirdikten ıonra yanııt· 

dakine devretti. Tas tekrnr Serasad•11 

eline reldiii zaman kapanun eıijinde o• 

turan Omode ıiayet etti 

-Dnuu Var-
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Horoza Destan 
Nap:>leoo, horozu, sevmnın ş. « u re 111. . G"b l''·ten hoş,anır, 
çöplükte eşioirl Ben güneşe göıüoü k11pmadao .bııka~ 
kartalı beğeniria;l:ıt Dermiş ve iuıparator oldugu :ıı 

n:ıan Fransız armasına horoz yerine lcartal resmi ltoydurmuş. aoı· 
Dün Beşi~ta4taki azııo horozun vukuatı, bir çok moseleJ~rde Y tti. 

lan İmparatorun horoz ve kartal bahıiode de yan ıldığını bana ı1ba!;,0z Meier horoz öyle dişilerinin arasında kanat süpürerek, JiJ•,şinen 
Yere böbürlenerek kendi ilemiode yaşıyan ve kendi çöplOJUodde •

1 

dem· 
._. d • 'l • O d ı- 1 l" " horozlan '1 lhın bir hayvan erı mış.. oun a uıam n uzumsuz kin onu 

ler olurmuş. Bu horozlanmanın sapıırtıısını viranede oyoıya 0 çoca 
kurtarmıya l'elen babaıına sormalı. k ~oca ada· 

Çocuğ'uo kendini nıüdafaa edememe.ti n;,yse ... fakat 0~ 
mın karakola rldip: 

- Davacıyım beni horoz dövdü: S lı eşkiya ara1ında 
Diye şikayet etmesi hayli gülilnç bir vaksdır. b •Y~abadayının şöhre. 

«Çakıcı» nasıl nam verdlyıe horoz ifeminde doLn u e bahr~den bnh· 
f h f kfl leD au1De9 ' T ı er tara a yayılac'lll Hem cinsleri :::elı:ler. Artık üıtüno yapılan 
çeye, damdan dama kahraman destanmı 
tütkülor: 

Horozumu aşırdılar 
D\mdan dama kaçırdılar. 
Suyuna - piliv piıirdiler 
Hırıiya da benim çil boroznm? . 
Şeklinde söylenerek ona maılom mevkiinde göstermiyecek belim 
Çil horoz narayı atdı 
Baba otlu önüne katdı 
Sonra bıçaim altma yatdı 
Çöplük kahramanı çil horozum! 

Şeklinde - ı L • Q 
ıoy enecedır. • lılim tarihinde çün· Horoınn adama ıalması olaran valı:adır. Hatta . bir horuz 

cü hılif e O unanın og· lu Abdullah iki yaşındayken yüzüne b l 
vur k "l" -ne ıe ep o· •

11
1 ve lllıhauır.uou aözünden beynine işletere 0 umu nıoıhır. 6 

, 0 .. 

1

::~·t~.ı. ••k kayoaıhii• içön havyanla" söyleten büyü; ıal•l~«~~
nıon R aı ar. bir •evtd vermiılerdit. Fransız şairi Edmond ostao ." 
P• ostan) Cbaotecler (Şantlder) adlı sırf horoz hakkında manzum bır ıyes Ytımışhr. 

Horoz atalar •Ör.ünde ite d' . d çolt bahsettirmiıtir: •ihtiyar ol sanı da 2önlüm taıedirt) o· nl ısın hen "I •· - ü çöplükte kal-mıştı. derler. •yen ere « oı 0% o ma ... , ro.z 

«V :Horoz öttü, dava bittila «Horozu çolt olan yerde sabah geç olur.» 
a ıts~z ~hın horozuıı beşını keserler» meseleleri en güzellerindendir. 

1 . ~ıkılerıa yine mesel olorak betenmedilderino «horoz akıllı> deme• erıoın pek 1 • 1 d • . .. 
8. l ogru o ına ıa-ını şu fıkra ile hükmedebılıram: 

t « ır derebeyi konaiının a\•lusunda tüne~ to bailı olan şahin, horoz11 aan etıniş: 

k 1- Ne vefasız hayvansıııl Yumuttadao çıktığın ründeobori sana ba-B~r ar, ylyeceiini, içecej'ini verirler seni dişilrinin arasına koyuverirltr •• 
oyle old • h ' - l · · ı.: uaru alde sahibini görünce kaçanın. Beni tutarlar, &'OZ erıma 

dlparlar, karnınu acıktırırlar bu cefaya raimen ne zamaa beoi bir • vın 1!rkas od b '- 1 . . • 
H 

1 

• ıra.-sa ar tutar efendıme retirırım. 
oro.z rülnıüş: 

1 - Siı, deoıiş, şişe sııplıınmış 
ere saplanıp ateşe püryıın edilen şahin kebabı görmemişsiniz. Ben şiş 

DO horozlar fÖrmüıümf 

• Hitler -Musolini 
buluşması 

Hitler Mu YAZAN 
NECMEDDIN s~li~'inin, adı 

8 ADAK r!zlı toto lan ·-------.1 bır yerde bu. 
lu4tuklara bildiriliyor. Bu görüome 
sonunda - her zamaııki ribi _ ı 
yuılan tebliii henüz görmediiimiz 
için iki Mıhver oefinio neler kona, 
taklarını bilmiyoruz. Esasen bu teb 
lirler, hiç dei~aıeyen basma ka. 
lap anlatımlardan ibarettir, her za. 
ınan ve htr yarde «tam bir dü~ün 
ce birlığini» belirtir. Demokrasile · 
rin teraine olarak Mihver devlet 
adaınlıırında konuşulanı ve yapıla· 
cağı riıli tutmak, şimdiye kadar 
hiç ak1aınıyan bir usuldür. 

Hitlerle Muıolini ba aralık ni 
çin buluşmuş ve ne \conoşmaı o· 
labilirlısr? 

Almanya Devlet Rei!i, bütün 
tneınl' t' 
. l 'Y

0 1 ür.erino alarak büyük 
ış er görnıcy k • b' 
d e arnr vermış ır a · 
.aın. sırıttıle, R"'icbstar Meclisinden 

f•nıdıye kııd 
1
. _ 

ar e ındo rorınokten 
Ç•ldndiii erı . • . • • 
led' 8 _ renış selahıyotlerı JI • 
~ I, Oyle bir bareketcı fİr&Jmodea 
Obce, Ruayad ._ .• 
yardı . • s;endısıne az çok 

Ilı etmıı ve d h d 
olan llıllttefilıt a a a edecek 
rllşüp dan··-· lllemt~ket fefilo rö 

Jı lttıfak 1 ve dostluk fart arına 
nez.keti 

muş olınaıı •kla • lne 0 Yrua bul 
.e en 'lL tir. 1 ~ ıebep. 

ltalyanın, içerde 
çok ıılnub çelttiti •ar ve dıt.rda 

• llntaa., 
çirdiii ıu rllnlerde Hitlerin t.i ~--
liui ile buluşması iş bak "••o 

kıl 1 ' ı••nclaıı ıerc o duta kadar ü.züotG i 
deki dosta kuvvet, cesaret ver!~~ 
v

6 
onuo, moaıleketlııdekl yerini 

8•ilamla~tırmak için değerli sayıt. 
ını4 ola bilir, 

Bı psikolojik gÖtteri dışında 
~uluştaanın, iki devleti" birlikte 

•roketini llrilendiren sebepleri de 
Olabilir. 

Ea batta R ... ,. harbi var, AJ 

( Tan'dan ) 

manya öoUmüzdeki haftalar içinde 
Raı cepheıiııde akına başlıyacak. 
lir. Öteki Mihvercilor ribi ltalya. 
dan da ba sefer daha reniş öJçü
de yardım iıtediii meydandadır. 
Ancık, yepyeni bir meıl'le olma• 
yan bu yardımın şekli çoktan ka 
rarlı~tırılmış olmalıdır. Hitlerin, bu 
ar~hk, çetin vazifesini bırakara~ 
askerlik tekni;ine dokunan işlen 
bizzat konuşmak için ltalya sınm 
na kadar yolcotu;u rözo almış ol
ması akla 11imaz. Ş11 halde, eter 
Hitler - Musoıini buluşması, ehem 
miyetli bir karar içinıo, bunun a· 
•ıl ••beb·ni, a-iıli ve yeni bir tara· 
fı kalmamlf olan Rusya harbinin 
dıtında •rllllak daha do;ru olur. 
• Bi~ laviçre • ıazetesioin yazdı
rma rore Alaaan komutanlığı SÖZ• 

cüıü, r~lecek ••ld1ruıun Şarktan 
başka bır yerde olıııa11 ihtimalini 
yahut birkaç 1&ldırıoı birden ola: 
bilocoiini ıöylemiş. Maltaya aon 
rünlerde ardı keıilmeden yapılan 
şiddetli hava akınları ltalyad"n 
Afrikayı asker taşıdıtına alimet 
diye röstoriıiyordu. Bundan baıka 
Ei'e adalarında hazırlıklar oldoiu 
da söylendi. Franıadaki deiifikli· 
ii de heaaba kalmak yanlıt olmaı. 
Almanyanıo, M111r ve Orta Şark. 
taki lnıiliz kuvvetlerini Kafkasya 
ve Ruıyaya gitmekten alıkoyma~ 
için Libyada da harekete ıeçmeııı 
beklenmiyen bir şey değildir. Bel 
ki de Hitler, ftalya ile böyle bir 
hareketi kararlaıtırmak için Muı· 
ıolioi ile balıışmoştar. 

Hitler, ltalyan Doçeıile buluş· 
ma11nda ciddi bir maksat arasın, 
Yahut bu fÖrüşme aadcsce bir ne. 
taket ve deiortanırhk gö:1terişi ol· 
•u:ı, bu buluşmalarda her zaman 
dikkat " edilen ve şimdiye kadar 
biç 4aonuayan bir nokta var ki o 
da iki M.hvor şefinin her koouş• 
laakııııdan ıoora ehrmmiyetli bir ha re et.hı b 
t d 8 •ıröatermuidir. 1940 mar ın a re 
• b 1 

11
n•rde Hitler - Mıııoli. Dl a '1flllı 

N , asından sonra Almanya orvecı ald 
Fraııaa b 

1
•. •• Belçika, HolJanda 

1940 arbı b1.tladı. 18 haziran 
MUnlch balaıınumdaa 10Dra 

: . 
· HARiCİ · HAB.ERLER\ 

Berlin 2 (a, a) - Yarı reımi 
bir kaynakh.n bildirildiiine 1röre, 
Hitlor Musolini buluşması hakkın• 
da re1ı11i Alınnn kaynakları, Al· 
manyanın, ltalyanın ve müttefik 
devletlerin teb)iğ<le bir lcMe daha 
fÖslerildiii Üzere eldeki bütün V&· 

11talarla son .znf eri temin etmek 
hasusundaki kati azimlerioi. bilhu
ta belirtiyorlar. 

Alakalı şahısların D>uhitlerin· 
rleo alınan malOmat iki devlet re· 
isinin tetkik ettikleri meseleler hllk· 
ktınrla bir fikir edinmek imkanı 
vermektedir. Bu konuşmalarda mn· 
reşal Keitel ile general Cavalaro
DU!l buluumuı olmaları Salzbourr 
buluşmasının askeri ehemmiyetini 
meydana koyar. 

s~lahiycıtli Alman lcaynllldarı
nıo mütaleasına fÖre Salıbourg 
görüşmelerine bilbııısa iiç olay ha· 
lı.im bolu:ımaktadır: 

l - Akdenizdo Mihver dev· 
letlerine elverfşll olan dorum: Bun· 
dan evvelki Hitler - Mosolioi 
konuşmasından sonra Libyada lo
ziliz taarrtır.u aitim kalmış, Malta 
kıymetten düıürülmOş •e bu çev • 
rede eüşman donaoma11 zayıfla -
mıştır. 

2 - Rusların kış taarruıunun 
akamete uğraması ve bu akame· 
tin logiliz - Amerikan ümitleri 
için bir felaket teşkil etmiş olma11, 

3 - J 11ponların doğu Aıyacla 
. ve Pasifikteki ve bilhaı•a Birman• 

yadaki son büyük muvaffaldyetlori. 
lıte Snlzborr botuvması bu O· 

laylar altında yapılmıştır. 
Halbuki Çörçil - Rozvelt bu 

luşmaları şimdiye kadar hep fena 
şartlar altında olmuştur. Her hal 
de böyle fena belirtiler sebebiyle · 
dir ki düşırıanl:ır ltalyanıo dorumu 
hakkında kaba iddialar yapıyorlar. 
Esasen Reuter'io Buenoı - Aires 
ten verdiği bu haberler ltalyanın 
sulh araştırmalarmda bulunduğu, 
dahilde buhran başgösterdiii ve 
1aire hakkındadır. 

Ba haberleri yaymış olanlar 
arzularını bir b11kiket teliklıi etmiş 
olacaklardır. 

Sal.ıbourir tebliii bu iddiaları 
yapanlara en lrati cevabı vormekto 
ve yenmek azminin başına iki millet 
ve iki şef araıındalti çözülmez silih 
arkadıışl ğ-ı ve sıkı doıtlak rulıana 
koymalthdır. 

Siyasi mdıfillerJo bu müoHe 
betle kayd~diliyor ki, Saf.zboorr 
teblij'iudeki husu slıır ancak ınczi· 
<fen ders alınıy:ıniarı, bunların tat
bikini (ijronmiycnleri ve arzularıoı 
günü:ı acı hakihtlerile ve gelece· 
j'İn zarure tlc-rıle ~ nrı~ h-nları hay· 
rete düşürebilir. 

Rerıin 2 (ıı. a) - Bütüf\ Al· 
man bs9ını Sal:ı:b .:mrg bulıııaııısın· 
dan bahsetmekte ve bunu büyük 
başlıklarla beliı tmoktedir. 

«National Z ltuog» <liyı>r kiı 
Füh•er'Jc Duçc arasındak ba 

luşmalar zincirı gözden geçirilir.!le 
rörülür ki ilı;i dövlet reisi arasın · 
daki buluşmalıır Lep büyük olay. 
tarın ba~larıgıcı olınuıtur. 

Her bin bugünı.. ii durumunda 
Alr.ıan ve milttefık ILuvvctler ıa· 
ferle neticelenen büyük kış muha 
rebeaioin sonunda ve yeni taarru 
ı.an başında bulunuyorlar. 

lıto Hitler - Mosolini buluş· 
ması böyle bir dorumda yapılmıı· 
tır. Bir yandan ilkbahar Mıhver 
devletlerini ellerindeki bütün kuv· 
vetlerle taarruza hazır bulurken 
öte yandan Japon müttefikimiz do 
iyi tHarlanmış bir ıtrata}i ile ve 
tiddetli hareketlerle lorili.z vo A · 
merikaldar1 kıskaç içine almakla· 
d1r • 

Roma 2 (a. a.) - c Stefaoi > 
bildiriyor: 

Sıalzbourrda Muıolini - Hıt· 
lor arasında yapılan konuşma, ltıl-

Franta ile mütareke •mzalaodı. 
1940 ilkteşrin Brenner rörüımeıia 
den aoora İtalya Yunaai,tana sal

dırdı, 20 ikincilcanuo buluımasındau 
sonra Alman orduları Balraristaoa 
tirdi ve Yuroslavya ile Ynoaniı · 
tana yü•üdü. 1941 haziranında Hit 
lerle MuHolini gene Brenoerde 
buluştular, iki hafta sonra Rnıya 
harbi patladı. 

Bo ıon konuşmama, öncekiler 
den aırılı, ıonoçauz kalmas1, için· 
de bulaodutumuı. attşli devrede 
pek ola11 deiildir. Bu da ancak 
Rusya, yahut Akdeniz ve Afrika 
barbloe varabilir. 

-Akpa'du-

Hitler - Musolini 
. görüşmesi 

BO y Uk .;.. _____ _ 
olayların 

bclşlangıc!. 
sayı lıyor 

Ehemmiyetli ve 
geniş şümullü 

kararlar verilmiş 
Son miilikat etrafında Al
man fHJ /tolgan basınında 

görünen tefsirler 
yın baaınmın bütiin dikkatini çele. 
mektedir. Gar.eteler ilk sayfaların 
da ve büyük başhklarla üçlü pakt 
devletlerinin ezici zaferleri netice
sinde çıkan durum ile siyasi ve 
askeri sahada harbin ilerdeki gü. 
dümü ve keza ftalyan - Alman 
sıkı dostluğa ve çözülmez silah er· 
lcadaşlıi'ı hakkındaki tam görüş 
birliği belirtiyorlar 

iki devlet arasındaki bu ko. 
nuşma, nasyonal sosyalist Almanya 
korulahdaoberl 12 inci ve hal ya · 
nın har~e girdiğindenberi de 7 
incidir. 

halya harbe rirdikten ıoııraki 
konuşmalar, 19 ıonkinun 1940 da 
Münihte, 3 ilkıeşrin 1940 da Bren· 
nerde, 29 ıonteşrin 1940 ta Flo· 
ransada , 22 son kiirıon l 941 de 
teblij'de ismi zikredilmiyen bir yer· 
do, 3 haziran 1941 de Brennerde 
ve nihayet 25 ağustos 1941 de 
Ras cephesinde yapılmı~tı. . 

Bu ye,ıi bulaşmanın mahıret 

ve hedefleri resmi tebliide açıkça 
gösterilmiştir. 

Diior tarı.ftao görü~ülen ko· 
nularıo genlşliii ve deiişikliii ya. 
pılan konuşmaların 3 Hfhaya ay• 
rılmaaiyle kendil ğioden ortaya çı-
karı h . 

Hitler - Muıollnf, arlc•ye 
naz1rları: Kont Ciaoo - Fon Rıb
bontrop, .. keri ıefJer: Keitel -
Kavalero. 

cGiornale d'ltaUa» şöyle df. 

, · ... '.'" - -

ve renlş tilrnollü kararlar veril 
mittir. Ve dil1roau. tam•nı ı~Hiii 
vakit bunları hayretle öğrenecek· 
tir. 

Mihverin iki şttfi, aslceri ş eller 
le beraber, şunu mü1ahede etmiş· 
lordir ki en geniş ve en miltenev 
vi işler huauaonda hemen lı:ul'ana. 
bllece~ leri muharip kuvvetler ho 
dabuzdor. 

Ve bu kuvvetleri zafere ka. 
dar dayanmıva azmetmiş olan mi!· 
letlerin dahili ve ruhi lı:uvvvetlerı· 
de mütoaanft olarak desteklemek
tedir. 

Kış boşuna geçmomi~tir. Çünlcü 
mibvtr endüstrileri bir yandan mu 
azzam milttarda ıitih, mühimmat 
ve "asıtalar yapnrkoo, yeni asker 
kütleleri kadroya alınmış, muhte 
lif cepheler ve muhtelif harp işleri 
için yetiştirilmiştir.> 

« Corriore della Sera » diyor 

ki: b' 
clki şefin buluşması har ın 

mukadderatı ve dolay11iyle dllnya· 
nan mukadderatı içlo en büyük e· 
hemmiyeti olan bir anda yapılmış· 
hr. 

Mihver devletlerinin hareketi 
tablatiyle kahraman Japonyaclan 
ayrılamaz. Bu hareket ta1J1amiyle 
üçlü paktın ılyui ve aıkeri çer· 
çeveıi içindcııdir. 

Fakat bilhaue coğrari zaruret
ler bakımından Almanya ile ltalya 
ara1ında yüzde yüz askeri bir iş 

birliği zarureti vardır. Harbin za· 
ruretleri ve ilerisi için iki şr f arn· 
smda kararlaştırılan teşebbüsler 

dolayısiyle bu askeri işbirliği baı.ı 

sahalarda yeni ve beklenmedik de 
ğ'işiklikler gö;terebilecektir. . , 

N 1 Almanya Akdenıx de ... d • 
temsil ediliyorsa, ltalya da o~u 
cepbeıinde Sovyet lue ka• şı mu 
cadelede ayoı suretle temsil edil 
mek gerektir. 

Çünkü İtalyan milleti bolşevik 
lere karşı muharebeyi katiyeo za 
rori ve mukaddes bir vazife olarak 
bilmektedir. 

Mihverin ıtrat ji plinıodıt do . 
• ada ki Rus cephesiyle ccnuptakı 

~giliz cephesi biribirine ııkı ı~kıya 
b • ı dır Ô..-le ki iki müttefıkte:ı ar 1 • I 1 b' l' 
her biriıi müşterek zaferclo iş ır •· 
ii lüzumlu röstermekte.dir. . . 

Hıtler Almaoya11 ıle Musolını 

lta1ya'•ının en ııkı iş~irli~i ~e~ 
türlü vaziyeti sulhta o.dugu gıbı 
harpte de karşılıyacak kodrettedi~: 
işte iki büyük ştfin bulusmuındakı 

yor:« Bu bulaşmada ehemıniyetli derin mina budar.> 

Posta telgraf ve 
f elefon ücretlerine 

zam 
_ DeYıım• Hcltıclde -

deceii yirmi k~Jimeye kadar 15 
kuraş, 20 kelimeden fız)uı için 
kelime başına 20 para alınır. 

Merkez arasınoa teati oluaacak 
telgraflardan ayrıca tolrraf baııoa 
10 kuraı munzam ücret alınır. Mat
buata ait telrraflardan ayrıca tel 
ıraf baııııa 10 koruı mac.zam üc 
ret alınır. Teli'rat havalelerinden her 
biriodoo alıuacık maktu telrraf 
ücreti acelelerden bu ücret 180 
kurof, yıldırımlarda bu ücret 300 
kuroıtur. . . 

Hilumum mektep talobeııle ı•n· 

darma ve erlerden onbaşıya kadar 
onbaşı dahil olonlara azami on li · 
rayı mahtovi posta telırraf vasıta· 

ıilo rönderileo telgraf hı \'&lelerin; o 
her birinden maktuao acele telrraf • 
lardan 90 koruı, yıldırımlarda 150 
kuruştur. Teslim ilmuhsbe~Ji tell'
rafla,.dan telgrafla te.lim ıhnohııbo. 
ri iç:n 30 kuruş alanır. , • 

Kısa adreıli telg•aflar ıçın 
senelık kaya\ ücreli 1500 kıırnş, 
altı 3 ve 1 aylk da kayıt yapılır. 
Tel~fonla alınacak ve}'a verilecek 
hlgrafıar için kısa adresi bedeiin 
den bişka a)·rıca ayda maktnıın 
150 kuruş alınır: 

Telefon muhaverelerine gelin . 
be: Ankara ve lzmirden 500 keli 
melik telefon abonmanı 30 lira, 
500 den fazla beher mükileme 

için 5 kuruş, lstanbulda 500 mükaleme 
asgari abonman bedeıli 30 lir•, altı 
aylık 15 lira, her f ııla mükileme 

6 kuruştur. Jzoıir, Ankdara sveeneı'i~ 
t b ld · yerler e 
an u an rayn bQ ük tehirler 

abonman maktuao y . 
1 

d :20 
d 30 ). a kaçOk şehır or eo en ır • 

liradır. d ıonraki abkim ve ta· 
bllD AD • i nakiJ it· 

., 1 telefon teııtler. n 
,. •er, OkAlem• yapaa m 81· 
Jerl, f,ala • 1 k tlcretlere da· 
....Ierd.., aıaaca 

lrdfr, 

İngiliz parti sis
teminde devrim 

-Baıtarafı Udocide• 

çıkar çıkmaz, yeni bir milli birlik 
hükumeti karulı1mamıştı. Çember . 
tay'nin vücudu buna eoreldi. Fa 
kat tam iki ıene evvel Çorçil iş 
baı ı na reçince, işçi parti!i hü~ Q. 

mete rirdi ve bu defa hakiki bir 
milli birlik bük\\meti kuruldu. Fa· 
kat harp devam ett kçe, ara seçim 
neticelerinin de gösterdiği gibi, 
lorıhere'nin parti ıiatemini zayıf 
latan amiller belirdi ve bunlar rit· 
tiıeçe kuvvetlenmektedir. 

Ewoli milli birliğin kurulması, 
kendilij'iodeo. çok •parti sistemi
nin zifını itiraftır. lnrlliz.Jer, 1914 
harbinde ıılcışınca parti aiıtemin · 
don ayrılarak, I .. oyd Cor c'un reis· 
Jij'inde bir milli birlik hükOmeti 
kurmuılardı. 1931 mali buhranıad11 
öylo oldutu bibi, 1939 hıırbinde de 
öyle olmoştur. Çok partili sistem• 
batlı bolunıtnlar, bu milli birlikl•· 

rin olairıın üstü vaziyetler oJduau 
• fıp• 

no ve tabi halin lorili.ıler tar; Ja 
• 'b' b'rden az dan ıılışıldırı gı ı, dl . f"diyor· 

• d. 1 ld •• • . pıırtıye dayan ırın . .. fnglliz•erı 
'dd. bırço ... larsa da bu 1 111 

innndırmamaktadtr. mami seçlm 
. 'de •OD a k lnl'ıltere ap•Jauştır. Dome 

altı sene evvel yb ri yetişen alh 
maadan e • . t' 

ki o za da•ı seçııoe ış •· 
1 T vatan Y •• 

sınıf arı 1~ tir Ve harp ıçıode 
k etıaemıf • d" - "l ra • yapılması u,unu me · 

yeni •eÇ~~e de lnriliı gençliğınin 
dij'İD8 ~ h' • • • ~ı. 

iik bir luııuı ıç ae çıme ıştır~" 
b:~emiı olacaktır. Parti te~kiliit 
:arı da aralarmdııkl eıki rekııbet. 
leri bırakarak bir nevi bükOmet 
partiıl vaıifeılnl yıapmıya başJadık· 
larıadao, böyle tek parti fikri 
fittik9e kaYYetlen .. ktecllr. 

3 Mogı• Pa6.ar 
Türkiye RadyodlfDıyoa poltalan 
TDrklye radyoıu, Ankara RadJOlll 

8,30 Pro~ram ve Memlo~ 
aaat ayarı. 

8,33 Mü.zikı Hafif prorram (~ 
8 45 Ajans haberleri. 
9 00 Müı.ik: Hıafıf Parçalar fl ' marşlar (Pt) 
9,15 -
9,30 Evin saati. 
12,30 Program ve 

111at a,.arı. 

12,33 Milzik. Oyun havaları. 
12,45 Ajanı haberleri • 
13,45 Milr.ik: Ş.arkı ve tOrkl· lor. 

13,30 -

14,30 Müzik: Radyo Saloa or. 
kestrası. (Violonist Necip Atkın). 

Tıchaikovaky GOnil. 

18,00 Prorram ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Mnıilc: Radyo danı or· 
kestrası. 

18,40 Müzik: Fasıl heyeti. 
19,30 Memleket saat ayarı 

Ajans Haberleri 

19,45 Ankara İlkbahar At 
şularır ıı neıticeJlri. 

19.55 Mazik: Karıfık Pro~ram 
(Pi.) 

20,15 Konuşma (Tutum ve Ba 
k1m). 

20,30 Müıik: Karışık makam. 
lardan şarkılar. 

21,00 Konuşma (Ziraat saati), 
21 10 Temsil Kimril aileıi. 
21.30 Müzik : Dıns Mlizi 

(Pi.) 
22,30 Memleket Saat 

Aiı:ıos Haberleri 
'22,45 -
22,50 Yarmkl Pıorram v 

knpaoış 

f 1~ A K "'\7 İ ~ 
3 Mogıs 1942 

PAZAR 

YILıt942 • A Yı 5Giin: 123 Ka•ım 
Rum1 l SSS. Nlıan 
Hlcrl 1561· ReblDllbır 

0~:. Nöbetçi Eczane 
Halk eczanesi 

(Tar1ua kapmnda ) 

Satllık Ba§ 
Yılanlı mezraında Turıu· 

cu Diyap tahtasında 15 dö

nüm iki bin ah bir bağ satılık
tır. Almak isteyenlerin Halle 

Eczanesi yanında Berber Ce· 

mal Seyhao'a müracaatluı. 
1932 29-30-1-2-3 

Sathk iki ev 
Han Kurbu mahallesinde 

Mahmut Paşa Hanı karıııın4 
da ve Borsa bitişiğinde biri 
altı oda ve dij'eri dört oda· 

dan ibaret elektrik, ıu, ban· 
yo, mutbah ve mükemmel 
teşkilatlı iki ev .. tJ•kbr. Ta-
l. I 1 r•n Ticaret OdUI ıp o ana ı.· T 
k da köşe baıındaa.ı I· arşıım .. t 
_ _ ScJim Kene muraca • tuncu 

8 J 1952 3. 5, . arı. 

ld mühim devrim budur. Eski pır· 
tiJerio halkla teına1ları azalıyor ~e 
yavaş yavaı kurulutlarındald hık. 

ıoet kayboluyor. Bunun yerine ıı· 
n ıfsız. cemiyet tar fları bir slyui 

partinin kuralm :ısınn doiru bir 
cereyan bolirruiştir. 

Bu p rti, şiındiki fikir cereyan. 
larına bakıldığı :ıamon , l.:omüniıt 
olnııyıcağı gibi, f aşi11t de olamaz. 
Yalnız sınıf menfaatlerine dayanan 
eıki parti eistemioin itibardao dllf· 
mesi üzerine, sınıflar arasındaki 
menfaatleri telif edecek bir nevi 
dEımokrat devlet partisi olacak 
gibi görünüyor. NapoJyoo ma~ 
beleri ve daha kDçük öltlld• 191 

harbi loglJtere'oio palltl~-.....-::. 
mine bir deYrim ~·*t'!!.,_ "9 
harbladea ıoar• da .._"'!!""" 
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1 

RAL ELE 
1 ' 

C RADYOLARI 
1 Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

f ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECT IC adyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~azarı Dikkatini Celbederiz. 

I J DRES : GENER L ELECTRIC Adana Acentaltğı, sfalt cadd~ BURDUROGLU 361 
J, 

' li 
• ~ .- : ~.t I • . •· • • •.. . .' • ' ~ . 

g Haftanın en güzel sin~ma proğramı 
tı 

d 
b 
rı 

tt 

TAN si emasında 
BU KŞAM 

-1-
il Tarihi filmlerin en heyecanlısı .. Zulme ve haksızlıklara 

f tı isyan eden bir lcahramırnın harikulade maceralarile dolu 
h ve Avrupanın ERROL FLA YNN'i 

'y • o Gervi 
~ tarafmdan yaratılan aşk, knbramanl k ve macera şaheseri 
v 

1 D 

f k 
t 

inkil A ram anı 
TÜRKÇE 

va re 
tam 9 

. -. 
akşam~ 
r ~ 

Şaheserier Serisinden iki film birden 

Suvare 
S ttam9 
Bu akşam 

W ARNER BAXTER · - ARLEEN WHELAN FREDDIE BARHOLMEW'in yarattıkları 

AMA 
şk, ısk nçhk, k hramanhk ve heyecanh muazzam sUper film 

il 

' ı 
t 

t 
~ 

ı 

t 

lllı 

.et 
ııı' 

Ü 

-2- Umumi istek ve arzu üzerine sinema tarihinin asli eşini görmediği yüksek saa'at ve ilihi kueret eseri ' Bütün seyredenleri nğl tmış olan enenin en acıklı ve 
en müessir mevzulu filmi Mısır filmciliğinin hakiki zafer tacı 

Zeh·rn Çiçek 
Türkçe özlü ve şarkılı cmsalsız film sonsuz istek üze• 

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

1 
bulunmaz bir fusat . . . · 

1 Bugün 2,30 da : Zehirli çiçek · İnkilip kahramanı 

Pek yakında Pek yakında 

Görünmiyen adamın avdeti 
Esrar, heyecan taheserl 

ı r 
j l İLAN 

1 

' lcel P. T. T. MUdUrlllğünden: 
' ~ 

J 1- Mersin'de Yeniköy yanında Tatlıau çam ormanından 
ı kesilerek Mersin istasyonunda teslim edilmek şartile ( 6 ) 

1 metrelik ( 1500) adet (7) metrelik ( 1100) adet (8) metre· 
ı lik ( 148S) adet ve (9) metrelik (200) adet ki cem'an (4285) 
1 adet .rırah çam telgraf direği.- kapalı zarf usulile yapılan 

1 C T 

ı eksiltme neticesinde teklif edilen bedelin mutedil bulunması yü· 
ı zllnden -pazarlığı konulmuştur. 

ı ı 2- Beher adedine (10) lira tahmin edilen direklerin mu· 
, vakkat teminatı, (3213) lira l75) kuru~tur. 

3- Pazarlık S/5/941. salı günil saat (10) da Mersin'de P.T.T 

1 t 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

j I 4- isteklilerin ticaret odası vesikası ve muvakkat temi· 
1 nat makbuzu veya banka mektubu ile yukarda yazılı gün ve 

; 1 
1 

saatte komisyona müracaat etmeleri. 
5- Bu i.,e ait şartname Menin'de,Adana'da ve Ankara'da 

r 
·'' 
1 ~ 

( . 
1 

P.T.T. müdürlllklerinde verilir. 1914 19.24-29-3 

Mersin Liman 
Şirketinden : 

Liman Şirketine imtihanla d~niz puantörü ve makine res· 
samı alınacaktır. 

• ·E•K A 
Bugün gündüz matinede iki film : REBEKA- KOCAM GÜZELLER PEŞiNDE 

Pek yakında • • Pek yakında : Türk filmciliğinin büyük eseri 

KISKANÇ 

K··çük t s rr e apları 

1942 IKRA ti VE PlA 'I 
E 1 DE 2 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Halkımızm en çok sevdiği en büyük filmlerin şahane yıldıtl 

Zarah Leander'i 

r. 

le 
h 

Z Şahat, 4Magıs,3Ağastoı,2/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1942 IKR iYELERi Lüks ve ihtişam, musiki ve heyecan itibarile bu güııe k 

kadar görülenlerin fevkinde olan e 
ı Adet 2000 Ur alık 2000. Lira 

3 .. 1000 ,, 3000. .. 
2 

" 
7SO .. 1500. ,, 

3 ,, 500 " 
ısoo ,, 

10 ,, 250 .. 2500. - il 

40 
" 

100 .. =- 4000. ,, 
50 .. 50 ,, 2500. " 

200 il 25 •• 5000. " 
200 .. 10 ,, 2000. •• 

TUrklye it Bank ına p il' yat1rmakla r I· 
ıuz para blrlktlrml ve f 12 fnnt olmaz, •rnı 

mand t•lllnlzl d d ne i ol r ftUZw 377 

eAAAAAAAA .. AAAAA ... AAAA.AA 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gUn hastalarını kabul eder.Sah 

ve cuma günleri saat 15 den 16 ya 
kadar fukaralara par sız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsası 
karşısı Çocuk Oyun Alanı Bitifiği 
No. 44 1902 1-15 
•~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYYTe 

KADIN SEVİNCS 
Çok güzel ve dramatik fılminde tahdim ediyor. 
Sanatm aıka karşı mücadelesi . . . . . Ölüme 
kadar sevmek ve aşktan ö 1 m e k . . . . . 

iLAVETEN: . 
Zulme ve haksızlıklara isyan eden bir kahramanın hafi' 

kulide maceralarile dolu heyecanlı ve meraklı büyük bir filıC 

Gino Gervi'nin harikası n 

İnkilap Kahramanı 
TÜRKÇE 

Dikkat : Numarah koltuklarınızı hB' ... 
men kapattırınız. • 

Telefon : .......• 212 J 
Bugün 2,30 da : lnkilip kahramanı • Kadı~ sevince el 

Pek yakında Pek yakındS 

Dorothy Lamour 

Memnu Aşk 
Büyilk filminde ok 

ler 
Ressam, sanat mektebinden iyi derece mezunu olması ve 1 

puantörlerin de orta tahsili bitirmiş olmaları ve askerlik hiz· 
metlerini if n eylemiş 25- 35 yaş arasında bulunmaları Doğu Ambarı MDJDE 

Eski istasyonda · 
-

şarttır. 
Bu gibi şartları haiz olanların lizım gelen vesaiki birdi-

lekçeye bağlayarak 14.S.942 Perşembe gllnü 12 ye kadar 
şirket Umum MüdürHiğilne müracaatları ilan olunur. 

imtihan 14.S 942 Perşembe günü öğleden ıonra saat 14 
de icra edilecektir. 1927 26· 29· 1 ·3 

------------------------------• An 
Silindir ve Buhar makinisti olarak 
Mersinde Uray caddesi 4 No. da 
Braithwaite and Co. (Engineers) 
Ltd: firmasına adres bırakmış 
olanların 4-5-942 Pazartesi günü 
saat (9)da mezkur Şirkete müra
caat etmeleri ilan olunur. 

Umumi Nakliyat ve Komisyon -
Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle f ş yapar. Komis

yonda herşeyi yerine satar. 
Telgraf : DOÖU AMBARI 
Telefon: 218 1876 ı - 30 

- - ..--: - -- - - - •• -'""" ' .;.._.~ • ".. ;,._ ..... -- :! i . .:.. . . . . .• •' .. f~- kot!·: .-:6.:_:ı,,,~:.-f..·~-.,i, , .. ~,,. :·'t· ..• _- :·-.. · 
.J '. • • .ı. ·~ '· ~ ... · -~:-f'~ .... -.!· ~'-. . .. . . ,. " . .. 

Kemal T ran Saıı;;. 
TAN Gazinosu Bayanlarının da if te 

kiyle bir kat daha zenginleştirilıtl~rb 
tir. l:loş ve eğlenceli bir gece ge' ·ab 

mek isterseniz oraya gidiniz. ~h 
izdihama meydan . vermemek ;~ 

yerlerin izi erken aldırınız .../~ 
l 

,..... ....... Bayanlarımıza Müjde ~~ 
!m!------mlii;EBSIE~ml:I~----·-..- lzmirin tanınınış terzilerinden M A K B U L E f4 l~;SK 

ADANALI DOKTOR atölyesini sayın müşlerile.-ine açmı~lır. Her çeşit diki, kabul eder. fl A 

Zekeriya •• ozveren 
Adres : Kuruköprü rahom Dispan
eri Kar,ı ında Hane No. 21 

gömlekleri de çok itina ile dikilir. Siparişler vaktinde verifİf• A 

.__.. Ad,.es: Asri Sinema caddesi, Cumhuriget 
okulu kar uında Dis anser sokak 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Ba,.ıldıit yer : BUGÜN Matbaası 
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n ara aıaı 

~s~da bozgun mesul-
ı n ı n muhakeme si 

Türk Dil Kurama Kur'anikerimi tercüme 
ettirmefe karar vermiştir. Karam basın· 
dan Kütahya mebaıo B. Besim Atalay 
son g'ünlerde bu t ercüme iıiyle meşgul 
olmaktadır. 

lokantasında yemek yeriz. Bir rıa 1 - . 
orada yine otıırmq yemek yerken, be etcn~yllMAf GÜNDELiK GAZETE 
komşu bir manda otaraakta o~a. zaonetb 1 '·-- ----------·-....;..J 
J "PP röziim ilse ilişti. 0 da b~zı yayı par:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! 
rördll ve derhal yanımıza reldı. lar deriı-

et. bGth '---
in ...._.. ... •ea111. 

· aıahaı. ... elerine b 
'f•nde b ı 0 

ile q •nacaktır. Mu 

9
k. celder tiındilik bet 
ı Bııvekil Daladi 
ır er, 

1
' ~neral Gaınelin, etki 
rfı ay ı. Cbambre ve . .. u i 
8 •um kootrolörn 

Ve 11alarct.n nc;n, Daladi 
• ,, recaeral Gamelio ma· 
ıı:ı IQ • • ' 81Dri 6zenne lıpaa 
~· Y•kıu Portalet kal• 
_uf buluuayord.a. Ava
<>rüııaeleri ve mO«bf.sa

rla1111Jan için fimdi bu 

eden DUll'ları •• baolann yakın 
çalqma ukadqlarmı muhakeme 
edecektir. 

En atır me1ullyet altında ba· 
laoanlar Daladi• ve reneral Ga· 
melln9dir. Daladier dört aeneden· 
beri Milli Müdafaa Nazın idi. Mu. 
barebe bqladıiı zaman da bu Ne· 
saretin bqında balanayorda. En 
yakın çalıtma arkadaıı reneral 
Gamelin•di. GameUn aeoelerdenbe· 

ri l'enellcarmay baıkanı kara, de-. ' 
aız ve bava kuvvetleri bqkamaa• 
danı idi. Harbin önilae r•çilm .. i 

Paaro ıerzenifkir Wr tavırla: - ' 
- Çoktandır reliP bizi ara· Burün y 

J d . .J• Tam bir aydan• tehlikeli 
mıyonanuz .uı. . 
beri, fD ıan yaıemiD meaeleaınden rsn bede 
ıoora, birbirimizi ıörmedik. miyor. F 

büyilk b 
jepp ı d t'ld' d d' c t ld - Londrada • ı ım. " ı. u o u 

Sö leyin bakalı• ıiz ne ilemdeıi· da Çinic 

0
:.? Dörtler ı zi yine meşral edi· rikanın k 

yorlar ıaı ? en metti 
paaro alay olsan diye bir par· bulanan ' 

_..0 1 aaUayuak tebditkir bir 
tavır takındı : 

- Siz alayı yine edin ? Fa· 
kat Oörtler'in mevcut oldupndan 

1opheniz olmasın 1 

r 
Bo l 

line rel' 
batka ı 
ranç oy 

kr 
8 

milınltiln olmıyacatı aoı.ııldıj'la· 
ar oarra• •ot t•t< ,.,, .:ı • • b 

1 
- 8 rıın, n • mit keti muharebe ıc;ın a rikalarsnın bazırMmz olarak devlet 

ş erdir. Ne ll~=:::::-----1 ~ lamak vaslf .. i 1 ti · ı · · 'b l it b'l' · i 1 
te de e tham •dlllyorl•r? 1:ı~a1t.U.fti. Ga 8' ra me11 11tı .. a ı ıyebn ua t itadan t 
D Vicb- Kendllerlnl naell mu- melia ba vaslfeyi mıtbr. ıatranç 
b b" dafa• d ? U mumi kontrolör Jacomet, ribirlerit 

u a ıri ~ --- • ecekler . = 1apmamakla it • ılyui faaliyeti fula olan yet dün 

,••cber bu muhakeme bam ediliyor. Milli Müdafaa nazarının yanında , den bir 
~t~ıioe uran bir mele f ran•ız bava kuvvetlerinin general Gamelin fibi, milli müdafaa müı ? 
or ~~'· Muhabir nıeı. tu feci vaziyetinden eıki na· hazırlığının teknik yardımc111 ola· == 

, 1 Oyu ne~ 
lll'd"k: sır Pierre Cot me1al tutuluyor. caktı. Bu vazifeyi tamamen ihmal 
• L 1 y61tıek mahkeme Cot, Amerilr.aya kaçtıiından, rıya ettiii anl11ılıyor. 

uaılı"a lı. M b k Daladier ve Leon Blum'ün yük 
ceı 1 ca tar. a a e bfın muhakeme edilecektir. Pıerre 

le lt.d ıek mahkemenin kendiler"ini maba· 
r d ar sürecei i, Cot yazdır· ı bir kitapta i•ledi.ri a· 9"a• ed • · h · " • · keme etmeie nlibiyeti olmadıfını, 
tttıabaLe- :~cerı t a mın r· ır hatayı itiraf etmi-tir. Ba kitap · f d h 

111. --.ılQ F " çünkü devlet reiıi tara ından a a 
ıırt .. ı . ransıın•o ta Fraoıada yalnız bava meydanla b d 'l . .. •c•rı evvet kalebendliie ma kom e ı • 

ıampiyc 

öteki, ~ 

nedilea 
Amerik• 
ıoo'muı 

kaç seİ ıstiyealer zamana bara rı ve tayyareci yetiıtlrmek kifi ol diklerini ileri sürecekleri ıöyleni· 
daha f ı."•rdır. Fakat duituna, teyyare crelince, Rnıyanın · t•-· k' piyonu aı beltl • • yor. Buna zannetmıyoram. iLi es ı r--
•n•·- l emeden bunu temin edeceı· ini ıöylemiıtir. ise bir 

-t1 ına11!ıı ve baıvekil muhakkak kendilerini her· imi•. 
ra c;arptırıı..ı. meıul- L eon Blum hakkındaki itham kes huzurunda müdafaa edecekler. " 
tlft1lr. rııu ma ıudur: 1936 da it b11ıoa dir. Hiç ıüpbesiz kifi derecede Pu ....... 

Ylllr.sek ••hlte . r•çti;i zaman vaziyet baklunda malzeme olduiuou ileri ıürecekler, 
• •nberi ba ıa .. :.: tbir. mühim haberler almlfb. Bu haber- askerlerin karıı duramadıklarından 
" Yapauı, 700 • e raf. 1 Ü • H JL b · • b b d ki d" 
11080 

lla . tallld din- .,. zenne a iL cep e11 prorramı· a se ece er ır. 

hk er11ıe 100 bin "' cleiittirmeıi ve ihtiyaca aydur· G ener al Gamelin' e relince, 
ta ikat •"1akı L •aaı lhıDıken bana yapma-ı•tır. 1 b d f ı - "ı b •aaırlan ... " ıima cep esinin mü a aa 1 1 

• anlarda bal · AllD&oyada harp fabrilsalaranda haf· kfllıe h 1llıalaa"' t da huırhiıoın kendisine ait olmadıiı 
·d arp meıoliyetıni ~l 72 aaat çahııldıtını bildiri nı ileri ıüreceği zannediliyor. Fakat 
1 
Ça~e felclini tedkik t b fde, Franıada çahıma müddetini mahkemenin bana kabul etmesi 

r. unltü b e · a tada 40 . d' . b' E" Mahk . ana ıelibiyf'tli 1 aaate ın armıf, ır r· ıOpbelidir. 

dı. Yar 
la alikİ 

J ar. 

-· ıin Pu~ 
lam bir. 
bir Zalll 
yan bir, 

B°t 
•ınenın tedlcik ed encfe nezareti ibdaı etmiı, rrevle· Dinlenecek 700 ••hit ara11nda 

buırJ.0.... • re b ' k t ' liyeti 
1 
-makt r. Ba . ' a ra alaran ifçiler tarafından ••ki b11vekil PaaJ Reynaad, eıki an mı a 

liınent Y• nız kabinelere ~~ırııl edilmesine m6ıamaba etmit· hariciye nazırı Georg'e• Bonnet, sordum 
oya, baa1 ır. birçok ıiyaıi adamlar, reneraller, -a 

o ıbarbiye memur. ıg ., -q_ . ye, hatta büt" 
1 

37 aerriı;nin çoi atar hazır. yilkaek memurlar balanacalcbr. Mu· 
ı U1LaetıleL ·1 .. n aaaı b L da h la oı ır F L aıı ve vak.tinden ıl".Ok aonra a"eme esnaam it am rsn reniı· 

ıı vaıifelen· .' a~.at mab 1 • nı saı11timal •çı.maaı, çahımanın kili olmadıfı lem.,ı ve yeniden buı itbamlıar 
nı ıabat etmittir. Harp NDayli fab olma11 muhtemeldir. 

raaç p, 
bini ölt 
ni biç . ,. 

............ ~--==-- -~ ---- -..... -- ----

an Sinem;&.iUi8·-ı ı-ASRT;i;de 
Bu Aktam 1 -

_ 1 ~"i soyn1t Fum Birden s118Ji BU AKŞAI 
~~~-- -2- 1(9 ayı Titreten Keşif 1 Zafer Ordusu 1 i 1 ~~~-~iz: ~e!1~bn~. 
•k Y •kntda, İ • S H 1 R l IE Y 1 1 lt· .. 

1
1 KDçDklerl •llendlren .. BarUkl~ 

OrUmcek Adam İ en gUzeı ve ~n mUessıik 
30 K11ıalık Eıaaalli ~X+:ı.»v C- ~. 

............. --.:_~-.. J :::~ll)lAGlARIJ· 
erbank Kayseri Bez ı ~»:>::.ı·.:»~"'()~:« , 

İ "iLAVETEN: 

. ~abrikasmdan : İ 1 eonT;;;;~cTü;.: 
rikamızda t hd d ı •e ıs ı am e ilecek ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!~a ~şçis~ne ihtiyaç vardır. 

D kşçılerıne fabrıkaca temin edılen faideler· 
o vına . · ı . K . 

• Tüm satın alma ko- Sey 
misyonu baskanlıQın- oe r ini f b .k 1K 1 erı ayseriye kadar verdikleri tren Bi; .. ~ ~aya duhullerinde alacaklardır. 

B ~ıun meccani yemek. 
ır lıra ayl k 1c· 

ahıl. ) 1 ıra ile yatacakbr. · ( Tenvir teıhin, 

• Bır takım 
12 o meccani iı elbi.tıi. 
. toınatik t b k . . . lerın ( 6 ) 1i ugl ullanabıltn ııçiler bu suretle 

n verenler er~ya çılcarabiltcekler ve ayrıca yüksek 
lilerini K P nın alacaklardır 

~ k A ayıeri Be F b • 
1 an dana p z a rikasına gönderilmek üzere 
prikasına)nıüra=~k Sat~nalma Bürosuna (Sabık Şinasi

&ra luzumu ilin olunur. 1567 3-S-7 .9 

n orman çavir
~.~rlUQUn~-~ : 
ı. t 

1 
cınıı 

~na Kömür 
let Çam kereste 

[
ntal Mcıc odunu 
et Çam Kereste 
et ç am mertek 

det Çam lata 
det Çam topak 
ental Çam mertek 
det 10 lıbÇara odunu 
direlr C 171 DM.3 

ikinci Noterlikten: 
lllilnDair~mizde bir daktilo 
cı· Qaldır. Talip olanlar ikin· 

note r.ıı. 
·leri r '•• müracaat etme• 
lllak orta mektep mezunu ol

ve ea1c· 
cihan al 1 Yazı bilenler ter-
~•calctı ... 2 -3 1S77 
emvahn~ 
ıatı~a çıkarıl ıun müddetle 
talip olanı.,.:• olduiundan 
ınek Ye ihaleye İft~ları g&r· 
&zere ve fazla . ırak etmek 
iıteyealerin ihal~zab~t alnıak 
24 - l . 942 - :t ıunı olan 

rununden evvel 

dan : J< 
vakı 1 • 

1- Kapalı zarf usulu ile 

(20,000) kilo 11ğır eti satın 

alanacaktar. 

-Muhammen bedeli 6000 
lira olup ilk teminab (450) 
liradır. 

3- lhaleai 12-1-942 pa· 
zarteıi günü saat 11 dedir. 

4- Evsaf ve ıartnamelİ 
hergün komıiyonda ıörüle· 
bilir. 

S- lıteklilerin muayyen 
günde teklif mektuplarını pa• 
zarlık aaatından bir saat ev· 

Teline kadar komaiyonda bu• 
lundurmalan ilin olunur. 

154.S 25-28-4-9 

Bayanlar Dikimevi sahibi 
bn. Zahide Gunsoy işe baş
ladığmı muhterem mUfte
dlar" 

nındte 
kaz ık 
itiba,• 
ıerbc'1• 
~~ 

lan ~t 
ıaat ~t 

müd'i 
misy1t. 

la 
rümiar 
kazaı• 

seyc'° 
rün 
eskiı 
meti 

b· 

Ras11a' da harekat yapan 
alman tankları petrolle• 
rini de varillere koyup 
birli/ete götürüyorlar 

Sovyet -çevirme 
hareketi 
başladı -Alman baş kuman 
danlığı durumu 
son derece ciddi 

•• •• goruyor 
Loodra 9 (a.a.)- Rusların Me 

ıevki Almanları Rosla.rın cenup 
kanadının şimale doğra harekete 
geçt• nf gôsteriyor. Kıiltacın şimal 
kanadı Rijeft ir. Cenuptııld hareket 
lerden ç evirme itinin baıladığı an 
laııhyor. K11kacın iki kanadı ara· 
• mda 200 kilometre vardır. 

Kınmdaki vaziyet bakir.anda 
aarih malGmat yoksa da A lcnaoya
daa l'elon haberlere gl>re Alman 
baıkomutanlığı durumu son de
rece ciddi görüyor. 

Berlin 9 (a.a,) - Dünkü Al
ınan tebliği : 

Şuk cephesinin merkez ve 
ıima l keaiml~rinde düşman kanlı 

kayıplar bahasına hü~ uınlarını ye 
nilemiştir. Hava kuvvetlerimiz bir 
çok çevrelerd o düşautn ı bırpa· 
lamağa devam ed iyor. 

l ııkoçya sahillerinde 6000 ton· 
lok bir ticaret gemisini batırdık. 
Diğer birini de hasara uğrattık . 

Şimal Afrikada düşmaom şid 
detli topçu faaliyeti olmustor. Mal· 
t a adasındaki İngiliz tayyare mey· 
d onlara yeniden bombalanmıştır. 

Düşmanın Almanya üzerine yaptığı 
bava taarruzunda hiç bir hasar 

olmamıştır. 

2 Vurguncu 
mahkum oldu 

75 Kuruşa satılması lazım ge
lea bir makarayı 150 kuruıa sal· 
maktan ııuçlu Osmnn Toparlak ve 
tezıihtan Neteoelio muhakemelerine 
d ila ikinci asliye ceza mahkemesin· 
d e devam edilmiı, Osman Toparlağa 
40 ve tezg ahtara yafının küçüklü 
j'ilnden 30 lira niır para cezcsı 

verilmiştir. Ayrıca ticarei evlerinin 
10 r ün kapntılması kararlaıtmlmış· 
tır. 

Llmba ,ı,eel buhranı 
kalmadı 

Aylardanberi Adanııc..uı çe _ 

meltte olduğu limba 'İfeıi buhranı 
~ihayet Konya pazar ı t uhafiye ma 
razasına relen 200 d üzüne şişeıiyleı 
öoleomiştir. Cf1mların ıatıoı poli• 
tarafından tertiplenmiıtlr. 

Deniz yolları umum mu 
durunun vezltesln• 

nlh•r•t verlldl 
Ankara 9 (Hoıui aıahabirimiz 

den)- Gör6len idari lilzom üzeri 
oe devlet deniz yolları lıletme U· 

· - aldltl 8. lbraW. Cema 

Kurtuluşumuzun Yıldönümünde 

Milli Şefimizin 
Adana lılara 
illi/ at ları 

Adanıının 20 nci lc:ortoluı yıldönümü mün4sebetiyle Cumhurrei:ıi 
miz Milli Ş~f lnönüye, Meclis Reisimize, C. H. P. Genel s~kreterirıe 
çekilen tazim telgraflarıoa aıağıdald cevaplar gelmiştir: 

KASJM ENER BELEDlYE RE!Sl ADANA -----
Kurtuluş Yıldönümü münasebetiyle gönderilen temiz duy· 

gulara tefekkür eder, sayın halka refah ve saadetler dilerim. 
ismet lnönü 

KASIM ENER BELEDİYE REiSi ADANA 
Adananm kurtuluşunun 20 nci yıl dönümü münaaebetiyle gösteri· 

len duygulara teıeklr.ür ederim. 

T. 8. M. M. Reisi A. Renda 
BELEl)JYE REISLIGINE ADANA 
Korluluş yıldönümünü kutlayan Adanalıların partiye hrşı gö ter· 

dikleri içdeo sevl'iye teşekkür eder, arkadaşların gözlerinden öperim. 

C. H. P. Genel Sek reteri 
Erzurum Mebu•u 

Dr. A. Fikri Tüzer 

Kaymakamllk Kursu önü
müzdeki hafta açıllyor 
- 6 •Y devem edecek kursta .._ 
_ 277 konferans verilecek 

. -Ankara 9 ( Husıui muhabirimizden ) - Dahiliı.:e V k-1 · ._ 
k 1 k k · · h l . • z 6 a etı, u ayma• 

l\m ı arım ıçın ııon azır ıklarım bıtırmek üzeredir M" r d • 
h 1 k 

• u re :ıt progra· 
mı a:m anmış ve ursa gelecek olan yüksek okul h' " 
d

- l . . . mezunu na ıye mu· 
ur erı ve maıyet memurları teıbı t edilmiştir Müfred t • -

k 
. . • a programına go-

re ursta zıraat , vetcrıner, ormnn cılık 83;;1ık 8 ,• t ' I' - - J h' M' - - ' .., • nna}iı, ıcaret, ma ıye, 
gumruk ve n ısarlar, ıllı mudı:ıfen, e mniyet nüfos f' ü le ı· 
k-ı - · ı · - · ı ı. • • , na ıa, m na a at, u tur ı ş er ı go,terı ecedır. 

Altı aylık knrs de\•resi içinde 277 ~onfe ·ı kt' K 
·· - - d ı. • l f • . d D · rens verı ece ır. an 
onumuz ea.ı ıa ta ıç.n e abiiiye Veldil .. t'ı k f ı d 1 
caktır. 

Toprak ofiei umum 
mUdUrlUğU 

Ankara 9 (Hu ıu i muhı.ı.biriıni z· 
den)- Toprak mahsulleri ofisi u 

mum müdürlüiüc..ü vekaleten idare 

etmekte olan ziraat bnnhaı uoıuoı 
müdür D\uavini B Hulki'nin vuifesin 

den İı"ıtifa ettiğ-1 ve ittifasının vekiletç• 
kabul edildiği bildirilmektedir. 

Maarifte i t ler gUnU gU· 
n U ne yep.aac•k 

(H 
i aıubabirimiz 

Ankara 9 1110 

M 
"f velıileli, oıerke:ı: teş-

den)- .. ,. . d 
" d diai bir taııı:m cı, 

kilitına 1°11 er • . A 

b
• le eld• movcat ıdarı 

bundan oy 
• l . O'ünD iüoüne yapılmasını 
ıı erıo • 
bildlrıalf vo bu aym 14 ü no kadar 

l941 yılına ait işlerin bitirilmesioi 

talep etmiştir. 

Yangın b•tl•nAıcı 
Dün Milli Mensucat fabrikası clva· 

"' ·on erans sa onun a ı:çı a-

Değirmen ve un tebrik•· 
sı açmak için mUsoade 

alm•I• ıuzum yok 
Ankara 9 ( Hususi muhabiri· 

J mi.zden)- Buğda}1ı korumn verf(iıi 
1
knu111 .ıı eriyetten knldırılmış bu

funduğuncıan bundan böyle yfınl 
dt'ğirınen ve fabrikalar urbcıtçe 
açabilecek, hü kQmetten müsaade 
al'llağa lüzum kalmayacnktır. 

Şimdiye kadar açılmasına mü· 
ıaade edilmemiş değirmenleri de 
ı~bipleri isterlerse yipe müsaadeye 
luzum knlınedan açabileceklerdir. 

Şeker vuğuncularanın 
muhakemesi 

Dütkanlımoda Çtıvallarla şe 
ker bulunduğu halde nıü~terilerinı 
«Şe\·er yok» diyerek ihtikar yap 
mnktan suçlu ve mevkuf H 
Kelleş~lcer, Bekir Yılmaz, O.
yılmaz, Hanefi Ormancı, lbrah 
Etem Soyokio ve Hilıeyia O.ak 

mahalremelerin dDo a11iye 
...... 111r....ıod.• 
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ASKERLiK 

Alman Nakliye TeskilBtının Rolü 
Cambrai'ye, Arras'a ve Abbeville'e 
nakledilmiştir. 

Modern aparllmanlarda 
göçebe hayati 

Ben şu fikirdeyim 
ki, Önünden roçer
ken dış süıüne, al· 
dalıcı kunt rörünÜ· 
şüne bakıp da kışa 

Bu ıefer Puaro müdahale etti; 
- Peki öyleyse ıizin fikriniz 

l nedir ? Vilson'u neden zehirle· 
ıinler ?.. Siz bu ğJümü zebirlen· 
miye atfediyorsunuz, zannederim .• 
Ôyle deiil mi ? 

·raf~ 

1 
manlar Ruıyada ıiya1etlo_ uı_ruld~ 
ve hatta hapse atılarak oldu b~ 
ğ'ü bile ş~yi olmuş... Fakat Siki 
katte bapııbaneden kaçarak, ~ 
ya' da büyük me~akkatler ç•t IJf 

f ranıız askeri mütehassıslarından 
Jean Hanri, Alman askeri men• 

zil ve taşıt teşkilatı hakkında Fi· 
garo gazetesinde yazdıiı bir ma· 
kalede diyor ki: 

- Taoltlcr ve zırhlı kuvvet• 
lor şaşılacak derecede süratle ller· 
liyorler. Bu yüzden birçok kimae• 
ler bunlara benzin ve levazım ye· 
tiştirilemiyeceiini zannetmişler, bat
ta hareket üslerinden çok uzakla· 
şan Alman tanklarının z a r a r 
veremiyecek bir hale düşecekleri· 
ni tahmin eylemişlerdi. Halbaki , 
bu zanlar doğra çıkmamıştır. Tank· 
lar, ne Norveç, ne Polonya, ne 
Balkan, ne Afrika ve ne de Raıya 
seferlerinde üslerinden yüzlerce ki· 
lometre uzaklaştıkları baldo ben• 
zinsiz ve levazımsız kalmamışlar • 
dır • 

Bu harpte , tankları düşman 

hatlarını yarmak ve düşman 
birliklerini çevirmek için büyük bir 
ölçüde kullanan Alman l'enel kur
mayı yıldırım harbi esaıına röre 
onlara süratle mahrukat ve leva. 
zım yetiştirmek için inceden ince. 
ye tetkik edilmiş bir plan hazır
lanmış, renel. kar:ml!Y rü.neşin do
iaşiyle batışı arasında; levazımı, 
yü:t. kilometre daha ileriye rötür· 
mek için tertibat almıştı. Hldiıo· 
lor, Alman l'enel kurmayının bu 
hesaplarını yanlış çıkarmamıştır. 

Vaktiltt bir ordunun ilerleyişi, 
piyadenin ve en çok ıuvari kav· 
vetlerinin yürüyüfü ile hesap edi
lirdi. Şimdilik harpte, ilerleyişin 
temelini, zırhlı ve motörlü kav• 
vetlerin hamleleri teşkil eder. Ba 
itibarla orduların iaşe, levazım ve 
ikmal teşkilatını, bu yeni tabiyeye 
uydurmak gerektir. 

Bir ordunun döjüşmek için 
muhtar olduju şeyler, kendisine 
anavalandan gönderilmek icap 
eder. Bundan başka levuım ve 
yiyeceklerin muayyen gün ve 1&• 

alto, mahallerine varması geçmiş· 

ten daha büyük bir öaemi haizdir. 
Bir gün erzak alamıyan piyade 
kuvvetleri, ııkıotı çekmekle bera· 
bor, tehlikeye düşmez. 

Fakat 24 ıaat içinde muhtaç 
olduğa benzin ve petrolü almıyan 

motürlü bir kol, düşman topçusu· 
ona ve hava kuvvetlerinin darbe· 
lerine himayesiz ve müdafaasız bı. 
rakılmış olar ve az bir zaman için· 
de mahvolmaia mahk<hndar. 

A lmanlar, orduya yiyecek ve 
levazım yetiştirmek işinde, 

demlryolunu daima keskin bir imil 
olarak aayarlar. · 

Demiryollarla nakliyat sür'at· 
Udir ve emindir. Aiır eşyınıo bir 
yerden öbür yere ıötürülmesine pek 
elverişlidir. Mavnalar da nakliyat. 
ta önemli bir iş rörürler. F altat 
düşmanın demiryolu hatlarında ya• 
pacatı tahribatı he1aba katmak 
l'oroktir. 

Tankların ve 
zırhla kuvvetle· 
rin benzini nasll 
yet l ş t 1 riliyor? 

__ ,;;...- __ .-iiiiİiiiİillİ._imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Bu aebepteD dolayıdır ki, her 
tümene büyük, küçll\i kamyonlar 
ve motörüa g'idemlyeceji yerler 
için de beyrirli tqıt kolları veril· 
miştir. 

Taşıt sisteminin belkemiiini, 
otomobilli taşıt alayları te°"şkil eder. 
Bu taşıt alaylarının kamyonlan, 
bek büyük olup, rerilerde ozun 
meıaf eler alacak ve asker nakline 
yarıyacak kuvvet ve kudrettedirler. 

Sulh zamanlarında menzil kol
larıoa baih olan bu birlikler, Todt 
ve Speor teşkilitının oaıyonal ıos 
yaliıt otomobili kolları ve hususi 
müo11eselerden alman teşkillerle 

kuvvetlendirilmektedir. Bu lwlların 

yürüyüş boyanca, muazzam otomo 
bil parkları ve tamir atolyeleri ku· 
rulmaktadır. 

iş taburları, Todt iş teşkilitı, 
bu taşıt kollarına lizım olan efra· 
dı verirler. Bunlar, yOkletme· ve 
boşaltma ve yollarıo tamiri işlerin
de kullanılırlar. 

Fransa ıeferl eıoaaında, Al· 
man ordularının muazzam 

levazım yıiınla11, tıvveli Rhin sa• 
hiliode, ıonra Eifol kule.inde do. 
po edilmiı Eve Alman tümenleri 
Manş aabillerine vardıkları zaman 
mabrakat ve mühimmat stokları 

Binaenaleyh taşıt kolları, re· 
co ründüz yürümeğe, 300, 400 ve 
hatta 500 kilometre mesafe alına· 
ğ'a mecbur darlar. 

Daha sonra Alman hamlesi, 
doiu - batı istikametinden şimal 
cenup istikametine çevrilince, Fran 
sız - Belçika hududunda yeni bir 
üı kurulm11ştur. lıpanyol hudndla
rına kadar inen kafileler, levazım. 
larıoı bu üsten alıyorlardı. Başarı· 
lan işio büyüldüi'ünü göıtermek 
için birkaç rakam ıöyleuıek Ufi· 
dir. 

Bir tümen taşıt kolu, bir haf. 
ta zarf anda 2 milyon litre benzlıı 
ve blr ıııüfreıe de bütün ıefer es· 
Dalında 70 - 80 tren karşılıiı 
olan 34,000 ton eşya nakletmiştir, 

Almaayanın bıı ttknlk başarı. 
larıoı, f!'APlll hava kovvetlerlnJı> 
kifayelllzlitl ve çoiu aafalt olan 
Franaa yoJlaruurı mükemmeliyeti 
kolaylaştırmıştır. 

A, lmısplar, Rusyada Franaadan 
daha biJyük ıorluklara uğ-. 

royorlar. Alman bavacılıiının b
tünlüiilno raimen bombardınaan 
tehdidi altında; feria yapılmı~ ve 
ilk yağmurlarla çamur derya•ına ve 
bataklıia dönmÜf oloo yc.>Jlarda ça· 
lışmalr.ta olan Alman taııt kolları, 
evvelki seferlerde tatbik · odilınif 
olan ayııi sistem daireıiode ç•lıtı· 
yorlar. Rusyıda merkez cepheıio· 
de harp etmekte olan Alman or. 
dolar ırupunuo menzil tııleri, Vil~· 
lerce kilooıetr• iloriye götürülmüş. 
tür. 

Yalnız Rusya aeferi, kondüit: 
törlerio daha iyi talim rörmüş ol. 
malarını icap ettirir. Kooüktölr.lerin 
yani ıürücü vo şoförlerin, askerle; 
ve esirler ile dolmuş olan yollarda 
ııkı bir aoyrüsofer diıiplini taldp 
etmeleri lbım geldiği ribi, cephe 
batlarınıo aık ıık deiişmosl, düş· 
manın aoıızın ortaya çıkmasına ıe 
bebiyet vermekte ve bazı zaman. 
lar bu birlikler arasında bir yol 
açmak icap etmektedir. 

Otomobil ve kamyonları kul. 
!ananlar, icabında tüfek, mitralyöz 
ve el bomba11 kullanmak mecburi· 
yetindedirler. Bu itibarla bunlar, yar• 
dımcı deiil, piyade efradının ve 
zırhlı birliklerin efradının e~itleri· 
dir. 

YAZAN 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

ve yaza karşı koyacak sağlamlıkta 
yapıldığını ııandıiımız y~ni apar· 
tımanların çoiu, çerden çöpten 
değilse bile mevıimlore uyrun, tam 
bir mimarlık ustalıiiyle kurulmamış· 
tır. Önce ıokaklar, rüzıar yolları 
dilşünülerek hesaplı açılmamıştır; 

kaloriferler ise yalnız ısıtma zaqıan· 
tarı bakımından deiil, tertibat yÖ· 
nünden de kusurludur; ııı derece
si sıfır altını iod~ mi ocak no ka· 
dar fayrab edilse, kazan fJlur fıkır 
kaynata yine, yapımn her köşesini 
istenilen ııcaklıkta uota aı. Para· 
Y• ~ıyıJmadığı, sadece a-elir düşü· 
nüldiiiü v• r&ı boyacıhisna önem 
v~rildiği için do kara yele rötnı 
açmıt -bir çok ıp11rtıJPanlarda dahi 
çifte cam yoktur vo baıııı.mlar bo· 
gqr birer radiatör yüzünden, çok 
ıotıık bavai&J'.d~ fera~ fahur ıoyu
nnlup keyfince yıkanılacak belde 
d iildir. . 

Su tertibatı da ölçüsüzdür;bo: 
rular vardır, ikide bir tıkanır, ta· 
ıar, Poyraz tarafından, şayet baş· 

ka bir yapa örtrqüyorsa, içeriye 
n!)ın de ıızar; zaten köttl kireç ye 
toz bpya Ue üstünkörü badanalan• 
ıaıf Elııvarlardan ııvalır dğk!jlür 
Rüzrirlıa Y•ian yağmurlar = 
balkon ve pencere çerçtvelerinin 
kuruyup açılması, bayağ'ı doğ'ra111ta· 
cılar elinde yaş tı&btıılardan yapıl· 
rpdl dolayisıylo .;_ odalara a·lrerf 
riror dej'il, baıı k~re saldırır, evi 
sel basar. Vaktinde yetişip öoüqü 
almazlaraa yukarıQ•ki komşunun 
aav1altlıtı yüzünden tavan ıalanır, 
alçı korni~ler patır patır başınıza 
iner. Modern adını verdiiimiz sÖ· 
züm ona •J palaa,. larda kapı ve 
pencere aralıklarına - eski ahşap 
evlerdeki gibi - kolalı bez yapış 
tıranlara veya içi pamuk dolu bum• 
bar çevirenlere de ra•lamaktarı:ı:, 
Antreye palmiye aak11ları dizmek· 
le, asanıör koyoıakla, tavanların et 
rafına alçıdan ıOsler, bordürler 
çokmeltle ve " rüneş rirsin 1 Sıh 
bat, bol stüneı giren evdedir 1 .. 
Diye çocak kandırırc11ına pancur .. 

- Elbette. Doktor resmen 
kalp sea.teıi dedi ama, huıusi ola· 
rak ta bize bu ölüm ien bir şey 
anlamadıiını söylemekten çekin· 
medl. 

- Otopsi ne zaman yapılacak? 
- Bu akşam. Vilson'un ölümü 

çok ani olmuş ... Halinde hiç bir 
i•yritabiilik yokmuş f. Ve tam ile· 
riye bir ( pijlln ) siir\irk~n birden
bire ölU olarak 6ne d01mOf 1 

Puaro : 
- Bu kadar ani bir tesir eden 

zehirler enderdir. dedi. 
- Biliyorum. Otopsinin bize 

bir lpu.u vereceQ-iııdon eıpini~. 
Faka~ neden bu Vilson'u öldürJ1ıek 
iatıtmlf olıppl~r ? l1te bunu öiren. 
mek bo9nmı gidecek.. Kimseye 
ıarorı olıpıyan ı~tl ve fÖrünüşte 
bl9 bir do,manı bulıınınıyan kibar 
bir a-onç kalkıp ti Amerikadan 

voJiror ... 
- lnanılmıyacık yey f diy• 

mırıldandım. 
Puarq rülerek müdahale etti: 
- H~yır hayır-. Jııpp, bu hl}· 

saıta muhakkıak kendine baş bir 
n!!ozariyo yürütüyor ... Bahse ririşi· 
riın. 

- Hakkınız var Monsin PQa• 
ro 1 !Jon ~ehirin Vilson için bazır· 
lenmıo olduionu z4unodiyqrnm ... 
Öteki ... 

- Savaronoff için nıi ? 
....,. Evet. Savaronoff bjr za. 

ları aııp binayı, çepeçovrem koca 
koca eamlar rererek 11r9a saraya 
benzetmekle kara kışa ve yakıcı 
11caia meydan okunamaz. 

San'atın ince bilgisine bHrfi 
~arflne 11yd9f111!luz, JÖıteritten faz. 
la aaj'lamlıja, lüksten ziyade öz· 
lülijğe kıymet vermej'e başladıiı· 

ııııı ründ{jr ki - yalnız ov ınioa· 
llI)a deill, bütün renlı aola~iylfl 
- ortaya bir ~· yapı ,. ç1karabili· 
riz. Y okıı f• yay{! kalıraz ,, tatar 
arası 1,, Y ahqt 11 açıkta ıayılırıs, 
ustabatı 1., 

(Tan'dan] 

O hatti okadar ki ark• ~dl 
L d• • • ( ok• ~en ısıoı zor tammış ar... !d' 
deiişmiş ..• Saçları bembeyaı 0 ~ 
tan başka bir ayağı çukurda ~ 
adama benziyor ... Yarı ın.JOI ~ 
~dam qlduf undan çok seyrek~ 
rak evden çıkıyor. Sooy• D~ 
adındaki yeieni ve bir Ru' · .A 
le Vestminister kililesi ci"'!V' 
bir ap~rtmanda oturuyor. sJı! 
ıaman Pir ııgiltıst§ kurban f 
eetinden lrnrkayordu. ÇüokO I 
~)'Qnu kabul otıııekto btıyük t 
düt göstermiş ... Hatta bir çok 
falar oynamaktan imtina ot~ 
kat nzetolerin mütemadi olf 
t• üıerine " ıportmenliie yskf 
yan " bu hareketten va:ıre~" 
maçı k•bul ofmi~, 

Jilmur Vilson mütemadiyt 
di•İne meydan okumasına rs(. 
oyaııu kabul etmekten imtiıı• 

şinin sebebini kendi kondiısı• 
ruyorum ve şu cevabı veriyi 
(J'ünkü iılol belli etmek, naı~ 
kati çekmek iıt;miyordu. ; 
röre: Vilıon feci bir y• 
\uırba;ı riıti 

- Savaronoff'un ölülllvJ 
menfaat temin edecek bir ~ 
ı:Qi vardı ? 

- Beliti yejeni var ! Ç' 
zamanında kocası Rusyaouı f' 
kr•lı bulunan Mııdam Goıpoi' 
doktora büyük bir ı:t)İras ~al' 
Gospoya ile Savaroooff biri~ 
pp o kadar bailı idiler ki. ~r 
doktorun ötoıüş olmaa,na bıt 
ihtimal vermiyordu, 

- Peki bu satranç ııı•~ 
rede yapıldı ? 

- Sıvaronoff'un aparttı>" 
da. Maltll oldujunu ıöyleıııt 
Bq ıebeple evden çıkması ~', 

- Oyunda çok seyirci 
ııııy<h ? / 

- Dt'PPI .,,,, 

imtiyaz Sahibi ı Cnlt oJV-~ 
lJ. Neırlyat MUdllr6 : Avu1'• 
Rtfat YA VEROÖLU 
Be•ıldıt• Yer ı (BUGÜN) 
Matbauı - Adaııa 

d 

:·····················································: :······················································ ··················································' 1 Alsaray Sineması 11 ASii siNHJJADA İ 1 Tan Sinemasında 
: BU AKŞAM 1 • Savare BU ! İ Bu Ak9am 
: Büyük Artist Zarah Leander in bir ıureti fovkalidedo yarattıfı 1 1 O AK.("' AM Matina ı ı llr.i Güzel ve Büyük Filmden Mürekkep Güzel Bir ProğraJSI 
: Mevsimin en büyük ve rüzel bir filmi olan : • 8,3 V · },]O - 1 -
• • 1 1 : • • Yine Ki BUyUk 'ahaser 1 • NeıeJi ve Çok Güzel Bir Film . : . . . 
: •: 1 .: - . '"' 
• 1 • Alice Faye ... Conıtance Bennott ... Nancy Kellr 1 1 
: : : ribl üç büyük yıldızın emsalsiz bir ıaretto yarattakları : •• Üniversiteliler Yurdu . . . : 
: Hissi, Meraklı ve Romantik Şaheseri Takdim Ediyor : :. ~~ vXıtr~>~ " ,. OCV:.t· ·i ı• 

Şahane bir Filmde Şahane Bir Artist • K 1 • • ;ıt;••••)ı( ti k d 1 >'••••;ııı; • • lliveten ı Fevkalade arzu ve istek Üzerine • ana J a 10 af : • ~····-:~ >1••••)1.'. : 

-2-
Garry Çooper'in Şaheseri 

•. P E R 1 K 1 Z 1 .• : ~ --...~ )t~' .• .• .-. A;'>.Jf~" ... O!-" ' .;>'.) • Süper f 1 ·~ 1 Üçüncü Hafta Olarak Devam Edecektir 1 e "" 2 
1 

mlol •unar ı •.• 
• Pek Yakında ı.. : : Pek Yakında, 

- Zafer Ordusu --
i : 1 Türkçe sözlü : ! Örümcek Adam 
: 1 KIZIM DUYMASIN 1 : ı J ARZAIN &IElrlYQD ! : 30 Kııımhk Emsalsiz Maceralar filmi. , 

:
• Türkçe Sözlü - Arapca Şarkılı içtimai Büyük Film İ • [I ~ : .: Bugün 2.30 Matinede: ZAFER ORDUSU - Düny4yı Titreten~, 

B 1 E t 
• e Amerikanın balta rirmemi~ bakir ormanlarında bin bir hayvanatı • ı' 1 urün 2.30 da: KRALiÇENiN KALB - P R KIZI 1 • e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:,! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! v~~i~n i~~~d~;ç~ki ha;~~z~: a!~n e~:f :ıi ! ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııv 

Malatya Bez ve lplı'k Fabrı'kaları : Dağların kızı - Binbirlnci gece ı ı D o K T o R : ..................................................... : ı Apdullah Erberk 
ıHHHHHHHHHHffffffHHHHHHHHffHH .... ffı Adana Mensucat Fabrikasından : ı lstanbuldan yeni gelen i ı Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hasııl 
ı M 1 ı f nesi Baştabipliğini yapmıştır. ~ i Doktor Mak 1: Şimdi serbest olarak PamukBorsası karşısında 35 ~ Fabrikamızda mevcut Dobson Barlov fabrikasında 1896 

ve 1898 se~esi. i~al edilmiş iki adet pamuk tarak (Kard) 
makinesı atıdekı şerait dairesinde satılacaktır. 
1 - Beherinin m~hammen fiatı fabrika teılimi anbalij· 

sız biner liradır. 
2 - Bu makineleri.o gümrük resmi, ilin bedeli mukave· 

le pulları anbalij vesaır mas~afları alıcıya aittir. 
3 - Müzayede açık artırma ıuretile 30-1-942 Cuma gü· 

nü saat on beş te Adana'da Malatya Mensucat Fabrikasın· 

ı • • ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün bastal• 

ı BiRiNCi SINIF ı kabul eder. 1583 2 - 15 ~ 

i Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ~j 
latanbul Bahkh Hastanesi Dolum Belediye Ziraat Odası ve~ 
ve Kadın KllnlQI Sabık Şefi R • • d • 8 • I' v • d f Her gün hastalarını Kızılay caddesi ~Yeni poıtahane zgasefın e_n: ÇI lf ıoın en: 

da yapılacaktır. 
4 - Mezkur gün saat on ikiye kadar depozit 

muhammen bedelinin % 15 i olan 300 lira fabrika 

ı karşısında ) 32 Nr. h muayenehaneıınde aaat 3 ten Bıluınum motorlu nakıl va Villyet makamanıf1 ~ 
ı ıonra kabul eder. sıtalannın senelik fren mua· namesinde de tasrih eti ' 

olarak L Çarşamba ıünleri fakirlere meccanen y~n~sine 12-1-942 pazartesi veçhile çifçi kendisi v~ 
vezne· 1571 2 - ıs gunu başlanacak ve on gün si efradile ziraat işl ·/. 

""""""""""""" .. """" .. " .... "" "'dd l k 11 d . . . 
1 

mu et e devam edecektir. u an ığı amelesı ıçıf1 ~ 
sine yatırılmış bulunacaktır. 

Talip olanların mezkur gün ve saatte fabrikamızda bu· 
8-10-12 lunmaları ilan olunur. 1578 

Tarsus beledi-
ye riyasetinden 

( 50000) Parke taşı açık 
eksiltmiye çıkarılmı,tır. 27 / 
il kanun /942 tarihine tesadüf 
eden salı günü saat 15 de ihale 

edilecektir. Talip olanlarm 
Tarsus belediyesine 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimizin bu sene ye 
tişdirdiği hayvanlardan alta 
baı dana artırma usulü ile 
satılacaktır. 

isteklilerin 16-1-942 cuma 
günü aaat 11 de mektepte 

.. k mis nu 

TUm satınalma ko
misyonu başkanll
Qından : 

1- Pazarlıkla 20 ton bale 
la satın alınacaktır. · 

2- Muhammen bedeli 3500 
lira ilk teminatı 262 lira 50 
kuruştur. 

3. Evsaf ve şartnamesi 
her gün k<?misyonda ıörüle-

Bayanlar Dikimevi sahibi 
bn. Zahide Gunsoy işe baş
ladıgmı muhterem müşte
rilerine arzeder. 

1581· 2 • 3 

şembe günü 15-30 dadır. 
5- isteklilerin belli gün 

ve saatte Adana askerlik 
dairesi binasında bulunan 
satın alma komisyonuna mü· 

Bu müddet içerisinde muaye ı~l zam8:nına kad~r ye~r 
neye gctirilmiyen nakil vası bırer kılo .~~~abılc '~.cı 
taları sahiplerinden maktuan buğdayla buyuk baş ·.!( 

l
. 1 v • 1 hayvanları için yevtJl1'tl 

on ıra ceza a ınacagı ı in b k k·ı h b" 1 ,, 1 olunur. 1589 uçu ı ~ esa ıy .e tel 
arpa ve ııfanın Ofııe r 

Halkevi reisliğinden : ~~::u,.edecef;9~•v•:/ 
(Resim ve fotoğ- I . . ~ fS~: 

raı sera••~) _ .. kıncı Noter.lık Ji. 
10/1/942 cumartesı gunu Dairemizde bır ~ 

saat 18 de Halkevinde açıla münbaldir. Talip olaııl•'e~ 
cak olan resim ve fotoğraf ci noterliğe müracaat ~O 

bir hafta müddetle leri orta mektep ıııeı" 





Günün Meselesi 

Demokratlar için 
zaferin birinci şartı · 

ROMAN: 38 Dörtler Kulübü 
======ÇEViREN: MECDi ENON_ Sivil Başkumandanlar 

J ı· ki taraftan hangisi harbi kazana: de kıştan bilistifade telJebbüıü ele 
caktır '? Böyle bir tahmine gi· alarak basımlarını yıP.raodırmaya ui· 

rişmiyoruz , • Çünkü bu; faktörleri raşmaktadır. Bioaenale.)h indi tıb-
bizce ve hatta bütün dünyaca ma· miolerden ziyade vakal1rm in~iıa-

, lam olmıyan bir sürü hadiseleri fını beklemek zaruridir ve biz her 
' evvelden keşfetmek demektir kl iki tarafın zafer için takip edecek. 
' kehanetten de ileri bir iştir. An· leri yolları ,.,aştırmayı daha mu• 

cak iki taraftan her biri zaferi na· vafık bulmaktayız: 
sıl kaıanabilir ve bu maksatla ban- Mihverin i'•Yetİ ve takip ettii'i 

1 gl yolo takip edecektir? Bunu da· yol daha viııhtır. Almanya 

ha buründen hesaplayabiliriz. Hat· Avrupa karasında kendisine karşı 
1 ta iki taraf için de muzaffer olma· kalııuş olan biricik büyük devleti 
ınn bazı şartlarını, esas noktaları· yıkmaya ve bunun elindeki reniş 
nı, tebarüz ettirebiliriz. Bundan kaynaklardan istifade ederek ken-

ıatlarla ve Orta Şark yoluyla Al· 
manyaya saldırmaya uiraşacaldar· 
dtr. 

Almanya ayakta durdukça U 

zak Şarkta paasif bir durumda kal 
maları, müdafaa ile iktif ı eyleme· 

leri mukadderdir. Zira Almanya 

ayakta durdukça Uzak Şarkta 1&l· 
dırıma geçecek deniz ve hava kuv 
veti toplayabilmelerine imkan yok· 

tur. Bunlar da olmadılcça Jap~nya 

aldıiı yerlerden çıkarılamaz. O 
halde Mihver için olduia kadar 

- Aırari on iki kişi... Belki 
de daha fazla .. 

Puaro çok manidar bir şekil· 
de dudak büktü ı 

- Azizim Japp yüklendiğiniz 
vazife hakikaten halli müşkill bir 
mesele !.. 

• - Şu Vilson'un zehirlenmiş 
oldoj'unu bir anlasak ondan sonra 
işi halletmek zor bir şey olmıya
cak 1, 

- Fakat zann11ttij'iniz gibi 
leier cinayetin asıl hedefi Savaro· 

noff ise, katilin teşebbüsünü tek· 
rarlamuı 1aeklenebilir. 

- Tabii... SavaronoWan apart 
manıaa iki rözcQ koydum. 

Paaro alaycı bir tarzda mQ
dahale etti: 

ıonra iU veya bu taraf için zafer di başkanlıtı altında Avrupayı tan- Doı:cloıtlır için ce zaferin birin. 

- Apartmana, elinde bir bom· 
ba ile taarruz edecek bir düşına· 
na kartı alınmış faydalı bir tedbir 
doiruau !.. hu şartların tahakkuk imkanına ve :ı.ime gayrtl c ı nılıcc : } t:!: ~ı c• :ıı' J rı ıı - Rus çarpışma . 

inkişaf seyrine ıında evveli Al· 
baih kalır. Demokratların, Rusya ile birlikte Almanyayı mağlup manları durdurmak 

- Görüyoruaı ki meıele ıizi
de alakadar etti. Monıin Puaro. 
Doktorlar otopııi ameliyesine baş· 

lamadan ceıede bir röz atmak İS · 

temez misiniz ? Belki boyunbai'ı
nın düğümü yana kaçmış olar da 
bundan meselenin esrarını meyda
na çıkarmak için bir ipucu elde 

Şu veya bu ta- edemezlerse Rusyasız flega esas menbalardan mahrum ve sonra da Ras 

~~~ ':~~a':!~a~a:ıi~- kalmış bir Rusga ile ve taaruılar yaparak, bıı işi başarmaları larla birlikte ta. 

rederek mukaye· bir haglı güçleşmiş olar. Almanya mağlup edilmeden de arruza geçerek 

1 ... • Almanyayı mağ. 
ıe er yapmak da Japonya maglup edılemez. 
manasızdır. Me - ~------~ ......... ..._ _ __._..............,_ JOp etmekt

1
i,r. 

seli Hindistan veya Çini şu veya 
bu tarafta ıu kadar milyon inıan 
diye hesap etmek neye yarar? Ba 
insanlcrın ne kadar miktarı tecbız 
edilebilir ve bunların yüzde kaçı 
mensup oldukları tarafm davaaı 
için hakikaten dövüşürler, burası 
bilinemez. 

Malzeme ve silih davası da 
kısmen öyledir. Şu kadar ıe• 

ne ıonra ıu kadar istihsal diye bir 
rakam zikretmek çok defa işe ya. 
ramıyor. 

Zira hakiki iş gören bu i.dih · 
sal edilmiş ıilihlar değil, onların 

iyi ıarette kollaoılmasıdır. Bazan 
1 senelerce istihsalin temin ettiği üı· 
tünlüğü fena bir istimal bir kaç 
gün zarfında alt üst ediyor. 

Ôlü rakamlar veya isabetli ol-
, mıyan tahminler her iki taraf için 

de düoyayı yanılttı: Son rüoe ka· 
ı 1 dar Pasifıkte mutlak olarak görü· 

len demokratların deniz bakimiye• 
ti bir kaç günde ıuya düştü. Beri 
tarafto ise k11& bir zamanda yıkı 
lacıığı her tarafta söylenen Sovyet 
Rasya hem mukavemet etti, hem 

kıldıl<tan ıonra yakm şarktan fngi 
lizleri çdu:rmık kolaydır. (Bilhassa 
f oğili:ıler Hindistaoda !hak Şarkta 
tamamen J ıpoolarla angale oldt.tk
tan ıonra). U:ı:ak Şarktaki JapOD• 
ya İIO bu şartlar altında iatedikle· 
rini kolayhlda ele reçlrecek vazi. 
yettedir. 

Deniz ve havada temin ettiği 

üstüoliikteo sonra kara orduıa iti
barile bo mıntakada Japonları dur 
duracak kuvvet pek rörünmüyor. 

Cenuptaki harekat ikmal edil
dikten ıor.ra ve ajlebi ihtimal Ö· 

nümüzdeki yazda şimale de tevec· 
cüh ederek Ruıılarla çarpışaıaSI 
ve Almanyanın yükünü hafiffetme
ie uğraşmaıı kabildir. Bu auretle 
orada Uzak Şarkta ve Almanyanın 
Avrupada düşündüğüne müşabih 

bir hakimiyet tesis edecektir. 

Demokratlarıo veya Anglo Sak 
ıonlarıo tarafına relince; ka

naatimizce banlar bidayette Alman
ya kar~ısında Rasyaya, j .,pooya 
karşısında Çine yardım ederek ba 
kuvvetleri mümk.ün mertebe itfaye 
çtlışıcaklar ve ilk bulacakları fır· 

Alsaray sinemasında 
KRALİÇE KALBİ 

Düny4 iizerlnde~i hakiki müca· edersiniz. 
dele dönüp dolaııp bo noktaya re· -- --- ~ 
liyor. Bu ıebeptendir ki a·namii•· yardımı yapamazlarsa sonra geç 
deki yaza doğru ber iki taraf da kaimıf ohııa!ı>rı m~htemeldlr. Zir~ 
ellerindeki bütün kuvvetlerile bu· Ruıya ile bırllkte Atoıaı::ıyayı maır 
sahnede ~aferlor ~emin fltmeğe IOp edemezlerse RaJyasız veya e · 
rayret edeceklerdir. Mihv.f tarafı aas menb•lardan mahrum kalmış 
vts daha dojnıu bgnan g'arpta mtı· bir Jlasya ile ve taarruzlar ya• 
messili olaıı Almanya kışın bütün parak' bu iti ba~armalar.ı / ~~him 
fayretile yeni kuvvetler VO m•lze Vev muhte~el mal.ze~e Üslünl~ğijoe 
me teıkiline oğraşacalc, ille.bakar ra~men) bır haylı ruçleşmlş olur. 
taarruzları için hazırlanacak, bel· Almanya maj'J~p edilmeden de Jı 
ki balya da ıimdiye kadar yaptıiı ponya mağlOp edile:ııH. 

d tt k J 
L b Burada akla bir ıual daha ge 

yar ımı ar ıraca , aponya ue a A S 
zamana kadar cenupta iıini bitir- liyor: Demokratlar veya ng'lo· ak· 
mesinde hiç dej'ilıe kuvvet çek· 11onla~ ~ib~eri ıl)ağlOp edemezse 
mek veya tesbit etmek l"•yretile şi ken~ıluı mı mailGp o~or ? Hayır. 
male dönmeğe uiraıacaktır. Borun kazançlarına ragmen mese· 

R l il 
. d 1 li lngiltere ve Amerikanın iıtilisı 

us arın e erın en re en w 

t• t '-t h ,_ mev.ıuubahs olama;ı: Pıger taraftan gayre ı yap ııı. arı mu aıı;· . . 
kak Fak t b D ı. ti b yıını renhl~melerl dolayısıle Alman . a aca a emoıı;ra ar a 
tarihe kadar O t k R ya ve Jııponyaoın açlıia veya ham r a şar a usyaya . . • . • 
yardım veya yükünü hafifletmek maddeaızlıre ınafıktlm . edılm.e11 ~e 
için kuuvetler (amma mllblm kov· akla relemez. Bu taktırdo bıırp olü 

1 ) • b'I ki . . bir noktaya varmış olur ve ba tak · 
vet er febrP ı ece er mıdır ? J3:ı dl d •ı.• • f k l b' lh . . r • ı-.ı "ara ın ma u ır ıu 
bıraz şüphelı. Henüz hazır olmay:ın t t f d b' ( • d b 

şar ı e ra ın a ır "'fmeıın en aş· 

Ana-lo·Saksonlar çok yavaı hare - ka çue kalmaz. Galiba olacak da 
ket ediyorlar. Bu yaz R sya-,ır l>odıır.=-----

ASRi sinemada 
KANATLI KADINLAR 

, .................................. ,................... ====================.================================== 
f lstanbuldan yeni gelen f 1 LAN 
1 Doktor M. I. Mak İ Devlet Dem:ryolları Adana 6.ncı 
: sJRtNct sıNıF f işletme artırma, eksiltme kom:s. 

ı :ıı Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü ı • ı· 
• lstanbul Bahkh Hastanesi DoAum ı yonu reIS ığinden : 

ı ve Kadın KlinlAi Sabık Şefi J Toprakkalede iki, Fevzipaşada iki, lıkenderunda bir ika J Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane ı metğih ile Ceyhan ve fskandcrunda birer büfe binası inşaa 
ı karşısında ) 32 Nr. lı muayenehanesinde saat 3 ten ı tına talip zuhur etmediğinden kapalı zarf usulile vahidi fiat 
ı sonra kabul eder. ı üzerinden yeniden akailtmeye konulmuştur. Bu binaların in 
ı Çarşamba günleri fakirlere meccanen J şaatı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli tedarik ede· 
ı 1571 2 - 15 mediği takdirde çimento, kum, çakıl, taş ve kiremidi idare-
...................................................... : ce verilecektir. 

·ıLAN 1 - Bu işin muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat 

Münakasa Tehiri :::in;'; ~~:;rı 4430 lira olup ihale gunü 27-1-942 ıalı günil 

Adana Belediye Riyasetinden ; 2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 
Demir yolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznele 

13-1-942 tarihinde ihale edileceği ilin edilmiş olan Ada- rinden 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
na Şehri içme Su tesisatına muktazi· bet adet dalma tulum- 3 - isteklilerin aşağıda yazılı vesikaları tedarik ve ko-
ba hakkındaki şartnamede görülen lüzum üzerine bazı ta· misyona tevdi etmeleri lazımdır. 
dilat icra edilmiş ve muhammen bedeli ( 27500 ) liraya ve 
muvakkat teminatı (2062,5) liraya ibliğ edilmiştir. a) Temiiıat mektupları veya muvakkat teminat akçaları. 

'h ı t ·h· b) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları, Tica-Bu münasebetle ı a e · arı ınin 13-2-942 tarihine mu"sadif O 
b ret dası vesikaları. 

cuma günü saat on beşe te ir edilmiş oldux.u ve muaddel 
~ c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

ıartname ile mukavele projesinin Ankarada Belediyeler imar alınacak ehliyet vesikaları (bunun için ihale gününden en az 
Hey' eti Fen Şefliğinden ve Ad~~ada Belediye Fen işleri 8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. 
Müdürlüğünden 125 kuruş mukabılınde tedarik edilebileceği 1 

1546 4 - steklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatten bir 
ilin olunur. 28·4-8-1 ı 

• •••••••••••• •••••••••••••••• saat evveline kanar 2490 No lu kanununu emrettiği ıekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet 1 Operatör 1 Demiryolları 6ncı lıletme Mndürlütn binasında toplanan 

1 Dr. Hasan Sadi Sözüfek · 1 ~:~~a·il,;k~:~::. :::i•yonu ıı~;:~::~:: tevdi etmeleri 

1 Fransanın Nanai Tıp 1 ımıımııııııııııııııııımımıı:ıııı~ıııııııııııııı 
1 Fakültesinden Mezun 1 ı · Satılık . i 
! Heroün Hasta!arını 13,30 ~an itibaren İ }Biçer dOğer makinesi} 
• kabul 8tffi8kfedır • ı Rus marka son sistem bir biçer döğer makinası bir : = Muayenehanesi : Karasoku Terziler Çartıı1nda No. 97 • i çok ye~ek ~samı ile birlikte satılıktır. ı ·············=·············= ı Talıplerı? lsk~nderunda Tüccar Ali Güngör, Ada·ı ı ı nada Azız Nacıge mürocaat. .. 

ı 
-Azizim Japp... Y emeie 

oturdoğunuzdanberi şu sizin kıra. 

vatınızın düğümünü düzeltmek içie 
yerimde duramaz olmuştum . Müsa 
ade edersiniz, değil mi ? -· işte 
şimdi daha rüzel bir manzara arze 
diyor ••• Haydi artık morra ridelim ... 

Pııaro'nun bu yeni mesele ile 
alakadar oldu(unu görmek beni 
çok sevindirdi. Çünkü birçok za. 
mandanberi Dörtler'le il~ili olauyao 
bir meseleye el attığını rörmemiı· 
tim, 

Garip bir şekilde hayata röz 
leriol kapayan zavallı Amerikalı 
rencin ıntitekalliı ve bareketsiı 
vüoudunu görOnce derin bir mer· 
bamet hlul benlliimi urdı. 

Pu.,o cesedi dikkatle tetkik 
et ti. Hiç bir 1erlnde herbanri bir 
ize tesadüf edenıedi. Yalnız ıol 
elinde hafif bir yara isi vardı. 

Japp izahat verdi ı 
- Doktor bunun bir yara de

iil, bir y•nık izi oldujunu ıöy
liiyor. 

Bilahare Paaro, ölünnn ceple· 
rinde bulunmuş olan eşyayı tetkl· 
ke koyuldu : Bir mendil, bir kaç 
anahtar, üzerinde birçok yazılar 
bulunan bir not defteri ve birkaç 
ehemmiyet.iz mektnpM. Fakat bu 
eşya aruıoda yalnız tek bir şey 

Puaro'nan bilha11a dikkat nazarı· 
nı çekti : 

- Ah I ... Bir aatranç taşı ... 
Beyaz bir piyade ( piyon ) 1 Bunu 
da oebinde mi buldunuz ? 

- Hayır ... Bir elinde 11kı sıkı 
tutuyordu. E\inden almalc epey zor 
oldu. Onu doktor Savaronoff'a 
iade odoceğir. ... Çok kıymetli fildi· 

w 1 • 

fİ ıatranç (akımıoın bir taıınıo ek-
sik olmaaı yaz~k olu;, 

- Müııaade ede11enlı bono . ~ 

kendisine götürelim ... Ono ıiy~ret 
edebilmek için bir vpıile teıkil 
eder. 

Japp hayretle : 
- Ya... dedi. Demek bu me· 

sele ile meşgul olmaja karar ver· 
dfoiz ? 

- Evet... Benim merakımı 
çelbetmekte o hdar mahir baıeket 
ettiniz ki r. 

- Pekala 1 Sizi Dörtlor'i ali· 
kadar e<Jen mevzular dışına çeko
bilmfı oldııiuaıdan dolayı memnu
num ... ZannederHm yüzbaıı Haı· 
tlnıs de aynı fikirdedir. 

- p.., _, ••r-

YAZAN Londra radYo": 
AB/D/N tilrkçe bıberle~ 
DAVER ara11nda, •şato 

cephesindekı "' 
Rus taarruzlarından ve Kırıaı• b~·. 
palan çıkarmadan bahıederken . 
tün bu movaffakiyetli hrelı:etl~ 
Stalin Y oldaı tarafından hasırla; 
askeri planlar sayeainde oıüııık 0 

oldoiunu söyledi. 
Bu sözlerden anlaşılıyor ki ~; 

:zılordunun ba~kumandanı St• .. 
'( oldaştır. Stalin Yoldaş, Ruı 1~ 
tılil harbine iıtirak etmiş olııı•k 
beraber, meslekten yetişme bir ,,. 
ker deiildirı barb okulond• "' 
barb akademiıiade okumamıştır· 

Diğer taraftan Alman ord..ı-t1 
batkumandanı olan Alman f übt" 
ri Hitler de ıon zamanlarda k'1' 
ordusunun baıkamandanlıtını fl1:: 
eline alarak Alman ordusunu •• 
ve idareye ba4lamıştır. Hitler dlı 
i'eçen Büyük Harbe, önce er,~ 
ra onbaıı olarak ~tirik etm•" 
berai:ler, meslekteıı detildir; o~ 
harb okulundan ve barb akadeır 
ılPden ç1kmamı~tır. 

Fakat, Stalin Yoldaşın da,ı-1' 
Hitlerin de ordu ve askerlikle f 
kından alil-alı oldukları mal()OJ~ 
Ku1lordoya ve yeni Alman ord .. 
na aid eHrleri okuyanlar b-' 
bilirler. 

Birkaç gün evvel elime ıeql 
bir lngiliz propag'anda mecmo-' 
da 1911 haziranına kadar, AJ~ 
yada bulonınaş olan bir AmeriV 
ıazetecinin yazdığı yazıda şaolİ 
okudum : 

« Hitler, şimdi,keodini bir '1 
keri fatih telakki ediyor ve bıf 
tı, askeri meseleler üzerinde t~ 
lanı yor; uzun saatler, 1evkalc~ 
kitabları okuyor ve barbetmek " 
atını tetkik ediyor. O, Alman el 
dalarının mutlak baııkumand..ınl ol 
baştabiyeciıldir. General Alfrİ 
Jodl'un idare ettij'i ' huıuıt bir ktıl' 
mayı vardır. · ' 

Hitler, Keitel'e, Keitel de Sf 
ochistach'e emrediyor; Braocbi•J; 
de harekatı aevk ve idare •" 
kumanda~• ili ... » bt 

Görülüyor ki dOpyanuı en ~ 
yilk ilci orduıuna, borün ilci ti 
başkumandanlık etmektedir. Bo~ 
ce yüz bu kadar yıl önce N•P: 
yonun •Öylediii « Her er, çıtıı: 
sındı bir mareşal asisJ tatırı 16~ 
bugiln rerçekleşmiş bulonmakt•ı 

Omit ederim ki aıkerliğe ,ti 
ya~ıları ya~an ıivil mpharrirl 

/ çatan bazı muhterem ve ~ziı 1 kadaşlarımız, ban dan ıonra biıJ ~ 
hoş a-örürler. Böyle müthiş _, 
barbde ıivil başkumandan oldu~_. 
aonra sivil Hkeri mQhar,ir o 
olmuın? 

TAN sinemasında 
Üniversiteliler Yurdu 

Tüm satın alma komisyonu başkanlığında~ı 
1 - Kor evsafından olmak şartilc ve pazarlııd' 

150 ton kuru ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli balya halinde 8250 lira ilk te' 

~inatı 618 lira 75 kuruştur . 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Pazarlıj'ı 13-1-942 aalı günü saat 14 dedir. 
S - isteklilerin belli gün ve saatte Adana askerlik dİ 

resi binasmdaki komisyonumuza müracaatları ilAn olunur. 

1570 7-11 

Tüm satın alma kom 
Başkanllüından : 

1- Kapalı zarf usulu ile 
300 ton saman ıatın alına· 
caktır. 

2- Muhammen bedeli 97 50 
lira ilk teminatı 731 lira 25 
kuruş~ur. 

3· Evsaf ve ıartnamHi 
hergün komıiyonda görülebi
lir. 

4- Pazarlığı 13·1-942 aah 
günü saat 15-30 dadır. 

S· isteklilerin belli giinde 
teklif mektuplarını pazarlık 
saatından 'bir saat evvel A
dana askerlik dairesi bina· 
sında bulunan satın alma 
komsiyonunda bulundurmaları 
ilin olunur. 

1552 26-3-7-11 

Çifçi 
birliğinden : 

Ziraat Vekaleti tarafından 
Adanaya tahsis edilen mib 
zerlerin mühim kısmı bede
li mukabilinde Çifçimiıc tev 
zi edilmiş olmakla beraber 
bir mikdar daha yeni Mibzer 
rnevcut olup, yenjden celp 
etmekde çok zor olacağından 

ı.. 

Tüm satın alma kO' 
misyonu reisliğindsf 

1 - Pazarlıkla 20 ton ~e 
çiboynuzu satın alınacaktı'j 

2 • Muhammen bede~ 
2500 lira ilk teminatı 18 
lira SO kuruıtur. 1 

3 • Pazarlığı 29/1/942 01 
ıembc günü saat 14/30 
yapılacaktır. ' 

4 Evsaf ve ıartnamesi ~ 
ıün komisyonda görülebilif' 

~~ 
S • lstcldilerin belli ~~ 

ve saatte Adana Askt 1 
Dairesi binıındaki 1atın al~ 
komisyonuna müracaatl 
ilin olunur. 

1s92 ıı ıs 20 21 
~~ .......... ~---......... ~--.......... --_,.,.,. 

Düzeltme " 
Gazetemizin 4-9/t/94ı ; 

rihlerinde ilin sahifesiod• tı' 
kan Askerlik Daireıi ~ 
alma komisyonuna ait 2 ~~ 
kilo 11Au etine ait ilill ııJI' 
lıtı yanlışlıkla tüm satıo 'JI 
komisyonu başkanlık1~ ._. 

olarak çıkmiıtır. Düı~ 
almak üzere birliğiınıse 
racaat eylemeleri ehem.ol 


