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T• ••n •dUmlyı1t lı r uman 
da l hal Jlne aı baıına 

ıeldl. Hal lııl 1 ranııı v• A•ırl 
kan •Gn 'betlerluln daha dD .. Ur 
slbl ı&r01141 ııı bir llrada fiti 1 ond 
ra, ne V ıton " n• ,ı. bDlbn 
dllnyı , ... , duyuıuııda b vl• bir 
t•J belııl 111emelııta idi lhtı b ın 
dan tı ıce Peten ve Lhal ır r ı 
••ıl bHı rlvayatl•r• yol 19 .. ııtı 
Bu haber'- bile mDtt•fılıi dnl•t 
lır merkı rlndı lmu11ltr ıt.tCU•• 
•itti, O...k oluy( r lııl Mar .. al 
A•erllııı mUn•HlMllerlal dO 
ı.at••k " ~l•all Afrlk••1a y•nl 
den A...,. an yardı•1111 dıwı• 
•ttlr••k Al•anyı'da J•P• •t• 
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•l••ı ol..a11hr, Ve Lhah it b .. ıH 
sıdnal1eeetl hallkıada da -'•• 
rlka''• k_... e&a vw.ı, '"-'•••• 
ladar, Yo"M Llval haklaı•d• eh. 
•okrHI ••rkeıltrınln b. k•ılar 
kat•ıyetle lıkr.lpt • b•luo••l•r••• 
lhtlmıl "" l11n11dl. Netıkl• Mor 
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1 b' • t ' b' • Günün 6irinde Anılo Sok· ilh > 

l}yaıa~=~~r. ;:s~~i·k sonlar 6ııdenlzlerde Jıaklm 1,t: biri dost. Sebep·. Kadının oı·r Bas· ka-· 
r b a r b i o i o birin olacak H t~krar bıı.raga diferi d ü ş· .
1 

ci aafbaııı içio şu döneceklerse hu da galnn man a ,z ındao 
·L ou kaydedecek· malzeme üstünlüklerlle de· J a P o o bava • 

I lerdi;Bu safhada lil, ancak Japonlar giili kuvvetleri hakkın Bisiklet ve ahlak sını sevmıs olması· dı'r 
j'poolar p .. ifık fedakarlığı göze almalarlle da aalihiyete da· 

·,ı hkiu1tvlvmeltlyeetriinlei dedn~. '-abı·l olacaktır. yanılarak ıöyleo 1899 . d B I' b . • ., " mi<ı. iki mütalaa Hnesıo • er ıo şe rın· -
Ç .. k .. Ok l 1ı • ., de « bisiklet ve halkın ah· B b k tlll M h t u B l am 

ıl , Jl.j( hava kuvvet· un u gonus arın aız ki, hakikate ne - • • • • me : en an -
K • ,ı l k d t ldu lalcıyatı » ünvanı altında bir eser 

11 1 'ı lerile kanadılar oldukları ıenıı mesa,e eri a ar zı 0 
- kandırdı 1 11 dire hUngUr 

1 ı J tunu buglln anla oe~redilmqtir. Bu eserde şa fak· 
, ve bu Okyanusta ararken «erek ııeniz ve ıe· -
1 .,. 6 mış bolaouyoraı. ralar vardı. h u n g u r • i 1 • ' o r 

1 ' deniz kuvvo
1
tle.ri: rekie haoa lcaflfleti 6okunın· Bilhassa Japonya c Biılklet, balkın ahlikıoı if· -

~ h le hikimıyet erını Jan Jaı"ma m-1..Jııt '--ıoc-'-. r'ıb'ı, 11r 1aklama 
J ._ "' ıı wıu, '"' ~ 1at eder ve az sevimli yeni bir ı devam ettirece"' 11nı bilen fert ve 

terini zanneden lardır flB Japonlara karşı milletçe fedakir· takım amuoolar (atlara binen ka· 

S l b bac do .. o.. k 6 danlara denir) tipi yaratır. Bugün Aoglo akson ar aşa r aınae mec ıı- laktan çekiomlyeo 
i1e en büyük ha- rigetini tlugacalclardır. m em 1 ok etlerde erkek kı1afetinde bir kadının şe 
yal sakutuna ai-~ ~ _u _ ~ ~~= m ii 0 e v i bir civarında, bir kır lokantasının 
radılar • Hawıi adalarına yapılan taraflar tarh ve tahaıioe ıelemİ· · kapm önOnde bisikletlerini daı,a-
bava bukıoı Amerikan donanma. yeceif için, ba çe4it hatalara düş- y~rak yüzO kıpkırmızı kesilmlf 
aıoıa bildmiyetioi etinden aldıiı mek bor vakit ' kabildir. Filhakika olduia halde kuvvetli bir içki ıı· 
gibi, Malezya •"bilinde tayyareler 6000 Japon tayyare.inden bir çoiu marlamaaı biç bit teıir yapmıyor. 
taraf ıodan batmlııo iki loriliz zırh 000 eıki modelde, az ıüratli oldu- Mektep çocukları iheriode 
lısıoıo ziyaı! Ce?ap batı Pasifik tuna ıilpbe yoktur. Gene Japon bisiklete binmek merakı, fena te 
hlkimiyetını lı l'•hzlerdto aldı; Hol t .. 1 B' 1 'k A rl tirler yapmakta ve derelerini ib . .. ayyare ıanıyuo o ır eıı me · 
landa Hiodıstaoında evvela Japon kının tek bir 4ebrlodekl tek bir malı aevketmektedir. Biılklet kul 
tayyareleri hava meydanlarını te· fabrika ilf' mukayeae edilemiyecek laomıyaa reniı halk tabakaları· 
mizı~dıler. ondan ıonra Japon de· k d kO Ok 1 d k b"Jd' ntn blıildete kızdıkları muhakkak· 
nız. ku11vetleıi karaya aıker çıkar a ar ç 0 matı a a 1 

"· tır.• 
d N b t 8 1 ı. - f . b. Fakat bana ratmeo, 111 Beorale 

ı. ı aye enıa e ~oı ezıoın •· L· f 4 • Halbu~i biıildet hakkında mev 
ı.. • t · J t 1 1 t f •Or ezlnde ve n11anda cereyan 
"'ımıye ı tpon ıyyare er arıı ıo d b bl ö - . l' cut olan bu eıki tellkki, bul'llo 
d t lA 

•ı.. • • 1. ı.. - Q e OD ar f Z OnQoe fetıro ım: 
10 ba ııı n ı.ı ınrı ız .. ra11azor · ·1 d i' · A a ._ 

1 
d J 

0 1 •J 'pon tayyare remilerioden hava· tamamı e c 14mış ve vrap 
nlln yo .. o maıın an ıonra •P o•· • l •- ti · d b l._ caz 

ı t
• ·ab lanan tayyareler bır taraftan Sey· mem e .. e Hın e, a •ID en u 

110 e ıne rcç ı ... l .> l • l b d h ·ı t t t 1 • l , lodakı üı eri ombardımıo e er· ve arcıa em aıı va11 uı o · 

Halbuki bu hava kuvvet erı keo, dii'er taraftan lnıillzlerin bu muştur. 
hakkında ancak altı sene sabadaki deniz kuvvetlerine bilı:om 

evvel atır bıth bir Alman aıke t ediyorlar ve bunların hemen bep.o 
mecına .. ı ş11 malOmatı veriy ırdo: 1 lıı ıloi, yani iki büyük itrovızör e dl· 

ı'~ı 1t•'I cHua auv"etlrri bakımından Ja ' ter bk ufak harp remlıini batarı• 

' 

\ 1 ponya çoıt zayıftır. l 
ı E d l J k ü yarlar. nriliz filoıuoa rrfalıat n'f/ ıt'ı . ıt•erui eaıı.ı mo e .oma • 

1 {-z .. re 1000 aadar tayyareaı vardır. eden tayyare remiıinin av tayya• 
1 ı J \ , Bütlio hava kuvvetleri 7 alaydan releri bana mloi olamı1orlar. 1 ı 1 ı . \1 \il I toıckıı.ill elmrktedir. J.aponya, tay· 
l ~ • \ 1' • ya•e motÖrlerini b ık• memleket· 

"';•\
1 

: leıdoo teoari" ettii için ba.acdı 
( ı f J ~, ltıoı kolayca iold4af ettıremiyecek· 

/.ıı / ; "tir. 
ı ~ , ~ ıl Motörlerln bir k11mı Ameri• 
'ı·;I '~ ı ı ı kad •n, dii'er bir lt11mı da lorılte. 
ı 1 s 1 '• !reden tedarik ol11omaktadır. oa 

l
q ı r 1ıamınlarda B. M. V. fabrika .. odao lü \,1 1 1 
ı ' ı /ı (Atman f abrikaıı) da bir m kt r mo 

~e J 1\ ı • fı tör .atın almııtır-. iıh » 
el~ ~ 1 Bu Japon bava kuvvetlerinin 

al~ ,11 ı f { ~ Amerikalılara tarihlerinde 
'1~: 

1
' 
1 

, .) belki en bllyük darbeyi tcıkıl e-
tı ( 1 

' \ , deo Perl Horboar bulunını yap· 
te ~ ,1 ı 1,, • ma1ındao ancak bir ay evvel ile, 
sa ı 1 ı ı. . . j d . d' 

' 1 r OD l~I Hnellnl aponya a ftÇlr 1 
ne ı 1 ·" • J . . . ~·· I ii ıçıo, ııponyaya aıt 11lerde en 
mı } 1~,., buyilk i b t i ı a ı ve bilri H• 

•• < tl•ı 1 ı> bıbi addedilen bir Amerikalı mu 
~~ ,t l .ı ' barrir, Jameı R. Younr, bir Ame-

1 f ~, ~ ~ rikaP razeteaiode fODlara )'Hl• 

e ~ ı 1 • )Ordu: 
d, 1 r ~ f «J spo?ya kendi deniz kunet• 

ele A~ Jerinıo bızımle ba,a çıkamıyacıığıoı 
ı.ııı~ ! 1 l, ., lliıor ve baoa ıüvenemeı. Hava ı: av 
ılrl l,ı ' ' J' vetıerine gelince; Avrapadaki tec· 
311 1 • • • -d f , · , rübeler, en ayısı mu a aaoın av 

J pon filoıana hücum eden lo 
rıJiz bomba tayyareleriodf'D 

ilk kademe ba filoyu bulutlar do· 
layısile röremiyor ve bomba veya 
torpill~riol atamıyor. ikinci kıde· 
mı ise, Japon filoıaoa yakalıyor. 
Gemi adedi itibarile daha çok ve 
bioaeoaleyb bQcum edecek daha 
fazla hedef bulanmasına rağmen, 
attıiı bomba ve torpiller hedefle. 
rioe varamıyor. Jıpoa remilerine 
bir zarar olamıyor. Ve fakat bü 
cum eden ba ikinci kademeden biç 

bir lorlliz tayyareıl rerl dönmüyor. 

Ş mdi lorlliz tayyareciliiinin 
r•rek malzeme v• ıerekle eşb11 
itıbarile yüksek valfı oıalOm alda· 
tuna ı~re, ayni rüode cereyan •· 
den ba muharebeye n~ dlyecejiı? 

Bonon tek lıahı; ölümü kat'ı 

olatak röze aldıktan ıonra, bilbas 
11 malzeme ilıtllnlüiiloüo tamamen 
bertaraf edile bilecr ğ-i keyfiyetidir. 
Zira barb denen 11. nihayet relip 
reJ:p bir nefH fedakirJığıoa dayao 
maktadır. Bizce Japon üıtüolüğü 

• En ıııun de· Son zamanlar 

niıoltı tünf'li da ~ıpooyada 
------- Kouııu adaların 
birleştiren 6000 mt tre uzanluğoo · 
da bir tünel yapılmııtır. 

Btlyü~ Honıia ada11 va· 
11taıiyle Kiuşiu ile Şarıghayı bir· 
leştiren bu denizaltı tünelinin e· 
hemmiyeti büvüktür. Tren müoa 
kalihnın, 1942 yılı aoolarında bu 
denizaltı tünelinden reçerek ya 
pılma11 dOşünü1mektedir. 

nQn en bariz vaıfı buradadır. 
Gilnün birinde Aorlo Sakson· 

lar ba denizlerde biltim olacak ve 
tekrar boraya döneceklerte, ba da 
yalnız malzeme üstünlükleriyle de· 
;il. ancak J ıponlar ~ibl fedakirh· 
i• göıe almalarlle kabil olacaktır. 
Çüokll okyanaıların haiz olduktan 
reoiı me1afelerl aşarken ıerek de 
oiz ve gerekle bava kuvveti ba· 
lumıodıo daima aıabdut kalacak· 
lardır ve Japonlara karşı baş~ baı 
dövfiımek mecburiyetini duyacak· 

lard1r. 
Japonya kendi etrafını 1arao 

Okyanoılırın müdafaa11oa ve vü· 
1atine mutabık bir ıilib yakalamış 
tır. Buna eliodea almak için, onun 
kadar fedakirane çarpıımak gere• 
kecektir. 

tayyareleri vaıntaıile yıpılıca;ıoı 

1 röstermiıtir. • ----------------... 

Kozanda bir cinayet işlenmiş ve bir kadın, aş~ı ufrana, koca1ıoı kon 
di oğluna öldürtmGştllr. Hidlse ıöyle olm111tar: 
Sırkıntl oahiye1ioe batlı Damyeri ~ öyüode oturan Meblbet Ali, 

kar111 Emine ile ötedeoberi reçioememekte ve karı koca aruıoda 11k 
sık kavra çıkmaktadır. Ba vaziyetten bizar olan Emine, ojlu Meh· 
medi kaodırmıı ve ona, uyurken tüfekle babasını öldürtmüıtür. 

Hldiseye adliye ve zabıta tarafından el konm111tur.Baba katili Meh· 
met, ifadeaiade "Beni anam kandırdı, biç düşünmeden babamı vurdumf,. 
demekte, hQogllr hüorür atlamaktacllr. 

Cioayetio ıebebl, Eminenio baıka birini Hvıneıi ve aşıkıyle evlene 
bilmek için kocaııoı ortadan kaldırmak iıtemeıldir. 

Emioe tevkif edllmiJtlr. 

Seyyar satıcılık yapan Köylülerin 
kazanç ve r gisi 

Aokar• 20 (Hu•uıi) - Seyhan J 
mebaıu 8. Sinan Tekelioilanuo ka· 
zanç kanununun 3 llocü madde1inin 
13 Qocü fıkrasının deiiıtirılme•ioe 
dair teklifi, alikalı eocümenlerden 
çıurak Mecliı ruzoame1lae ahod•. 
Bu teklifte, nafuıu 5000 den aşait 

olan yerlerde yenecek. içilecek veya 
yakılacak maddeleri tide, ıırtta veya 
başta satan seyyar satıcılarla 
ba ribi maddeleri ve orman kana· 

Matbu•t mensuplar1 
atıt musabakalara 

Beden terbiyesi amam müdür• 
lüiü atıcılık federasyonu başkanı 
Bay Hakkı Urao; gösterilen arzu 
ve alnka üzerine Adana matbuatı 

menıupl~raoa Adana poliğonanda 

boıüo öiledeo sonra bir. atış mü· 

1abakaıı tertip etmiştir. Mn1abaka 
şartları şudur: 

1- Tüfek: 22 çap 
2- Hedef: bir santimetre ara· 

lıkh daire hedefi 
3- Meaafe: 50 oıetre 
4- Mermi adedi: üçtür. (tec· 

rübe i'ive mermiıi yoktur.) 
Mııkifat: en iyl derece alaat 

matbaaya bir ma1a aaatı. 

Taıoifı atıı yapanların adedi 
ile kazan-lıkları puvan aiabeti üze· 
rioden yapı'acaktır. 

Bir garlbel 
Koraa ( Ha10st ) - Kadirli

nin Kiremitli köyünden lsmailio 
ineği iki kafah, altı ayaklı bir 
yavru doiıırmuıtar. 

ou mucibioce geçimleri için verilen 
aiaçlardao yapbltlar1 kere1teleri 
elde, ıırttı, bqta veya hayvanlarla, 
yahut hayvan arabalarile taııyarak 
dnkklo açmakııııo aatan köylüle· 
rio,ziraat fşler~d• kutludıiı araba 
veya hayvan ile nakliyeçlliil itayet 
etmeksizin araııra ücretle eşya nak· 
leden köylOlerio kazanç vergiıioden 
muaf tutulmaları istenmektedir. 

Pazar günü üç 
bölge arasında 

( Battarafı birincide ) 

dlotlu köyü G. Grubu, Dördiin · 
cü: ( Adana ) KürkçDler köyD G. 
Kulübü, Beşinci: ( Taraaı ) Tanuı 
Gençlik Kulübü, Altıncı: (Adana) 
Miıiı nahlyeıl G. Kulübü, Yedin-

ci: (Adana) incirlik köyü G. Gru

ba , Sekizinci : ( İçel ) Menin 
Gençlik Kulnbo, Dokuzuncu: (Ada· 
na) K1rmat nablyHİ G. Grubu. 

Her iki teftiı muharebe atıı· 

farında Birincilik, ikincilik ve Üçllo· 
cnlllk dereceloriol kazanauı olan 
Beden Terbiyeıi Seyhan Bölıeslol 
tebrik ederiz. 

.Aldıtımız malOmata röre, 
Devlet demlryolları idare.i lzmlr 
fuarı müna1ebetile tertibedileo ten 
zilith biletleri ba ıeoe için kaldır· 
mağa karar vermiıtir. 

. Ticaret ofisinin lıkeoderiyede 
a çıcaiı ajanlık kadroıa Vekiller 
Heyetince taııdik edilmiştir. 

21 Nisan 1942 

Çay ve 
kahve · 
inhisarı 
inhisarlar umum 
müdürlüğü ser-

• 
mayesıne 

yon lira 
ediyor 

8 mil-
ilave 

Ankara 20 (Haıusf)- Kahve 
ve Çay lnbisarıoıo, lohi1arlar u. 
mam müdürlüf üoce iıletilecek 
olma11 dolayısiyle umum müdür· 
lüğüo mütedavil sermayeıine 8 
milyon lira lliveıl teklif olunmak· 
tadır.Kahve ve Çay İPhisarı bak• 
kıodaki lavihaoın diier bükOmlerl 
oe göre lnhi1arlar idareıioio f,rik 
alimetleri bulanan kapah kahlar 
içinde ııtılacak, çoklrdok kahve 
ve çay1n perakende satıı fiab 
üzerinde yüzde ona kadar be1' i· 
ye verilecektir. lnbiıarlar idareıi 
lüzum gördBiü yerlerde kahve 
amillerin• kendi kontrola altında 

kavrulmuş veya çekilmfı kahve 
imal ettirip yüzde on beşe kadar 
kir vererek sattırabilecektir. Çay 
ve kahve 1atış yerlerinin mevkii 
ve bayilerinin vaııfları lnbi1arlar 
ldareıince tayin olunıcaktır. 

Llyihada mablOt Hbflar, ka· 
çakçılık ve taklid fülleri hakkın· 
da da cezai hükümler vardır. Ya· 
baocı memleketlerden relen yol· 
cuların . beraberindeki çayın 50 
ırama inhisar resminden muaf ola 
caktır. 

. Tapu ve Kadaltro Umum Mil 
dürlüj'ü, bir çok tapu idarelerinin 
ahıap blnalarda kaldırın• ve bu 
vaziyet karşıııoda tapa sicillerinin 
mahvolmak lhtitimali mevcut oldu· 
;una düşünerek tapa idareleri ba• 
laoan yerlerde, mahzeni de bulunmak 

üzere klrglr birer tapu ve kadas· 
tro binası ioıa11oa karar vermiştir. 

Buna dair bızırlaoao kanun 
liyibuıoa röre bu binalar, ihdas 
edilecek ( tapu bina pulları ) odan 
birikecek para ile yapılacaktır. 

Kıymeti 1000 liraya kadar olan 
tapu, ipotek ve kaydiye muamele• 
)erinde 10 kuruı. 2000 liraya kadar 
2S kuruş, 5000 liraya kadar 50 

kuraı. 5000 liradın yukar111 için 
de 100 kuruşluk tapu bina pula 
yıpıştmlacaktır. 

'· Halbuki Jsponyantn av tıyya. 111 R - 1 
1 resi yoktur. Fabriltaları da malze. Tarihi oman : 16 

mc nok ıaoıodan dolayı yapamıyor. . _ 

J pon tayyare sanayilode ancık •=============::;:================================ 
ine, 1, , J ' 10 oOO kadın b~e. erk~klt' çahıma~ balaıtırmakten ıevk alır lır. Üatadlarıo 

Z·I N D 1 K LAR • 
ÇEViREN : 

i ==• Semih Uygur 
da , 1 tıdır ki, bu, ıum 1 

;mbor şe • hUekir Qccarlardır. Alpar onlar Allahı 
l : / ı rindeki tek bir tayyare a rikaııo- bile aldatmıia atHşıyorlar. Haç ÖoQnde 

h~r tı: ' 1 1 dıki mevcuttan bile 3000 kiıi ook diz çökllyorlar ve Allahım diyorlar beoim 
ı 1 ı. sandır. ' h O ız. Bu mevcutla ayda ancak 150 •yatım kın ve kederlidir. oon için ona 
'' 

1
1/ 1;· hyy ,.e yapılıyor. J tpon erkiaıbar· sana hediye ediyorum. Bana makabil 1en 

e 1 # k r k bana daimi saadet lbıan eti Kendilerini 
ı.ı, biveslni istediii 250 ra amma .,.ı • ı.. b 
I· ) 1 m;ır açladıltlırı zaman yarınki cenneti dü-

up, 4', 1 1 ı mık d ,bi kabil olmamııbr. ü k i ı 
üz'• • ~ 11 6 000 tahmin edilen Japon tay f rıere a 12 anoın ıayu akıyor. Haklld 

d 1 t • ~~ ' d h b · k • Allah IH nurla yüzünü· ll!evirerek diyor ar 'r' 1 11 1 yare mevcu unun emen epıı e•. ı LI B b' ,. 
' ~ ki k d • : a ne ıçlm itikatl Haıuruma crelir· dı ,t 1 modeldir veya eı m• llzere ır. k b' t f • 

d ı, Pilotlar orto kabiliyettedir. Fakat ell ır ara tan atlayıp, diğer taraftan 
i 1, • ıebep oldakları kaza olıbeti dünya dlılerinl rıctrdatıyorlar. lımaililerlo dola 

lec 1 l' ~ 1 
~. • ~ b.,,a kuvvetleri içinde en yllkıe k ara balan rfbi bana blrfey hediye ederken 

b•' olanıdır. Baolar ancak az allrotli makabilial fstiyorlar... Ostadlarıo •eni al-
bi ~ ~ I~ ''bomba tayyarelerile uçabiliyorlar. datıyorlar Alparl Kötü çiftçi ribi bayat 

'- Fakıt çok ıllratli av tavyarelerlode ıQrllvorlar ölüm ekhorlar-
ır. '11 muharebe hizmeti rörmete a1la Martoa matrarane dofrulda. Ve Hn· 
aıs 1 •' d' 1 b b • 1 ~I / el varitli detil ar er. mütevıilikten 01111mıı rı 1 1 tiyarın röı0 

ıra 1•,ı,J 1 i Sallblyetli a1kert mllteha1111lar leriofl dilt dfk baktı. Papaı hayret v•re· 
rla ', I r t' filipto adalarından t,,riliz ve Hol n 1 olan ro-zlerı'nı' 

' l · d eek kadar derin ve ıuze r ''l1 landa Oı erın en Japon adaları 
r )' • ·~ ı' Qzerine yap•lacak taarruzla bu ha· aaatı Çeden'dea alaııJh• Saz ıairleri 

' ' J va kovvetlerlnin pek \tıaa bir za. bir Z'lman ba kadına yılc!lı fÖZlÜ derler• 
0

1
1 

1 
d 1 kd n • 'J 1 '4 ı · pıaoda orta au kaldmlacatına di. Hor zaman ıls kaplamış kır ar a ar 

aJ'( 1 ' ı 
ya 'l 1 ıı, 
ğd~. 11 

·~,~~ ,;~rı · 
mttyu Sahibi ı 

.. ~ .. Buıldıfı Yer ı ( BUGON J 

mahzun olan bu göderdeo şimdi ateş 1&• 

çılıyor ba bakıflar ideta ihtiyarın rözü· 
on deliyordu. ihtiyara: 

- Kifl • dedi - eğer ölmüı bir ada· 
mı iliçla dirilten bir kadın taoıyonao 
OllU rö ıder. Sözlerin benim içio boş lif. 
lardao baıka bir ı•Y deiildir. 

ihtiyar renç papa11 bileklerinden ya. 
kaladı. 

- Evet • dedi • böyle bir kadın ta. 
oıyoruaı. Kırda oturuyor. 

Martoo bir eaniye titrlyerek ihtiyara 
baktı. Fakat •oora ihtiyarın elini itti ve 
hiddetli bir 1ada ile 

- Akıamdan sabaha kadar bir kurt 
yavrusanon aoaaa için atladığı ribi karlar 
için atladım. Sa'>ahtao akşama kadar da 
o kırları rörmemekl tim için A 11abtao 
ıözleriıni lı.ör etmeıi içia yalvarıyorum. 
Ç•lokl ona bitkin ve korkak törOnem 
ö.mekten de •i'•r acı duyarım. 

- Eter aen relmHHD kırlar 1ana 
relir. Bir rııo gelecektir ki karıı darul· 
maz bir .. ı ribl rürleyer;k akacak ve 

218 1876 1 • 30 

senin korkakça arkaaıoa 1aklaodıiıo ıa 

mülevves taı yıiıoını ıillp süpOrecektir. 
Korkak kelimetl papa110 yüziloil kıp· 

kırmm etti. Fakat kendini çabuk topladı 
ve tebe1Süm ederek 

- Allabm indinde korkaklık nedir? 
Kahramanlık nedir? • dedi • ve 

ihtiyara ark19101 çevirerek keıkln ve 
ıOrath adımlarla kiliseye dotnı ilerledi. 
KiliHnin kapusuna reldiii zaman hareki· 
tında birdenbire bir deiJı,tiklik baıule 
reldi. Çebreıinden hiddet ~ayboldu,. beli 
bükQldü, ıeaslz adımlarla mütevazı bir 
eda ile kili1eoin karanlıkları ara1ında kay. 
boldG. 

ihtiyar karanlık bir çehre ile arka11n• 
dan ona aüzdn Bu 11nada kolana birlıi 
dokuodu. Ba Omode idi. 
- Bora seıleeioi işitiyor maıunuz • dedi ., 

Kapıları kapıyacaklar. Eter burada haplı 
kalmak lıtemezseniz biraz acele edlolı 
efendim. 

Filhakika boraların 1eıl ba unada 
bavada ihtizazlar yaparak dajıbyorda. 

ıı .. 

Kalede beklenmedik bir vak'a olda. 
Güpe rüodnz kalenin lrmaia bıkan kapm 
kapanıyordu. Kuzacaklano ö o c ü l e r i 
Botenyö kmndao avdet ediyordu. Kör 
Beç Altuoorduoun kendilerini adım admı 
takip ettitioi rörerek ihtiyat tedb!ri ol
mak: llzore önden adamlar aaldırmış ve 
içerdekl bllOmum yabancıları kale dışına 
çtkarmalarını tenbib ı etmişti. 

Kale mahafıdarı ıokaklara yayıldılar 
söğüp sayarak yabancıları kapıya doiru 
Hvketmeğe başladılar. Maroşlulara relio
ce şimdi onların kalplerini korka bürü· 
mlııtü. 

Gelen muhariplerin üıtleri baıları 
yırhlmıı bazılarının yaralarından akan 
kanlar elbiaeleriol ıiyab lekelerle karart• 
mıştı. Altlarındaki atlar kandan terden 
tanınmaz bir bale relmişlerdi. 

Bi•kio muharipler PapH Tosilo'nun ida· 
reıi altında kaleye girdiler. Papuın ba· 
ıından mliferi düımüş elblseıi didık didik 
olmqta. 

- Dewunı Var -
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HARİCİ HABERLER 
21 Nisan Salı 

Ti.ürk Mı.lletı· ı·çı·n gu··- Tokyo'ya Müttefik ~=:~::: ~;:.:~~::.:;:;:: Mareşal Peten 12,30 P•og•am ye memleket 

lümsemenin kınmet-i hücum P 1in 1 F ... t~Y::r~~~~'b!::~:;~1111a .. 
<:1 Uçaklar t 0000 General Marşal r 3 0 S 1 Z 1 8 r 8 p,.,!!!..~~;~~m~~·kç• plakla• 

Yazan •Eski medeniyetlerle yeniıioin farkı nedir?> diye 13 15 -
y A- NO ıorsalar... metre yüksekten d e m e Ç t e h ı' ta p e t t 1• 13 30 Konuşma (Çocuk esirr•· 

(Ne yazık ki, yeni medeniyetin ne olduğu ve ne O• me kuruma adına). lacağı pek malOm değil y•: o da bqlra ... ) b U 1 U D d U 18,00 Provam ve memleket u ç m u ş ıaat ay11rı, 
Fakat kendi yıkılıa da, 20, Hır mazhariyetleri diye tarih kubbesin· "Y Q 18,03 Milzik: Radyo Salon or· 

de boş bir sada kalacaktır. kalmıştır. Şayet ona, selefleri yüzyılla~la . Bombalar lmpara: \ lnglltereye binler· eni hük met Ümit kestr11ı. (V•olonist Necip Aşkın). 
mukayese edersek türlü türlü cihetlerden farklar rörilnür. B•olardao bari torluk earayında ce Amerikan a•· etmemizi mümkün 18 45 Ziraat TakvimL 
de şu olsa gerek: h kerl gelecek 18.55 Müzik: Fasıl heyeti. 

c.Nefsi öldilrmek, arzuları körleştirmelr, şu fani dünyanın ~ev~lerini asar yapmadı kılacaktır.,, A 
19

·30 Memleket Hat ayarı ve 
h" k · l il il Adet T k 20 ( Belfast 20 ( a.a. } - General faos Haberleri. ıçe Hyma » prensıp erine dayanan e1ki 7.ihoiyetler, tebeu m a a <> yo a.a.) - O. N. B: Mareşal, F,ansadan Af,i• 19,45 Konuşma (Kitap saati). 
flfarozlamışlardı. Bütün pazar razetelerl, Japonya'ya Manhall ile M. Hopkiuı ve Kor 19.5S Milzik: Saz e1erleri ve 

Halbalti, «yeni nizam reiimleriodeo evvelki demokrat med~niyetlnio yapılan ilk düşman hOcuma hakkın may sobayları Şimal lrlanda'sıoa kaga Ç'!lcilmek tasavoa• oyan havaları. 
bunlardan ayralau cilıeti. «yaşamak zevki• ne, tebeııü.me, keyı~ ve ne da yazılar ve fototraflar neşredi· relmitlerdir. randagmış 20,15 Radyo razetesl. 
şeye büyük bir kıymet vermeai, onu tefvik eylemeslydı. ~efıl korletı~ek yor. Fotoiraflar, pa1if mildafaa General Mauhall dlln Hbab Vichy: 20 (a.a) -Fran11:r Dav· (Pi.) 

20
•
45 

Müzik: Çıran Havalare 
şöyle dursun, en bQyük servet ve ,öhret ihtiraslarını teJv~k ederek rok· servislerinin yargıoları ıöndürmek Amerikan kıtalarıoı teftiş etmiş , let Reiıi Mareşal Petalo, dOn ak · 21,15 Konnıma (TOrk Hu\talr. 
lere tırmanmak denizlerin dibine inmek; telikkl bayda. için ne kadar hızlı ve iyi harekete manevralarda hazır bolunmoştur. şam Hat 22 de ratlyo ile Fraoaız Korumu adına). 

Fakat bir zaman geldi ki, i • reçtiklerini rö.termektedir. Belfast, 20 (ı.a.)- Müttefikler milletine qajıdakl hitapta balan· 21,30 Müzik: Harplll Roza mo 
deta bir soldan geri ile karş,laştık_ • p _ Tokyo'daki hava müdafaası muştur: issel tarafından Solo'ıar '- d h ara ba L d 1 - dü b tarafından bir taarruz hareltelioi « Frao11zlar •. 21 45 Milzik: Klasik Tür'- mil-
Avrupanıo büyük bir .. 11mın a u· şıı;uman an 'i''• şma1J, llbaasa d 1 d A lk - ' i Ş .. 
lcllmlerini kuran ve sert terbiye ağırlığı 2 kilodan fazla olmıyan yan• erp ş e en mer a genelkurmay Yeni bir hillıQmet karaldo.Be- zı 1 programı. ( ef: Mesud Cemil~ 

Y A 
·L d- ba•kaoı reneral Marshall düo Şimal . I b f 22.30 Memleket Saat Ayarı 

r
eoçliklerini yetiştirmek lstiyeo merı .. a un tın bombaları attıtıaı bildiriyor. ,. nam tayin o aumuş ale im olmakta Aı"1101 Haberleri ve Borsalar 

k 
lrllodasında verdlii bir nutukta d 

önderler, demokrat memleketlerin AB 1 D 1 N ya avrasıoa Tokyo asahi Şinbuo ıırazetesi, evam eden Amiral Darlan, arazi· 22,45 - • 
k 

• d • şöyle demiştir: · 2 50 y '-
•ilence ve istirahat yerlerinde yao araştırın an · ş:maldeo belen 3 ve doj'adan re· mizlo ve imparatorlaiamaıa11 m6· 2 • annıd D A V E R b ı h «- Çörçll'le ve renelka•may d f O k p ı• 
relme kekôsından doğan tebessü· er arp mat· len 5 dllşman açaiınıo 8000 10000 a aasıoı temin eyliyecelttir. to-

11 

an ., 
aıQ «haram• sayaı-ı. ıiyuetioi ra· ra ları ıçıo mı yar mı yar us ne metre yükıekteo uçarak Tolcyo'ya • rıtem a tın a, ierre Laval, mem• kabaldeo derin surette mütebaıı'ıı l f 

• • .
1 

·ı - tü başkanlımyle bu hafta yaptıll.ım • 1 d P 
,,.,. b l d G t d rörüımeleri önemli neticeler taki- l k 

yelerioe uygao buldular. tabıiHt ka o e iyor. eçen er e reldiilni yazıyor. Uçaklar yilksek- e etin dıı •e •ç politika11nın lda· oldum. Bir çok gOçlGlı.ler, m•r-al 

b
. V • t t l f 2 ·ı o ki bedecektir.lorilterenin her tarafın- • t ü • ı L -Baza ecoebl memleketlerde pro - ır ışıor on e rra '• mı yon ten uçta ara için milliyetleri belli re91o zerıoe a aca..tır. Fellketi- tarahodao ortadan kaldınhDa•tar 

h 
'- ti • 'd ı '- üzere 1 da Amerikan kıtaları kombine kov· · · e h il • d L l'I .. paraadacılar halka bu robu tavsi· ava ~uvve erme aı o ma& o mam•ştır. mızın o a evı anın a, ava e Sa ıabah, bllkGmet faaliyetine 

ye ediyor. 7 - 8 milyon lti~ilik blr ordunun Milli müdafaa oaz1r1, halka ye vetlerlo bukınlarına rerçek ıuret. b:araber, Fraosaoın kalkınma1ını yeoldeo ba,ladım. Güç olan vaaı 

1 

~izde iıe ?... Acaba nasıl ol· teçhizi kararlaıtıiından baluedi- oi hava hücumları beklemesini ve te iştirlk edeceklerdir. temin edecek olan yeni nizamı kar• femlo borün~l\ vulyetimiz ha1rkın 
ma 

1 
yordu. orda ve donanma ile llkı işbirliil Borüa, kombine kuvvetlerin muştum. Bogiln, 1940 haziranı ka. da de~let reiıioin rö•terdiii yükse• 

• ~eçen rllo bir ahbapla söz Bu ~zden harp muraflan, halinde bütün valltıları bıı vura· yaptıtı ıekilde hareklt için tam dar kati bir anda, birlikte temelini anlayıı zihniyetiyle reniş niıbettı 
leıtığımdeo, iıkeınl .. yi kaldırımın durmadan artmaktadır. Ba masraf rık memleketin müdafaa edilmesi· bir Amerikan ord010 talim rörmek· kordutumlll Avropa teşkilatı He· kolaylaşacağı bi11ini taşıyoram.Ma 
kenaraoa atmış bir k h d larıo relccek senenin sonunda, ay ni b1ldlrml•tlr. I rlne devllm için kendisi ile birleşi· reıal, dıı ve iç ıiya1etin fili ida ğının it d ' a ve çar a· d 

7 
.
1 

d I b l • b .. tedlr. ngiltereye mlltemadi dalra yorum. ~ reıioi bana vermekle, bana bOviıl 
a ın a oturuyordum. a mı yar o arı u acarı e'ap Tokyo, 20 (a.a.) - Domei a. halinde binlerce ve binlerce Ame· Franıızlar. bir me1ullyrt yüklemiştir. BanuPlı 

Sokakta cavıl cavul yirmi otoz tanıyor. ı·aoıı bı"ldin'yor•. beraber maa.'eaef, dllo b11ın "'' çoc k rikao askeri gelecektir.> Basiretiniz, Hbrıaız ve vatan• • 
il ... Amerika hQkQmeti silahlanma Dün Tokyo'ya dQ•man uçakla' f radyo tefairleriod" ıöyleodiil g b Kıbkahaları atıraL, b"ır·ıb"ırlerı·- . . 300 ·ı d 1 h .._ • ,. M. H"rry Hop~inı de ıöz ala· perverliğlniz. ellketlmlzin imtihan• l lııb' ti i i ve i .. ıçın mı yar o ar ar~,.maga rı tarafından yapılan ilk bombar· mareşa • tam se ıa ıye er n rm 

nio üzerine sıçrayarak oyuo oyna· ka l 'l d ik" rak bilhaısa ıooları ıöylemi•tir: lınnı muvaffakıyetle başarmamıza ld t d ıı. d "'"ld' Eoer be 
rar vermiştir. nıı tere e, ı dıman i m p a r a t 0 r aarayıoda ... d o o o o5 ro e5 ı ır. • ı 

yorlar. buçuk h .•• d 9 b k «- Artık bir iılibıal meıeleı"t müHade e ecektir. Bütün kalbi. buoüo hük.Oaıet uiıi isem, mare 
arp senesı ıçın e • uçu ilk bombardıman imparator sararın 1 1 l" i h ._ .. 1 Bazı kims!lleri kı•dırao bu ko·r. mil •- 1 h d i"t b' 1 ı d n z e re ıo z ve ı Üıı;Qmetin etra• •al'in bana tevdi etmİf o duğu va 

• yara yaır.ıo ariliz lirası arca· otorao ıahıivetl•ria oormııl ha· e ı • ır ıavaı mese eı var ır. f d 1 Y .. 
pe insan sesleri tıpkı kaş cıvılt111, mııtır. Şimdi harp meseleleri, karaya, de· ıo a top aoıoız. eni hOkOmet, zife dolayııiyle hükOmet relsiyia: 

k t b b 
Bizim aazetelerden blrı'nde • yatanda hiç bir derişiklik yapma• h 1 yeniden inanmanızı ve llmit etme• Bıı va .. i fenı'o icra1ında mareşalin ot 

ıu ıı ar 111, nev a arda yaprak hı • • nize ve ıva ara taalluk eden çok .. 
• t 'b' -

1 
şöyle korkunç ı•-,· ra'-am ııro-rdüm. mışbr. k 1 1 d olzl mOmklln kılacaktır.> rite1i benim için elzemdir. Goç b 

,,ır 111 ga a gon üme ferah verir. " .. • T , h d f f · bOyü mese e er ir ve ı-ayret çe• 
M h bb 1 

loailterenı"n 30 aylık harp maı okyo yu e e arkı rözetmek Ş 1 Londra 20 (a.a) - Taraf11z esere ba•lıyorum. Ve muvaffak o 
a a et e gülümıiyerek oyunla- • tin olacaktır. imal rlaoda11oa yap• .. rafı: 1.630,

9
04,000.000 ıizln bombalayan açıklardan biçbi- ~ bir memlcıketteo relen baıı ıayla· mak için onan baıiretioe ve tec 

rıoı takibediyordum. • tıiım ziyaret bana çok cesaret d 
B

. b Am~rilıanan yapacaaı ma1raf ri sarayın civarındaki hedeflerde ,larda Mareşal Petainin Fraosa'dan rübeıine ihtiyacım var ar. 
ır an aşım çevrildi. K•hve- • verdi p • 20 ( ) 0!7. k 

d 
yekOnu: 6,000,750,000,000 hiçbir hasara ıebep olmamıştır. • Afrika'ya ,.,kilmek tasavvurunda arıı ı.a - un a pı 

e. otaranlara baktım. Hemen hep- E l • · " v· b d b do- en devlı Refl·L·ımı'zı'n ı-utanlarıoa ve oka· imparatoriçe, imparatorun an- 111 meH e, remı mıaatı me· ld ~ b'ldl "l k • d b' b' ıc Y en araya 
0 

sıode «Budd h k ı· · .. 0 0 a 0 1 rı me te ile e, ıç ır seLreterl M. Br'ınon Parlı baııı 
a ey e ı• varı ctaş. 1 k f - b • ve li ht d d h'l ld .ı... ıelesidir. Ba yıl Amerikada 8 mil l k b .. tan bir ıükQoı.... yan arın a asına 11gmıyan o ast· ne11 ve a a a ı o aa.. esaıı o maması mCim tın olunan mllmesıillerioi kabul etmiş ve yeı 

Kımıldamayan çehre adaleleri. rooomik rakamların hangi cins pa- halde imparator ailesinden hiçbir yon tonluk, relecek yıl da 15 mil· veyahut Mareşal'ın ne cesaret, ne bülr.Qınetin kurulması etrafında d4 

E 
rayı ifade ettiii baılıkta yazılma· kimse bu akın e10&1ında hiçbir yon tonluk remi loş• edilecektir.> de eoerı·iıinirı ıırerçekl•11mesine im· meçle buluamu•tur.• 

traflarında tebessüm km•ır· ı basıl hl''· 1 • -.. .. 
1 

.. mış; yalnız ikincisinin frank oldu· te ı .. eye maraz lra mam•ıtır. Nevyork 20 (a. a.) - General kin veremiyeceai bir ihtimalden M. de Brioon, bllbalSa demL 
0 mamış caaıit bakı•lar. Güzel ha· S F · k 20 ( ) M b il M 

0 

' .. ;o, aşırıda yazının metninde ıöy- an ranaıs o, a.a. - arı a ve r. Harry Hopklnı, ibaret bulaoaa ba şayialar hakkın· tir ki: 
yallerle, parlak ümitlerle bezenmi leodiğine &'Öre, her iki azametli Tokyo telsizlnln bildirdij'ine röre, uçakla lııriltereden buraya döomüı- da tefıiratta bulunmak için henüz •- Başvekil M. Laval, paza 
yen kara alınlar. rakamıo da frank olduiu anlaşılı· Japon Baıvekili Toio ile Bahriye lerdir. Yanlarındı, isimleri açıta çok erkendir. tesi rlJnü, bükQmeti adına demeçt 

Kahvede beş on kişi var. Hep· yor . nazırı Şimıdo ve Hariciye nazırı vurulaııyan dört kişi bulunmakta Başvekil M Laval, burna ba· baluoacaktır. Yeni kabine. ilk toı 
ıbıde d e aşağı yukarı ayni i· lnriİtere ve Amerika böyle Toro dlln akıam imparatoru zila• idi. General Marahall derhal Va· 11n müme11illerine demeçte balon• laotllını pazartesi rüoG Vichy'c 
fade ... trilyonla hesap edilen paralar bar· ret ederek hava akını hı kkıoda tiogtona hareket etmiştir. Sanıldı. maı. ve bilha11a demiştir kiı r;:.ic:~!:da:.r:::~~de h:~~ı:ı;tid 

Halbuki biz, Nureddin Hoca'- carken Almanya da, Sovyetler de, izahat vermiş ve imparatorun sıhhati iına göre Mr. Hopkioı Nevyorkta - Ba bobrao ıOnlertode Ma· lereai 11fatlyle ben Pariı'te k11 

ları, incili Çavuş'ları, ıariffıkra ay· ltalya da, Japonya da, tabii ban· bakkınrla malOmat almışlardır. kalacaktır r.-ıal Prtaio'ia bana rölt4rdifi iyi malıt. devam edecejim. 
duran Be~ta~~rl, HGserinRabmr· lıra yakın yarp maıraflarıoa para ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
leri, Refik Halit'leri, Yuıuf Ziya'la· ti t' meie alışıyorlar 1 • ı k k ;;;.~~~~.~~.~~!:~v~:~;~:~.';H~~: ::.:~ı~;~~:!,:;:::·~;i:;:;:.;;( ... __ M_E __ s_E_L_E __ J nuı tere Avrupa'ya as er ÇI arabı·ıı·r mı·?. 
deleri yetiştiren bir milletiz. Tebes- tenezziil etmiyen bu harp masraf· 
ıüm dadaklarımıza oiçin haram ol- ları bana Napolyoo'a atfedilen bir 
Son? Kanımaıdao, canımızdan ha- - l ıozü hatırlattı. mparator, paranın 
111 olan fO minimini yavrular bü· ehemmiyetini fÖttermek mair.sadile 
yüyüoce neden şu kahvedeki abuı «- Harbetmek için evveli pa-
heriflere döoıürı? 

Banu elbette gönül ·istemiyor. 
Büyük şairimiz Tevfik Fikret, 

kötil kötü sırıtmanın aleyhinde ol· 
dutunu bu mısralarla röıtermiş: 

~ Ey dişleri düşmüş ımtan 
kafileyi ıQr 

§ Hali ıırıtan dişlere hep 
lokmai in'am 

Fakat yılışıkça, dalkavukça sı 
rıtma başka; litif bir tebessüm 
reoı bambaşl..adır. Buoaeriıeo es
kiler bile «nur yllzlG• diye övmek
ten kendilerini alamamıılar. Namık 
Kemal de «Gülerek ölmek, ölerek· 
fillmek» deyip, tebessümü can çe· 
ki,meyle bile izdivacetttirmiş. 

Başkalarınınki ne olarH olsun, 
~izlın ·gülme, rGlümıeme hakkında· 
.. ı Dıilli l 

M 
an ayışımız bu olmalıdır. 

illi ş r· ne ne bn • ın ve yaşama zevki· 
• Yllk kıyın et d'.. . f 

toira( obı•tifl . ver ıgıoı O· 
yor. eri daıma iapat edi. 

Bize model 
ve en k\lçQkleriaı~o bllyilklerimiz 
aek fUariyle ve bz olaıadırı Yük· 

'-la i 1 ozulaıa • . Yh r Y e hareket d aııı ıosa 
O l 

e •aler· • 

r~. sonra para, ıonra rene para 
lazımdır» dermiş. 

Bazı askeri Herlerde de bir 
milletin harp kudreti ölçülü;ken 
«para» ya da mühim yer verilir· 
f4kat yakarıdalti k\)rkuoç rakam: 
lar, paranın, harpde kolay bulunur 
bir ıey olduianu röstermektedir. 

Son ıiatem matbaa makineleri, 
Napolyoou çok dQşündüreo para 
me1elesini halletmiş bolanayorlu. 
Ooan para hakkındaki eıkl ıözü 

' artık kıymetini kaybetmiş rörüoü-
yor. 

Harbetmek için en lüzomla nea· 
nenin para olmadıiı ve en kol.ay 
bulanan şeyin de para oldain mey 
danı çıkmııtır. 

- Cumhuriyetten 
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Sovyet Raıyanıo V aşiı gton elçiıi B. Litvi• 
nof, biribri arkası 11ra ıöylediii ontoklar

da, MOttefiklerio, Ruıysoıo yükünü baflfıetmek 
için, yeni bir cephe açmalarını iıtemiş, lotiliı 
ordoıaoao adalarda kalacak yerde Avrupa kıta·' 
11na ç•kmaaı lüzamuodao bab1etmişti. lnrilizler 
tarafından Avropaoın her haori bir noktuıoa 
asker çıkardmuına kalkışıhna bunun 1navaffak 
olması ihtimali var mıdır ? ... 

Bir loriliz mecmaa11 bu buıalta bazı mü· 
teba111slara başvurarak düşüncelerini sormuş· 
tur. Bunlardan bir kısmı sorruya c evet > bir 
kısmı « bayır » cevabını vermiıler, bu suretle 
bir noktada blrleşememişlerdir. Bu cevapları 
aJaiıya yazıyoraı.: 

A skeri muharrlrlerden Tom Viotriorham as• 
ker çıltarılmasıoın tarafl111dır. Diyor ki: 

«Avrupa kıtasına asker çıkarmanın mümltiln 
oldaia fikrindeyim. Banan 11bepleri ıudurı · 

1 - Büınnkil harp metotlanna röre hü· 
cam müdafaadan daha kuvvetlidir. 2 - Alman 
ordusunun ve hava kuvvetlerinin bllyük kıımı 
diğer cephelerde meşguldnr. 3 - Geri lralan 
Alman kuvvetleri Narvikteo Libyaya kadar re· 
niş bir battı korumak zorundadır. Bu bat üze. 
rinde bulunan Alman kuvvetleri lngilizlerlo hü. 
camı rönderecekleri kuvvetlerden pek azdır. 
Aıkeria denizden na 'ıli iıioin fÜÇ oldaiuna 
biliyo1am ... Fakat bu iı güç olmakla beraber 

halledilemez detlldir. 

[ 
Bu ı fikrime• Norveç 11ker çıkarma işinin en 

Gece Nöbetçi Eczane mavaffakiyetle yaplabilec~ti yerdir. Son 

n ara bakıp abaı hıa •ını:ı." 
maktan uzaklaşalım O i'l•nlar ol· 

• e 1 aılu 
ca suratı asınak batta tın 
-1 k • « rn1 ... " 0 me , öleıek gülmek >- e istikamet eczanesı· muharebeler iöıtermlıtir ki modern muharebe. 

de bütl111 yeni siliblara ra(men eski bir pren• 
( HükGmet yanında ) ıip el'ao kıymetini mohafaıa ediyor. Ba preo• 

·Aktam'dan. 

sibe göre irızah yerlerde hücum eden müda
faadan kolay barbeder Norveç. topraklarının 
arızalı olmaaı yüzünden tank az kallaoılabilir. 
Dailar çete ve taciz etme muharebesi için en 
mQkemmel sabadır. Yerli halk da derhal mOeş. 
ıir yardımda bulunabilecektir.• · 

A slteri mubarrir!erden Liddel Hart ise aı• 
ker çıkarma itinin aleyhindedir. Ba zat diyor 

ki ı « Karaya aıker çıkarmak için liman llzım· 
dır. loriliz hava kuvvetleri bir aeoedeoberi 

1 

bütün bu limanları kallanılamıyacak bale retir. 

mei• çalışmıştır. Bir iıtili hareketinin tesirli 

olması için renif ölçüde yapılmaaı icabeder. 
BarOoltü dorumda ba çok güçttir. Ba ıöıle
rimle ileride böyle bir şey yapılamıyacaiıoı 

ıöylemelr. iıtemlyorum. Fakat timdi Atmanya. 
Ja karıı oa11l harekete reçebiliriz? Baoau i· 
çin )eni ve mGtbiş bir ıillb bulmamız, yahut 
yeni tarzda, kısmen değil tamamen motörleı· 

mi!I bir ordu çıkarmamız lizımdır. s5,ı. bir or
du ancak bir kaç sene içinde hazırlanabilir • 

Binbaıı M~ Col!ocb asker çıkarma tarafta· 
rıdır. Dıyor in: « Sovyetlerio mükemmel 

müdafaaaı karıı11nda geçici blr rahata dalacak 
olanlar yalnız muahezeye şıyao olmakla kal· 
mazler, hodi meofaatlerioin de 1lı3biode bar• 
ket etmiş olurlar. Eneli şuoa kabul etmeli• 
dlr ki düşmanın dikkati başka bir noktaya ç•~t· 
'ld'1.' d b • d" k · 'a • 0 .. oaaı rı a15 ı zaman ar eyi ın ırme ıçı • k 

f
.,_. • rdım eıaıeme • 

zam"odır. Saniyen mlltte ı .. 1111ıze ya 1 im 
• . . yen••• 0 • • le düımana b"pımızı ayrı ayrı 

kln vermiş oluruz. ._,,. 'ıbtimal ki ell• 
Böyle geof ş bir hareket ,,,... 

mizde henüz bütDo kodat yoktur. Fakat Av. 

rupanın şimal kıyılarında ba1kıolarımm ııklaJ 

tırar•k düşmana ciddi 11kıntılar verebiliriz. Fi 
rimce Avrupayı rirmek için bir kapıyı zorlay 
bllirir. Maceralardan neden korkalım? Biz muk 
ye1eyi bırakmış ribi rörüuüyoruz:. Norveç aef 
rinde kaybımız hafifti • .F ranıa aeferi bize 3, Y 
nan ve Girit seferleri 2 tümene maloldu. Hal 
baki yalnız 1916 Somme mabarebesıode ban 
lardan çok fazla inıan kaybettık. Atılraolı 
fikrini, dOşmaoa Frao1a, Yaoaoiatan ve Gıri 
seferlerini ödetmek arzoıooa ltaybederaek Al 
lah yardımcımız ol1&1nl• 

.B i~başı Fuller ask~r çı_ka~maoıo ale 
hıodedir ve fG ıozlerı ıoy ilvor: 

«Biz adalı bir devletir; binaenale) h hti 
için evveli denizi i'eçmefe mecburuz. Bonda 
ıonra da yani denizi r~çt•kten sonra, kuvvet 
mlz çıkı~cıya kadar dDşm~a 1&bilinde bir •ö 
rQ başı vilcııd• ı-etirmellyı:r. Almanlar Raıy• 

h 1 
.... -ı olaı .. alardı böyle bir ıeyi aııl 

UP. e 111 ...... - • F ,_ . 
mız1an geçireınezdık. uat borOnkü vaııye 
te de ba İl dDşünüleme:t.. 

çankü Almın ordoıo 8 milyon farzedil 
dOıman, Raıyadaki harekita dokunmadan, b 
nuo bir, batıi iki milyonuna ayırıp karşımız 
fıkarabilir. Bu rakamları ıöz öoüoe alıraa 
dllımana karıı daha az kuvvetle çıkmanın a 
(ıca hareket olmadıit anlaıılır. 

Hedef kararlatbktan ve kuvvet bolundu 
tıo sonra da fU 3 meseleyi belletmek lbundı 
1- Aılıerin vapurlara yOkleıımesi 2 V 

• ı - ~a 
)arla naldı, 3- Karaya çıkarılmaSI Bunları 
önQne almak ıa zamanda re~iı ~lkyasta ka 
ya asker çıkırmıya kılkıımaoın .dojru bir 
olmadıiıoı kaniim.» 
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GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 

Tertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları ~elmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
Nazan Dikkatini .Celbederiz. 

Güstav Fröhlich - Camilla 

Horn'un mUsterek temsilleri 

Gizli vazife 
Heyecanh ve güzel bir film 

Adana As. Satın alma komisyonundan : 
1- 1S Ton Kırmızı mercimek pazarlakla satın alına

caktır. 
2- Muhammen bedeli 15,000 lira olup kati te'mina ı 

2250 liradır. q 

3- Pazarlıkla ibale1i 24/41942 Cuma glbaü aaat 15 de 
Japılaca~ tar. 

4- Evsaf ve prtnameıi her rGn komisyonda görülebilir. 
5- isteklilerin kati teminatlarile belli glln ve saatte ko· 

mi.yona m&racaatları ilAn olunur. 1906 18-21·23 

---------------------------------------Baaılıhfı Yer t ( JUG0N) 
llatbuaa-Ad... · 

Büyük ve macera _ve 
heyecan filmi 

Kanlı Sınır 

1- 7000 kilo sıiır eti açık eksiltme ile veya 8000 kilo ko
yun eti kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Sltır etinin mubamm~n bedeli 3500 lira ilk teminatı 262 
lira 50 kurut ve koyun etinin muhammen bedeli 8000 
lira olup ilk teminatı 600 liradır. 

3- ihaleleri 1/S/942 cuma günll saat 15,30 dadır. 
4- Bunlara lit evıaf ve ıartname bergüa komiayonda ıörü· 

lebilir. 
5- Sığır etine talip olanların muayyen gün ve saatte temi

natlan ile birlikte komisyonda bulunmaları ve koyun 
etine talip olanlann da teklif zarflarını ibale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilin 
olunur. 1904 16. 21. 25. 30. 

Satılık Ev 
Hankurbu mahallesinde Müze karıısında 8 odalı ve iki dai· 

reli bir ev ile bitiıiğiodeki mağaza satılıktır. Görmek ve pa
zarlık için (Belediye caddesinde Tezit Büroıu )na müracaat. 

1913 19 • 21 - 22 

I 

Adana 2 nci .iCra Memürluöündan : 
Memuriyetimitce satışa çıkarılan Cemal pqa mabıllesinde 

583 ada, S parsel No. da kayıtlı tarlanın birinci arttırma 
günli mukaddema 11/4/942 tarihli Bugün gazeteıinde 1/S/942 
Cuma gllnll olarak yazılmış iıede satışın 30/4/942 tarihli Per· 
ıembe günü ıaat 10 dan 12 ye kadar icra olunacaiı tashi-
ban ilin olunur. 1916 

---------------------------------------
Satılık 

Kuyu ıibobu ile ara ıibobu birlikte yeni denecek kadar 
az kullanılmış beş inçlik bir ıantrfüj aatılıktır. >\nu eden· 
lerin yazıhaneme müracaatları 1917 1 - 5 

Necdet Arakotlu 

381 

Sawue 
8,43 BU AK("f AM · Suoare Y· 8,45 

iKi MÜSTESNA FiLM BiRDEN 

En güzel yıldızların • ~ • En nefis 
şarkıların... En meŞhur filmlerin 

=Kraliçesi= 
ALiCE FAYE'ın 

Don Ameche - Henri Fonda 
ile beraber nefis ve şahane ,bir sürette 

Yarattık/ arı 

, 

İlaveten: 

Nancy Camii -George murphy 
Tarafından fevkalide bir surette 

yaratılan 

Hapishane kacaklan 
Son derece heyecanlı ve meraklı 

büyük sergüzeşt filmi 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
Kl!,IDl!Ll!Rı 

2 $a""1, 4Magu.JAfuto•,21/dncite,,.in tarilılerinde gapJll' 

---- 1842 iKRAMiYELERi ---
~ 

1 • Adet 2000 Urahk - 2000. Lir• 
s .. 1000 .. 3000. ,, 
2 " 750 ,, - 1500. ,, 
s .. soo ,, - ısoo 

' 10 ,, 2SO ., - 2500. " ,, 
40 " 100 .. - 4000. 
so " 50 .. - 2500. 

,, 
,, 

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

TUrklfe it B•nkaaın• pmr• r•t1rm•kl• f'İ. 
BiZ p•r• blrlldlrmlf ve t•lz almıf olm•z, •~ 
••111•11da lalllnlzl de dene111ı, olureunuz. 97' 

ADANALI DOKTOR . •• • 

Zekeriya Ozveren 
Adres : Kuruköprü Trahom Dispafl' 
seri Kar9ısında Hane No. 21 

. T~fe~k.Ur j ne sonıaz teıekkürleriıııİ0: 
Yiienım Sevımıa vefatı do· lağana gazetenizin tavas•" 

laıyıile taziye yazan ukadaş· nu rica ederim. 
lara ayrı, ayn cevap yumak 
lmklnı olmadıtından bepai· Salih Ôğiltçü 


