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Bir Japon kruvazörü 
batırlldı 

Ankara Radyo Gazetesi- Amerikan 
tayyareleri Filipin açıklarında büyük bir 
Japon kruvazörünü batırmağa muvaffak 
0lınuşlardır. 

Yd 1 2 ~O. 426 kararıa,tırılır. 
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li Şef ingiliz Elçisini Kabul 
buz::::~t 21~ ~~i~g~~~~;~:~iç!::~t !::~ Şeker satış ı d 
buyurmuşlardır. Mülakat esnasında Hariciye 

;;::;.e:;;i::::m~ştur.Ron18ı ·· · _-· Yenilecek-, ~ 
yeni bir Alman 1 takviye maddeler 
teşebbüsü mü? 1 edı· ıec· -e-k 
Yazan: c v T o L _ ................. ııııııiiİlllİİİİİııİİİİ 

Ş ark c phe. inde muhsrebe ol· Cenup ltalya h va ! 
duğu gi bi dı:ıvom etmektc~ir: meydanlar1nda bir 

Bir taraftan Almcolar kendilerın: 
tnÜdaf:ın ederot y VtlŞ yavaŞ Ç~ki- çok nakliye tayya 
liyorh", diğer tarafta? dıı Sovyetler resi toplandı 1 
ağır bir sıırt1tte ilerhyorlar. Alman. Londra 20 (a.a.) - Deyli Tel · 
ların bu çekilişlerinin ne zamana . graf gazettısi Maltanın müdııfaa sis· 1 
ve hangi bc.otlnra kadar devam ede- temine dair diyor ki: • 
coii henüz belli değildir. Atıoan· ''Sicilya ile ceoup ltalyadaki 1 
lar daha çok arazi kayıbına kat- hava meydanlarında çok nakliye J 
lanmak mecburiyetini dııyaca k· tayyaresi görülmüştür. Bunlarm 
lar mı, yahut da Sovyet baskm Romel'i takviye için gönderilecek 
Alman ordularanı çok gerilere çe- askerleri taşımağa veyahut Bi:r.ert'e 
kilmek zaruretinde bıralı:ncak mı? asker ıöndermeğe tahaia edilmesi 
Bu hosuslard:ı kııt'i bir fikir yürüt. mümkündür. 
mek tııbiirgüçlür. Eier propaganda Malta adası her ihtimale karşı 
neşriyata ve tesiri dışında mü• gayet kuvvetli bir surette tahkim 
talia yürütmek icap ederse bugün edilmiştir. Buradaki garnizonumu· 
şark cephesindeki vaziyet şöyle zun bir şaşırtma hareketi karşısın• 
hulasa edilebilir; ne Ruslar büyük da kalmağa niyeti yoktur. Girld 
muzafferiyetler temin edebilmiş bir de uçak savar toplarının azhğın-
haldedirler ve ne de Almanlar bü· dan çok zorluk çekmiştik. Fakat 
tün kozu kaybetrni~ ve mağlup Malta öyle deiildir. Girid adası 
olmuş bir vaziyete düşmüşlerdir. bilha1Sa Maleme hava moydananın 
Yalnız soğuklar Alınan taarruzunun düşmesi yüz.ünden kaybedilmiştir. 
durmasına, harbin biraz Sovyetlf'r Düşman Maltada aynı şey olaca. 
lehine dönmesine ve biraz•da Sov0 tını umarsa aldanır. Bundan baş• 
yetlcrin toprak kazançla;ana yar- ka Girid'de, askerlerin yiyeceiini 
dım etmiştir. Bununla beraber ilk Maleme meydanına yerleştirmek 

günlerde tahmin edilen büyüle öl. gibi büyüle bir bata işlenmişti. Mal· 
çüde bir Sovyet muzafferiyeti elde tn'da böyle bir hatanın tekrar 
edilememiştir. Gerçi Almanlar kanla, edilmeyeceği tabiidir.,, 
emekle zaptettikleri bazı şehirleri ve 
birçok köyleri terketmek zorunda 
kalmışlardır. Fakat Rus tazyıkı da 
Alınan ordularını dağıtacak ve yüz 
biolerce esir alacak bir netice çıka· 
raınaınıştar. işte hadislerin bu cer
yanından anlaşılıyor ki şimdilik 
şark cephesinde ne bir galip ve 
ne de bir mağlup bahis mevzuu 
olaınaz. Ancak Avrnpadan aızan 
haberlere bakılacak olursa, Şark 
cephesinde mildafııaya çekilmiş olan 
Almanların havaların müsait bulun• 
doiu Akdeniz sahillerinde yeni 

bir teşebbüse geçmeleri bugün düne 
naıaran daha kuvvetü bir ihtimal 
şeklini almıştır. Çünkü cenubi 
ltalyada yapıldığı söylenen Alman 
hazırlığı, Malta üzerine biç dur· 
madan devam eden hava akanları 
ve General Romelin çekiliş ve o
yalama tabiyesi şimali Afrikaya 
bir Alman taarruzunun başlamak 
üzero olduğunu gösteren işaretler 
ve emarelerdir. Yalnız Akdeoiıdeı 
hakim bir vaziyetle bulunan logiliz 
doaanmı:ısı karşısında böyle bir 
taarruz nasıl olacak, ne şekilde 
yapılacak ve ne .• ıibi bir_ netice 
verecektir? Tabıı bunu onceden 
kestirmeie imkiin yoktur. Fakat 

her halde böyle bir teşebbüse geçmek 
için Alman genel kurmayının çok 
cüretkirane harakct etmeğe karar 
vermiş ve büyük bazulıklar yap
ma~ olınası lazımdır. Zira şark cep· 
besinde müdafaaya çekilmek su-
retiyle dünya efkarı umumiyesindo 
menfi dedi kodulara maruz kalmış 
olan Alman ordusunun şimali Af· 
rikaya yapacağı bir ihraç hareke· 
tinde de mavaffakiyetsizlikle karşı· 
laııııası fevkalade bir prestij kay
bını rıelicelendirebilir. Bu sebeple 
Almanların çok ihtiyatlı, çok ha· 
zırlanııu.. l .1. d 

k 
.. ve ogı ız onanmasını 

hııre etai:ı: bırakacak deniz ve ha. 
va kuvvetleriyle böyle bir teşob. 
büso geçmeleri İcab d B k l _ e er. a a ım 
hadiseler ne goıterece'-t' y· 

11. ır. ıne 

bekltıyolim. 

-

Villyet umumi mecnaı 

Fevkalüde 
zam löyihası 
BUtce encümeni layl
haya son teklini verdi 

Ankara: 20 (Hususi muhabi
rimizden) - Bütce encümeni dün 
gece ıeç vakla kadar çal~arak 

memu(ve müstabdeminlere verile· 
cek fevkalade zam hakkındaki la
yiha Üzerinde tetkiklerini tamamla
mış, ıon şeklini vererek umumi 
heyete 5evketmiştir. Encümenin 
liyibada yaptıiı tadillere göre, 
aylık istibkaklara yüz liraya kadar 
olanlara net ita mikdarına yüzde 
25, 170 liraya kadar olanlara yüzde 
20ı 170 liradan fazla olanlara yüz
de 15 zam edilecektir. 

Layihanın yarın müstaceliyet 
kararilo umumi heyette müzako· 
resi kuvvetle muhtemeldir. 

Mareşal Kaytel 
Budapeşte' de 

Mihver, Macaristendan 
bUtUn aakerr kuvvet

lerini kullanmasını 
istiy o r 

Ankara Radyo gazoteıi - Ma· 
reşal Kaytf'l, bir müddet kalmak 
üzere bu sabah hususi trenle Bu· 
dapeşteye gelmiştir. Mihv.,rin, Ma· 
carlardan bütün askeri kuvvetleri· 
ni kullanmasını istemekte olduk· 
ları bilrilmektedir. 

Bulgaristandao istenilen yardı· 
mın ne olduiu henüz bilinme· 
yor. Sırbiıtandan ('elen bir habere 
1röro, Sırbistandan çekilen Alman 
ve ltalyan kıtalarının yerioo Bul. 
ıarlar yerleştirilmektedir. 

çoğaltılacak 
Ankara 20 (a.~.)- Ôğrenil 

diiine gör~, Ziraat vekal~ti mıaır 

patates, darı gibi yazlık mabsul 
}erle fasulya, ııobut, mercimek 
ve pirioç gibi yenilecek şeylerin . 
çoğaltılmasını temin için gerekli 
tedbirl-,ri alm:ı~ t::dır. Bundan 
başka, çiftçinin muhtaç olduğu 

pullu\:: ve uç demirleri fazlııca 

yaptırılacak, elde mevcut maki· ı 

nelerle gelmekte olan ziraat 
makinelerinin Jağıtılqıasma de· 
vam olunacaktır. 

....İllll ....................... .. 

Kurtuluş 
vapuru 
Yunanistana erzak 

ıötürürken . 

Karaya oturdu 
Ankara 20 {a.a )- Yunaniata 

1 

na erzak götürmekte olan Kurtuluş 
vapuru bu sabah saat beşte Mar· 
mara adasının şimalinde Polatya 
burnu civarında karaya oturmu~tur. 
Tahlisiye vapurlarımız derhal imda 
da koşmuşlar vo Kurtuluşun ya· 
nına varmışlardır. Kurtarma ameli· 
yesi devam ediyor. Nüfus zayiata 
yok tor. 

Başvekalet 
Müsteşarlığı 

Maliye MUate,ara Cemal 
Y e,n bu vazifeye 

tayin edlldl 
Ankara: 20 [Hususi muhabiri· 

mizden) - Başvekilet Müateşarh· 
ğ'ına Maliye Müsteşarı Cemal Y e~il, 
Maliye Müıteşarlıiına mali tedltik 
heyeti reisi Esat Tekeli tayin edildi. 

Varidat Umum Müdürü İsmail 
Hakkı Ülkümen'in mali tedkik he. 
yeti reisJiğ'jne, Müıteşar muavini 

İh1an Pınar'ın Varidat Umum Mü
dürlüğüne, bütçe ve mali kontrol 
Umum Müdürü HolQsi Aykentin 
Müsteşar muavinlij'ine, bütçe ve 
mali kontrol Umum Müdür muavini 
Hadinin aynı daire Umum Müdür· 
lüğüno ve muavinlij'ino kanunlar 
ve kararlar şuboıi müdürü Ekro• 
min tayinleri kararlaştı. 

Yunanistanın 
• • 

vazıyetı ve 
İngiltere 

Londra: 20 [a. a) - Yunanis
tanın açlık durumunu inceleyen 
Niyuz Kronild gazoteai baş yazı. 

sında diyor ki : 

dün açıldı ~~~~--~------~~----

« İngiliz bükOmetinin şimdiye 
kadar Yunanistana yiyecek gönde· 
rilmesini dikkate almaması şaşıla· 
cak ~oydir. İşgal edilmiyon Fraoaa 
için bu meııuliyeti reddettik. Fakat 
Yunanistan için vaziyet böyle de· 
iildir. Çünkü Yunaniıtan bom bi· 
zim müttefikimizdir, hem do boz· 
gunculuk ve vatan hainliiile çü· 
rümüş bir Avropa'da ruh kuvveti• 
no parlak bir misal vermiştir. 

Vilayet umumi mecliııi dün 
saat 15 de açılmıştır. Bu münase 
betle Vali geçen bir yıl içinde 
yapılmış olan ve yapılmakta bulu· 
nan i~ler etrafında izahat vermiştir. 

Müteakiben bütce, dahiliye, 

nafia, maarif, ziraat ve 11hhat en· 
cüıııenleri seçilmiı, umumi meclis 
tarafından hazırlanan 941 mali yılı 
bütcesine dair rapor okunmuştur. 

Mecliı içtima rüolerioi aalı vo 
cama olarak tesbit etmi~ ve cuma 
fÜnÜ toplanmak üıero dajılmıştır. 

Yonanlıtan aadakattan ayrıl• 
madıj'ı gibi Kuiılinr'lor de çıkar· 

mamıştır. 

Yunaniıtan kendiıinin yarattı· 

1 Şeker /abrikalarımızdan birinin dışarıdan görünüşü _I 

HükUmet, toz ve ·kesme 
şeker, pancar / iatlarına 
bazı zamlar gapıgor 

Mali vaziyeti yüksek olmayan halkın küçük çocukla
rına çok ucuz bedelle şeker verilmesi temin edilecek 

Ankara: 20 [a. a) - Cumburiyct Halk Partisi 
Meclis rrupunun bugünkü içtimamda, Başve1'il Dok· 
tor Refik Saydam, şeker satışı hakkında bükQmetçe 
alanan tedbirlerden bahıederek bugünden itibaren 
satışı durdurulan toz ve kesme şeker fiatlarına buı 
zamlar yapıldığını söylemiş, kasa ve çuvalla şeker 
satışının yasaklandığını vo Pancar istihsaliyle meşgul 
çiftçimiz.in faydalandırılma11 için şeker pancarının 
kiloıunon mıntakasına röre 100 para, 110 para ve 
3 kuruşa iblii odildiiini ilave etmiştir. 

Mali vaziyeti yüksek olmıyan halkın küçük ço· 
culdarına çok ucıız bedelle şeker verilmesi temin 
edilecektir. 

Başvekilin beyanata grup umumi heyetince iyi 
karşılanmıştır. 

Ankara: 20 (a.a) - Başvekaletten teblii edil-
miştir: 

1 - Koordinasyon heyetinin 263 numarala ka· 
rarile ve memleketteki şeker mevcudunu tesbit mak· 
1adile bu)abahtan itibaren şeker alam ve satımı mene· 
dilmiş ve mevcut şekerler beyana tabi tutulmuştur. 

2 - Ticaretle iştigal eden bütün hakiki ve 
hükmi şah11larla ticaret maksadile nezdlerinde şeker 
bulunduranlar ve şekeri imal ettikleri maddelerde 
kullanan bilumum hakiki ve hükmi şahıslar 20.1.1942 
sah sabahı ticarethane, mağaza, dükkan, depo, an· 
bar, fabrika ve imalathane, şube, komisyoncu ve 
acenteleri nezdinde vesair yerlerde mevcut şeker. 

terinin cinslerini ve mikdarlarını ve bulundukları yer• 
leri göıtererek beyannameleri 21.1.942 çarşamba 
günü akşamına kadar bulundukları yerin en büyük 
mülkiye memuruna makbuz mukab1linde vereceklerdir. 

3 - 20.1.942 sabahından evvel ııatılmış olup da 
henüz müşterilere teslim veya gösterdikleri yerlere 
sevk edilmiyerrık satıcı eliodo kalmış olan şekerler salıcı 
tarafınden verilecek beyannameye dercolun_llcaktar. 

4 - 20/1/942 sabahından evvel satılmış ve 
müşterisine teslim edilmek üzere yola çıkarılmış, 

yani bayiin elinden çıkmış ve Fakat müşteri eline 
varmamış olan şekerler müşteriye vardıgı günü ta· 
kip eden ıünün akşamına kadar ikinci maddede 
yazılı şekilde ayrı bir beyanname ile bildirilecektir. 

5 - Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketinin 
fabrikalarında veya emrindeki depolarda bulunan 
şekerler beyannameye tabi değildir. 

6 - Verilen beyannmeler yerlerinde kontrol 
edilecek ve beyanname vermeleri lazım geldiği 
halde beyanname vermedikleri v~ya beyanname ve
rip de mevcutlarını noksan gösterdikleri anlaşılan

ların icabeden yerlerinde Milli korunma kanunumu· 
zun 4156 numarala kanonla muaddel 65" inci mad
desi mucibince Vali ve kaymakamlara verilen salihi· 
yet dairesinde arama ~apılarak şeker mikdarlııra tos· 
bit edilecektir. 

7 - Şekerin satışına ne vakit müsaada oluna
nağı bilahere bildirilecektir. 

Güreş kursu 23 
şubatta açılıyor 

at mesai yapılacak, güreşin tekni· 

ği üztıriude ameli ve nazari malO· 

mat verilecektir. 

Bu kursu muvaffakiyetle biti· 

ren güreşçiler kendi bölgelerinde 

amatör olarak rüreşçilerc ders 
göstereceklerdir. 

-
-

8 Bölgenin tecrUbeH gUreşçllerl 
t e h r im 1 z d e 15 gUn kurs 

görecekler 

--
Beden Terbiyesi Umum Mn. 

dürlüiü Güreş F odorasyonu tara

fından tertip edilen güreş kursu 

şubatın 23 ücü rünü Adanada 

açılarak 15 gün devam edecektir. 

Bu kona; Sivas, Tokat, Trab-

iı medeniyet için cesaretle müca· ı 
deleyo devam ediyor. Biz de o 

medeniyet ujruotla çarpışıyora%. 

Güçlükleri yenmeli ve Yonaolıtan 

tarihinin en karanlık ('üolerioin f O• 

caatını azaltmalıyız. :t 

zon, Konya• Hatay, Isparta, Manita 

lerindon gelecek tecrübeli güreş 

Bölıe· çilerle Adana giireşcilori 

i~tirik edeceklerdir. 

Güreş ku,.u bölge müdürü 

Rıza Salih Sarayın riyasetinde gü· 

reş ajanı Şeref Çetin ve güreş 

antrenörü Necati Tokbodak'tan 

ınilrekkep üç kişilik bir heyet tara· 

fından idare edilecektir. 

Kuraıın devamı müddetince 

haftada boş rün; günde ıokiı:er Si• 

Kursa iştirak eden güreşçiler 
hakkında bölge heyeti tarafından 
ayrı ayrı notlar verilecek vo bu 

notlar Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dürlüğüne gönderilecektir. 

Kurs için Seyhan bölge mer· 

kezinde yapılmakta olan hazırlıklar 
ikmal edilmek üzeredir. 

Yüzme havuıu tribün 

planları 

Tetkik edilmek üzere beden 

terbiyesi umum müdürlüj-üne gön· 

dorilmiş olan, yfizme havuz.onda 

yapılacak tribün ve soyunma yer· 

!erine ait planlar onaylanarak ,-et"f 

çovrilmi~tir, 
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Rus Baskumandanhğı 
ne yapmak istiyor 1 

Karol Lombar 
Bir tayyare kazasında 

yanarak öldü 
Sinema aktrisi Carol_Lombard, 

Deniz nakliyatı-1

~~ 
na dair bir karar ev ol parasının, muhtelif ka

zanç sahibi vatandaşları ayni mik 
darda mükellefiyete tabi tutması Rusyadaki ıoiuia, Şimali Af- J sından ve esasen kuvvetlerin de 

rikadakl kum fırtınalarına ve üs· az bulunmasından harekat birliii 
annesi ve diğer 17 yolcu 

ile birlikte binmiş olduğu tayya· 
re , Lons Aoıelu'ia batısında 
Lasamas civıınnda düşmüştür. 

Resmi ve ltususf mUesseselerle 
••hıslar deniz nakli vasıtalar1n
dan nasll istifade edebilecekler? 

bakımından adalet prensiplerine 
tüva hattına yaklaşmalarından do· yapamadılar, kendilerini takip eden· aykırı olduiu kanaati ileri sürül

düi'ünden yeni bir şeklin tatbiki layı Malezyadalci sıcaia rajmeo, lerin temposuna nyııralc, bir kmm 
bu haftaki harp barekill her üç 1 1 e r d e , d i i' e r k ı s ı m 
sahada da çok civcivli oldu, hayli g-eride kaldı, süratli ilerliyen Japon 

Tayyarenin yere ineceği il· 

rada ateş almış olması muhtemel· 
dir. Bütün yolcular yanarak öl· 
müşlerdir. 

Ankara 20 (Hususi) içi~ tetkikler yapılmakta idi. Öi· 

rendiğimize göre halen alınmakta 
olan yol parasının kaldırılması bu-ilerlemeler kaydedildi, hayli deii· kola, reride kalanların arkasını ve· 

şiklilder meydana getirildi. Ehem· ya yanını tebdid etti, önünü boş H ak.iki ve hükmi şahıılara ait Türk bayraiını hamil 50 hamule 
tonilatosundan yukarı bilumum makineli teknelerin memleket 

dahil ve haricinde hizmete se•kleri ve yapılacak seferlerin, nakliyatın 
lüzum ve ehemmiyetine ve venaitin kabiliyetlerine göre tertip vo tan· 
zimi için Münakalit Vekiletio.ıe salahiyet verilmeıi hale kında ki koordi· 
nasyon kararı Vekiller heyetlr.ıce tasdik: edildi. 

mlyet sırasile göz• - ~ -------~ bulan Japon zırhlı 
Jeıı geçirelim: Rus saldırımları bu su• kuvvet 1 eri de 

Kaza, nlaşılmaaı güç dailık 
bir bölgede vuku bulduğu için 
vaka mahalline b!r yardım ekipi· 
nin varması zamana mütevakkıf· 
tar. Artist Clarek Gable tayyııre 

meydanında karısını beklemekte 
idi. Kazayı orada haber almıştır. 

nun yerine bina ve k~7.anç vergi.· 
leri üzerinden ayrıca muayyen nis· 

Ş a r k 'etle ve fasılasız de11am alabildijfoe Sin· 
. ede,.se mevzii vega seokul- gapura doira sarlc 

betler altında yol parası tahsil e• 
dilmesi esası kabul edilmiştir. Bu· 
suretle mükellefler, kazançlarına 

ve vazedilecek nisbetlere göre az 

veya çok vergi ödiyeceklerdir. Vi· 

liyetl«ır, yeni şekilde esas tutulacak 

verg-i mevzularına ait tahakkukatı 

tesbit ederek yakında Vekalete 

bildireceklerdir. HükOaıet tarafıo· 

dan hazırlanacak kanun layihası 

da derhal Meclise sovkedilecektir. 

Kanun, Meclisten çıkar çıkmaz 

1942 mali yılı vergi tabakkukatı 

bu şekle röre yapılacaktır. 

C8phesmde ceyş mahiyette deiişiklik- tılar. Yoksa şu 
T;krlben bir le,. olması mümkün olduğu iki üç gün zarfın · 

buçuk aydanberi gibi, bunlardan daha mü• da en az 200 ki

clevam eden Sov. him ola,.ak Alman ordusu· lometrelik bir me· 

y e t taarruzları nun bahara kadar gıp,.anıl- safenin aşılmış 
hem vütat ve hem ması, huzur oe süktln için- bulunması başka 

de şiddet bakı· de hazırlanamaması için türlü izah oluna
mından en yüksek deflamlı ola,.ak muharebeye maz. Kaldı ki Ja· 
ııoktasıoı balda. icbarı kabildi,.. p.o
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Bu karara göre, 150 tondan yukarı bilumum vapur ve motörlerin 
yapacakları seferleri Devlet Deniz Yollara Umum Müdürlüi'ü tayin ede· 
celctir. 50 tondan 150 tona kadar motörler Devlete veya amme ışlerine 
ait her haogi bir hizmetin ifa11 için mıntıka liman reislikleri tarafından 
sefere sevk olunacaklardır. G4•rok Devlet d.,ireleri ve gerekse resmi ve 
hasuıi müessesat ile eşhas tar.ahndan bu vutlalarla denizden yaptırıla. 
cak bilumum nakliyat için vasıta talebine dair müracaatlar, bu nakJİ· 
yatın mahiyeti hakkıodaki lüznmla malumat ile birlikte, alakadarlar tara· 
hndan tahriren Devlet DeoiJ'.i Yolları Umum Müdürlüğüne yapılacaktır. 

uız Leninırad, Moiaisk ve son 
hafta da Kırımdan bahsedilirken 
bu hafta limen gölü cennbundaki 
Valday yaylası, Moiaisk'in cenu· 
bunda Orel, Donetz mıntalcasıoda 
Harkof ve en nihayet Azak denizi 
sahilindeki Taıanroı taarrozların
dllll da ve hem de bizzat Alman 
tebliğlerinde bahsolanmaya ba§laodı. 

Bütün bu sahalarda az çok 
Sovyet ilerlemeleri oldain mohak· 
kak. Alman cephesinde yer yer 
oyuklar meydana geldiği, bellibaşlı 
noktaların ve mesela Moj•isk ve 
Leningrad çevirmesini tamamlıyan 
Şlüsselbnrr noktalarında tehlikeli 
sivrilikler meydana çıktığı da an· 
latıhyor. : Ancak bütün bunlara 
rağmen, Alman müdafaa hattının 
üzerinde ne mevzii, oe de umumi 
mahiyette henüz bir çöküntü gÖ· 
rünmüyor. Hatta en mühim ve teh· 
lilceli bir hareketin cereyan ettii'i 
Kırım yarımadasında bile Sivasto· 
pol'a muhasara eden Alman ordu· 
sunun kendi gerisine doiru yapı· 
lan hareketten kuşlcalanarak bu 
muhasarayı bıraktığı ve çekildiii 
de görülmüyor. 

Demek ki Sovyet saldırmaları 

devamlı ve şiddetli olmalarına, yer 
yer ilerlemeler kaydetmelerine rai'· 
men, operatif ( sevkulceyşi ) bir 
mahiyet alamıyor, tabiye sahasında 
kalıyor. Müdafi ordular elistikiye· 
tini kiybetmedikçe de şu veya bu 
ittikametten geriye doğru kırışık· 
hklar oluyor ve fakat müdafaa hat· 
tı esaa itibariyle yerinde duruyor. 

Saldırmalar bu suretle ve fa· 
sılasızca devam eJerae, mevzii 
veya operatif mahiyette deiişiklik· 
ler olma11 mümkün olduiu ribi, 
bunlardan daha mühim olarak Al· 

man ordusunun bahara kadar yıp· 
ratılması ve huzur ve sükOn içinde 

tıazırlanamamaaı için devamlı olarak 
muharebeye icbarı kabildir. Anla· 
ıılan Sovyet başkomutanlığı da 

daha ziy~de buna ehemmiyet ver· 
aıektedir. 

Uzak doğu'da o 

---·---
Bu hafta zarfında Japon iler

lemesi en yüksek temposu· 
na bulmuştur. Hafta başında Ja· 
ponların UzakŞark harekat saha· 
ııoın kalbi haline gelen Singapura 

mesafesi 320 kilometre ( Kuala 
Lampur şehri) kabul edilirken, 
hafta sonunda bu ıııeıafe 120 kilo· 

~etre)'.e ve hatta, Japon kaynak
larından verilen bir haberd~, çok 
daha yakınlara varıldığı, ınotörlü 
Japon birlikleriyle 200,000 kişilik 
bir ordunun Sin rapur kar• 
ıısıoa varmak üzere b11lunduğu 
bildiriliyor. 

logiliz teblijlori bu bnıuıta 
bir ıey bildirmediii için bu haber 
leri ihtiyat kaydile karoılamak ll· 
zım. Ancak lngiliz tebliğleri aksi 
bir şey de bildırmedilclerinden, in· 
giliz gazeteleri iıe boradaki vazİ · 
yetin ve aevkıı idarenin fenalığ ın 
dan babaetmelerioden1 Japon haber 
terinin pek yaolıı olamıyacağı fikri 
de basıl oluyor. 

Harekltın gelişıneaindcn öyle 
aolqılıyor ki, yarımadanın ıark· ve 
ıarp ıabillerini takiben ilerliyen 
Japcoların önfinden çekilen lngiUz 
kuvvetleri ailebi ihtimal yarımada 
am fazlı irızılı ve manialı olma· 

dosuna ibata ettiklerinden bahset· 

tikleri gibi, lngilizler de bu hafta

nın başında düşen Kaala Lampur 

şimalinde böyle bir tehlikenin be· 

lirdiiini ve fakat süratli hareketle 

İngiliz kıtalarıoıo bu tehlikeyi at· 

tattıklarını ilan etmişlerdi. 

Her ne olursa olsun, Malaya 

Yarımadası üzerindeki müdafaa ter· 

tibinin iyi işlemediii anlıışılıyor. 

Müdafaa kuvveti saldıranlara 

nazaran pek az da olsa, müdafaa, 
dayanak noktasına doğra rerilme 

kuvveti artan bir yay gibi tanzim 
olunmalıdır. 

Buradaki karşıkoyma ise bunun aksi 

oldu. Hudutta müdafaa çetin ve 

uzun sürdü, asıl müdafaa edile· 

cek hedefe doiru gevşedi. Bu hal 

bizzat müdafaa edilecek hedefin 

zararınadır. 

Şimdi Japon taarruzlarının bü. 

tün sÜrl\t ve şiddetle doğrudan 

doğruya Singapur'a çarpması müm

kündür. Haı.ırlık kafi değilse, bu 

yüzden burası da Hong Konr'un 

akibetine uğrıyabilir. 

• 
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Hava, kara, de· 
oru postası n i z postacılı · 

ğıodao başk• daha seri bir pos
ta vasıtası da, mektupların boru 
içinde tazyik edilmiş hava kuvve· 
tile gönderilmesidir. 

Böyle bir posta Berlinde 1866 
da inşa edilmiş ve bundan 10 
ıene ıonra buna 26 kilometrelik 
bir boru postası şebekesi daha 
eklenmiştir. 

Berlinden en şimal noktaaına 
kadar 11,7 kilometrelik bir me· 
safeye paket ve mektoplar 40 -
45 dakikada gönderilir. Halbuki 
boru postaaile 18 dakikada sev· 
kolun maktadır. • Almangada Alman yada en 

e n e s k i e a k i tiyatro 
1766 da Le· 

tigat,.o ipzig şehrinde 
yapılmıştır. c Eski tiyatro » deni· 
len bu tiyatro, Almanyl\da tiyat· 
rolarm ıslahı, inkişafı üzerinü 
büyük rol oynamıştır. Bu ~)iat· 

roda, Şiller'in « Hayda~ > '"' 
cDon Karlo1> isimleri;ıJeki pİy'JS· 
leri, müellifinin huz•.wuıda oynan· 
mıştır. , 

Bilumum deniz nakil varntalarının memleket dahilinde yapacakları 
nakliyat için ödenecek olau ücretler esaslara b.ıilanmıştır. Bu yevmi· 
yeler de harp tehlikesi bahınduiu Vekiletce kabul edilen mıntıkalar 
için yapılacak harp ılıror'taları ve mecburi hnrp ldavuzluiu ücretlerile 
nakliye vergisi, yükleme 'Ve boşaltma, aobar hizmetleri masrafları dahil 
olmayacak, bunlardan m1tada gerek seyir ve aerekae tevakkuf esnasında 
bilumum masraflr.l!' y..ııı.iyelere dahil oldqundan ayrıca her hangi bir 
nam altında p•r.a talebi ve tediyesi yasak olacaktır. 

Devlet Demiryollannda 
yapllacak nakliyat 

Ankara: 20 [HuRSi muhabiri• 
mizden ) - Devlet Demlryolları 

Umum Mildüı ünüo reisliği altında 
Genel kurmay Başkanlıf'ı, Milli 
Müd1&faa, lktiıat ve Ticaret Veki- · 
letleri murahhubrından müttşek
kil bir komisyoD korulmuıtar. Buı 

komisyon, Dovlot Demiryollarile 
yapılacak nakliyatın müstaceliyet 
ve ehemmiyetine göre sıralarını 
tayin edecek, Devlet Demiryollara 

Umuaı Müdürlüğü komisyon karar. 
)arı dahilinde nakliyatı tahakkuk 
ettlrece k tir. 

Göte do bfi riyatroda kemli Kısa hlzmetlllerln hazır- Antalyada imar l9lerl 
eserlerinin t,emsilinde bnluo•q· lık kıtasındaki talim 1 Antalya 20 (a.a.)- Valinin baş 
tur. Gen~ DO tiyatroda lesini mUddetl kanlığı altında yapılan toplantıda 
da, esOl't cMina Von Rıwnhelm» k 
oyoaall'ken hazır bulaamqlur . Ankara 20 (Hususi muhaMri· yeni imar işleri gö~üşülmüş ve a 
Hofman, Vagner, Grilpartaer gi· tnizden)- Yedek subay ve aslr.~ri 1 rarlar alınmıştır. Uç yıllık imar 
bi maruf Alman bestekirlarının ~ me.ınurlar hakkındaki kanunu d~· ı proiramı bir buçuk yılda başarıl· 
eserleri de bu. )iyatroda çalın· fi giştiren kanunun üçüncü maddesıne mıştır. Antalya üç yılda bir çok 
mıştır. bir fıkra eklenmesi hakkındaki li· yeniliklere kavuşmuş ve şehir rö· 

Ceyhan çocuk esirgeme Yakınd l>a en eski Almacı yiha ruznameye alınmışt~r. ed k 1üoür şekilde dei'iımiştir. 
tiyatrosunaa 176 ncı yıldöniDlü Layiha esaslarına rore, Y e h' 

kur~mu kongresi subay yeti•eceit kısa hizmetUler ha· Vilayetin bazı kaza ve na ıye r·· Almanyad:& merasimle ku•lana • Y l' 
Ceyhan çocuk esirreme lca. kon- calı:tır. :zırhk lota ve nefalndekl talim müd· leriod,' eğitmenli ve öğretmen ı 

<ieti zarfında kara ve deniz harp 6 okul b'ı ... •sı yapılıyor. Kız enstitüsü gresi ayıo 18 inde yapılmıştır. Kon· .. 
etark vHAvetlerlnde -okulları talebesi gibi iaşe, idare, bı'nasının Y"' oısı ilerlemiştir. Bu bi 

grede idare heyetinin bir yıl , için· V a ilbas edilecek, kendilerine ba okul· -. 
deki çalışmalarını rösteren rapor nakll vasıtalar1 için 1 larıo birinci sınıf talebeleri ribi naların yapım., önümüzdeki ders 
okunmuş, kabul edilmiştir. Rapora Ucretll çalltma maaş veril.ecektir. yıhoa. yetiştiril~ -:ektir. 

röre, geçen bir yıl zarfında 213 mecburiyeti Sanat okulu MUdUrU Finike kaza merkezinin içme 
çocuk giydirilmiş, 100 çocaia mah· Ankara 20 ~ Hususi muhabiri'- g 8 1 d 1 suyu tesisleri bitsİ~~ir. Su yakında 

mlzden) - Van, Bitlis, . Siird VO' k l a'- t l Lb telif yardımlarda bulunulmu• ve Bölgemiz sanat o u u Müdilr• ıu 1 aca ... r-
v Diyarbakır \lilayetleri dahilinde iaşe-

genel merkeze 1252 lira göoderil- maddeleri D&kline Hlih bilumum lüiüne tayin edilen Bay Şnkrü ---
miştir. nakil v.asıtatarı için ücretli çalışma Doyar dün şehrimize gelmiş ve ge sanat okula ağ&ç işleri öğret· 

Yeni idar• heyeti seçiminde mecburiyeti konulmuştur. Çalışma• okul için ayrılan lokllip ilkokulunu meni B •. Alimao Tansa ve İltanbul 
bayan Huriye Kaptanoğlu, Hakkı ğa mecbur · tutulan nakil vasıtaları ıezmiıtir. Bölge Hnat okalu tesviye atölyesi 

nlD mutad ücretleri Valiliklerle s-ı Mete, Şaban Ôzlcan, Hamdi Turan Sanat okulu birkaç güne ka· ög" ret mnl 8. Mustafa Sezer 0 ge· maballin en büyük askeri makamı ı · 
ve bayan Mezruka Tuna kazan· tarafından müştereken tayin olu-· dar tedrisata başlıyacaktır. miz "Sanat ok.oluna tayin edi mış· 

""----------------------------

.Gümüşane hakimliğine Niide 
aiırceza mahkemesi reisi Emin Ay· 

gen, Niide ağır ceza mahkemesi 

reisliğine lstanbul asliye ceza ha· 

kimi Arif Çankaya, Giresun ağır 

ceza mahkemesi reisliğine Gümü

şane hakimi Zeynel Abidin, ls

taobnl asliye ceza hikimliiino Is· 

parta ağır ceza mahkemesi reisi 

Kenan tayin edilmiştir. 

• Nafia Veltilliii şose ve 

köprüler inşaatı müteahhitlerine da· 

lr bir kanon proiesi hazırlamıştır. 

Vekillik bu projeyi relecek senele· 

re geçici şose ve köprüler yapıl· 

ma taahhütlerine ait ve meriyette
ki kanonun müddeti bitmek üzere 

olduğunu göz önüne alarak hazır

lamıştır. Proieye göre, şose ve 

köprüler için Nafia Vekilliii emri• 

ne her yıl 5 milyon lira verilecek
tir. 

Vekillik 5 milyon liraya kadar 
taahhüde girişebilecektir. Fazlası 

için icra Vekilleri heyetinden mü

saade alacaktır. Bu harcama müd
deti, yeni proie ile 1952 yılına 

kadar ve 15 sene mnddetle kabul 
edilmektedir. 

ve 
• Ticaret Velı.ileti yiyecek 
giyecek maddeleri üzerinde 

vurrunculuk yapanlar ve ev kira· 
tarını arttıranlar hakkında milhim 

eaasları ihtiva eden bazı proieler 
bazırlamııtır. 

Aynı zamanda ev sahipleri ile 

kiracılar arasındaki münasebeüer 

de yeni esaslara bailanmakt.adır. 

Mevznubıhs proieler muaddel 

Milli Koraoma kanunu ile yakın· 
dan alikah olduğundan muhtelit 
encümende tedkik edilmektedir. mışlardır. nacaktır. Ôirendiğiınize göre, Sivas Böl- leriJat. 
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- Size bir kağıt getirdiler, yüzbaşı. 

Bir Çinli retirdt. Aşaj'ıda bekliyor •.• 
: Kiiıda yapıştım. Kısa fakat kat'i bir 
ifade tarzı vardı : 

" Eier tf>kraı karınıza kavuşmak lı· 
terseniz derhal hamili pusulayı takip edt
niz. Eğer karınızı seviyorsanız arkadaşı· 
nıza hiç bir haber bırakmayınız.,, 

lmza yerinde büyük bir 4 rakamı 
vardı. 

Ne yapabilirdim? Benim yerinıde siz 
olsaydınız ne yapardınız ? DUJünecek vak 
tim yoktu. Yalnız bir tek Ş8Y diişünebi· 
liyorduın : Karını o haydutların eline düş. 
müştü .. 

Onların emirlerine bo1 uo eimekten 
başka yapacak şey yoktu. Sevrili hayat 
yoldaşımı tehlikeye koyamazdım ... O Çin• 
liyi takip etmem lazımdı... Bir tozaia düş
tüğümü biliyordum ... Bir hapis veya öl\lm. 
le neticelenebilecek bir tuzak olabilirdi ... 
Fakat bu tuzakta yem olarak hayatta en 
çok ıevdiiim inıan kullanılmaktaydı ... 
Biran bile tereddüt edemezdim. 

Asıl canımı sıkan arkadaşıma bir hı· 
ber bırakmamak meselesiydi ... Eier ken· 
diıine bir ipucu verebilmİJ olsaydım bel. 
ki ber ıey yoluna rlrerdi... Acaba bana 

teşebbüs etmeli miydim ? ZahW- do beni 
gözl~«ı yoktu. Fakat yioeı tereddüt edi
~~dum. Çinlinin y\1Un çılc:ıp. emirleri ye· 
rlne getirip getirmodij'imi öinrım~si çok 
kolaydı. Fakat neden buna ~üı et. 
miyordu. Oaon hareketi ıüphelerimi 
artırıyordu. 

Dörtler'in hvvet ve kudreti hakkmı--
da o kadar k.M'i deUllere malik -0lmq
tuk ki kendilerine fevkalbeşer bir kudref 
atfediyordam. Kimbilir, belki bizim hizmet { 
çimiz de oolaran bir ajanı idi ! ... 

Hayır buna teşebbüs etmemeliydim .. 
Y alotz bir şey yapabilirdim : Telrraf ı bı· , 
rakabilirdim .. Bu suretle Puaro karıomr 
kimler tarafından kaçırılmış otduiunu öi· 
renebilirdl. " ' 

Bütün bu t•yler. bir anda aklımdaD 
reçmiJ ve aradan daha bir dakika geç· 
meden başıma şapkamı ı-eçirmiş vo aşa~ 
iıda bekliyen adama ula~mak için merdi. 
venleri inmeie başladım. 

Tezkereyi retiren adam temiz fakat 
mlıtevazi bir şekilde giyinmiş hislerini bel
li etmiyen bir Çinliydi. Eillerek selim 
verdikten sonra pilrüzsüz fakat biraz mo· 
noton bir lnrilizce ile : 

- Siz yllzbqı Ha1tiarı'ıiniz deiil 

mi? dedt 
- Eve 
-LOtfeo , te%knreyi iado eder misiniz? 
Bunu eneldm ı tahmin ettiiiırı için 

aiız açm&dao kii: ıdı uzattım. Fak \t Çin· 
li de\'amı. etti ı. 

- Biru dW• l bir telgraf tlmıştını~, 
d~ mi.. ? ~nuf~ i Amerikadın mıydı·? 

Dörtler casd'9l şebekelerinin ne kadar 
iyi işledijolni anlfldlll •ştım. inkar etmek fay· 
dasız olacakh s 

- Evet, dCJcii• 
- Beraberinin 

mı ? LOtfen onu da 

· Bir telrraf aldım. 
aldınız mı ? Hayır 
alır mısınız ? 
~rimi rıcırdattım. Fa
ıket edemiyeceğim 

udivenleri çıkarken 
yler söyleıneği dü· 

Asabiyetten diJi. 
kat başka türlü hlıf'I 

için yukarı çıktım, it 
Bayan Piraon'a bir ~ 
şündüm. Hiç olma%1Ja · 
olduğunu~. Bayan re., 
Yanında da hizıuetçjı 
Tereddüt ettim .. Ya1,, 
casoaa ise ? .. Teık"1'~ 
ladım". " Eğer karımıııı 

Hiç atız açmadzm11.,"1i 
Tolrrafı ald1m.\,"'1/ıe : 

reyken aklıma bir ~YYlf 
iz bırakamaz mrcp ı? ıt1I 

kanmın kaçırılmış 
•OD koridorda ldi. 
kadın duruyordu. 

da onların bir 

9ki sözleri hatır· 

seviyorsanız ... " 

~an içeri rirdim. 
tam çıkmak üze· 
eldi... Acaba b;r 
ütmaıalarımıa far· 

kedemiyecei'i, fakat Puaro'nun gözünden 
kaçmıyacak bir emare... Sür'atle kütüp
haneye yakla~tım.Ve yere dört kitap dü-

şürdüm.Puaronun onları görmemesine imkin 
yoktu. Biraz evvel verdiği dersten ıonra 
bilhassa nazarı dikkatini celbedeceiine 
şüphe edil~mezdi. Sonra bir revrek ~ö
mür alıp ocaia attım. Fakat yere _ dort 
kömür parçası düşürmekte itina goster• 
dim .•• Etimden releni yapmıştım. Puaro'. 
nun işi anlamakta güçlük ~ekmemesini 
Allabtan dilemekten baılta bır çar• kal· 
mayordo. Sonra derhal aşağıya koştum 
Çinli benden telgrafı aldı Okudu. Sonra 
cebine koyop kendisini takip etmemi işaret 
etti. 

Uzun vrı 11lucı bir seyahat yaptılc. 
Evveli '9ir otobüse sonra bir tramvaya 
ıbindik, O güne kadar mevcudiyetlerinden 
bile haberdar olmadıiım Londranın bir 
çolc rarip mahallelerinden ıeçtik. Nihayet 
.Coktlara ırelince, Çinli mahallesine doğru 
a-ittiiimizi anladım. 

Derhal tüylerimin ürperdiiini hisaet• 
tim. Dörtlerin kJavuzu, beni bir çok ivic· 
aclı yollardan geçirerek nihayet eski bir
binanın önünde durdu. kapıya dört kere 
vurdu. 
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Bugünkü gazete 
y a z a n Mııharrir bu yazmada Türk gazetecilitinia ilk, orta 

devirlerini ve bu rünkü darumu:-ıu anlatmal-.tadır. 
REFiK Biz, ba günkü gazeteciliğimizin tekniğini anlatan 
HALiD parçayı alıyoruz : 

KARAY Bu duromda yalnız fen ve teknik tarafını ince· 
liyeceğimizden doğruca, birinci sınıf bir gazetenin makine dairesine ri· 
relim : Bu ne ?: 16 metre boyunda, 3 metre eninde ve 5 metre yüksek 
liğiode, demirden ve çelikten bir lenduha, karaya çekilmiş bir dritn~vt 
yavrusu gibi yatıyor. Siz, onun yanında " filimahmudi ,, denilen tufa~· 
dan önce yaşamış korkunç devin müstahasesi önüne konan grafik resım· 
deki insan şekli kadar uf acık kahyorsonuz 1 • , 

Üıtüoe çıkmak için demir merdivenler ve orada dolaşmak ıçıo de 
}'İne demirden lr.orkulııkJar var. Acaba bu makine saatte kaç tane ga· 
%ete basabilir ? 4 renkli olmak şartiyle 32 sayfalık 2'azeteden saa~te 
15000 basari Basar, yapıştırır, zımbalar, sayar, elliıer elliıer paket a-

line sokar ve size sunar! 'f 
Fakat bu baskı normal çalıştığı günün sayısıdır. Çı te kalıp kulla• 

nılırsa o miktan bir miıline çıkarırıınız. yani saatte 30000 gazete alır• 
•ınız. Ya 32 kalıp yaparsak 4 sayfalık aaatte kaç gazete verebilir.Tam 
160 bin :. iki saat çalışına 320 bio . t~ne 1 demek ki, 18 milyonluk nü· 
fuıtan her birine bir gazete verm~k ıçın bu makinenin yalnız 11 saat 

23 d k'k ıılıııua•ı yetor, artar bıle it 
a ı a ç d-k"l . l 
Karıua kalıpların o u mesı, tıraş anıp perdahlanmaaı, matriılerio 

lkuruıuaaı, kılişelerio havarazıodan geçirilmesi için ayrı ayrı odalar, ka· 
unlar, manivelilar, aletler, hepsi de görülecek şeylerdir. Ya makinenin 
düğmeıine basar basmaz işlemesi, o gürültü, o çabukluk, o düzen ve o 

verim ? 
Oat katta erimiş kurşundan harfler döküp sıralayarak razeteoio ya• 

zı d iune makinelerinde otomatik olarak diziJişi de seyredilmiye değer ... 
İşte modern gazete budur. Tahrir şefleri, röportaj muharrirleri, muhase• 
be kalemi, fotoiraf çısı, kıliıe dairesi, ressamları, haritacıları, dosya me• 
morlariyle bir fabrika, büyük sermayeli bir ticarethanedir. 

Şimdi, yukarıda anlııttıtımız ejderha rotatifi, bir de ilk devirdeki, 
hamal Karabetin bodrum katında baza ka"vetiyltt işlettiii külüstür ma· 
kineyi düşününüz 1 Aradaki fark, ajızdao dolma, tahta tekerlekli top· 
farla boa-iinkü Bertha'lar kadar 1 Tabiidir ki, tahrip kuvveti olarak gül
le değil, dört yana fikir ve haber saçması yajdırmak bakımından •.• 

Türk edibi Ana.I 
f 

doluya niçin nü-
fuz edemiyor ? 
Y A Z A N Birkaç zamandır 

kafam : 
VA -NQ « - Niçin 

şu Türkiyedeki reniş halk tabaka· 
larıııın, köylünün hayalını yazamıyo
ruz ? » mevzuile uğraşıyor. 

Esasen bunu, diğer fıkralarım· 
da da belli etmişimdir. 

Hatti bir an safiyetle şöyle 
diyecek oldum : 

- Rica ederim 1... Burda, Is. 
tanbulda bıılunmıyan ne varaa ba 
na gösterin ... Görmcdiiim, bilme· 
diiim bir tandır ekmejfoin pişiri· 
lişi mi ? ... Kadmlarm ellerine bez. 
ler sarıp hamuru kızgın çömleğin 
cüdarlarına yapıştırma11 bizim bü. 
yük şehir hayatımızdan ayrı bir 
özellikse onu bile saatlerce aeyret. 
JD•k iıtiyorum ... Fakat bende yavq 

av.!'f şöyle bir kanaat uyanmağa 
y k' . d başladı: Tür ıyenıo şurasın a ve 

b 
da ne varsa, hemen hemen 

urasın . 1 .. 
h . . 1 t nbol kendı sınır arı ıçı . 
epsmı ı a s· ' Hopa'nıo 

ne toplamıştır. ıvas lD, ' 

Adana'nın, Van'ın insanları gibi, 
adetleri de lstanbulda muhassala 

. haline a-elmiştir. 
fakat bunun eski, eskiliği ka · 

•<lar d& köhne ve yan lış bir naza· 
riye old.ığµnu, başkasının ihtarına 
hacet kaluıa.ks!zın, rene kendiliğim 
den anlıyordum. Şişlide oturup Ere 

nköy biie hakkilcı ta~vir e~ilemezl 
Nerede kalmı~ ki, boJg e bolgo bin. 

lerce Anadolu köyü ... 
« _ Peki ... - diye düş_ün · 

mekte devam ediyorum. - Ben, 
meseli fıkralarımda ız çok lstan· 
bulun bayat tezahürlerini anlata· 

1 biliyorum. Kırk senelik ömrümde 
defalarla Anadoluya manen girme · 
ie, orada bir müddet yaşıyarak, 
kaıaba ve köylerimizi de yazıları· 

1 ma lr•çirmete yeltendim. Amma, 

' olmadı. Buna yalnız ben yapama· 
'?1~ .d' iiliaı. Galiba hiçbir muhar· 
rırımız i•r•ii ribi başaramadı 
Niçin ? ,. ' 

Bu « niçin • · b . ın ceva ıoı bul• 
ma'k makıadıle < itöyı- .. t . uyu asvır 

edebilm!ş, onun_ ruhuna lrirebilmip 
diye dunyada un alan, lbeaeli Tol 
ıtoy'a bir kere de başka bir röz. 

le okuyayım 1 dedim. 
Diğer bir yazımda da bahııet. 

tiiim şu « Kazaklar » romanını 

rençliiimde bir defa okuduğum 
halde, şimdi tekrar inceledim. 

Tolıtoy orada, kendini « Ole
nin » ıabıiyetine büründürmüıtür. 
Moıkovanıa kumar ve kadın ile· 

( Tan'dan ) 

minden bezmiş olan bo delikanlı, 
askeri bir vazifeyle ve manen yeni
leşmek ribi romantik hislerle, ha· 
yaliode taıavvur ettiii Kafkuyaya 
a-idiyor. Bambaşka bir tabiat, bam· 
ba~ka bir hayat ortasında kalıyor; 
ve bu yeni muhitini anlatarak dün· 
ya edebiyatına maledebiliyor. 

- Bone• edibimiz, Anadolu· 

nun bunca yerlerine gidip oturdu 
da, niçin ayni şeyi yapamadı ? -
oıo cevabını şöyle buldum : 

Olenin, Kaf k.asyada diğer şe 

hirli arkadaşlarının · muhitini mumla, 
fenerle aramamış, bilakis onlardan 
kaçmış, yerli halkın arasına karışmış 
tam minasile onlar gibi yaşamıştır. 
Sanırım Tolstoy'uo sırrı buradadır. 
Gerçi pek güç taklit edilir bir sır! 
Bunu bizim nesil başaramasa bile, 
bizden sonrakiler üstesinden relir
ler diye belirtmek istedim. 

Aurapada tahsile gidenler ara
sında lisan öirenip istifade eden· 
lor, ancak kendi millettaşlarınıo 
dar zümrelerinden kurtularak, yer
li ahali arasına karııaolardır.Allab 
rahmet eyleıin, Pariate bir ressam 
Galip bey vardı. Kırk ıooe otu
muş, yalnız Türklerle ülfet etmiş, 

iki cümle Fransızca konuıamazd•. 
Hatta devam ettiii kahvehanenin 
garsonuna Türkçe öfretmişti. 

Bizim de ekıerimizin Anadolu
da bulunmamız, işte bu re11am 
Galip beyin Pariıte yaşamasına 
benziyor. Sirkeye karışmıyan zey. 
tin yağı gibi, apayrı bir bayat.. Ad 
eta bir koloni bayatı... Kendi 
aramızda tavla... K e n d i a r a· 
mızda şehir münevverlerine hu 
hasbıhaller, nükteler, dedikodolar"' 
C ismimiz burada, fiklimiz Ankara, 
yahut lstanbulda. İzmirli isek iz . 
mirde. Tarık İbni Ziyad gibi ge• 
mileri yakamıyoruz . MoRkova ile 
bütün alikaları keserek Kllzaklar 

, ta!~ında . ~aşıyan O lenin' e benze ye 
nuyoraz. · 

1 
• Bfa bunu yapamadık. 
Haleflerimize bu zaafımızı iti-

raf etmek istedbri 
•·• Gerçi bizim nesildaşlar da 

I 

henüz ölmüt değillerdir. 
[ Aktam'daQ ) 

' 

İtalya genel kurmay 
başkanı değişti 
Roma 20 (a.a.)- Genel kur

may başkanı orgeneral Maryo Ro· 
atta ikinci ordu komutanlığın•, 

ikinci ordu komutanı orgeneral Vik 
torya Ambrosyo da genel lı.urmay 
baıltanlıiına tayin edilmiftir. 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Fuat Eczanesi 
( Y enipostabano yanında ) 

Çörçil 
Kral tarafından 

kabul edildi --- -----....,...... 
Londra 20 (a.a.) - Çörçil 

Bakinrham sarayında Kral tarafın 
dan kabul edilmiş ve öyle yeme
iine alıkonulmuştur. 

Londra 20 (a.a) - Taymiıı 
gazeteıi baş yazısında diyor ki: 

« Çörçil, kabinesinde deiiıik 
lik ~apmağa karar vermiştir. Baş· 
vekıl bu suretle kudretli bir gay· 
rete hız vermek istiyor. 

Uzak şarkta münakale yolla· 
rımız büyük bir tehlikeye rirdi. 

Hayati kıymeti olan halll madde 
lerden bir çoğunu 'kaybetmek u. 
zereyiz. Yine bu bölıede büyük 
kayıplar vermit bulunuyoruz. Bü
tün bunlıtra rajmen memleketimiz· 
de bitkinlik eseri yoktur. 

Aksine, yeni taarruz hareket 
leri faslının açılmasını görmek ar 
zuıu büyüktür. Baılamak üzera 
olan büyük maç için Çörçil takı
mını ıeçmekte serbestir.» 

MİHVER 
Diktatörleriyle 
uzlaşmıyacağız 

Amerika Hariciye 
Nazır muavininin 
beyanatı 

Nevyork: 20 [a. a) - Hariciye 
Nazır muavini dün tüacarların bir 
teplant111nda demif tir ki : 

« - Şimdiden yeni dünyanın 
kuruluşu işine kendimizi vermiş bu
lunuyoruz. Bununla beraber sulh 
ülküsü devlot adamları arasındaki 
anlaşmalarla yaratılamaz. Bu ancak 
milletimizin hür insanları, sizler v~ 
ben ferdi çalışmalarımızı başarır· 
•ak temin edilebilir. Şahsi emelle
rimizi bir tarafa bırakmalı ve 
müıterek rayrete katılmalıyız. 

Mihver diktatörleriyle bir az• 
laşma imkanı yoktur. ıilihlarımızı 
ancak kat'i zafer kazanıldığı gün 
bırakacağı;ı, Biz dünya mallarını 
paylaımalc isteyen dilenciler deii· 
liz. Biz insanhim har medeniyeti 
için çarpışan hür insanlar cemi· 
yetiyiz. » 

Stalin'in 
hedefi: 
İlkbahar' da 

Alman1hudutla-
I 

rına varmak ! 
Hltlere indirilecek 
kat'i darbeler pek 
yakında mUtteflk· 
ler arasın da karar
latt1rllacak 

Londra: 20 [a. al - iyi haber 
alan mahfillerden öğrenildiğine gö. 
re Stalinin maksadı ilkbaharda Al· 

1 

man hudutlarına varmaktır. 
Ruslar yaıın çekilirken batı 

Rusya'dan taşıdıkları fabrikalarla 
doiudaki fabrikalardan ve müt
tefiklerden durmadan gelen mal
zeme ve mühimmat sayesinde bü· 
tün kış Almanlar üzerinde sürekli 
bir baskı yapabilecek kadar uçak, 
tank ve topa ' malik olabilecekle
rini hesap ediyorlar, 

Bir yandan da ilkbaharda ya· 
pılacak 2'eniş taarruza hazırlanı· 
yorlar. 

Bir sözcü şöyle demiştir: 
« Nazilere nefes alacak zaman 

bırakmıyacağız. taarruzumuz bütün 
cephe boyunca devam edecektir. 

Hitler şiddetli darbelere oirı· 
yan kesimleri kuvvetlendirmeğ'e ve 
bir kış battı tutmıığ• fırsat bula 
mıyacaktır. 

Sovyetler hüktimeti Hitleri bu 
yıl yenmek llmidini açıkça bildir· 
mlş oldu(undan Hitlere Önümüz· 
deki aylarda vurulacak kesin dar· 
belerin iyi hazırlanmasını kararlaş . 
tırmak üzere yakında müttefikler 
arasında birkaç konferansın top
lanması beklenebilir. » 

Moskova 20 (a.a.)- logilterenio 
Moskova büyük elçisi Kripı, Sovyet· 
lor birliği halkına gönderdiği bir me 
saida, dünyanın çektiği ölüm ıztı · 
rabını kısaltmak için harp gayreti 
nin ıiddetlendirilmesi lizımgeldiği· 
ni ıöylemiı ve demiştir ki: 

«- Nazilerin kudreti sarsılmış· 
tır. Zafere kavuşmadan daha bir 

Amerika 
5 kıtada filen -- .,....,..,..., --harp edecek 

Vaş!ngto,ıı 20 (a. af - R-;;;. 
velt kongreden 8 milyar SOoooo 
dolar tutan yeni krediler açıllQn 
sın~ ve 1942 - 43 yılı için •i
parışler verilmesine izin istemi, 
tir. Krediler h rbiye ve bahriye 
nazırlıkları emrine açılacak ve 
umumiyetle müdafaa işlerine de 
kullanılacaktır. 

Vaşington 20 (a.a) - Ayao 
izasıodan biri rlün demiştir ki: 

«- Bu yı l sonuna kadar A· 
merikan. kuvvetleri beş lcıtada 
tarb.e gırecek ve Birleşik devlet 
e)r orkduları 8 milyon kişiye çıka· 
rı aca tır .» 

Fransadaki Alman ku
mandanı oeri çağıtıldı 

Vaşington 20 (a.a.)- Ameri· 
kan '1ayn radyosu, işgal altındaki 
Fransada Alman kuvvetleri kuman 
da~ı Fon Ştütnager'in geri çı.ığırıl
dıgını bildirmiştir. Komandan re· 
hinelerin toplu olarak kurşun~ di. 
zilmelerini emretmişti • 

lran, Fr•nsız maslahat· 
gUzarını istemiyor 

. ~ahran ?.O (a.a.) - Hariciye 
vezırı, Fransız elçisine vekillik e· 
denmaslahatgüzar Kovaffar'• ken 
disinin lraoda ar:ıu edilir bir 'şahlı· 
olarak telakki edilemiyeceğioi bil· 
dirmiştir. Maslahatgüzarın hariciye 
vezirine a-önderdiği bir mektup dip· 
!omasıya yaraşır (Örülmemiş ve 
metnindeki garabetleri nazara alma 
dan mektubu neşreden bir gazete 
de kapatılmıştır. 

çok muharebeler vereceğiz. Teşeb 
büs Almanların elinden çıkmıştır. 

Bunu tekrar ele ıeçirmelerine kat· 
iyyen meydan vermiyelim. Şimdi on 
ları her yerde vurmalıyız. Onlara 
nefes aldırmamalıyız. Ne ordularını 
yeniden kurmalarına, nede ber hangi 
bir harp meydanında başkıı bir dar 
be vurmalarına fırsat vermemeliyiz. 
Zafere eriştiğimiz gün milletimiz 
iş birliğine dayanan bir medeniyet 
yolunda Avrupa milletlerinin reh· 
beri olmak imtiyazını kazanacaktır.» 

21 lki;;cikanan Çarşamba 
TUrklye RadyodlHb.yoD poıtaları. 

Türkiye radyo11u, Ankara radyoau 

7,30 Prorram, ve Memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif Parçalar pi. 
7,45 Ajo.ns haberleri. 
8,00 Müzilc : Hafif Parçalar 

programının devamı (pi.) 
8,15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik: progra:nının son 

k ısmı (pi.) 

12 131) Program, ve Memleket 
saat ayarı 

12,33 Mn:ıik: Fasıl şarkıları 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 Müzik: F:ısıl Şarkıları 

protramının devamı. 
13,30/ 

) 
1 <ı.oo Müzik: Karışık proi'ram 

(P\. 
lS,Oo Program, ve Merrıleket 

saat ayarı . 

ıs,o3 Müzik: Radyo Danı or
kestrası. 

ıs,ıs. Korıuşma (Dış politika 
Hadiselert) 

18,45 Rad}'o Çocuk kulübü 
19,30 Me'?l~ket saat ayarı ve 

ajans baberlerı 
19,45 Serbest 10 dakika. 
19,55 Muıik: Şarkı ve Türkü

ler. 
20,15 Radyo f&:ı:etesi 
20,45 Müzik: Bir IQa;ş ogre

niyoruz - Türkiye marıı. Beste· 
leyen: N. K. Akseı .. 

21,00 Ziraat Ta'k\lımı. 
21,10 Müzik: Mahur makamın· 

dan Şarkılar. 
21,30 Konuşma (Sa(lık •••ti). 
21,45 Müzik : Oda ınu•iltiai 

Edebiyatından Tanınmış E.serler 
(Pi.) 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Ajans Haberleri; ve Borsalar. 

22,45 Müzik: D.ıos Müzijİ (pi.) 
22,55/ 
23,00 Yarınki Program, ve ka. 

panış. 

fTıı.K ·vtM] 
21 Sonkanu11 1942 

ÇARŞAMBA 

YIL:1942 • A Ytl Gün: 21 Kaaım 
Rumi 1357- Sonklnua 
Hlcrl 1361- Muharrem 

·ı=======================================================-

• L_H_I K_A Y_E___,J Bir dedikodu kumku~!Ş~~ Hikayeci=· 
Resim muallimi Naci, kızı F eribayı mekte· 

bio tarih ve coğrafya öğretmenile evlendiri· 
yordu. Salondan çalgı, şarkı, sesleri geliyor, dü 
ğün pek neşeli geçiyordu. 

Hesap bocHı Ahmetle Fransızca mualli· 

oldoaı görüştüiümüze. Bay Naci... Harikulade 
bir büyük babasın! Maşallah böyle başbaşal.. 

Naci şaşkın şaşkın cevap verdi: 
- Ôpüşmüyorduk, kim söyledi öpüyordum 

diye, sersemi Sadece, dudaklarımı, ağzımı şa· 
pırdatıyordum.. Hani şey, balığın manzarasına 
imrendiiim içini .. 

Yarım saat zarhnda balıkla Nedimin hiki· 
yeııini bütün miıafirler öğrendi. 

Naci ellerini oğuşturuyordu. 
- Şimdi istediği kadar anlatsın. Ona he· 

men susturup «Biz hadiseoi ıı iç yüzünü biliyo
ruz,» diyecekler. mi Naşit kanepede yaoyana oturuyor ve etraf

larını alan meraklılara ispirti:ıma tecrübeleri , 
diri diii römülme hadiseleri üzerinde tüyleri 
ürpertici tafıilit veriyorlardı. 

. lıpirtizmaya inanmamakla beraber, dünya· 
da ınıa~ a~lı!'ıo eremiyeceği pek çok şeylerin 
mevc~~ı~etıoı bepıl tasdik ediyordu. 

Bıtışık odada, edebiyat hocası Hüsver bir 
bekçinin ne gibi bidiael•r karıısında ıilihını 
~ullanmak hakkını haiz olduğunu miıafirlere 
ızah ediyordu. Görüyorauouz ya, düğünde ko. 
nuşulan mevzular, heyecan verici olmakla be 
raber pek de cazipti. 

içtimai mevkileri içeri girmelerine müsait 
olmıyan şahıslar da bahçede toplanmışlar, pen· 
cerelerden, kapı aralıklarından içerinisi gözet

. liyorlardı. 
Tam gece yarısında, ev sahibi yemeiio 

hazır olup olmadıiını kontrol etmek üzere mut· 
faia ritti. Mutfak yerden tavana kadu, hindi, 
kaz, ördek ve ıaire kızartmalarından çıkan ko· 
kula dumanlarla doluydu. lki masanın . üzeri , 
diğer hafif mezeler ve içkilerle ıanatkirane 
bir tarzda donatılmıştı. Oıtasıodan kemerle sı· 
kılmış bir fıçıya benziyen kırmızı yüzlü ahçı 
kadın Şerife maaaların etrafında telqlı teJqlı 
dolqıyordu. 

rak :Naci • •izıoı ıapırdatıp ellerini oiuıtura· 

- Balıiı (Öder bakalım, Şerıfel dedi. Ne 
koku, ne kokul .. 

Bütün mutfağı bir lokmada yiyiverecerim. 

Balık nerede ? 
Şerife masalardan birine yaklaşarak bir 

yai kiiıdını ihtiyatla kaldudı. Kaiıt kalkınca 
jelatinle maskelenmiş ve havuç, zeytin, yeşil 
salata yapraklarile süslenmiş muaznm bir ba 
bk meydana çıktı. Naci balığı, adeti nefesini 
totarak, vect içinde bir müddet seyretti. Son· 
ra tabağa biraz daha yaklaşarak dudıtkluıoın 
arasından yağlanmamıı kapı rıcırtııını andıran 
bir ses çıkardı. E.11,,rini keyifle uiuıturdu ve 
bir daha aizını şaplattı. 

- Ooo ... Bu ne ihtiraslı öpüşaıe... Orada 
kimi öpüyoraun? 

Bu aeı kapının arlı.aıından reliyordu. Kapı 
aralandı, Nedimin kırpık aaçlı baıı ıçiri uzandı: 

- Kim o öptDiün ? A.. A •• A .• Memnu 

- Sen ona balıklara anlat! 
Kapının aralığıodıto 11.zaoan baş, yüzünde 

yayvan bir gülüşle çekildi, kayboldu. 
Naci kızarmıştı. « Hay Allah cezanı ver-

sin! » diye düşündü. « Şimdi ba hayvan ridip 
her yerde bunu anlatacak .. Beni kepaze ede
cek. Herkesin maskarası olacağım.» 

Naci, salona çekinerek girdi ve derhal , 
belli etmeJen Nodimi aradı . 

Nedim pencere yanında ayakta duruyor, 
müfettişin baldızının kulaima eğilip neşeli bir 
tavırla bir şeyler anlatıyor, kadın kahkahalar
la gülüyordu. 

Naci, «benden bahsediyor• diy6 düşündü. 
«Kadın da inanıyor, inanıyor. Aman yarabbi, 
sen bilinin! Bunun önüne geçmeliyim. inanma· 
malılar. Onun dedikoducu sersemin biri oldu· 
ğunu anlamalılar.» 

Naci alnını kaşıyarak Naşidio yanına yak-
laştı : 

- Demin, yemeidere bakmak için mutfa· 
ğa rirmiştim .• diye söze başladı. Sizin balık 
sevdiğinizi bilirim, aziz dostum. Bir metre bo. 
yunda bir balık aldırdım. 

Ha, ha, bal Enfes bir balık. Ha, bak ne 
tuhaf bir şey oldu. Balığı anlatırken batırl • 
dım. Adeti bir küçük hikaye! Mutfakta yemek· 
lere balı.arken, sıra balıia gelince ağzımı şa· 
pırdattım,. tam o dakikada şu sersem Nedim 
relmez mı ? « A, dedi, ahcı Şerifeyi öpüyor-
•1na~ ~al::. ,':'-mma da şaka, değilmi? Ahcı Şe
rı eyı ?Pı;neıı;; 1 Ne sersem şeyi 

Kamıl yanlarına relmişti. 
- Kim o senem ? 
Diye sordu. 
- İşte o, Nedimi Mutfağa gidip yemekle· 

re bakayım demiştim .... 
Ve hikayesini yeni baıtan anlattı. . 
- Beni eilendirdi. «Öpüyorsun• d•yor. 

Alık, muhakkak sarhoıtu. Şerif~yi öpeceğime 
bir hindiyi öperim daha iyil Beııım karım var, 

dedim. Güldürdü beni"" ? 
- Kim o sizi l'üldilren 
Edebiyat hoca11 yaklaıtı. Merakla dinli· 

yordu. 
- Nedimden bahsediyorduk. Ben mutfakta 

yemekler• bakıyordum. Balık, rörecekıiniz ya, 
pek oefiati ••• 

Naci o kadar memnundu ki, her zamankio. 
den dört bardak fazla içti. Düiün balkı daiı • 
hp luzıyle damadı da gittikten sonra hemen 
y11ttı, sabaha kadar rahat rahat_uyudu. Ve ba. 
lık hadisesini de unuttu. 

Fakat, bir hafta sonra, bir rün üçüncü 
dersten çık1p da mnallim odasına gireceği ıı· 
rada müdürle lcarşılaıtı. Birlikte müdüriyet oda
sına girdiler. 

- Bana bakın, bay Naci, affedersiniz, ba 
b~na aid b~r şey do,il, de~il. amma yine size 
~~y!emem. la~ım, vazıfem. Sızın ahçı ile sevişti
gını ze daır !ıvay~tler dolaşıyor. 

Bana gore bır şey yok fakat rica ederim 
b" ' ' , ır mektep ~oallimi oldutunuza asla unutma• 
yınız. 

Naci buz gibi olda, nerede iao bayılacaktı. 
• Eve kaynar sa ile başlanmış, tepeden hr· 

o~ga _arılar tarafından sokulmuş bir adam ribi, 
bır lc:ulçe halinde ritti. Sanki herkea keodiaine 
bakıyor, gülüyordu. 

Yemekte karısı çıktı: 
- Neye yemei'ini her zam•nki gibi yut

muyoraun? Neden bu kadar düşüucelisin? Sev 
giillerini mi dü~ünüyorsun? 

Şerife kahpeıi mi ııenı böyle sarartıyor? 
ben her şeyi biliyorum, kafiri iyi ki dostlar 
gözlerimi açtılar. Ah... Seni vahşi seni! 

Ve şırak diye kocasının sar yanaiını 
ladı. 

Naci ıofradan fırladı. Baıtığı yeri görmÜ• 
yordu. Şapkuız, paltoıuz doj'ru Nedimin evine 
kottu: 

- Müfteri, diye haykırdı, Neden üıtüme 
çamur sıçrdarak beni rezil ettia? Neden be· 
nim hakkımda bu iftirayı Ç\kardın? 

Hangi iftira ? Neden bahsediyorsun? 
- Benim şerifeyi öptüğümden bahıederek 

dedikodu yapan kim? Sen değil misin? Söyle 
bakayım, sen değil misin? 

Nedim ciddile~ti: 
- Allah beni kahretsin! Şa dakika ren.; 

lerim. kör olsun, eğer sana dair bir kelim• 
söylediuısel Evsiz, yersiz, yurtsuz kalayım. 

Nedi1"iD samimiyeti şüpheye mahal bırak· 
mıyordu. İftirayı çıkaranın o olmadıkı belli idi. 

cPeki amma, kim olabilir?» diyerek &'öi• 
süııü yumrukhyarak düşünüyor,. düş6nüyor. cO 
d~il, amma, kim?» diyordu. 
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4 BUGON 
- --- -·---- --· ·-------- --- ---- .__ ---

Ha/kevi Reisliğinden: \-
. . Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

Dıl, Edebıyat, Güzel san 

atlar, kütüph~ne, ~ersaneler DEM 1• R ı• $ 
ve spor komıtelerınde açık 
nzalıklar için 26· 1·942 saat 

17,30 ve 18,30da seçim ya- s A. M YAL ç 1 NE R pılacaktır. Bu şubelere ka~ 1 ' 
yıtlı azaların o gün Halkevı 
ne gelmeleri. 1628 

Zayi sakat raporu 
Bilumum Makineler, Alatı ~ürraige, 
Motörler Tamir Atelyesi 

Askeri sakat raporumu 
zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilin ederim. 

Her nevi makinalara yedek parça, pik ve kızıl dökUm, softuk 
sıcak demir i•leri, fireze, büyük kUçUk torna ve pllnya itleri, 
elektrik kaynak itlerini temlnath olarak yapmağa pek yakında 

Tuzla nahiyesi naşidiye 
- Hayriye köyünden 
323 doğumlu Eyyup 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ; ESKİ iSTASYON karşısında - Telgraf Adrc-si ; Adana 

1534 
donma 1627 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !
1

' ........... 111& .. ~ ...... Rllllllmıllil.mllmı ...... :a;; ...... E&JI • • 
i A1SRfl SINlEltil!\DJ\ i • • 
i.• SurJare BU AK,t" AM lıfatina ı.• 

8,30 y 2,30 
• • : iki büyük film birden : • • • 1 • • • 

Bir Haftadan Beri 

Al saray Sinemasının 
Görülmemiş Büyü~ Bir Muvaffakiyetle Göste-rmekde 

olduğu bugüne kadar görülen Mısır Filmlerinin 
en mükemmeli ve en g-üz~li 

• • 

1 Asilp?~-i~·i~1tA li• l_K_ .. ız_ı_m ___ D_u_y_m __ a_s_ı_n_ ... 
1 TUrkçe SözlU ve Arabca Şarkllı 

• • : Filminde : Nıhayet kendilerini aşkm ağlarına kaptırdılar : 
• 2 • • • • • 
: Dünyanın en büyük facia artİ!ıti Jobn Barrymore rin : 
: - Evelyn Brent ile çevirdiğ'i : 
• • 
! Cani Doktor i • • 

İ 
0

"C;~g~n;k;z~°Ci~;;oda - Aşk ilanları f ! . ' . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Orman çevirue müdürlüğünden = 

Karanlıkdere Orman Emvalı Satış 
Mikdarı 

Cinsi beher umum kental bedeli 
ç .. m enkaz odunu kuruş kuruş 

12 338,28 

kental 
2819 

ilanı 

kilo 
00 

1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hu 
du~ları şartnamede yazılı karanlık dere devlet ormanından 
numaralanmış 2819 kental ağacının çam enkaz odun on 
iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 9-1·942 tarihinden itiba 
ren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 24-1-942 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 12 de Osmaniye orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli on iki kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı 25 lira 37 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Ankara orman 

uınum müdürlüğünden Seyhan orman çevirğe müdürlüğünden 

Osmaniye or. bölge şefliğinden alınır. 
6 - Satış umumidir. 
7 - isteklilerin ticaret odası vtsikalari yle birlikde belli 

olan gün ve saatte ihale koırıis)onuna müracaatları, bu vesika 
köylülerden istenmez, 1611 16-18·21-24 

............................................... 
LUTFEN ŞU GÜNÜ NOT DEFTERlNIZE KAYIT EDlNIZ 

- 22 ikinci Kanun 942 Cuma GUnU Akşamı -

Alsaray ve Tan Sinemalarında 
Dünya Klasiklerinin en Güzeli Viktor Hügo'nun ölmez şaheseri 

(Notre Dame de Paris] den iktibas edilen ve muazzam 
Bir San'at Abidesi Olan 

Notrdamın Kamburu 
TÜRKÇE. SÖZLÜ 

MUstesna Filmin ilk Şeref Gecesidir 
Kambur Kazimocla Rolünde Büyük Artist CHARLES LAUGTON 

DiKKAT : İlk gece için ALSARAYDA koltuklar ve 
localar satıJmaktadır. istical ediniz. Tel. No. 212 

Hissi ve Müessir Mevzulu Büyük Film 
Halkımızın bu fevkalade rağbeti karşısında birkaç gün 

daba devam edeceiini müjdeleriz 

ILA VE TEN : Sinemanın iki Büyült Artisti 

Claudette Colbert ~ .... Charles Boyer 
ln Nefis ve Müşterek Temsilleri 

Şen, Nükteli ve Çok Güzel Bir Komedi 

Gelecek ProQram 
Haftalardan Beri Sabırsızlıkla Beklenen, Sinemanın bir 

Eşini Daha Y aratmadıiı Şaheserler Şaheseri 

•••••••••••••••••••• • • ••= Notrdamın Kamburu ; •• 
• · • TUrkçe SözlU • • • • • • 

Orman cevirge müdürlüğünden : 
'Orman Emvalı Satış ilanı 

Cinsi 
Meşe odun 

Mikdarı 
beher kental 

kuruş 

12 

; 1 

umum bedel 
lira k. 

494.28 

kental 

4119 

kilo 

00 
1 . Seyhan vilayetinin Osmaı tye kazası dahilinde hudutları 

şartnamede yazılı ayı deresi devlet ormanından numaralanmış 
(4119) kental muadili Meşe odunu ağacının on iki ay içerisinde 
çıkarılmak üzere 9·1-942 ıarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konulmu~tur. · 

2 • Arttırma 24· 1·942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
12 de Osmaniye orman idaresi binasında yapılacaktır. 

3 • Beher (4119) kentalin meşe odununun muhammen be 
deli 494,28 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 37 lira 7 kuruştur. 
5 ·Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdür 

lüğünden Seyhan orman çevirge müdürlüğünden Osmaniye or 
man bölğe şefliğinden alınır. 

6 · Sabş umumidir. 
7 - isteklilerin ticaret odası vesikalariyle birlikde belli olan 

gün ve saatte ihale komsiyonuna müracaatları. bu vesika köy 
lülerden istenmez. 1610 16 18 21 23 

Orman ceviroe müdürlüğünden : 
' Akoluk Orman Emvalı Satış ilanı 

Mikdarı 
Cinsi beher kental umum bedel 

çam enkaz odun kuruş lira k. 
12 596,88 

kental 
4974 

kilo 
00 

1 Seyhan Vilayetinin Osmaniye ka1ası dahilinde hudutları 

21 Sonkioun 194~ 

)STIKBALİN DALGALARI . . 

Atinin mütekamil ahiıelcri Philips Laboratu• 
arlarında nüve haiinde şimdiden ha~ırlanmak· 
tadır. F abrikanıa muazzam laboratuarlarında 
müt ehassıı mühendislerden mürekkep bir 
hey'et yeni keşifler ve tekamüllerle me~guldur.' 
Yarının ahiusi şimdiden şekillendirilmektedir. 
Dünyanın en büyük radyo fabrikalarİ ola~ 
Philips, radyo sabasında rehberlık vaıifesini 
tam maoasil~ ifa etmektedir. 

12 tip Üzerine her keseye elverişli 1942 
modelleri PEK YAKINDA geliyor. 
ADANA SATIŞ YERi: 

RAŞIT ENER MÜESSESESi 
P.K.20 Telefon : 117 

Tan Sinemasında 
Bu Akşam 

Büyük seri FiJmlerin en heyecanlısı. Dehşet saçan teşkilat her 
sahnesi seyredenleri heyecandan meraktan coşturacak 

Muazzam Film 

·ÖRÜMCEK ADAM 
36kısım büyük serial filmin hepsi birden 

DiKKAT: Sinema saat tam 8.15 başlar 

1111 

Pek Yakında Pek Yakında 

- 1 Türkçe Sözlü Büyük Şark Filmi 1 -
ıaı Oğlu Rüstem 

··············=············· 1 DOKTOR 1 
şartnamede yazılı ·ak oluk devlet ormanında~ . num~ral.a?mış ıııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııS 
( 4794 ) kental çam enkaz odun ağacının on ıkı ~Y ıç~.rısınde ı 
çıkarılmak üzere 9/1 ı942 tarihinden itibaren 15 gun muddetle ı D O K T O R 

• • 1 Rıdvan Lo man 1 
i Sinir - Kadın - iç • Hastalıkları ; 
1 Her gUn öğleden sonra Hastalarmı kabul etmektedir 1 
• Cuma - Salı günleri saat 4. 5 arasında parasız bakılır .• 

• Yeni Adres : • 
• As/alt dörtgol ağzı Elektrik şirkeli karşısı No. 265 • 1 1601 2 - 15 = 
·············=·············· 

açıkarttımayakonulmuştur. ı Apdullah Erberk 
2 Arttırma 24/1/942 tarihine müsadif cumartesi günü saat ı _ 

12 de Osmaniye orman bölge şefliği binasmda yapılacaktır. ı Şehrimizde 6 sene kadar Tumen ve Ask.eri Hastaba 
3 Beher kentalinin muhammen bedeli 12 kuruştur. ; nesi Baştabipliğini yapmıştır. 
4 Muvakkat teminat 44 lira 77 kuruştur. ı Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No. 
S Şartname ve mukavele pr~_ie~.er~. o~man umum müdürlü i lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarını 

günden Seyhan orman çevirge mudurluğunden ve Osmaniye or i kabul eder. 1583 3 - 15 
man bölge şefliğinden alınır. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııı 

6 Satlş umumidir. -~ 
7 Taliplerin ticaret odası yesikalariyle birlikde belli olan 

giln ve saatte ihale komisyonuna müracaatları, bu vesika köy 
lülerden istenmez. 1612 16 20 21 24 

lmtlyaı Sahibi 1 Cutt ORAL 
U. Netriyat MBdllrü ı Avukat 

Rlfat YA VEROÖLU 

Raaıldıiı Yer ı (BUGÜN) 

lbtbaaıı - Adau 


