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Janeyro konferan11 devam etmektedir. 
Gelen haberlere göre, Arjantin ve Şili 
don başka diğer Amorikn devle tleri Mlh· 
verle siyasi münasebetlerini keımt'ie raz.ı 
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Hatay valisinin gazete- RJ~.~;.;-.:~;=.; 
mize verdiği izahat 

Köylerdeki halkın •Uratle emnlyetll yerle· 
re tatınm••• -y••lnde Ası ve Afrln ne· 
hlrlerlnln tatması insanca zayiata sebep 
oımadı 

Son günlerde Halayda yıığıın şiddetli ve sürekli yağmurlar Aıı 
ve Amıktaki Afrin nehirlerini taşırmış, nehirler civarında bulunan ara 
zi ve bir kısım köyler sular altında kalmıştır. 

Seylip hakkında telefonla malılmat iltodiğ'imiz Hatay valisi Şükrü 
Sökmtınsüer şu beyanatta bulunmuştur: 

«Son yağmurlar Ası nehrinin kabarmasına sebep olmuştur. Nehir 
bllhaHa demir köprü civarında çok yükselmiş, civar arazi ve beş 
kö,. tamamen aalano iıtilisına uğramıştır. Önceden alınan tedbirler 
~· bu köyl~rdeki halkın süratle emniyetli yerlere taşınması sayesinde 
insab~ hfY••J olmamıştır. Tarlalar IU altındadır. Çiftçilere röre, SU· 
ar r a ta. an fazla kalmazsa mezruat zuar rörmiyocektir. 

Ası nehrı henüz alçalmamışıa da Afrin'in seviyesi enmiştir.• 

Mojaiskin ve sokak muharebe· 1 
leri cereyan eden Orel ile 
Kursk'un mevkilerini gösterir 

harita 

Mühim bir kanun projesi hazırlandı 
Devlet topraklarını 
tesbit ve dağıtılmas 
30 komisyon tarafından 6 ay-\ , EK R 
da92732ailegeloprakverildi 'I E 
Devlete ait ve 
dağıtılması 

mümkün olan 
topraklar 10 

milyon dekar 
tutuyor 
Yazısı ikincide -

Bir iki 

kadar tekrar 

SATIŞA 

çıkarılacak 
Ankara radyo gazetesi - Hü 

kılaıetiı:ı bir kararile salı ••babın 
dan beri şeker alın1 ve sah1111nı 

yu nk adildiği malümdttr. 

Müstakbel bir 
Balkan antantı 
Yazan : CAViT ORAL 

Ankara - 17 

Milli Korunma 
kanunu 
Komisgonıın t a d i l 
mazbatası Parti umu· 
mi lıegetinde itti/akla 

A 1 d ı I ar . Ilı h .f . h .. k A 

OrelveKursk'talY.IU faç Çl fçıge U ume 
Milletler bir taraf tao ölüm ve di· /ca6al olundu 

rim mücadelesinde bulunur-
ken, bir taraftan da sulh sonu ya Ankara Radyo gazeteai -
pılacak işlerle meşgul oluyorlar. C. H. P. meclis rrupu arasmdan 

seçilen lr.omİlyonda Milli lummma Avrupada mibverciler yeni nizam 
şartlarım kabul ettirmek için her kanunu tadilleri ikmal edilmiı, ko-
yerde ve her millet üzerinde pro. miayoa mazbatası Parti Umami 
paıa~da yapmak, tesir icra etmek heyetine arz ve ittifakla kabul 
ıoretıle çalışıyorlar. Londrada da olunmqtur. Tadiller kanllD teklifi 
bu çalışmanın aksine olarak yeni olarak Meclise sunulacak ve yakın 
yeni şeyler ortaya konuyor. İşte bir zamanda ruznameye alınıp ka· 
Yunan ve Yui'oılav anlqması da DUO haline rirecektir. 
deaıokrasiloria bu yeni eaerlerin· Tadillerle hükQmete bazı yeni 
don birisidir. Londradan verilen salahiyetler verilmek.le ve kanan· 
haberlere &'Öre Yunanistan ve Ya daki ceaalar daha fiddetli ve te· 
ıoılav hükOmetleri araıında bir sirli bir b-1e konulmaktadır. 
anlaşaıa yapılmıştır. Bu anlaşmaya Ankara 21 ( Hususi) - Milli 
nazaran iki devlet aralarında aıke 

. ._ . ._ Korunma kanonunda yapılacak ri, politır. ve ı~tiıadi bir itbirliii· 
ne karar vormışlerdir. iki devlet deiişikliklore röre, bükOmet ica· 
araıında (Ümrült kaldırılacak YO bında lüzum gÖrd6ğü maddelerin 
iki devlet federe bir devlet ıek· aatıı 11e imalini, her hanri bir 
linde idare olunacaktır. Saib ma• mahsulün ekimini menedebilecektir. 
sasında bu iki bükOmet menfa. y 

ine btikOmet vebüyük küçük 
atlorini birlikte müdafaa edecekler· baı. h~~vanlarm alım ve aabmını, 
dir. Maamafıh bu birlık bu iki dev • kosımını tanzim etmeie ve bunlara 
lolo de inhisar etmiyecok ve bu el koymaia aalibiyetli olacaktır. 
birliie diier Balkanlı devletler de -

rirebilecoklerdir.. dan y u Dan ve Yuroılav an· 
Demokrasi devletlerin harp laşmaaıaın açıklanmasını dotru 

hazırhiına ve mihver devletlerinin bulmadı 1111, yoksa Moskova z.i. 
harbin uzun sürecej'ine dair ıöz· yareti yarm için bir Balkan birliii 
lerine bakılırsa, henüz mubarobe· çıiırınm hemen ve biraı: da acele 
nin ilk senelerinde bulunduğumuz olarak ilin edilmesini daha mı mu-
bir sırada ıolh.: için şimdıdeo bu vahk gördü? Tabii Moıkovada 
ribi kararlara varmak insana bir cereyan eden konoımalarao içyüıü-
aı. da tuhaf ve movsimıiz a-elmi· nü bilmiyoruz. Ancak bu anlqma-
yor ınu? Acaba böyle bir t~şe~bü- nın Edenin Sovyet merkezinden 

90 ve böyle bir karara şımdıden dönmesini müteakip açıklanmasını 
n• lüzum vardı? Çünkü Balkan biraz manalı bulmak rerektir. Çün. 
devletlerinden ikisi, Romanya ve kü eior demokrasiler harbi kaybe. 
llulıaristan mihver safında, Tür· decek ohırlaraa, Mihverin kendi 
kiyenin bitaraf bir durumda bulun· mukadderatına kendi blkim olmak 
Juldarı bir zamanda Yuoanistanla isteyecek bir Balkan birlitinl 
Yoroılavyanın kendi kendilerine yeni nizam prensiplerine aykıra 
bu şekilde bir Balkan antantının bulacakları pek tabiidir. Şu baldo 
Dlüstak bel projelerini hazırlamaia bu ihtimal kar~111nda böyle bir te· 
kalltıtaıaları doiru olabilir mi? şebbüael biç lüzum yok demektir. 
f.ier ıiyaai hidiıeler biraz ince- Eior harbi demokraıiler kauna. 
lonece\t 0 l11raa biraz tuhaf ve mi· cak olurlarH ıulh şartlarını ve 
naıız ıibi. SÖrünen bu teşobbüıün müıtakbel Avrupa ve Balkanlar nİ• 
hadiıole~e. ~Y~•lt ve yarını kartı· nmını kendileri düzenleyeceiine 
lamak gıbı ıyı diııünülerek yapıl· b- - B lk il 

ld - crôre o zaman utun a an m • 
mış bir iş 0 aıranıa kabul etmek • ~ b letlerini bir araya toplayarak iıte-
icabeder. Hatta u •G•takbel Bal-

d l ~ı nilen bir Balkan foderasionu mey. kan antantın a n&a terenin d 
müessir olduğuna inanma\t l&ıı:ı~ dana retirmek onların yardımiyle 
aellr. Zira bu havadis lnriliz bari. rayet kolay olacaktır. Sunanla 
• h beraber bütiln bu mülihazalara 
ciyo nazırmın Moııkova seya atın. M ratmen atılan adımın çok yerinde 
dan ıonra ortaya çıkarılmıştır. a· old 

d 
11iunu kabul etmek doira olur. 

dem ki böyle bir konuşma var 1 Hak"._ 1••len Balkan dovletlorioin bu 
neden Mister Edenin ıeyabatıo· birliğe bOytık bir ihtiyaçlar1 var· 
dan evvel ortaya atılmadı? d Ve b ttl ır. a onlu için ba birlik 
Acaba Miıter Eden Moskovanın en büyük bir zarurettir. 
•UıaadHini ve &'Öolünü alma· - Devamı lld•cl41e -

sokak ~Çf h •ı 
muharebeleri çe Çlı 1 ayvanı verııece 

Rus B•fkumand•n· 
ıııı, MoJalak'ln ba
tısındaki Alman mU 
d•taaaının yıkllma
aını bekliyor 

Londra: 21 (La) - Ruılar 
Mojaisk'in ren alınmasından sonra 
~eaİf ölçüde bir taarruza daha ~i· 
rİfaİf bulunuyorlar. Bu taarruz 
llmen röl&nden Novorrad'a karıı 
yapılıyor. 

Mojaiak'in düşmeıile Briyanık 
battı reriaindeki Alman çıkıntısı· 
nın temel tqı da diifmüştür. 
Raı Bqkamandanhiı Mojaisk'io 

babııodaki Alman m6dafaa11nın da 
çabucak yıkılma11nı bekliyor. Sa· 
liblyetli kaynaklarda, Leninrrad 
ile Simolenık'in.vo ayni zamanda 
Moskova ile Leninrrad'ın yarı yo
hında bulunan Ostaşkof'un ifra· 
linin do bu noktadan knkaç va· 
ziyetlnde iki taarruza imkin hazır· 
ladığı teyid olunuyor. 

Londra 21 ( a.a. ) - Doyli 
ekspres l'azete1i, Kıaılordunun Mo· 
jaiık'e rirm•ini bu harbin en bü· 
yük zaferi ıaklinde tefsir ederek 
bu zaferin Rus ordusuna Napolyo· 
nan yoluna · açtıiını ve bu yolda 
Almanların :şimdiden rarbe doiru 
sürüklendiklerini, Hitlerin de arbk 
Moıkovayı tehdit edemiyeceğini 
kaydediyor. Gazete, 100 bin kişinin 
kışlayacağı bu şehirde büyük yi
yecek ve g-iyecek stoklarının Raı· 
ların eline a-eçmesinin Almanlar 
için çok aj'ır olduğunu belirtmek· 
te ve c Alman 14'0Derallerinin l'Ö· 
rn111 dotra çıkm11tır. Son feliket 
rnnn yaklaşmaktadır. • demekte· 
dir. 

Borlin 21 ( a.a. ) - Alman 

tebliği: 

Do.Jetz cephesinde dGn de 
şiddetli muharebeler olmuştur. 
Hatlanmı1a giren düşman kuvvet· 
leri reri atılmıştır. Sovyetler 1100 
ölü ve bir kaç yüz esir ve 19 top, 
30 mitralyöz bırakmışlardır. 

Cephenin orta ve şimal bölr .. 
lerindo düşman bucüaıları devam 
etmif ve karşıbklı muharebelerde 
aiır kayıblar verdirilmiştir. Teo· 
do:ıya meydan muharebesinde ah• 
nan esir mi\cdarı 10605 e varmış· 
tır. 85 tank ve 177 top da elimi· 
ze reçmiştlr. 

Şimal baz denizinde bir deniz 
albmız diifma . ._ın bir d•troyeriyl• 

Cok mahsul almak için 
düsünülen tedbirler 

Boğazlar 

meselesi 
Alman ajansı 

ne diyor? 
Ankara: 21 (Hususi muhabiri· 

mizden) - HükQmet memlekette 
ekimin arttırılarak daha çok mab· 
ıul elde edilebilmesi için tedbirler 
almaktadır. Ziraat Vekaletinin elin· 
de bulunan makinelerin tovziine 
devam edilmektedir. Sipariş edilen 
ziraat iletleri peyderpey relmek
teclir. Bunlar hazırlanmış plioa 
röre köylüye dağıtılacaktır. 

Yiyecek ve hayvan yemi ola· 
bilecek mahsollerimide ıoya fasul· 
yası, Pirinç, Nohut, Bakla, Merci· 
mek, Susam, Pamuk gibi diğer 
m a b ı u l lor i m l z i n çok miktarda 
ekilmesi için köylümüz mümkün olan 
her yardımı rörecelr.tir. 

Muhtaç çiftçiye ziraat aletle 
rindon başka çift hayvanları veril-

Kurtuluş 
vapuru 
battı 

lstanbul 21 (Hususi muhabiri· 
mizden)- Yunanistana erzak götü· 
rürken Marmarada karaya oturan 
Kurtuluş vapuru kurtarılamamı~ ve 
batmıştı~. Vapurun mürettebatı 
buıün buraya retlrilmiştir. 

Edlrne'd• 48 aaattan-
berl k•r J•A•ror 

Edirne: 21 [Hususi muhabiri· 
mizden) - Burada 48 saattanberi 
kar yağmaktadır. Kar bir metreyi 
bulmuştur. Şiddetli ıoğuk yüzünden 
bütün okullar tatil edilmiştir. 

bir ticaret remiıini batırmış, di· 
ier bir destroyerle iki ticaret ro
miıini hasara uğratmıştır. 

Ankara Radyo rautesi - Roı· 
lar cenupta Tagaııror şehrine kar· 
şı şiddetli taarruzlara başlamıılar• 
dır. Kırımda Kerç yarımad .. ına 
yabilan Alman taarruzları devam 
ediyor. 
(Diter teljHflar 3 ücil ıayfada) 

meti için de tedbirler alınmaktadsr. 

Bunlardan başka, topır.iı olmıyan 

veya olup ta kendisine yetmiyen 

muayyen şartları haiz köylülere 

kendilerini ve aile ferdlerini ge. 
çindirecek ve i~ yapma kudretle 

rini kıymetleodirebilecek miktarda 

toprak verebilmek için de çarelere 
bqvurutacaktır. Bu ribilerden is· 
tihsal vasıtası noksan olanlara top. 
raklan üzerinde tam ve verimli bir 
işletme kurabilecek şekilde yapı 
aermayeıi, canlı ve cansız demir. 
bat temin edilecektir. 

Çiftçilik yapanlarla aıkerliiini 
yapmış ve ayrı bir aile ! kurmuş 
çiftçi çocukları topraklandırılacak. 
)ardır. 

TUrk devlet adam
lara, Sovyet emel· 
lerlni llglslz kar••· 
lam•1111,ıar 
(Yazısı üçüncüde) 

Singapura hava 
hücumu 

Ankara r•dyo razetesi- Sin· 

rapora 40 Jspon tayyareıi tarafın 

dan ağır bir hücumda bulunulmq 

tur. Halk arasında oldukça ajır 

zayiat olduğu haber veriliyor. 

Askerlik müddeti 
3 seneye çıkarıldı 
Ankara: 21 [a. a] - Büyük MUlet Mecliıi baıilJJkü toplaotuında 

uınumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare ediJeo dairelerle belediyeler 
ve serml\yesi bunlar tarafından verilmiş mllou.,eler arasındaki ihtiliOa• 
rıo hakem yoluyla halli h"kkındaki kanunun tefıiri mucip olmadıiı mu• 
batasile, askerlik kanonunun beşinci maddeıine eklenen ve muvaszafbk 
müddetini 3 seneye çıkaran layiha kablll edilmiş, yedek subay ve ukeri 
memurlar hakkındaki muaddel kanun• bir fıkra ilavesine dair olan liyf· 
hanın birinci müzakeresi yapılm11tar. 

Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

Molotof 
Londra'ga 

gidecek 
Londra 21 (a.a.)-Gazeteler 2 veya 
3 a ıollra Sovyet hariciye komiseri 

y L d 1 •.. MolotofoD OD raya re ecerın• ve 
yaoınd• kara, hava, deniz ihtisas· 

9ılarının ve siyaaet iş müşavirleri . 
nin bulanaca;ını yazıyorlar. Lon
drada, askeri iş birliğinin nasıl ya· 
pılacağı1 her sabada iş birliğinin 
natıl sailamlaştırı1acağı da tetkik 
olanacaktır. 

1 
1 

Ç6rçilin 
beyanatı 

Parlamentoda 
hükumete mey 
dan okunursa 
Batvekll itimat 
lstiyecek 

-Yaı• .,._ .. -



22 Soakinun 1142 BUGON 

ıfiOenDz<eDODk lballııDsOeırD 1 

Pasifikte deniz-1 

altı harbi 
Görülmeyen 

yıldızlar 
Devlet toprakla-~~ 
rının dağıtılmasıı fotoğrafçılıkta vuku bulan bü 

b 1 yük ilerlemeler sayeıinde , 

Uzak Dogv u mücadelesinde un arın uzak harele.it sahasına 
" d rasad ilimleri yalnız gözle değil, 

. mütoarrız tarafın bilhauo. roo erilmesi mevzuubahs olamaz. 
B 1 d ı.· fakat on kuvvetli durbinle de gö· 

lrilipin ve Borneo adalarile Malez- an ar ancak yakın mıntakalar hı 
h rülmesi kabil olmıyan yıldızlarm 

"

aya denizden nakliyatla büyük •rekata tahsis edilebilirler. 
fotoğraflarını çekmişlerdir. Lakin 

'nvvotler çıkarması vo bu kuvvet Müttefik devletlerin denizaltı· bu fotoğraflar, bizim bildiğimiz 
r erin ikmalini rene deniz taşıtlerile larına aelince; bunların mik· 

-- Maliye Vekilati mUhlm bir 
kanun proJesı haz1rladı 

Ankara: 21 (Hususi) 

--
• normal şekilde çekilmemektedir. ki d • 

1 .emine çalıtmaaı müdafileri deniz· darı takriben yüz remi ye balii ol- Rasıdın teloskopu, sal\tlerco gök- IR\ evlet topra arının tesbit ve arıtılınaııı hakkında Maliye Ve· 

1'ıltı silahmdan istifade etmej'e ıev maktadır ve yüzde seksenini Ame- l!:::'1 kileti bir kaouo projesi hazırlamıştır. Projenin mucip sebep· 
tetti. Japonlar da =-=;,::; :x::::: : ::::::: :x::::=x- rikan denizaltıla. yüzüne doğru harekehİ'Z olarak lerinde, toprakların daiıtma ıurotiyle muhtaç çiftçilere ııablmumın tat· 

•1lüşman nakliyatı· Onümüzdeki gün rı. teşkil etmekte. durut~l~skopla da görünmiyen bikat bakımından geçirdiği safhalar anlatılmakta ve kı11ca ~yle denil· 
1 l k d B d · lt moktedir : ı~ ma~ oma lerde uzak dogv uda ır. u enııa ı· bir yıldızın fotoiraf plakı üzeri· 

1 çın denınltı ge· lardan bir kısmı ne hildı:edilmesi için bazı defalar Vasati 30 komisyonla altı ay 
bu··yu··k mı·kyasta 'b' ı. b' .. d 99 k" lunan bu kaouo proj•ıi hazırlan-' 'Jlilerini harp sa· Japon adaları et• beş saat ıreçmesi lisım geliyor. gı l ~ısa ır zaman ıçm e oy· 

d · h k... b k B b' ld f • f de 27565 nüfaslu 6265 aileye mı,tır. 
1 1asında kullanmak enız are atı e rafında ve Japon· azan ır yı ızın otogra 1 çeki Proı·e esatlarıoa aöre, devf .. te 

b 
b B t d b lirken üç beş yıldız meydana çılı: 92732 dekar hazine topraf'ının • .... 

1 a e~a er, . a .ı lenebilir ya an ~p sa· mo.ktadır. O zaman mnvaffakiyet 872860 lira bedelle borçlandmla- ait olup ziraata elverişli bulunan 
l ~morıka sabıllorı -.oc: •:::::::: == =::::::::::::::=: =:::: :: =:=:=:::::::::: :::::::ı<---=.: hneslae gıdon yol- d h ralı: daıihtılmaaı mümku·n olmu1111tar. topraklar bu kaean bükümleri mu 
ı M f 1 ı d b' k a a büyüktür. Gökyüzü harita- •. ... .b. 
,! le kadar rö. nderdiler. . ü.tte i.k.er ar a. ır ıs.mı. da .Japon kıtaları- T .. knı'k v .. sal't&' v .. mu·mar .. sesi cı ınce teıbit edilerek bedeli tak 
-. b larının sonradan biribirile muka· " " "" "' l 

'
ı(irerek müsaıt üslere malıkıyot ıtıba· nın ı raç edıldıklerı _ mıotakalarda noksan komisyonlarla tecrübe ma-· sitle tabsi olunnıak üzue ziraat 

h d fi b l k I U F J yesesi sayesinde, çekilen foroğ· b d w l k l rile ve gerek taarruz e e u • av arama tadır ar. steri i ipin, l hiyotindoki bu kısa faaliyet devre· erba ma agıtı aca tır. Dağıtım· 

~ -ak bakımmdan denizaltı aemiıi Felemenk Hindistanı adaları ve raf arının yeni seyyarelere ait olup dan istifade etmek fçin ca şutları 
- • 1 d w d '- sinde alınan şu neticeden, mev· "' 
,uUanmaaa daha olvori•li durumda Sinrapardur. Amerikalıların uzak 0 ma ıgı mey ana çu~ıyor. h•iz olmak laıamdır: 

1 • "' • cut hükümlerin ihtiyaca uygun SU· 
. 1ırlar. Japon doolxalttlarıoın; Ha. mesafelere röodermek üzere de. rette tensik ve islibilo bir kanun Türk olmak, köyde yerleşmiş 
11
:vai adalarına ve Filipinlore konvoy nizalh kruvazörleri Japonlardan Kulak, me· lngiltoronin en halinde tedvini ve toprak dağıtma bulanmak,yaıı altmışı aşkın olma· 

1 
halinde gelmesi İcab eden Ameri· azdır. Amerikan denizaltılarının sa/• l • rı"n büyQk k u 1 a k malı:, topraia muhta" olmalr, geçi "' ..,. h l işinin programa bağlanarak bu işte • 
•an takviye kuvvetlerini kar•ıhya• ekseri!li 1000 • 1400 tonluk olup tahmı"nı'n• müto assıs a · mini esas itibarile ziraatla temin I" "' .. ihtisas sahibi memurlardan müto-
•ak bu nakliyata mümkün olduiu bir defa aldıkları mahrukatla do- . rından biri, iç •ekkil koml.yonlara tevdii halinde etmek. 

ı d ,_ .. b . k b' 'l d b garıgormuş kulakta, me • ... N f b ,adar zayiat ver irmh ıçın u ıa· az m mı uzağa gi e ilirlor. Ma. mevcut toprakların azami ıilrat ve ü us aşına ilı:i hektar tarla11 
i l d ı. b k~ t L ı f'h J kl' 11 safelerln tahminine hizmet eden b' h '- b • bab 
1 ~ ikamet er e .. i are at mın a .. a arı ama ı apon na ıyat yo arına intizamla tesbit ve tevziinin müm. veya ır e..tar ag, çe ve em 
.l aa sevkedilm~ oldukları tabiidir. yakın ve bilhassa Çin denizin.in mercimek büyüklüğünde bir ke- kün olabileceği lcanaah hasıl ol· sali topraiı bulunmıyao aileler bu 
ı• Bonlarıo flüıman nakliyatını Ame· c~nupb t1arafında . üslendiklerine mik yalnız insan kulaj'ında değil, maktadır. kaounun tatbikinde topraja muh· 

rlkan limanlarından çıkarken karşı rore .. un ar müessır surette kulla- hayvan, bahk ve kuş\arıo kulak· taç sayılactklardır. 
ı ıl b 1 1 ı · · d d d H ı Bogün devlet elindeki toprak-amaları daha ideal bir hareket o· n a ı ~re~. arı ıçın o e var ır. ayvan ar Bir köyde devlet topraklarının 
1 • 'hd f ş d o k d J ve balıklar bu komik sayesinde, lar oldukça mühim bir yekOn to~ · 

' 

nr. Ancak bu hareketten uıtı a ım ıyd Aa ar.
1 

°0 dap<:n 
1
vo kı'I et-ektedı'r. · tesbit ve dajıtılmasıoa başlama 

'k l' ı ne e mert ·an enı•a tı ne kadar uıakla•ırsa uzakla1111sm· ... 
l d'l lı:sad Amorı an ıman arı .. .. • " "' dan önce keyfiyet en az on rün 

& 
1 en ma 1 J • Jc f'J J · · k ı k Jar, tekrar yuvalarına avdet ede D l t 't 1 d • J ) _ büyük miktarda denizaltı arının femı a ı e erını ya a ıyara ev e e aı o up arıtı muı evvel köyde ilio edilecektir. 

nune · ki eld d'l b'I' toplu bir halde hücuma aerfld · bilirler. mümkün olan toprakların 10 mil-ı-emisi gönderme • e e 1 e 1 ır. . • Y 1 erı· J Darw atım 1•i1 darw ıtma defterle-,. ı A 'k h'l no daır hab J • f F k t nsan kulağı içinde mevcud •oo dekar olarak kabulü caiz gÖ · ~ , Acaba JıtpoLI ar, merı a sa ı • er re momış ır. a a 1 rinin alikalılarca imza edilerek 
'I l · Japonların bu us ı- Al l d olan bu kemik şimdi muattal kal· rülmektedir. 

ııırine "e kadar deniza tı romisı "w d''-l . u uf man ar an komisyon tarafından karara baö-lan. 
ı J oırren •~ er t b ı mı~ olup artık mesaferin ölçüsü· l b " b 10 ·ı d • 1 ırönderebllirler? Her ne kadar a- ıne ve ırsa a unca şte agun u mı yon tt- ması ile bütünlenecektir. Daiıta· 

bahriyesinin elindeki denizaltı tatbik edeceldrrioo ihtimal veriJo- ne yaramamaktadır. Fakat ayni kar tahmin edilen ve 65 ili 70 
pon bT M f'h b mütebasst1a göre, çok eski insan- lan toprakların bedeli 20 senede, 

1 ıt: ~misi miktarı tamamen maltlm de ı ır. aama ı arp sahalarına l d milyon lira ribi mühim bir kıymet temmuz ve ı'kı'nci te•rin avlarında 11 • - A ik '-1' t k b lllrda insanın kn ağı için e mov· ... J w ·1 e de denizaltı kruvazör denilen mer an na~ ıya ının anca u arzedon bu devlet topraklarının l ._ 40 • k • 
ıı s - 1 d b ı Jd • cud oJan bu kemik faaliyette bu 0 ma~ üzere mü,av& ta sıtte 

I~ 2000 tonluk en büyük tipten 28,1200 r~n er e aş amış 0 uru nazarı tesbit ve tevzi işini bir programa tahsil olunacaktır. 
·1400 tonluk 30 ve 800-1000 tonluk dıkkate alınırsa Japon deniıalbla- lunu~~:~:lar arasında vaki olan bağlayarak en kısa bir ıamaada. Vadesinden evvel ödenecek 

'' 24 '-" 82 denizaltı gemisi• rının . k~nvoyJara. hücum ettikleri 

• Son zamanlarda Türkiyeye, 
Britanya lmparatorluiu memleket
lerinden mühim ithalat eşyası gel 
miştir. Bunlardan ba~ka, madenleri
mizin işlemesini idame edecek bir 
çok ilet ve malı: ine ve Vagonet 
gelmiştir. Son rünlerde memleke
te yine lnriltereden 1, 100 ton 
demir ve çelik gelmiştir. Bu mik
tar, martın sonuna kadar 10,000 
tona ve gelecek aylar zarfında 
23,000 tona çıkacaktır. Bunların 
bedeli 5 milyon lira kadar tutacak. 
tır. Ayrıca kauçuk, otomobil laıti· 
ii ve piyata için, bedeli 3 milyon 
lirayı geçen bir çok eşyalar mem· 
leketimize vasıl olmuştur. Gelecek 
aylarda piyasa için 5 milyon lira· 
dan fazla ithalat eşyası beklenmek 
tedir. Bunlar meyanırıda mühim 
milttarda dokuma makinaları var
dır. 

• Orta öiretim okullarında 
müdürler tarafından her öiretmen 
için birer mahrem dosya açılacaktır . 
Müdürler bu dosyalara öjretmen• 
lor baltltındaki milıabede ve mü· 
talialarını kaydedeceklerdir. Ôğ· 
retmenlerin şabıalarını ilıilendiren 
kirıtlar da bu dosyalara konula· 
caktır. 

Şeker · vurguncuıuau 
dAvaaı 

Şeker varruncularaadan ıuçlu 
6 tüccarın mobakemosine dün H• 

liyo ikiaci ceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. Dava, hamal Sü. 
leymanın şahit olarak dinlonilmeai 
için yarına bırakılm&ştır. 

Gençlik kulUplerinin 
Aza mikdart 

Ôğrendiiimize l'Öre, Beden 
Ter biyesi Seyh•o Bölgeıi dahilinde 
barüoo kadar kurulmuş olan genç· 
lik kulüp Ve fDruplannda 6137 
iz• kayıtlıdır. Bu milcdarın 15000 e 
çıkacarı tahmin edilmektedir. 

a.ı, .ceman w _ _ haberınıo gelmesı yakındır. Diier ille: güçlüklerin 1 bu uzvun atıl intaç etmek ve bu suretle birinci borç yıllık yüzde 6 iskontaya 
ao mahk oldoro ( kuçuk donlzaltt· taraftan Amerikan denizaltılarının kalmasından vuku bulduğu, ayni derecede balkın toprak ihtiyacaoı tlbi tutulacaktır. Bedeli tamamen Müstakbel bir 

1 lar hariç) tahmin edilmektedir. da Amerikıdan kalkarak harp sa· doktor tarafından bir ihtimal ola- hafifletmek, ikinci derecede hazine• ödeumiş olsa bile dağı dan top 

J aponya ile Amerika a• hasına g.elmeleri zamana mütevak· rak ileri sürülmektedir. ye bir varidat temin eylemekle raklar 5 sene müddetle sab)mıya• Balkan antantı 
, 1 rasındalr.i mesafenin uzaklı kıf ol~urundan bunların. da ancak • beraber vatandaşlarla idare ara• cak, vasiyet ve hibe olunamıyacalı:, ( B .. tarah birincide ) 

I·~ a.1 rö:ı önünde tutulacak olursa son gualer~e Japon naklıyatana ta. ·------ı Al · sında daimi ihtilaf ve münazaaya haclz edilemiyecek ve nzerlnde ay Nitekim Atatürk herkesten 
• arraz t b J d ki h' Yeni harp man motorıze 5500 mil tutan bu mesafeye ancak 0 mege aş a 1 arına şa ıt k . kuvvetlerinin es· sebep olan mühim ,bir mevzuu or- ni bak tesis olonaouyacaktır. evvel bu zarureti görmüş, bu saha. 1 

k - 1 • " d ·ı olmaktayız. ••• e s ı k ld '- ı· · B k t b''-' d f d b le: ; denizaltı ruvazor enn. ron e~ı mo Hülisa; Pasifikteki denizalh ..,,..h ki erkinıbarbiye tadan a ırma~ gaye ve eme ınıo u anuuun at •~ın e nü U•U a üyü rayretler röstermişti. Fa 
, 1 ıi bahis mevzun olabih~ Bu tıp~en harbi hor iki muharip taraf için arp reisi Guderian , tahakkuk ettirilebilmesi için lüzum- 20 binden az olan katabalar köy kat bazı Balkanlı devlet adamları· 
• 28 remi mevcut olduguna rore lıarekat sahasının vüsati ve a . eski harplere yeni harpler arasında la rörülen hükümleri muhtevi bu· itibar olunacaktır. nın dar görüş ve dü~ünceJeri, ba· 

'~' bunlard~n ~mder!lka s~hilülerikn_e dl~- zamanda daj'nık vaziyette bol::~ çok şayanı dikkat bir mukayete b k k 11 zılannınkdAa ~şl ıra linatçılıiı bu birliğin 
12 gemı gon ora mesı m m un ur. ması sebebile Atlantikteki denital. yapmıştır. T tam ve amı o arak tees.üs etme. 

~ Bunlar bir defa aldıldarı. ~ah- b harbi derecesinde şiddet ve ke. Onun verdiii rakamlara rö a r s u s a a a r 1 sine mani olmuştu. Ne yazık ki bu 
rukatla 16000 ~il kat~debı~ırler. safet arzotmemektedir. Şayet uzak re, lngilizlor 1917 de, on dört yüzden de Balkanlar hadiselerin eo 

1 Denizaltı kruvuorlerln uslerınden dojıı harp sabnesioe Amerikan kilometrelik küçük bir cephe Üzll· acıklı sahnelerile karşılaşmak zo. 
~ Amerika sahilindeki harekit saha· ~rdu ve malzemesi Avustralya üze- rinde, dört hafta süren arasız bir • 1 k k 1 runda kaldılar. Temenni edelim ki 
tına varmak için biç durmadan rınden veyahut Afrikanın cenu- bombardıman sonunda ve iki ay B ı r ı· u r u y o r a r bu talihsiz olaylardan ibret ve deu 

, . 16·18 rün 1eyretmelori lazımdır. bundan dolaşmak sureriyle gönde- ıürüp de, 400,000 insanın bayatı· alarak bu defa ve ilk fırsatta Bal· 

~• Binaenaleyh Amerrkaya gidiş reliş rilecek olursa Japon denizaltılarının na mal olan bir hücum netice . kanlı devletler birbirine yalı:laısıo· 
. l milddeti bir ayı tecavüz eder. Bu bu nakliyatı iz'aç etmeleri çok sinde, ancak 9 kilometre murab. lar, birbirlerile anlaş11nlar ve Bal· 

Tarsus 21 (Hususi) - Tarsus car Bay Bekir Tısın şirketin kuru· k ı 1 ı 8 
, 1 denizaltıların Amerikan sahillerin· güçleşecek ve batta mümkün ol. haı kadar arazi işgal edebilmiı- ao 1 ara ya nız alkaolılardan b11· 

do kalacakları müddet ise azami mıyacaktır. Buna mukabil Avustral• lerdi. balckalları, aralarındL bir · birlik luşu işinde lazım gelen yardım ve yır ve faide gelebilecej'İne iyice 
bir aydır. Bu müddet zarfında tor. yanın. şimal li~aolarına üslenecek Bugünkü harplerdeki vastta· tesisi için harekete ıeç'Dişler ve deliloti esirgemeyeceğini ümit et kanaat getirmi4 olsunlar. Bize re-

'Jl . . lr. 'kt' ti kullanmak Amorıkan denızaltıları, Japonların larla arazi işıral etmenin kolay· şimdilik 18,000 lira ile kurulacak mekteyiz. lince; Milli Şefimiz Büyük Millet 
pı orınl ço ı Ha ı b d w • • 1 k • . . 1 T b '·'- ll .. h. t M 

buriyetindedirlor. Gerçi visi cenu" a~ og!u.ıstıli ~areketine kar. lığ'iyle, eski harplerde arazi al o an şir otın yarı sermayosını ~ arsus ana arını mu •m 0
• ec'itinde söyledikleri bir nutukta 

moc • . . A • • şı buy\lk manı te•kıl edecektı'r. manın "orl • d '-' f '- Bankası Tarsus •ubesine yatırmı•- •eıbbüslerinden dolayı tebrik eder. Tü k' ·n B Ik ı h kk d k Amerıkan sabıllerınde harekat ıçın Ô - - d k" ... " 1 d .. ugu arasın ara ar~ın ... v v r ıyenı a an ar a m a i 
. . . ..h. b' oumuz e ı guo er o uzak büyüklüğünü Guderian'ın verdiii lar, noterlilı:ce muamelesini tamam ken ticari kalkmmamızda atılan düşüocesini, rörüşünü ve isteiifoi 

10.12 denızaltı remısı mu ım ır d w d h 'k' t f b~ -ı. 'k l d ., t J • . .k. P o2u a er ı ı ara a uyuK mı • bu rakamlardan daha kuvvetle (ayarak Ticaret odası vasıtaaiyle bu i k a ımıo manı a uracı ar ve gayet açılı: olarak ve en salibi 
kuvvet teşlı:ıl etmez. Li ın ana· t d . it h k~ b'k l l dl h ı· ·1 t f d t k'b d'l 1· b 

b- yas a enııa ı are atıoı tat ı ne gösterebilir? Vekl ete müracaat etmiş er r. tu :ı ıyecı er ara ın an a ı o ı. yet ı ir ifade ile tebarüz ettirmlc 
ma kanalından garba geçecek u- . . f ti h d k 1 T' ... f l • . t" l • te ı' 1 '-t • bulunuyorlar. v . ıçın ırsa ar zu ur e ece t r. -------------- ıcaret oaamızın aa reısı uc· mos nı menn ey emea eyız. 

ı tiln Amerıkan vapurlarının Japon •========================================================================::ııa doaizaltıları yüzünden konvoy ha- • 

~:d:.;,:ı::;. r;:;~:: k~:::::·~~ 1 polis Romanı : 45 1 D ö R T L E R K u L o B o il 
nakliyat• bir çok harp romisinin • - _ çevıren = Mecdi Enön 
bailanmasını ve bunların da rün ===1

• 

ıeçtlkçe yıpranmasını intaç ede. Çinli açh. Ve geçmemiz: için bize yolver Odanın nihayetinde bir tül bir perde ile - Ka~m nerede ? Oou nerelere 
ceii tablidir. di. Kapı arkamdan kapandıiı zaman, içi· örtülmüş bir sedir duruyordu . Bu tül per- sürüklediniz ? 

J aponlar wake adasını zaptet. • mi hafif bir korku kapladı. Artık tama• denin arkasından bir set reldi : - Kimsenin keadisini bulamayaca;ı 
dikleri ribi Midway adasını miyle düşmanımın elinde bulunuyor dum. - Muhterem misafirimizi getirdiniz emin bir yerde bolonuyor. Bıı ane kıdar 

da ele geçirecek olurlar1a Pasifik'in ikinci Çinli beni kırık dökük bir mi ? kendisine biç bir fenalık yapılmaaııştır. 
a ıarkında harekat yapacak Japon merdivenden aşaiı indirerek Şarkta kul - Evet, oksellos. Kartımda tebeasüm eden bu şeytan kılıkla 

denizaltılarının mevcudu bu ilalere lanılan baharat ve zehir kokuları neşre- - Muhterem misafirimiz buyursunlar. insanın yüzüne bakıp sözlerini dinlerken 
istinaden fazlalaıır. Hole Hawai den sandık ve fıçılarla dolu bir mahzen· Bunun üzerine görilnmeyen bir el per soiuk terler dökmeğe başladıa1, 
adalarını i11al edebilirlerse deniz· den geçirdi._ Kendimi burada daha yalnız deyi açtı ve boa ya,tıklarla kaplı bllyük - Ne istiyorauno:ı: ? diye bağırdım. 
altı kuvvetinin ııklet merkezi bu ve memleketimden uzakta zannettim. bir diwan karşıatnda olduğumu gördüm. Para mı ? 

- Çok acele gidiyorsunuz 1 dedi. 
işimiz henüz bitmedi. DojroAunu istene. 
niz bizim asıl hedefimiz " ııizi tuzağa 
düfürmek,, dejildi. Biz bilhassa sizin va• 
sıtanızla arkadaşınız Puaroyu ele ~eç·r· 
mek istlyoroz. dedi. 

Asabi bir kahkaha kopararak : 
- Zannedouem buna muvaffak ola· 

mıyacaksınız 1 Cevabını verdim. 
o sanki sözlerimi işitmemiş ribi de· 

vam etti : adalardaki Perl Harbour üasUne Ba esnada . klavuıum ilı:i fıçıyı yerin· Divanda, tarnaklarınıo uıuoluj'uodaa bü· - Oo ... Aziz yüzbaııaı 1 Sizin dişi· 
l intikal edecetındea Japonlar için den kıpırdattı. Ve karfımııa dar bir ko. yük bir mevki sahibi olduğu anlaaılan, nizden tıroaiını:ı:dao ayırarak bir tarafa 

Amerikanın l•rp 1ahiliae denizaltı ridor açıldti'ını gördüm. Ônden ritmemi uzun boylu zayıf ve çok ağır ipekli elbi. koydutanuz paralarmızda rözümüz olma· 
- Kısaca fikrimi izah edeyim .. · Siz 

Mösyö Paaroya, derhal keadisioi yardımı· 
nıza koımaya sevkedecek bir aıektup ya• 
zacaksınız. 

f 

i 

ıemiıi röndermek lti kolaylaıır ve iıaret etti. Ve iki bültlüm olarak tünel- seler riymiş bir Çinli oturmuş bolunu- dıiını takdiı ı1derseniz 1 Affınızı rica ede 
her defaaında takr\b•n 30 denizaltı den ilerledim. Nihayet tünel bir koridora yordu. rim. Fakat bu ~aluıanuz hiç de liyık bir 
ıemisinia barekitta bulundurulmaıı açıldı. Ve birkaç dakika sonra kendimi· Elinin hafif bir hareketiyle bulu~ deiil l Arlı:.daşınız ve me1lektaşı· 
kabil olur. :z:i ikinci bir mahzende bulduk. Çinli iler- _ Rica ederim oturunuz, Yüzbafr nız Puaro herhalde böyle bir sös aarfet· 

Şimdild halde diX•er tip Japon ledi. Ve bı'r duvara dört defa vurd··. Du- H d d' D • · d h l mezdi sanırım ... & .. 11tings, c ı. avetimıze er a icabet 
deoisaltılarıodan bir kt1mını11 Fili· varın heyetiamumiyesi açılarak bir kişi re etmiş olmanıza memnun oldum. - Hazırlaaığınaz tuıaia kendi aya• 
pin adaları civarında ve Cenubi çecek kadar aralandı. içeri ririoco kendi· _ Siz kimsiniz ? Li Çan&' Yen mi? iımla geldim. Ve bunu bilerek yaptım. 
Çin denizinde dtııman nakliyatına mi binbir rece muallarJDdakilero benıiyeo - Oo .. Hayır ..• Ben efendimizin en Şimdi elinizdeyim. Bana istediğinizi yapı· 
mini olmak işiyle tavzif ediJdiğioe bir odada buldum. Burası : Uzun, alçak ıoütevazi hizmetkarlarından biıiyim. Ba~- nız fakat onu serbest bırakınız... Ooon 
ve bazılarının da Avasturalya·Sın· bir odaydı. Etraf kıymetli halılar ve ipek. kalarıııın diier memleketlerde yaptığı ri.. hiç bir ıeyden malumah yoktur ve hiç 
j'apur yolu üzerinde düşman gemi· li lcamaşlarla süslüydü. Çok iyi aydmlan• bi aocalt onun emirlerini yorioe retirmek- bir faydası olamaz size ..• Zannederim be· 
lerloi aramakta olduğuna şüphe mıı bulunan bu odada keıkin bir koka )o mükellefim ... Meaeli Cenubi Amerika• ni tuzarınıza düşürmek için ondan istifa. 
yoktar. Kilçllk Japon donizaltıla· vardı. Duvar kenarlarında, ipekli kumaı· da da onun emirlerini harfi harfine yerine de etmiş olmanız kifidir ... 
rınıD tile tık aDI femiıtinden bes larla Örtülmüş dört beş divao duruyordu, fOtİrenler vardır. Çinli, fÜlorok yanaklarını oqadı ve 
leomtk mecburiyeti olduiundan Döşeme hep Çin hahlariyla örtnlilydü, Bir adım ileriledim : çekik ıaılerlai rözlırlmı dlktrık 1 

- Böyle bir şeyi asla yapamıyıca· 
ğımdan emia olabilir1iniz. 

- Reddetmekte ıarar ettijfoiz tak. 
dirde. netice hakkınızda hiç de iyi ol• 
mıyacaktır. 

- Sizin neticolerioizin Allah bell11· 
oı veraio 1. 

- Israrınız ölümünOzo sebep ola• 
caktır ... 

Bir koro daha tüylerimin diken di· 
ken oldaiunu hissettim, Fakat artık her 
şeyi sakin .. lr tavırla karıılamaya karar 
vermiftim. 

-0.•••• var-: 



-m-ının: 
............ ~~ .. =--..;:~ • ifil ~J 

Maaşlara zammın 
en doğru ölçüsü 

Yazan Vücudun hemen ber parc;aıını ayrs bir ıstarap Çetidi· 1 
le kıvrandırmakta üstad, bir tek illet, grip olaa l'•rek: 

Peyami Alında ve gözoyoklarınnda ağ'ra; ıakaklarda menl'eae 
SAFA baskısı; kulaklarda uioltu; burunda yanma ve kana• 

calanma, dişlerde sm; boj'azda haılanma; nefeı borularmda tınulaama; 
l'ilnlerce soluk aldırmayan akıarık, öksürük, tıkıırık; midede balantı; ~el 
de ve dizkapaklarında ıaocı; haıtahk aletinin iıpermeçet mam~aa çe;:;
diii bütün vücutte hor an bir erime ve azalma hali. Bu illet birkaç da: 

- . . . b' b' ceıet buak•• deiil de bir kaç ay surse, mnn erıye erıye, ıç ar 
yok olacak gibi bir şey. . 

Ne iıe, hamdolıun biraz geçti, teşekkDr ederb':i d maqlara zam· 
Hastahi'ımda yazmak istediğim meselelerden k e vermemi•se 

1• • '-iL kadar bir arar .. dı. Eğer Büyük Millet mec ısı şu du. aaya 

tecikmiı aayılmam. halk d• hlikGmet de, Mecliı de 
Eminim ki zammın şart oldopnda •Y ma.:.lara yapılacak zamların 

lllüttefik. Millet vekillerini dilfOadare:_ f ' 
ihtiyaç nisbetleriDe l'Öre taylol olaca 

Kimlere, nealamild~~. ,ırmi zam nisbetl yanlış. Altmıı lira aylak 
Her maq na 7- b t b lıl w - - d k' L 1 

1__ I u • alanın aya pa ı ıgı onua e ı ıı .. ıntaaı aynı o•· •l&Qla a b yüz .. , 

Al il Ur• alanın 11ltıntm daha az oldajıı halde görecefi zam 
lllaz. tay• l ,_ ld - w• 

- • . ıtmlf Ura a an1n sı .. ıntm daha çok oldaia ha e l'Orecegı yuz yırmı, • 8 . . w d " 
zam OD iki Uradır. ırı sar a, otelti solda ııfar. 

Evli ile beklr, çocuklu ile çocukıuz, çok çocukla ile az çocukla 
aruınd• da ihtiyaç bir olamaz. Aile bünyesile maa4 ara11ndakl niıbeti 
ihmal etmiyelim. Böyle bir um sisteminin atacai'ı temel ıu olar: iki yüz 
liradan yukarı alanlara zam yoktur. 

Daha aıaiı alanlar ara11nda az maaılalar çok maa4lılardan, evWer 
beklrlardan, çocuklular az çocuklulardan, muayyen niıbetler içinde, da· 
ha fazla zam rörilrler. 

işte en doğru ölçü: Nüfoıf En büyük davamız da o değil mi? 
Tanlriefklr'dan • ya kolayca ve düşmandan evvel 

Singapura dair •ıker rönderemiyeceğinı ileri ıür-
1 

miiflerdi. Halbuki ılmdi Hindlçi· 
azan Japonlar, SiD· 1 niyi ve Siyamı itral eden Japonya 

ABiDiN rapora 80 ki· Sinı-aparaa baraoaaa dibine ,.eı. 
lometre mesa. mittir ki, ba ıokalma, o zaman hiç 

DA YER feye geldikte. heıaba katılmamıfb. 
ni bildiriyorlar. Uzak Doj-unon lnriliz deniz mütehauıılaran· 
Cebelitarıiı denilen bu kale, teh· 
likededir. Bu vaziyet, bana Singa
parun tahkimine karar verildij'i za. 
nıanki münakqaları hatırlatıyor. 
0 zaman, lnrilterede Siorapunıa 
büyük paralar aarfile tahkimini doi 
ru bulmıya'llar vardı. 

Singaparan tahkimi için hazar• 
lanan ilk proje, bu işin 10 buçuk 
lllllyon lnfiliz liraıına yapılabile· 
cejini röıterdiii halde, hakikatte 
kale lnıiliz hazineıine 27 buçuk 
aıily~n loriGz liraıına mal olmuş· 
hır. Bu rakam da, ftH tahkimatın 
bittiii 1930 yıhoa kadar ıarfedilen 
paradır. Oodan ıonra ve bu harb 
içinde barcanın milyonlar da caba. 

Sloııparuo tahkimini lıti . 

1 • bı•ında Avuıtralyl\ ve yen enn v • 

yeni Zelanda domınyonl~ bulun. 

dan Byvater de, Sinsapar, btly6k 
kuvvetlerle tutulmadıkça, ikinci 
Port - Arthur olmıia mabkOm· 
dar; demiıti. Bu muharrir, Sinr•· 
purda, Dç büıilk zırhlıyı birden 
alabilecek iki büyük kara havuz 

ve bir de muazzam ylnr havaz 
yapılma11nı tamamile lüzamauz rör. 

müıtür. Çünkü bu kadar havuz 
için, bütün lnl'ilİZ dooanı .. ııaın 
Sinrapara rönderilmHİ llz1111 , .. 
lirdi ki, buna imk&ıı yokta. 

• duiu halde, bunlar, ta~~m~! mu. 

raflarına ittirak etmem~ er ~· ra, hava ve deniz kuvvetlerini ora· 
Çanakkale mabarebelerındeki 

Sinraparan büyük bir kale ha· 

linde tahkimi, Japonları koıkulan· 

dardıiı ve onlara buraya karfı her 
türlü tedbirleri almağ'a sevkettiii 

balde, lnrilizler, bu mauzam ka· 

leyi mildafaa edebilecek büyük ka· 

milttefik kuvvetlere kamanda ~t· 
mit olan General Sir lrao Hamıl-
ton da, Avuıtralyanın müd~fa~ı 
için, Singapııra lüzu~ olmad!i~ fık· 
rinde idi ve bir teftııten donuşto 

ıöyle demiıti ı 
« Singaparda bir üı le.urduk· 

t nr. idotimiz olduiu ribi, •o ıo , . 
. . yrikifi bir rarnazon koya• 
ıçıne ga . 
rak buraıını düşmana hedıye et· 
mekten korkaram.ıt 

işten anhyan bir aakeri mubar· 
. d s· uru Malaya yarama· rır e ınrap . 

- Cumburlyettea -daıından ayıran kanalın e~ ge?" 
. d .,_. · ı en daryerıode ııe =----= 

yerm e , .. , mı • A k T kk •• 
yaram mil genişliiinde olmasını ve çı •te ur 
Sinrapar - Malaya demiryolunu 
geçirmek için ortuma bir 1ed ya· 

pılarak kanalın bir çıkmaz sokak 
haline ıokulmasını, kalenin müda· 
f aaaı bakımmdan hiç de doiru 
bulmaaa14t.. 

Bir zamanlar, lnrilterede bah
riye birhıcı lordu olan Lord Sel· 
bom• de, 41.nizaım üılerin, ura· 
ri ihtiyacd~a U-ı aidilerek, büyük 
kaleler halan• 80k-ı.a11 aleyhinde 
balonm11f, banlan ..,..,h addet. 
mitti. O, bu aabit kaı.ı.,.. verile
cek paranın seyyar. barb a••lleri· 
ne tahılıi daha doıru 0 lacata k.a. 
naatinde idi. 

Bir çok miltehassısl~r, Si~ga. 
Parun Maltadan 6000 mıl, lngılte· 

Harapbahçedeki 56 No. kiralı 
evimden kapı kilidi kmlmak ıare· 
tiyle Nacaran maballe1inden Tevfik 

•10 Hırbır namiyle maruf Mehmet 
Of 2 - -
Akar tarahndın 21·1-94 runu 
saat 9 da çalman bavul ve 91yıla· 
11 tamamen bir ıaat içinde Şakir• 
pqa İltaıyonunda yakalayan (81) 
numarala ıivll poliı Mustafa Bay· 
lana teıekktırümüzün alenen r•ze· 
tenizde ilbını rica ederim. 

Adana defterdarhk moha• 
sebeıi mahuebe mem•• 
Memet Ali Ôztürk 

reden Süven yolu ile 8300 mil, 22 Sonkinun 1942 
Kap yolu ile 11,700 mil uzak olda· PERŞEMBE 
iuoa, buna karııJaponyadan 3000 YIL•1942. Av,1 Gia:ll KH• 
"• Japonların F ormoz aduından Rumi 1557· So.ııa.ua 

9 iae Yalnız 1500 mil me1afede oldu· Hlert 15'1· Mubarr.• 5 

İ111111 aöyliyerek lnriltereoiıı barı· '------------..J " 

MALTA'YA 
TAARRUZ 

Rom•I lnglllz ller
leme•lnl ı•clktl· 
;l,;e Mlhvercller 

ad•r• h Ucum 
edecekmı, 

Lendra: 21 (ı.a)- Almanlar 
bir lal'iliz remi kafileıinin Sirte 
körfezinde bulundujıına temin 
ediyorlar. Bu, Almanların Afri· 
kadaki kuvvetlerini parçalamak 
için ıon bir hamlenin bqlamak 
üzere oldurana göıterir. 

Vitiden bildirildijfoe röre, 
Romel logili:r. ilerlemeıini reclk
tirirae Mibverciler Malta'ya ! hü
cum edecektir. Bu maksatla Ro
mel'e takviye gönderilmiftir. Böy· 
lece Afrikanın durumu Malta'ya 
bailı rörünüyor. Sarada Alman 
taarnma mavaff ak oloraa Mihver 
Şimali Afrika'ya çok aayıda kav. 
vet l'Öaderebllecek, akli halde 
Hitler Afrika ıeferinden vazl'e · 
çecektir. 

Kahire: 21 (a.a) - Dllnkü 
Orta ıark lo~liz tebliii, loriliz 
akıncı kolları tarahndan reniı 
bir tabaya hücum edildiğini ve 
bazı mahalli muvaffakıyetler ka· 
zaoıldıiını bildiriyor. 

Japonlar yeniden 
Birmanya'ya 

girdiler 
M•l•ZJ•J• r•nl Ja
pon kıtalar1 çıkar1I· 
dılı haberi dolru 
d•lll 

Londra 21 (a.a.}- Dün l'tlen 
haberlere röre Sinl'aparan 120 
kilometre yakıamda hiç bir Japon 
yoklar. Dütmanm Malezyaya yeni• 
den aıker çıkardıiı doiru; deiildlr. 

Loadra 21 (a.a.) - Japonlar 
Jenİd• Blrmaaya toprularına S'ir 
mittir. Siyamla bir mDfrue Myava· 
ddi'ain tlopaanda badada reçmif 
tir. Şehrin ılıuliade muharebe O· 

la yor. 
Batavya 21 (a.a.)- 6 Düıman 

tayyaresi Babaal''• taarruz etmlftir. 
Huar hafiftir. 2 kiti ölmtlf •• 30 
kiti yaralanm11tır. 

Melborn 21 (a.a.)- Japon tay. 
yareleri dalralar halinde l'elerek 
Yenirineden Rabavl'a taarruz et· 
miıtir. Aıkeri t11iıler haıarı •ir• 
mqbr. 

Çaor·Kinl' 21 (a.a.):- Dünkü 
Çin tebliji: 

Dütmaoın çevirme tetebbüaü 
pOıkürttllmüı ve arar kayıplar ver 
dirilmiştir. Hapeh cephesinde düt· 
manm iki müdafaa mevziini ele l'e-

Ruslar 
Mojaisk'i 
aldılar --------Orel'de sokak 

muharebe/ eri 
Almanlar Har
kof ve Kırım 
cephelerinde 
hırpalanıyor 

Stokholm 21 ( a. a, ) - lı· 
veç l'azetelerinin Berlln rmuhabir· 
leriae röre, Berlinde Sovyet hü· 
camlarının l'İttikçe ıiddetini arttır 
dıia ve Sovyetlerin Almanlara 
Harkof ve Karam cephelerinde har 
paladıiı bildiriliyor. 

Londra 21 ( a.a. )- Rular 
Moıkovanın US kilometre ıimal 
bat11ında bulanan Lamo ırmaiını 
reçmifler •e Moıkovadan 200 ki
lometre cenap batıda bDyDk Bri
yamk yolana keımlflerdlr. Şimdi 

Orel ıehrinin tokaklannda çarpı· 
ıan Alman kavvetJerinia bütün 
çekiliı yollara tehlikededir. 

Moıkova 21 ( a.a. ) - Düo 
receki Scavyet tebliği: 

20 ton kinon fÜnü kataları· 
mız Almanlara batıya doirn püı · 
kürtmeie devam etmiftir. Düıman 
ıfu' kayıplara uğ'ramııhr. Birlikle· 
rimiz Moiaiık şehrini işral etti. 
Esirler aldık. 19 son kinun günü 
16 Alman uçaiı tahrip ettik. 5 
uçak kaybettik. 

Bera 21 ( a.a. ) - Mareıal 
Fon Baak ıimdiye kadar Fon 
Rayhenav tarafından kamanda odi 
len ordalar l'ropu komutanhiına 
tayla edilmiıtlr. 

Brezlly•, bir lt•lr•n 
tr•n••tlantllln• elkoydu 

Riyo dö Jaaeyro 21 (a.a.) -
Baltalama hareketlerinin önüne 
..-çaek için Santoa limanındaki 

c Kont .. Grande • adla ltalyan 
traaaatlantipe el konmaıtar. 

Alm•nr•r• hava 
hUcumları 

. Bwlin 21 ( uı ) -: lariliz tay. 
yareleri Almanyanıa timal batı11. 
na •e Emden ı•hria bombaJar at• 
•lfbr. Bası .. ıerde buar vardır. 
4 lnslJis tayyar•l dtlfOrillmllftGr. 

çirdik. iç Moroliatanda mahalli mavaf 
fakiyetler kazandık. 

V qiniton 21 (a.a.)- Bahriye 
nazarltfuıın tebllji: 

Blr torpidomuz Filipinlerde Bi 
nanı koyunda 5000 tonluk bir düt 
man l'•miıini torplllemiştir. Birleşik 
d .. letler aabWeri boyanca dütman 
deniz altılarmın faaliyeti devam e• 
diyor. 2 benzin gemili düıman de· 
niz altılara tarafmdan batırılm11tır. 

ÇÖRÇİL'lN 
BEYANATI 

Parllmento'd• hu. ___ ...,..,.,, __ _ 
kOmete meyda11 
okunur•• Batvekt 
nı;.d lateyece~ 

Lo~ 21 (;.a) - Çörçil 
Avam Kamaraamda demiıtir ki: 

«- Uzak şark harbi dolayı· 
ıile hiuedilir endişelere iıtirak 
ediyorum. Fak at bu harbin neti• 
ceıine büyük itimadım vardır. 

Harp duruma hakkındaki müza
kerelere üç rün tahsiı edilmesini 
teklif_ ediyorum. Eier müzakere 
leriıı gidişi hük6mete bir meydan 
okuma mahiyetini alırsa itimad 
takriri verilmesi için tedbirler 
alacağım. Müzakereleri ıabaan 
açacai•m ve 1aallere kendim ce· 
vap vereceğim. » 

Boğazlar 

meselesi 
Alman ajansı 

ne diyor? 
TUrk devlet adam
lar1, Sovret emel
lerlnl llgl•lz kartı
lamamıtlar 

Berlin 21 ( a. a. ) - D. N. B . 
aianımın diplomatik muharriri ya• 
zıyor: 

Almanya, Sovyetler birliiinin 
Avrupa topraklarındaki açık emel· 
lerinden ve lngilterenin buna ma· 
vaffakatiyle neticelflnen Moskova 
görüımelerinden ill'ili hükOmetlerl 
haberdar etmiftir. Bu münaaebetle 
Moakovada Ruıyanın borular tlze
rindeki eski emellerinin de 1'Örü0 

ıüldüiüne iıaret edilmişti. 
Hafifletici demeçlere ve yalan· 

lamalara rapen Rular, ln..UWer 
ve hatti Am•rikalılar tarahndan 
teyid edilen ba haberlere inanmak 
için bütiio ıebeplerin mevcod ol· 
dutunu ıaaıyoraz. 

Bu haberlerin bum aleminde 
ayandırdıis aldaler TDrk malıfille
riade allka ile kar1danm14br. Tlirk 
baamı hDkDmlerinde ihtiyatlı oJ. 
makla beraber meaal Tilrk devlet 
adamlarının eaki emperyaliıt Ruı 

emellerini hatırlayarak Sovyet id· 
dialarına rağmen Sovyet temayül· 
lerini ilgisiz kqılamadıklara dikkatlı 
miifahidlerln gözünden kaçma· 
mıştır. 

lzveatiya razeteıinde çıkan ve 
T u tarahndan tefıir edilen maka· 
leden Tüıkiye huıaıi bir ilai Ue 
malOmat almııtar. Bu makale Ame· 

• 

22 lkincikdnıın Perşıml>e 
T&rldye Racl1odlflsyoa poltalara. 
Türkl1• rady01u, Aakara radyoau 

7,30 Prorram, ve Memleket 
• saat ayan. 

7,33 Müzik: hafif prorram pı. 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Mlizik: Hafif prorramın 

devamı (pi.) 
8,15 Evin saati 
8,30/ 
8,45 Müzik prorraaaının son 

lcaımı {pL) 
12 ,3Q Prorram, ve Memleket 

'-'tayan 
12,33 Mllzik: Hicu makamın

dan Şarkılar. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,oo Müzik: Şarkı ve TGrkn. 

ler. 
13,30/ 

ı4,oo '-illzik: Kantık ProtT•m 
(Pi.) 

18,00 Prof'ram, ve Memleket 
saat ayarı. 

18,03 MDat1t: F .... IUI 

. 19,00 Konlltıaa ( Derdl9fm• 
Saati) 

19,15 Mazik: V1o1a Solo'ları 
- Zeki Berkllren. Piaao: Valter 
Scblöainl'•· 

19,30 Meıaleket 8'ıat ayara •• 
ajanı haberleri 

19,45 Yarttao ...ı ... 
20,15 Radyo pzeteıi. 
20,45 Müzik: Su ..... ı..;, 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik: Eviç ma~. 

dan But• ve prkalar. 
21,30 Konqma (Hiklye l&atJ). 
21,45 Müzik: Radyo Senfoıar 

orkeıtruı. ( Şef: Dr. Praetorlaı ). 
1 • Meadelsaobn: Ray Blaa 

Uvertürü 

2 • A. Skrjabia : Halyalar 
3 • A. Maillart: cl.u Ora· 

l'Onı de vilları» Uvertilril 
4 • J. Brandb - Bayt: Şa• 

irine bir l'Hİnti. 
22,30 Memleket Saat Ayın, 

Ajanı Haberleri; ve Bonalar. 
22,'5 MOzik: Dau Mhijl (pi.) 
'22,55/ 
23,00 Yana ki Prowr .. , ve ka· 

panlf. 

1 a~:. Nöbetçi ECZIH 1 
AH Nasibi 

( Y •icamii Y anmda ) 

rikanın uki Aakara b&ytlk elçisi 
Mak Mara7'aa, ••BaJt1mor San,. I'•· 
zeteeiDe •erclljf bir de.ece dairdir. 

lsnet1,a'ma t........... aala· 
ııldıfaaa pre, ba d .. eç Ed•'la 

Moakova l'öriltmeleriae dair verilen 
haberleri teyld ediyor. lzveıtiya, 
Mak Marıy'm Alman propaıan· 
duını kolaylqtardıitndın dolayı 
kötülüyor. lzvHtiya f&zeteainin 
Mak Maray'ı demecine dair tef. 
ıiri •e Tu ajanıının, dikkati Sov· 
yet emeUeriadea bqka taraflara 
çekmek yolaoda l'Ö8twdiji acele 
ba ... etedeki Alman l'Öf'lllniln 
dotnılaiana yeni bir delildir. 

Sark Cephesinde Sigf rid Hattı 
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f ASRI slNHAADA İ Al sara; Si
1

~
0

~;asının 
i Su~7o BU AKŞAM ~;~na 1 
i iki büyük film birden i 
• 1 • • • : : • Melvyn Dorlas nükte ntşe ıııçarak e ! Looise Platt ile beraber yarattıkları İ ı 

i ASRi llR ADAM_ r 
i Filminde : Nihayet kendilerini aşkm ağlarına kaptlrdılar : 

: 2 : 
: Dünyan10 en büyük facia artisti John Barrymore rio : 
: - Evelyo Breot ile çevirdiği 1 

i Cani Doktor i 
• • 
·······················································ı 

Orman cevi rge müdürlüğünden : 
' . Orman Emvali Satış ilanı 

Mikdarı 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı 

M3 D Lira Kuruş 
Çam kereste 141 000 690 90 
1-Seyhon vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Kurtkulağı 

ormanından 141 M3 Çam miktarında kerestelik satışa 

çıkarılmıştır. 
2 - Satış 26/1/942 günü saat 15 de Seyhan orman da
iresinde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 90 

kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename proieleri Orman Umum 

Müdürlüğü Seyhan Orman Ç. Müd. ve Bahçe ·Orman B. 
Şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 82 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Satış 10/1/942 gününden 26/ l /942 gününe kadardır. 
8 - Satış bir sene müddetlidir. 1608 14-17-22-25 

: .................................................... , 

Görülmemiş Büyük Bir Muvaffaltiyatle Göıtermekde 
olduğa bugüne ladar görülen Mısır Filmlerinin 

en mükemmeli ve en güzeli 

J TUrkçe SözlU ve Arabce Şarkıh 

l_K_ız_ı_m_D_u_y_m_a_s_ın __ 
Hissi ve Müessir Mevzulu Büyük Film 

Halkımızın ba fevkalade rni'beti karş·snıda birkaç gün 
daha devam ed.,cej'ini müi ieleriz 

lLA VE TEN : Sinemanın İki Büyült Artisti 

CI •udette Colbert ~~ Charles Boyer 
İn Nefis ve Müşterek Temsilleri 

DU$1S PIIROVNA 
1 

Şen, Nükteli ve Çok Güzel Bir Komedi 

Gelecek Program 

Haftalardan Beri Sabırsızlıkla Beklenen, Sinemanın bir 
Eşini Daha Yaratmadığı Şaheserler Şaheseri 

•••••••••••••••••••• • • ••= Notrdamın Kamburu =•• 
• • TUrkçe Sözlil • • • • • • 

Adana As. dairesi satınalma komisyonundan 
1- 12-1-942 tarihinde kapah zarfla satın alınacağı ev

velce ilan edilen 20.000 kilo Sığır etine talip çtkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk teminat 950 
liradır. 

3 - İhalesi 30-1-942 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi hergün komisyoııda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen günde teklif mektuplarını ihale 

saatından bir saat evveline kadar komisyonda bulundurma· 

ları ilan olunur. ~ 
1603 14-17-22-29 İ lstanbuldan yeni gelen 1 

lı DoktoB
1
R

1
r..CM

1 
Sl.NllF. Mak ı --LU·T-FE-N: GÜNÜ NOT DEFTERlNIZE KAYIT EDiNiZ 

IY' J - 23 ikinci Kanun 942 Cuma GUnU Akşamı -

i Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü i Alsaray ve Tan Sinemalarında 
ı lstanbul Bahkh Hastanesi Doğum ı 
ı Dünya Klasiklerinin en Güzeli Viktor Hügo'nun ölmez şaheseri 

ve Kadın Klinlğl Sabık Şefi ı (Notre Dame de Paris] den iktibas edilen ve muazzam i Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane i Bir San' at Abidesi Olan 
ı karşısında ) 32 Nr. lı muayenehanesinde saat 3 ten 

ı sonra kabul eder. N İ d K b 
ı Çarşamba günleri fakirlere meccanen i o r amın am uru 
ı 1571 4 - 5 ı TÜRKÇE SÖZLÜ ...................................................... 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELE Rı 

MUstesne Fllmln ilk Şeref Gecesidir 
Kambur Kazimoda Rolünde Büyük Artist CHARLES LAUGTON 

DiKKAT : İlk gece için ALSARA YDA koltuklar ve 
localar satılmaktadır. İstical ediniz. Tel. No. 212 

22 Sonkinun 1942 

_JSTIKBALlN DALGALARI . . 

Atinin mütekamil ahizeleri Philips Laboratu• 
arlarında nüve halinde şimdiden hazırlanmak· 
tadır. Fabrikanın muazzam laboratuarlarında 
mütehassıs mühendislerden mürekl,ep bir 
hey'et yeni keşifler ve tekamüllerle me,gulclur. 
Yarının ahizesi şimdiden şekillendirilmektedir. 
Dünyanın eo büyük radyo f abrikalarİ ola~ 
Philips, radyo sahasında rehbcrlık vaıifcsini 

tam maoasile ifa etmektedir. 

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

RAŞIT ENER MÜESSESESi 
P. K. 20 Telefon : 117 

2 Şubat, 4Magıs,3Aiııstos.2/lcinciteırin tarihlerinde gapılır. 1 •• •• •• •• •• •• •:• •• •• •• •• •• •ı 
1942 iKRAMIYELERI--- = .DOKTOR = pıııııı:ııı:ıımııııııııııımmııı.ıımmmıııı 

1 R d . L k •ı DOKTOR 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

• . . ı van . o man ı ı Apdullah Erberk = Sınır - Kadın - le - Hastallklan = ı .Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaba 

3 " 
1000 ,, - 3000. ,, 

2 ,, . 750 ,, - 1500. ,, 
3 500 - 1500 

" 
,, ,, 

• .... H t' I k b I t ki d" • ı nesı Baştabipliğini yapmıştır. Her gUn ögleden sonra as a armı a u e me e ır • ı ş· d. b 1 k p k 8 k d 35 N • 
4 5 

d b k 1 ı ım ı ser est o ara amu orsası arşısın 8 o. 

10 ,, 250 " - 2500. " 40 
" 

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

• Cuma - Salı günleri saat - arasın a parasız a 1 ır. • ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarını 

"'----.....;.~---~-----------' • Yeni Adres: • ı kabul eder. 1583 3 - 15 

200 
il 25 ,, - 5000. ,, 

200 
" 

10 
" - 2000. ,, 

TUrklye ı, Bankasına pare yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmı, ve faiz almı9 olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 

• As/alt dörtgol ağzı Elektrik şirketi karşısı No. 265 • ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııS 
~ 1601 2 - 15 ~ 

·············=·············· ...... 
Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

DEMİR İŞ 
SAiM YALÇ_INER 

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Atelgesi Motörler Tamir 

Her nevi makinalara yedek parça, pik ve kızıl dökUm, soğuk 
sıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plinya if lerl, 
elektrlk kaynak ı,ıerlnl t•rninetll olarak yapmana pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ; ESKİ lST ASYON karıısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

1534 1-26 

1 Seyhan orman cevir-, 
oe müdürlüğünden : 

Karaisalı kazası dahilinde 
vakı Acemler belanı orma
nından 7868 kental çam en
kaz odunu 8·1-942 gününden 
itibaren 15 gün müddetle 
serbes satışa çlkanlmıştır. 

Taliplerin ihale günü o
lan 24-1·942 cumartesi günü 
saat 10 da orman çevirge 
müdürlüğünde müteşekkil ko
misyona müracaatları. 

. 1584 8-14-18-22 

imtiyaz Sahibi : Cavlt ORAL 
U. Ne,riyat MUdUrU : Avukat 
Rlfat YAVEROÔ.LU 

Buıldı§'ı Yer ı (BUGÜN) 

Matbaa11 - Adau 

Tan Sinemasında 
Bu Akşam 

Biiyük seri Filmlerin en heyecanlısı. Dehşet saçan teşkilat her 
s:ı.lıni.c;i seyredenleri heyecand:ı.n meraktan coşturac:ı.k 

Muazzam Film 

. 

ÖRÜMCEK ADAM 
36kısım büyük serial filmin hepsi birden 

DiKKAT: Sinema saat tam 8.15 başlar 

Pek Yakında Pek Yakında 

J Türkçe Sözlü Büyük Şark Filmi 1 

Zel·Oğfu Rüstem 


