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Halkevlerinin açılışının 10 uncu yıldöaüoali 

katlama töreni bugün C. H. P. Genel sekreteri 
doktor Fikri Tozer'in Ankara halkevinde söyle· 
yeceği bir nutukla başlayacaktır. Evvelcede yaz· 
dığımız gibi, 383 balkevine yeniden 3 halkevi 
ve 198 halk oduına 22 halk odası daha katıla· 

[ Devamı ikincide J 
Adana Halkevinin dııardan görünüşü 

Hadiseler 
karşısında 

Yazan : CAViT ORAL 

Kış başladığı zaman harbin 
de yavaşlıyacağı ve ağırla· 

şacaiı tahmijl edilmişti. Halbuki 
muharebe ne şark cephesinde dur· 
do ve kış ne de yeni cephelerin 
açılmasına mani olabildi. Doğu cep 
besinde muharebe yaz aylarında 
olduj'u kadar şiddetli ve kanlı 
devam etmediyse de harekat, ta· 
arraz, kanlı çarpışmalar biç eksil· 
medi. Mütoarrız vaziyete geçmiş 
olan Raslar uıütewadlyea Alman 
hatlarına hücumlarda bulundular. 
Müdafaa vaziyetine rirmiı olan 
Almanlar da tutunmak istedikleri 
hatlarda müdafaalarını takviye et· 
tiler. Oota'da, ktfın en müthiş •0 • 

;aklarında bile devam e_den_ ~a ~a~ 
reket harbinin bugünku gorunuşu 
Almanların biraz çekilmiş ve Rus· 
ların biraz. ilerlemiş olmaları mer
kezindedir. Fakat hakikatte büyük 
bir strateii deiitikliği de vukabul· 
mamııtır. Çünkü ne Lenina-rat 
kurtarılmş,ne Kırım Almanların elin 

d • alınabilmi~tir. Ruslar yal. 
en rerı d 

n ke:ı mıntakasıoda ol ukça 
ız mer 1 b'I . 1 "ıl 1 • muvaffak o a ı mıı er-er emere . 

d" F k t Dog· u cepbesınde harp 
ır. a a . b' 

l ·ı · gerı ır duruma bu suret e ı erı 
hareket harbi şeklinde devam 
ederken Uzak Doğu'da çok büyük 
hidisele~ ideta bir sürpriz halinde, 
cereyan etmiıtir. 

Görünüıe r öre Demokrasilerin 
hiç:ummadıklari beklemedikleri bir 
zamanda bir baskınla bu harbe ka· 
rııan Japonlar• hakiki bir yıldırım 
harbi yapmışlardır. zayıf ciemok· 
rasi kuvvetlerine karşı evveli Fili· 
pinlerde] başlayan bu taarruz Sin· 
kapuran sükutile Pasifikde oldukça 
bilyilk bir mavaffakiyet temin et· 
nı' r ş lf ır. imdi Japonlar ne yapacak· 
lar? Aceb B' . a ırır.anyayı ele geçıre 
cekler ve H' d' . • - _ ın ıslan üzerıne mı 
Yuruyecekl b ı. . •r, yokaa ilkbaharda aş· 
arY•c~rı tahınio •dilen Alman ta· 

l'll:ı:ıle birl"kt R 
taa'l'llad 1 e uıyaya karşı bir 
nilz beUia 1111 bulunacaklar? He· 

de"'ld' şark c.,._ rı ır. Fakat gerek 
ve r•r•k·~· rerek uzak şarkta 
jektif ır6.a.-~•da hadiselerin ob· 
bugün için n. harp daramanan 
madıiını röst:::aailer lehine ol· 

lnrilterenin L~•cdir. 
... A ·L ~be L_ 

gır111, merııı;anın betk -zırlıksız 

mile harbin dııında ~ lenaa· 
biç bir devletin kendisine Caia •• 

cesaretini rösteremiyeceti ':!:"'k 
tile hiç hazırlanmamış olması M":- · 
•er devletlerine büyük bir' f •b· 
ver · · ş ırsat 
bu ~ıştır. imdi Mıhver devletleri 

f ırsattan ne zamana kadar . t ' 
•de d ıı ı. 
aatı. • eceklerdir. Ve yine bu fır-
lak' :aarrazlarıoı nerelere k d Öne': et~rebllecelderdir, bu~ı:; 
llt ... ~ rorGlmesi ve aöyienmeal 

~~'erdir. 
"-okrat .. .W. 

Rlrom muhakemesi 

Gam len 
susuyor 

General hiç bir suale 
cevap vermiyecek 

Ankara 21 ( Radyo gazetesi ) 
- Riyom'da Fransız Nazırlarının 

muhakemesine devam edilmiştir . 
Muhakemenin garip tarafı, !'labık 
başlı.umandan General ~amlen'in 

aizını açmak kararını vermit ol· 
maaıdır. General hiç b 1 r •Öyle-

miyecetini ve biç bir ı•y ıaale 
cevap vermiyecetini ifade etmiftlr. 

Diier taraftan ~ıki Franaız 
başvekillerinden Daladye ve Blum, 

bozrandan Gamlen'in mesai olda
ğuna söylemektedirler. Suçlulara 

göre, muhakeme ciddi detil, maı
karalıktır • Daladye mahkemede 
şanları söylemiıtir: 

« - Bu muhakeme Almanya
nın tazyiki altında başlamııtır. Al 

manya, harbin mesoliyetini üzerin· 
den atmak istiyor. Ben mesai ad· 
dedilirsem Almanya mesaliyetten 
kurtalmaş olacaktır.• 

Alman gazeteleri « muhakeme 
Daledye'nin Fransayı niçin harbe 

sürükledii'ini, ve loıiltere ile Fran· 
sanın mukadderatını niçin birleş· 

tirdiiini meydana çıkarmalıdır. • 
Diyorlar. 

boyanatlarına bakarak onların ha· 
:ıırlıklarını ancak 43 senesinde 
tamamlayacakları ıöı önünde tu· 
tulursa, önümüzdeki senede bazı 
mıntakalarda harbin mihver lehine 
gelişmesi çok mubtem~ldir. ~akat 
hadiselerin akışı ba gelışmelerıo de 
harbin bitectğine dair bize biç 
bir işaaret vermemektedir: Çü?kü 
henüz tehlikeli anlar reçırmesıoe, 
bilhassa uzak şarkta mühim strate
jik ehemmiyeti olan . üsler kay~et-

esine rağmen lngıltere maglup 
:ımamıştır. Yüz otuz beş milyon· 
lok ve dünyanm en kudretli ~ir 
endüstri memleketi olan Amerıka 
ise harbe fiili olarak yeni yeni 
karıımaia başlamııtır. Şu halde 
42 sensi de bize kati neticeyi röı· 
termeyecektir. ÇünlLil kati neticeyi 
görmek ancak mihver devletleriyle 
demokrat devletlerin do;rudan 
doğruya karşılaşmaları ve araların· 
da vaku bulacak büyük muharebe 
ile mümkün olacaktır. Fakat bu 
muharebenin vuku bulması için 
ne mihver devletleri teferruat har• 
binden kurtulmuş ve ne de demok
' .. iler harp hazırlıklarını ikmal 
eclebilmiılerdir. Bunun için ej'er 43 
••nesinde bir salb sürpriziyle kar
t1latmıyacak olursak bu barbin~cer· 
Y•nı ve neticesi hakkında ancak 
43 •eneıinden sonra hüküaı vere
bU. .. k •uiydi •itle edebilecejis 

l Ruzvelt 
bugün mühim 
bir nutuk 
verecek 

Amerikada 26 
... p .. 

harp gemisinin 
intasıua b 1 r· 
den ba9landt 

Aakara 21(Radyo a-azeteai) -
lna-iliz kabinesindeki deiitiklik, 
dünya basın ve radyolarında &'Ü· 
nün en önemli meselesi olmaıtar. 

Amerika gazetelerinin ba deiifik· 
liii iyi karııladıiı aolqılıyor.Ame
rikalıların lngiliz : kabinesi hakkın• 
daki baılıca il~lerl Çörçlldir. Çör· 
çilin Başvekil olarak kalmasından 

memnun olacaklarını gizlememek· 
tedlrler. 

Mihver basını, Stafo,r Krips'in 
kabineye rirmesi üzerinde dur
maktadır. Alman radyosu bu hu · 
sasta ıanları söyle.aiştir: 

«Krips, mühür Lordluiana 
ve Avam Kamarası liderlij'İne ta 
yin edilmiştir. Böylece Çörçil, Av· 
rupayı ve Sovyellere komıa olan 
devletleri Raıya'ya teslim eden 
bir adama lorilterenin dahili siya· 
selini teslim etmiş bulunuyor.» 

ltalyan basını, Kripı'in kabi
neye girmesini, lnrilterenin bolşe· 
vikliie bir adım daha yaklaıtıiına 
en iyi misal diye göstermektedir. 
ltalyanlar, Krips'in Moıkova elçi· 
lijindeo niçin ayrıldıiının şimdi 

anlqıldıiını, Çörçilin kabinesinde 
artık bolşevilderin en çok itimad 
ettiii bir adamın bulondaj'aoa 
bildirmektedirler. 

Londradan haber verildiiine 
röre, Lord Biverbrak, iatihaal işleri 
üzerinde rörüımek makaadile Ame
rikayı gitmeğe hazırlanmaktadır. 

Amerika istihsal nazırı Harri. 
man, Amerika sanayi veriminin 
reniş nisbette artmakta olduğunu, 
otomobil sanayiinin harp istihsaline 
tahsis edildi(ini söylemiftir. Nazı· 
ra röre, Amerikada otomobil sa· 
nayii reçen sene 3 milyondan fazla 
otomobil vermiıtir. Almanyanın 

bir sene de imal ettiii otomobili 
Amerika 26 ründe imal etmekte· 
dir. Amerikanın yalnız bir şehrin· 
de, bqtün dünyanın imal ettij'i 
otomobilden faz.la otomobil yapıl
maktadır. 

Diier taraftan, son bir ay zar· 
fanda Amerikada 26 harp remiıi 
infasına baılandıiı bildirilmekt .. 
dir. 

Japonya 
Hindistan' a 
taarruz 
edecek 

750 milyon Asyall 
J•pon l•tllasln• k•rtı 
koymal• haz1rlanıyor 

Ankara: 21 [Radyo razetesi] -
Japonya, bütün kuvvetiyle Birman• 
ya ve Hindi.tan üzerine yüklenmek 
üzeredir. Gelecek rünlerde Japon· ... 
ların Hindiatada kartı büyük bir 

Mersinde dünk 
müsabakalar 

Hatay, Seyhan, Konya ve lçel bölgeleri avcı ve atıcılanma ittirakile 
dün Mersine avcılık ve atıcılık teıvik mllıabakaları yapıldı. AbaaD H• 
ticeler ıudur: 

50 Metreden müteharrik kaaıuı;a 22 çapında tilfekle tek k•'fllD 
atııında takım itibarile Menin birinci, Adana ikinci, Konya tiçlocL 

30 metreden mlitebarrik kasnaia çifte il• atqta Konya birinci, 
Mersin ikinci, Adana üçüncü. 

50 metreden mütebanik kaınaia mavzerle atqta Menin blriacl, 
Adaoa ikinci, Konya üçüncü. 

100 Metreden aabit domuza kartunla atııta Adana biriacl, 
ikinci, Konya ilçilacll. 

taarruza ••çmeleri beklenebilir. ı 80 Metreden mllteharrik domaaa luıl'faala •btta Adana 
Bu tauru ne._ticeıiqde .lk-1111!1! 1 ~,..~ U.eia lthol ıl••tlaN... 

ya'aın itral edileceginl aalamq 
olacaklar ki lnrilizler meıhur Bir· 

manya yolandan bqka llç yolan da· Ruay•d• h•rp 

~:11a:9~~~~ır:bildirllliflerdir. Ba Her iki taraf fa mUhim 
barp mavaffaldyetlerlne dair bllla
ço, Kml ordanaa kandat yıl 6 

1 
- EtY'a ve malzeme Bombay· mu· vaffakı•yetler 

dın Kalküta'ya ıimendöferle nak- • 

kazandı 

nBmll olan pazart•i wGnll fevlra
lide bir reımi tebUtle ilU edile
cektir. 

Ôte taraftan Almanlar ela fev. 
kallde bir tebliil• cephenin -· 
kez keıiminde çok bilyiik mmvaf• 
fakiyet kuaumq oldaklarıaı bu. 
dirmiılerdir. Alman zırhlı kıtalan 
dört hafta ailren fiddetll çarp11· 
malardan ıoara bir Sovyet orda• 
sunan milhim bir kıamını çeviN
rek imha etmiftir. Ba çarpıfJDa
larda 5000 Raı •ir ebamq, Sov• 
yetlere 27000ölü verdlrilmiftir. 181 
tank, 615 top, 1150 havan topa 
ve makineli tüfek, bilyllk aayacla 
başkaca harp malz.emeıi iitiDul 
edilmiştir. 

ledilecek, oradan fİmale doj'l'u 
dailık Auam topraklarından Çine 
rötilrillecektir. 

2 - Kalküta'dan Çine hava 
yola. 

3 - lraa ve Ruıya üzerinden 
Çine doiru giden yol. 

Kalkftta • Assam >·olunun Bir

manya yolandan iyi olduiu haber 
verilmektedir. 

Mareşal Çan • Kay • Ştıkle Hind 
liderleri arasındaki temaslar müs· 
bet netice vermiştir. Hind liderleri
nin ileri relenlerinden Nehra be· 
yanatta bulunarak, mensup olduğa 
cemiyetin Nazi ve Fa$ist aleyhtar
lıianı harpten önce ifade etmiı 
bulundupnu, Hindlilerin hiç bir 

zaman emperyalistliğln en kötüsü 

olan Japon emperyalİ2.mini kabul 
edemiyeceklerini söylemiştir. 

Lider, Hindistanla Çin arasında 
bir iıbirliğinin ötedeoberi Hindli

lerin en samimi arzusunu teşkil 
ettliiai ilive eylemiştir. 

Çan • Kay • Şek'in ziyareti, e
hemmiyetli bir dönüm noktası ola
cak ribi görünüyor. 400 milyon 
Hindli ile 350 milyon Çinlinin el 
birliii Japonları düıündürH ge
rektir. 

Zonguldak ve 
k•r•erl vallllklerl 
Ankara 21 ( Hususi ) - Zon

ruldak valiıi Cavit Ünver Kayseri 
valiliğine, Kayserivaliıi Halid Ak

soy Zonguldak valiliiine tayin edil 
miştir. 

harp istihsalitı hakkında etraflı 
malllmat veren bir nutak söyleye· 
cektir. Nutuk, her tarafta ila-i ile 
beklenmektedir. 

Mihver kaynakları Amerikaa 
sadayii veriminin bilyilklOiiinO k&· 
bul etmekle beraber, hazırlıklar 
tamamlanıncaya kadar Amerika 
ve lnptereaia Avrapa ve A.ya-

• 

Ankara, 21 (Radyo gezeteai) -
Rasya harbine dair welen ha· 
berler lıer iki tarafın bir takım 
büyük muvaffakiyetler kazandıtını 
bildirmektedir. Sovyet ve ln~liz 
kaynaklarına röre, cephenin cenap 
ve merkez kesiml•rinde, Lenin· 
ırad bölresinde mühim muvaffa. 
kiyetler kaıanalmıt. Almanlara İn· 
san ve malzeme bakımından aiır 
kakıblar verdirilmiftir. Sovyetler 
nereleri iıgal ettiklerini bildirme
miılerdir. Anlaııldıjına röre, son 

Şundan Bundan 

Bizi öğrenmek istiyenlere 
Meraklı bazı okuyucularımızdan mektup alıyoru. Ba mektuplarda 

gazetemizin «Bin imzaıiyle c Şandan s.-... » bqbj1 albacla 
çıkan yazıların kim tarafından yuıldıiı ,,. kime alt oldaju IOnlimJOI'• 
Bu yazıların birkaç ay evvelisine kadar «R_..,. lltaaauda fıkra ,.... 
« Z. Sun • arkadaşla bir ilgisi olap ol..adJil öjnailmek lateaiUJOI'. U.. 
rak bu ya ne diyeceksiniz!... Fakat fena bir ,., de deiU ha- Çilakl 
merak etmek dikkatlı olmak demektir. Dikkati& inaaaa bayatta ea çok 
lizım olan bir ba11a dır. Amma _.....,. da ha~atta ıa clarbUD ... li k .. 
dilerine düstur yapmlflardır. c o ... aaı J9 barını sorma • • Hakikatt. 
ise bu biç de dojra birıey d.,Udfr· iyi, eof u, leueti filtel, tadı b0ta 
fiden bir üzümü yerken ODDD p.,.de yetiftijinf, banfi batın Gzilmll ole 
dutunu merak edip ıo~•=•k. D• bileyim ben inaaaa biru ela tabaf ,a. 
- Lt d' B .ftLI "" 11k vey• da aruıra kendi •uet..U.de fıL--runme" e ır. anan •·"" • .... 

b. bibiai 6j,_ .. k, . tanımak elbette baldı bir merak '·ldlr 
ır yazının sa ti kili'". L~- I "9 • 

Okumak ta tıpkı bir ti~ ~a •• ııne ~er. naan nuıl ki bir Afara 
. Li • 1 ok•-" tiryakı1111 de olabilir. Tütünün iyiaini .__ 
tırya .. 11 o ana. b' . L' 'bi L• -Y-ı OD• 
zavkle ve ila__.. içen ır tırya .. ı ~ ' ta."'P ettiii bir rueteniD bit 
f kr ılltaJ1811• n ya da bir bqmakaleııoi bir ti-aki ibtiruı la L 
1 a LI d d "'ldir K L -ı ., o .... 

_.. e•aıuııı a u erı • o-.aıu güzel dumanı bo' Lili L-
yan ı~ ti '-' . • b L ' 't " .,.,.. 
bil' .,..,., ryaıı;ısme aa11l ir zev.. verir1e, oynak. kıvrak bir ifade t....ı 
sa da opyacuınna o kadar ze~kli relir. Bu diifüncelerle Biz•i -ak 
eden oku!ocolarımı~ bak verıyoruz. Hatti kendi fazetelertne karta iMi 
alakayı roıterdllden i~in memnun da olayoruz. Ve ba •••n • ıllr 
onlara kendimizi tanıtmaktan 9eklnmiyonaz.

1 

İşte Biz biziz, V • blzim bla oWa.,.__ WllU. lrıılıı• 
ia,u.la ohuchtıDI da ..,.... 8'~ 
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2 BUGON 22 Şubat 1942 

1 A$1kell"ô MeseOeOcsll" 1 

Japonya Hind 
denizini kontrolüne 
almak ist igor 

Japonyanıo ileri hareketi ve ka· le Şimali Afrika kuvvetlerine gi· 
zancı dünyanın en marakh bir den lnriliz ve Amerikan yardımı· 

meselesi halini almıştır. inanılmaya• nı kesmek. 3500 mil ötedeki Bas 
cak mesafeler dahilinde inanılmı· ra lo:örfeıtine ulaşarak Almanya ile 
yacak genişlikte yerleri işral edip işbirliii yapmak istiyor. Maddeten 
duruyor. Bir zaman Uzak Dorunun buna imklin var mıdır diye akla 
bir köşesine sıkışıp kalmış olan bu gelebilir. 
memleket Singapurun alınmasından Bu rakamlar karşısında bili 
sonra Hind de • - --· bütün hızile iler· 
nizine yayılacak Kızıldenlz yollyle tlmal lemeie çalışan Ja· 
ve çok ıürmiyen Afrika kuvvetlerine gl- ponların he~apsız 
bir zaman zarfın· den lngiliz ve Amerikan hareket etmekte 
da da deniıt kuv- yardımını kesmek; Bas- oldukları akla gel 
vetlerile Arabls- ra körfezine uıa,arak mesin. Vakıa bu 
tan yarımadaıınıo AI m 8 n y 8 ile l•blrliğl sahalar bu kadar 
Cenubuna, Basra mua:ızamdır v e 
körfezine, Kızıl • yapmak J a P on Y 8 n ın bu reoişleme akıl 
denizin boğazıoa e •• ~ h e d e ! i d 1 r almayacak kadar 

kadar gelecek ve Avrupadald mib· büyüktür amma, bu saydığımız 

ver ortaklarile temas arayacaktır. yerlerde Japonyaya karşı duracak 
Binaenaleyh burün içio Japonya kuvvet gene tuavvnr edilemiyecek 
meselesi artık dünyayı yakından kadar küçüktür. Buralar boştur ve 
alakalandıran bir mesele olmuştur. boşlukta yayılmak ne füç, ne de 
Onun hakkındaki az malOmatımızı tehlikelidir. 
gittikçe çoialtmak, göz önünde Uzak Şarktaki kuvvetleri yu· 
tuttum hedefleri ve maksadları varlarak olarak röz önüne getire· 
gittikçe daha iyi tanımak lizım rel- lim : Birmanyadaki kuvvet de da· 
mektedit. bil Britanya kuvveti yuvarlak ola-

Bu meselelerin başında herke· rak 100,000, Filipinlerde\d Ameri· 
sin aklına şu sual relmektedir : kan kuvveti 32,000 (mahiyeti meş· 
Japonya çok açılmıyor mu? Bu ka· kOk ve silah altına alındıkları çok 
dar geniş sabalara yayılmak biuat şüpheli 100,000 yerli ihtiyatı say-
Japonya için bir tehlike dei'il mİ· mıyorum ), Felemenk Hindistanı 
dir? Nasıl oluyorda hesaplı oldu- 30,000 ( borada da gene 100,000 
ğundan şüphe olroıyan bu memle· kişilik yerli ihtiyatları hesaba kat· 
ketin adamlan, Anrlo - Sakson· mıyoram ). O halde füvenilebilir 
lar ribi çokluk \le zengin memle· kuvvet 100,000. Japonyanıo bu sa· 
ketler karşısıoda korkmadan bu baya yıiabileceti kuvvet ise en 
kadar yayılabiliyorlar? Bu yazımız az 1,5 - 2 milyon. Şimdi mesele 
la bu suallerin cevaplarını verme• nin sırrını ve sebebini daha esaslı 
ğe ui'raşacağız. olarak anlayabiliriz. Hava ve deniz 

Japon yayıhşmı~ kuvvetlerindeki nisbetin galiba bun· 
_ dan fazla oldui'unu da hesap ede· 

rakamlarl& ifadesi biliriz. 

Fılbakika Japoob.r çok dağılmak 
ta ve çok yayılmaktadır. Bunu 

daha iyi anlamak için işi rakamlar 
la ifade edelim: Tokyodan Siora· 
para kadar olan mesafe 3000 mil. 
Havay adalarıoa kadar 4000 mil, 
Avustralyaya kadar 3100 mildir. 
Yani Japon deniz kuvvetleri kutru 
takriben 7000 mil (12000 kilomet
re) olan bir daire dahiline dağıl
dıkları gibi, kara ka•vetleri de 
ana vatandan 3000 mil (5400 kilo· 
metre) ötelerde hareket yapmak· 
tadırlar. harekat aahasınao cephesi 
(Sinrapurdao Yeni lrlanda adasına 
kadar) dıı takriben 5000 kilomet
redir. 

Daha birinci safhada işgal edi· 
ı,,n yerlerin genişliği ve ııofoıo 
hakkında da biraz: malamat vere
yim: 

kilometre Nüfusu 
murabbaı 

İngiliz: Borneoıu 180,000 900,000 
Malezya yarımada11135000 4800000 
Filipinler 296000 13300000 
Felemenk Hindis· 1772000 19000000 
tanı (Cava hariç) 

Beyaz efendi yerine 
efendi! 

Sarı 

J aponyanıo serbea genişlemesin· 
de ve hiçbir çekingenlik gÖ!I· 

termemesindeki diğer bir sebep de 
şudur : Bu sahadaki memleket hep 
müstemlekedir. Yani ahali bir efen· 
diye itaate alışmış ve hatti lüz:u· 
muna kani bulunmuştur. Binaena
leyh nüfusları milyonlara baliğ olan 
bn memleketleri Japonya işgal et· 
tiii zaman, buralarda kendisine 
karşı halkın bir mukavemeti mev· 
znubahis deiildir. 

Giden beyaz efendinin yerine 
halkıo hiç değilse vücutça ve si· 
maca kendisine benziyen başka bir 
efendi gelmiştir. Yerli ahali neden 
isyan etsin veya yeni gelene karşı 
koysun? .. Binaenaleyh Japonya iş. 
ral sı.halarındıı da ayrıca büyük 
kıtalar bulundurmak zorunda de
ğildir (Avropadaki ınedeni memle· 
ketleri işgal eden Almanyanıo va· 
ziyeti bu bakımdan daha güçtür}. 
Binaenaleyh işgal adeden üstünlü · 
ğ'ü dolayısile kolay oluyor ve iş-

2951 kadın 
milyoner 

Amerikada, 1940 senesi ver. 
fİ bültenlerine göre, 3951 kadın 
milyoner vardır. Erkek milyoner· 
lerin aayııı 1998 dir • 2951 
kadın milyonerden 410 unun 20 
milyon dolardan f a z l a parası 

vardır. En zenrin kadın ma • 
dam Burland'dır, ıerveti 200 mil· 
yon dolardır. Bundan sonra ma· 
dam Vanderbilt, Gven, Morran, 
Carnegie gelir. 

Amerika da kadın milyonerle · 
rin erkekten fazla olması, erkek 
lerin yorularak ekseriya 50 ya· 
şından evvel ölmelerinden ileri 
reliyor. Bunların paraları karıla· 
rına kalmaktadır. Bu yüzden ica
dın milyonerlerin çoiu duldur. 

Amerikadaki milyoner kadın
lardan çoiu rençtir. içlerinde 25 
yaşında olanlar da vardır. Koca
larıodan milyonlara viriı olan 
renç kadınların yaşlı milyonerler· 
le evlenerek bunlardan da büyük 
miraH kondukları sık ıık görülü· 
yor. Ekıeriyetle bu yaşlılar ilk 
kocanın doıtlarıdır. Maamafih ilk 
kocanın bıraktıiı milyonları kifi 
rörerek rençlorle evlenenler de 
vardır. Bunlardan biri reçenlerde 
fakir, fakat namuslu bir gençle 
evlenmiş ve büsbütün yeni bir 
bayat yaşamağa başlamıştır. 

• 
Amerikada 1 Son zamanlar. 
puro modası da Amerikada 

büyük puro si-
gara11 içmek moda olmuştur. Bir 
çok ıigara, batta pipo tiryakileri 
bunları bırakıp puro içmeie baş· 
lamıştır. Bu rai'bet, lnriliz: Baş 
vekili B. Churchill'in Amerikaya 
yaptığı son aeyyabatin bir netice· 
sidir • 

B. Cburcbill müthiş puro me· 
raldıııdır. Bu kalın sigaralar be 
men hemen aizıodan hiç düş:nez. 
lngiliz baş vekilini çok ıeven Ame· 
rikalılar onu taklit etmeie başla· 
mışlardır. 

Fakat işin garibi, Amerika 
kadınlarının da puroya rağbet et
meleridir. Amerika kadınları dün· 
yanın en çok sirara içen icadın· 
larıdır. Sokakta erkekler gibi si. 

fara içen genç kadınlara sık sık 
tesadüf edilir. 

Şimdi banlar sigarayı bırakıp 
puro içı:aeie başlamışlardır. Bir 
razeteci merale ederek bunun se· 
bebini araştırmış ve şu neticeye 
varmıştır: Puro erkeklere karşı 
evin cazibesini arttırıyormuş. Pa. 
ro içen erkekler akşam eve rel
dikleri zaman alıştıkları kokuya 
doyunca revşiyorlar ve evden 
çıkmak istemiyorlarmış 1 

galden sonra halkın mukavemeti 
düşünülmediii için buraların maha
fazas& daha emin bulunuyor.Bu şe 
kil altında Japonya neden ya yılına· 
sın? .. 

(Devamı Gçtiactide) 

Halkevliler Bayramı 
Fikri Tuzer töreni 
bir nutukla açacak 

( Bqtarah birincide ) 

caktır. 
Halkevlerinin yıldönümü mü· 

nasebetilo Ankarada üç sergi ha
zırlanmıştır. Bunların birinde, umu· 
mi çalışmaları rösteren güzel gra· 
fikler, fotoğraflar; yaptırılmış ve 
yaptırılmakta olan halkevleri bina· 
larınıo maketleri, fotoirafları,plin· 
ları, halltevlerinin çıkarmış olduiu 
yüzlerce kitap teşhir olunacaktır. 

Sergi evi binaaında, kırk res. 
samın kırk vilayette dört aenede 
yaptıkları 400 reıim ve halkevleri· 
nin fotoğraf ve resimlerinden iba· 
ret bir sergi hazırlanmıştır. 

Belediyeler bankaaı altındaki 
halkevi resim galerisinde de halı, 
kilim, çini, teyini reıim ve mioyatör 
lerden müteşekkil folklor sergisi 
aç1lacaktır. 

Şehrimizde yapılacak tören 
Şehrimiz halkevi reisliii de, 

yıldönümünü kutlama için bir proi· 
ram hazırlamıştır. Bu proğram mu· 
cebince, borün saat 14,50 de ku 
romlar, davetliler, okullu halkevi 
binaaı önünde toplanacaklardır.sa · 
at 15 e bir iki dakika kala ev 
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• Urfa mebuıo Refet Ülren 
ile yeieni Zeki Ülgen haklarındaki 
dava dosyası asliye mahkemesin
den aiır cezaya rönderilmiştir.~1· 
dıiımı.z malOmata göre, Refet Ul
genin muhakemesine 25 şubat çar
şamba rünü saat 9,30 da Ankara 
aiır ceza mahkemesinde başlana· 
caktır. 

• Türk hukuk kurumu Türk 
ve ecnebi hukuk kitaplarını ve 
eski ilamları tetkik ederek 3000 
kelimelik bir hukuk lOrati hazırla
maya karar vermiştir. Bu iş için 
seçilen heyette latanbul Üniversİ· 
teai profesörlerinden Ebül'uli, Tem· 
yiz mahkemesi reislerinden Ali 
Berki, Fuat HulOsi, Ankara Hukuk 
Fakültesi Dekanı Esat Arsebük, 
profesör Muıtafa Reşit, Hukuk Ku. 
rumu reiıi Refik ince, Hazım Atıf 
Kuyut'ak ve profesör Nihat Erim 
bulunmaktadır. 

.Türk Macar 941 tarihli tica
ret anlaşmasına bağlı demir ve çe 
lilc mamulatı kontenjanları haricin· 
de olarak Macariıtandan alınacak 

çelik mamullerine mukabil verile
cek çelik, demir ve bakırlar bak
kıoda Hariciye Vekiletimiz:le Ma. 
car elçiliii arasında notalar teati 
edilerek bir anlaşmaya varılmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, evsafı Sümer• 
bank ile alakadar ihracatçı Macar 

bandosunun çalllcaiı istiklal marşı· 
ile tören başlıyacaktır. Tam saat 
15 de doktor Fikri Tuzer tarafın
dan verilecek nutuk radyoda din. 
lenilecek, bunu müteakip halkevi 
reisi doktor izzet Bilger halkevi 
çalışmaaı etrafıoda bir konuşma 
yapacaktır. 

Bundan sonra halkevi ta:-afın. 

dan ba.ıırlanao çelenk, balkevi 
bandosu önde olduğa halde Ata· 
türle parkına götürülecek ve tören 
le anıta konulacaktır. 

Saat 17 den itibaren ve gece 
halkevinde hoparlörlerle radyo ve 
müzik neşriyatı yapılacaktır. 

Dün geceki balo 
Yıldönümü münasebetile dün 

gece halkevi salonlarında bir balo 
verilmiştir. Sabaha kadar büyük 
bir neşe ve samimiyet içinde 
devam eden balo, yılın en kibar, 
en parlak toplantı11 olmuştur. 

Konferans 
Yarın saat 20, 30 da halkevi 

salonunda, halk edebiyatı mevzulu 
bir konferans ve halle türkülerile 
bir konser verilecektir. 

firmaları arasıoda tayin olunacak 
20,000 ton çelik mamulatı Ma· 
caristandan yurdumuza sokulacak 
ve buna makabil 15 bin ton blok 
çelik 20 bin ton döküm demir ve 
250 ton bakır Macaristana ihraç 
edilecektir. 

.Ticaret, Münakalat, Nafia, 
Gümrük ve lnhiıarlar Vekaletleri 
arasıodaki işbirliii neticesi olarak 
nakliye işlerimiz ve bilhassa cenup 
limanlarımızdaki yükleme ve bo. 
şaltma işlerimiz gittikçe daha mun· 
tazam ve süratli bir hale getiril· 
mektedir. Bu inkişaf, son zaman• 
larda, lskenderun limanında mühim 
mikyasta artmıştır. Bir kaç ay ev
vel lskenderunda ıünde ancak 700 
tonu bulan umum yükleme işleri 

son rünlerde 2000 tona varmıştır. 
Hilen lıkenderun limanında 

ecnebi memleketlerden relen va· 
· porlardan boşaltılan eşyanın mik
tarı ayda 10000 tonu bulmaktadır. 
Bu limanda yapılmakta olan ve 
çok yakında biteceği umulan eski 
rıhtıma ili ve edilecek fenni tesisat 
bittiii zaman, boşaltma miktarı ay 
da 30 bin tonu bulacaktır. isken· 
derun ve Mersin limanlarıoın bazı 
müşküllerin iıtalesi maksadiyle Do· 
nizyollara idareıinden alınarak De 
miryolları Umum Müdürlüğüne bağ 
lanmaaı çok muhtemel &"Örülmek. 
tedir. Son rüıılordo cenup liman. 
larımıza ecnebi memleketlerden 
mühim miktarda ithalat eşyası gel
mekte ve bunlar istihlak mıntaka· 
larma sovkedilmelctedir. Münaka-

l 
Lig maçları 

Bugün sona 
eriyor 

18~ ugün öğleden sonra Şehir 
Stadyomunda 1941-1942 

Lig maçlarının son iki karşılaşmaaı, 
Demirspor • Adana Gençlik kulü· 
bü, Milli Mensucat. Ceyhan ara•ın· 
da oynanacaktır. Bu maçların neti· 
cesinde Bölre Lir şampiyona taay· 
yün edecek ... 

Bu iki kartılaşmada alınacak 
netice, Şampiyonluk için uiraşan 
Milli Mensucatla Demiraporıın pu· 
vanlarını ve rol avarailarına tesir 
ederek asıl neticeyi doj'uracaktır. 

Biz burün alınacak neticenin 
daha ziyade Milli Menıocat lehine 
olacaj'ıoı ümit etmekteyiz. Zaten 
gol avarajını lehine çevirmiş olan 
Milli Mensucat takımıoın, geçen 
haf ta Demi raporu ağır bir mail O• 
biyete uiratan kuvvetli kadrosuyla 
çıkacafını ve zaif Ceyhan takımına 
karıı fazla rol çıkararak oyunu 
kazanacağını düşünüyor. 

ikinci maça relince; Demirspo· 
run bugün lı..arşılaşmak mecburiye• 
tinde kaldıtı Adana Gençlik kulü· 
bü takımıoın kuvvetli bir kadrosu 
vardır ve maçın neticesini şirndi· 
den kestirmeie imkan yoktur. 

Demirsporun Şampiyonloiu ka· 
zanabilmesi için Gençlik kulübüne 
fazla gol atması ve hiç gol yeme· 
meıi lizımgeldiii düşünülürse, bu 
maçların neticesinde Milli Memıu• 
cat Gençlik kulübünün 1941 . 1942 
Lir Şampiyonluiuna daha kuvvetli 
namzed olduf"unu söyliyebiliriz. 

Sporcu 

Devlet Demir yollarınd• 
zam gören tarifeler 

Ankara 21 (Hususi) - Dev· 
let Demir yollarında taze,yaş mey· 

ve ve ıebzelerle et, süt, yoğurt, 
kesilmiş kömes hayvanları ve taze 
balık nakliyatına ait tarifelerde de 
deiişildik yapılarak bazı kısımlara 
bir miktar zam yapılmış ve bu ta· 
rifenin de tatbikine reçilmiştir. 

Diğer taraftan deni2 yollarının 
yolcu ve eşya tarifelerinde de ba· 
zı zamlar ve deiişikler yapılması 
etrafında incelemelerde bulunuldu· 
ğo haber verilmektedir. 

Şehrimiz, içme suyuna 
yakında kavu,acak 
Öğrendiğimize göre, Ankaradl 

bulunan belediye reisimiz B. Kaııısl 
Ener, şehrimizin içme suyu tesisa• 
ta ve bunlar için lazım olan tuluoı' 
baları temin etmiştir, 

lit Vekaleti nakliyatta 
sürat ve kolaylıiı temin 
Jı tedbirler almıştır. 

her türlO 
eden esas· 

Binaenaleyh d a h a şimdiden 
2.350,000 kilometre murabbaı ara
zi, 38 milyon insan. Yani Türkiye-

· [=1 P=O=lis~RO=ID=a=m=:=63~~D=b=•~R=T=L~E=R~K~U=L=O~e=o=· ç-~-·~c~~~~], 
Dejardo soiuk bir reveranı yapmak· - Evet, ama, mecburum. Mümkün görünen Krovter : 

mizin ilç misli arazi, iki misli insan 

Japonların hedef tuttukları 4o mil· 
yon nüfusla C11.va ile iki milyon 
kilometre murabbaıodan fazla ara· 
ziye malik olan Avustralya da b~ 
rakamlara kablırsa, işin azaınetı 
göz önünde canlandırılabilir. Hal· 

Möıyö Dejardo şaşırmış bir halde idi. 
~altat kendine çabuk geldi. Ve ciraz so· 
gultça bir tavırla : 

- Yoksa bir tehlike m1 la iktifa etti. Fakat Krovter ayai'a kalk- olan hor şeyi yapaıamız lizım deiil mi ? 
tı ve elini uzattı : Poaro büyük bir heyecana kapıldı : 

seziyouo· 

baki Japonya şimalde bunlardan 
çok fazla nüfus ve araziye sahip 
Mançuko'yu, Şimali Çin'i işral et· 
miş, Cenubi Çin'de yayılmış, Çin 
Hindistanını ittifak namı altında 
ele reçirmiş, Birmanyaya taarruz 
etmiş ve ilerlemiş, Hindiıtanı teh
dit etmekte bulunmuştur. Bu ne 
IOnlDZ ve reniş ıabalara yayılma, 
ne pervasız açılmadır düşünün. 

Almanya ile iş 

birliği mümkün mu ? 

Dahası var. Japonya Singapurdan 
sonra daha 4000 mil ötelere 

kadar devam eden Hind denizini 
koatrolaoı alarak Kızıldeoiz yoJi. 

h - Beliti iddialarınız da bir nebzecik 
altikat vardır. Bay Puaro dedi. Fakat Ma

dam or . h _ ıvı!~ akkında t"mamen yanıldı· 
gınıza emınıın ... Q, Franaanıo öz evladıdır. 

Ve yalnıt ilim ve fenne vakfı nefsetmiş 
bir insandır. 

Paaro hiç ses çıkarnıadao başını salla· 
dı. Bir kaç dakikalık bir ıültOt h111ıl oldu 
Nihayet şahsiyetinin biraz koınilt haliyle te· 
zat teşkil eden bir tavırla •yata kalktı: 

- Söyliyecekleriın bundan ibaretti 
• t 

baylar. cBana inaomıyacaımızı evvelinden 
bildiğim halde, dikkatli davranmanızı tenıin 
etmek istemiştim. Sözlerimin herhalde bir 
tesiri olmuş bulundoi'una,ve hidiıenin de 
beni teyit edeceğine emin bıılnnuyonım ... 
Çok geç olmadan size bildiklerimi söylemem 
lazımdı ... 

nuz ? ... 

Puaro'nuo 

- Yalnız şunu ıöylemek istiyorum 
ki Numara Dört'ün hüviyetini meydana 
çıkardıj'ım ründenberi hayatımın her an 
büyük bir tehlike içinde bolundaiuno bi· 

liyoram. O beni her ne baha11na olursa 
olsun öldürmeie kalkışacalttır.Ooa " cel· 
lit ., likabıoı boş yere vermemişler_. 

Saygılarım, baylar. Bay Krovter, size ıu 

anahtarla şu mühürlü zarfı bırakıyorum. 
Bu mesele hakkındaki bütilo düşünce ve 
kanaatlerimi yazarak bir gün dünyayı teh. 
dit edebilecek olan müthiş bir tehlikeye 
naııl karşı koymak kabil olabileceiini 
tebarüz ottirmeğe çalıştım. Notlarımı giz· 
ll bir manya saklamış bulunuyorum. Ani 
olarak öldüjüm takdirde, istediğiniz gibi 
onlardan istifade edebilmeniz için bu anah 
tar ve va1iyetname mi size teslim ediyo· 

hayretinden biraz Drkmüş ram. Şimdilik, AJlabt ısmarladık-

~~~- !·~·············-· 

f k · • B - Çok iyi bir adamsınız f dedi. Eğ-er 
- Beni sizin, tara anıza çe tınız, ay sokakta olmasaydık, ıizi hemen kucakla• 

Puaro, söyledikleriniz ne kadar hayali yıverirdim. 
görünseler de, hepsine inanmak icap et- lngle9'in ıokakta buluııduğumuza mem• 
tiiine kanaat fetirmİŞ bulnnuyorum, DUn oJdoğuno zannettim, 

lngles de bi2:imle beraber çıkt&. - Orada, buradakinden fıızla tehli-
D 

kedo olacağımı ummayoram t dedi. 
ışarı çıktıktan ıonra Puaro: Puaro tasdik etti : 

- Mülikatımızın neticesinden mem· - Belki de hak~ınız var... Umarım 
nunum. dedi. Dejardoyu ikna edeceiimi ki Hastings'i de öldtlrmeğe muvaffak ola-
ummayordum.Fakat şuna eminim ki, ölür· mıyacalclar. Hiç ölmek niyetinde olmadı· 
ıem, bildiklerim benimle beraber ölmiye· ğ'ımı söyliyerek bu nahoş menuu değiş. 

tirmek istedim. Biraz sonra Ingles bizden 
cek .. Soora mühim bir şahsiyeti de ken· 
di tarafıma çekmeğe muvaffak oldum! ayrıldı. Bir müddet hiç konuşmadan yo· 

lomuza devam ettik. Sonra Puaro bir· 
Paa Simal : deobire : 
loglÔı : - Evet ... Muhakkak bu işten karde · 
- Tabii benim de ılzinle beraber şimi haberdar etınem lizım dedi. 

olduiumu biliyorsunuz dedi. Hatti bir an Hayrette kalmıştım. 
evvel hareket etmek arzusundayım. - Kardeşiniz mi ? Fakııt ben sızın 

- Fakat bu tehlikeli bir şey ol. bir kardeşiniz olduğ'unu hiç işitmemiştiml 

mız mı ? -DeH•ı fHll' -
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,,Moda'' d üş m anlığı 
Y•zan 
Ulunay 

Geçenlerde tahrir müdürü okuyucularımızdan birio~n 
•temenni ıekliodo yazılmış· bir notunu verdi. Bir goz 
attım. Dotro olmakla beraber tatbikine imk&o o~ı· 
yan bir fakir. Bo haklı okuyucu bülisa olarak ıoyle 

ıöylüyorl. i ·m 
clktiıadiyat bakımından dünya refahı temin edilinceye k~dar ı r r 

hıııuııında bir tarzı temin etmeliyiz. Dürüst, sarlam bir elbise mo -~~ 
bulmalıyız Banun bir cinsini· köylüler, direr cinıini orta ballıl;r ve Y.u. 
•ek ıunıf ~iymelidir. Bu ancak modayı yıkmakla mümkOndOr. anan ıçın 
11ıoda ile mücadele etmek için bir teşkilita IQzam vardır. 

Moda, memleketlere feliket getirmiıtir. 
Moda, ifrata gitmeyi öj'retmiıtir. 
Moda aile yavalarmı yıkmııtır. • 
Moda: evladı anadan, etleri blribiriadea, ltırı maşnktan ayırmıştır. 
Moda insanları cbenci• yapmııta~. - - . 

' k k be lmism ıaraıı l'elınce her turlu mahrumıyete taham-
Kadın .er . e p .:ecek. Halbuki kadınlarımız. ıüs, elbiıe ve moda dü· 

miil etmemıs ıca h · · k 
- -L biç bir ıey düıünemez ale relmışlerdır. Artı manto, rop, 
ıunm-ten .. 
dadak 1ınrmızı11 düşü~~e~ ~~~Dl ço_k_t_a_n_g.;..e_ç.:;,.m.....:ış_tı .... r. _______ _ 

Ayakları iıkencelı ıkı sıvrı ok· b' l ) ç (B ada , • . _ ır ro oynuyor. arşı. ur 
çeye oturtmaktan,bacagı zarıf gos• temaı hele bu devirde ıözü rönlü 
tormekten başka bir kas~i .olmi~an ne d:reco açar acaba?.) Stadyom. 
ipek çorapt~n va:zgeç~elıyız .. Turk (Yine muayyen bir zümreye bas.) 
kadınının agır başlı kısve gıymek ilk çai şehirlerinin halk.mı bir 
zamanı retmiştir.» l araya toplayan at meydanları var-

Moda düımaoı okuyuca.m~zon mış, mabedler varmış. Orta çaida 
notlarından en canlı yerlorını al· bir yandan killsr· cami öte yan· 
dım.V o bu vadide onunla münaka- dan da kalabalık 'olan aiİo muhiti 
eza edecek değilim. Çünkü moda b · t · t 'ez Esasen her 
y u gayeyı omıo o mı~. 
denilen ha mantıksız heves onan h . b' h' ve kasaba 

• k l d b . 1 angı ır a1rın ı• ır 
tarafından bır 8 em ar esıy e planına ıöyle bir ıöz atacak olar· 
id hı. om odilmi .. tir·f akat yu · . . k'ld ama ma ~ . . Y ' • uk, muqorotınıo do ne ıe ı e 
karda dedir"lm gıbı bu tomenoı mu· ld • 1 k k ·ı· k b'I . . o uguno an ama , pe a a a ı • 
haldir Modaya tabı olanlar bıle o· d' M k d d b-t-. • ar. er ez mey an a u un 
oun saçmalıiın• bildikl~r.• halde on· bu saydıj'ımız müesaosolor topla 
dan vazgeçmezler. Bu ıtıbarla mo· bulunur. Kurunu ıllinın ıito'si, 
da oe harp dinler, ne i?ti~açI .Sal· Roma imparatorluğunun yayıldıiı 
tanatını hatti harabelerın ~-~erın~~ koskoca saha üzerinde, tıpkı üni· 
kurar ve insanlara istedıgı gıbı forma gibi, hemen hemen aynıydı. 
hilkmoder. Mescidi, kapalı çar1111, medresesi, 

Diinyada eski bir moda kollek· imareti · sebilleri ile Osmanlı kasa· 
d ~ l J 1 

ıiyonunu karıştırma ka ar eg en· baları da yemenden Arnavutluğa, 
celi bir şey yoktur. Mesel~ ~un- Kafkasta~ Trabloıa kadar farksız 
dan kırk, elli sene evvelıoı ele 
alalım. Kadmlarıa o zaman arka· 
larına birer yaıhk bailamalarına 

veyahut bacaklarını bazaren ka· 
feslere sokmalarına bua"ünkü kadın 
lar i'Ülerlor, fakat o zaman büyilk 
annelerini bu acaip kılığa sokan 
lllodaoın buıün de kendilerini, 
kadınlıklarını unutturacak ıokillere 
ıoktapPU dilfüoül'lor mi? 

On sene ıonra i'oleoler belki 
bu rüokü kesik saçlara, d~z kapa· 
iından aşaiıya bir türlü ınmeyen 
fiıtanlara rülecoklorl 

Mazi ile bal ve istikbal ara· 
ıında en derin uçuruma moda 
•çar. Hem do roçen ıünlori bize 
.... kara etmek ıartiylo Mo?a d~ 
llilon bu kuvvet, ne mütbış b~r 
ifettir ki, yarın ıülünç olacak bar 
kıyafeti burün biıo stvo seve ka· 

buı ettiriyor. 
Modanın eski isimleri "göre· 

nek., ve "bid'at,, ti. Bunların önü· 
De feçmek için çok uiraşılmışt.ır. 

insanların yqayış tarzını sa• 
doliie doiru çevirmek uj'runda 
••rfodileo r•yretler biç bir şeye 
1lramamı~tır. 

Çünkü insanlar zihniyete kı· b• • a!.a, kıyafete dokunan münakaşa· 
b' kısa kesmek için modayı ıöylo 
.. •r1 cümle ile müdafaa ediyorlar; 

nıa · · d b 0 •çın o bulunduiu uırla 
•ra:er Y&f11ta11nı bilmeli J,. 

duruy:;j00 kar111ında akan 1ular 

( Tan'dan ) • ~f01kevıe.ri. daha fazla 
r----......P1•ıtırııemez mi? 

Y A Z A lt Yeni hayatı
_ V A - ttQ llUzıo korulu· 
san göze çar;;;:;. landa bir nok· 
toıkilitsızJı;ı • 

1 
'9tiaaai hayat 

Yanyana rol 
rimiz nedir? ._k li!:- •

1 1 N Ll' .,_.. veeı o •· 
ı .. ıyat va11taı. 

•ıltıımaıak daha i .. .,:•· (() derece 
10lar, (Kırk yılda bir.)~ ~eriz.) Ba· 
klolara, mahallebiciler ... ~. dilk· 
ve 1• ' 01.-

•lllla ı. ( Bunlar illf .,....talar 
:ı•ler aai? Bir. ba~ur ~~l teaaio 
kaao •onra paatacılar ••ki 1 ... iın· 
Ja~ltiler, iki.) Sinoaaala~~eri~i 
be • (Karanlıkta röz kır • ta: 
.~-bir içtim•l tem ... tH:ca 
._ ... ~:ak baa kua~: 

-..1a.ılr•len ........ 

'~ 
BUGON 

11111 DENiZCiLiK BAHiSLERi lllff 

Japon Denizaltıları 
Hint Okyanusunda 

Hiadillaola Afrika ve 
Avaıtralya kıtaları ara· 
11adaki Hind Okyano
ıu ıimdiyo kadar harp 
badir01indon uzak, lde· 
ta bir ıulh ve ıiikOn 
dorya11 halinde idi. Bir 
taraftan Avutralya ve 
Yeni Zolioda fırkaları 
A.ya ve Afrika cep· 
holerioe Hind Okya
nusaou omoiyotlo aşa· 

rak oaldoluoark•n, di· 
tor taraftan Amerikan 
malzemoıi yüklii yüz. 
lorce vapur Ümidbar· 
nuou dönerek Hind 
Okyaonıoa. girdikten 
sonra, hiç bir tebliko
ye maruz kalmadan 
Mıııra ve Ba1raya var· 
maktadır. Libyada dö· 
vilşen, Yakın ve Orta 

Japon kuvvotlorioin 
Hind Okyanusuna ha
IOlü müttefik devletlerin 

harp 1evkulcenini milı· 
kil bir vaziyete ıokmaı· 
tur. Filhakika Hind Ok· 
yaousanda Japo nakın· 

{ların önliyebilmek ve 
hayati olan Hindistan 
ve Avustralya yollarını 
emniyette tutabilmek 
için lnıiliz donanmasıo· 
dan kuvvetli birlikler 
ayrdarak bunların Sey 
lan, Madras ribi büyük 
Hind limanlarına üslen. 
molori icabedor. Dijor 
taraf tan bir Amerikan 
filosunun da Avstralya• 
ya gelmesi ve lnıillz 
donanmaslylo ltbirliii 
yapması lizımdır. Japon 
donanmasıoıo büyük bir 
kuvvet tookil etmekle 
bulanması i t i b a r i ylo 

Ankara 24 ( Radgo gazetesi) 
Çin lideri Cnn·K nn • . ~.ı, #.,,.-

J 

Askeri meseleler 
- Baıtarafa ikincide -

Bana İtarıı Anglo • Sıkıonlar 
balen Japonyaoın karı111aa ollfu 
itibarile çok zenain Çini çıkarmalı:: 
yar.o da Almanyııyı mailılp ettik• 
ten sonra bütüa kovvotlerile yilk· 
lonmok istiyorlar. 

Birinci tık Çinin techizi m .... 
leıi~ir. Bunan ne dereceye kact.r 
kabıl olacaiı daima ••tkGk kal· 
~·~tadır. Hole Japonlar Çinin bi• 
rı~ık yolana ve Anıfo Sakıonlarla 
irtıbabnı keaerlerae_. 

y arınld meıoloye ,. .. lince: Uzak 
farkta en l'GvoniJir Anrlo·1aktoa 
ü11ü Avuıtralyaoın Hindi tanclu 
mosafoıi 3100 •il ve Ho:olalla'• 
dan moıafoıi i•e 4100 mil oldap. 
na unutmayalım. Bu kadar uak 
yerlere moaeli bir milyon aıkw 
yıiman~n, on • a~ bir ili bir baçalı:: 
ıono ıurecetını de röz Önilncle 
tutalım. Bu yerlerin reri ahamua 
pek kolay olmayacak ve her hald 
Japonlarıakinden çok fazla 6ayre~ 
sarfını icab ettirecek ribi &'Örilnü· 
yor. 

ITAKVtl\J] 
22 Şahat 1942 

PAZAR 
YILıt942 • A Yı 2 Gün: S!S Kuım 107 
Rumi 1557- Şobat t 
Hicri 1561- Safer ' 

Şark ülkelerinin asayi
şini muhafaza eden 
Britanya kıtalarıoın ve 
hatti Şark cepheslo· 
deki Rus ordularının 
bir kı11m iaşe madde-
leri Avustralya kıtası
oın zeorin anbarların· 
dan Hind Okyanasu 
yolile taıınmaktadır . 

H i od Okyanusundaki 
nakliyat Atlintikteki 
nakliyattan daha büyük 

bir tehlikeye maruz bu· 1 
lunmkktadır. Japon iı. 
tili11ndan korunmak için 

•u:r.;,ııa ______ ııiııiıi-.ılıliııı---Wııiııİıııİİıııı---::-._..,, __ .:& Hindistan ordö~-;=-

Bu E ] Gece Nöbetçi ezana 

lngilizlor Eritre ve So · 
mali müstemlekolerinl 
iltili ederek ltalyaoın 

Singapar' da üslenen japon kafltletlerinin ba na vatandan gönderile. 

üsten /agdalanaralc Samatra fle Cava adalarını cek kuvvetlerle takı 
işgal etmeleri bir emrı 11alci halini almıştır. viyosi, Rusyaya lran 

___ :yoliyle malzeme yar • 
Hind Okyanusundan alikaıını kes . 
tikten sonra ba Okyanusa ridoo 
yolu tam bir emniyet altına almış· 
lar ve bu denizde kati bir biki-
miyot kurmuılardır. 

Hind Okyanusunu çovreliyon 
Şarki Afrika, Arabistan, Hindistan 
ve Avoıtralya, Britanya imparator. 
la;una tibi memleketler oldajıı 
ribi, bu OkyanUlllD ortaamdaki 
adalar da l'ene bu imparatorlaiao 
elindedir. 

Fakat Japonyanın harbe l'ir· 
moıile Hind Okyanuundaki seyrü· 
1efor emniyetinin malaafazaaı babia 
mevzaa olmaia bqlamıı ve J•pon 
kuvvotlerinia Felemenk. adalarına 
ayak bumuilo bu Okyanusta da 
emniyetsizlik baı ıöıtermiı ve ni· 
bayet Siorapar,on ıükOtu harp 
if etinin bu do o ize a"İrmosine ıobop 
olmuştur. 

Singapurda üslenen Japon kuv
vetlerinin bu üsten faydalanarak 
Sumatra ve Cava adalarını işgal 
etmeleri bir emri vaki halini al
mıştır. Felemenk Hindiıtaoının nü· 
foı ve servetçe en zengin yerleri 
olan ba iki adanın işgali tamam
lanmadan, Jıpoolarıo Avustralya 
ile Hiodiıtan ve Süven yolları 
üzerindeki Kokoı, Chaıoı ve Mal· 
dive aclalarını baıkıola ele geçir· 
mek iıteyocoklori ve ayni zamanda 
Hiodiıtanm denizden muvasalasını 
kesmek için Soylin ada11na uker 
çıkarmaları beklenebilir. Artık 
Hind Okyanuıa, Atlantikto oldaia 
ribl, denizaltı Ve korHn harbine 
sahne olacaiıodan, bundan böyle 
bu denizdeki nakliyatın harp ge· 
milorl bimay01indo ve kafile u111· 
lile yapılma11 zaruridir. Zira Japon 
denizaltılarının Hind Okyanu1Uoa 
roçmif olduldarı makakkaktır. 

HiKAYE 1 

damı gibi iki mühim nakliyata gll· 
zorgih olan HioJ Okyanusunun 
garp havzasında Madaraakar ve 
Seyşel adaları Japon barekitına 
büyük fayda temin edecek dorum· 
dadırlar. Bu adalara üılonocok 
Japon deniz ve bava kuvvetleri 
Hindistan ve lran yollarmı k•pata· 
cakları cihetle, bilbaııa bu iki ada-' 
nıo Japonyaya kaptmlmama11 key
fiyeti müttefiklerin Hind Okyanu
sundaki ıtratojilerinde önemli bir 
me1ele halinde belirmektedir. lnıi· 
lizlorin Hindistanda, Amerik9blann 
Eritrodo büynk harp sanayii kar. 
malarırun baılıca sebebi, Hind Ok. 
yanusunan Japon hakimiyeti altına 
rirmesi halinde, Uzak Doru, Afri
ka ve Rusya cepbelorioio malzeme 
ihtiyacını bu Hnayl morkezleriodon 
temin edebilmektir. 

Halisa: Japoon Singparau 

Fuat Eczanesi 
( Y enipoıtahano yanında) 

Halk evi 
Reisli§inden : 

Halkovlorinin 10 naca yıl dö
nümü oaaruoa 23· 2· 942 pazar• 
teıi günü Hat 20,30 da Evimiz ıa
loouada Halk edobiyab mevzulu 
bir konferans ve Halk türküleriyle 
bir konser verilecektir. 

Giriş ıerboıttir. O rocoden ia-
tifade edilmesi .. 1735 

zaptederek, Hind Okyaau1ana at• 
Jamrkla bu Okyanusta da bir m91. 
dan muharebesi açılmıı balunuyor. 
Pek yakında bu denizde nakliyat 
yapan romilorin Japonlar tarafın· 
dan batırıldıj'ı dayalacaktır. Bara• 
da milttofik gemilerinin bat111, 
harbin bütün cephelerini mütHıtir 
odacoiinden, Japon donanmuının 
Hind Okyanaıaodaki.Jaaliyefi nihai 
zafer ilzeriode mnbim bir imil 
olacaktır. 



• 

ı 

1 

J 
J 

4 BUGÔN 22 Şubat 1942 

- Fabrika ve Bil Om um Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

DEMiR iş 
SAiM YALÇINER 

GENERAL ELECTRIC 
RADYO LA Al 

Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve 
cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 
ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka
tini celbederiz. 

Bilumum Makineler, Alalı Zürraige, ADRES: GENERAL ELECTAIC Adana acentalıiı As/alt caddede Barduroilu 361 1 ·155 

Motörler Tamir Atelgesi Tabela - Kristal 
Lastik mühür Her nevi makinalara yedek parça, pik ve kızll dökUm, •oluk 

eıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plAnya itleri, 
elektrik kaynak itlerini teminatla olarak yapmaıa pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ESKl IST ASYON karıısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

Tan Sinemasında 
Bu Ak,am iki Film Birden 

-1-
Şöhreti Dünyanın dört bucatıoa yayılmış olan Joe Malt Bravn'ın 

En Güzel TÜRKÇE SÖZLÜ Filmi 

=======I H e r k O ıl 1== ==== 
Baştan Nihayetine kadar Kahkaha Tufanı 

-2-
Büyük sergüzeşt heyecan macera filmleri kahramanı 

GEORGE O'BRIEN Tarafından Yaratılan 

Orman Zebanileri 1=== 
Şimdiye kadar görülen sergüzeşt filmlerinin eo rüzeli 

Pek Yakında: MASKELi ŞEF 
2,30 da 1 - Herkül 2 - Orman zebanisi 

İLAN 
Mart 942 ayına ait ekmek kartlarının 

sureti tevzii hak~ında 

Adana Belediye Reisliğinden : 
1 - Mart 942 ayına ait B ve Ç markalı ekmek kartlarmın tevziine 

22 / 2 / 942 Pazar gününden itibaren başlanacak ve 28 / Şubat / 942 
Cumarteıi günü akşamma kadar devam edilecektir. 

2 - Kartlar yakanda yazıh günler zarfmda saat 9 dan 19 a ita· 
dar daiıtılacaktır. 

3 - Kart tevziatı şehrimizde mevcut 19 forunda memurlarımız tar•-
fmdan yapılacaktır. 

4 - Mart 942 ayına ait elemek kartının alınabilmesi için Şubat 942 
ayı kartlarının dip koçanlarının teslimi ve nüfus hüviyet cüzdanlarının 
rösterilerek damgalattınlması mecburidir. 

5 - Mart 942 ayına ait kartların en reç 28 / Şuh.at /942 Cumar• 
tesi günü akşamı saat 19 a kadar alınması icabeyledijfoden bu zamana 
kadar ve bundan sonra her hangi bir sebeble kartlarını almamış olan· 
ların Belediyemizde müteşekkil Daimi büroya müracaat etmeleri lizımdır. 

6 - A;.r iıçi kartlarının tevziatiyle münhasıran Daimi Büro işti· 
ral edecektir. 

7 - Adana merkez kazası haricinden gelecek (ekmek kartı olma· 
yan) misafirlere ait üç günlük muvakkat kartlar; Borsa karıııında Seyrü 
1efer ve Kale kapusundaki Belediye Zabıta karakollarında bulunan mu
vakkat Bürolarda verilecektir. 

8 - Bundan sonra kartların iyi bir ıekilde muhafaza edilmeıini 

\ 

1534 1-26 

. ~ 

iLAN 
Belediye Riyasetinden 

1 - Karşıyakada eski mezar· 
hk yerinin hayvan pazara haline 
ifrağı için etrafına yaptırılacak 
hendek işi açık olarak eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Bu işin keıif bedflli 
1520,25 liradır. 

3 - Movakkkat teminatı 114 
liradır. 

4 - ihalesi Şubatın 24 üncü 
aal ı fÜnÜ 1aat 15 de Beılediye Eu
cümeninde yapılacakdır. 

5 - Şartname ve projesi Be
lediye Fen işleri Müdürlüğündedir. 
lstiyenler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale giinü 
muayyen saatte Belediye EnC'Üme
nine müracaatları ilan olunur. 

8 - 12 - 17 - 22 1687 

ADRES: Doğruluk fabrikası 
civara No. 59 

Tafradan da siparlt 
ler kabul olunur 

Telgraf: PAKDŞ Atelyesi 

lmtlyaı: Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Netriyat MGdDrl : AYUkat 

Rlfat YAVE.R00LU 
8Hıldıtı Yer ı ( BUGON) 
llatbaaaı - Ad ... 

Her Hafta Yüksek Filmlerle Programını Süaleyco 

Alsaray Sineması 
Yine Bu Hafta Birbirinden Güzel iki film birden Takdim Ediyor 

-1-
Renklerlnin güxelllii me;zuunun azameti aşkın kudretiyle senenin 

İlle Süper Filmi Tamamen RenkU 

ı-v A-_ H--.;;_Ş İ 1-=- 1 A Ş K 1 
1 -~ı 

Amerikanın üç bliyllk günttl RAY MILLAND - PATRICIA MORISSON 
AKIM TAMIROF Tarafından Bütün KalbJırl en derin yerinden kanatan 
Blltlln ıözle?l en 11cak yaılarla y1kayan bütlln gönüllere atkı htirab1 

Saadeti dolduran bUyllk eı•lı. film 
-2-

lstanbulda LALE sinemasının Marmara film atüdyoaunda fevkallde 
suretde çevirdl~I Amerikanın kahkahalar kralı Meşhur lastik atızlı 

komiği JOE MAK BRA WN'ın TÜRKÇE SÖZLÜ filmi • 

=====-1 H e r k ü 1 1==1 == 
Şöhreti Dllnyaoın dört Becağını Saran katalhcı Nefis ve hareketll komedisi 
Filme illveten: en aon para mont dUnya havadlılnde lnılllzlerin aurlyeyl ltıal 

2,30 da 1 - Herkül 2 - Daima sen 
. PEK Y AKlNDA 

Şarkın ae• kralı k1ymetll unatlcir ABDUl.VAHAB'ın Eu Son Çevirdltl 
sayın Halkımıza ehemmiyetle tavsiye ve ilin ederiz. 21-22-24 1730 

:·····················································: Mesut Günler 
! IAMAK HAMAMI !-~--------~ • • : Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK : 
! HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. i 
: Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları• : 
: mızın yenilitini ve gerekse temizliğini görmeleri bu sözü· : • • : müzü isbata kifidir. MUsteclrl : 
: 1633 1-15 Salih Sertkaga 1 : ..................................................... : 

Belediye Reisliğinden : 
Daimi ekmek Bürosunda münhal ~10, 170, 140 lira aylık ücretli 

vuUelere memur alınacaktır. 
788 sayılı memurin kan~nonda y121lı va11fları haiz ve 3656, 3659 

ıayıb kanun bükümlerioe te~fıka~ . bu de~eceler ücretini almak hakkına 
sahip bulunan taliplerin tahsıllerını ve hızmet müddetlerini bildirir vesi
kalarıTJı bir dilekçeye raptederek en geç 25 • ıubat · 942 çarşamba günü 
akıamına kadar Relsliiimize müracaat etmeleri. 1729 21-22 

C. H. P. 
Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra. 
miyeli yaya, Bisiklet ve At ko

Türk basını 
( Battarafı Uçllnciide ) 

içki içmek için gidiyor. Diier ta· 
rafta Halkevleri var. Buraları ise 
ancak bazı kasabalarımızda, yarı 

resmi hüviyetinden sıyrılmak imki· 
nını bulmoı. Benim muhtelif ıehir 
ve kasabalarımızı gezip rörmek 
neticesi aldığım intiba öyledir ki, 
Halkevlerinin ıeklini biraz daha 
erkek-kadnı muhtelit klübü ( ku· 
manız ve ıarboşlakauz klllp ) lla· 
tine getirmek, bununla da bir içti· 
mai nokıaoımu:ı örtmek yoluou 
tutmalıyız. 

Şimdiki şehirlerimizin şeklin

den de belli: Az ülfet ediyoruz. 
Daracık apartmanlarımız içinde 
çok ferdi, çok can ııkıcı hayat 
yaşıyoruz. Tanışmanın, konu4manıo, 
fikir deiiştirmeoin nimetlerinden 
bizleri istifade ettirecek en maı· 
rafın:, en mümkün toplantı yerleri, 
yine Halkevleri olabilir. Bunlara 
klüp çeıniıi vermenin çaresi de 
yok deiildir. 

f Akıam'dan) 

Seyhan P. T. T. 
müdürlüğünden : 

Yıldırım telrraflarana tercih 
edilmek suretile teşhide ve teırini 
lazım gelen telrraflarıo ıon zaman
larda çoğalmıı bulunmasından yıl· 

dırım telrraflaranıo ve bunların 

teslin ihbarluının istenilen ıilr'atle 
her tarafa alattırılmaııoa im kin 

kalmamııtır. Bu sebeple yıldırım 

telrraflarının teılin ihbarsız ola. 
rak yalnız doğru işleyen merkez· 

ler arasında yazılıp alınma11 zaru
reti baııl olmuştur. Adana merke

zinin hangi merkeılerle t .. •lin ih 
harsız yıldırım telrrafa kabul ve 
teadi ettiji aşaiıda gösterilmiştir: 

(Konya, Ankara, lıtanbul, Mer. 
tin, Maraı, Antep, Kozan, O.sma· 
niye, Ceyhan, Dörtyol, İıkeoduron 
Antakya, Tanoı, KaraiHh, Buzan
tı, Ulakııla, Niide) Sayın halkı-
mıza iiln olunur. 1740 

şuları vardır. TatsilAt el llAnlar1ndadar. ...... __ BAYA N LA Rf 
1725 2- 10 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•! Kuma~nuı mutlaka iyiter~ye biçtirinizvediktirin~,yokıaya~kolur 
Satılık bağ yeri on üç dönüm bai yeri satılıktır. T E A Z 1 M A K B U L E N 1 L 
Aıkeri haatahaoeainia şimali Taliplerin Ziraat BankHı me

rarbiılode fabrilrator B. Aıım bai 
yeri bitişiiinde Sallanbaş Mahmut murlarından B. Zllhtll Gökoele 

0...kıotı vere11Jerine aid olao müracaatlara. 1739 1-10 
11111l"' 

oktu. :t 

Asri Sinema caddesi, Camhariget 
obla lcarıuında Dispanur ıolcalc 

Suf!are 
8,30 

ASRI SINIMADA 

BU AKŞAM Suvare 
8,30 

1 

Büyük, zengin ve muhteşem program llc.i büyük şaheser birden 

1 
Dünyanın iki büyük facia artisti 

Varner Baxter Bruce Kabot 
Sinema aleminde bir harika yarattılar Türkçe sözlü 

Ormanlar hakimi 
Büyük ve yükıek bir aşkın romam .. Heyecan ve maceralarla 

dolu nefis bir mevzu 
2 

Büyük artist BENJAMINE GlGLlnir. ibdagerdesi = Saadet düşmanı = 
ilahi bir müzik ... Hiui ve müflısir bir mevzu ... Kalpleri 

heyecan saran nefis bir aşk macerası 

Bugün gündüz matinada: 

1 

Kadınlar arasında Şarlişan Panamada 

Maraş As. satın alma komisyonundan : 
1- Kapalı zarfla 50 adet komple nalbant heybesile 15 

adet komple nalbant çantası alınacaktır. Muhammen be
deli 4680 lira muvakkat teminatı 351 liradır. 

2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3-942 perşembe günü saat 
10 dadır. 

3- latcklilerin teklif mektupları ihale saatinden bir 
s1at evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4- Şart ve evsafı hergün Adana Satınalma Komisyo-
nunda görülebilir. 22-27-5-10 1736 

Maraş As. satın alma komisyonundan : 
1- Kapalı zarfla 2150 adet palaska takımı alınacaktır. 

Muhammen bedeli 21500 lira muvakkat teminatı 1612 lira 
50 kuruıtur. 

2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3·942 perşembe günü saat 
11 dedir. 

3 - isteklilerin teklif mektupları ihale saatından bir 
saat evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4 - Şart ve evsafı hergün Adana satınalma komisyo· 
nunda görülebilir. l 737 22-27-5-10 

• ......................... 1 
i ADANALI D__OKTOR l i Zekeriya OZVEREN ı 
i Dahiliye -· Kadın ve idrar yolu Hastalıkları j 
i Hastalarını g~nün her saatinde kabul. eder J f Cumartesı - Pazartesi ve Çarşamba f 
ı günü saat 3 - 5 c kadar parasız S 
ı ADRES : KuruköprU Trahom Dl•p•n•erl S 
ı k•rtısında. 1701 1 - 15 S 

••••••••••••••••••••••••••• 
Askerlik O. satın alma kom. reisliğinden : 

1 • Açık eksiltme ile4000kilo koyun eti satın alınacaktır. 
2 • Muhammen bedeli 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. 
3 • Evsaf ve ıartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 • Açık eksiltme ile ihalesi 11-3-942 çarşamba gün il 

saat 14 de yapı,lacağından isteklilerin belli gün ve saatte 
teminatları ile birlikte komisyona müracaatları. 

1738 22 - 27 • 4 - 10 

············••ı••··········ı İ DOKTOR 1 
ı Rıdvan Lokman 1 
! Sinir • Kadın - iç - Hastalıkları ı 
• Her gun öğleden sonra Hastaıarmı kabul etmektedir 1 = Cuma - Sah günleri saat 4 • S arasında parasız bakılır. 1 
• Yeni Adres : 1 = Asfalt dörtgol ağzı Elektrik şirketi karşısı No. 265 1 
• 1610 2-15 il 

···············=············ 


