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__,.,_, ~ • ~~--~ """"'" - ~-- yerler bariciade -
HükOmetimizio Akala ekilecek mıntakalardaki ,..iftçi- muhafaza tdecak

Akala cioıi pa· • 'T ler, mütebakisini 
muk ekimini Çu- ler, ellerınde bulunan Klevland ve ko· Hacıall köyündeki 
1ıturova'ya da teş,- • .., ·tı . . u·· t ç·ııı·ğ· . H üretme çiftliii an· 
mile karar verdı- za çıgı erını re me 1 1 ının acı barlarına dökecek-

ti, teıbit edilen Ali köyü ambar 1 arına dökecekler lerdir. Buanbarlar·ı 
mıotakalarda bu ~ _,.._..~~ ~.......-... - da hazır bulanacak 
yıl Akala çiğidioden g'llyri toh'lm ekiminin Y.asalc. Ziraat Bsnk~ıı memura, an bara dök\llecekçiğide fÖ · 
edilditi molOmdur. Ziraat Vekiletioden gelen yeni re çiftçiye posla verecektir. 
bir emirle. Akala ekilecek saha tahdit edimiş bula· Bilihtre banka. bunları lr.llosu 6 koroş 75 aan· 
nayor. 811 ikinci emirde, ekim zamanının çok yak· tim üzerinden müııllyaa edecektir. 811 çtiitlerio Hacı 
la9~11 butao~~91 dolayısile çiftçiler tarafmdao iÖS· ali köyündeki aobarlardan fabrikalara nakil ücreti 
terılen ar:r:u amıl olmuştur. • f · 
Mıatakalar üurinde y ı d x.· 'ki... S h yaı abrıkasına ait olacaktır. apı an egışı ıgın. ey an 

vilivetinin gazetemizde inti4ar etmekte olan iliomda Üretme çiftliii müdürü B. z,kinin bizi verdiği 
tafıilen anlatılmaktadır. mıılO'Data göre, bu yd ekimine başlanacak Akala 

Ôirenditimiza göre, Üretme çiftliii tarafından pamuğ-u için ayrıca çırçır fabrikaSI tahsis edil~cok, 
dOadea itibaren Alcala tohumlarının tov;.ı:İİoe bı lan 
mı• 200 000 kilo ,.it:-idin t ~ 1 . "k ş . • Alcala ekilen sahaların bütan kütlUıil bu fabrikafa 

.,, • T • evzı muame en ı mal edıl - - . E . l b l '-
mqtir. Bu tobnmlar tayin edilen mantalıalard11ki lıöy. dolı.ü!~celtır. ide edılecek A~a a to am11 ge ece .. 
fere develerle taşınmaktadır. Dıiıtma işinin 7 g-ün~ sene bütün Çukarova mıotak&1ıoa teşmil olunacaktır. 
kadar bitirileceii kuvvetle tahmin oluouyor. Mibzerler 

Ellerinde Klovland ve açık koza buluoıın çiftçiler, E\·velce bedoİleri ahnan mibıerlerln borOo da· 
bıyvaolarına yetecek miktarı - Akalayı koyacakları j'ıblma11oa ba,lanacaktır. 

Rauf Orbay Londra'ga 
Tayyare ile Gidigor 

R. Aras 
Dün Türkiye'ye mü
teveccihen Londra -

dan hareket etti 
Ankara 25 ( Hususi muha 

birimiz bildiriyor ) - Yeni Lon
dra Büyük Elçimiz 8. Rauf Or
bay. Cuaı: günkü Toros eks 
presiylo M111ra hareket edec~k, 
oradan tayyare ile Loaılra'ya 

ıidecektir. 
Loodra 25 ( a. a.) - Sov· 

vet Ruıyımtn Lo:ıdra Büyük El. 
çisi Maiıii. Londra<lan ayrılacak 
olan Doitor Rüıtü Aras şero· 
fine bir ziyafet vermiştir. 

Sabık Tilrkiye Büyük Eiçl!li 
bugün Türkiye'ye müteveccihen 
hareket etmiştir. 

1.ondra 25 (a.a )- «Taymİ3> 
in diplomatik yazarı « kara gün 
dostu > ba~lıkh yazısında şöyle 

diyor: 
cTürkİyo büyük elçisi Dok · 

tor Rüştil Aru buıün Loodra· 
daa Ankıraya hareket ediyor. 
Doktor Arasın ayrılışı tee19ür 
uyandıracaktır. Çünkü kendisi 
fena rünler doıtumuz cılmaş, 
lorilterede birçok doıtlıır ka ,.an-
111ışbr. Doktor Aras halefine gü· 
zel bir itimat ve dostluk mirası 
baraluyor. Bununla beraber has · 
saa kalpli olan Doktor Arası, 
harpten dayduj-11 nefretin, zul· 
met lı.udretlerini yenmek ve de · 
vımh bir •ulb kurmak lilzumuno 
unııtturacalt lr.adar kendi üzerin· 

de te,iryapmasına Dılhııade etme· 
mlıtir. • 

Berlinde bir 
toplantı 

Ankara 25 (Radyo gazetesi) -
OçtQ p~kt devletleri müme111illeri 
Berllnde bir toplantı yııp.mışlardır. 
Alman Hariciye Nazm Rıbbentrop 
un batkanhk ettii'i bu toplantıda 
Jıp'>n vo ltalyan büyü' elçileri, 
üçlO pakt devletlerioin siyasi mü· 
... .au.n buar buloof!lllflardır. 

Rangan'dan bir manzara 
-----------------------------

Çuo - Kirır 
25 (a,a.) -<;Rn
Kay-Şakin Hin· 

diıtıtoc\an Çine 

döndüğil resmen 
bildiriliyor. 

Can Kay S k 
bu köprübaşı bir e kıç defa elden 
ele reçmlş ve 
sonunda İngiliz 

Tokyo 25(a. 
a.) - imparator• 
hık umumi karar 
gihının tebliiiı 

C 
• dil d ıı kıt'aları Stang'ın 

ı ne on u ;.~;~::;:·~:~: 
Japon hava 

kuvvetleri ciüa 

Japon hava kuv· 
vetleri Cava ada· 
sını bombaladı 

gün vaziyette ıiı
knııet vardır. Şi . 

mal cepheıiııde 
bildirilecek yeni 

Cava adasını ve Bandög ve Batav· 
ya tayyare meydanlarmı bombala
mış, yerde ve havada 68 düşman 
tayyarosi tahrip ctmiıti r. Batavya 
limanında bir hafif kruvazör ve 
3000 tonilitoluk 2 Şilep ağır ha 
sara uğratılmı,tır. Bir Japao tay . 
yaresi üasüne dö:ımemi~tir. 

Raogun 25 (a.a.)- Cenup cop· 
besinde Billin nehri üzerinde glin· 
lerce ıüren şiddetli muharebeler. 
den vo düımanıl ağır kayıplar ver . 
dirdikden ıonra lngiliz kıtaları 
20 ıubatta geri çekilmişlerdir. Ric-
1!1 deıteldemek için Stanf nehri. 
nın doiu kıy111nda bir köprü başı 
tutan loırlliz kıtaları 22 ınb .t fÜ· 
nü ve 23 ıubat &'ecesi ıiddetli hD· 
camlara utramıılardır, 

Burada verilıu mubarebelerde 

ı bir ~ey yoktur. 

Vaıinrton: 25 [a. a .J - Ruzvelt 

gaıetecilere, Filipinlere tayyare 

takviyeleri röndermenin imkio11z 

oldaiunu söylemiş, Luzoo'a bomba 

uçakları ıöod~rilip gönderilmiye· 

ceii ıualine kartı demittir ki: 

« - Fakat bunlar orada nereye 
iuioler?,. 

Müthiş fırtına 
V aılnrton 25 ( a. a, ) - . Şid· 

d~tli fartına yüzünden bir torpido 
mubribivle 6000 tonluk bir ş;lep 
kıyıya ~arp•lrak patçalanm14tar. Moh· 
ripte 7 subayla 90 er, ıll•ptı iN 
1 11ba7la 92 ta7fa ölmllftDr. 

Naayonel SoayaUstlllln 
yıldönUmUnde 

Hitler 
Kararğahtan 

ayrılmadı 
Kırım' d• t1e Rıuga' nın ce· 

nubanda icarlar eriyor/ 

Alman Devlet 
Relal --ı-. 

Kehanel:im 
erçekl eşecek 

dlror 
Ankara: 22 [Radyo ruete1i) -

Alman Devlet Reiıi Adoll Hitler, 
22 yıl önce Müoib'te bir Birahane· 

de toplao~n 25 arkada,ına Na.yo· 
nal Soıya!iltlitin prrrammı ilk de · 

fa aol11tmışta. BuıünOn ~yaldöoü· 

münde o Birabsnode toplaomak 
bir anane haUı.ıi almıştır. 

Kış mevİimioio ııonona yaklaı
ması yliılioden Hitler bu ıeneki 
anane toplantısında hazır bulana
mamış, arkadaılarma bir mnr j 
göndermiıtir. Bu meujıoda Führer 
şöyle demektedir: 

-t Yüz seoodenberi görülmedik 
ıiddelte olan bu kış, bizi daha 
194 l sonte,rioioin soolarıoda b3S· 

tırdı: Kar ve buz, Alman ordula· 
raom zafere koşoıuou muvakkaten 
durdurdu. Dü$manlanmız. Rusların 
Fraoıız ordu~unu nğrattıiı ikibete 
Alman ordularım da uiratacağıoı 
ümit ettiler. Bu te,ebbüı periş9n 
bir ıurette akim kalmıştır. 

Krımda ve Rusyaoın ceou 
b:ında karların eridiii bir sırada 
kararrihtaa ayrılmam mümkün 
deiildir. Mukadderat ıimdi ba 1a • 

va,,ıau:n kat,i olarak bize kazan . 

dıraca\ctır. O zaman bir Parti 
proğramı olan şey, 'imdi yeni bir 
dünyanın, daha iyi bir dü:ıyanın 
esasını teı~il ediyor. Kehanetim 
rerçekleşecektir. Bu harpte ari 
ioaanhk deiil, Yahudilik yok edi. 
lecektir. Ssvaş ne kaclar uzan sü
rene ıilnün. kat'i netice bu· ola
caktır , » 

Bir vurguncu 
mahkQm edildi 

Mersin 25 (Hııaus ) - Menin 
tabaflyecllerioden . A~mtt Remzi, 

. 5,5 liraya 11tılması lbımreleo bir 
deste iineyi 20 liraya satarken 
cürmümeıhut halinde yakalanmıı, 
yapalan duraı111111 ıonanda 3 ~Y 
hapiı ve 300 lira para ceı:a11le 
mablı Omlyetioe, bir ay mOddetlo 
mafazasıoın kapıtd1111ıına karar 
verUmlftlr, 

Ruslara gönderilen /ngiliz tankları 

3Alman 
tümeni 
bozguna 
uğratıldı 

Hitlerin 
Papen•e 
Telgrafı 

Almanlar, Sovret- 1 Berlin 25 (a.a) - Almaa Fıb. 
lerln Rlga'ra 180 reri Hitler, Alaıanyaaın Ankara ba 
kllometre raklat· i yilk elçiıi Fon Papeoe bir telrrıf çe 
bldarına yalaa...._ kerek tebrikleftai~. Harf. 

Berlio 25 (•.a) -Alman teb· ciye Nazın Ribbeutrop ta çok "-• 
lijl: Şark cephesinin cenup keti· rantli bir telrraf röııdennlftir. 
miade d üşmao hiicamu püskllr- , 
tülmü1tür. Diier cephelerde kar· Amerika Çin e bUyUk 
ş·lıkh hücumlar olU}Or. Siv&1topol'a ölçUde yardım edecek 
yap"lan akmlarda l'eniş yanııolar 
çılı.arılmış ve kalo surlarnı da bir 
Sovyet kruvazörüne ciddi isabet· 
ler yapılmıştır. 

Şimal Afrika'da kar, ılıkh ke· 
~if faaliyetleri olmuş ve 4 loriliz 
tayyaresi dOtürUlmiiıtür. Malta'da 
denizaltıların bulunduğu rıhtıma 
bombalar atılmıştır. Bir loriliz 
re:ni kafilesine hücum edilmiş, 
bunlardan ikiıl ciddi hasara utra · 
tılmııtır. Alman koyuna akın ya· 
pan loriliz tayyuolorinden il;ü 
dOıüriılmüıtür. 

Moskova 25 (a. a,) - Buıün 
neıredilen f evkalide Sovyet tebli· 
ğindc şöyle denilm~ktedir: 

Şimal batı ceplıeıindeki kıta· 
larımız bir kaç filn evvel 16 ocı 
Alman ord11111nun ç~virmesini h · 
maınlamıştır. General Buk ku!Dan. 

daımdaki orduya teslim olm:ısı bil · 
dirilmiş fakat Alınanlar larafındau 
bu talep kabul edilmemiştir. Bunun 

üzerine kıialatımız hücuma ı eçıniş, 
290 ıocı 30 u;ıcu Alman piyade 
tbmenlerile hücum kıtalarındao mü 

Londra 25 (a.a) - Razveltin 
Londra mümesaili Harrimao, Ame
rika Camhnrrei11inin Çio'e muhak-

kalc ve büyak ölçüde yardım ede 
ceğioi ıöylemiıtir. 

Mera,aı Kartel &lo· 
vakıayı zlraret etti 
Presburı 25 {a a) _ Mantal 

Kayteı, Slovakyayı iki rün zlJaret. 
ten ıoora Preıburı'tan ıyrılmııbr. 

lnglllzler Alman sula· 
rmna marn döktUler 

Londra 25 (acı ) - Hava Nı. 
zırlıiıoın tebliii: 

Dün gece b<>mbardıman Mf'Vİ . 
sine bailt uçaklar dOşmao 1Ulanoa 

mayn dökmüşlerdir. 2 bomba g . 

çağımız üslerine döomemiştir. 

Ra,ıt Ali Budapette'r• 
gitti 

l.oudra 25 (ı.a) - ltalyaa 
radyo!luoa röre, eaki Irak Baıve· 

kili Raşit Ali Geylanı, 38 Iraklı ile 

birlikte Badıpeşte'ye ~itmiıtir. tqekkil bir üçüncü tümeni tama· 
meo hezimete uğratmıştır. Alınan· 
lar mnharebu meydMında 12000 c • •• •• 
ölü bıraltmıslardır. 185 top, 135 umartesı gunu 
havan topu, 29 tank, 340 aiır ma· 

kineli tüfek:, 4150 hafif makia•li atış müsabaka 
tüfek, 320 motoullet, 15 traktör, • 
125 vagon mühimmat, 14000 obll•, ) ı 
9600 mayo, 6300 el bomb•~··. 21 arı yapı acak 
radyo verici alet, 335 beYl'";r :a'.e 

ve levazım depoları ijtioaaı e 1 mıı· 

ti~ 'd 
Kıtalarımı.ı 24 Şabatta ye~ı eo 

b, k LQo yer Jtral etmııtir. 
ırço me... h b l . d 

23 b it• bav• mıı are e eno e 

21 !:y;ar• düıürdük. 13 tayyare 
kaybettik • 

Berfin 25 {a.a) - O. N. B. 
bildiriyor : Salahiyetli Alman kay. 
nakları, Sovyet Birlıklerıoin Rıra')a 
160 kilometre yaklaıtıklarıoı ya· 
lanlamaktadır. 

Alman tebliiine ıöre, kara 
aolarıoda blr Sovyet knavu&rlH 

Y az111 ikincide 

c!ddt isabetler kaydedilmiştir. 
Loodra 25 (a.a) _ Royt•'ia 

ask.eri yazarı Aooaliıt diyor ki ı 
«Ruı ordaıaoun taarraıa ,.. 

vaılayacak yerde durmadan ha• 

lanıyor. Almanlar• yeni tecbJs edll
mİf Raı kıt' alan tarafından lurpe. 
lanıyor. Doneta'de, ,_.....,._., 

Simolwk'd• R .. b•I r• 
ls8Vf .............. .., .. u. 
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Har bin akıbeti 
19 4 2 yazında 
belli olacaktır 

Harp ne vakit . ~ • -~-ı;; ::---:-- kat o vakit Fran· 
bitecektir? Ancak Almanyenın ga· si\ ribi mükemmel 

Buna katiyetlo llbi etİ halinde dahi Mlh· bir üsse ve Fr~~ 
hesap ve hatta Y • k t I I sız ordusu rıbı 
tahm.ın vercller1n u v v e er kalaboılık bir yar 

etmeğe, I A nglltere ve merikayı dımcıya maliktiler. söyleme&'o imkan 
yok. Elde daha da l9gale kifaret etme· Ba harp t o ise 
o kadar fazla dur· yeceAlnden, harbin kıt- hanların hor i.kiJi 

B do yoktur. Bına• 
gao (potansiyel) alar arasında bir deniz eaoloyh geçense-
kudrot var ki, bun· ve hava harbi olarak ferki şartlar bu 
lar DO vakit ha- senelerce sUrmesl ve harp için movbot 

rokete reçip iş sonunda bu halden bl· dei!ldir. Ksl?ı ki 
gÖrf'cektir. hatta . • • denız naldıyab 
iş görmek için zar olan ıkl taraf ıçln da denizaltılar vo 
harekete geçebi- ortalama bir sulha yana· tayyareler yüzün· 
locek midir, ha· tllması kabll olacaktlr den a-eçen harple 
rokete geçse bile ==~~""' ==:cc-::>~~ kıyaslanamıyacak 
iş görmek için zaman ve fırsat bıı· 1 kadar zor bir durama girmiştir. 
labilocek midir? Tahmin edilemez. Anglo Sakıonlar için en bü· 
Bu 1ebeplo harbin ne vakit vo yük üıUlnlük olarak tay· 
nasıl sona ereceğini söylemek çok yarelerin ileri ıürülecej'İni biliyo · 
iddialı bir iş olur. A!lcak btı har · ruz. Amerikanın Almanya vo Ja 
bin i~ıbetinin önümüzdeki yazda p?nyayı bo ıahada geçeceğine biz 
belli olacaiını iddia etmek, hiç de de kaııiiz. Ancdk tek başıoa bava 
mübala(alı bir tahmin sayılamaz. kuvvetlerile zafer kazanılamaz. Yal· 

Bir tarafta bütün kuvvetlerini nız hava bombardımanlariyle bir 
ortaya dö <müş , varını yoğunu te· memleket ıulba icbar edilemiyece 
razinin gözüne atmış vo buna göre ği gibi, geniş sahalara daiılmak 
do knaııçlar tomin etmiş Mıbver ve şehirleri boş,ltmalds zayiat da· 
devJ,.tleri var. Harbin akıbetinin hi öalcnobilir. Tayyarelerle taşma · 
Rusya ilo bo ilkbaharda yapacaiı cak ordular deniz lcuvvetloriniokin· 
harbe baih bulundoiu söylenen den daha mahdut olacaktır. 
Almanya geçen sene r ormıJl kuv. Boş adaların, gafil rarnizonla· 
vetlerile bu işi sona erdirtmemi~li rın hava kavvetlerilo işgalico bak· 

Ba une kendisinin ve mütte· mayınız. Buralarda maddi voya 
fiklerinden alabileceii kuvvetlerin mi.nevi olarak bu çeşit müdafaa 
en büyüiile geçen soneden yarım imkanları hazırlanmamıştı da, on· 
kalmış işini bitirmeğ'e çalışacaktır. dan dolayı muvaffakıyet eldo edil-
Ei'er bu ilkbahardaki azami kuvvet· di. Yokta Almanya veya Japonya 
le yüldenişi de Rusya meseleıiai gibi tam minnıile yetiım~ ordu· 
halle, yani hiç değilse Avıupa lara ıahip meml•~•ll••in ~avadan 
Rosyasını işgale ve Basra körfezi· · asker indirmek ıuretilo yola geti· 
no kadar inmeie kafi gelmezse, riJmeleri kabil olmıyacııktır. Bonon 
Almanya bu davayı kaybetmiş de· gibi muzafferiyetler kınanmış mem· 
mektir. Zira önümüzdeki seneler lekotlerin dah ıli isyanlar çıkararak 
Rusyayı bir üs olarak kullanacak teslim olmalarını düşünmek do ha· 
ve hilen inkişaf halinde olan in· ta oldoiu gibi, bıı kadar 1ahalar 
tan ve malzeme kuvvetlerini bu- kazanan bu memleketler için artık 
raya yıiacak olan Anrlo Sakıon· iktisadi abloka da varld değildir. 
lar bir daba hu mail6biyeto müsa- Bilakis Almanya Basra körfezine 
ade etmiyec:okleri gibi, kendileri iner vo denizden olsun, Japonya 
de Norveç Fransa, Akdeniz üze· ile irtıbat tesis ederse, lngıliz im 
rinden yeni yeni barek~tlero geçe· paratorluğ'unun Avustralya ve Hin· 
ce.klordir. distan gibi en büyük dominyon ve J tin bu tarafı kolaylıkla anlaşıla· müıteml,,kelerile irtibatı tehlikeye 

bilir. Şımdi bir de Alman ga· girmiş ofor. 
libiyeti halini düşünelim. Bizim ka· H l U k D i' d l 
naatimizco bu hal do harbin lkı- e 

0 
za 0 0 a Ang 0 Sak· 

sonlar için şartlar Avrupa· 
betini tayin f'tmiş olacaktır. Vakıa dakinden de daha gayri m61aittir. 
Anglo Sakıonların elinde henUz Çünkü orada denizler ve mesafe 
hiç harbe sokulmnmış milyonlarca ler daha uzuador. Daha bugünden 
asker, milyarlar değerinde . m:ılze· Jap.:>nya Hind denizinden gelecek 
me bulunacaktır. Fakat eski tabi· 

tehlikeyi önlemiş gibidir. Adaları 
rile hareketto tekaıldüm eden Mih· 

işgali ikmal eder de şarktan rele-
ver kuvvetleri Avrupa ve Asya cek Amerika tehlikeıine biltün de 
karasilo Şimali Afrikayı ele geçir· 

oiz ve hava kuvvetlerilo karşı koy. 
mık üzere Filipinlore, hanların ilo. 
ri karakolları olan şarktaki aralık 
adalara, Avustralyanın şimalino vo 

BUGON 

---------------------------

Boyu durmadan 
büyüyen kız ! 

Cenubi Amerikada Arjantinde 
bit kızın boyu mütemadiyen 

uzamatadır • Suzanna adındaki 
ba kız 29 yaşındadır. Buyu şim· 
di 2 metre 10 santimdir ve aza. 
makta dovam ediyor. Kızı mua• 
yone oden doktorlar boyunun U · 

zayacaianı söylemişlerdir. 

Sozanna'ya reçende apandi· 
sit ameliyah yapılmıştır. Çıkarılan 
apandis, diier inıanlarınkinin üç 
misli büyüktü. Kmn elleri ve a· 
yakları da çok büyüktür. Bu yüz· 
don kendisin o ayakkabı vo eldi · 
ven bulmak kabil olamıyor. 

Kız.bugünkü vaziyetinden çok 
şikayet ettiğinden , bazı büyük 
doktorlar, bu tehlikeli büyümeyi 
durdurmak için bazı uzuvlarında 
ameliyat yapacaklardır. 

• Dalgınlığın Dalgın olan· 
aUimetleri lar, nşaiıdaki 

yazılı oo şeyin 
nedir? 

""---------~ ekserisini yapan 
kimselerdir: 

1- Yanından geçen bir kim 
se, başlcaıını selimladıiı baldo, 
kendisini ıelimlaoıış sanarak mu 
kabele edenler; 

2 ~ Ayna önünde dororken 
ponponla yüzünü padralıyacaiı 

yerde, rujla burnaao boyayanlar; 
3 - Telefonla konuşurken, apan 
sızın telefonla koouştuiuuu unu
tarak, sebepsiz yere cAJo» diyo 
seslenenler; 

4- Tramvaydan • gideceği 
yerden bir iki istasyon evvel ve. 
ya sour• inenler; 

5 - Başında, HÇ · kıvırma 
maşalarile ıokağa çıkanla"; 

6 - Palıaz veya adressiz 
mektubu posta kutusuna atanlar: 

7 - K•Tdaiı• a•v•••o •c;U.l a.• 

tıp, kabuklarını ağzına koyanlar; 
8 - Tütün tablasına koydu· 

iu ıigara bili yanıyorken, ikinci 
bir s:gara dabıt yakanlar; 

9 - Burnunun üzerinde göz 
lüiü dururken, kaybolmuş diye 
2özlüiüoü arıyanlar; 

10 - Oıı kuruş yorino 50 
kuruş ve daha fazla voronlor. 

işte bunlardan bazısını yap 
mıştanız, ıiz, da1rınsıoız. Bu ku 
ıaronuza yapmamanız için günlük 
hayatınıza dikkkat etmeniz la 
zımdır. Zire, dalgınlık çirkin bir 

şeydir. Bazan insanı mahçup bir 
vaziyete vo zarara sokar. 

• ,,,. "b ı·k~ Alman r•· ı ecru e ı . 
.. • ze te len nin 

Yahudi kog_!!rı bildirdikleri 

oe göro, Alman bükQmdi, Polon· 
yada sırf yahudilerle . meskOn 
«tecrübelik Y abadi köyleri» vü. 
cuda getirmi~tir. . 

Bu köylerden biri Reichsbof 
yanında ve Krakov ile Przemişıl 

arasında bolunu yor. Roichshof Ya
(Devamı üçüncüde) 

1 ! 

Cumartesi günü atıs 
müsabakalan yapllacak 

- MUsabakalara okullar ve Genç· -
- ilk k ulUplerl lttirAk e d ece k -

Cumartesi rünü saat 14 de metrelik bir Bayrak koşnsa yapı· 
Poligon'da Kız Lisoıi, Öiretmen lacakbr. Bu koşuya giren her 
Okulu, Ticaret vo Ziraat Liselo. okuldan 40 atlet ittiralc edecektir. 
riyle Milli Mensucat, Malatya Men- Bo atletlerden 6 ıı 1000, 8 i 

ıucat ve Demirspor Gençlik ku
lüpleri arasında atış mü1abakaları 

yapılacaktır. 

Kullanılacak tüfek 22 çap atış 

tüfeği, meıafe 50 metro ve mermi 
adedi 5 tir. 

Kazanan takıma bir Kupa, for· 
di olarak birinci vo ikinci relen
lere birer saat, üçüncüye de bir 
dolma kalem hediye edilecektir. 

Berrak kotu•u 
Pazar günü Şehir Stadında 

Ôiretmen Okulu, Ticaret vo Er. 
kek Liselerinin ittirakiyle 20 ldJo. 

800, 12 ıi 400 VO 14 dü de 200 
metro ltoşacaklarJır. 

Ticaret ve Erkek Llse
lerl kar9da9ması 

Cumartesi günü saat 14 do Ti· 
caret vo Erkek Liseleri arasında 
Futbol Dlüsabakası yapılacaktır. 

Voleybol Maçlar1 
Pazar rünü Erkek Li1eıi Voley

bol ubasıodn, Öğretmen Okulu -
Ziraat Lisesi ve Kız Liıesi Sarı 

takımı ilo da Ôiretmen Okula kız 
talebeleri ara11nda Voleybol kar
şılaşması yapılacaktır. 

Fazla ekmek kartı alabllmek için 

Nüfus cüzdanlarındaki 
-damgayı silenler yakalandi 
Mart. ayana ait okmok kartla· 

rının daiıtılması işine devam odil· 
mektedir. Bu arada ba:u 1abtekir · 

lıia teşobbüı hadiseleri do görül· 

mekto ve soçlıılar mahkomeyo ve· 

rilmektedir. Ada ıokağından Ab· 

durrahman iz ve Akkapadan Meh· 
met o;lu Salim Mart ayın~ ait ek· 

mok kartl.ırını aldıkları halde, hü 
viyet cüzdanlarındaki işareti silerolr 
yeaiden kart ahrkon yakalanmışlar, 
mabkemeyo Hvk edilmişlerdir. 

Torunlarının nilfııs cüzdanla· 
larında tahrif at yapbj'ıoı dün yaz. 
dıiımız Güneşli maballoıinden Sil· 
leyman Öilu Hasan tevkif edilmiş 
ve ceza evine srönderilmiştir. 

Hayvanat ProtesörU l Halkevlmlzln tlzlm 
Ankera' ıa gitti ._._.__te. lgraflarana gelen 

ŞelirimizCie tia 0010 lstao ol 1 cev•plar 
Onivenitesi Hayvanat Profesörü B. Halkovlerinin 10 nanca yıldönü· 
Kozvik vo Asistanları dün Anka· 

mü müoasebotiylo şehrimiz Halkovi 
ra'ya gitmişlerdir. 
Bir Bakkal tevkif edildl tarafından çekilen tebrik vo tazim 

· Dükkanında 3 ton beyanname1iz telrraflarına Milli Şefimiz Cumhur· 
Pirinç saklamaktan suçlu Bakkal roisi lnönü ile Meclis Roisimizdoo, 

ve Şekerci Camali'oln duruşması- C. H. P. Genel Sokrotori Doktor 
na b<1şlanmış ve soçlooon tovkıfi- Fikri Tu:r:er'don cevaplar alınmıştır. 
ne kılrar verilmiştir. .... 

1 Klmll MengU'nUn tahliye 
isteği reddolundu 

Pansiyon ve beklr oda-
lar1 hakkında bir karar 

Ankara 25 ( Hoıuai • mababi
rimizden ) - icra Vekilleri Heye· 
ti yeni bir karar almııtır. Bu ka· 

Milli korunma kanununa aykırı 

hareketinden dolayı mahkomoye 
verilen KimU Meoııı'onn muhake· 
mesine movkufon devam olao1Dak· 
tadır • 

Suçlu, kefalete bailanarak tor 
best bırakılmasını istemiıeo de bu 
talebi kabul olunmamııtır. Bazı 
husoılarıo Vilayetten ıorulma11 için 
dava 28 Marta bırakılmıştır. ' 

iki kadın hepse 
mahkOm edildi 

Re1D2iyo ve Münire isimlerinde 
1 iki kadın Y oni Hamamda öteberi 

çalarken yakalan11uşlar. Adliye'ye 
verilmişler ve duruşmaları ıooan

da mabk6m 'edilmişlerdir. 

rara rl>re, pansiyon ve bokir oda· 

ları iıletilmoıi iti yalnız Türk va· 

tandqlara bırakılmaktadır. Yaban· 

cı dovlot tabası olanlardan b~ gl · 

bi İiltırle oi'raıanlar 6 ay içinde 
işlerini bırakmı4 olacaklardır. Bu 
6 ayhk müddet temmuz ayı başın· 
da sona ermektedir. 

Bir sUrek avı 
Geçen pazar Camuscu köyün. 

do köylülerin iştirikiylo bir sürek 
avı yapılmış, 12 domuz vurulmuş 
tur. 

26 Şubat 1942 

KÖY 
enstitülerinde 

Hayvan yetlttirme lf le-
1 rlne önem verilecek 

Ankara - Maarif vekaleti, 
köy oostitü1erinde hayvan yetiştir· 
mo işlnioo Önem vermeie karar 
vermiştir. 

Yetiştirilecek hayvanlar kümes 
hayvanları, etlik hayvanlar, damız. 
lık hayvanlar, koşum ve hizmet 
hayvanları, arı ve balıktır. Bu bay. 
vanlar mümküo olduğa kadar faz. 
la yetiştirilecektir. 

Her enstitü enıtitüde bulunan· 
lar için ioıan başına yılda 275 ki· 

Jogram buj'day, koşam hayvanı 
başına ot, saman, küspe gibi yem· 

likler dışında 1100 kilo arpa , ya· 
l~f, çavdar, diğer hayvanlar için de 

35 kilo yemlik heHp edilecek • 
bunlar tamamilo enstitüler tarafın· 

daa temin edilmekle beraber futa 
istihsale do çalışılacaktır. 

istihsal işlerine reoiş ölçüde 
yor verilince, enıtitülori birbirlerin• 
den faydalandırma yolu totolun· 
ca bu kurumlarda konservecilik , 

tozlama baMçılık , pekmezcilik , 
p~ynircmlc, yağcılık gibi ziraat ta· 

natlarına; depo, kurutma yeri gibi 
teıislerle, boıin maddelerini bir 

yerden direr yere nakil için rerok
li fıçı, Hndık, çuval yapma ~ibi 

işlere öoom verilmesi 'te ba,işlerin 
pliolaştırılması icabodocektir. Bu 

bakımlardan her enstitü kendine 
düıen işleri benimsiyerek hanlara 

ders tatbikatı halinde girişecektir. 
Bütün ba işler için enıtitülere 

hazirandan önce mütedavil sorma· 
yo bqlanmaaına te-şebbüı edilmiştir. 
Bu mümkün olmadığı taktirde 1942 
mali yılı bütçes iyle gerekli tahsisat 
temin olunacaktır. 

Yeni eserler 

ÇIG 

«Çığ» ın beşinci sayısı deiorU 
yazılarla çıkmıştır. Arkadaşımız 
Rdim Gölrnel'in şiir vo yazılarilo, 
Nazım Tarbanıo «kitabın tarihi». 
Vahide Birlr.on'in «ıüzel ıanfltlar 
bakkındaı., Hazım Murat Erdo· 
ian'ın ~Mevlina Celaleddin Ru'lli», 
Macid Saner'ln «Jan Jak Ruıo», 
Şefılt Ôzbay'ın «Türk dini nedit ?» 
isimli makaleleıini içio<lo toplayan 
bu kıymetli mecmaayı okuyucula. 
rımızı hararetle hvıiyo ederiz. 

iki h1rsızhk v akast 
lcadiyo mahallesinden Mehmet, 

Vehbi, Ali Rıza ve Turgut isimle· 
rinde dört kişi kunduracı Hüsnü· 
niln dükkioını açmışlar, 3 çıft kon· 
dura aşırmışlaadır. Hırsızlar yaka• 
lanmıştır. 

• Çukurme1cit maballHindon 
Şadiye ile kardeşi Ayşe, komşula . 
rı Necmiyenin odasından bir kol 
saati, bir dikiş makinesi, peçet~ 
ve çamaşır çalmışlar, yakalanmıı· 
lardır. 

dikten, buralara denizden ge)en 
yolları kontrol altına aldıktan vo 
uhilleri tahkim etmiı bıılundnktan 
ıonra, bu elde ettiklerini kendisin· 
den almak, yalnız lngili2 ve Ame· 
rikan ka vvetleri için n:ıümkiin ol. 
mıyacaktır. Almanya kendiıici oıeş. 
rol eden Rusya ordularını ve h· 
ponya kendisini bir derece}:e. ka. 
dar oyalıyan Çin kovvetlerını kıs· 

(Devamı Gçüncüde) 

·ı===================================;::========================-
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men yok eder ve geri kalan par. 

çalarını da kuş açmaz, kervan geç
mez bozkırlarda abloka edilmiş bir 

hale koyanı, tek başına kalacak 
Anglo Sakaon kuvvetlerinin Mih· 
vercilerlo başa çıkabilecojinl ko· 
)ay kolay akıl almıyor. 

Ç ünkü her feydon enol 
Aoglo Saksonlar Avrupa 

ve Aıya karalarından deoizlorlo 
ayrılmıtlardır. Denizler vasıtuilo 
t,ir yere a•\ı:.er çıluırmıık demek 
Wdayotten itibar• bu aıkerin mah· 

det olmasını kabul etmek demek· 
tir. Ne kadar rayret ediline edil· 
ıin, bu çıkartma oröolar alabUditi. 
ne bilytıtlllemez Baolarıo bilyilk· 
IOlcleri reriden relecek sovlı:iyata 
baihdır. Bıı da mahdut olmağa 
mıbkOmdar Vakıa lnriliz ve A'De 
rikalılar 1918 de Avrupa karasın 
ela Almanyayı mıjU1p ettiler. Fa• 

·=====================~=7='.=~~~~:::·===Çevlr•n 1 ıv.ıecuı non.:::::::= 
yan1n dam dö kumpanisi olan ı:!la.tmazel · ~şişeye koydum. Vo burün öğleden ıoor• · hastabakmnın " iyi Hemıiroler " lıasta· Fakat uzan haltabakıcılık hayatımda 

böyle birşey görmenı'ştiın ... Bn, ba'ltahk· 
tan ziyade ... Brr ••• Kadının tereddüt etti· 
iioi görerek Puaro : 

Klarkı kasdettii'ini sanmıştım. Belki de bir hastamı ziyaret etmek bebaoetile izin hanesinden ismi roçen ha!ltaoın nozdine 
onların kendisine karşı cephe alma~ iste- lstlyerek ıiıeyi beraberim• aldım. • gönderilmiş · olduğuna öğrendik. 

- Atıeııikli zeblrlonmeyo mi benzi. 
yordu ? diye ıorda. 

diltlerini kasdetmişti. Kadın Paaroya esmer renkte bir ma- _ Boraya kadar işler yolanda ..• Şim. 
Puaro biraz dah!l düşünceli bir b· yi ihtiva eden bir şişo uzattı. di ~to şişemiz de geldi. Palıner de ge. 

- Evet. Sn..- bi - h k 
vır takındı : · - Peki, Bayao. Derhal bonuo kim. liyor. 

- Evet .•• Anlayorum.:. Fakat yemek?.. yevi tahlilioi yaptırırız. Bir 1aat ıtonra av• Pu!lro kiınyagerin raporunu okurken .. --ıı rrun astaoın en• 
diıi • de g~ri.p bir~y ıöyle.di, " O Dörtler 
işimı temız~ıyoceklerdir ... Herhalde tomiz· 
liyeceklerdır .•. ,, 

Ba hasusta bi:ızllt tedbir alamu mıydıoız? det ederaeDiz, şilphelorlnizin yerinde olup bastabakıcı kadar, ben de heyecan içinde 
_ Elimden geloô hor şeyi yapıyor· olmadığı hakkında bir kanaat edinebilir- baluooyordum. 

Puara kendini tutan:ıadı : 

- Ya? l 

dam. Fakat bazan Bayan Templeton ye. siniz... Mabtıl Palmer sanki nefeti kesilmiş 
meil ko •asına kendisi çıkarmak için mar Hastabakıcıoın isim vo adresini aldı. ıribi : 
edtırdi. Sonra izinli olduium saatler nr· Kendisini kapıya kadar teşyi ottikton son· 

- Sözlerini iyi lıatırlayoruın. Fakat dır... ra döndü ve bir ki.j-ıt üzerine bir şoylor 
o anda çok ıztırap çekiyordu. Belki ıöy, - Doiru ... Peki ama şüpheleriniz, yazıp şişe ile beraber en çok itimat otti· 
lodii'ini bilmiyordu. . polise müracaat odcıcek derecede mühim • ii bir kimyagere röndordi. Neticeyi bek-

Paaro düşünceli bir tavırlıı bir esasa istinat etmiyor muydu ? lorkon Puaro'nuo, haltabakıci hakkında 
- '' O Dörtler i~imi temizliyceelc. Polisin lifını işitir işitmez hastabakı· mal6mat' almağa batladıjmı görünce Şa· 

lerdir •.• ,, cümlesini tekrarladı. Acabıı ıize ~ı dth,d içinde kaldı. şırdım. 
göre 'O Dörtler " tabirinden ne kaı• - Ben yalnız şunu yaptım.Bay Paa, - Çok müteyakkız bulunmamız li· 
detmitti ? •· • • 

ıo .• Bay Templeton bir çorbadan bir zım. Dnıtum ... Dörtler ın peşımızde oldu· 
- Bilmem ki BAy Puuo f Evveli puça içtikten ıonra büyük bir luria l'O· tana anajma_yahm ... 

kar111aı, doklonİ, otlaaa ve belki de ba- çirdi. Bea de ~orbadaa blua kıamı bir Nabayet Mabel Palmer achDtla bir 
____ w ı 1 ,.. "'- 'L ı~ 'I. • '1111,.•a..--. - ••-· • ................. .=. ....... ... ·-.. -.. -. .... -- -- .. , . ...- . .,,,,,,.;. .. . 

~~--~~...,,......~~~, •••......... 
,---·tokılL..!~------~---~------~------~---........ --~n__ı 

- Arsenik var oıı imiı? diye ıorda. 
Paaro kağıdı katlayıp : 

- Hayır ... dedi. 

Hastabakıcı da. ben de hayretler 
içinde kalmıştık. Paaro sözüne devamla: 

- Hayır. arsenik yokmuş... Fakat 
antimon varmış.~ Vaziyet böyle olunca 

derhal Herfortşayra hareket edeceiiz. 
·Allah vorode geç kalmasak •• . . . 
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-mI~[~SJ ........... ~~·=--=~ • nı-.J 
Bol keseden kim kime 

batışlıyor? 
• 

-neyı 
Türk olmaktan, Tilrkiyenin ollade . bu· 

y a z • n lunmaktan gerçek hiç şikfiyet t1tauyen 
NECMEODIN Boğaıı:lar, darop dururken dile dola_ıııp, 

D A K b. lr.lıırna nobct S A zaman zaman tepen ır sayı 

"------·---·• d k" b'l. k d i(ainiyor? Ay geç· gibi adının ortaya atılmuın a!l ım ı ır ne a ar • d . ·ı.· 
f J • • filao bunu emış gıuı 

nıez ki Boğa7lar hakkında a an şuı::ıu ıstemış, r T" k t ~ 
dodiltodu\ar dünyanın bu en sesrıiz, en rahat, enltgüven. ı urlt opr~al· 

t olarak ku aomaga ye enmesıo. 
nı bir kışkırtma ve kızıştırma vası ası t ı· f b b h • t k - d-~- - bir aj1ns e ıra ı u a sı e rar 

Oiio gszehlerc:h gor u~u:~~raını1nı Moskovada çıkan (Pravda) 
tazeliyordu. Bu sefer, hal>erıo • d ı·•- h b' ·· Al . . 1 b 1 bı1biridir. Ba knlagı e ı.. mu a ıre gore • 
razetesınm .tan u mo L. R . • - h . d 

A 
ı_ Bnyük Elçi9i, Tür....ıye e111cum orunu zıyaret e e-

manyanın n.,.ara M k 't .. l 
le ı .1 Hariciye Nazırının geçen ilkkinunda oı ovaya gı lıg 

re ngı tere - . . b • l d • ' 1 tanbul Bo(azını ve Bıısra korfezıoı Sovyetlere ag•ş a ıgını 
zb~lmd~o .: Sandan başka Türltiyedeki Japon Elçisi, bu haberi başka 

ı ırmı,... _ • 
ka naklardnn da doyduğuna Türkiye bükQmetine ıoylemış. 

bir Devlet Reisine söyliyebileceği den dolayı, bof yere nznlüp yo· 
y yabancı bir Devlet Elc;isioin l 

·· l · • ı· 1 rulmalarmı bile istemeyiz. Kötülü· ba türlü soz erın gız ı oması en 
ba1it diplomasi ve Devlet koral· ğümüz içiu olduğu gıbi, iyiliğimiz 
larındnn olduğuna göre, bir Elçi· istendii'ini belirtmek için de doğ• 
nio Rclsicüaıhuromoza nrdiiı ve raya dayanmıyan gayreti faydasız 
buıüne kadar hiç kimsenin duy- balaroz. Boiıızları no kimse ala· 
madığı bu haberi, aadece (Prav bilir, ne kimse kimseye bağışlıya 
da) nın lıtanbuldaki muhabirinin bilir. 

(Aktam'dao) 

• Hititoloji, Sumeroloji, 
Hungaroloji 

işitmesini gazetecilık bakımından 
derme beçerikli pl 1 tikacılarıo va· 
ramadığı bir başarı saymak ger.e~· 
tir. Bu gazeteci, Japon Elçısıoın 
rizli raporuou dıı öirendi!io~ iÖ 

ro, kendiıi için artık Turkıyede 
riıli bpakh biç bir şey k~lmadı· 

tına bilkınetmok lbam rolır 1 y A z A N 1 G. el do iste.m.e,, 
A ocalc, ortaya atılan bu ha· ; R E F I K ımrenme, ıçını 

berin gerçokliiine aıla ihtimal ve· çekme! Gel do 
rilemeiini hemen sö~ lem ok ıoroo· H A L I _!!_ yaşlandığ ı n a 

da olduiumazu ynzdıktan sonra, üzülüp kederlenme! Gel de onlarla, 
bu haberde bizi sinirlendirip ayak- gençlerle bir rada, bir sıoıfıa bu· 
landıracalt bir içyüıü de görıoe· lunmadığına eseflenme! 
diğimizi bnr~ya katmalr. isteriz. «Hangi sebeple, diyeceksiniz, 

Bır kero Türlliye halkı Boiıız · bisiklet ve yüzmo y rı larına, ko. 
lar etrafında bu harbin başından şnlara giremediğine; yahut sinema. 
beri yayılan, her aj'IZdan çıkma (arın loşloğund~ dizdize oturup 
çeşitli rivayetleri artık kanıksıımış, leblebi yiyerek fısıl fısıl muhabbet 
bunlardan adetli tiluinmiştir. Sıra· edemtdığint; yahut da • ne kar 
lloa i'Öro şunun buoun üstüne a dan korku, ne &üneşten çekiome· 
tılan bu değiımez ıt.ötü niyetlerde dağ tepe gezomediğine mi?Yoksa, 
Yeni teliş ıebebi EÖrmez olduk. bu bar aenio, o &azioo benım, 

Bundan başka, Sovyetlerin rece yarılarına kadar Beyoğlunda 
Bojuları istedığini Hitler, bir cut sürtomediğino mı» H.ıyır; vaktiyle, 
kunda açıkça ıöylemışti. Almanıa vaktinde ben l:unları vaktin icap· 
Devlet Reisinin ıödorine, elçini" larma röre balı.kiyle yapaııştıaı; 
•Özleri ne fazla kuvvet veı ir, oe hovesiaı içimde kalmamıştır. - Yap 
daha ioandıııcı bir doğrolnk Lıa madığım bir şey k.lmıştıı Kendi 

tabilir. lngiliz Hariciye Nuınoın arzuaıa, doıuştan cğ'ımlıliğime, göo· 
Moskovada konn)tuklarını hü~ Q. lümüo çokt·ğioe uyj'ao bır yü•sek 
motimiz o tnriı:ılc ötrendiii için, tahaıl yolu, bir falıLüıte buıop da 
Almanya Elc;i!ıinin 3 il~ s~n~a g~· iatediklorımi ac: vo aovine öırene 
lip bize ~u görilşmelcrı bıldırmcaı, mtaıcıd 
Almanyanın hnber alma kudretinin Şimdi, önümdeki wazeteyo göz 
ıoçlitine vo zayıflıj'ına verilmez rezdırır kco işte buna yanıyorum 
tni ? ve renç ol!lladığıma yalnız bao-

Ayni haberin Al31anya Elçisi dısn dolayı acıyoı um. (Ankara Dil 
tarafından Reisicilaıhura, J:ıpcn ve Tarıh Fakültesi) okottaia ders 
Elçiıi tarafınd:m da hü .. Qınetimize zümrelerini • tu son kelimenin 
ayni zamanda bildirilmesi, Mıhve iÜoabı onun ü21erindodir ve Türk· 
rin danışıklı bir propaga[lda ma ç~si «ıtômr» diıl şöyle ıayı vor: 
novra!!lna baıvurdoğu sanısını a· Hindoloji, Hi •itoloji, Su:noroloji, 
}'andıracajıaı Alınanlar ve Japon· Sinoloji 1 Ah, size tuhaf gelen ba 
lar bilmiyecek kndar propB gaoda lololojıleı l Brnim için en büyük 
acemisi midirler? zevk dil bilıisıdir; sanıyorum ki 

BUGllN . -- ·~·--

ANr i uLoPE oı 
Harplen Önce 

ltaıya'nın ikti-
sadi d u r u m u . 

Zamıı!l zaman 2'elen telgraflar, 
ltalya'daki iktisadi duruma dik· 

kati çekmektedir. Burada tutumla 

olmak, israf yapmamak, yiyeceii 
hesaplı kullanmak, fazla para har· 

camamak hususunda ltalyan vatan· 
daşlarıoa verilen öiütler, yap•lan 

neşriyat bu dikkatin çekilmesine 
sebep oluyor. 

Bu münasebetle bugün İtalya· 

nın harbin ilk yılında, yaoi kendi· 
ıi harbe girmeden öoceki durumu

nu aydınlatmak üzere, bir takım 

rakamlar vermeyi faydalı balayo. 
ruz. 

ltalya'oın dediiimiz y ı 1 da ki 
mahsulleri şunlardır: 

Ton 
Buğday 8.056.200 
Arpa 223 600 
Darı 144.800 
Yulaf 618.200 
M sır 3.422. 100 
Pırinç 740.200 
Patates 2.871.800 
Ş•ker pancarı 322.SCO 
Yün 13.600 
Peynir 230000 
Ham ipek 3.201 
Kö&11ür 969 000 
Lioyit 1.031.000 
Pıi' demir 863.000 
Alimioyom 22.900 
Sani ipek 48.331 

Müo•kale yollan haklnoda da 
o yılın istatıstiklerine röre şa ra· 
kamları vermek mümkündür: 

Devlet kara yolları 12.800 mil. 
Devlet demiryollara 14.200 mil 

O yılın bütçesinde varidat ve 
masraflar da şunlardm 

Varidat 20.428.600.000 liret 

Masraf 17.784.100.000 liret 
Umumi 
Borçlar 108.636.600.000 liret 

T edavü de bulunan 

Banknotlar 18.932.856.540 liret 

Askerlik bahisleri 
- Batta.rafı ikincide -

şarkına yerleşecek olursa, ba aa· 
baya ne kadar büyük de olsa, Ame
rikan deniz ve bava kuvvetlerinin 

sokulması çok rüç hale girer. He· 
le ba ıeraitte istıf.ıde edilebilir bü· 

yüklükte kara orduları taııoması 
ise imlıLAnıtız olar. Zıtten Avrupa 
cephesinin esas olduğa hakkındaki 
karar da buradan çıkmakt•dır. 

Ancak Almaoyaoın galibiyeti 
halinde dahi Mibvercilerin kuvvet 
leri ln2'iltero vfl Amerikayı d~ iş 
rale kifayet etmiyeceiinden, har· 
bin kıtalar arasında bir deniz ve 
hava harbi olarak l'Cnolerce sür· 
me!İ ve sonunda bu halden bizsr 
olan iki taraf içio de ortaloma b:r 
sulha yaoaşılması kabil olacaktır. 
Bütün bunlar da Önümüzdeki yaz. 
da katiyetJe anlaşılabilecektir. 

ı • 

Dünyada 
ne 1 er 
oluyor? 

Tabela - Kristal 
Lastik mühür 

• Dıııtarafı ikincide • 

ı hudilfri bu köyde toplatılmış, 

yeni binalara yerle~tirilmiştir. Kö . 

yiio intizam ve temizliğinden Ya· 

hudiler mtsul tutulmuştur. Borada 

yalnız Yahudiler yaşamaktadır. 

Köye başka miJletten hiç kimse 

sokulmamıştır. Köyde Yahudiler 

ekip biçerek zirai mabsulJerioi 
kendileri temin ediyorlar. 

Tecrübelik Y abudi köylerinin 

korulmasına memur edilen pro.f e

sör Scblübert, Yahudilerin böyle 

bir yere toplahlma1ından iyi ne· 
ticeler alındıiını bildirmiştir. Bu 

Yahudi köylerinde, Yahudiler daha· 

aıhhi şerait altında yaşıyorlarmış. 

Eskiden Lob şehirlerinde Y abadi 

mahallelerinde tıklım tıklım kala

balık ıarette yaşamakla araların 

da yayılmakta olan bulaşıcı lıas. 
talıklar zail olmuş. 

ADRES: Doğruluk f abrikaSl 
civarı No. 59 

Ta9radan da siparlt 
ler kabul olunur 

Telgraf: PAIKDŞ Atelyesi 

~-Bayanlarımıza Müjde--
ızmirin tanınmış terzilerinden MAKBULE N 1 L 

atölyesini sayın müşterilerine açmıştır. Her çeşit dikiş kabul eder. Erkek 
ıöınlekleri de çok itina ile dikilir. Siparişler valıtinde verilir. 

Adres: Asri Sinema caddesi, Cumhuriyet 
okulu karşısında DispansPr sokak 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E $ 1 DELE Rı 

l Şubat, 4Magu,3Aiustos,21kinciteırin tarilılerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Ura 
3 ,, 1000 " - 3000. .. 

t - - 2 750 1500. ,, 
" - " 

3 .. 500 .. - 1500 .. 
10 •• 250 .. - 2500. ,. 
40 " 100 ,, - 4000. .. 
50 ,, 50 .. - 2500. .. 

200 
" 

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

" 
TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal

naz para blrlktlrmı, ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamand• t lllnizl de denamls olu&"aıu'lu7. 377 

26 Şubat Perşembe 
TUrklye Radyodlfilıyon postaları 
TOrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik : Haf ıf Program 
(pl.) 

7,45 Ajans Haberleri . 
8 ,00 Müzik: -Hafif programın 

devamı (pi) • 

8,15/ 
8,30 Evin saati. 

12.30 Program, vo memleket 
saat ayarı. 

12,33 Mnzik: Muhtelif Şarkı
lar. 

ler. 

12,45 Ajanı Haberleri. 

13,00/ 

13,30 Mü~ik: Şarkı ve Türkü. 

18,00 Proıram, ve nıemlelcet 
ıaııt ayarı. 

18,03 MGzik: Çifte Fasıl. 

18,45 Ziraat Takvimi. 

18155 Müzik: Karışık pro&'l'aın 

(Pi.) 
19,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

19 45 Müzilt: Halkevleri Folk. • 
lor saati. 

20, 15 Radyo Gazetesi. 

20,45 Müzik: Film şarkıları. 

21,00 KoooŞ!DA ( Derdloıme 
aaati). 

21,15 Müzik: Şarkı ve türkü· 

ler. 
21,30 Konuşma (Hikaye ıaati). 
21,45 Müzik: Radyo Senfoni 

Orkeıtrası. (Şef: Ferid Alnar.) 

1 . Glink.a: Raslan ve 1.ud· 

milla Uvertürü 

2 • Çaykovski: Keman kon• 

çertosu. Solist: A. B. wioleler. 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Ajan!! Haberleri ve Borsalar. 

22,45/ 

22,50 Yarınki Prol'J'am ve ka· 
panış. 

IT.a.I~VtMI 
26 Şubat 1942 

PERŞEMBE 

YIL•1942 • A Yı 2 Gün: 57 Kuım ıt l 
Rumi 1357- Şubat )3 
Hicri 1!61- Safer 10 

GENERAL ELECTRIC 
AADYOLARI 

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. 

ADRES: GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Rardaroilu l611·155 

• 
1 DENIZCILIKj Alman don omasının hazırllklan 

Görülüyor ki habcrio tutar adlı sanlı bir dil bilgini~ olabilirdim; 

Yeri yokh~ şayet nmaoımda böy~~rbkU·~ ~'~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Prııvda g~zetesiode çıkan ve ve böyle der~ler Türk yurdunrla Jd zırhlı ve bir aiır kruvazörden mürek· güttükleri istidlal olunabilir. Bu suretle bir ta. nıınmasının tesirli ateşine mukabele edebilmek 

"' ·ı b ı. t l öc7 etilebilseydi H le o k b. Al f'l b' d f raftan lnailiz donanmasının Alman aemiler'ıno f • Al t lar •et' k 'nsı ajansı tarafından verı en u oı.u o up 1or .. e ep ır man ı osunun ır sene en az· • 6 çın manlar le aradan ajır op • ırme 

havadis.in yayılmasından m:ıksad, Sumeroloii, ve Hititoloji ile, me· la bir müddetten beri üslenmiş bulunduğa Brest yeti,aıesi, diğer taraftan düşmanın daha üstün mecburiyetinde kalmı~lardı. , 
tetırafın sonunda yazıldığı gibi, rakh olmayanlarıo birdenbire mana limanından ansızın çıkarak logiliz doo:ınmasıoa hava kuvveti çıkarması ihtimali olmamasından Bu sırada Brest limanında hlan Schsrn· 
bu planların baştan b:ışa uydurma b i 1 e veremedikleri Huogaro· yakalanmadan Manş kanalı yolile ana vatana logiliz efkin umumiyesinin hayal sukatuna ui: borat ve Gncisonau dritootlarından mahrum bu-
olduiunu bir daha ileri sürmekse loii yok mu? Banıı biçilmiş kaf • avdeti ıon günlerde dünya matbuatını yakın- r.tılarak mioeviyatını kırmak düşüncesinin is. luoan Alman dooanınası Kronıtad önüne so. 
b d k d d '1 'l d' •n bı'r haAdı'ıe oldu Hor ne kad r tibdaf edildiöi mütalaa edilebilir. · h t bbü Ü d u dostça dikkatin ve ioancanın tandı. Kendim en geçere , ne e an ı fi en ır.. • a • kalarak Ros donan111a11nı. ım a eşe s o en 
l'ürkiyede en iyi tesiri uyandıra· rin bir zevk.le bunları öğrenirdim.. ha gemilerin Brest'i terketmesi, kendilerini in. Alma~ bahriye:ıinin Norveç harelcatıodaki sakınmıştı. filhakika Lenıorradıo mfldafaaıında 
catıodan emio oldoiumı:ıza Prav. Ne şöhretli bir Sumeroloğ, bir Hitit. riliz tayyarelerinin devaml.ı bomba~dı~~nından kaybını ve modern Bismark dritnotunuıı ziy:unı R d aoıııasıoın ağır topları hilen büyük i' 
daya söylemek iıtoriz. tolog veya Huorarolog olurdum! dolayı tehlikede rörmelerıoo atfedılebilırse do telifi edebilmek için yeni iıışaata olanca g;;me~~e ~" kendisile birlikte şehri de meta· 

Bir çok kertler burada yaz· Yazık ... Pek yazık! ba teıebbüsün sebebini daha başka noktalarda gayrıtini, sarfetmekte olduğuna şüphe yoktur. netle korumaktadır. 
dıiımız gibi yine doriz ki sözle Fakat ~a nokta da var ki, 0 aramak faydadan hali deiildir. Gerçi Alman Amerikan kıtalarının lslanda adasına ve f,ıgil· ôaümüzdeki ilkbaharda ~ark cephesinde 
b,berle ıinirleıme ve kııkırtılm~ zaman, bilginlerin çoğu ribi, kim filosunan· böyle muhataralı bir teşebbüsle İn· tereye tabşid ediloıesloin, müsait fırsat zuhu· başlayacak Alman amumi taarruzunda Lenin· 
'I'ürklyenin bitaraflık politikaıında bilir ne derece tatsız, yavan, kura giliz do~anma1ına meydan okumak iatedigi runda Avrupa şimaline ihraç emelile yapıldıiı· iradın i~galini sailamsk üzere denlzdtnde taı· 
hr bulamaz. Biz, dostlukta ve ve kah yazardımki • hiç şilphe1iz, düşünülemezse de, lngilterenin garbinde üslen.· m, Almanyaoın aörmemesioe imkan var mıdır? ·k · · d b"t" b 
d 

. l • . b·ı l l • ü yı ıçıo, onanmanın u un irli\ı:lerini toplı. 
Gıınaohkta, Jifa değil, işe bıık· en söaük fıkra muharrır erının 1 e dir" i devamlı hava keşiflerile malQm o an nrı· Böyle bir ihraca kara ve bava kuvvetile m.

1
• k b h k. 

• b - •- ya•a tam ir arp ifayetinde balunmasına 
'-•ıla alı•tık. Herkesin ölüm dirim Yazılarına baktıkça imrenır, agun liz donanmasının, kendisini önlemesi milmııı.ün manaat olunurken, donanmaya da vasife verı • M l l A 
L ... old "lM d~ lk gorü en üzum, lman filosunu Brest't•n b'ır ıta..,&'•ıında kendi can kayrısına utumu olamadığıma üıu ur um. olamıyacaiını hoaap ederek taarruıa ka acak mosi tabiidir. ü 

1 
. d " 

.ı., • • Hatta b lk' b 1 l d b , erın e an evvel çıkıp hazırlanmaaa sevkobo aereLtir. 
\IUıtüiü bu sırada, gelecegı ve ' e 1• aşka üzü en er e hafıf düşman deniz kuvvetile bir kısım ava Alman donanmasının ana utan • • 111. 

ot • olardul k Baltık ha Halise; topyekQn harbin icabatından olan •cağı şimdiden kestirip güvem· birliklerine karşı koyacak vüsatte deniz ve toplanması sebebini tahlil eder en . · 
tlıi~j ona bağlamaiı, todbirs:zlik < Tan'dan ) hava emniyet teıkilitına ve müdafaa tortiba. rekitıaa hususi bir ebemıııiyct atfetmek yerınz umumi taarruz hazırlığında kara ve hava kuv-
''Ydığımız kadar, şuııun borıun Bu Nöb I . -, tına güvenraiş olduiu muhakkaktır. bir iddia sayılmaz. Hatırlardadır ki Alman or· vetlerini olduiu gibi deniz kuvvetini de daiıt 
~lıoı, bu ateş ortuıoda, ötekıne Gece e çı Eczane Almanların ba filoyu h&vadan himaye eden dolarının Baltık memleketleriııi işgalinde do- mıyarak topla bir baldo bulııodormak maval· 

,;"•kine • bağışlamak cöıoertliğiui Mustafa Rı·fat - tayrare adedini pek fazla tutmalarından, ayni nanmanıD ordu ile işbirlıii, muadil Raı donan- fakiyet &millerinden biridir. Alman dooao•H•· 
ı-,1Goç buluruz. BuJUU için dolt· zamHda loirılizlerin aabil bava emniyet servi· m•ıı lr.arıııında hayli güçleşmişti •• lhhnsus Le· nın toplanma hareketini ba balumdaa ..a_,.. 

ltaııan, ba ptia ıialerlad•I' bllzl.llİl•••(İIKİİıiliiokiıİpi11imİidaiıİI) •••llllİliDiiiiaiiui·liifliı m'liortaiiii•lik• 
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SEYHAN VİLAYETİNDEN: 
Çukurova Ekicilerine : -

1- Ziraat Vekaletinin emirleri Üzerine Bugün ve Türksözü gazetelerinin 24Şubat 942 tarihli nusha
larında· ilan olunan Akala bölgesi tadil edilmiştir. 

2- 2903 sayılı Pamuk ıslahı kanununun birinci maddesine mDste-
niden : _ 

- . 

Şimalen: - Nümune Çiftliği, Kayarlı, Ağbenli, Ağzıbüyük, Küçükkapılı, 
Herekli, Büyükkapılı, Abdioğlu ve Tabakzade çiftliğinin teşkil ettiği inhinalı hat 

Şarkan : - Ceyhan nehri 
Garben : • Seyhan nehri 
Cenuben: - Kilise köyü, Cine, Tanrıverdi, Solaklı, Şahinağa, Akdam köyleri
nin teşkil ettiği inhinalı hat ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir 
kuşak içinde Akala nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

3- Akalad~n başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 
7 nci madddesine tevfikan sökülür, yok edilir, ve sökme masarifi sahibi tarafından verilmezse Ziraat 
Vekilliği bütçesinden ödenir, ve karşılığı tahsili emval kanununa göre suçludan alınır. Bu kanunun 
hükmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasına çarpılır. 

4- Zikri geçen bölge dahilindeki bütün pamuk ekicilerinin Akala tohumluğu temin edilmiştir • 
24.2.942 

Seyhan Valisi 
1741 FAiK ÜSTÜtt 

. - ... . --....... - ·~':'-

Alsaray Sineması 
Müdüriyeti 

Dört gUndenberl görUlmemlt bir muvaffaklyetle 
ıki emsalııı filmden mürekkep muazzam proğram1 

- 1-

gösterilmekte olan 

Bir ıanat ve sinema ıabeserl , bir hayat ve aık romanı olan battan 
baıa renkli bUyUk film 

RAY MILLAND - PATRICIA MORISSON- AKIM TAMIROF'un 
dAhlyane bir kıblllyetle yarattıkları 

v AH Şİ H_A_Ş_K_, 
1 1 

-2-
Lbtlk afızlı me9bur komik JOE BROWN'ın en gDzel ve Hyredenlerl 

kahkahelarn botan tllrkçe ıazın fevkalide komedlıl 

-1 HerkUI --1 -
Bu lltl b"lyük filmin kazandığı fevka!Ade raibct ve izdihamdan göre- 1 

mlyen aayın müdavlmlerlaılıln ıeyretmelerlnl ve IODIUZ arıu üzerine bir 
kaç rtın daha devam edeceğini tebş ir eder. 

iLAVETEN ı Dilnya h :ııberlerlnde , Surlye'nin lnırlllzler tarafından ltııll 
ve daha mUhlm ı i1aa1 babuler 

--~~........--.·--~~-..............,.-

PEK YAKlNDA 

. : . . .. : . . . . . ~· . 

Tan Sinemasında 
Bu Aktam 

fkl bllyllk ve heyecanlı filmden ıeçllmlJ hvkalAde bir projnm 
-1-

Macera fllmlcrlnlo iki kahramanı JONNY MAC 8RA WN ve 808 
BAKER'in mUı,terek temsilleri : 

Meş~m izler 
Heyecan ve bleecan dola lıtlr film 

-2-
Kefkaa dai '•nnın gi!zel manzaralı yerlerinde ~eçen a9k, macera 

ve heyecan •eh eseri 

Yayli Dilberi 
Pek Yakında: MASKELi ŞEF 

As. O. Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
1- Aç1k eksiltme ite 8000 kilo yogurt 4000 kilo süt satınalınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 2800 lira olop ilk teminatı 210 liradır. 
3- Evsaf ve şartnamesi bergün komisyonda rörülebilir. 
4- İhalesi 4 · 3- 942 çarşıımba günü saat 15 dedir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte temioatlar1 ile birlikte komisyona 

Su11are 
8,30 

·ASRI SINlt,JADA 

BU AKŞAM 
Senenin en oefiı ve muhteşem p"ogramı 

zevk ve güzellitine doyamıyıocaiıoız bir fahtıser 

Suvar• 
8,30 

--KARA SEVDA= 
Aşk - Arkadıı$hk - Kıskançlık - Macera 

Baş rolde: Dört büyük yıldız 

Asrın göz kamaştmcı güzeli şimşo\ıli kadm 

Hody Lamıırr - Spencer Tracy - Clark Cable - Claodette Colberl 

iLAVETEN 
warner Baxter'ln TUrkçe SözlU 

Ormanlar Hakimi 
Pek Yakınd• Pek Yakında ___ ,_ 
Dünyanın Sekizinci Harikası 

-Hint ruyası-
Afkın Göz Yaşlar1nın bUyUk yaratıcısı 

ABDULVAHAB'ın en ıon bliyük eseri: 

~ Mesut Günler 
ı müracaatları ilin olnnnr. 17- 21- '26- 3 1720 isl8hiye Askert s. L Komisyonundan ı 

iLAN 
bevlet demi ryolları 6. ıncı işletme A. E. ko
misyonu Reisliğinden= 

Muhammeu bedeli 2700 lira o~n lSO ton aönmemiş kireç şarlna· 
mesl veçbile 7.3.942 Cumutesi rüou .ssat lO da açık eksiltme •sulile 
Adanada 6 ınca lıletmo Müdürlüğü bıoasıoda ıatın alın.acalctır. 

Bu işe rirmek ieteyeolerin 202 50 liralık_ muvakkat teaatnat ai:c;aları, 
942 yıh Ticaret Odası vesikalara ve oüfu• cuzdanlarllo ~likte ~kııilt. 
ar.ede bulıınmaları liıamdır. 

Kireçler Mersin - lskonderun ( dahil ) istıısronl~n arasıoda her 
hangi bir lat .. yonda ve varon içinde teslim edilecektrr •. 

Şartnameler koaatiyon tarafmdan bedelsiz olarak verılm~ktedir. Ta
liplerin muayyen füo ve saatte lştetıne Komisyonu na müracaatları illn 
olanar. 17 - 21 - 26 - 3 1717 

Satılık bağ yeri 
Aıkerl bastahanesinia ılmali rarbiıiode fabrikator 8. Asım bai 

yeri bititiiinde Sallaobaş Mahmot Ôuırkıotı veresolerino aid olan 
on üç dönüm bat yeri sahlılı.tır. 

Tıliplerin Ziraat Bankıııı memorJarmdao B. Zübtil: Cöluıele mil· 

racutlar1. 1739 4-10 

C H P 1- Müteahhit nam ve hesabına 700 ton odun açık eksiltmeyek 
• • • nulınuştur. 

K 1 b v " 29 t 942 2- ihalesi 10 3.942 Sah srünG saat lS de yapılacaktır. aya ı ag OCagJDln mar 3- Tahmini Bed•l (9030) Lira olup muvakkat teminatı677 Lira 

pazar günü Saat 2 de bol ikra. kurıı:t_:r·lıteklilerin belli f Ün ve saatta meıkOr komiıyonda bı.luoma.I 
· ı· s· ·ki At k · 21-26-3-8 1733 mıy~ ı yaya, ıs· et ve o-
l d 

, ...................... . 
şu arı var ır. Tafsilat el U6nlarındad1r. ı : ADANALI DOKTOR 

1725 3 - 10 ı ı .. 
·--••• A .... Niiiiıııimm _____ i Zekeriya OZVEREN 

· k d · L' 
1 
L · 1 1 üd" ı·· vu d i Dahiliye - Kadın ve İdrar yolu Hastalıkları 

IS 80 BrUD iman iŞ 8 me m Uf UU R 80: f Hastalarını günün h~r saatinde kabul eder 
ldlll'emizin Anbar meaıurluiıı . deniz puvantörlüğü ve diğer ve. ı Cumartesi _ Pazartesi ve Çarşamba 

"Zaifi°.de istihdam e~ilmek ilzere Oıta mektep mezunlarmdan memur ah· ı günü saat 3 _ 5 e kadar parasız 
Qacar•odan taliplorm : ı DRES 

A - Nüfus Hilviyet varakaıı : A : KuruköprU Trahom Dlspaneerl 
B - Mektep şahadetoamesi ı kar,ısında. 1701 1 - 16 
C - Askerlik vesikası ..................... . 

D - Sailık rapora imtiyaz Sahibi ı CaTlt ORAL 
E - Hıııoü hal varakalarile :ıubat 942 nibay~tine kadar idaremize u. N .. riyat MDdlrll ı AYukat 

tabriftıa mürıcaatlan Ula oluar. 21- 24 - 26 -28 1731 Rlfat YAVIROCLU 


