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Yıl ı Si lılo. 436 kararla9tırı1ır. 

... Plyat:ı (5) Kuru.tur ..... SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE 
SAYFADIR 

ÖLÜLER İÇİN 
EKMEK KARTI! 

Sahtekarlık Türkiye· 
Bir kı,ı. ölUlerln nUfu• cUzd•nl•ranı gö•I•~•- 1 1 k 
rek ekm•k k•rtı • 1 m • 1 • t • ' • b b ii • tara sız ı ::! :.ı:.•:!:.• k•rtlerını ... ,kelerıne ••tar· 

Sehirde 2ôiôü vaiandasiD· siyas~ti_nde 
nüfus cüzdanı yokmUs · '5!~!!!i~in 
Şehirde kart uıulile ekmek Hlı~lıarı intizam içimle Jıovıtru oluıekle· 

dit. Şubat L.arllımuıu tevzii işi puar akşamı bitmiştir. Ellerinde ııüfuıı nutku veAlmanlar 
cüzdanı olmıyanlau C. H. Partiııi ııahiye ocaklara tarafandaıı muvakkat lierlin :l (a.a.)- Yarı resmi 
vesikalar vwilmi,, bn gibilerin Je şubat kartlarmı alabilmeleri te• bir kaynak.tan bildiriliyor: 
min edilmiıtir. Ancak, mart ekmek kartını alabilmek için hehemahal Türkiye Baıvıkilinin dünltü 

nutkundan çıkan 1arih intiba, 
116(111 hüviyet clb.danı ibrazı mecburidir. Türk c.hş politikasında hiç bir 

Nüfaı hDviyet cliıdaoı olmayan vata;ıdaşların ba ayan nihayetine kadar deiitikliiin olmadıiıd1r. Berlin-
ntlfu cüıdanı çıkarmaları liıımdır. Aul takdirde kendilerine mart ayı· de fU iatiba gittikçe daha ziya· 
nın ekmek kartı verilmiyecektir. de kuvvetlenmektedir ki, Türki 

Ôj'rendiiimize göre, her hangi bir mtlılıilit yüzünden Şubat ekmek ye Başvekilinin bu demeci Tür· 
kartlarını alamayanlar, Belediye tarafından Beden Terbiyesi Müdürlüjii kiyenln mazide oldujıı gibi 

kendi taraf11zhk siyasetinde sa· 
binaııoda açılan büroya müracaat etmelidirler. bit bulandura olayını belirtiyor. 

Öireodiğimize söro, kart asalile ekmek aatııı İfl, şehrimizde oüfaı Bazı iç ıiyaset tedbirleri 
hüviyet cüzdanı olmayan 20000vataodatın mevcudiyetini ortaya koymuıtar. ahadıiı takdirde bunlar hemen 

Kart aıullle ekmek utııı işinde bazı kimaeler ıahtekirlık yoluna hemen cepheler arasında bulu· 
1apm11lar, fakat derhal yakayı ele vermiflerdir. Bunlardan biri Adaso- nan Türkiyeyi anlqmazhiın dı· 
ka.ı.. .. halleainden Mahmut Yaaaf o.';,lu laadır, ki öl.ıı iki .. L-ın nu-fuı tında tutmak azmiyle izali olu 

•• •• u ..-ııa na bilecektir. 
cüzdanlarını ibraz elmek IUl'etile ekmek karneei almaia t ... bbüı etmiıtir. 

Nljdeli R8fit, Osman ve Ahmet isimli kim .. Jer ekmek kartlaranı 
başkcılırıoa satarlarken yakalanmışlar ve mahkemeye verilmişlerdir. 

Hüseyin oilu Hasın Bili ıJındı birisi de ekmek karb verildijine 
dair ntlfm cüzdanına konulan E iJaretini tahrif etmif, anlaşılmış ve ya· 
kalaomııtır. 

Diier taraftan, Vilayet, evleriocie az veya çok aou ol11pta ekmek 
kartı alanları, kartlenoı Belediyeye i.deye ve mevcad unlarını beyaona· 
me Ue viliyete birdirmei• mecbur etmiıtir. Ekmek kartlarını, ancak 
evlerinde ana olmayan kimseler kullanabilecektir. Banan aksine hareketi 
teıbit edilenler hakkında en aiu ceza tatbik olunacaktır. Villyet, her 
hanri bir ihbar veya şüphe üzerine her evi arayabilecektir. · 

Evlerinde un b11lananlar ıubabn 5 inci perşemb" l'iinü ıaat 17 ye 
kadtır Villyete beyanna•e vermelidirler. 

--------

Libyada 
Barce ve 

Mıe1r kabinesi istif• etti 
Ankara Radyo Gazetesi -

Mıııır kabinesi iıtif a etmi,, Yeni 
ita bin eyi . teşkile yine Hüseyin Sırrı 

pa~a memur edilmiştir. 

ı, B•nk••• lkr•mir• 

Elab~yar A•k•••k::~.::ı1 - ı, e ••. 
Almanlar tarafın kasının tasarrnf hesaplarına mah· 

sus son keıidesinde 750 lirahk 

dan ış• gal edildi 1 ikramiye Adanada 1555 sayılı he· 
sap sahibine çıkmıştır. 

Berlin 2 (a.a.)- Alman tebliii: J-- --- --_...;. ____ _ 
Sirenaikte Afrika ıırbh ordu· ve 4 araba ele geçirerek esirler 

maz tefkilleri Barce ve E.t.Abiyar'ı almııtır. 
iır•I etmişlerdir. Alman ıavq tay• BiltQn ba hareketler eao11mda 
yareleri takip muharebelerine yar· hava kuvvetlerimiz kara hareket· 
dım etmişler ve düşmanın Mana- lerine teıirli ıurette m6zaharette 
Matr.ab yakmındaki malzeme depo• baluom111tar. Bomba tayyareleri· 
lannı atet' vermişlerdir. miz Ereyla ve Al'ec.labya bölre-

Alman denizaltıları Kanada lirinde düıman motörlü taııt kol· 
b larıoa hücumlarda bulanmqlar ve 

1abill açıklarında bir torpido mu • yangınlar çıkarmıılardar.~ 
ribi, Cebelüttarakı batıımda bir Bingaziyi mildafaa eden 7 oci 
Korvet, Slrenaikln açıklarında bir Hindli piyade tuğ'ayı timdi doiu 
••bil muhafaza •••iıi .. ve Murmansk Sirenaikteki üssüne dönmOı balu
açdı.laranda da diier 

0

blr sahil mu• 
L nuyor. 28 • 29 sonkinun gecesi 
11afaıa remiıi bahrmıılardır. 24 ili Binıazi bölgesinin mihver kuvvet· 
~ aoaUnana kadar Sovyet hava leri tarafından çenber altına ahn· 
.a•vetı.,j 164 tayyare kaybetmiş- mıt olan Hindli taiayımız dü,mıo 

tır. Biz •JQ d .. d Ş 
b ı d 1 evre ıçıo • ark çenberini yararak çölde 320 kilo· 

cep e•. 
0 

• 33 tayyare La"bettı"L. • b l 
.. :1 .. metre katetmi, ve eair ile a mıı· 

Kahır•: 2 l• .. ] l .1. Cebel· Addar•c1a--:;- orı iZ teblijiı 
tOmenimlz çok bllyt~rdilncü Hindli 
bu hareketi takip ed•ıı k";vetlerle 
tem11 halinde ıerl çekn~IDanla 

d M 'd ... o,, 31 
ıonklnan a ırana a ı 1 1 • 

Hindli piyade tuiayı bir karıı ~:~ 
c111D yapmı~ ve düşmana bir çok 
i111ao kaybı kaydettirmiştir. 

Don aynı toj'ay kartı lıncum 
Japmlf ve dDtmanı Sloııt11 bölıe· 
•bade muvaff akiyebiıliie airatm14 
lir. Muaı'un ılmal doia bölıeıinJe 
~•r kuvvetlerimiz diln bir dllt• 

11 
"°l6rlo kolanı hllcam ıtmif 

tır. 

Roma: 2 (a.a) -ltalyın tebliii: 
Cebel bölreıinde düımao 

kıt'ları. ileri hareketlerine devam 
eden ltalyan • Alman kuvvetleri 
tarafından mahallt mahiyette çar. 
pıımalarda mailOp edllmiıtir. Hava 
luıvvetlerimiz ıeri çekilen dilımana 
hııc-.. ı.r yapmıı ve Tobruk lima· 
ııında d 

t 
••lrll ıemlleri bombala· 

mıı ır. 

Almah h 
•va kuvvetleri Malla 

adasıoda bir tayyare :.ı d 
meyuanın a 

yanrın çıkarmış ve yerdeki tay. 
yırılerl tahrip ıtmittlr, 

Bir deniz muharebesi 1 

Japon 
Amerikan 
deniz 
harbi 

iki filo M a r ş a 1 
adaları sularında 
çarpıştılar 

Bir Amerikan kruvazö
rUnda yangın çıkanldı 

Amerikan deniz ve 
hav• blrllklerl M•r· 
9al ve Jllbert •d•
l•rın• bir baekın 
hUcumu yaptılar 

Tokyo: 2 (a.ı) - Marıal ada• 
ları ıolarında Japon filoaile] Ame• 
rikan filoıu arasında bir deniz 
muharebesi olmu,tur. Bir Ameri· 
kan kruvazöründe yangın çıka11l· 

mı;, bir ço\ı. birlikler lıasara uir•· 
tılmıttır. 

Vaşiortoıı : 2 (ı.ı) - Bılariye 
nazırlaiının tebliii : 

Blrleılk Devletler deniz ve 
hav:ı birlikleri Marııl, jilbert ada· 
larına bir baıkın bücuma yapmıı· 
laıdır. Hareket muvaffaluyetle ne
tieeleomlftlr. l>Ot .. nıa aıkeri ı .. 

1 

' 

Vigazma oe Orel'in:mnkilerini ıösterir laarit. 1 

J----;ım•n - Rus ( 
~ h•rbl -

Almanya 
i...P du 
hazırlıyor 
Rijev, Viyazma 
ve Orrel çenber 

• • 
ıçınde 
Cenup cepheelnde 
tlddetll k•r tırtına
ıar1 hUkUm •UrUror 

Ankara 2 ( Radyo 1raı.eteıi)
Alaaaoya ilkbahar lçiıa iki ordn 

kurmaktadır. Birinci urd11 Ruılara 
ltarıu.lır ve Polonyada kurulaaakt.· 

dır. Bu ordudan mevcudu bO Tü. 
mendir. 

ikinci orJa Almınyada k•r1.ı. 
maltı.dır. Bu 100 tümeodir. 

Berlio 2 (a.a.) - Alman teb. 
liii: 

Şark cepheainin cenup keıimia .. 

de ıiddetli kar fırhnalarına raime1a 

ebemnıiyetli faaliyet olm11ıtur. Cep· 

henin merkeı ve Şimal keıimleria· 

de dilımanan birçok hücamları püı· 

kürti1lmil4tür. Topçumaz Leninpad· 

da mühim aakeri fabrikaları teıirli 

ateşi altına almııtır. 

( Devamı ilçlncllde ) 

KALAN 
TRENLER 

Ulukışla Karalar arasında yol kapandı . 

YOLDA 

bir imdat treninin lokomotifi devrildi ' 
Şiddetli kar fırtınaları yüzünden Ulokısla ile 

Karalar iıtaayonları arasında demiryolo kapanmıı 

ve tren münakalitı keailmi4tir. Haydarpaıadan cama 
ıünü hareket eden ve Adanayı caınarteai fünü rel. 
meıi lizımgeleo Toros ekspresi Niide de yolun 
açılmasını beklemektedir. 6 ncı işletme · tarafından 

sislerine tam isabetler kaydedil

mi,tir. Bu adalarda\ı.i limanlarda 

bulunan düıman birliklerine de 

iıabetler kaydolonmu,tar. Bu ha· 

rekete İftirik eden deniz birlikleri 

arHında bir muharebe kruvazörü 

de balunmuıtar. Bu haroketten ıl 
Amerikan tayyaresi reri dönme. 
mi,tlr. 

Banrkok: 2 {a. ı] - Siorapur 

radyoıu sebep bildirmeden neıri· 
yatanı kesmittir. 

Tokyo: 2 La. a) - Yomiyori 

Şimbon razetesinin Malez:ya'dakl 

muhabirine röre, Jolıor boiaımuı 
i\ı.i tarafında bir topçu dDelloıu 
baılamııtır. 

Muhabir bu topçu JQ.U09tl11• 
tariht bir aaharebe .. hueainin 

petdeılni a9an bit hadle• olarak 
\faılfla11darıyor, 

k~rlar altında kalao demiryoluoa açmak h9N haa. 
11 bir trenle ekip rönderilmif, fakat ba tnaln loko

motifi drayman yapmıı, devrilmiftir. Hadf9e ilz•rfne 
derhal vaka mahalline imdat treni tahrik edll.ı,.. 

Dün akıam reç vakit öirendi;imi•• röre, loko· 
motif yoldan kaldınlmlf, yol a9.ı.ıtbr. 

Partiden /ıimage -
isteyen gençler 

~ç!a tabıil dereceıioio eb •ıaiı 
ıyı olmuı bOkGmetle S>artl araıın• 
da ev•elce kararla~brdmıı eı ala 
ıartlardır. Ve milletin paraıUe ~e
tişmek l•t.yen bir varand•fa bd 
kadarcık hır kQlfetln yQldetllllllif 

Ankara 2 ( a.a. ) - Cumba• 
ri1et Hılk Partiıi Genel .. kr•t.,.. 
lirinden tebllt edilmlftir: 

942 
lstanbalda çıkan 1 ı•• ~ . 

tarihli bazı rasetelerd• Ca~. arı · 
yet Halk Partisi tar•~ıof°üniıma• 
ye edilmek ilzere iti• er ver. 
ıite rektörlüj'il t.,.Jıadan teıbit 
edilmekte oJao yilkıek tıhıil tal•· 
beaindeu 111ecbari hizmete tAbi 
tutulıaal•n için taahhüt ıenedi 
lıteaiJ,..kte oldoiona ve parti 
~-·• ıekreterliğinin ba it hakkın· 
da mılOmata buluomadıtına dair 
yatılar görülmOıtllr. Halbuki, bima 
ye lıteyen ve 11yı11 binlere ballt 
olatı taelbe içinde hakikaten çalı1-
kırt vı yardıma cidden muhtaç 
baluoanlarıa tefrik eclllebll191Ml 

o}maıı tabii ve tarnrt .,.6rlllmeli 
laaımdır. 6 

Azllı bir hırsız Y•k•l•ndı 
k.. nB~nyan kazuınm kahveciler 

?Y n en Maataf a Azar iıminde 
bır harsız 6 ay kadar evvel Cey. 
han. hapiıhanesinde mevkuf iken 
hapııbaoe davarını delmek ıar•tile 
k.açm11ta. V•rilen malOaaat. ~. 
Maataf a, Burak köyliUeriain y•rd•· 
miyle incirlik Jandatıba karakol 
komotaaı SOle)'.... oabat• v• ., 
Ali.., ...... ,. ........ ..,, 
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1 

" 1 AslkerOök bahnsoeru 1 

Çöl harbi gece 
I~ harbine~benzer 

Harpte maddi üıtü~lü~ün bü. cak miniler yoktur. Taarruza ön. 
yük rolünü kimıe ıokar ede. Jiy,.cek me"ziler tutulamaz. Tutulta 

, mez. Hele bagllnkü malzeme harp· dahi bunun aağmdan veya solun• 
! yı !erinde mııvaffakiyot için bu üstün· dan dolaşoıak rayrimümkün dejil-
ls lük tarttır. Ancak bizzat bo 1939/42 dir. O halde burada harp hareki-

I yı harbinde dahi mu,,aff akiyetin mün· tanı yalnız ıilibın durdurucu kud. 
'kı basırao bu malzeme üıtünlüğüyle retioe dayanarak muzaffer olmanın 
'b elde edilemiyeceiine ve bassatan imlı:inı yoktur. Bu 1reni4 saba mu· 

Şimali Afrika ~i- :c. ~ ~ .....,.::;- - - ~ -~ - zaffer olması için 
bi bambaşka şart· Meçhuller ve bınblr komutana alabil
ları haiz sahalar· ihtlmal içerisinde sal- diğ-ine hareket 
daki harplerde d1ran ordu eğer en U• serbestisi ve mo· 
orduların manevi fak blrllklerine kadar tör saye11inde mu 
vasıflarının, yeti4· tetebbUS kudretine ve vaffaklyet şansı 
me derecelerinin d a. vermektedir. l Ş 
ve bilhaua ko tek ba,ına kel 1111 za- bb serbestiden ve 
mutaolık saoatioio man Clahl harbi kısaca bu şanıtan istifa· 
ne mühim roller ve stratejinin taleple- deyi bilmektedir. 
oynayabilecejioe rln• göre idare edecek ç öl harbi 
dair reneral Rom kabiliyete malik de§ll· biraz da 
mel'in ıon hare se çok defa ıaıır1r ve- 1rece harbine ben 
kitı 2'üzel misa_l· ya kuvvetlerini bir ara- zer. Meçhuller ve 
ler verdi. . . ya toplayamaz. ~i~bir ihtimal içe 

18 Teşrıoısa· -z=:oox;oç.ç.;; = ~:ıc= ~ rısıode 1aldıran 

oi 1941lngilizlerde güzel bir ter. \ ordu eicr en ufak birUklerioe ka· 
tiple Mııır - Libya hududunda dar teşebbüs kudretine ve tek ba· 
mevzi almış ve aai yanı çöl için· şıua kaldığı zaman dahi harbi in-
de aaıh duran Mib.,.er kııvvetleri aaca ve ıtratejinin taleplerine röre 
aleyhine taarruza geçtii'i vakit idare edecek kabiliyete] malik de· 
hiç d e i i l ı e tank kuvvetleri ğilse çok defa şatırır veya ku"· 
bakımından hayli üıtün oldukları vetlerioi bir araya toplayamaz. Hiç 
biliniyordu (bu üstünlüğü üç miı)j bit zaman Rommel'den daha az 
olarak rakamlaodıranlar bile vardı). müteşebbiı ve cesur olduğunu zan· 

Bir aene evvelisi ayni mevzide oetmediğiıniz lngilizlerio ıabık se· 
yer almış olan ltalyan ordusu ken ldzinci ordu komutanı .~eneral 
diıinden çok az lngiliz kuvvetleri· Conniıırham'ın 18 Teşriniaanide baş· 
oin bundan daha az knşatıcı bir layan cesur hareketinin muvaffak 

1 hareketi karşısında kuvvetlerinin olmamasının sebebi birlikleri ara-
üçte ikiıini kaybetmişti. Fakat bu sında bu müşterek hareketi temin ·t defa bu mevıide iki tümen tahmin edememeıinden ileri gelmiştir. Bi· 

• edilen Alman ordusunun ve bu naenaleyh komutanın teşebbüs kod. 
kuvvetler haşıoda da d.,ğerli bir reti ve atılma kabiliyeti emrindeki 
komutanın bulunuşa vaziyeti deiiş· birliklerin kabiliyetine dayanmalı, 
tirdi ve buradaki Mihver ordnın. ve kendi teşebbüsü ile birlik· 
nun mObim kısmını bu kıskaçtan lerin kabiliyetini ayarlamalıdır, 
kurtardı. Mister Churbill'in nutkun Ancak bu sayededir ki aırf manevi 

1 dan anlıyoruz ki 24 Tqrinisanido kuvvetlere dayanan zaferler elde 
Almalar kendilerini çenberden kar edilebilir. 

ı tarmakla katmıyarak az daha lnri H o!iıa reniş sahalardaki ha· 
• lizleri mıjlfip edecek bir vaziyete reket harpleri motör ve 

dahi sokmuşlar vo ancak reneral sürat unıorlarından iıtifade imkin· 
Auchinlek'in müdabeletl sayesinde larını içlerinde sakladHı.larından 
vaziyet düzelebilmiştir. B~rada ken her tarah dayalı mevzi veya ne• 
disioi rösteren ve bu akıl almaz birler etrafındaki harplerden daha 
vaziyetleri hazırlayan münha11ran ziyade komutanın sanatını göster· 

ı Almanlar tarafındaki kumandanlık meıine elveri41idir. Böyle sahalarda 
• bu hasletleri haiz komutanlar ümit 
; ıanati oldujıınu ziltre hacet yoktur. edilmedik neticeler elde edebili· 

Halfaya - Sollum mevziinde yorlar. 
/ tutun ama yan Almanlar Bin· "l!!'!!!!!!!!!!!!!!!""!!''"'!'!!!!!!!"'!!~!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!~ 

raziyi bırakarak eenuba çekildiler Mandolin ve keman 
ve Trabl1111rarp hududuna vardı· dersleri 

· lar. Şimdi muhtelif kaynaklar Mih· 
ver kuvvetlerinin Şimali Afrikada 
yeni takviyeler aldıklarını bildiri· 
yor. Bu dojrll olabilir • . Fakat ra· 
kama müıtenit İngiliz haberlerine 
röre Mıhver kuvvetleri timdiye 
kadar 65000 - 70000 kişi zayiat 

1 vermişler, yani kuvvetlerinin üçte 
r ikiİini kaybetmitlerdlr. O halde 

alınan kuvvetle beraber dahi bir 
1 üstünlük temin ettiii kolay kolay 
· kabul edilemez. 

Tam bu eanada general Rom· 

Halkevinde mandolin ve ke
man deraleri verilecektir. 9 yaşın· 
dan 15 yaşına kadar olanlar bu 
derslere devam edeceklerdir. Ka
yıtlar taşlamıştır. 

Kepek saklamıılar 
lsmail oj-Ju Mehmet Cantürk 

ile ortağı Mahmut Bnlbül, dük· 
kanlarında 1500 kilo kopek mev· 
cut olduğu halde satışa çıkarma

dıklarından haklarında kanuni mo· 
amele yapılmıştır. 

BUGON 

DAHİLİ HABERLER 

.. ~c; ı /Jelediye m~clisi 
· Olü ile evlenen d •• f l J. 

adam! un op anuı 
Bul1rariıtaoda Pernik kasaba· 

sında Mariyka At. Tsoneva iı· 
mlnde bir kadın kocası Kiril lv. 
Za1rof ve kayınpederi aleyhinde 
Sofya mabkemeıinde bir dava aç
mıştır. Bu davaya röre, Mariyka 
kanQni surette birinci defa, Kiril 
Zarof ile evlenmiş ve bu izdi· 
vaçtan bir çocukları olmuştur. 

Evliler iyi geçinerek meıod ya· 
şamıtlar, fakat bir rün kadın , 
evlenme evrakında kocası Kiril 
ile deiil, kocasının ölen k1&rdeşi 
Stoyço ile evlendirildiiini anla • 
mıştır. 

Bunun üzerine Gospoia Ma· 
riyka bu yanlışın düzeltilmesini 
derhal kocaıındao istemiş, kocası 
da müteaddit defalar tashih etti· 
receiini vadetmişae de vaadini 
bir türlü yerine retirmemiştir. 

Bu sebeple kadın, aldatıldı· 

iıoı, dolandırıldıiını ileri -..ürerek 
dava açınıştır. Davanın bugün· 
lerde balulmaaına başlanmıştır. 

Kadın şahid olarak Mariyka 

Tsonova, Pemik ı k.uabatı papas· 
larından biriyle kayınpcder!, yani 
kocasının babası olan lv.n Zago
fu göstermiştir. 

Ôlü ile evlenmek Bulraris· 
tandl\ şimdiye kadar rörülmemiş 
bir hidise oldoioodao dava bü
yük alika uyandırmıtbr. 

• 
Bulrariıtanda 

köpek derH:. 
rinden istifade 
edilmeai i ç i o 

'-"'-__ ..__ ... , bir toplantı ya· 
pılmıştır. Toplantıda Ticaret Ne 
zareti ve deri sanayii mümeHİI· 
leri bulonmuttur. 

Topl4ntılarda, seraerl köpek· 
lerin toplatılması ve satılık · kö· 
peklerin satın alınması kararlaş 
tırılmıştır. Boll'aristanda üç bu. 

çuk milyon köpek vardır. Bu kö 
pekler, ihtiyaçtan fazladır. Tica 

ret nezareti ve deri aanayii mü· 
dürlüiü erkim, köpek derileri 

fiyatını, köpek aahiplerine ilin e 
decekJerdlr. Köpeklerin öldürül· 

meai talimatnamesi de baytarlık 

dairesi tarafından hazırlanıyor. 
Utro gazetesi bu münasebetle di
yor ki: 

cLüzomıuz köpeklere milza· 
beret etmek doiru ve yerinde 
deiildir. 

Bilhaua bir ekmek ufaiının 
tuarruf edileceji bu zamanlarda. 
Köpeklerin öldürillmeaiJe , deri 
elde edilmesi ehemmiyetli ıurette 
artacaktır. » 

Köpek derileri fiatı teıbit 

edilditinde, lüzumsuz köpeklerin 
satın alınmasına başlanacaktır. 

--
Belediye hududu dahlllnde olan, 
takat fehlrden kilometrelerce 
uzakta bulunan yerlerin vaziyeti 

--
(Belediye meclisi dün saat14.30 da Reis Kasım Eaer'in başkanlıf'ı 

altında toplanarak Şubat devresi içtiınalarınıı başlaauşhr. 
Rnznllmenin birin el maddl9ini fasıllar arasındaki münakale tqkil edi· 

yordu. Bu madde büdçe encümenine havale .olunarak ikinci maddenin 
müzakeresine geçildi. Mohasebe,Dellil iidatı hakkında bir teklifte bula· 
nuyordu. Tetkiki için bütçe encüıneoine hualesine karar verildi. 

Ruznamenio üçüncü maddesi Kanara müstahdemleri ücretlerinin art· 
tmlmasıoa dairdi. Mesele, memur maaılarına zam yapan kanundan Kana• 
ra müıtabdemlerininde istifade edip edemiyeceklerinin tetkiki için kanun 
lar encümenine aevk olundu. 

Toplantının en mühim mevzuu, Belediye intihap şubeleri hakkın· 
daki riyaaet teklifi idi. Bu hasoı ü2erinde bir çok aza söz aldı. Bunlar
da.o bir kısmı, senelerdenberi teamül hükmüne 1rlrmiş olan yalnız bir 
yerde intihap şubesi açılması, diğer bir k11mı da müteaddit yerlerde 
şubeler aç1lma11 teklifinde bulundular. 

Bu sırada reis, azadan Hazım Savcının bu mesele ile alikalı bir 
takriri bulunduiunu, ruznameye alınıp müzakere edilmeaini bildirdi. Tak· 
rir reye konarak kabul edildi ve yeniden müzakereye geçildi. 

Takrirde Hazım Savcı töyle dome-kteydi: « borüoltü Belediye hu. 
dudu dahilinde olan, tanzifat ve muıakkısfat verrisi alınan fakat şehir· 
deo kilometrelerce uzakta bir çok yer vardır. bu yerler, vcSrmiş olduk
ları vergiye rajmen, Belediyeden en küçük bir hi2met rörememelı:te · 
dirler. > 

Azadan bir çoiu, bahis üzerinde mütalea beyan etti. Münakaıa 
umumi bir şekil almıştı. Belediye reiıinin etraflı izahatını müteakip, 
meselenin, reiıin başkanlığı altıada toplanacak imir ve kanonlar encü· 
meninde tetkiki ve müşterek encümenin raporu üz~rine gelecek celse 
de müzakerenin devamı kararlaştırıldı. 

Gediz Nehri Taştl 
Manisadan Bildiriliyor: ları baştanbaşa kaplamış bolun· 
Sürekli yaimurlardan sonra maktadır. Manisa bölresiııde kar 

dün hava birdenbire ıoiumoı, bu yai111 devam ediyor. 
sabah solu kar başlamışhr. Öile- lzmlr (Husuıi) - Şehrimizde 
den sonra ıotak şındetini artırmış hava birdenbire soiumuş, öğleye 
ve tipi halinde kar düşmüştür. doiru batlıyan sulu kar, geç vak 

Gediz oehri telmu taşmıştır. te kadar devam etmiştir. Kadife. 
Nehıin ıuları demiryoluno aşmıya kalesi eteklerine kıdar kar düş · 
başlamışbr. Vaziyet tehlikelidir. Sa· müştür. Bütün daflar da karla ör. 
lar kabarma~ta devam ederae, tülüdür. . 

• . . ... h Hava bu şelulde devam eder-
trenler~n _ışleyemem~~u! h~tta at. ıe, lzmlrde bu sene üçüncü defa 
latın suruldeome..'i ıh~ımalı de .v•r. olarak kıır yağmaıı ihtimali vardır. 
dır. Bazı ova koylerı de teblıkelı Civardan gelen haberlere gö. 
b!r dııı:uma düş~üş~ür:. Bu~•lar~ re, bütün Ege mıntakaıında şid· 
suratle ımdad ekıplerı gooderılmesı detli soruldu lıüküm •ilmekte ve 
lazımdır. Alçak araziyi nehrin ıu · bazı yerlere kar yağmaktadır. 

Sehirde gülünç bir 
ta vla ma vakası 
Pazar rünü şehrimizde rarip 

bir dolandırıcılık vakası l'eçmiştir: 
Kozaoh Halil iıminde biri çarşıda 

dolatuken Fuat eczahaneıi önünde 
tanımadıiı bir adamla karşılaşmış· 
tır. Bu yabancı, Halildeo sarraf ıor· 
muş, oda keodiıinin tehirli olmadı· 
i'ı cevabını vermiştir. Bueıuo üzeri 
ne meçhul şahıs cebinden bir be· 
şibiryerde altın çıkarıp satmak 
istediiini söylemiştir. Tam bıı sıra· 
da yanlarına bir üçilncü 1ah11 yak· 
laşanş ve yahudi şiveıile, altını 
satın almak teldifiode bulunmuştur. 
Beşibiryerdenin sahibi, ha üçün· 
cü şahsın yüzüne ters ters hakmış 
ve : 

- Git işine, ben yabodiye 
mal satmam! 

Demiş ve yürümüştür. 

Bu defa, yabudi şiveaile konu· 
şao adam Halile yaklaşmış ve y•l· 
varır ribi bir sesle: 

- Altını yüz llraya kadar al, 
1ana 20 lira komisyon var bu işte ... 

Demiştir. Halil İti pek kirlı 
1rörmüş ve koşarak meçhul şah'4 
yetişmiştir. Alaşaiı ver yukarı pa
zarlık etmişler, 70 lira üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Halil derhal 
·paraları saymış, alhnı almış, geri· 
ye dönmüş fakat... Evet, fakat 
yahudiyi bulmak kabil olmamıştır. 

Bu defa altın sahibini aramış, o. 
nun da kayıplara karıştığını deh-
ıetle rörmüştür. Zıvallı Halil elin· 
deki Bqibiryerdeden şüphelenmiş, 
ilk rastladığl sarrafa muayene ettir· 1 

miş ve sahte oldujıınu anlayınca: 
(Devamı GçUacüde) 
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Fransada 
boşanma 
azalmış! 

V eni dünya harbi Avrupada, 
harp içiode bulunan memle· 

ketlerde, doju:ıı ve ölüm nisbet· 
!erini çok Jeğiştirdlİftir.Bu mem· 
lekotlerin hepsinde ölüm vakala. 
rı çoğalmış, doğam azalmıştır. 

Harp uzar ve buıünkü mabrumi· 
yeller devam eJerae. bu niıbetin 
daha ziyade artacatıoa şüphe 
yoktur. 

Son rünler zarfında Fransa· 
da 1940 teoesi ölüm ve doiom 
vakalarıoa dair bir istatistik neş· 
redilmiştir. Ba lstatiatik 1939 se· 
nosile mukayese edilirse, arada 
çok büyük farklar görülür. 1940 
senoainde bir sene evveline nis· 
betle evlenme miktarı 77,359 nok 
sandır ki yüzde 31,3 az demek· 
tir. Boşanma miktarı da azalmış· 
tır. Bir aene evveline niıbetle 

11.096 :noksandır ki fark yüzde 
47,6 dır. 1914 senesindenberi 
Frantada boşanmanın bu derece 
azaldığı rörülmemifti. Buna ae· 
bep, reçirilen zamanın f evkalide · 
liif, bir çok erkeklerin askerde 
veya esir olma11dır. 

1940 senesinde doğum mikta. 
rı 534,897 dir ki bir sene evve· 
line nisbetle 49,967 nokaandır. 
Azalış yüzde 8,5 niabetindedlr. 
1940 ıeoeainde en ziyade 1röze 
çarpın şey ölOm miktarının art. 
masıdlr. Bu sene zarfında 734850 
kiti ölmüştür. Bir sene evveline 
nazaran ölüm miktarı 115,053, 
yaoi yüzde 18,6 fazladır. 

1940 senesinde öleuler, do· 
ğanlardan 199,953 fazladır. Şura 
sıoı kaydedelim ki ölenler araıın 
da cephelerde ölenler dahil de· 
iildir. Bu vefiyat sadece sefalet, 
hastalık, voaaire netice1idir. Do 
j'um bu nisbette azalır, ölüm de 
çoğalırsa Fransa nüfoı bakımın. 

dan çok tehlikeli bir durama ~i· 
recektir. Fransız içtimaiyatçıları 

bununla meşgul olmakta ve nü· 
fus meselesini haUetmek için bir 
yol bulmata çalıımaktadırlar. 

F akllt şimdiye kadar esaslı 
bir çare bulonamam11tır. Fransa• 
nın geoç bir buçuk milyon erke· 
iinin Alınaoyadıı eıir bulunmaıı 

nziyeti bir kat daha fenalattırı
yor. 1940 ıenesinde ölüm ni!lbeti 
bilhassa ihtiyarlar ve küçüle yat· 
ta çocuklar arasında fazladır. Kü· 
çük yaşta çocuklarda 1ölüm vaka 
ları 1939 da 36,742 iken 1940 ta 
48,760 ı bulmuştur. Yüzde heaa· 
bile ıöylemek lizıml'elirae 1939 
da bin çocukta.o 63 il ölürken, 
1940 ta ölen küçük çocukların 
miktarı 91 i bolmattor. 

Halisa 1940 senesinde evvellıtl 
senelere nisbetle evlenme miktarı 
yllzde 32, doiom miktarı yüzde 
9 asalmlf, ölilm yüzde 18, çocuk· 
larda ölüm yüzde 45 artmıştır. 
Doğuma nisbetle ölüm fulalıjı 
1930 da yüzde 4,6 iken 1940 ta 
yüzde 47,6 yı l>almuştor. 

Bu rakamlar Avropadaki se· 
falet hakkında fikir vermeğe ki· 
fidir. Birçok memleketlerin Fran· 
sadan daha parlak vazi1ette ol· 
nıadıldarı 'üpbeaiıdir. 

~ mel'in ancak">On ıün evvelisi bıra1'· 
tıiı araziye karşı yeniden ve çok 
enerjik bir taarruza geçtiiini gö 
rüyoruz. Taaruz hiç umlllmadık b:r 
zamandı başladıiı için İngilizleri 
rafil avladığını bu ilk hareketi 

~ 1 Polis Romanı: 51 DÖRTLER KUL o B o ÇevlrenıMecdi Enön=· 

. Mihverin bir keşif taarruzu olarak 
tavsif etmelerinden anlıyoruz. Bu 
gafil avlanmanın neticeıi logilizler 
için iyi olmadıı 

Almanlar ilk merlialede Bin-
sazl'yi tekrar ele reçirdiler. 

Buırünkü kuvvetle bu müobit 
aabayı '10 boradaki hava üıılerioi 
ele reçirmeoin harp bakımından 
balz oldutu ehemmiyet ıöz götür· 
mez. Fakat biaim a1ıl tebarüz et• 
tirmek iıtediiilDiz bizzat düşmanın 
(Miater Cbarcbil'in ) dahi ö"düiü 
bir komataom cesaret ve teşebbiiı 
kudretinin \)ir orduya neler kazan• 
dırabilecejidir. Filhakika burada 
Mihver lçio nıUlnl\lk olarak bun
dan baıka bir şey alkretmete im• 
kln yoktur. 

D iğ'er harp aahnelerinde de 
her vakit kendiıiol röıtere. 

bilecek olan bu baılet burada da· 
ha biriz olarak göze çarpıyor. 
Ztra biaz4t Şimalt Afrika araziıi
ala vaziyeti ve muharebe tanı da 
kaa •ilNittir. Hareketi dardnrı· 

• Gözlerimi açtığ'ımı görünce bir aevinç 
1ayhuı kopardı : 

- Oh .. Hele tükür ... Kendinize ge 
lebildioiz... Dostum... Sevrlll dostum 
benimi 

Zorla konuşarak : 
- Neredeyim ? diyebildim. 
- Nerede mi ? Evimizdeyiz elbette 1 
E.trahma baktım... Evet... Sahiden 

e~imlzdeycJIW.. Ocaj'ıo önünde de mah!lus 
<luştınnnş oldatum dört kömür parçası 
daruyordo. Puaro naıarlarımı takip et· 
mfştı : 

- MüketDmel düıllomü~tüoüz dos
tum... Soora kitablar... Çok ... Çok ince 
dfişünmüŞ ve butmoı•u naz ... Sizi tebrik 
ederim ... 

- Demek minasun anladmız? 
-Beni aptal JDI sanıyoraanaz yokea? 

Tabii anladım. Ooları ıörnnce derhal diit· 
üomeğe ve plinlarıou kurmaia bqla. 
dıın. Bir kolayını bulup Dörtlerin ıizi 
bir tuzağa diltlirdüklerioi anladım. Fakat 
hedefleri ne olabilirdi ? Tabii herifler 
tizin rüzel rözlerinize itık deiildfler. 
Sizden korktaklarından veyahut sizi or· 
tadao kaldırmak lıtediklerioden dolayı da 
bana ytlptaadıldarma fllpbe yokta. Hayır, 

onların rayoal açıktı : Siz ancak Paaro'· 
nun tuıaK-a <lüşüriilmesi için bir vasıta 
olabilirdioi:r.. Masum kılıklı delikanlı rörün. 
dil. Ben de hiç bir şeyin farkına var· 
mamış gibi yola çıktım. Allaha çok 
şükür ki ıizi kapınıo önüne çıkardılar ... 
Ben asıl ıizi bolamayaca(ımdao kork· 
muştum. 

- Peki ama yalnız ~,ınızll bu işe 

naaıl girmej'e cesaret ettiniz ? 
- Canım, mesele o kadar mühim 

deiil... Size evveld"n bazırladıiımı ıöy
ledim ya... Geçenlerde, zebirlisaz ima· 
tiyle oğtaıan bir kimyarere bir yardımım 
dokonmuşt•. işte o zat benim için, taşm· 
ması hafif bir nevi el gaz bombası imal 
etti. Onu yere atmak klfi... Derhal bir 
duman sütunu yQkaelir ve razı teneffüs 
edeo berkea bayılıp yere yuvarlanır .. Ve 
akabinde öttUrülen bir düdük Jappıo 
poliıtlerioden bir kaç kişiyi vah mahal. 
tine koşturur ... Size şuou da ıöylomeyi 
unutmuştum : Siz eve rirdiiiniz zaman 
ev nezaret altına alınmış bulunuyordu. 
Çünkü epey bir zamandanberi ikimizi de 
Japp'ın pollaleri adım adım takip etmek 
ftmrini alm14 balunu1orlardı. 

- Peki, liı aaııl oldu da ba1ıl· 

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

rıaadınıı ? 
- O Ja bir tesadüf eaeridir... Mek. 

tubu yaz(hran ( bu muhakkak numara 
Dörtdü ) bıyıklarımla alay etmek istemiş ... 
Ben de bundan iatifade ederek büyük bir 
eşarpla yüzümün yarııını Örtın(lş ve içine 
kilçük bir teneffüs cihazı saklamak im· 
kinını bulmuştum. 

- Evet, hatırladıın... dedim. Ve bu 
sözü ıöyleyince hAfııamdao silinmiş olan 
birçok ıeyler telcrar aklıma geldi ... 
Karım ... 

inildeyerek arkaya yuvarlandım. Bir 
iki dakika yine kendim· deo reçmiş bir 
halde kaldım. Tekrar kendime l'eldij'iaı 

· zaman, Poaro'non ağzJına bir kaç damla 
konyak akıtmakta oldujıınu rördilm. 

- Fakat ne1iz var ? Ne oldunuz ? ... 
Anlatın rica edtYİm. 

Büyük bir teessür içinde ve tlrpe· 
rerek her teyi anlattım. Puaro: 

- Ah, zavallı dostum ... Kimbilir ne 
kadar ıztırap çektiniz.. Halbuki benim 
bunlardan hiç hnberim yoktu 1 Fakat ar. 
tık üzülmeyiniz ... Her şey yolandadır •.• 

- Onu tekrar bulacığıoızı mı ümit 
ediyoraaonz ? F 4kat ıiz Cenubi Ameri· 
kaya varmadan evvel ona öl d li r· 

müş Lııluoacaklar . 1 lem Je kim bilir no 
iıkorıceler içinde kıvrımdırarak ... 

- Hayır .•• Hayır üzülmeyiniz. Karı · 
DiZ sai salimdir. Onların aıla eline reç
mb değildir. 

- Ya Bronsen'den aldıiıro tolrraf 
ne idi ? 

- Siz Bronsen'den hiç bir telgraf al. 
madınız. Bronıeden nimzah bir zarf aldınız. 
aa o baıka ... Söyleyin bakalım bu kadar 
geniş teşkilata malik olan kudretli ıtıbe .. 

• kenin çılrınca sevdij'ioh: kırını.ıı ilet it .. · 
tihaz ederek bizi yere vormaia çal14aca~· 
larını hiç aklınıza getirmemiş uıiydiniz ? 

- Doiruaonu lıteneniz, bayır 1 
- Fakat ben buou dü,Oodüm. Sizi 

bo4 yere llznıemek için bir şey söylemeınit 
fakat bütün todabiri ittihaz etmiştiııı. On· 
dan aldığın1z mektuplar da çiftlifin en 
yakın postahaneıinin mührO var. Fakat 
iki aydanberi karınız oradan ç<>k ozale ve 
benim seçmiı oldofum çok emin bir yer· 
de bulunuyordu. 

Gözlerine azon uzun dikkatle baktım: 
- Bundan emin miıioiz ? 
- Elbette canım l Bir yalanla size 

işkence etmiıler ... 
-a. ..... .. -
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-ıtr.r~ını 
)_TETKiKLER 1 

~~~~S /11 __ fJI Batavya: 2 e• m ad j dpon ~ uvvetleri 
(a.a) - Royter'in 1 r any a Siyam hududun. 
Siogapurdaki mu· dan itibaren 55 
habiri bildiriy.or : ı· a p o n . günde 600 kilo 

Gökyüzü bilinmigen 
bir Cılemdir Ku t yavruları Singapur adasının metre yol almış 

h b l • ı 1 • • ve 250 tank ve Tayyarecilik son seneler ıar• f ıniktarda Oıone mevcaddur. Bu, 
b~ziın için bayırlı bir keyfiyettir. 
~ta bu ozone tabııkau, güneşin 
t ltra - violest şuaların ı çekmek· 

ra z a n 1 Gazeıtclerin her s~ne böyle ka~a lı.ışta, akıllarına esen 

mışbr, Malezya· zırhlı otomohil, mu asaruı aşa· 1 er ey ışı 
da j11ponlarla dö 330 top, 360 oto 

fında çok ileriledi. Fa~at 
henüz bu sahada bilgimizin pek az 
olduğu anlaşılıyor. Buna sebep de 
başlarımızın üstünde uzanan ve fe· 
z denilen nçıuz bucaksız boşlu· 
ğnn henüz bilinmedik bir saha ol· 
masıdır. Yirminci asırdu insanlarnı 
fezaya hiikim olduklarım iddia et· 
mek boş bir gururdur. Hava ta
bakaları, bilhassa stratosfer bizim 
için henüz bilinmiyen bir alemdir. 

UI yerlere kurt indirmeleri adetmış. Bu se daha bnoa 
......_ unay ait bir baber okıımadım. Fakat Erenköy taraflarına 

vüşen bütün Bri· Mulmeyn mobil ve kamyon, 
tanya lut'alara şiın S 5 O mitralyöz ~ "e bizi onlımn tehlikeli tesirle· 

rıode 
pn kurt yııvrulımnın havadiıini dün g-ördüm: 

Bir zamandanberi bu civarı kasıp kavuran üç çocuktan ibaret bir 
ıı çetesi ynknlanmış. Bu Arsen Lüpen minyatürleri en usta hırsıdıırı 
ırtecak bir maharet ve soğuk kanhlıkle önlerioe relen evleri, köşk· 
1 kalburdan geçirmişler ve bu menfur !lnnl\llnrınan getirdiği varidatı 
t~übeli htrsız çeteleri gibi aralarında pay ederek hiHelerine düşen pa· 
ıle tiyattolara sinemalara gitmişler. 

Tabii bu snnattn tahsillerini ikmal için, s~ç.tikleri filmlerin «Gan&"ster» 
• ait olma111nı:ı dn ayrıca dikkat etmişlerdir. 
Hırıız çocuklar, ili: vurgunu Erenköyünde bir evde sınamışlar. Bu 

hı~lık seferi onlara dokuz halı, altı takıın elbise, bir görulelı::, bir de 

et kauındırmış. 
Artık. bu muvaffakiyetten aonra önleriode açılan ilıtiru ufuklarına 
'ı..nrşı koy:ıbilir? Evlerden aşmlan elbiseler, masa ıtaatleri, paltolarl~; 

Pı yerl~rinden sırıldanao çuvallardan ba,ka lı.ııhvolerdeki radyolar, kı· 
Ot b'll · · t k · 1 · b"I b · tenıli ııraklanmalardao lturtu· omo ı erıoın a sımetre erı ı e u sıs 

aınışlar. ı . . . . 
Vulı.uattnn bahseden guete, çocukların h\ivıyetı hakkmda hıç bır 

fıiliıt vermiyor. Benim asıl e4elemelt istediğim nokta budur: 
Bu çocuklar ncıoin noıidirler? Sonu hapiıhaneye çık.an bu yolu böy-

elterini kollarını sallaya ullaya nasıl yürüyebilmişler? 
Çaldıkları malları satın nlacak adamlar bulabildiklerine bakılırsa, 

rıların bu serseri hayatlarının kimsenin dilckatioi çekmedita anlaşılıyor. 
F akııt bunların anaları babaları yok muymuş? Yoksa, üzerlerinde 

'r ebeveyn baıkm yerini tutacak hısım, akrabaları da mı yokmuş? Böy· 
• deiilte bunların da çocuklar kadar mesul olduklarını unutmamalı. 

Bir çocuk ancak babasından, anasından veyahut onluın malumatları 
ılan bir membadıın para alabilir. Bunan haricinde olarak çocurun cebin· 
le bulunan en ehemmiyetsiz bir mebliiın kaynağı bile kontrol al· 
!lnda balundurulmah. 
_ Ceplerinde para olduğuna bakılırsa, rünlerce evlerinin semtine de 
•ıramamış olabilirler. Böyle olduğıı halde vasileri onlara merak. etmek 
cahmetine bile katlanmıyorlar. «Ôldü mü? Kaldı mı?» diye sormuyorlar. 
Bq ne aldırış etmemezliktirl 
ı fa ki terbiyede çocuklar babadan tir lir titrerlerdi. Evin atası öfke· 
lendiğl zaman: 

- Ôldürürüml 
Diye bağırırdı. Hiç baba, evlndını öldürür mü? Bu bir tehditten 

ibaret olmakla boraber çocuk babasının uou hakikaten · öldüreceiini sa· 
llırdı. 

Burün rörüyoruz ki çucogun öyle sanması doiru imişi 

• 
~üsamahakarlı k 

Yazan 1 Beoce, müsama-
v A O bakarlık, meziyet-

• N lerin en büyük· 
leri arasındadır. Milletimiz, bu ah· 
lakı da, diğer güzel huylarının ara· { 
ında, iyice benimsemeli. Kendi 
h~klundaki tenkidi dinlemek taham· f 
ll'lulünü iÖstermiyen şab19lar ve 
tlllnevi şahsiyetler, mizandan mah· 
ruın hesap, yahut aya dan mahrum 
kıdın ribidirlor. 

( Tan'dan ) 

« Vay bizi tahkir ediyorsno l » 

ithamma cevaz tunvar edilir mi? 
*O 

A kasabasında bir örf ve adet 
aksaklıiıoa raslamışhm. B kasaba
sına rlttiğim sırada, müşahede ga· 
zeteao intişar edince, bu ikinci 
diyarın bir iki sakini : « Bi:ı: bu 
derece iptidai miyiz ? Dur, şu mu· 
harriri, gazetecilerio teşldlitma şi· 
kayet edelim 1 » demişler; ıoora 
da, çok şük.ür, bu kadar ileri var· 
mamışlar diye haber aldım. Zira 
tenkide tahammül edemediklerini 
böylelikle teıçil ettirmiş olurlardı .. 
Cümleten mahcap düşerdik ... 

o• 

di adada toplan· ·şgal edı· ı di ve başka mab:e 
mıştır. Bu garnİ· l me ele g-eçirmlş 
zonun movcadu tir. 
tabıi bildirilemez. Singapur'da bUyUk ge• 2 ( 

mi havuzu batırıldı·, Ja· Tokyo ' a . 
Fakat 500 kilo· a.)- Hariciye na· 
metro kare bü- ı J h Bahru'ya pon ar o or- zırı Mösyö Togo, 
yüklüiünde olan 
bu adayı müda· girdiler Singapurun i,ga. 

faa edecek knvvet ve malzemenin lindeo sonra Malezyada ne gibi 
hesaplı olduğu muhakkaktır. Bazı tedbirler alınacaiını şöyle izah et• 
yerleri 800 metre genişliğinde olan miştir: 
Singapur bogazıodan yapılacak hü• «- Son nutkumda büyük As· 
cum, Japonlar üıtünl(lk temlo et. ya savaşının hayati önemde ol · 
seler bile, çok güç bir iştir. Böyle doğunu söylemiştim. Bu yalnız As. 
bir teşebbüı, hücum edeoler için ya milletlerinin kurtuluşu bakımın· 
çok büyük kayıplar vermeden hiç dan değil, aynızanıaodn yeoi bir 
bir zaman muvaffak olamaz. dünya nizamı kurulması husuınnda 

Tokyo : 2 (a.a) - Cepheden önemlidir. Singapurun işgali bu 
alınan son haberlere röre, Singa · yolda e,ulı bir merhale ola<'aktır. 
por muharebesi başlamıştır. Mo- Askeri vaziyete gelince; Japon· 
törlll Japon kuvvetleri Siogapur ya diğer büyük Mihver devletleri · 
adHına doğra ilerlerken tayyare le ittifak etmiştir. Siyaai ve iktisa· 
meydanları, kışlalar, petrol depo· dl tedbirler de nhnmnlıdır. Avro 
Jarı ve münakale yolları gibi esaslı pa ile Doğu Asya ara1ındaki iş 
askeri hedeflerde tayyare ve topçu birliğinin git atide sıkılaşacaiı açık· 
tarafından bombardıman ediliyor. br. > 
Düşmanm hava müdafaası ehem· Nevyork ?. (a. a.) - Bahriye 

nazırlığının resmi bir tebliğine gö · 
miyetsizdlr. 

Tokyo : 2 (a.a) _ Japonlar re, Amerikanın Pasifik filosuna 
bugün Johor • Bahrn'ya iİrmiştir. mensup gemiler ve uçaklar Japon · 
Öncüler şebire girdikleri vakıt bu· lana Marşa\ ve Jebert adalarına 

bir baskın yapmış ve muvaffakiyet• 
rasıoın tamamile boşaltılmış oldu· li hareketlerde buhıoarak tam İsa· 
ğunu görmüşlerdir. Mahalleler baş· 
tan başa alevler içindeydi. Sahil betler kaydetmiştir. 11 Amerikan 

bataryaları ağır toplarla ateşe baş · tayyaresi dönmemiştir. 
lamıştır. Japon bomba tayyareleri Atin V Pir de 
Singapur üzerinde arasız uçm:ı.k· Gu·· nde 2000 
tadır. Singapur harp limanında vo 
liman dolaylarında çıkan bir çok ç k •• ı •• ' 
yangın Johor · Bahrudaki saraydan OCU 0 UY Of• 
rörülüyor. Londra 2 (a. a.) - Gaıateler, 

Tokyo: 2 (a.a) -Domei ajan· Yunan milletinin Na:zi rejimi altın· 
sının bildirdiğine göre, Japon hava da çektiği açlık ve yoksulluk fa • 
knvvetleri dün Siogapur'a şiddetli ciaıına dair yeni babereler veriyor. 
bir akın yapmıştır. Ba'akında 50000 Yiyecek ve içicek maddeleri yok. 
tonluk loriliz yüzer havuzu batı· tur. Fiyatlar müdbiş surette art· 
rılmışbr. Yapılan keşif uçuşları, mı~tır. ilaç çok azdır. Bu, çocuk-
havuzao battıi'ını te'yid etmiştir. lar ara\ında ölüme sebep uluyor. 
Havuz Çin· Japon ihtilafı başla- Standar 1rnzetesinio Nevyork 
dığ1 zaman lngiltereden SinK'apur'a muhabiri, her gün Atioada ve Pi· 
getirilmişti. rede 2000 çocuk öldüğünü, bir 

Birmanyadaki Japon kıt'aları çok itıtiharlar olduğunu, sokaklar 
Mulmeyo'e yaklaşmıştır. Bu şehrin da ölüleri soyan in1anlar belirdi. 
her an teslim olması bekleniyor. j'ini yazıyor. 

(Anadolu ııianıına ıon daki"a· 
da relen bir ,telgraf, Mulmeyo'in 
Japonlar tarafından zaptedildiiinl 

bildiriyor.) 
Tokyo 2 (a.a.)- l.nparatorluk 

tebliii: 
Japon tayyareleri dün akşam 

Jobor boğazı kıyılarına varmıştır. 

Şehirde gUIUnç bir tav· 
lama vakası 

- Baıtarafı ikincide -

" Amtnın yanJıml. ,, diye başıoı 
yumruklayarak etrafta fellek fellek 
polis memuru aramağa başlamıştır. 

Hava tabakasından sonra ge 
leo ve stra tosfer denilen boşlukta 
yakın 2amanlara kadar yalnız llim· 
ler uğraşırlardı. 

Rasad bdonlariyle yapılan a· 
raştırmalorda yükseldikçe sıcaklı· 
ğın düştüğü ve sıfırdan nşağı 50 • 
60 dereceye kadar indiği aQlaşıl· 
mıştı. Gene öğrenildiğine göre mu
ayyen bir yükseklikten sorıra 51• 

cakhk, azalmıyarak sabit bir had. 
de durmakta ve stratosfer tabaka· 

sına girildiğini göstermektedir. St
ratosfer, kutuplarda arzdan takri· 
riben 9 ve hattıüstüvada da aşağı 
yukarı 16 kilometre yükstklikte 
başlamaktadır. 

Arzdan oo kilometre yüksek. 
likte havanın ağırlığı dünya sııt · 
hındaki ağırlığından y•rı yarıya 
azdır. Yükseklik arttıkça havanın 
hafifliği artar, nihayet hava büsbü
tün kaybolur. 

Arza yakın yerlerde rasnd ba· 
lonlarıoın çıkabilecekleri 10 kilo
metreden 40 kilometreye kadar 
yüksekliklerde havada hissedilecek 

t n korumaktadır. Bu ozona 
ının lllı;ası - - - - · '-
1 d 

, yeryuzunu guneşın yanııı;-
arın arı L • • . • ~ .. oruyau bır krem vazıfe· 
sını ga,llıekted' 

R 
ır. 

asad b 40 k• alonları, şimdiye ka-
dar _k 11~rnctreden daha yukarı· 
lara yu se !}tnenıişlerdir. Buna rai· 
men son Geneler z.arfındn da
hn büyük yiltkıı~ıttiklorde his~edile-

k bir ıure te ce cereyan eden bir 
t k haller ıneyd a ım bilh ana çıkarılmıştır. 
Bu haller "- a · h •· 

l kt ." tesirlerİdi,. ıonosp ere ın e e rı ~ . 
Radyo aıııato.-ıe,.j ·1•- d f 

b• a} • 1 lii. e A O• 

1 ı. ek aı ır ... e\t . araıı. P rık enerjisiy· 
Je Okyanusları g~ç~tı kısa dalga
ların bayret verıcı "lıeınaıiyetini 
keşfetmişlerdir. l kt 'k 

Bu bal iıe e e ~ı llakleden 
ve 100 kilometre yukleı..ııltte bu· 
lunan ionise edilınİŞ tabaka~ıo ese· 

ridir. 
Bu tabaka, kendi içine ~İren 

'b' arıa mevceleri bir ayna fi 1 'lcaet. 
tiriyorlar. • k 

Soo zamanlnrda çok yu 'ııılc 
tabakalardaki sıcaklığın ölçülaı,, 
sine muvaffakıyet hasıl o\ınn~tut. 
100 kilometreden yukarı yükseklik· 
lerde takriben 100 derece ucak· 
lılt hüküm sürüyor. Bu hararet 300 
metrelik yüksekliklerde 1,100 de· 
receyi buluyor. Bu sıcaklık birçok 
madenlerin eritilmesi için lazıınge· 
len hararetin çok üstündedir. ,... 

Rus · iman h rbi lj, , . . 
( Baştarafı birincide ) I A ][i:_ """'\7' 

Bertin: 2 [a. a] - 30 sonka· 3 Ş, 
nun sabahı Bolş~vikler Sivastopol ubat 1942 
ınuha1ara hattında ellerimizdeki SALI 
mevzilere taarruz teşebbüsünde YILıl942 • AY: 2 Gün: 34 Kaaım 88 

Rumi 1357- Soaklnun 21 
bulunmuşlııadır. Hicri 136\- Muharrem 16 

Karanlık, müdafaayı güçleştir-

mişse de Bolşevikler püskurtülmüş 
ve hissedilir.kayıplara uğratılmıştır. l 

Kırımın Joiu kesimlerinde bir . 
Alman tümeninin ileri mevzileri 
düşmanın diier bir ileri hareketini 
püskürtmüştilr. 

Londra: 2 [a. a] - Deyli Ekı· 
pres'in aıkeri yazarı (Hitler ilkteş· 
rin hattına sürüldü) Başlıklı ioco· 
lemesiode diyor ki: «Kıı.ılordo do· 
ğu cephesindeki Alman müdafaa 
sisteminin baihlc:lı bulunduiu beş 
şehri tehdit ediyor. 

• 

G~:. Nöbetçi Eczane J 
Toros eczanesi 

(yenicami yanındıı) 

Biz, mioevi bir cihandan öbü· 
rüne 1reçen, şarklı ikcın garplılaşan 
bir milletiz. Sürüyle eski müesse· 
Belerimiz yıkıldı, dnba da yıkılıyor. 
Yerlerine yenileri konuldu, daha 
da konuluyor, kuruluyor. Elbette, 
kib acı, lı:ih tatlı sert tenltidlere 
ınuhtacız. Bilhassa ellleminkioe de. 

iil de kendimizin\r.io""' 

Bıı münaacbetlo aklıma bir hi· 

ki.y& geldi ~ 
Y niçerioin biri bastalaoaıış. 
- Balatta ihtiyar Yahudi dok· 

tor var; efendimizi ancak o iyi 

aramızda derdleşmek, yanmak, ya· 
kılmak hakkından bizi kim mene· 
debilir ? lnıaf edilsin ... 

Zabıtaya verdiği eşkil üzerine 
tavcıların her ikisi yakalanmıştır. 

Sahte altını satan Mebmed ve ya· 
hudi taklidi yapan Celil adliyeye 
verilmişlerdir. 

Bu şehirden üçü Rijev, Viazma ve 
Orel çenber içindedir. Sovyet kıta. 
ları bu şehirlerin dış mahallelerine 
varmıştır. Diier illi şehrin Knrsk 
ve Harkof'on da bu ay içinde 
düşme•İ bekleniyor. 

Sonki.aun, Ruslar için muvaf. 
fakiytle dolu bir ay olmuştor. Rus 
ordusu hatlarını bütün harp bölge· 
sinde 100 mil \tadar ilerletmiştir. 

Laoingrad ve Sivastopol mubasa· 

radan lc.urtnrılmış, Moskovayı teh• 
dit eden tehlike o r t a d a n 
kaldırılmıştır. Ukray!U•'nın geniş 
endüstri sahosı düımandan temiz. 
leniyor. Rus başkamandıı.nlığıoıo 

büyük strateiisi şimdi açıkça belir· 
miştir. Müttefikimiz, Alman ordu
sunu dört grupa ayırmak ve bıın
lan birer birer yok etmek istiyor. 
Bu gruplar Leningrad, Smolenık 
Smoleosk • Harkof ve Aznk • Har: 
kof denizi bölgelerindeki Alman 
ordalarıdır. • 

Bu ordu rrnpları arasında de· 

lstanbulda otarduğom sırada, 
ileri reri bol bol yazarım. Hemşe· 
rilerim sineye çele.mele; bazao gü· 
lümsemek, hazan da « Haklııml > 
demek geni~liiini gösterirler. Fakat 
vakta ki aeyahnte çıkmışımdır; ay· 
ni vadide le.alem oynattım mı 

«-Vay, bizim nok.s nımızı, hatnları· 
nuu ortaya vnrmağa kalkıyor on; 
bıı bizi tahkirdir, protesto ederiz!> 
diyenlere çok raslarım. ( Bereket 
ver in Anadoludıı da herkes böyle . . 
demez. Amma, arada sırn.da. dıyeu 
bulunuyor.) 

Onun için, bu sefer, c kimse· 

eder l - demişler. . 
Hekim getirtilmi' amma, pek 

hıılıiz oldıığondao doksanlık bacak· 
larile ıhlıya pıhhya kapıdan girmiş, 
Aiaya şöyle bir röı. atınca: 

- Kırk sulOk yetirin ... - da· 
miş. 

- Ne kırlı.: aülüğü ? 
- filincıı yerinize kırk sulllk 

yapışfırac3yim. .. 
Yeniçeri 'kükremiş : 
- Ulan aen kimin filiinca ye• 

rine kırk sülllk yapıştıracakmı~'ııı? 
Y nhucli, korlloyla llifı çevir· 

miş 

- YenJimio be 1 

1 

Her Türk muharriri, ferd ferd 

bütün Türk vatandaşlarının mü· 
ltk duruşmada davacı Halil, 

Mebmed üzerinde tereddüd göster· 
miş, dava bu güne bırakılmıştır. 

rin gedikler açılmıştır. Baadan da 
başlıca maksat düşmanın demiryolu 
müo3kalelerioi altüst etmektir. » samahakirlıiına ııiınır. 

-Akıam'daa-
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in devamı bütün ıarp memleketlerinde tıı.ıınd:ı kiin Sargaııses denizinde ürer~er. Bu yılan balıkları, Atlaı Okyanu unun göbem· 

l
. k t 1 Jenizin sulari Golf Strim'in tesirile {ıcaktır. ... 

b'lb Fransndıı şiddet ı sı ın 1 ara ne, bir geca karanlığınd• varırlar. Dal· 
b b~e t ı a::ktedir Fransızlar !lifi miktar Burası cins cins denİ7. mahlOklariyle doludur. !alar, ~ai yüksekliğindedir. Rüzifır ortalıiı all 

~: :i;~:ekv~ulamıyorl. r. Ekmek, hububat, et Yılan balıkları, denizin 300 - 400 metre de· uıt adıyor. 

yi rencide etmiyeyim » kaygusile, 

tehir ve kasaba adı zikretmiyorum. 
« AnadQlıı.nıın bir yerinde şöyle 
biJ vaka rördüm. » diyorum. Esa· 

- Eh, kendioioıe iyi öyleyse ... 

kıttır. Fransızlar, et kıtlıiını, sahil kıyılarında, rinlilderiode illcbabarn doğru çiftleşirler; mil- Gidecekleri yere vnran yılan balıkları, lıı:a• 
nehirlerde ve nehir aj'ızlarıoda balık avlanmak· yoolıırca ve milyonlarca küçücük balık yumur- yıplara karışırlar; üç ay sonra ilkbııhor başlan• 
la telifi etmeğe çalışıyorlar. taları, ılık sularda sallanıp durur. Bir müddet gıcında Avrupa ve Amerikadan hareket etmiş 

n - Cenubu şarki bölremi~ 
IDii.ateıoa - y rdumun her tarafm .. 

da ~e:zdiiimden, örf ve adetleri' 
mizi aşatt yulcarı mükayeseli mu· 
hakeme edebilirim sanıyorum. Dog· 
ruıu, bU- takıııı eksiklerimizi hisse-

dince gizleyip ~Paklamak elden 
telcniyor. los f edilıin : Harita 
ilıeriode koskoca şehir ve kasaba 
topraklarile işaret . ~dilen viliyet 
\'e kaza merkezlerımız, ayni hari· 
\Aldı ve düoyanıo baıka diyarların. 
da ayni toparlaklarla rö~terilen 
hhirlerle, katabalarla eş mı ? El· 
bet bizimkilerde birçok nokıan 
"•r. Bunlar, bir yolcu muharririn 
töıüne çarpar da yazarsa ve hele 
bunu müsbet bir ruhla : « Ah, 
IÖyle ola:uııın da böyl~ oltan » 
ltmennlaile yazarH, ( o\istelik şehir, 
kasabı laıni de zikretmeıae ) : 

Kavano~ içinde musibet hııy

vanlar ıretirtilmiş. Y eoiçerioin te
davi edilebilmesi için, cümlesi dok· 
toruo vücuduna yapııtarılmıı. Adam 

zaten mecalsizkeo büsbütün kan· 
sız kalıp, eş dost koltuj-aoda aia· 

nın bozorunJan ayrılırken, o haline 
raimen bıyık altından rüliimsiye· 

rek : 
- Şifalar olsun!... - diye bir 

temaona çakmış ... 
- Yani : « Sen do zor iyile• 

şirain 1 » mioa1ına !,., 
*** 

Fakat, B kaıabuının halkı ye. 

niçeri olmadığı gibi, ben de Ba· 
latlı hekim dej'ilim. Türkiyenio A, 
B, C, D, ilh, bütün şehirleri, ka· 
sabaları, köyleri bana, sana, ona, 
b~plmi.z~, lopumaza aittir. Şerefle· 
rıle, ıtıbarlarile, namuıJariltt ve 
düzeltilmesini iıtodiiimlz kusurla· 
rile, noksanlariJe birlikte_ 

Şay t bir ksaklık rörürsek, 

Bu mevıim, Fransız sahillerine yılan balık· sonra ba yumartacıklar açılır, içlerinden ufa. olan dişi ve erkek yılan balıkları SargaSBer 
larıoıo akını mevıimidir. Avrupalılar, yılan ba· cık kurdlar çıkar. Bunlar büyüdükten ıonra denizinde buluşurlar , buraya yumurtalarını 
lıklarındao türlü türlü yemekler yaparlar ve kıamen Avrupaya, k11men de Amerika eahille· b ı r a it J r 1 a r • Yuı11ortadan ç1'•an yılan 
etlerinin ıoo derece kuvvetli olduğuna söyler- rine aöçederler. balıkları sai kalırlarıa ıo - lS sene sonra • k ' • re dönmek u~ A 
ler. Bir Fransız 1ruetesi bu balıklar hakkıoda Tatlı sularda yaşıyan yılan balıkları, de. te rar dordukları Y~ d • zere, vrupıı 

lQ t 
· · d k'I · 1 d ? ve '"merı'ka sııbillerıoc ogru göçe başlarlar. 

şu ma ma ı verıyor: oıı e ı erın yavru arı mı :r Hayır, bilakis ır· "" b l '-1 
Y 1 b l 

Lı t . . t l d Akden'ı:ı:ı'n yıla.o a h; arı, yomortalnrını ne. 
1 an a ııuarı, son eşrıoın or a arın au malc:larda, derelerde yaııyan tatlı sıı yılan ba. 

N t T 
d' de Af 'k d p bırak111•t• gıderler? Cebelüttarık bog· a· 

itibaren orveç e ron ıem n rı a • ort hklnrı, denize a,.ılara'- v• bı'olerce '·llometre· reye k Atl t"- · l 
A 

" "" "" ır. :zından geçer~ an ıge mı nçı ırlar, yoksn 
- Etienne limanına kadar vrupanın &'arp kı. tik mesafeyi katedereL, Atlantı'L ortasına oı't· d do b 1 ti .. "" • Doğu Ak enız un arın yumur amasına mü· 
yılarına akın ederler. Bnnlar, muazzam ıürüler mişl~ ve oralarda yumartlamışlardır. sait bir ıer mi vardır? Bu belli değildir. 
halinde rezerler ve bilhassa ırmak ve nehir Goç, yalnız yılan ~alıklarına mabıus değil· f-Ieouz aydınlıınmamış bir sır da ha vaı dır: 
ağızlarmı ararlar. Çünkü yılan balıkları, tatlı dlr. Daha birçok balık nevileri, mevılmi· Yıfao balıkları çiftleşdikteo ıonra annelerle baba 
ve ıhk ıuya bayılırlar. . ne göre, bir yerden başka bir yere göçeder. Jar ne oluyorlar? Bunların bir dnba görünmemek 

Yılan balıkları, katiyen gündüılerı meyda· Fakat yılan balıklarınıo iÖÇÜ renişlik ve ~n· ilzere ortada~ kayboldukları muhakkaktır. Bun. 
na rıkmazlar. lşıktan kaçarlar, karanlık yerle1i -klü'- . 'b 'l . b 1 ki - 1 · ı 1101· lar ilk çocukl011kları.nı. geçi.rmiş o\dukl"•ı Okya-" yu 11. ıtı arı e dıier a ı arın goç erıo ... 
severler. Yılan balıklarının Fransız sahillerine d 1 k t ya bıra· nusun oıütbış dermlıklerme dal"ra'· orada mı ge e bırakır. Ban ar, kendilerini a ın 1 

,_ .. 11. 

akan ettiği bu mevsimde balıkçılar, bunlardan k l k b' l · yapışara.. ölüyorlar? ırlıır, arasıra top anara ve ır erıne "kl . Ş h kk L , 
aza.mi miktarda avlamaia çahıırlar. kocaman kütleler teşkil ederler. Geçtı erı yer. arası mu a adır ki, yılan bnhklarJ nb· 

insanlar, asırlarca müddet yılan balıklarının lerde deniz kaynaşır durur. d ler g" dil 
1 

loka ve mukabil abloka dinlemiyerek Atlas 
nasıl ürediklerini bir türlü keşfedememiş· Banlar l'ecoleri seyahat e er ' ~n z e· Okyanusunda sahilleri bulunan memleketlerin 

lerdir. En nihayet Danimarkalı profesör Sch· ri saklanırlar. Yirmi dört ıaadtteh 3b~ kılome1t~_e kıyılarına bu sene de geçen senekiler gibi bol 

mesefe 
'-atederler. Yolda, a a uynk ba ı... bol akın etmişler ve yiyecek ıkıntısı çeken 

mldt, yaptıiı uzan tedkikler neticesinde yılan " l 1 l.rın hücomuoa uindıkları cihetle, yumort a· mi yonlarca tnHnın açlıklarını nz çok hafiflet• 
balıjınıo tıreme aırrını aydınlatmı4br. Yıt.n balıkları, Atlantik Qkyanuıunuo or· ma yerine rldenlorin miktarı, niıbeten azdır. mişlerdir. 



c 
il 
r 

D 

lı 

u 
h 
b 
e 
c: .. 
l: 
l 
c 
c 
1ıl 

il 

1ıl 

il 

c 
( 

' l 

1 
ul 1 
ıl 1 
·r 
bı l 

en1 
b 

aıe 

i 

an 
ı\ul 

tO' 

la~ 

BUGON 
. --. ··---- ---- - --- -- --· - ______ __.. ____ _ 3 Şubat 1~ 

DO CAN 
Sigorta Anonim Şirketi 
Çahşmalar1na başladı 
S er m a y esi : 500,000 lira 
istanbUI -. Bahçekapı, Tashan üçüncü kat 
Kısa Telgraf adresi:DOGANTAŞ :- lstanbul 

• 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI 

Yüksek evsafta bütün teknik incelikleri haiz akümülatör 
c~reyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENER 
ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dik 
tini celbederiz. 
ADRES: GENERAL ELECTRIC Adan« acımtalığı As/alt caddede Burduroğlu 1.15 

-
Fabrika ve Bil Om um Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

DEMiR İŞ 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 
Her nevi maklnalare yedek parça, pik ve kızd dökUm, aoAuk 
sıcak demir itleri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve pllnya l9lerl, 
elektrlk kaynak ltlerlnl temlnath olarak yapmaO• pek y•kında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES i ESKi iSTASYON karıısında - Telgraf· Adresi i Adana DEMIRIŞ 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Yapağılara ait beyanname vermenin beş gün dalsa tem

did edilerek 26-1-942 tarihinden itibaren on be~ glin zarfında 

verileceği ilin olunur. 1661 3 - 6 

1534 1-26 

luıtıyu Sahibi .. ı Ca.ıll OKAl. 

U. Netrlyat Mad rB ı Avuı.aı 

JUfat VA VEKOaLu 

B••ııdatı Yer ı ( BUGON) 

llatbaa11 - A.daıa• 

.................................................................................................................................. -
Tan Sinemasında ASRI sıNıMj\DJ.\ AlsaraySinemasındıı 

Bu Aktam ~k: Film Birden Sut1are Matina Bu Akşam 
San'ahn Zaferi ... Dehanın Kudreti ... Sinema Alemine 8,30 BU AKŞAM 2,30 Birbirinden Güzel iki Film Birden 

Kurulan Şeref Abidesi Büyük a4k ve kahramanlık destanı. Senenin en muazzam ve IDUh - 1 -
Tamamen Renkli te4em şaheıeri Türkçe sözlü ve Türk musakili Ankara, lstanbul, lzmir gibi Büyük Şehirlerde Haftalarca Oynamış 

DOKTOR SİKLOPS 
Mucizenin Mlaall l.__..iliıiııiııiliııiııiiiiiıiıilllmiiiil 

Dehanın en büyük şerefi .. Sinemanın en parlak Zaferi 
Senelerdenberi hazırlanan .. Kudretile herkesi şaşırtan .. Büyük Film 

-2-
Şarkın En Nefis Kahramanlık Ve Aşk Efsanesi 

Türkçe Sözlü v• Türkçe Şarkılı 

~ Zaloğlu ROstem r-

• olan Bu senenin en büyük rağbetini gören büyük film 

yeni şiir ve rüfteler 
Vecdi Binröl 

Yeni beste ve yeni şarkılar 
Üıtad Sadettin Kaynak 

1 -- 1 is 
Baş Rolde:(Arabacının Kızı Dunyaşka) filminde Büyük bir muvaffakiyel 

Kazanan büyük Yıldız Hllde Kral)I 'ın Almanca sözlü şaheseri 

Bir aşkın muamması muzik holler oynak Şarkılar filmi. lki sevgi 
arasında çarpışan bir kadın. Gönülleri heyecanla titrctecak 

Bir mevzu zengin mizansenli bir süper filmi 
-2-

Emsali Görülmeyen Fevkalade Güzel Büyük Şark Filmi 
Baıüu 2.30 da ZALOÔLU RÜSTEM - DOKTOR SIKLOPS Boz Aılao şarkılarına ıöyleyen Selmaoan yeni şarkılarıuı ıöyleyen ===11 Hudut Kahramanı F 

Mllolr Nureddin Müıeyyou Senar 

Adana asliye 1 inci hukuk hakimliğinden : Re~ka~:b!i:k·K:;a:::10Y0" 
Dosya no: 942/202 S A Z H E Y E T 1 

Ken Mayna~d'an Y arattıiı Serrüze4t F'ifml 

Pek Yalanda 1 .• 

Venedik Zindanlarında 
Adana lnhiıarlar idaresinin Adana rakı imalithanesi imla Sellbiddin Pınar - Sadi l4day - Necati Tollyay - Fey?.i 

nıemuru Avni Türkmen aleyhine, 696 lira 65 kuruşun tahsili hak Ar1langil - Şükril Tı10ar - Ahmet Yatmau - Kavıi Baykara TUrkçe SözlU BUyUk T•rlhl Film 

kanda ikame eylediği davanın yapılmakta olan duruşmasında, - Şevki Sevrin - Kadri Şeoçalar - Mazhar konukça -
müddea aleyhe ya:ıılan davr:tİ)le, mumaileyhin fstanbula git· İbrahim Uyrun - Tahıio Paraadan - Hayri - Sadi ı ................................................... ., 

Dl KKAT : Localar Satılmaktadır istical ediniz. T elf'fon 250 'ş ve lstanbulun neresinde ikamet ettiği malum bulunmamış ı lstanbuldan yeni gelen 
olduğundan bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla ı 

davetiyenin müddea aleyh Avni Türkmene ilanen tebliğine Adana askeri satınalma 1 Do kt~/Rr'NC!'AS1~l!· M ak ve muhakemenin 12 mart 942 perşembe günü saat 9 talik edil-

mi~ olduğundan mezkur gün ve saatta kendisi gelmediği komı·sy . b k 1 Ü d 
veya kanuni bir Yekil göndermediği takdirde gıyabında mu· onu aş an 1 ın an : ı 
hakeme icra olunacağı ilin olunur. 1662 ı Dog"' um mütehassısı ve kadın Operatörü 1 • 255600 kilo ekmek pişirtileccktir. ... ••••M•••M•••••• ............... ••••••••••••••••••••••. ı lstanbul B•hkh Hastanesi Doğum 2 • Muhammen bedeli 3834 lira ilk teminatı 287 lira 55 l IRMAK HAMAMI İ kuruştur. ve Kadın Kllnlll Sabık Şefi 

: • Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane 1 

: Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olaı:-' IRMAK 1 3 • Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. karşısında ) 32 Nr. h muayenehanesinde saat 3 ten 
: HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. : 4 • Açık eksiltmesi 19-2-942 perşembe günü saat 14 de sonra kabul eder. · 
i Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· ! yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte komisyona Çarşamba günleri fakirlere meccanen 
: mızın yeniliğini ft gerekse temizliğini görmeleri bu sözü- : müracaatları illn olunur. 1663 3 8-13-18 ı 1571 4 - S 
! mfizü ~ta kifidi~ MUsteclri ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~- ~~ .. "~~ ...... •••••••• .... •••~•·"~ ...... 
: 1633 1-15 Salih Sertkaga : ••••••••••••••ı•••••••••••• 1···ReS-Aiib;yannan;·e···1 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret umum ı DOKTOR 

Fiat mürakabe komisyonu ~~.~.ü~~~~~.~~v~:m•rok•h••İ hakkındaki 2s H.,; ... İ Rıdvan Lokman 
reı·sıı·g"" ı·nden : 1927 tarih ve 1149 ıayılı kanunun hükümlerine tevfikan ruhHtname = Sı'nı'r Kadın ı·c Hastalıkları 

iıteyen ve umumi morkeıi ltaaobul'da buluaao Ooian siS"orta Tor~ Ano· • • • , -
1 - Karne kullanmak hakkı ancak unu olmayıp da fu- nim şirketinin Tic:arel Kanununa tevfikan teşekkülü 13/12/1941 tarihli • Her gUn ö);leden sonra Hastalarmı kabul etmektedir 

rundan ekmek satın alrnak itiyadında bulunanlarındır. ı ı ı d ıc. (500 000) ı · · "b • !I s 
l l d sicilli Ticaret Gazeteıiy e i in o un uau ve • ıra ıh ati sorma· • Cuma_ Salı aünleri saat 4 • ara~unda paraıız bakılır. 2 • EviAde az ycya çok unu o an ar an •Yrıca karne al· d • 

b l d' ye:ıioln (300,000) lira11 tediye edilmiş boluc uğu evrakının tetkikinden 
mış bulunanlar varu bunları derhal e e ıyyce iade ve • Yeni Adres : 
mevcut ununu gCSsteren bir beyannameyi viliyete tevdi ede- anla~ılm·4tır. • As 'alt dörtgol al~' Elektrik şirketi karşuı No. 265 
ccklerdir. MezkOr kanunun 2, 16 ve 17 nci maddeleri mucibince verilmesi • I ' t601 2 - l S 

3 • Beyannarnc\er en ıon 5 • 2 • 942 perşembe günü lizımrelon evrak ve taahhüdnıımelerlo ıuuaduel 9 ve 10 uncu mııddele· • • 

akaamı saat 17 ye kadar vilayete teslim edilmiş olmalıdır. ri mucibioco sigorta muamolelerimien miltevellid taahhüdlerin ifasına ···········=················ 
7 d ·· · karşılık olmak üıere verilmesi icabeden teminat tevdi aclilmiıtir, 
4 - Yukarı a go_stcr. ilen tarihe kadar bcyannaınesinı ver-_ Mandoıı·n 

h b 'l'ür\dye Cumlıariyetiuin mevcut lanunlıriylo yeniden çakacak kımuoları ve 
meyen ve her angı ır surette nezdinde un tutan ve aynı ve bilcümle olzamnanıc ve talimatnameleri hükümleri dahilinde iılorini 

keman ve ruaııdoliu dersleri 

verilecektir. 

İsteyenlerin Halkevi Bü-
zamanda kart alan vatandaşlı:ırın evleri aranacak ve unları k d ı • tedvir etme" üzere mezkOr şirlı.etia Türkiye Cuınlıuriyeti clalıilinde, e man er e rı 
müsadere edilmekle beraber haklarında en ağır ceza tatbik esu muk:ıveleııaıneıiıı:ıı 4 üncü mııdd09irıJe yazılı ~igorto ııovileriııden 
edilecektir. Seyhnn Valisi yangıu, o:ıkliyat, lıayııt vo kan !Iİf<ııla kıımnlarıuı ifııya ıne.ıuııiyetirıi 9 Yaşından 1.S yaşına ka.. ı·osuoa müracaat ederek kay 

1660 3- 4-S ı mUboyyiQ 59 uyılı rutı1ı11tnamt verildıti il n olanur. 1664 <lır olan ieoçlere Halla:cv&nde dolmaları 1666 

....... -----


