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Amiral Darlan bir genç Büyük Millet 
.tarafından katled.ildi 1 M~!~~~.i2!~~,~~·~~ı 

• yük Millet Meclisi bugiin Refet 
Canıteıin bıışkanh~ında toplan-

Katil 20 yaşında bir Fransızdır 
' mııtır . Celacnin açılma~ıoı müte

akip Tetkilatı Esasiye ltanunurıun 
57 ncl madd«"sinio askeri , adli 
hakimlerilo Temyiı mı:ıhkemcıi 

Katilin 
Cezair : 25 ( a. a. )- Frau 

~JZ AfrilıHı yüksek komiseri A· 
miral Darlan dün öğleden ıonra 

•aat 15 de yüksek komiıerlik 

daireıinde .katledilmiıtir. Amiral, 
baıtahaoeye nakledilirken ölmüf· 
tür . 

Katil derhalitukif edilmif ve 
sorguya çekilmiştir . Katilin Al· 

man veya Jtalyau olup olmadıjı 
belli deiildir . Milli7eti meçhul· 
dur. 

Diter taroftao Cczair rad 
7osu da cinayet hakkında 'u ma 
hlmatı vermittir : 

Amiral Darlan yüluek komi 

serlik dairetine girerken 20 yaf 
larında milliyeti meçhul bir genç 

tarafından öldürdlmüşıtür . Katilin 
•ttıtı üç kurşundan birisi Ami · 

raliu aj'.ııaa , diter ikiıi de ci · 

terlerine aaplanmııtır. Katil Fran · 
anıdır. Hadiaedeu sonra kendisini 
tutmak iatiyeo yüksek rütbeli bir 

Fraoıız memurunun üaerioe de 
•tef etmit ve yaralamıttır. 

Katil perfembe rünÜ sabah· 
leyin Amiralle giSril9mek üzere 
bir randevü teıbit edilmesini is· 
temltti. 

Nevyork : 25 ( a. a. ) - A 
miral Darlaoıo ölümü umumi bir 
heyecan uyandıruııştır. Hadiseden 
Ci1mhurreiıi 8. Ruavelt derhal 
hıiberdar edilmiftir. 

Va,iorton : 25 ( a. a ) -
Cilmhurreisi B. Ruzvelt Amiral 
Oarlanın 6liim6nü lStrenioce fU 
beyanatta buluomuftur : 

" Amiral Darlanııı katli nef. 
ret u1aaclmcı bir hadiıedlr.,, 

Berut : 25 ( Radyo ) - A· 
mi ral Darlan dün saat 15 te ko · 
miıerlik daire.inde katledilmiıtir . 

Amiral bu ıaatta otomobille 
1Clkıek komi•erlik dıireıine rel· 
mlıtir. Oda11na ritmek için i'eç · 
mek mecburiyetinde oldutu ko· 
riıioruu ür.erindc buluoduj'u 11 

racla bekleme 1alooun.la bulunan 
katil derhal dııarıy• fırlamıı ve 
Amiralin üzerine ateı etmi,tir. 

Katil ö,tleden evvel m1ıtead · 
dit defalar lıomiıerlik daireıine 
gelerek AmiraH ıormuştu. Ötle· 
den ıonra gelditi zaman Amira• 
liu orada bulunmadıtı ıöylenmiı 
Ye o da b • k l e w e 1alonuna 
1irmi4ti . 

Bu IOD rilnlcrde Amiral , • . 
nında Arap ıefleri ve motosik· 
Jetli muhafızlar oldutu balda .. 
birde ge-ımelıte idi • 

DeJhi : 25 ( Radyo )- Ami
ral Darlauın katilinin ıorıuıuna 
duam oluamaktadır • Amiral bi· 
rlnci kur9uou yer yemez meıai 
odasının efitine yıkılmıştır. Genç 
katil Amiralin üzerinden ııçraya
rak mesai oda11na 'fİrttıiftir . A
miralia yaveri katilin üzerine 
ablmı.pa da katil onu da baca• 
tından ynalamııtır . Bunun (lze· 
rine diter ıubaylar koıarak katili 

Taranto ve Giride ha
va hücümu 

Kahire : 2S ( a.a. ) Ortaşaı k ln
gilız lı:arar~ahı tebHti: 

Giritde timbore hava meydanı 
dün ğece muvaffakiyetle bömba
lanmıştır. Nepoli ve Tarantoya da 
hücüm edilmiştir. Bu hareketler· 
den bir uça~mıı geri dönmemi~
tir. 

sorgusuna devam olunuyor 
yak•lamışlardır . 1 
Ankara: 25 (Radyo Oazetesl)
Buzüııün en he7eca11lı haberi 
Amiral Darlanır. Cezairde- öldü· 
riilmüş olmasıdır ... ı mira! Darlan 
1&At 15 de: büyük komiserHk da · 
iresinde öldürülm~ştür • Katil üç 
el silah Rtmıştır . Kurtunla.,dan 

Bilin eliti üzere geçen 111ın s• · 
kizinde Amerikahlar şimal Af· 
rikııya •naızıo asker çıkardılar~ 
Darlanan da bu 111rada şiıual Af· 
rikaya reçtij'i bildiriliyordu . A· 

merikalıların bu çıkarma hareke· 
tini Amiral Darlanla itbirliği yap· 
tıldarı ;öyleniyordu . Bu ıayialar 

\ 

üı.erlne Amiral Darlan demeçte 

1 

bulunarak demiıti ki : " Şimal 
Afrikada bir hilkümet kuracak 
değilim • Yalnız Marep.I Peten 
adına timal Afrikada Franıız 

1 
menfaatini müdafaa edecetim . ,, 

Amiral OarJanıo öldüğü bugtin 
'Dö Gol de Londrada ıöylediti 
ıbir nutukta demiıtir ki : " lati· 
raplarımız, biddetlerimiz ve uef -

rctlerimi:ı. ıon haddini bulmuıtur. 
Fakat zafere kavuşaca§'\mıza her 

1 
zamankinden daha faıı:la ioanımız 

ve itimadımız vardır " 

Diter taraftan Amiral Darlan 
, öliimünden bir kaç gün ev.el 

yaptıtı bir demeçte; "Ümit ederim 
1 ki.bütün Fransızlar birbirleri!e çok 

A mira/ Darlan 
biriıi Darlanın ağzından diter· 
leri de ciğerlerinde o ıirwi,tir. 

Buıüo baber vrrilditioe fÖ · 
re, Darlaom katli üzerine ida · 
reyi General Jiro ele ıılwıftır . : 
Yaru1 Cezairde Jmparatorluk meıc· I 

1 

lisi toplanacaktır • 

iyi vaziyette hatlarla batlanu>ah 
ve dilfmana karfı yekvücut. ola· 

rak çahımalıyu .. ,, 

Alman red7oıu da vatan ha· 
ini Anıiral Darlanıa yirmi 1afıll · 

da bir Frao11x:talcbe ı:tarafıodan 
öldürilldiitihıü ve bunu da Çör· 
çilin yapbrdıtlnl söylcrıaittir. 

Atatürk kır Göbbelsin nutku 
koşusu 

Bu müsabakaya tam 
saat onda başlanacak 

Yarın~3000 metre mesafe üze
rinden Atatürk kır koşusu yapıla· 
caktır. Bu koşuya orta ve teknik 
ö~retim okulları talebeleri ile ienç· 
lik kulüpleri atletleri işfırak ede· 
cektir. 

Müıabaka tam saat onda saat 
kulesi önünde başlıya~ak, Beledi· 
ye , Taş köprii , Tümen , asfalt 
caddelerini takiben yarış Atatürk 
parkının önünde bitecektir. Ayrı
ca kızlar sraıında da 3000 met· 
relik yürüyüş yapılacaktır. Beden 
Terbiye.si binasından saat tam 
onbirde hareket edilecektir. Ve bu 
yürüyüşe Kız list-si, Enıtitü, Tica 
ret liseıi , Otretmen okulu kız 
talebe ve öğretmenleri iştira" e
decektir. Kız lisesi önü , taş küp· 
, ü , Askrri gazino , set boyu , 
Ticaret lisesi , Vali konağı önün· 
den ieçerek Atatürk Parkı önün· · 
de yürüyüş sona erecektir. 

Bu yürüyüş müsabakası çok 
enteresandır ; zire katmadan ko -
ıu vaziyetinde aıçramadan hızlı 

yürümek lazımdır. Kızlarımızın .1 

( Atatürk koşusu ) gününde bu ,1
1

1 

yürüyüş müsabakasında da başa· 
n göstermelerini , ve bütün atlet
lerimizden iyi dereceler elde et
melerini candan dileriz. 

l ı 
Beden Terbiyesi Seyhan böl· il 

gesi başkanı Seyhan \/alisi Bay 
1 

Akif Eyidoğan tı:ırafından (A•a~ürk) 
kır koşusun da birinci , ikinci V.e' :~ 
üçüncü gelt!n· atletlere birer ma• .l 
dalya ; birinci ve ikinci gelen ı 

okul Spor yurdu ve yuvası ile ı~ 
gençlik kulüblerine de birer güzel 01 

bayrak hediye edilecektir. 

An. kara : 25 (lt•CIYO ıazal••I)-
Aln ıanya propaganda naılrı dok
tor Göbbelı Noel münasebetiyle 

bir n .utuk ıöylemitlir. Nazır söz· 

terine başlarken Alman askerleri

nin ıeç en yıl olduğu gibi bu yıl 

da Noe li memleketlerinden çok 

unklarda. geçirdiklt>rini ve har· 
• bettiklerinl bunda da Führerin bir 

aıkeri deha~~• olduQ'Unu söylemiş, 

Führerin sel;\ m ve sevgilerini Al 

man milletine bildirmiştir. Naztr 

sözlerini f ;: yle -thitirmittir : 

"-Allahın ve insanların Ö· 

nünde and içiym-uı ki , Alman 

milletine zafer ve re/ah temin et

medikçe harpten asla döntniyece

tiz,, 

Alrllla cıpbeatade 

Nisbi sükun var 
Bcrut : 25 ( Rad70 ·)- Mib · 

ver ordu•u •. Trablusıarpt• rica· 

tine devam ediyot . 

Müttefik hava kuvvetleri düt· 
manın uçak meydanlarını bom· 

bardımana devam ediyer . Dllt· 

maauı bir nakliye~ ıemiıi yakıl · 

mııtır. General Lö Klerk ~nefret 

titi bir reımi tel.Htde , Frau · 

ııa kıtalal"ınm iki ıilndeoberi 
yaptatı m u h a r e b e ne · 
tlceıiode dilımaqın Fizana dotru 

terdedildifioi ve düpıau kıtala · 

rınm ricate batladifıuı bildir· 
mektedir. 

Ankara:25 (Radyo O•z•t••i)
Tuousta bluharebe1er biraz can· 

lanmıfll benziyor • Bu canlanma· 

· nıo büyGk harekata bir batlaoıııç 

•lmHı mubte•eldir. 

Muddci umumi ve mua"inlerinr 
de $ilmulü olup olmadı~1Tiın lt'f 
!'İrini İ5tcyen Ba.şvckalet teıkıre
ıipin geriy~ verilmcıin~ ııit teı. 

lıare okuııup kabul rdilmişti•. 

Devlet Şt1raıı İkinci <lair~ re 
iıli~i &e-çimi yapılma11 haUındald 
Muhakcmat umum müdürlüğ-ü 

m11b•ta11 okunmuı ' bunun üt.e
rine reye konmu~ ve Şurayıdevlet 
ikinci daire reisli~ine Hıızım Turidil 
s~çilmiftir. Mecli~ bundan sonra 
Devlet limanları işletme umum 
müdürlü~ ite posta telgraf ve 
telefon umum müdürlü2ü 1942 
malt yılı bütçelerine munzam tah · 
ıie.at konulmaına dair kanun la · 
yitıalarına müzakere ve kabul et· 
miştir . 

Rumeli demiryollan işletme 

nizemnameıirıin kayıp, hasar ve 
ve tazminata müteallilt cetvelleri· 
nln tadiline dair olan kanun la· 
yihaıınıu da ikinci müzahrcıi 

} apılarak taavip cdilmi,tir. 
Büyük Millet Mt>clilıinin bu· 

iünkü toplantmnda Maliye Veka
leti Baş Hukuk müşavirliğinin vıı.· 

zif eJı:rirıi Devlet <livaları t atbilti 
uıullerine, merkez vilayetler kad
roıunda baı.ı dei°ifildilder yopıl-

ıııasına dair kaoun !ayihuı ü ıc 
rirıdeki müzııkereden ıonra ka· 
nunun mu vak kat maddelerine lul
Jar olan kıamı k•bul ~dilmiıtir. 
Mecliı eelecek toplantıaını paıar· 
tesi günü yapacaktır . 

Memurlar için 
- ..... :;ıall• 

2,400,000 metre kumaş 
lstanbul : 25 (Hususi) - Mc· 

mur ve sabit gelirli 1,600,000 va· 
tandaşı yapılacak elbiselik kumaf 
tevziatı için devlet fabrikalariyle 
husuıi mensucat fabrikalarının 
imalitı ilerlemiı olduQ'undan bü· 
tün viliyetlcrcten bu tevziattan is· 
tifade edecek memurların miktarı 

istenmiştir. Şehrimiz.deki bütün 
dıirelerde vilayetten verilmekte 
olan beyannameler haıırlanm.ııkta
dır. Memurlara tevzi olunacak bu 
kumaşların miktarı 2,400.000 met 
redir. 

Bir: kaza netıcesi ölen 
istasyon memuru 

Bir kaç aün evvel Ceyhan iı 

yonunda feci bir lı:aıa neticeıin· 

de sol aya~ı ile sa~ eli tren ıl
bnda kalarak kesilen Ceyhaıı iı · 

taıyon memurlarından ldriı tede
\1 i edlmek üyere ıetirildiQ-i fehri· 
miz memleket haataneaindc öl
müttür. 

Varhk vergisi 
Listesin da unutulanlar 

Varlık verıtai kanununa göre 
ilk komiıyon toplantılarında uuu
tolan varlıklı yurtdatların iki ay 
zarfında listelerin tan2im edilm~i 
icap eylemektedir. 

Unutulan bir kısım varlıklıla· 
rın adlarını alakalı dairr.ye bildi· 
rilmekte olduğ'u ve bu miktarın 
oldukça büyük bir yekun tutmak
ta bulunduğu öğrenilmiştir. 

Adana merkez kaıa11nda var 
hk verieıi ile mükellef tutulanların 
liıtoıi 15 Ununuevelde asllmıı 
ve ilan cdılmişti. aonbeş gün 
müddet oldutuna iÖrc, nihayet 
30 ilHanun akşamı bu müddet 
sona erecek ve bundan ıonra ver· 
miyeceklere bir hafta için yüıde 
iki fai1< tıtm edilecek .. orıden ıon · 

ra tehıili emvıtl kanunu yoliyle 
1 :tıhıiltt• ııeçilecektir. 

• 

•• Sahip ve Başmuharrfrl 

l'ERID CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Klnunusani 1924 

On••klzlncl yıl - Sayı : 5584 

Şark cephesinde Sovyet taarruzu 
gün geçtikçe inkişaf ediyor 
Sovfetler yeniden bircok mevziler 
ve esirler alındığını iddia ediyorlar 

Ankara : 25 (Radyo gazet .. ı)-
1 

!emişlerdir. 

Do~u cephesindeki muharebele· Cephenin heyeti umumiyesin· 
rin •~ırhk noktuı orta Don böl· de şimdiye kadar kıtalarımız 135-

sindeki muharebeler teşkil ediyor . 190 kilometre ilcrlemiıtir. Kızı\ 
Almanlar Sovyet ordularını dur· 

durmata muvaffak olamamıtlardır· 
Mılorova bölgesinde Sovyet .. ha
relıtetleri az çok yavaılamıştır. 

Milorova iılikcımetinde Sovyct ta
arruzları ka ı şuıında Almanlar 

· mevzilerini geri almata mecbur 
olmuılar ve Staligntıd - Milo
rova arasındaki bir: h•l• çekilme
te m~cbur olmuşlardır. 

Sovyetler Roıtof demiryolla 
rı o a yirmi kilometre kadar yak · 

laşmıılardır. Orta Don bölgeıin· 

de Almanların daha fena vaziye
te dü4mderi ihtimal dahilinde aö· 
rülil}'or. 

Sovyet baı !tomutanhfının 
ortt Don bölgeıindcki muvaffaki · 

} etli hareketleri devam erli yor. 

Evvelce Stalinarıd iıtikametinde 

ve Don bölgeıiode cenup do§'uya 

yöneltilmit olan Sovyet hareketi
nin ıimdi orta Don iıtikametinde 

inkişıf ettiti aörülmelı:tedir. 

Kafkaılar cepheıinde Sovyet
lerin taarruı haiinde oldutu fÖ· 
rülüyor. VılAdivoıtok ve birkaç 

şehir;sovyetlerin eline aeçti~ ha · 
ber veriliyor. Sovyet taarruıları 
nın ağır baamaaı üıerinc bu kasa· 
baları Almanların terk ettiği gö. 
rülüyor. Aceba bu böyle mi • 
yokaa plinlı bir Alman çekilifi 
mi ? Bu benüı malum de(ildir. 

Molotofun buaün yaptığı bir 
demeçte : Sovyet kuvvetlerinin 

Ukrayna hudutlarını aştıklarını 
aöylemiştir. 

Berut : 25 (Redyo) - S talin· 
irad cephesinde altı düşman nak
liye tayyaresi düşürülmüştür. K• · 
radeni:zde bir Sovyct den iı.altııı 
bir Alman denizaltısını batırmış

tır. 

Stalingrıd'ın Şimal batısında 

Rus kıtıları mevzilerini tahkim et
mişlerdir. Düımanın müteaddit 
müdafaa mevzile_ri tahrip edilmiş· 
tir. 

Bir demir yolunu işjal eden 
Rus kıtaları bir Almın taburunu 
tamamiyle ·imha ve 7 tank tahrip 
etmişlerdir. 

Diter bir Alman . taburu Ku· 
manda heyeti ve aenel kurmayı 
ile beraber teslim olmuıtur. 

Brokino'da yeniden 3500 Al
man öldürülmüş ve mühim miktar
da yiyecek ve harp malzemesi 
i~timam olunmuştur. 

Orta Don bölgesinde kıtaları
mı:z 20 - 25 kilometre daha iler· 

orrlu yeniden yüzlerce ehemmi · 
yelli merkezi istirdat etmiştir. 

Sovyet hücum kılaları mühim 
bir yan hareketini muvaffıkiyetle 

bıtarmıktadır. General Vatuti 

lcumandasındaki bu kıtalar ründe 
35 kilometre ilerliyorlar. 

Buı noktalarda Ruı ilerleyi· 
şi o kadar süratli olmaktadır ki , 
düşman u~un zamandanberi hazır· 

ladı2ı müdafaa mevıilcrinı kullan

mağa bile vakıt bulamadan terke· 

derek kaçmaktadır. 

Novaroıik'de yirmi beı kilo· 

metro ilerlenmiştir. Rıjev'de düi· 

man iki piyade alayı ve 50 tank

la bir taarruz yapmışsa da pÜ•· 
kürtülmüş ve 900 Alman öldürül· 

müştür. 11 tank tahrip edilmiıtir. 

Zelzele felaket 
zedelerine yapılan 

yardımlar 
Arıkar a : 25 ( a.a.) - Burün 

yurdun muhtelif yerlerinden aldı

~ımız telgraflar,: Erbea ve Niksar 

felakehcdelerine yardım için pa· 
ra ve gıda bağıflarına devam e-

dilditini bildiriyor. Bu arada Ala 

çam nahiyesi halkı ilk yardım O· 

larak 650. Aksaray kazası halkı 

1000 ve Kemaliye kazası balkı 
da 500 liı a b~ışta bulunmuşlar
dır . 

Merzifondan aldı~ımız bir teli" 
rafta iıe; Mer.ıifon halkının yer 

sarııntısı felaketine utrakcn vatan· 
daşlara 1317 kilo ekmek, 355 ki-

lo un, 500 kilo kavurmak, 100 kj. 
lo zeytinyağı, 88 kilo peynir, 250 

kilo pekmez, 350 kilo üzüm, 500 

çift çorap, 101 adet fanila ve 1000 
metre keteni havanın fenalığı ve 
sise rağmen derhal Merzifon kay· 

makamı ve Parti başkanı vasıta · 
siyle Erbaayı ulaştırdığı bildiril-
mekte ve Merzifon haJkının feli· 
ketzede kardcflerine karşı yaptık· 
ları ve tutar değeri 6000 lirayı fe-

laket haberi duyulur duyulmaz 

yarım 1&at gfüi kısıı bir zamanda 
yctiştirdiii işaret edilmektedir. 

Ankara: 25 (A.A.)·Şimdi aldı~ı
mız haberler bugün ıaat 2,45 le 
2,50 arasında lstanbul Eıltişehir. 
Bolu ve Yenişehirde hafı f geçen 

birer yer aarsıutısı oldu2'u bildi· 
riliyor. 



-
Japonyanın hakimleri 

5Yaman adam 
Bu beşlerin içinde de en 
kudretlisi ( Kara Ejder ) 

cemiyetinin reisi Toyamadır 
-2-

Keaclbi Si J•tıDCleclll' • Ve 
40 1ene••aberi J•poa balarl1• · 
•iacle ç•hfmaktaclar • I BeJH 
aclam 1 ı Aı1adu lro••c•t••• 
•• .ıa.,a11 idare edeıetlae ku•· 

••netll lair iaaaı wardar. 
B.a rl7a71 ıerçeldeftirmek 

lcl• en l1I •• mllıemmel ıilihıa 
Japoa clonaamaaı oldutuaa ka· 
nlclir. 

Tojo. Haa ba analarıaa ... 
kıfbr • Ve:lııir karar vermeden 
Uima ODUD fikrini alll'. 

Sugiyama 
Genel Kur11111y B•f· 
kanı ve harp 11lln· 
l•nnı J•p•n •dam 

General Gea Suriyama uzua 
1ıllar•aaberi Japoa orduu Ge· 
ael Kurma1 Batbaıdır . Buıila 
62 Jatı.War. Mahteriı ,. ve mi 
tec .. izclir. Tiea - Tıla'deki ilk 
lmti1aah "mıataka11aıa n: uhuan 
... ı emrMea oclar • laıiliı. dit· 
maaNbr. laıilialere kiti •uaraele 
1apmak lçia ellae ı~ea hiç ltlr 
far•b. b1lııet .. miftir · 

Japon harbi1• aazarlllı Suıi· 
ramuıa ficWet baMketlerlae ma 
al olamamatbr. Ve niuret kea· 
•111 aefret ettiti~il,_millete kartı 
[ l.,Utere, Amerika, Çin ] açılH 
laarhha plhlarmı yapmata me · 
•ur: edilmiftir • 

m, bir ıarrat •• çal"ma 
ooua iti• fala •• yorucu cletll 
.. r.Hattl .dlrt cephede harbi la 
... et .. lı bile •. 

Mai1et1:ou [Kileler laalri] 
ad•ı ••rmiflerdir. Fallat keDClbi 
ele ıece:,aaclila çallflllaktaa biraa 
1ılmayan bir adamcbt. 

O ela T ojo .. Yamamato ri 
bi ltir baYacıhk mlte ..... •ıd1r • 
1933 - 34 .... ıeriacle Japoa u 
wa •••••tleri•i• batında bulua 
maper. Bet 1eae aoara ela fimali 
Çia•e pi1ıde He ba .. kuvntle· 
rlaia blrlqlk hueketlerini tan· 
&ime mu•afhk olmattur • 

Hoaı • Koaı , Maleaya •• 
Birmaara fltalaatları onun yap 
tJta pil• .. İDCtl uaarhldtr1n 
eteridlr • 

Sufirama kiaini uaua umaa 
.. mokrallleM kartı fshar ettlti 
[ Elıecll muhabbet ] mukni ar· 
... ıacla aaldamlflar • O.ua bir 
tek pre••ipl wardır : [ Birlik •• 
.u.&plla ] Birlik eaua için , ıivil 
laayabt(tam bll' HJ•• etme ile 
orda ilatl1açlarma •akfedllmetl , 
.Wplia lae ; laer ferclıa Japea1a 
•• Japon emelleci içl• alime 
hasır buluamaıı demektir. 

Tojo ~ .. Sa,Pyama orduda 
iW rakip dml'e•la bqlarıdar . 
bdal de birbiriai iktlclar mevki 
Wea .. ortaclaa bWarmak ar · 
....... aclarlar. Fakat, e.•eli Ja 
poa1uıa cllpaaalanaı ortaclaa 
...... ak iham pLliti•i itildik· 
.... lcla tiMilik w,ı. bir .. ,. 
tepb ... bil• etmirecelıleri •u 
laakkalatar. 

Suetsugu 
Japon •-m•ının 
w• mutu•• mllll· 
re...erw• .. rln .... -·· Nobu• ... s..ta.p ima bo1la 

•• brau bir ........... 
a--a. beraw 1933 ele A· 

~kara kar• (mMa•lııeı harp) 
...... ki hir Wtab1D m..U.Weme 

ılal 01uclala •••• Japon cloDaa 
......... pfksri &.u ti1ul ..... 
ınıllldltl ,tzlnclen oaua ale1· 
•ı...ıe aJaklaam1tla .. dı . 

r 
Reklama ıuıamıt olan bu 

adam mltemadi1en ve bttıra ba. 
tır• harp iıJiyorcl• • 

Dabiliye:aa:ım tayin olun· 
dutu z•maa [ T eblikeli fikirli ] 
in•nlarıa te•ldfinde bitGn re 
korlara karmlfb • Bufln kendiıi · 
nia reıml hiç bir memuriyeti 
yoldar.iBununla beraber Jnlfuu 
ıayet blyiiktilr • GflrllUlcG ve 
muta ... ., milllretperverler ona 
çok batla oldutu ribi y amamato 
nın de•ia ıubayları da ona çok 
hlrmet .. ederler. 

Toyama 
[ K•r• Eld•r] c• · 
mly.Unln ... , ve J•
pony•nın en kud -
retll •d•mı. 

Mitıuru Toyama buıGn 89 
yqanda ak ntlı bir ihtiyardır • 
( Kara Ejder ] ce•iyetiain reiıi 
olaa ita ihliJ•I' 64 : aeaecleaberi 
Japon1anıa [ Terakki ) ıine mani 
olaa bitin iaaanlan yok etmek 
ve muhaliflerini korkufiçinde bı· 
r•kmata muvaffak olmattur. 

Fakat onun ha1ah ancak Ja· 
poayada raıtlaaabilecek tezad · 
larla doludur. • 

Meıell: ôtte lzeri onu çıp 
lak , adaııaıa ortam oda 1•re R · 

rilmif bir lrtil laerine otarmuı 
birinin [ Katil ] ni mOaalıap 
ederken balursu•aa. Bir •aat aoa• 
r• lı~ tizleri uacleltea parlar 
bir ba14e miai mini çocuklara 
teker ve 1l1ecek ftrirku .. rlr 
•lala. To1ama bilUla nlfuzunu 
[ Kara Ejder ] cemiyetiae borç· 
ludur. 

Bu:camlyetia ) , buf(la ancak 
· 12 bia aaA.ı •ardar. Fakat buaa 
mukabil c1e:bltla mlfrit milli · 
yetpernrlik .. cereyaaınıa merke· 
alclıt. Banan içilMlir ki', 10 mil• 
JOD mlf•it milli1etpaYel' emir -
lerini Toyamadan alar . 

JaP.O• (milli7etperverlerlaia 
ıldade o, bir peyıamber ıibi· 
dir. Sadelltl, dotnlutu , namuı 
lalatu, Htaaperverlitl keadlılae 
Drfl amam! bir baJl'aalık uyaa· 
dırmııtar. 

SabableJİD ......... lte,aber 
ulbl' , çek az Jer •e ieer •• 
klfla: e.mde hiç bir teY 1alsmaa. 

-SON -

Bir ana 
ae, aybk çocuğunu 

kuyuya ath 
lstanbul - Dün '' hremininde 

renç bir kadın btf ayhk çocutu· 
nu kuyuya atarak öldürmlttür. 

Şehremininde Kovacılar cad
desinde 112 numarala evde Rıze 

ile renç kansı Behiy" oturnıakta 
dırlar. 

Rıza, bundın bir müddet ev · 
vel vaaif e ile lstanbulu terk etmiş, 
ı_enç karısına yalnız bırakmı,br. 
Kadın bu ıırıda bir yavM1 dlnya
ya retirmit ve ismi Hllriye kon
muştur. 

Behiye dün ıaat 15 suJann· 
da beş ıyhk çocutunu kucatına 
alarak heniz anlıfılmıyan bir ha 
leti ruhiye ile çocutunu feci bir 
ikibete dotru ıötürmeye ba,la· 
mıthr. 

Behiye , Akurayla Ş.hremi
ni arHandaki araalarda bulunan 
kuyulardan birinin önlne plmit, 
ki.uenin ıörmeditine hlkmettiti 
bir 11rada çocutunu kuyudan içe· 
ri ıtmlfbr. 

Bu hidiaeyi ,arenler h"men 
kuakola haber vermifler , yeti
feD poliller kadını yakal••lflırdır. 
Birat sonra da vaka yedne bir 
itfaiye rrupu relmiı • çocutua 

t cesedini kuyuqan çıkarm11tar. 

• 

·rORKsôZO 

~ 

TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSV 
Cumarteıi - 26.12 1942 

7 .lO Proıram ve naemleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vicudumuzo çal&1tıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.5~-

8.30 Müzik : Senf Qnik parçalar 
(Pi ) 

13 3Ô Proıram ve Memlelıet saat 
Ayarı 

13.33 Müzık : Karııık Proır•m 
(Pi.) 

13 45 Ajını haberleri. 
14.00 MOıik: Türk~e Plaklar. 
14.15 Müzik : Riyucticumhur 

H4S 

15.05 

15.15 

15.JO 

18.00 

18.03 

1845 
1930 

19.45 

Bandoıu . ( Şef : Ihsan 
Künçer). 

Temıil : "Şu Patıvatamn 
YaptıQım Do~ru Buluyor 
muıunuz ? .. 
KonUfm• ( Vücudumuzu 
Çal ıştırıhm). 
Konufmı ( Konıerin Tak· 
dımi ). 

Riyaaeticumhur Fılarmonik 
Orkeıtraaı KoD1erinin Dav-
let Konıervatuıra Salonla· 
rındın na~ len neıri. 
Proıram ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Radyo Danı O,. 
kcıtrısı - Her telden 
Program. (Şef: Nıhad Esen· 
ifİD ). 

Radyo Çocuk. Khlbü. 
proır•m, Memleket Saat 
Ayarı: ve Ajanı Haberleri. 
Serbeıt 10 Dıkilca • 

19.55 Müzik : K arııık il. OrdiJi. 

hicaılcir:Mıkamındın Şar• 
lntır. 

20.15 Radyo 111eteei. 
20.4.) Miıilc : Şar lcı ve Türküler. 
21.~0 Kooqmı. Kt"ndimiıi Tını· 

yıhm). 

21.15 Müzik : Dinleyici lıtelderi 

21 4.5 Konuıma ( Meslelıicr Ko· 
noıuyor). 

22.00 Müıik : Radyo salon Or· 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

25. 12 • 1942 
. .,,, 

KiLO FIATı 
CiNSi En aı En çok 

K. S. K. S. 

Akala . 1 0000 1 95,00 
Klevland Ç. 1 00,00 
Klevland l 88,00 86-;2r 

ı • Klevland il ss.oo 91,00 
M. Parlata 72.00 74,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çitidi 00,00 
K_:S,itidi 15,00 17,0o 

Susam -48,00 
-Butday yerli 60,00 j-70,00 
Arpa 0,00 0,00 

-YÜlaf ___ -o.oo ; o.oo 

---
Satllık ev 
Mermerii maballeıiude 36 

N. ııh ıaripler sokakd• 56,58 
numarılı evim satlıktır. Tılip 

olanlar ııatıdaki adreailbe 
müracaatları ilAn olunur. 

3-3 

Sebze halı kart11ında 
tekerci ve bıkkll 
Cumali BGylUıdeniz 

14905 

Duğu Anbarı 
ISKENDERUN 

Sayın Mflıteril~rinin Yeni 
yılına Kutlulır Sadetler temcn-
ni eder. 

ıııııııııııııııııı~ııııııı 

RlltetQ1eoZ11111 

22.30 ~·::~:~~tN;:!~ :;:;~> AJIDI MUSTlfl llFAT ECZAHllESI 
haberleri ve BorMlar 1 

22.45! ' Kale ';Kapaaıaü 

l>..50 Yaranki Prorram ve Ka· l uııııııııııııııııııııamı 
DaJVI. ----·------------ -----· 

ÇfFÇI FABRlllSI MIOOIOGOIEI : 
Klavland mevsümü ıona ermesinden Fabrikamızda ldav· 

land çiğidi olan Sayın Müşterilerimizin iki gün içinde ldav· 
land çiğidlerini kaldırmalarmı rica ederiz kaldırmayan müıte· 
riler klavland yerine yerli çiğidi verecctimizi sayın müıteri· 
lerimize ilin ederiz. 26- -ı 7 1491 O 

_._ .. ·- -- -----

SEYHAN Vlll YETi DAiMi ENCOMENllOEI : 
1 - Adana - Kozan yolunun 9 + 000 - 23 + 000 ki· 

lometreleri ar•11oda yapılacak toprak tesviyeıi kapalı zarf u· 
sulu ile ( 94427 ) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-1- 943 tarihine müsadif Pertembe 
runü saat 11 de Vilayet daimi ~ncümeninde yapılacatandan 
isteklilerin telrlif mektuplarını bu saattan bir saat evvel ıaat 
onda encümen reiılitine vermiı olacaklardır. 

3 - isteyenler bu ite ait keıif evrakanı görmek için Nafaa 
müdürlütüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 5971 ) lira (39) lcuruı muvakkat teminat 
yahı-maları ve ehliyet vesikası ralmak üzere em bin liralık 
Nafia itleri yaptatına dair bonservislerile iki fototraf , bir a· 
det on beş kuruıluk maktul ve ,bir adet bir kuruıluk uçak 
pulunu dilekçelerine batlamak ıuretile ihaleden üç rün evvel 
Vıliyete müracaatlan lazımdır • 

S - Posta ile gönderilecek teklif maktuplan iyice kapah 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak recikmeler kabul 
edilm~z. 26-30-4-8 14911 

~ ----·----·----- --- -
············~·· .... ~· llS:WM WM3K llt 

DIBTOa 

M_uza/f er Lokman 
1 ...................... , ...... 

........ u .. -.. 

• 

1. Metanet 
il. Zarafet 

111. Haa•aelyet 

0111011 
R 4 D 1 O 

26~an 1942 

81CCA Marka 
Amerikan mamu· 
lib B&TUYAU 
radyolanmız ~ve on 
p·lak çalan lft. 
llATlll pikapları· 
nmız, Ucuz 808A 
veTl .. a jOCA._ 
Ullml yüksek 
evsaflı l'DT M&&l-
NIJIALAmilıs;ve 
llllAAT MALll
Mlll ıelmiıtir. 

Omer Baseomez ve Serikl 
MÜSSESESI 

Telefon: 168 Tel~af: BAŞEtMl?Z 

- --------·--
• cccaccaccaccaaaaacccccocce . D 
g bOL08 - ••••Ti• D 
a DOKTOR D 
O D 

g .SupAi ,Şenses · g 
a Böbrek - Mesine - Te.Wiil D 
C Hutalıklan Mütehauıaı C g Y!:NI POSTAHANe KAii.... g 
D F,,JU,ı... ptır••• nlllGJ'M• ··"'"' c g 17-30 14685 ~ 
eaacaaccccccccaaocaccooocoe 
........................... 
ı Bayanlara Müjde 

1 
Yeai Afil• 

J ÖZEN 1 : Biçki - Dikiş Evi 1 
f l.ıara6al !Mo.tern Di'iı Yara,.._.. f 
f Diploma No : 13S f 

ı Seher Göker • 
f 1 - Bayan elbise ve çama11rları , Manto , Tayy4r, ~opla· ı 
f r1n muhtelif tekilleri. Pıjamı, Tuvalet. düz ve işlemeli Buluılar. f 
ff U - Her nevi fantui ve Vazo çiçekleri, f 
• 

lll - Her nevi Erkek ve Kadın Yün itleri, f 
f IV - Erkek pijama ve Gömlekleri ı 

f Bütün itler dikkat ve itina ile yıpıhr. 
f Fiatlar , mltedildir. . •ı 
f Say1n müıterilerioin llparifleri vaktiode huu'laaar. 

f Adre• : MUze ka1"91•1nda 4 No. •::-.J 
f 4-8 14875 C. S. ADANA 

•••••••••••••••••••••• 

11 an 
llHISllLAR ABAMA TITOI FllllAllU : 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen naklİJab bir 
1ene için açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Nakliyabn muhammen bedeli dokuz bin liradır. 
3 - Şartname her ıün t,bribda ıöriilebdlr. 
4 - Muvakkat teminat 675 lira 50 kunafhir. 
5 - Ebiltme 14 ikinci Kinua 943 'taribiae miilaclif 

Pertenbe günü saat dokuzda yapilacatandan ilteldilerin Fab
rikada müteteklril komisyona müracaattan. 

fl-26-10 14874 

Umumi Nep;pt Mlclirii : M.cit Gltll 
Budmta Jel' : Tirbkl MatbMia 


