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' Kf!ıeceflmb (KURBAN) ları 
ıölclere armoian edelim. Haoa· 
ı:ılıf 11. lcıgRet wren milletlerin 
doiına IHııluı dik N lıavaga 
kalkı/ct,, . Yıl 1 2 No, 398 kararlaftırılır. 

\... __ F_ı_v_•_t_• __ <a_) _K_u_r_u_•_t_u_r_..I SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE 
\. .) 

C. H. P. U. Heyeti toplandı 
Milli korun~a . kanununda yapılacak 
değişikliğe dair Parti komisyonu 
mazbatasındaki esaslar kabul edildi 

Ankara 16 (a.a.)- Cumhurivet halk partİ•i umumi heyeti borüo 
(16 12 941) sut 15 de reis vekili s~yhan mebusa H imi Uranın reisli.· 
jinde toplandı. Ruıoamede ilk madde olarak, M·Hi korunma kanununun 

14, 55 ve 65 inci maddelerinin değiştirilmesi bakkıodaki ka11on proj,ıi· 

ne dair daha evvel teşldl edilmiş buluoan parti komisyonunun maz· 
bataıa vardı. 

Celıeoin açılmasına ve g·ç~n tcphntıya ait mubata holisas,nıo 

Tasarruf 
lıaftası 
Bıtg-ünlcü harbin gayesi, ne 

,öyleoir•e söylensin, tema· 
meo iktisadidir. Devama da iktiea. 
di kudrete bağlıdır. Bu kudreti 
temin etcnelc, zayıflatmamal için 
de bnrbe giren b . tün milletlerin bıı· 
yatlarını olduğn ıribi bütün varlık· 
ların1 da esi•gemed•o bü)ült l' ave 
uj•una ortaya lı.oydukl11rıcı gör. 
melteyiz. 

Bütün dünyaya saran harp, din· 
ya pazarlarını altüst etmi~tır. Bü 
yülc dünya pıızarlaranıo bozulması, 

daialması, htih9alin harp gayeleri 
ne röre yeniden tanz•m edilmesi, 
harbe ~irsin girmeıia bütün mem· 
leketlerin iktiladi düzenlerini boz• 
muı ve bıı düzene yeni şekiller 
vermek zorunda kalmalarını intaç 
etmiştir. 

Ba yıl taııarruf haftasıoı dört 
tarafımız ateş içinde olarak karşı 

l~oru. Bö_yle b. 
rüf l\aftasınıo m~n~a~aı~ı;ıe~f:'e~m~m~-~--
yeti normlll ıamıınlardan daha çok 
bir kıymet kaıanmaktııdır. Biliy.,rsu 
naz ki tasarruf demek, ihtiyaç faz 
laıını ileride doğacak daha mühim 
ihtiyaçları karıalamak uzere bir ta· 
rafa ayırmak demektir. Fakat bu 
rada ilzerinde dorulması lazımge· 
len mesele, tasarruf edilecek ihti 
yacın tayinidir. ihtiyaca çeşıtli, çok 
ve dağınık bulunan insao ihtiyaç· 
larından ban&'isiııi 8'" cilc t~tecek tir 
veya bangisinderı vazgeçecektır ?
Harp hali normal zamanların ihti· 
yacile borüngü ihtiyaç a rasında 
ölçüsüz bir fark ortaya atmakta· 
dır. Bugünün ihtiyac ı, ancak yaşa· 
mara yetecek derecede sarfıyat yap 
mak demektir. Bunun üsıünde ka· 
lan ihtiyaçların tasarrufu ise yal 
n~a .. h~1 d•iil, ayni zamanda milli 
bır borç balıne gelmiştir. 

T11arrufa alışan ferdleri terekküp 
eden bir millet taaarıuf ettiği her 
feyi bir fÜn memleketinin menfarı ti 

( Dev.mı lk'ncidc ) 

-===================== 
Japonlar 

ingiliz 
Borneo'suna 
çıktılar 

Malaka'da 

Jrıgiliz müdafaa 

hattı yarıldı 
8 Çaıır • Kıc.r 16 ( a. a.) 

11
tGn neıredilen Çın teblij'i : 

Jı lioıır • Koıır'a hücum eden 
y Po~ kuvvetlerinin kanadına karşı 
u:~· ". Çin taarruıu ıiddetleıımiş 
Ji Çırliler Kanton yakınlarında 
bo<>rır. l<onr'a ridcın demiryolu 

1-1!'""• düımımı hırpalıyorlar. 
~il f~Q. koyunda düşmana hücum 
Dok~~ltır. Çinliler bazı ıtratr jile 
c11111 • arı feri almışlardır. Çin hü 

teni~I Şaırhay çevresine keda r 
L 0ıııektedır. 

bildı' .
0

1 
ndra 16 ( a. a.) - Resmen ,, di.&.: 

Ji00 •·0 • röre, Britanyalılar 
na11 ~· konr'un karşıımda bulu 
lllaaıııaı. •lllon'ao boıaltılmatanı ta· 

fi lllalflardır. 
Olıf • koaı 16 ( a. a. ) -

B. Raıı1elt 1 

Ruzvelt'e 
fevkalade 
selahiyet 

Ayan meclisi adliye en· 
cümeni kanun layiha

sını kabul etti 
Vaşington 16 (11. a) - Ayan 

meclisi adlıye encümeni, harp za. 
manan da de" let reiıi Ruzvelto fev• 
kalide selih yetler veren kanun 
liyıhasını kabul etmiştir. M 

Vaşıortoa 16 (ı.a.)- Mume1· 
11iller mecliıloio dooiz koa1iıyooa. 
donanmanıo arttırılması için teklif 
edilt'n 900 bin tonun bir mil, on 
500000 e çıkarılmaıını kabul et· 
miştır. 

Vaşinrton 16 (a,a.)- Milmea· 
siller mecliııi harbiye eocücnenİ!lİD 
kabul ettiği bir karara röre, 18 
inden 65 ine kadar olan bütün er· 
kekler askerlik için kaydolunacak 
tır. Bunlardan 21 ile 44 yaılara 
araunda bulunanlar derhal hızme · 
te girecektir. 

Tank, top, tayyare ve cepha· 
ne imaline tatı,., edılmek üzere 10 
milyar dolarlık bir krtdi ,.ç•lmaıı· 

d 'r olan kaııuo Uy ba)aııı par · na aı . . 
lamento ittifakla kaboı etmıştır. 

Bu sab1ıh neşredilen resmi teblii: 
Gece ıakin g't>Çtniştir. Kayde 

değer bir hadise o&mamıştar. Düş 
aUl ıl topçusu adaya bombardıman 
etıniıso de bu bombardıman ebem· 
miyetli zarar verınemiıtir. 

( Dısrer telj'raflar 3 llncll H · 

bilemlzdedlr. ) 

o~u~masına "mütealcip komisyon llalZbata .. müza'ltereye mevzu ittih~:':. 
dılmıf ve aoz alan birçok hatiplerle ilgili vekillerin .. ryanahndao ıonra 
mazbata ile birlikte maddelerde teıbit edilmiş bulunan esaslar reiılikce 
amom1 heyetio reyine an olunnuıı ve bu esasların aynen ve ittifakla 
kabul edilditi anlaıalmaıtır. 

Vaktin recikmesine binaen. ıınnamede buhınıın diğer ~addeler re· 
lecek toplaot•ya bırakalaralc: içti111ea ıon vetilmiştir. 

-j Tobruğarı bombardımtın• Japon Başveklii J ı ı 
ar a yakılmış bir kısmı-

diyor ki na lınvndnn halrış 

Japonya Tobruk'.a 
lngillere ı1e Ame1ika 

yenilmeden V_ a 
~---..--ırıcını hOcumu 

kınına Alman tayyareleri 
koymıyacak r f 
Ruzoelt de --ıı, ıman 88İSl8fİflİ ate. 
Hürriyetin müda-

1 Şe V8fdif er 
faası için sarılmış ol- Bt'rlinl6 (R,a.)- Şıaıal Afrikada 

To~rak.uo ~atı kesirniode yeniden 
duğumuz silahları, bu ebemır.ıvetlı müdafaa •avaıları ol. 

hürriyet temin edil- muıtor. Bir kartı hücum esnasında 
Al~an _· lralyan kıtalara ehemmi 

medikçe bırakmıya.. yetlı. duı.~an müfruelerini yenaıi.
"' cagız. 1....------ Detli -
Singapur. 16 ( a. a. ) - lnıi· 

liz teblij'i : 
J ıponlar Kedah'ta hücuma kalk· 

mıılar ve aj'ır kayıplar baba1ıoa 
arazi kazanmıılardar. Kedab'ın ce· 
oubunda a-üç bir arazi içinde şid 
detli çarpıımalar devam ediyor. 
Vaziyet karııaktır. Dün Kelantao' 
da bazı faaliyet olmıııtur. Horg 
Konr' dan yeni bir haber relme· 

miıtir. 
Ankara radyo gaztt'5i - jJ ' 

pon bülı.Oıneti oeıretııj-i bir teb 
liğde harbin uzan olacağına bıl· 
dirmekte. J jpoo halkana feda kir· 
lığa ç•i•rmalıtadar. 

ii11 tebıitae dk tebliiler ar•· 
11nda açak bir tuad vardır. 

lorilizler Birmanyada Vıktory• 
mevkiinı boıaltmıılardır. Alınan 
haberlere röre, J•pon topçoı• 
durmadan Hoor·Ko(Jr•o dö~mek· 
tedir. Londrada ba ıehria uıoo 
müddet mabaıaraya dayaoacatı ka 
naatı vardır. 

• Amerlkada vatandaıhk 
hürriyetinin kabuUl yaldöı.ıQınil mii 
oa,ebetıle cambarreiıi Rıızvelt be· 
yecaoh bir nutuk ıöyl•miıtir. 

Ruıvelt, 150 yıl Öoce kaba) 
edilen bir beyannameyle bütün 
milletlere hürriyet hakka verilmiı 

olduiuou belirtmiı, Alman rt j mi· 
nin bu hakbrı yakmak istedıriıO 
söylemiı ve « hürriyetin müdafaa 

11 için 1arılmıı olduğıımaz ıilihla 
rı bu hürriyet temin edilınediliçe 
bırakmıyacatız.» demiıtir. 

• J •pon parlamerıtot• bal'ıı" 
imparatorao bir rutltayla açılmış 

tır. J •poo bıııve~i i &"eneral Toi> 
da bir nntuk ıöylemış, harbin ilk 
on gü nünde Amarika ve lrrilteur 
donanınalarnıa büyük lıay •plar ve 
rlldiiini ınlatmıf ve dttmittir ki: 

c - 8iı Mıbi uatmata a... 

lerdır. Bırı Tuigeneral olmak üze· 
re yüzlerce eııir alıom•• ._ 

k -y ve peıı; 

ç~ dü1man tankı, top tahrip edil
mış nya ele f"çirilmiştir. 

Alman savatı tayyar.Jeri Tob· 
rolt limanı tesiılerini ateıe vermiı· 
ferdir. 

M aırıo şimılinde ehemmiyetli 
bir demiryolu kavıaiı olan Abda. 
Şaydan'a da hava taarraıları ya· 
pılmı,tır. 

Bır Alman dt-nizaltısı l .lcende· 
riye açıklarında 1 gi iz krovuör 
t•şldine hücoın ed .. rek t ım 
isabetli bir torp•lle · bır loriliz luu 
vuörürlü ortadan ikiye ayırmış ve 
hemen batırmııtır. 

H ıfıf lıısriliz bava kuvvetleri· 
nin AlmatJ koyuna ve batıda işral 
alt10daki memleketlere yıptıiı •· 
kınlarda, dOşman bir bomba tay· 
yareıi kaybetmiştir. 

zarız. Amerika ve lnriıtereyi yen· 
meden J•ponya kalıncan1 kınına 
koymayacaktır. ltalya, Alnıanya ve 
Jıponya, ıon zafer elde edilme
dikçe. yeni dilnya oizamı kurulma
dıkça katiyen ıilltılaraoı bırakırıa. 
maia karar vermiılerdir. Her ilç 
devlet, lnriltere ve Amerikayla 

münferiden milhteke ve aulb yap· 
ma.may1 da taahhüt etmişlerdir. » 

Toj 1 bundan aonra Çinin du. 
ramund.ın bah!etmlş, ıöyle konuı · 
muştur. 

« - Eker Çung · King bü 
kQmeti faydasız aıuK.avemeıto ısrar 
der1e Japonya baakıaını artıracak 
tır. Ô /le z11nnediyoraz ki Çin mo 
ıeleı nia halli yakıodar. ,, 

• Hür fraoıaElar şefi reneral 

dö üol de bir n'1tuk ıöyleaıiı, ~öy 
le demittir: 

" - Amerikanın harbe rir 
meıi zaferin ketin olarak kaıanal 
ma11 d•mektir. Müıttfık f,brika 

•• tıarAblar hlal&clekl ... 

pılaıı me11zıi H• 
• 1 

v lar a U,maıı.: 
clua de bG)tlk 
kayıplara utra· 
mııt•r. 

Alman bava 
knvvelleri Sı1ra1 · 
top~l yakanların
da ve Voroıilcf . 
rraJ çevresinde . 
hedefleri bomba
lamış ve l>iiyiik 
HV•f ve ıt•ka 
t e f k i Uerile ka· 

Rus süvarileri 
Alman tankla-
rına petrollü 
bombalarla 
~~--~~-....... ~~~---

saldırıyor 

dUJa 19000 top. 
150()0 deu fa,fa 

tank ve 13000 
kadar tayyaıe •ay-

betaıi~ t:r. Bu ra· 
Kamlara, Moskova 

civa•nıda 16 ıon 
teırin le 10 i k .. ı. 

ra muharebeleri
ne ittirilc etmiştir. Almanla lcıılaınak ıçın 

Moıkova 16 11tiinas;p yerler tulmafa 
( a. "·) - Ba ağroşıgorlar; Alman oslter 

nun aruıodeki ka· 
y•pl •rdabil de • 
i lJir. 

A1maıılar bir 
aydan ~z lir aabıhki Sovyet leıinin sığı11ması için Rus- zaman urfınrla 

tebliii : 4000 Dü gaga ooıon gönd,,rildi. Moüovad. 80f:l O 
ce h l 

0 
d rece katalarımı z bütün den fazla ö ü vermiılerdir. Ş ırl c pbe. 

d P e er • dilşmanla çarpıımıılar• ıiode Almanlar 5 11y içınrie 1:-utün 
ır. 

M le bir nesil kaybdmiılerdir. FıJh .. lı.ilıa 
oı ova 16 ( ) S 1 _ 

bab l 11
• a . - lVytt A marılar bu müdri•t 1arf11ıriıı o O 

ril<l~i " b»_ro'q tarafından bildi. ve yaralı ve e)ir obralt 6 milyon· 
ne fore ıon 5 ay içindt'ld d•n fazla kııvıb Vf'r111işlurl ir. • 

Ingiliz sporcuları 
yarın şehrimizde 
Oirendiiimize göre 1 r p f , 

lıt b ld h . • ' ogı ız ro esyooel futbol taL-amı yarınlı.ı ekıpr•ı'e 
an u an ıe rımaze r ı k · M" 

13 d Ad e ece tır. ısafır ıporcu'ar Cumartesi rüııü 11.t 
e ana mobtelit f tbol k . 

eluıpreıl M b 0 ta llDıyle karıdaıacaUar ve ayni ıtınkil 
e sıra areket edeceklerdir, 

zarfında mihver fabrika ve teııih 
larandan Ü"- • ı· f 

T mtı a azla tayyare 2 
miıli futa tank 6 ırılılı" f -•- • • • aua 18· 
mı yapabilecektir. ,, 

Japon lınpo.rtorunan natlca 
Tokyo 16 (a.a) - imparator 

parlamentoyu açaı nutkunda demiı· 
d"rki: 

«- Dojo Aıyada yeni bir oi 
zam karmak istiyorum. Fakat Ame 

rika ve lngiltere Japonyaııın bo 

işi görmesine mini olmak iıtediler. 
Bo yüzden J•ponya harp etmtk 
zo•aoda kaldı. J•poaya buaa tee. 
ailf eder. 

Diier taraftan milttefık dev 
lt'tlerle iş birligimizio her arı daht 
ziyade ııka b r bal aldırına rör 
mekle bahtiyarım. :. 

l(J)parator, mebasları ba mliı· 
teana anlardaki meıaliyetlerloi müd 
rik olm11ja ve hllUmtt n fevhli 
de birlce tedbirlerlle Ptefl'•I o:• 

••t•W.••e.lt*· 

lnglllı: denlı:alt1lar1nın 
f••lly•tl 

Londra 16 (ı .a.) - Biritanya 
denfzaltaları G :r tteki Kaadiya il· 
maoına rirerek iki remi batırmıı· 
!ardır. 

Tarantora yeni bit 
hav• akını 

Londra 16 ( a.a. ) - R•ı'DeD 
bildiri ldij'ine gö•e, lnıiliz ban 
ka vv•tleri T araotoy• bOcıı• et• 
mitlerdir. 

DoQu cepll••'"• gld en 
Fransı~ gönUllUlerl 
P.ariı J6 ( a.a.) - Ynı b"r 

F • ·6rıill Ü kafı lesi V•r•,.•f'f.O rao11 .. • .. 
do;a crpbuine hareket eta ış•ır. 

aıın•nradakl Ru• •••rl•r 1 
Berlin 16 (11.a) - Almao rad· 

yasana gör•. .f milyondan faıı:la 
Roı esiri Alman hnıplaranda bolo
oayor. Radyo. ba Hirl•r• . ~u•en 
ve yiy,.c•k temin •tm•k ıçın Al 
maoların k•rtıl•tdıkları çok b070k 
.... ..,. .. .,.. •taıt.ı. 
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1 Bugünün M"esenasü 1 

Mihver Amerika· 
Profesyonel 

alıcılar 

' ' 

-Ekmek satışın-
yı hangi nokta
lardan vurabilir? 

logilterede Mançcster şehrinde 
yapılan bir muhakeme esnasmda, 
şimdiye kadar meçhul kalmış olan 
bir meslek m~ydann çıkarılmıştır. 

Hakim şı:.hidlerden birine ne 
iş yaptığını sorduğu zaman, o: 
« Alıcıyım > cevabını vcrmişt:r. 

Hakim bu cevaptan bir şey anla 
madığını söyleyince, şabid bu 
i ş i senelerdenberi y a p t ı ğ ı · 
nı söylemiş ve mesleğini anlata 
r:ık demiştir k.i: 

da karne usulü 
B!l rUk şeh'rlerimizde ekmek 
atlşının karne usulüne bağ· 

ı at en a s ı m u h t e m e 1 

• Adliye Vekaleti, adli teş· 

kili.tın ve bu meyAnda bilbaua 

mahkemelerin daha iyi işler bir 
hale konulması için almma11 lüzum 

lu görülen mühim tedbirleri mob· 
tevi ıeniş bir prog!'am hazırlamak· 
tadır. 

Groenland Almanlar1n 
eline geçerse •.• -------- --------Alman 'taggarele1i 6 

ton bomb• ile Birleşik 

Amerika hüldi.tnetleri mer· 
ke:ıi 11e Neogork ufukla· 
rına eidebiliTler fJe bu 
şehirlere güç imtihanlar 

f'çirlebilirler 

A iman genelkurmayı,Mnr· 
tinik adasını vo Groen· 

laod'ı Birleşik Ameri\ a devletleri
ne hav:ıdım ve denizden taarro:z 
için ileri dayanç. noktaları olarak 
kollanmııyı tıısarhyordu. Başlıca 
ve de' aaılı üıler vo dnyanç nok· 
tatarı Norveç, Fran!a ve Afrika 
sahiller iııdo ınr:llcıno.bilirdi. 

N.szi ku11vetle"İ, Amerikan H· 

hillerinde birçok nolttalnrı hedef 
tutaceldardı. Gruroaon ve Brevs· 
ter fabrı~nle.rı Long l·ıaod'dt!dır
Jar. Gltnn Maıtin'ler Baltimor'da 
çalışı~·orlıır. Curtiss Vright fabrika· 
lorı Caldvell ve Ntıv Jersey'e 
kadıır uzanırlar. 

Koliforniyadıı. Los Acgeles d· 
vıırındaki büyük Boeir.g fabrikası 
J pon havacılığı için mükemmel 
bir hedeftir. Çok mühim sanayiin 
bulondoğu feh rler )'2 sahillerde 
yııbut da sahill~re yakın yerlerde 
bulunuyorlar. Bn Boston, Vashing 
ton, Nev Orleans, Ssn-f"ranci•co 
ve nihayet Nev York da böyledir. 
Nev-York Londra'dao 5600 kilo 
metre uzaklıktadır. Marinyak bava 
meydanı 5700 kilometre u:zaklıkta· 
dır. Borada «KurieH• \et' ve Sah 

vı&ffe'nin ağ11 bombardımno oçuk 
laıı \onak.larlar. Yeni " Heinkel,. 
HE. 177 bombardıman açalı.lan, 
biç bir yerde konaklamadan yarım 
tonluk bomba\arilc Brest'ten Ncıv· 
York'a g'iderek dönebılirler. 

l.ondrada yapılan tecrübelere 
röre, 500 kiloluk. patlayıcı madde 
ı.arardan ço\t rür6ltü ve çatırdı 
yapar. f altd eğer bo Heinkeller 
Groenland adasını bir dinlenme 
noktası olarak kullanabilseler Nev· 
York ıöklerine altı ton bomba 
ta,ıyarak relebilirler ve Birleşik 
Amerika HükQmetleri merkezi de 

fÜÇ iırıt hanlar g•çirebilir. Dııba 
fıttla olarak: •ğer Groeolaod nazıle 
rin eline d(işseydi, bu onlara meş· 
bur cYn 88» Yurıkcrsleıini oraya 
retirerek Nev· York'a iki tonluk 
yüıı.leriyle uçmak imkanlarını vere· 

cekti. 

Martinik'ten yapılacak - - - _,.._..,,,._- .,...,_.., 

bir taarruz 

Boodan başka, Fraoaanın ıön• 
liinil alarak Mutioik'ten ya· 

'J>ılacak bir taumız mibve· içio da· 
ha önemli 9orıunlar doğarabi!irdi. 
Martioik Adası Panamn kanalından 
2100 kilı1metre ve Nevyork'tan 
3200 de bulunduğuna göre havi\ 
hücumları için mükemmel bir üs 
o)Hak kullanılırdı. 1500 km. için· 
de yapılacak bir hücum bombardı 
man uçaklarını ve naıi orduları· 
nın naklini Bormad adalarına ka· 
dar götürebilir«ii. Bermod adaları 
Bi-lefık Amerika ıahillerioio hima· 
yHi için katanın en uzaktaki mü· 
dafaa yerleridir. Nevyorktan bin 
kilometre kadar uzak tadır. 

Sanlardan şa aonaoç ç•kar kiı 
Amerika bir çok no\ı.talardan YU· 

rulab\U... H,, halde buraya yapı· 
lıcak eo 'ciddi hava hücumları 
Giritteki laaınıdara benı.iyecek· 

tir. 
Şimdive kadar Ameri~aya kar 

fı Almanya taraf .odan yapılacak 
hava taarruzları imlLin\&l'ı araştırı· 
lırken hemen bütün fikirler b!r 
noktada toplanm ·ştır: Uçaklar 
bombalarını atarak tekrar llaleri 
oe dönebilmelidirler. Fakat, bu a . 
prda H tler, uçaklarını feda etme 
ği de düşünmüş olabilir. 

Groenland ve lzlan-
-da'nın 

Onların vaJ:ifeleri elde edilen yer 
leri mubafaza etmektir. Bo nokta· 
dan Giritteki neticeler çok mioa· 
lıdır. 

Bütün Alman stratejisi, insan 
ve roal:ı:cınıe feda karlığı yapma le, 
bir hava meydanını ele geçirmek, 
sonra buraya malzeme ve kuvvet 
indirmektir. Giridin istiJiis1 ufak 
mikyasta olmakla beraber Büyük 
BritGnyanın istilası tecrübesinin 
tekrarından başlca bir şey değil· 
di~ . 

Ayni znmnnda BirleşH: Amer-i 
ka devletleri topraklarının· istilası 
için atılan bir nd:mdır. 

Groenland ve lzlanda adaları, 
eğer haralara ayak basabilirlerse, 
Almanlara büyük faydalar temin 
edecektir. Naziler daima istedik.le· 
ri dünya hnrbini yapmak için ko· 
lııylıklar arıyacaldardır. Bonon için 
büyüle bir Alman kadrilateri mey· 
dıınıı getirerek her iki yarım dün· 
yaya hakim olmayı Berlin dütün
mÜ$tÜr. Bn kadrilater Norvf çteki 
Stavangcr'den hareketederek Brest · 
ten reç.er ve Bordoya kadar iner, 
sonra Kazablanka ve dakar sonra 
Natal istikametini ıtlarak Nevyork 
veı nihayet Groenland'dan tekrar 
Stavaoger'e gelir. 

Tecrübeler şehri 

Askerlik aıütehHsııları, Ame 
rikaya yazın ortasında bir 

hücnm yapılacagında 11rar ediyor
lar; çünkü ba aıevsimde esen mü· 
sait rüzgarlar Alman bombardıman 
uçaklarının süratlerinin ve tesir 
sahalarının urtm.ısına yardım eder. 

Gcxll\•yor k• bw Naa.\ t.A•trna•• 
bagün çok az:ıkta bulunmaktadır. 

Son zamanlarda bu düşünce 
lerin bir hayal olduğunu ve zihln· 
lcrde yaratılmış bir hayaller mec
muııs1 olduğunu görmedik mi? 

Bundan başka Birleşilc. Amf!rİ· 
kada hava hücumlarına karşı pasif 
korunma ve diier tecrübeler iç:n 
baso•i bir tehir kurulduğu bildiri
liyor. Maryland bö gesioio berhtın• 
gi bir yerinde bolunıın bu şehir, 
her bengi bir. yıldmm harbinin bü 
tün şartlarına tabi totaloyor. 

Bu, Amerikalıların vğrıyacak· 

ları bava hilcumlarnıdan kendileri 
ni biç. bir zaman nzıık görmedikla 
rinin bir delılidir. 

Ekmek 12 
kuruşa indi 

Bcledive encümeni 950 gram 
pide ve somuolarıo buıünden itiba· 
ren 12 kuruştan satılmasına karar 
vermiştir. 

• 
111 Polis 
• 

Romanı 

1 

- Şu mel'un Dörtler'i 1 

- Benim\c arkadaşlaıım bü 
yük ticaret evlerinin veyahut hu· 
susi polis müesseselerinin memur 
larıyu:. işimiz, satıcıların vazife· 
lerini namaskirane yapıp yapma 
dıklc.rmı, doğru hesnp tutup tut
madıklarını anlemrık için onlar· 
dıı.n, çah~tığımız müesseseler nam 
ve he:ıabına mal sııtın almaktır. 

• Boşanmak A m eri k n rl a 
Nev - Jersey 

için sebep· şehrinde jı>Zef 
ler k a I i Napolitan adın· 
flÖrülmemiş da biri karısı 

j;noy sleyhınde boş:mmn davası 
açmıştır. Davacı , dilekçesinde 
karısının erkek po.ntalonu giydi 
ğini, pipo içtiğini, ve evin parke 
terini kalın kundurasının çivili 
ökç.,leriylo boıduğuııu ileri ~üre· 
rek boşanma tnlebinde boluomuş, 
karısının kendisile evlenmezden 
evvel erkek kıl ğını bıraknrak 
dantelli iç çamaşular, ipekli ço 
raplar giyeceğini vadetmiş oldu 
ğo belde, sözünde durmadrğm2 

da ilave etmiştir. 
Mııdam J ·nny ise kocıısmıo 

bu sözlerini reddecierek kocı.:ıiy 

le evlendikten sonra liç gün dan 
telli çan aşırlar vo ipekli çorap 
lar giyerek kocasına vermiş ol 
doğu sözü tuttuğunu iddia etmiş 
tir . 

Hikim, iki tarafında iddia ve 

şanma için ileri sürülen s ebepleri 

kafi görmemiş, davacı kocanın 
dilokçcsini reddetmiştir. 

• 
Güneşteki 

lekeler ve 
lelsiıler 

1 n giltero posla, 
ılelgraf ve tclo 
fon umum mü 

dürünün fikrin· ------· ce, giioeşte mevcad olan iekele· 
rio tesiriyle rı:ıdyo yayımlı:ırı binız 
intizamsızlıklıı yapılmaktadır. Va 
kıa güneş lekeleri do&"radno doğ • 
roya rad~·olnre tesir etmemekte 
ise de şemıı manzumesi üzerinde 
büyü• kargaşalıklara sebebiyef 

vorme\(tedir. 
Gü'.leşte, büyüle lekeler helir-

diği zo.mıın eleftron dalgal:m et· 
r..fa yayılmalı.ta \'d nrzın en ya 
kın atmosfor tııbabısmdu, y ni 
kôşifin ismine izafe edılcn H we 
sayd tabakaıımdn iu tizamsızlıklıı.r 
doğurmnktadır. 

Have3ayd tabakasındaki bu 
[ Devamı üçllncüde] 

- -
Ankara 16 ( Husuzi muhabirimizden) 

1
- lstanbul, Ankara, lzmir 

gibi büyük şebirl..,rimizde ekmek satışının karne usulüne bailanması 
muhtemeldir. Bu hususla yapılmaHa olan tetkikler tamamlanm1~tır.Ha:ı.ır. 
hklar bıtince evlere, içinde ohmınlarm mesleklerine göre karneler 
dağıtılac kt;r. Ameleye günde bir elemek verileceği anlaşılmaktadır. 

S k r Vurguncusu Ali 
z Mahkôm Edildi 

Şekor ibtikarıud n suç1n olarak muhakemesi görülmekte balunan Ali 
R•za Kclleşeker halı.kında dün karar verilmiştir. Buna göre, ııuçlo 15 
gün hQpİs yatncnk, 300 lira para cezası ödeyecek ve ayrıca ticarctba· 
nesi 85 gün kopalı kulacaktır. 

Ali Rıza Kelleşeker, mevkuf bulunduğu günler mahbusiyetine mah 
sup edildiği içirı dün serbest bırakılmıştır. 

-------
Fabrikalarla rakabet edebilecek 

istihsal müesseseleri 
Ankera 16 ( Hususi muhabiri· 

mizden)- Manmele vergisi kanu· 

nunon 12 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesi ho.k\unda bültOmelin mec· 
lise verdiği layiha İktisad, büdce 
ve malix,e encümenlerine b:ıvale 

Ticaret VekAlati tefti' 
heyeti nizamnamesinde 

dsğiflklik 

An'kına 16 ( Hususi muhabiri· 
mizdcn ) - Ticaret vekaleti tef· 

tiş heyeti niıamnnmesinde yapılan 

d,..ğ'şikliğe göre, imtihan kaydi ve 

yaş haddi ile mu\cayyed olmakıı· 

vini ve baş müfettiş tayin olana· 
bilecektir. 

Erkek son t okulu 
için bulu an bina 
Şeh•imizdeı açılacak olan er

kek snnat okulu için vilayetçe tah· 
sis edılen bin:ı hakkında gerekli 

tedltikatı yapmak üzere Mı:ınrif Ve
ldllığinc:~, Konya bölge sanat oku· 
lu Müdiirü Bay Nibnt Saydam me· 

mttr ed imiştir. 
Bay Nıhat Sıydam bir iki gü · 

ne hd:ır şehricob.e gclecelö.tir. 

Edebiyat ve Türkçe öğ
retmeni r toplantısı 

O rta tedrisat zümpe öğretmen· 

lerinin mesleki toplantıları devam 
etın~\;tedir. Haber ald1ğımııa göre 
bugün sant 16 30 dn kız lisesinde 
şehrirııiz orta ve mesleki tcdrisııt 
okullarının Türkçe ve Edebiyat 
Öğretmenleri mesleki toplantılarını 
yıpocııldardır. 

edildi. 
Eklenmesi teklif edilen hkra 

ile, fabrikalarla rtlcabet edecel. 
halde bulunan bazı istihsal mües
seselerinin mua111ele \'ergisine tibi 
tutulmalara temiu olunmaktadır. 

TASARRUF 
HAFTA Si 

( Bqtua'fı birincide ) 

uğrunda harcamak imkioıoı bola· 
bilir. Halbuki bugünkü ~artluı 
gözönünde bıılundurmıyan, bugü 

niln istediği tasarruf fikrine göre 
hareket etaıiyenler önlerindeki mu· 

- •• ,. - r d•m•k· 

tir. Gıı7esi ve devamı temamen 
ilttisadi olan bir harp havası için-

de ha davayı anlamıyan milletlerin 
nasıl bir akibete uğrıyacaklarmı 

anlııtmaga bilmem lü:ıarn var mıdır?. 

Ta!larrııf haftasını biz, bir haf. 
ta olarak deiil,bir tı\Slmuf yılı ola

rak anlamalıyız. Bo haftanın ga· 

yesi ancak bize tasarruf fikrini ha 
tırlatmaktır. Fnkat biı yalnız ta· 
sarruf fikrini hatırlamakla kalma
malı ve bütün yıl bugünün şartla· 
nnı güıönünden biç ayırmadan 

hep tasarruf fikriyle, bugünün is 
tediği tasarruf fikriyle hareket 
otmeliyi:ı .. 

Ta~arruf ettiğimiz, edecej'imiz 
para, yiyecek, giyecek, yakacak 
ve hııtta z.amao, 'memleket kumba· 
rasına. atılmış bir kıymettir.. Bu 
kıymetler toplanıoca boodan doğa· 
cak neticeleri kendi kendimize he· 
eaphyabiliriz. 

* * * 

Zaman ve mekan kayıtlan ile 

tedricen tatbiki zaruri olan bu 
programda iik göz önünde tatulan 

) 
nokta mahkemelerin bir cüzü ol. 
maları itibarile hakimlerin kazai va

zifelerine iştirak eden :r.abıt kitip· 
liğini ihtisaslandırmak, baolara mah· 

kemelerin yanında aid oldukları 
mevki ile mfitenasip bir vaziyet 
temin etmektir. 

Ayni zam:ın-:la zabıt kitipleri· 
nin sayıları d:ı imkin niıbetinde 

çoğaltılacaktır. Zabıt kltipliji va. 

zifesi böylece bir ihtisaa işi telik· 
ki edilerek adliyece dereceler üze 
rine kurolmllf mabıu bir sınıf ha

line getirilince mahkemeler de da. 
ha iyi işler bir hale relmif olacak
tır. 

Bu sınıfın üıtünde bulanan ve 

bazı yerlerde ıorra hildmliği ve 
müddeiumum~lik vazlfeıini yapmak 

suretile fiilen kaza va:ıifeıiae qtİ· 

rak eden baş kitiplerin vaziyetle. 

ri de yeni tetkllit programında üs· 
tün bir derece olarak röz önünde 
balandanılmaktadar. 

• f ,tanbol Kadıköy C. H. P. 
kaza koorreeinde, Anadolunan ilk 
giriş şehri olan Kadılc.öyüne Milli 
Şef imi& lnönüo6n heykelinin dikil· 
mesi kararlaştırılmıttır. 

• Aydından bildiriliyor: Ay
d1n poıtaoeainden, içinde 40 tane 

bin liralık; yirmi tane bet yüz lira· 
hk ki, cem'an elli bin lira balaaan 

bir posta torbası bir hafta evvel 

çalınmıştı. Zabıtanın aılu arqtarma· 

ıııı neticesinde bu hırsızhk vak'asa

oın faili olan Mııbittin iıminaeki 

şahıs, Gaziaote&de ve ıuç o~at• 
berber Alinin evinde btalaam"1tv. 

Çalınan paralardan on üç bin lira· 

sı ele geçmiştir. Mütebaki parala· 
rın meydana çıkarılması muhakkak 
rörülmektedir. 

Y enlcede trahom 
dl•p•nserl açlldı 
Ôğrendifimize röre, Sıhhat ve 

lçtimai Muavenet Vekiletint:e Ye· 

nicede bir trahom diıpanHri ac;al· 
mıştar. Yenice okulundaki trahom· 
la çocuklar bu diıpaoserde tedavi 
röreceklerdir. 

Dispanaerin açılıtı Yenice ve 
civarı halkını çok sevindirmiştir. 

Altın ve gUmUt m•snu· 
ata damga vurulmırecak 

Ankara 16 ( Haauıi mababiri· 
mizden ) - Altın ve gümilş me · 
vad ve ınainuata damra darbına 
dair olan kararname ıaeriyetten 
kaldırıldı. 

:20] DÖRTI,. ER K u L o B o Çeviren: Mecdi Enön J 
·---- ==:ı 

Paaro kati .bir ifade ile: 

- O malt1ınl Faltat hangi vasıtayla? 

bir pardesü ve başında ı:fa kaşlarının ÜS· 

tüne kadar eğilmiş yaaıoşnk bir şapka 
• - Ya 1 Demek şu mesele ? Peki ar· 

kadııŞlarınızın teklifleri nedir ? 
- Sizin ıe'kanızı... Keskin zekinı:zı 

idi cinayetlerin f aiıİerini ortaya çıkarmak· 
ta kullanmaya hasretınenizi, eaki işleriniz· 
le mq.şgul olmaım:ı, vel~asıl onları rahat 

bırakmanızı iitiyor)ar. 

. - Otaran, yerinize, HastiDrı dedi. 
Aıabınıza biltim olaıa •• )upırdamayıo. 
Sis~ relioce, sayın bayım, arkadaşım si· 
2ia kaçmanıza mani olurken benim polise 
telefon et•eme ne ribi bir mani bat.ada· 
j'uno sorat;llir miyim ? •• 

- Polis .. diye ağzımı açmıştım ki 
Poaro sözilmü kesti : 

- Hayal gördiiğümü~den dem vura· 
caklaıdır 11111hakkak ••• Elioıizde hiç bir is· 
tinıd noktası, hiç bir delil yok. 

- Peki ama 1 Böyle bekl()rsek ne 

olacak ? 
- Bir faaliyet göstermelerini bekli· 

yeceiiz. .• Sis lorilizler boks sever ve an· 
larıııaız ... Boksta birisi atak yaparsa raki· 
bini mukabelede balanmaia macbor eder 
ve bu suretle kendi oynn tarzını belli et· 
mif olur .•• l2te biz de böyle yapacağız : 
Oolar1n taarruza geçmesini bekliyeceğiz. 

- Fakat onların bana t'şebbils ede· 
ceklerinl anuıyor •a•anz'? 

- Hiç şüphem yok. Ev.el& beni ln
riltereden uzaklaştırmaia teşebbüs eden 

ler muvaffak olamadılar. Sonra şu Dart· 
moor meselesinde zavallı bir masumu ölü· 
mden iı.ıırtarmalt ıoretile plialarını boz 
duk. Dün yeoideo planlarını altüst ettik •.. 
Tabii ba işin böyle devam etmesine kat· 
la nıımazlar. 

Tam ba sırada otordoj'umuz odanın 
kapıeı vuruldu ve müsaade be!ıtleıae<leu 

içeri bir adam girerek kapıyı tekrar ka
padı. Uzan boyla, r~lü liuvvc-tli,hafif ben 
ai 11çak ı•ı• baraı:la bir adaaıdı. Oıeria· 

vardı: 
- Merasime riayet etmeden odanıza 

girmiş olduğ'cmdan dolayı nffuıııı rica 

ederim. Bo.ylıır dedi, 
F aicat beoi buraya kadar gelmeğe 

mecbur eden ınesele fcvhlide mühiwdir. 
Gülümseyerek ilerledi, masamızın Önü 

ne kadar yddaştı ve l>ir koltuğa oturdıı. 
Ben adamıu üzerine sıçramağa hazırlanır· 
lum bir işnretle, Paaro derhal boııi dur

durdu. 
- Kendioiz d9 söylediğiniz gibi bu· 

raya gir'~iniz hakikaten ç•>IC garip oldu. 
Şimdi sizi boraya gelmeğe mecbur eden 
mühim meseleyi izah lntf uoda bulonormu· 

sonu:: ? 
- Çok bıısit bir şey Mösyö Pnaro ... 

Siz. at"ltadaşlanmı izac ediyorsunuz ? 
- Ne suretle ? 

- Anlam2mnzlığa gelmeyin, Mö,yö 

Puaro, hunu siz benden daha iyi bilirsiniz? 
- Fakat mevzuobabsettiğioiz ıırka

daşlarmızın kimler oldağunu söylemoz. 

seni~ •. 
Adaro biç bir cevap vermeden cebin· 

den bir sigara tııbak.ası çıkardı. içinden 
dört sisrara alıp maıı:ının ilstüoe sıraladı. 
Sonra tekrar :ılıp tabmkasına koydu vo 
cebin• yerlqtirdi. 

Puro 1 

- Berıiın jçin. çok rahat bir hareket 
pro&'J'amı, doğrusu. Peki, ya bunları ka· 
bol etınezse:n ? 

Adam çok manidar bir jest yaptı: 

- Bondan çok müteeasir olacatız 
elbette, dedi. Ayni zamanda meşhur Po· 
lis hafiyesi Paaronun bütün dost ve preı· 
tifU.rları da müteelliaı olacaklardır. Fa· 
kat ağlaşıp, sızle.şınıılar buıilne kadar biç 
kinıseyi öteki durıyadan geri çevirememiş· 
lerdir. 

Puaro : 
- Çok gih:el bir teşrih yaptınız ... 

Peki ya kabul edersem ? .. 
- Bıı takdirde size bir miikifat ver· 

meye selihiyettarım. 

Ve cebinden bir pottföy çıkarıp ma· 
sanın üstüne on banknot k'>ydo. Beheri 
10.000 franklık on banknot ... 

- Banlar size itimadımızın ilk nişa
nesidir. ::'akat bunun on mislini alacak· 

sınız .•. 
Ben yerimde dorıımayarak 

kallf.tım : 
- Sla .. demek Paıaroau. .. 

ayai• 

Karşımızdaki adam biç iltifini bouaadı: 
- E;erki ba hareketinizin iyi bir n• 

tice vereceiinden emin balannyotUDaz. 
lstedijinizi yapmakta ıerbeltıini.z. 

Ben tekrar: 
- Rica ederi•, Paaro, bu Qdaraaa 

tahammül edemem. diye batırdım. O.bal 
poliı çajıran da ifi halledelim. 

D•rbal ayağa kalk.arak odanın n, .. 
Sina ıırtuaı dayadım. 

Puaro .. nki k•di kendine konatu
yormaı ribi : 

- Evet, en basit hareket ba olacak! .. 
dedi. Adam tebelMha ederek : 

- Fakat basit pyler aizin hOf'lllU& 
gitmeı.I cevabını verdi. 

Ben : 
- Haydi Paaro, acele adiai.z. diye 

müdahale ettim. 

- Bana sisin m...Uyetioiz altmda 
yapıyorum, da.tam. 

Diyerek ahizeye elimi kaldarırk ... acUm 
birdenbire Dserime dojn atılda . _,,....., .. -
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Meslek ahlakı 
y AZAN 1 Arkadaşlarımızdan birinin dikkati, lsviçre ga• 

zotelerinde çılı:an şu çeşit ilanlara takılmış : 
vA-NO Yurttaşlar: 

. .. . d • • "k ı raa ıelecelı: tene Ba yıl sona erıyor. Huküaıetın aııttıgı vesı a a • k b kk 
için geçorliii kalmıyıtcaktır. Onun için maiazamıza uırıyara a 

1
" 

nızı alınız. Bolluk şöyle 
lıviçrede bnlluk olmadıiını hepimiz bili)'oroz. d 

O t tarı a çıkarlan· 
dursan her türlü mal vesikaya bağlıdır. ra 11 ıcı _ d • ıc· • 1 a borun en nı bilmiyen kimler değildir, elbette. Ellerinde mı a ıcıy . 

1 
'-a"rlı 

• l b" ümak yoluna gılle er, s. sürecek yerde, eger mal arını ır yere yıo lı 
çıkacaklar. Zira önümüzdeki uman içinde fıatlıır fsrlayac• •• ~1"· . b- 1 d"" - - l Bir meslek ahlaıı. arı var. 

GeJgelelım oy e uşunmuyor ar. l' • meD• 
' • 1 b 1 ı bugünden, aha ının Ondan şaşmıyorlar. Zıyan arına e 0 sa: • 

1 faatini dü1ünerek c gelin, hakkmu:ı alın 1 > dıye çagırıyor ar. 

Ôteyandan: . . r.. -
HaU~ın da kendine göre bir olğunluğ-u, yetışmış .ıg•. roze ~a~pıyor. 
O yerlerde herkes taksite başvuracak metelık11z de(ıldır. En 

d • b'l k ıda köcede kesede, kasada parası bulunur. 
anıma ıgınızın ı e, ıy ~ • • . . _ _ . 

B l._. L" • t d- gel •onu mala çevırelım f » dıye açrozlu hır sal· « e "'' .. agı uşer, " . 
d 1 d-kkıı ı eoııi ... ini aşındırmıyorlar. Elverır derecede kolla· 
arış a u ~n arm " • _ . • 

nım ve yedek öteberileri vana. ondan ot~s.•nı aramıyorlar. Uma· 
ııu111 stokunu, kendi kilerleri, kendı dolapları bılıyorlar. . 

Ve, tüccarınld ile halkınki biribirioe tencere kapak oluverınce, 
yurdao da iktisad ahlilcı bütünlüiü taaıamla01yor. 

Aş pişiyor, iş görulüyor. 
* * * 

Tasarruf ve yerli nıa!lar haft11 dolay11ile: 
Anlıyana ıivriıinek saz gelir 1 
Anlamayana davul zurna az gelir 1 

• O kadar 
kolay değil 

Yazan 
ULUNAY 

Dilimi:ıi yaban-

-Ak,am•daa-

durulacak nokta dilimizin güzelli. 
ğini adam akıllı korumalı: tarafıdır. 
Ba da yazılarımızda şive ve ihen-
2'i iyiden iyiye düşünmekle olur. 
Ben dilimizin Öz tür kçe ile yazılma· 
ııoı kuvvetle istiyenlerdenim. Fakat 
iki kelimelik olıun türkçe karşılıiı 
varken kulaia hoş gelmiyen keli· 
meleri kullanmai• çok düşkün 

cı kelimelerden 
kurtarmak için 
çok uğraşılı· 

yor. Bu uiraşmalardao iyi netice 
elde edileceiine inanıyorum. Çün· 
kü dil meselesi şimdi artık nazari
yatçıların elinden kurtuldu. Her 
yerde .. reçer akçe ,. haline gel 

1 deiilim. 

di. Hrpimizin kulakları kirişte. Ôz· 
türlcçe bir lif işittik mi ? Hemen 
deftere yazıyoru7. Bu keyifli işin 
de kendine göre tııtlı ve fayd lı 

bir tiryakiliği vısr. Ôztürlcçe yaz

~ anı\dıih kadar kola c\eğUdir. 
Zira iş yalnız türkçe olduğuıııı şilp 
be e-ötürmiyen ke\imele~i. ~anyaaa 
dizip cüm\e yapmak degıldır. Ok.u· 

Y•na bir düşüaceyi, duyguyu, onu 
urkütmeden, ıınlıımamazhk çukuru 
na düşllrmeden ısındıra ısınd1ra 
bildirmek anlatmaktır. 

lık baştan cümle dü7.erıi düşü · 
nülecek· o cümledeli kelimeler 
doyguy~, düşünceye uygun r.ıu ? 
Aizımızda nn11l şokil lıyor ? Kar· 
şımızdakinin kulağına nasıl alcsedi· 

yor ? Bunların hepsi göz önünde 
tutulacak. Ondan sonra yazı yazı 

lacak. Bir sözün anlata.cağı düşün· 
ceyi kendiliğinden ednsiyle, şives~y 
le de bir nnlatışı vardır, ona eslu 
den " ahenk .• derlerdi. Bu ahenk 

li kelime oraya yakışıyor mu ? Ya 
kı4mıyor mu ? Yakışm1yorsıı eski 
si gibi değil ki o kelimeyi kaldı11p 
yerine başka bir kelime ko~ahm 
O zaman bütün cümleyi yeni baş 

tan düzüyoruz. 
yazının can alacak yerleri bun 

lardır. Ve bunun için yazılarımıza 

esltisinden çok çah~ıyoruz. Yok!B 
böyle olmayıp rıı11gele yazacak olur 
•alı; öztürkçenin gü2elliğini istedi
iimiz gibi tadamayıı: ve tattırm~· 
yız. Söz gelimi olarak Refik Halı 
din düokfi fıkrasında yazdığı ke· 
liruelerdco bir kaçını ele alalım: 

A '"gıtmak birinin bilmediği bir 
• J f 

Y•rde dikilip şaşkı:ı faş\c.ın elra ına 
0•1tınb\aıına derlermiş. Bunu kısal 
talı111 : ( Dikilip bakınmak ) olur, 
bu İki keliıne de öz\ürlı:çedir. O 
halde : 

- Ne ağıhyoraun ? Diyece 
iiaıe • 

- Şaşkın şaşlım oe dikilip 
batınıyorsun? Demeii şiveme daha 

ııylun bulurum. 
Sonra ırlamak şarkı söylemek· 

lir '" ı· · - l b' r 
d
• oır mec ıste sesı guıe ı 

• •ı.ı, 

b" - Biraz ırla 1 Demediiim gi 
1 "teıranni et,. de deınem. Fakat: 

- Bir türkü söylo t Derim. 
d Memedeki çocoğa " abalak " 
.. erlerı.ıiş. Fakat " çocuk ,, da 
02t" le le Ur Çedir. O halde bir baba, 

''
111oa : 

' - Hanım, abalağı getir, ok
~Y•yııaı 1 Demez. " Çocağa retirl 

e1rey· D ım.,, er. 

1 
Abamak '' menetmek ,, mana· 

ın, c. ı· N" . • e ıyormuş. ıçın : 
d - lsu adamı işinden alıkoy
d \IQı 1 Diyeceğime " bu adamı işin 

en •hadım.. diyeyim ? 
Dil bahılıde tberlnde en çok 

[Tan'dan J 

• 
Hikmet nedir ? 

YAZAN 
Görünü$e ,bakı· 

lırsa Mareşal Don 
SERVER bizi utandırdı. Do 
B E D 1 ğu cephesinde o• 

nuo kendisinden beklenen başarı· 
ı .... 

-· a yaıttp 
durmuştuk. 

Bir de baktık ki, Alman ordu 
su, cereyanı keıilmiş tramvay ıi· 
bi zınk diye duruverdi. 

Fakat biç kimse bu duruşun yalnız 
soğuklar yüzünden o)duiuna inan· 

mıyor. Türlü türlü mloalır veren· 
ler var. Kimi Alman taarruzunun 

roldenmedik bir anda yeniden baş 

lıyacağını, kimi Alman ordusunun 

lngiliz adalarına 1aldıracağını, ki
mi Afrikanın şimalinde savaşaca. 

ğını söylüyor. 

Çünkü Rusyada, illtkinunan 
ilk haf ta'lına kadar, havalar sıcak 

giderken birdenbire kış bastırınadı 

Sonbahardanberi orada müthiş ıo · 
ğuklar olduğ'11nu, cıvanın ter~. ~ü· 
zü sıfır altına doj-ru alabildıgıne 

koştuğunu biliyoru:ı. Bir tramvay, 
önüne birdenbire engel çıkmadan 
normal bir surette dorııcaksa fren 

leri yavaş yavaş kısar, hızını der• 
ce derece azaltır, böyle bir kam· 
yonlo çarpışmış ribi ansızın dur· 

ınaz. Buna başka sebepler arayan· 
(arın hakkı olsa gerektir. 

Cenup cephesinde mareşal 
Don değil ama, Alman ordusunu 

galiba Don kazakları durdurd_n. Fa 
kat merkez kesiminde, mesela Tu· 

la bölgesinde Rus duromun~n f~ · 
nalaştıiını bizzat Rusların soyledı· 

· - - Alman ordu ği günün ertesı guou 

sunda cereyan kesiliverdi. Aceba 

Japonya savaşa ıirioce, nöbet ona 

geldiği için, Almanya terbiye ica· 
bı mı 1ahnedeo çekildi? 

Öyleyse: Aldı sazı Japonya, b~ka · 
hm ne ıöyledi ve daha neler soy· 

liyecek? 
[Tasviriefkir'dan] 

s !!!!' 
t 

Lisan dersi 
Gram of on plaklariyle 

Jngilizce, Fransızca oe

ga Almancayı çaba le,. ~olay 
ae işinizden, aaktınızden 
f edakatlık yapmadan zevk· 
le ~ğlenerek öğrenebilirsi
niz. /stigenlere mu/ossal 
hToşür gönderilir. 

Adana: M. Sadık 
Aldatma• Kitabevi 

1817 1·18 

BUGON 

[a. a~tokbol7cn!: Rus hu·· cumu- :i~~:d7r~;; k:~. 
mahfilleri, Şark yon, 30 top, bir 
cepbeıinde RıHı çolı: havan topu, 

:::~~yeti!·:ı~:::: nun dehseıı·ı ~::::k a7.~k~~;~:. 
büyük olduj-unu 35 inci Alman 
kabul ediyor. Ba • piyade tümeninin 

faaliyet hakkında Rus süvarileri 101 inci alayı yok 
fÖyle deniyor : edilmiştir. -....... 

Bu barek.etler Alman tankla- « N,. mevki-
tali ehemmiyet. inde Almanlar 

tedir. Şu veya bu rına p et r o 11 Ü 3500 ölü vermiş· 
ormanın veya şe. ·- tir. Bir çok kam· 
hrin terkedilmesi b om b a 1 a r 1 a yoo ve tank karşı 
bir şey ifade•et. saldırıyow f koyma tl'pU iiti. 
me:ı:. Ehemmiyetli ---------- nam edilmiştir. 
olan nokta, kış· Almanlar kışlamak ıçın Moskova 16 

.. · l ., :s [a.a] - Düo re· lamak için müna munasıp ger er tutmoga U1ı· 
Al ceki Sovyet teb 

ıip yerlerin tatul roşıgorlar; nıan askerle• 
liii: 

maeıdır. Rus mu· rinin sığınması için Rusya· 15 ilkkinao-

kabil hücumlara ya 4000 aaıon ıöndeTildi da lutalarımız düş 
zırhh kuvvetler, kızaklar üzerine ıııanla bütün cephelerde harp et· 
bindirilmiş top bataryaları, tayya· ıııişlerdir. Batı ve cenup batı cep. 
reler, kayakçılar ve bilhassa Al· helerinin bazı lı:esimleriode tiddet• 
man tanklarına oetrollü bombalar· li çarpışmalar olmoştlll'. Y atnaya, 
la hücum eden süvariler tarafından Kilin, Bororodipak düşmandan re 

yapılıyor. ri alınmışhr. ileri hareketi devam 
Londra 16 [a. •]- Taymiı r•· ediyor. 14 illı:kinunda 24 Alman 

zeteıinin Stolı:holm muhabiri yazıyor: 
R tayyaresi tahrip edilmiştir. Bizim Y olludan mahrum olan us L 

uybımız 7 tayyaredir. 15 ilkki· 
topralı:larıada k• ım tutunmalı: çok 
zordur. Alınanlar için her yerde ııunda Moıkova yalunlarında yapı· 
Rus çeteleri tarafından çevrilme lan bir hava muharebesinde 6 Al· 

tehlikesi vardır. Bir milyon Alman man t~yyaresi düşürülmüştür. 
a1kerioin 11fınma11 için Rusya'ya Moıkova 16 ( a. a.) - Sov· 
4000 vagoıı gönderilmiştir. Bu iı· yet tebliiioe ek: 
jınaldara kolayca ve tesirli bir su
rette hücum ediliyor. 

Moskova 16 [".•)- Klin mey· 
dan muharebesinde Almanlar 13000 
ölü ve yaralı vermiştir. Almanlar 
bu muharebede 2000 kamyocı, 122 
tank, 120 havan topu ve 250 mit· 
ralyöz kaybetmiştir. 

Moıkova J 6 ( a.a. ) - Moı. 
kova radyoıuoun düo akşam bil· 
dlrdiiine göre, Sovyet birlikleri 
Mllkova cepbesiode ileri hareket 

Dünyada neler 
oluyor? 

( Baıtarafı ikincide ] 

intizam11zhk, bilbaı a radyo k11a 
deıralartnın oyl l•l•m••İne mAnl 
olmaktadır. Zira kı.. dalıralar Ha· 
veHyd tabakasma çarparak ıreri 
döoi11or. 

Bir Pro/e· 
söre verilen 
ders 

• Yirmi yaşın. 

da Miı Rot Sa. 
fer namında gil 
zel bir Ameri-

kah kıı, Novyork iloiversitesinde 
manhk ve ablak dersi verdiği ma· 

da dert salonuna rirmiştir. 
Mis Rot'un sırtında, çok pahalı 

bir kürk manto bulunuyordu. G,nç 
luz, Profesör dersine başladıiı za 
man pahalı kürkü tiyatrovari bir 

Moskova cephesinin bir kesi· 
minde bir rüode 24 tank, 9 zırh· 
lı otomobil, 186 kamyon, 54 h~· 

van topu ve büyük sayıda techi· 
:ıat alınmıştır. 

D:>netz cepheıinde büyük sa• 
yıda kamyon ve top ele geçiril· 
miştir. Tola bö'g~sinde çete kıta· 
farı Alman mahalli karara-ahının 
telefon tellerini kesmitler ve bü· 
yült bir nakliye ve cephane kolunu 
tutmuşlardır. 

hareketle çıkarmış ve profesörle 
talebenin Önüne l'ayr t İnce ipekli 
bir p:j 'ma ile çıkmıştır. 

Profesör, genç kızı bu kılıkta 
görünce, «dışarı, dışarı• diye avaz 

avaı. bağırarak kürsüde tepinmeğe 
blljlamı•hr. 

Mi• Rot i•tlfini bozmakaız•o 
eüler yüzle ders ulooundan 9ık 
mış, etrafını saran ıazetecilere 
böyle hareket etmeıinin sebtple
rlol anlatarak df'mittir ki: 

« - Profe9Ör evvelki deninde 
kadınları dişi koyun aürüsü diye 
tavııf ettiii cihete, protesto mak 
eadiyle bu harekette bulundum 
Profeıör, moda rerf ğine gör~ 
kadınlar birbirine benzer • ı "ld .. d .,o~ ı o 
f~y~o •ld~ri için onları dişi koyun 
su• ~sil dıye tavsif etmi~ti. Ben Pro. 
fesoreı, bu kaideye uymıyao kadın· 
lar mevcud olmadıj'ını isbat etmek 
istedim > 

Japonlar 
ingiliz 

BorneO'suna 
çıktılar 

Malaka'da 

İngiliz müdafaa -hattı yarıldı 
Ame1ika balı1ige nazırı -

Pörl Harbur'da 
bir zırhlı, 6 harp 
gemisi battı 

digor -
Vaşington 16 ( a. a.) - Sah· 

riye Nazırı Koolı:ı, Pöl Harbar'a 
yapılan hücumlarda bir zsrhh ile 
başka 5 harp i'emisioin kaybedil· 
miş olduğunu bildirmiştir. Bahriye 
nazırmm bildirdij-ine röre, Havay· 
da 2729 lıişi ölmüş ve 223 klfi 
yaraJanmıştJr. 

Tokyo 16 ( a. a.) - teblii: 
Japon kıtaları logiliz Boroeo· 

su!lda muvaffakiyetle karaya çık
mıştır. 

Batavya 16 { a. a. ) - Neşre· 

dilen bir teblii, Hollanda Hindis· 
tanı donanmasının lnriliz Borneo-

sunda bir Japon imtiyazlı mınta· 

kasına asker çıkardıiını bildiriyor. 

Hollandalılar motörlü birkaç Ja· 
pon gemiıine el koymuşlardır. 

Batavya 16 ( a. a.) - Hollan. 
da doiu Hindiıianı lı:nvvetlerinin 

tebliği : 
Topraklarımıza düşman hücu· 

mu olmamışbr. Bazı noktalarda 

tayyareler rörülmüştür. Donanma· 
mız iki }tpon gemisini batırmıştır. 

Sivamın doku kıyısı açıklarında 
4 Japon asker nakliye gemisi ba· 
tırılmıştır. 

Singapor, 16 (a. a.) - büyilk 

kayıplara '1ğrata\maıma raimen 
Japonlar Malaka yarım ada••mn 
şimal batısında bir noktadan ilk 
müdafaa hattımıza rirmişlerdir. 
Kedab'ın cenu">unda şiddetli mu 

harebeler oluyor. lnriliz kovvet

lerioin şiddetli mukavemetlerine 

raiınen sayıca üstün olan J Jponlar 
ağır basıyor. lnriliı Kuvvetlerinin 
bilyült kısmı daha i'erilerdedir. 

Ranıon 16 (a. A.) - teblii: 
J •pon knvvetlerioin yaptıiı 

baskı neticeıainde, küçük garnizo· 
nuınuz Birmanyaoın en cenup nok 

ta110da Poent Vilı:torya'dan plao 
mucibine• a-eri çekilmiştir. 
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17 Bir1ncikanun Çarşamba 
TGrldye RadyodlfO.ıı:yoıa poataluı. 

Türkiye rad7oau, Atkara rad7ost! 
7.30 Prorram, ve meınloltet 

1aat ayarı. 
7 33 Müzik H f f puçalar pı. 
7,4) Ajans haberleri 
8,00 Müıik : Haf,f Parçalar 

pror•amınm drvıımı (P .. ) 
8, 15 E.vın uatı. 

8,30/ 
8 45 Müzik: prorramıoıo aon 

lusmı (p .) 
12,3ı> Provam, ve memleket 

1aat ayarı. 

ler. 
12,33 Müzik: Şuln ve Tüıtü. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13.00 Müıık: Ş ırkı ve türkü· 

ler prngramıaın devamı. 
13,30/ 
14,00 Müzikı Karııık prorram 

( Pı.) 
18 00 Prorram, ve memleket 

saat ayarı. 
18,03 Müzik: Radyo dans or

kestrası. 
18,25 Konuşma (Dı~ politika 

hadiseler•) 
18,45 Radyo Çocuk Hübü. 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

aJans baberlrri. 
19 45 Kıınuşma { U'a!al Eko· 

nomi ve Atttırma ~urumu ı d na 
Zıraat Vekili Muhliı Erk· 

men) 
19,55 Müzik: Şırln ve Türkü· 

ler. 
20 15 Radyo razete,i. 
20.45 Müzik: Bır Halk türkO· 

ıü ötreoiyoruz. Haftanın tilrlı.üıü: 

Mor Menevşe 
21,00 Z•raat takvimi. 
21,10 Müzık: Karışık farkı ve 

türküler. 
21,30 Koooşma ( P .. ata Kuta• 

su ) 21,45 Müıi~: Rivu~tic.-uml:or 
Bandosu. (Şef: lb,an Kü ÇJ· ) 

1 - Ahmed Aie: Marş 
2 . 1. Kotlar: Monte Kristo 

{Vat~) 
3 • Thalberg: Tarantella 
4 . Jvban Svendıon: N.>rveç 

karnavalı 
5 . Jose Franco: Arüero (Pa. 

aa - D ,ble). 
22 30 Memleket eaat ayar• ve 

Afans Haberleri: Ziraat, Eaham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nakut borsası 

(Fiyat). 
22 45 Müzik: Danı müıij'i (pı.) 
22,55/ 
23.00 Yarınki Program, vo kn· 

panış 

1 T 11. I~ v ı :\İ 1 
17 Birinciluinun 1941 

ÇARŞ~M3A 
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Nöbetci eczane l gece ....... 
Bu 

Toros eczanesi 
(yenica'Di yanında) 

J 0 C ÖL 0 M 
• 

HiKAYE 
• 

•=================YAZAN: Leon Tolstog==• 
den şimdi kıştır, diye bahane ediyo d A . 5. 

O rüniln gecesi, batta artık bir cese~e 
dönmüş, cesed tabuda konmuş, ta~ut da hu· 
yuk konaim sofatıoa yerleştirilıniştı. Kapıları 
kapalı büyük bir odada bir zaofoç oturm?ş, 

• 1 tt 'd b" lo ,Mezamır> g-enzınden ge en, mu arı ır ses . 
okuyur. Donuk, fakat vazıh bir ba}osaınu zıyaaı, 
-k k d 1 -ıı·lerek onun yu se srümüş ıam an ardan do ıı , 

ıolgan alnına, aj-sr bir balmumu halin~ al~n sa
rı ellerine ve korkunç bir surette dıılerıle a
yak parmakları araamda mütebaccit kıvrımlar 
yapan örtüye vuruyor. Arasıra diier odaların 
birinden yükıelen çocuk ıesle;i, çocuk giirü_l· 
tüleri, buraya kadar aksediyor, ve zangoç, •r· 
ııodan, çıkan sözlerin manasını anlamadan, 
mottarid bir surette Mezamir okuyor, sesi bu 
boş odada l'arİp akisler yaparak donoyordo: 

c Did"rıoı ıeyrettiiindo mustarib olurlar. 
Ruhlarını aldığında ölüp topraklarına dönerler. 
Ruhunu rönderdiiinde halkolannrlar. Ve yer· 

yilzilnü tazelersin ... 
Rabbio mecdi ebedi olsun. Rab kendi iş

lerile mesrur olsun! .. > 
Ôlünüo yüzü ciddi ve mehabetli idi. Ne 

temiz, soğuk alnında, ne kuvvetle birbirine ya· 

pııan dudaklarında hiçbir hareket yoktu. San· 
ki baştanbaşa dikkat kesilmişti. Fakat, o, bu 

büyük. ıözlerin maoaıı, h'.ç olmazsa şimdi, an

lıyor muydu acaba?> 

- iV -
Bir ay ıoora ölünün mezarının üzerine aaub-

teşem bir lOrbe yapılmııtı. 

Fakat arabacının mezarına bir tat bile ko · 
nulmamıştı. Y almz mezarının tümseiiodı bazı 
otlar bitmişti. Ba otlar, maıi olan bir İntan 
varlıiının yeiine alimetleriydi. 

Bir rnn meozilhanede ıttı kadın: 

- Strtf•• dedi.. Eter Fedor Ameaya bir 
tq dllı.tlr•••Ho, HMI altıadı kalır111. Lld· 

t lı: ld" N' . - r un. r. 1 yaz ge ı. ıçın sozüode durmoyor ? B' 
(" • ı_• SUo I • 
ınıo s.ı, o :zaman ben de vardı G- _ 

- - d m. ozumilo 
onun e söz verdin. Bak, mezar taıını . t L 
· · b' . ıs eme., ıçın ır defa rüyana bıle girdi . Bir Jab 

1
. 

1. ll h . b • a re ır-ıe, a ıma a senı orar. 
Serrga: 

- S~nki ben io~ir mı ediyorum? diye ce· 
vap verdı. Na11l $OZ verdimıe, öyle dcı taı 
r~t~r~caiun; hem bir bnçuk rublelik bir taş ... 
Yadımı unutmadım. Yalnız retirmui müşkül· 
ıehre •Y•iıın düştüiü valı.it alacaiım. ' 

İhtiyar bir arabacı aöze karıştı: 
- Bari, hiç olmazsa ıne:zarma bir ha~ dilı: 

y okı . d f d" B T • . . a ına ena şey ır. ak, çiımelerici bili 
rıyıyorsun. 

- Haçı nereden bulayım ? Kütükten de 
yapılmaz ya? 

- Ne dedin? Kutükten yapılmaz mı? Bak 
naııl yapılac • b 
balta l akrınıd en sana aolatayım: .•line ~ir 

• ır, er en en ormana dalar, dııbuda~a 
mı, başka bir aiaca mı yanaşır, keser, yontar· 
110

• fite al &ana fü:zel bir haçl Yoksa elilemin 
korııcuauna ne diye bedava şarab ikram ede
cekıio? 

Böyle ehemmiyetsiz şeyler için ikaram et~ 
meyi, zaten sen de iııtemeuin ya .. Geçenler· 

de beo de arabanın ok.unu kırmıştım. Mükem. 
mel bir yenisini kestim. Kimee de bana bir ıey 
demedi. 

Sabahleyin erkenden, ta alacakaranlıkta, 
Serer• baltaıını almış, ormana r idiyordu. 

. ~er tar~fta bili yai~akta olan ve güneJ 
zıyasıle beouz parlayan bır çiğ tabaka11 vardı. 
Fecir, farkolunmaı. derecede ai'anyor, ve ince 
bulutlara sarılı &ökkubbeyi hafif ışıklarla ay. 
dıolahyordu. 

No aıaiıda bir ot, o• dallarda bir yaprak 
kımıldıyordu. Yalaıı ataılarsn 11lı daUa11 ue· 
nadaD ara11ra lıitllea kanati •••l•rl, •r ... aa 

ıilkQnetini bozuyordu. Ansızın, tabiata y• b ıocı, 
r•rib bir ıes etrafa yayılarak orman.o k.ıyı»ın· 
da donda. 

Bu ıes, bir daha işitildi. Sonra eşııjıda, har•· 
ketsiz, dine bir •tacın ta rövdeııi yanında, m •a· 
taum fasılarla tekerrür etmrfe ba,ladı. Ağaç 
tepelerinden biri şiddttle sarsılıp t.1rerli. Y ~şil 
yapraklar bi•şeyler fıı ldaştılar. Ve o dallar• 
dan birine konan bir ötlt ren koşu ıslık çala 
çala ild defa yerini dej-i~tırdi, ıoora hyıo~D· 
na ıalhya sallıya uçup başka bir ağaca Loodo. 

Balta aşaiıda saiır bir St>sl:ı ç•nltdı• ça, 
beyaz, yaş yor.galar uçuıarak çi&li otların i z~r· 
İne 11çrıyor, herbir balta darbetini mütrakip 
hafif bir çatırtı iş t llyordu. B rdtnl:ire, \;ui tn 
ağaç bii tün beyetile ıar!'ılıp sallandı, eiil p ı.Ür· 
atle doğruldu ve korkak korkak, lökleri üıe· 
rinde titremeje başladı. Bir an biıtün ıeslcr 
kesildi. sonra afaç bir daha eiildi, lı.uru dalları 
kıraralc, yrş ilerini düşürerek, büyült bır çatıı lı 

ile ıslak yere yuvarlandı. Biraa sonra balla vo 
ayak sesleri de kesıJmi:ıti. ÔtJeren ~ uşu bir ıs· 
lılt daha çalarak uçup yukarıya il.ondu Kanadı· 
nın dokunduj-u bir dal da bir müddet ıallıındı 
So?ra o da ,tıpkı öteki dallar gibi bütün yııpr~k· 
larıle beraber donup kaldı. Dııcr ajaçlar uır. 
yanlarında açılan sahaya dine daUarıyJo beka· 
rak zururfandılar. 

Güneşin ;ık ışıkları, ,ittilcç• 9eff afla~an 
bulutları delerek parladıktan aoora, yer 
ve gÖkyüıüne yaydıyordd· sı.ıer bu parlalr.lık· 
lara dalga dalga akıyoı; çırler parla)ıp yer: 
lerde oynuyor· ıararın•ş, ştff.,f bulutlar, mıı.vı 
göj'ün her ta:afına ıür'atle daiıhyordu .. Kuş· 
ı d t!alkalanaralc' idcta kendıle ı dea 
ar orman a T ld lı , b. mes'ud meı'ad cıvı •Ş yo• ı caP ' 
geçmıf i'' ı, . . · 1 
t klar ne•'e ve huz11r ıçıudcı •ır.ıç arm 
az• yapra • "' ı 

1 • d f ıtlda•ıyor canlı aj'ııçlıırın dal arJ tepe ena • ı 'fi ' bü ı;.11 
ise yerde ölü yatan ajacın Qıe11ndr, ) 
bir ibtltamla, atar atır, sallanıyoıurdı. 

-SON-
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BUGÜN MATBAA 1 
Cenubi Anadolu'nun en son 
nelerle çahşan yegane m ba 

• 
1 te 

1911 ____ _ 

1 

Bi Defa iş Yaptırırsanı 
Memnun Kalacaksını 

m ki
s dır. 

1; Biriôciki&iun 1941 
. 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye şefi 

Birinci sımf iç hastahklar: mütehassısı 
Hastalarını AbidiPpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 8 l Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 

1368 ı ~ ıs . ... 
iLAN 

Belediye Riyasetinden : 
Dışarıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 
BOtün Malzemesi yeni, Harfleri çeşi lidir 

Askeri debboy önünde belediyece istimlak edilen gayri 
menkullerden çıkan çinko, salma, tuğla ve sair enkaz 18-
• 12-94 l perşenbe günü saat 9 da mahallinde satılacaktır. 

Tal;plerin muayyen saatte oradaki satıı komiıyonuna 

müracaatları ilin olunur. 1515 

AKICI EFE Romanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

__ --1 _____________________________________ , ______________________ __ 

• 
aşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş 

Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

---- P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ----

Adrt:s: dana Horozoğl Kar e er . 

ASRI S)MltJlı!\DA 
M~~-;~ BU AKŞAM j;,are 
Sinemanın en güzel kadım HEDEY LAMARR 
Sinemanın en büyük artisti SPENGER TRACY 

H tt rasını , bediy.-n unutam yac11ğ'ınız nefis bir şah~ser yarattılar 

Türkçe Sözlü 

Bu Kadın Benimdir 
iLAVETEN : Renkna MDKD Mffe\VlUJS 

····~·················································· .......................... . 
~ r y Sinemasında i ~·~:.:.::~·~.~~:::·A~~:.~ - - Pompeanın son gUnleri ====~ 
; e Rtfat YAVERO~l.U 

Buıün gündüz matinada 

: == eu Akşam == i a ... ıdıt• Yer :(sucoN)Matb~~:~: ; Nikkarter polis haf iyesi 
: iKi FiLM BiRDEN : ....................... ff .. J~----~~~----~--------------------~ : 1 : T .................. ff .............................. .... 
!.• Tehlikelerden Heye:n. Aşkın Neş'e, Muziğin :.•,, • iŞ BANK S i Mevsimin en güzel 2 büyük filmden hazırlanan müstesna progn.ım 

Hayat Verdiği Büyük Filen ı == Bu Akşam =: 
i İ • Küçük tasarruf hesaplara ı 
; Hüsar Aşkı i s 4 2 ı K R ı v E p l A 1 ı i Tan !!t~~'!1!1~ında 
: • K E (O E '- Ra 

:: 1 •• -1 -- l Şu/Jat, 4Magu,3Ağustos,2/kinciteşrin ta,ihlerinde _qapılır. f Esrarengiz Memleketin Harikalarını Alev Saçan Volkanları Balta 
• : J ı Girmemiş Ormanın Cehennemi Muhitinde Binbir Macera Heyecan 
• Budapeştenin rüya dolu sahıllerinde yaşao3n : :------

: Aş~ ve lbtıras Romanı : ı ~ ~ 
1942 K A iv LE 

• • Lira ı ~--- Fedakiu'hk ve Aşk Filmi 
• -2- • ·=== • • " ı 1 

1 Adet 2000 Lir ah le 2000. 
3 1000 3000. 

: Sinomamızm bin müşkilitla getirebildiği ve Amerikada bir sene : ı i mütem•~rı: ş7::::;~~: t":.~~~m;aramont i :: li _mı YEŞİL CEHENNEM 
.. 

2 •• 750 " 1500. 
3 

" 500 .. 1)00 
10 •• 250 " 2500. 

1 Yıldırım Alayı 1 :: i • • " ı 

40 
" 100 ,, 4000. 

• 50 .. 50 ,, 2500. 
200 

" 
25 .. 5000. 

200 10 2000. 

Bütün Kalplerde Aşkın Ateşini Bütün Varlıklarda lnkisann 

lstirabını Ganlandı•an ' 

• • '--------....:..----~_..;.--------------------~ ı • 1 • Joan Bennet - Douglas Far1banks i 1 TÜ~KÇE SÖZLÜ 1 i TUrklye it Bank sın P ra yatırm kla yal· ıı Tarafından Yaratılan Mevsimin En Muazzam Filmi 

. , •• 

•• : f 1 1 ı -2- 1 nız pare blrlktlrml9 ve alz a mı, o maz, aynı 
: Baş Rollerde : Joan Bennet - Randolf Scott : ili 377 K d M t • • 2amanda ta nizi de derıernl• olur unuz. ı u retten evzuunu nkisardan Heyecanını Mücadeleden hararetini alan 
: Her Gözü Kararbn . . • Her Gönlü Büyüliyen . . . Her : ı 
: Kaleyi Feteden Mevsimin Biricik Filmi : - :

1 1
_ Damgalı Haydutlar =, ı 

i Pek Yakında Pek Yakında i •ı LA,, ... N _t 
: ZARAH LEANDF.R SlNEMAMlZDA : ; 
• • CHARLES STARET Tarafından Macera ve dehşet dolu film 

İ. 1 KRALİÇENİN KALBİ 1 !.· Seyhan K dastro i Pek Yakında Pek Yakında _ ı TÜRKÇE SÖZLÜ 

! il Fıımınde il i Hakı·mıı .. gv ı·nden • ı R b Ad J :..................................................... • ı ı- o enson ası-, 

Seyhan Vilayeti Daimi Davacı: Adananm kapalı çarşt mevkiinde kösele tüccarı i ............................................ ff .... .. 
Hüseyin oğlu Mustafa nezdinde iken adresini değiştirip ve • L A Ad z· M 

Encümeninden : yeni adresini de mahkemeye bıldirmeyen Osınan oğlu Meh- 1 N 1 ana ıraat ekte-
Hastaneoin 1300 lira keşif bedelli tamiratı açık eksiltme met Alinin, müddeialeyh Adananın nacaran mahallesinde 268 Kadirli Bele- 1 bİ MüdürfÜğÜOdBO 

suret yle ihale olunacaktır. ada 9 paı sel numaralı evde rnukim Ziya Işık aley~ine Sey· d • d 
18 

l l 
94 

b d k 

Eksiltme 25·12 941 günü saat 10 da vilayet daimi encü- han Kadostro mahkemesine ikame eylediği 1'Tashihi kayıt,, lgesin en : siltme;e konu~a!a~t.inEkU:ek 
meninde yapılacaktır. Muvakkat tf mİDat 9? lira 50 kuruştur. davasının duruşmaları .sonunda müddeialeyhin müddeialih B·hçelerin sulanması iç.in ve sair erzak ile Mazot, Pet-
1.:..teklılerin şaıtname ve ke~ifnEmtyi göı mt k üzere her gün basta· 268 ada 9 parsel numarah gayri menkulü tapu kaydına ve Kadirli kasabas1Da getirilecek rola taliplisi çıkmadıtından 
ne idaresine ve eksıltme günü de encümeninize müracaatlara. 9370Jira muhammen keşifli ıu bunların birinci klnunun 18 

1512 14-17-19 22 mahkeme ilamına is~inaden hüsnüniyetle memuru huzurunda işine talip çıkmadığından 18· perşembe günü tekrar eksilt· 
satın almış olduğu takarrür etmiş olmakla açılan işbu da- ·l l· 941 tarihinden itibaren meye konulmasına karar ve-....................................................... • • • • • • 1 Adana ve Havalisi Saym Halkına 1 

• • • • • • : Her Ay Yüksek ikramiye Dağıtan : • • i HOROZOÜLU oı,esı 8ü ly da \ 
: ADANADA iSABET EDEN EN BÜYÜK : 
• • 
: H ""'/ : i ikramiyeyi Y.ine OrOZO g UgişeJi kazanmıştır. : • • • • • • : Zengin olmak isterseniz mutlaka : • 1 • : YILBAŞI P YANGO biletinizi Horo- : 
! zoğ ,lu Gişesinden Ahnız. ADRES ! 
: ADANA Horozo~lu Piyango Gl•••1 : : ..................................................... . 

vanın temyizi kabil olaıak Üzere reddine 13·5· 941 tarih ve bir ay müddetLc pazarlığa rilmiştir. 
konulmuştur. Taliplerin bu isteklilerin mezkur gOnde 

106 numara ile karar verilmiş olduğu ve davacının adreside müddet içinde beledtyc en· Hükftmet Konağında topla-
mabkemece bilinmediği cihetle tebliğ mahiyetine kaim ol- cilmenine müracaatları. nacak komisyona müracaat· 
mak üzere ilan olunur. 1516 1494 7-1217 ları. 1439 7-11-14-17 

VILB Biletlerinizi 
Yalmz Çukurovanın dtğil, gn,Jun en uğa,/u kişesi olduğuna her ag dağıttığı büyük ikramiyelerle i.rbat etlen : 

Alt ınolu Piyango' da~ AL ı N ı z 
T A Ş R A S i P A R 1 Ş L E R l D E R H A L G Ö N D E R l L 1 R. 

Adana•da: Tarsus Kapuaunda. Mersind : Uray caddesi 45/1. Tar•L!•I•: Pata kahveal aıraaında 83 

YILBAŞI BiLETİNi AL UNOLU. PIY ANGODAN ALAN ZENGiN OLUR. 


