
•rtnct11lnu 
1841 

.,. ı a 110. 

ediyor. Oa1aa batlda bil kolla· \ it••• •i• kıytptarverdiri-
r ahyor ve dOtaılDm b&yük 

ela top •alz•me•iyle dij•r 
ilİ .ı. pçiriyor veya 

1 edl,or. 
r raliain fimal doteıanıfa 

mamlle ltalyanlardan ma. 
oldat• •en,.edilen k6ç0k 
rnıpl•n balanayor. Sonla 

imltU1na ç•l1t•l•yor Hodat • 
de dDımanın m•kavemet 
erinden biri dahı ortadan 
ııttr. 
a kanetlerimis -dOıman 

ve motörlil vaaıtalar• na 
airU bOcumlamıa devam 
ayyarelertmiz sıırnıç oto-
• ulıer nakledon kam 

dahil ol .. k üzere düt 

k miktarda ta~ıbnı tab 
tir. 

k•vwetlerimiz don B,.ni· 
meydanuıı İJral dtildPrl 
a•a kavvet erimizin ka· 
'p etmit olduio pek çok 
yyareai bal,..aılar.iar. 

1 ordoaa Trabluırarbe 
e l•elıtedir. 
a 25 ( a. a. ) - Lonra 
burüo ötlecleo ıonra 

ıriyatta Binruinin lnri 
leri taPafından itral edil· 
· m:ttir. 

2S ( a. a. ) - lnrili& 
: 

kavvetleıiıniz d&n Trab· 
kam.tinde batıya doi· 

dlltmanı durmadan 
hr. Bazı petrol kamyon 
•dU•ft ve dlltıHD ıkıl· 
ka11plara ajratalm•ttar. 
61 ... a tayyaresi tıabrip 

ito. ban meydanına 
UID ~ilaıİf, taYJarele• 
ra ve dıter binalara 
ydedilmit, JIDfıolar 

Ba harelı etlen itti· 
narelerimi&dea biri 

adyo •aaeteıi - Bin· 
deki lıalyen kavv•t· 
abya'da çel.ilmekte 
kaYYetleri ırumdaki 
ittir. Bi11r1&i, Benina 
ından hıal edil111ipir. 
ver vapuru 
ırıldı 

S (a.a]- HaYA na· 

latanbul ve Ank•ra M•arif 
mUdUrlUklerl 

An\cara, 25 (Hıua~t) - l .tanb111 ma 
arif mlldll•liltü:.e velıilet umu "Dl mllfetti,. 
lerinden M·ıta.inin, Ankara maarif mOdür 
lüilae de R.1siaia tayini kararlaıan~tır . , __________ ) 

Baş .ve ki 1, i ran 
. 

Elçisile Görüştü 
-Vekiller heyeti dün Refik Say- -

limanından 
-damın . başkanlığında toplandı -

KARNf iLE EKMEK TEVZii 
Almanlar 
Orel'e 

çekiliyor 
Berlinden ıelen 6ir Ao6e· 

re ıöre: 

Kıtalar Kış mev-ı 

Ticaret Vekô.leti 
Muhtelif Kararnameler hazırladı 

Ankara 25 ( Haaaıt mahabirlmizdeo ) - Karae ile ekmek ""' 1 .ıeai 
hakkında Tıcaret VeUleti tarafından muhtelif kararnameler bnırlınm ş 
Ye taıdik edilmek &zere Vekiller he,et ne ea.-lr.. ohinmaıtar K•rarnaape 
lerin ba ı&nlerde tutik ve dlaı beldenmelctediY. 

y..,ı .. ••'-••t• .,a,.. ba kararnamelerin t•tbikine ö ümüırie~i 
arı• ilk st,lerinde batlanaçakhr H" ferdin . alacıtı ekmek miktarı 
ve tevzi ıekiUeri etrafınd.ki h121rlılt 1 ar bitmiştir. 

Aokara 25 ( a. •·) - icra Vekilleri heyeti barün 1&.st 15 de 

B"vekll D.>ktor Refik Saydam"ın bafkanlıiında mutad trplaotı11nı 
yapmııtır. 

Ankara 2S ( a. a.) - 8qYekil Doktor Refik Swda'll bu.iio 

lran Bü)ük eltisi Seb.h Bodi'1i Bııp•lıilette • ıı bnl f\uvoranttur. 

Loddra 25 (' a.) H k ta1ıtı ıle hır ma 
- Royter •j•n11 on g on g yirı t.1rayıcı1tnıa 
'tokyodan bildi d.,nis al tılar ta• 
riyor : rı.f ndan b ,tırıWa· 

J•P ,n umumi L ı· m a n 1 iını ve dü, ... 
kararribı barüo der;İz t yyıırele•iıı• 

H ınr • Konwan d [i ş t u•• maıh·ua bir ana 
dilftütiJoll bi d r - remi i ı. d ; ... 
mİftir. Britanya bir t•fıtırı da O•• 

r•roizona ••• t tırılm ıı olınaları· 

17,30da teaUmoı. Britanya garni- nın mutat mel t •• 
du'dan sonra ı•t land•waou ıöy-

l ..1,30 da bqka· zonu t e s 1 i m lom•tt r • 
maodaolık atq &.. Ouava 25 ( •• 
emrini vermi,tir. O J d U a.) - 8.1,vc"il 
Vlti 25 (a.a.) - M.kenıi Kır r 

Çan&' Kın•'deld yanmda bah•iy•, 
reımt Çin aian11· Manllllda harp kızıtt•; t,arbiye ve b11va 
a•n b ldirdıjine Amerlk•" batkurnan• naz r •a" olduia 
röre, Çıo kavvtt. danı kat•l•rının b•tina halJ• v tinrto-
leri ~oor K~nr 1 e ç t 1 na ritmiflir. 

110 80 ülocnetre ıimalinde ve Kov· Vati"rtoa 25 (a.•) - B0ıdiril• 
&ov da• Kantooa •i len demiryole ditin• röre, Am&rıkaa ve l r•ıız 
.ı.eriade bala"lan Naıalin• ıebr.ai ta,yare yapımı 19ı2 yıızmdan ıti. 
alalflard•r. baren A.lıaanyıınıl'kioi f"Ç•C•ktrr 

N $"fork 2S ( a •· ) - 6000 
ManHll 2S ( .... ) - Amiral to.INt eai w wnıic ...... 

H a ' t 1rr r J a p o d" a • a ı ı •et• rar••ıtir. 

zilerine yerleşti 
Moakov• cenubun Mareşal Peten J Avrupa'da 
da Alman hami••• 

:~:!:'-,.,'.:.~':.~:;:; is!~!A,~!1!1~~:,_ beklenen 
döndU FraDll& i:üylk elçiıi, Arjantin ha· yenı· Alma 1 I n • 1 l i. K r,, l ı 6 l r t e I ti' t. 1 

Moıkova 2S ( a. a ) - Bir riciye onırlıjıoa bir ııota rönder n -=~:,:,:,:_::_::::::::::::::::7=--------------
R11ı ıüvari kolord••• ko•atanı d l P t ' 11 •ı K / 

mittir. Bu ııota a mareıa e enın hareket•ı NOE ngı ı·z ra ı olao Bolol'an yazdıiına ıöre, M.- 1 • l L lıtifuı ve Alman kıta arının •I(• 
kovanın corıabandalıi Alm•n bam· edll ... aif bö releri iıtili e't ii Tıc•r •t f loıu me"aup-
laiai Hlare eden reo••• G•d• 1 ·ı· 1 B 1 N t k 1 

tJ hakkındaki b.berler yalanlanıyor. ngı iZ er U ga- U U a 1) 1 larına bir mea•J yan atradıtı ıtır 1Utlabiye er Ö 
ü:ıerioe Almanyaya dönmüt•ür. G.. Çinin r•nl Harlclr• n·stan ve Türki· lngUlz krah, Çör· 1 nderd• 
aeralin kıtalara timdi Oıel"• dot- N a Z 1 r 1 .............___ Lo-.dıa; ~5 [•. • J - lnı•lhr 

V i 2c. ( il R it Krala, l tr•lıa t•C'are:t fıu .. H m•n•uo 
ra ç,ıdliyor. af "fto"; J •·•] - Raa. • ·ı ·ıendiren ç ' uz"• ' mare- &arına ıö.aderd i'i bir ••••j Ja ıöy • 

Moıkova 25 ( a.a. ) - So•· Hltin kltibi Erli, yeni Çin Harı. yeyı 1 gı . ••l Pet;;;-_v_e_G_ ö ..... · diyor : 

yet t•blıji: . clye Nazara Son•'an beyoel•ılel ~yiaları ihtiyatla •l d aene harp•eo ıonra ,,0 11 
Kııaıarımaz bütücı ceph•lerde bir adam oldutaoa ve ba tayinin Y- bele neler •Öfle · lnftliz baodmlll 7 deııizde d.ıl•t o 

dilJ'.Bllnla dövilım~erdir. Kalinia 1abancı memleketlerde de iyi kar karş~lıyorlar d. I I 
8 

r ? vap11rlar111uz ve bahlıç• ••••lerımız 
b!!tile merkoı ve cenab bata talandıtını ıöylemiftir. ilzeriııde ber &aıaao•ııı den f ızla 

er P ı il le te bır rararla dalcaıan1yor Kilvülc 
cephelerinde Sovyet er er .. Peten, Alnaanwadakl Londr1; 25 (• a)- H:tleria Ankara radyo rneteıi - Va bir ceeaaret ve ••raratla d .. v .. mh 
deva.':1

9 
eld•u~i!Dlıi~.n tayyaresi tahrip Franaıa ••lrlerlne orda Baıkamandanl~tını •le .ı... tiıırtonda balanao l.,riliı baıvaki b1r aaretıe ıö !'0• f'•dıti..,, z teh 

1. ... bitap etti (";:. ·ı b Ü ( dii ) raiJO il liceler çok Ye bJyü .. tür. Fakat biıi 
3 S yet tayyaretl ka· Bıteriae A"rupada yeni banketler li ""r9ı ar " 

1 
e tatmin eden ve aeviutı1teo nolı.ta 

edilmittir. ov Vitl; 2S [La) - Mareıal Pe- be 1 eldltl bakbacla nqredilen bir nutak ıöyl•miftlr. oü1'Da'\& darbelerinı iade etm•lr. ve 
yıptıBerlin 25 la.•]~ Di~nd kAıtau~ ten A& .. nyadaki Fran11& eslrlertae k enmesi 11.... 1 Halk Ç6rçıbn ikamet ettiii ıizı bac•ıye •yemek bosataniakl 
doat-cbland f t&etetıae fO'e, . hitaben aÖylediii bir DDhkta, imi- bir çok habeeler JaJI llllfbr. Ban bina Ö'.16nde t~plaomıf balanayOt kadr•llmiain her IÜ'I arttıtmı ve 

l ek aa eli bilif •DA kendilerini Noelde aile- lana albv• tarafından pal b'r da. hıt Önce R..ızvolt mikruf ·>D ba daha mDtbit bir h•I• fddır· ıa.i bal· 
lara "" mevulerin• çeıı.ı • : tına r•lmif, baıkıo N .Jeliaıi llatl•alf --'ad 

L • • doı· a cepheli leri yaoında cöremedJtf için day· llnir harbi do..,.rmak irin a1daral ır.» 
kinım ver••• açın •• ... ve «aıkadııım. eald doatea •diye 

.1 hare da ta teuılh O ifade etmit " d.. ... ı 'h • ı· d boyunca emredUen çslu me mlıtir iLİ 1 • - o maıı ı tı•• ı var ıt. talıtdim •ttiti Çö çile mikrofona mail ıçın elımiı.den relt'ni yaps · 
keti ıicadi bitmit batanayor. « - Almanlann bir sin frao. l.oadra siyasi mahfiUnine ıö bırak••tbr. Çö·çd demiftir ki: caj z. Bıına yemin eoiyorı z.• 

Vıti 2S ( a.a. ) - Doja cep· llZ harp .. irlerinl memleketlerine re, lapanJ•'J• eit haberlerle B•I « - S. ••• ydbafını •••· lorıliz ltrah da bir nata\la 
beıinin •••• ı danlDD ıöyle .... -A.ı.deraek ltbamana takdir ede rariataoı Y• TGrkly-.1 H-U..dlne l•k•tt••· ..... ten u1akta re teb'a1mıo N ,.1 •. i tehrik et1Iİft 

•- •ı• ... .,iri-• Fakat L- d b dünyanıo her tar•f·D• yayılmıt ıeb 
liıa edilebılir: -•lerirdea eaiaim. Ba fÜDllD ıl!.A• fayialen -k bll)llk bir ibtı..atla ... ı--- · .,.ra • J• ancı · d L 

1 - Vollı.of nehri boyaoca - ...- .,.._ .. ~ laır. hiıset•iyoraaa. Birleıik devlet aa na, halkına evm en, "'"ı ç•, 
dl baL. r•l•flİ irin ebmdeo relen LuıılamaL. ll•ımdır ·--la I'_ •cuclart ve p'h11 naıaına • lıııuıa 

Soyvet bULlll deva• • 'jOfo • "I' • • • 
0 

.... Ortasında b819D•JGra• Ye "I' 1 ı • h --' t • rını yo la••f, kaı anılan büyü . f e 
2 - Mo •.. ova soa-delli Al er , • .,, yepaca ıma ınan11uz. • V aılnıtOPı 2S (a. •] - Res· yalaıa c1~1ı-. ,. • 

, u - ._... daklr&ıldarı Otmüş ve dcmı•tir 
i .z.1..1et1 l A 1man propa.aada naan G6· lW ... 

man kıtalan menU•iD .- • dllH tiddetli lııllc'!mlar y•p.yor. veltlo Utibi Erli, Almanyanın t- belı de Noel mlaaıeb•t•le rad•o t 
ı « - ıtikbal le dı ha 'lıl ,ük 

aüdafaa ediyor&.r. S Moılı.o•• 25 (e. a.) - 22 l k panya'ya kartı harekete l"""'C.J.ı da bir hitabede balanm91, •illeti f ı '-l l l 
•-ı .lekl o• d u__ bo la ... ,.... • 1•" r '~ ıara katlınmalt mec -,ari· 

3 - O rel k•uaııa • kla ana ka ar mu9kOvayı aba baberlerililn mihver ka1naklanndan H ıt\er etrafında toplınınat' davet yeti butl olacakta'. H., bi • ~·· 
yet ilerleyifinde daba siya.le bir aak lçia 8 b111 Alaın tayyaresi _u ıt~ir. Göbelı tö.le de~İ:ft~ir~ıı:.a..J~c~'!~··~ı~sa~i .. !!!m!!!•!!Ll'-t!.!!*:...... ... •&----'" 
t.rakki altllDJOI'• t•iftir, luJaraa 152 it •iti· JaJuuıtıaı H banlaraa dojTa ol· c - V ataD1D ba b r 

~~~~!:~~~·~-~~~"'*'~'~,~~·-~A~~~~~.,.~~,~·~-~ ... ~-~·~~~~~~_J_~·~-~pu~~~~!!"~l!"!!:....~~~_j_.,._..._~~--~-
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1 Öçtümai tetkDkOer 1 

Japon milleti 
VE HARP 

• ı timsi yapy1şla11, idetleri, an• kır ety•, makineler için miUeferrik 
aneleri bakımından G rplilere 

1 
puçalar, tozluklar, radyo için afü· 

tamamen aykırı olan J ı pon1arı minyum iletler ilih yaparlar. Ka-
tan1ma\t Avrupalılar için gi.iç bir dınlar tire eldivenler örerler, ya• 
is ir. Biz rutte okuyan, ıig'ara but yırjmarlak dikerler. 
iç n tiyatroya giden adamlar rör Çıraklar meılete ancık on dört 
d112 Ü rııüz r; ıman onların da b

0

ze yaşında rlrebilirler ve orada asker 
benzediiini zanı1ederiz. H ılbaki olancıva kadar kalırlar. Siylerine 
biıden bücıbütüo bıtşka türlü ol· mukabil kazançlara yemek ve ya-
duklamll görünce '"ş ırtyoruz. tııkhr. iş hem ıüç. hem de tehli· 

işte bır kaç aylak muharebe· kelidir. ÇüokQ bazı euanın ima• 
den sonra J ponyaoto trÖÇf'Cf'j'İDİ liode bamızlar kullanılır, bele ba· 
Hnneodoı lf'f bu farklan ihmırl e ien k1r itinde çalışanlar verem olabilir· 
adamlardır. Z ra J •poo milletinin lor. 
barbi, tıp~ ı bir zelzele, bir tayfon, Fakat Japonya faUrlii'e alış-
bir ıefalet r·bi =... - kındır. Oç bin ae-
kadero inanıcı Japon milletinin, ne evvel buraya 

bir teslimiy~tle harbi tıpkı bir l'elip.yerl~ıeomil 
kabul eUiğinde ' let bıç bir zaman 
şüı-he yoktur. zelzele, bir tay- HDg'ioolmam~hr. 

J pon, içti- fon, bir sefalet gi· o zamandan· 
m~i aıirasrnıo çok beri yü 1lerce ne· 
tesiri altın<'a lcal· bi kadere inanıcı ıil ler l'elip l'eçtl; 

mıştar. Oıtada bir teslimiyetle h•pd fakirdi. 
amele ücretleri Zelzele, feyezan· 
ç')k ıış~ ğıdu; fak· k B b U 1 et t İğ İ ne lar, tayfonlar va-

at bu aı•·i• ki~se şüphe yoktur. zlyet~ • deiiştir· 
münakaşa bıle ~"'::7:%::' -=- x C > c;; eı -:=x=:c::~- memııtır. 
etmez. Kir etmek için bir mal Böyle olmakla beraber bo c;a 
ıt toıak J poı uo f,h ine muvafık· bşkan millet dı ha menıt bir istik· 
tıı i la~et lı.udi siyioi talnıayı an· bal bekliyor. Glinlük •i1r yeıayı• 
lı:m ıı z. Eski Japonyada kudretli ıını ceaarttle takip ediyor; l'Üc0o6 

dl'retıeyleri tebııalarıDI koruyarak kuvvetini, cin fibi zekAsını, vata• 
oolarn. )iye cek, ve barınacak yer nının emrine vakfediyor. Çiiokü 
temin • d )Orlerdı. Onlar da buna her halde bir gün felip o vatanı· 
mukabil lüzumu olan işi ıörüyor· 
lardt. H ç kimse çahşmaaını bir 
ücretle dti•ştirmf'yi düşünmüyordu. 
j aprnya ııoııi iıtibsalib için garp• 

ten eşya ve mal ithal edir ce mem 
le ket rıırp iç1 ı mti idtlleriodcn 
bir ~ e çıııı da buı her soktu. Ej'el' 
nıodttn drrebryi ttbaum• yiyecek 
ve bıırınıcak yetine para vermemiş 

olsa)dı, J pCn)aDıo içt i aıti an'aoni 
hiç bir ıı mın dr iişo iyt cc k&i. Bu 
p1ıı a da bir siy in bt dt li df ğil, 
madtce çalışaı )ara bey•tlarını temin 
içın vuılrn bir 11tb ijdır. Buı un 
için ~,~ 111lın işle ücıet arasında 
b•ç bir nisbet y<•ktur. 

• • • 
F.btika amaluirıin lüyik tk· 

ıuiyeti a·kere •'ı d rı için 
)'er lnir e lr.adınlar \•l•tt nhyor. 
K 1du la un ücı etlui ıı)da 1S ılt40 
y,.n ara .. ındadır. (Aoıtı yulrarı 4,50 
ile 10 80 cıolııı) Geı ç Japon ka
dır lar oın oıştli ve §•hcı tabia· 
t oi bilenler fabrikalarda çalııan 
mini mini kad o ameleoio ciddiyet 

lerine ba} ret edHler. Tertemiz 
ünHorıulaıını ıi>miş oldtıkları 
bbJde tt 7gabların n öo6ode durur• 
)ar; 800 derece mebartt ve ıüratle 
işll'rini ıöı ürlrr yakınlarında ma· 
butıır lar ole uju için işlerir.den 
ıfö.lf'r · ni bıJe lr.aldıruıazlar, 

nın onu çektitı çilelerden korta· 

racajına we ona devamlı bir i.ti-
rahat ve bereket verecejine emin 
bulunuyor. 

&lvlllngrat • Pltron 
demlryolu haltı 

Ankara 25 ( Hususi ) - Dev· 
Jet demiryolları umnm müdürlüjü 
deJ~relerile Bulrar devlet demir· 
yolları idareai araaır.da Sivilirrat 
ve Pityon demiryolu hatt1n1n iı 

ldmetine dair Sofyıda y~pılmakta 
olan ı<»Uıaıeler D•llc:-luiıl• \,oı,r 

iki idare Sivilforrat iıtasyonana 
nı\l ; terek rar olarak kabul etmq· 
lerdir. imzalanan proto~olun her 
iki bü~ Ometce tasvibiııden ıonra 

tatbiltine l'•çilecektir. Köprülerin 
iııfH1 Şubat bqında tamamlaoabi
lectktir. 

G•zl•ntep emniyet 
mUdUrU 

A11kara 25 ( Hususi ) _ Ga
zfantt P emniyet n: Od ürü Nevzat 
Armejan naklen Zonrııldıia ta
yin edilmiıtir. 

Şehir kUtUph•n••I 
h•zırhkları 

Şehir kütilpbaneai yakında açı· 
lacaktır. Maatif dairemi bu busaıta 
hazırlıklarını bitiımrk Gıteredir. 
Şehrin ıOzel bir yerinde olan ve 
lr.ütüphane için ayrılan 11Jonan 
mükemmel bir telilde telritirıeça

BUGON 26 Birinciklnun 1941 

Harp Filmleri U muıni harp eınasında ve mn· 
barobeyi takip eden sene· 

lerde Amerlkada hırbe dair fi 
timler çevirmek moda olmuştu. 
Bilbıuısa tayyarecilorin faaliyetine 
dair pek çolt fılm çevrilmişti. 

Son zamanlarda, A'Derika -
j 'ponya harbi bqlamadan evvel. 
Amerikada yeniden harp filmle 
rioe rırğ')ot başlam•ştır. Bunun 
neticeı1i olarak bütün filın şirket· 
teri Avropadaki mohar~bıoye daiı 
fılmlcr bazırla111şlardır. lılt filmi 
Fok• film şirketi bitirmiştir. Bo 
fılm Dünkerk muh trebeıioe da · 

irdir • 
Di:in\:erk filminde buracilao 

yapılan çekilme hareketi ve bu 
esnada röıterileo k..b,amıınhk tas 
vir ediliyor. Filmin kahramanı bir 
lnriliz tayyareciıidir. Bu rolii Ty 
rone Pover yap1yor. Baş kız ro 
lünü de Btıtty G~able yapmakta 
dır. Franuz razeteleri filmde
Fransız aıkerlerinin tamamrn uru 
tolmatından vo yalnız lngiliz as· 
kerlerinin g'Ö:ıterilmeıiocıen şiıti • 
yet ediyo .. (ar. 

Diğer taraftan Garry Cooper 
do cÇavaş York» adh b r film 
çevbmiştir. Amerikada ukerlere 
çok itibar edilmrktedir. Hollyvo· 
od'd ·ki ıinema yıld1zları bu cere 
yandan latifade ederek silah altına 
ahnan nlterlerle bırlikte reııimle 
rini çektirmrie başlamışlardır. 

Aıneriltanın - harbe girene 

1 
ŞEKER 
Vurgunculuğu 

Mahkeme 8 toptancı tUccaran -
tevkifine karar verdi -D ·~o ve r11ajazalarında tonla~la ~eker bolnnduiu halde bırlka 

Ş!ker yokl ,, demek flUrdıyle ıbtikir yırpan toptancı tüccar· 
lardan Hald K,.lleşeker, A1burrabTran oj'lu Bekir Yılmaz, Eınin otlu 
Ô ner Yılmaz, Ô :ner oj'la Hanefi Ormancı, Hakkı oilo lbrabim Et~m 
Stfe•go ı ıı 11e Ô4•rocu :-(iı,tiıÔ :~ntıı d.ıraırnı\srıııa di111ikinci asliye 
cezıı mab'<eaaeıinde bış\ıı.nmı~br. M.ıbkeme 6 suçlonıın tevkiflerine karar 
vermiştir. Muhakemeye yakında başlanacaktır. 

Milli Sel in 1 

ziyafetleri 
Ankara! - Büyük Millet 

Meclisi azıııı.,dan 50 kadar meb 
usumuz evvelki akşam yemeğine 

Çankaya Köş~ ünde Cuıı hurreisi 
mi.do davetlisi olarak bulunmuş 

lardır. 
Ziyafette RüyiJk Millet M"clisi 

RP.isi, gıup Reitıleri, Başvekil, 

Vekillıor, Parti Genel Sekreteri 
de hazır bulunmuştur. Müte11kip 
akşamlar için de M Aclis izasın 

dan diier i'ruplıır Köşke davet 
edilmişlerdir. 

Haıkevlnda konferans 
va konser -

Bu ak~am saat 20,30 dıı Hılk· 
evinde « Güzel sanatlar • mevzulıı 

bir konferans verilecek, bono bir 
konser takip edecektir. 

Gen ~ilk toplan tun 
Ôirendiğimlze l'Öre, şehrimiz 

orta ve mesleki okullar t&lebeleri 
talebeleri tarafından bir srençlik 
toptıs1 hazırlanmaktadır. 

Muhtaç talebere yardım 
ilkokullar Himaye Birliğ'i tara

fmdan 600 muhtaç talebeye ayak· 
kabı dajıtılmıştır. 

AtatUrk koşuwu 
rar1n yapthror 

Kahraman erlerl· 
- rnız için yapllan 

teborrular ,_ 

Lira K. 
-------~ 
53380 65 dDnkQ yokOo 

400 Recai Tarımer 
65 Ç• putco köyli 1 

-

20 Doktor Tevfik Pa· 

16 
15 
15 

10 

mukcu 
Balcalı köü 
Edibe Akverdi 
Doktor V aıfi GQ 
ıar 

Mıutafa Na:ılıçi • 
çek 

10 Derviı tulgar 

~5 umumi yelr.tlo 
Düoe kadar Ankaraya yollanan 

Para illik.darı 50760 liradar. tahıi 
lııt y•pıldıkca derhal a1crkeze yol 
lanınaktadır. 

.t(ız ve erkek öjntmen okal
larile diier buı leyli okulların iki 
1enelilt dersi bir aenede ikmal ede· 
celderi, bu ıuretle bir talebenin 
bir aenede iki ııoıf birden geçe• 
ceii hakkında dolaşan bau riva· 
yeller Maar.f Vekaleti tarafından 

yalanlanmıştır. 

ımın film çalıtmaf a•ı ÜZf'rio-ie 

1

: 1 
nasıl bir teair yapacaiı henüz 
belli deiildir. Fakat bu münase- -------------·--' 

Yarın yapılacak olan Atatürk 
lı:o~osunda birinci gelecek takıma 

H lkevimiz tnrafmdan bir kupa 
hediye edil~caktir. 

eıstanbul Alrşam Kız Sanat 
okuJıı Müdürü Necli Gaziantep 
Kız Enstitüsü Müciürlüiüne, Sivaı 
Kız Etıstitü'IQ Müdürü Halide İs· 
tanbul Kadıköy Kız Enıtltüsü Mü· 
diirJüğüa.; Bahkeıir Altşam Kız 
Sanat okalu Müdürü Nevin lımir 
Akşam Kız Sanat okulu Müdür· 
lüğüoe, İıaıır Akşam Kız Sanat 
okulu Müdürü Muzaffer l9tanbal 
Alr..şarİı Kaz Sanat okula Müdürlll· 
jilne naklen t•yin odilmişlerdlr. 

betle birçok f ılmler çevrileceii 

mahakkaU r. • U z a n 1 Amerikada 

t 
'-I harbe aid filım-

ırnaK ar 1 wb t b er rag f' u 

lurken Dorotb Lamour da uzun 
tırnaklara kartı harp açmrştır. 
Artiıt azan ve cilih tırnakların 
barakılmaaanı istemiş, şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

c - Artık uzan tırnaklıırı 
bıralı:mahyn:. Kaplama pençesin" 
benziyen ba tırnakların bir çok 
mahzurları vardır. Böyle tırnak 
larla bir kadın 1ş göremiyor l>ir 
çocuk.la oyoıyamıyor. piyano ça

lamıyor.• 
Birçok lı:.dı,..lar Dorothy'oin 

sözlerini doi'• u bulmuşlar ve ooo 
taklid ederek uzun tırnaklarını 

keımiıle,dir. Fakırt bunun aksini 
d61ilnenler D->rotbv'nin fılimlerine 
boykot yapmışlardır. M.samafih 
Aınerikan1n harbe J'irmeai üzeri 
ne bunların da fikirleriol deiit 
tirmeleri muhtemeldir. • 

S d 

1 

HollyYood'da ıa 
o tJ d •• e l'•yınmo ce 

fİginmek reyaoı başlamıı· 
tar. B.r rnete: c Kadml.ırın faı· 
la fatafath tnvıılttlerini erk~k· 
lor eııasen iyi bulmuyorlardı~ di 
ye yazdıiından ortaya bir mesele 
ç km stır. 

E keklerin kadm kıyafl'tleri 

hıklmıda söz ıöylem•ie hakları 
var mıdır? .• 

Dün üç köy okulunun 
temeli atıldı --

T•rsus Halkevl bir tut· 
bol turnuvası tertip 

etmek latl,or 
Dün Adana masrifi iç;n hayırlı 

bir i'ÜD ola: uş, fiç köy olrulonon 

temeli ahlmı$hr. Vali B. Faik ÜdiiD 
ve maarif n ü-iiuü B Ekrem Gürsel 
evveli Bilviik' İl(ıli Lôyüne Jıtmiş 
ler ve Maarif Vekiletio1n cenup 
bö'ft'Sİ için kabul ettiti pJina 
göre yııpılacık olan okuluo teme
lini atııuşlardır. Bu okulun bir de 
atölyeııi bu 'u"acak, burada köy 

Yabancı dll öOretmenle ı 
· rl toplantısı 

Maarif Ve~ileti umumi müfet 

tiıılerindl'n F eı bi lsfendiyaroğhınon 

başltaolıiı~~a lise ve orta okol ya· J 
bancı dıl oıretmerıleri bir toplan . 

tı Y"pmışlar ve yabancı dil tedri 

s1tı hakkında faideli bir konqma· 

da bulunmu~lardır. 

D ğer taraf tan Şf hrimiz lise 

ve ortaokul fizik, kimya vo tabii

ye özretmenleri maarif vekileti 

nrr.u 'ili müffttişlerinden Bay Arif 

Dücıdarm başkanl•itnda bir toplan 

tı yapmışlar, mlihim ve faid"li ka· 

çocoltlarına lüzumlu ıanatlar öjre· 

tilecektir. 

Yine dün temelleri atılan 

Kdrtt .. pe ve Kabuakal köy okul

lara, eğitmenli okul tipinde ola· 
-ı..br. 

Her üç köyde de temelatma 

törenine köylülerimiz büyük bir 

1evinç içinde katılmıtlardır. 

Tarsoı Halk.evi bölre beden 
terbiyesine baş vararak "Çukurova 
kopası» adiyle bir turnuva tertip 
edilmesini, buna Adana kulüpleri• 

nin de iştiraklerinin teminini is\ır" 
miştir. Bölre müdürlüiü tl'kıi# 
üzerinde incelemeler yırpınak.tadır. 

şehrımızd• bır 9u,., Kızılay balosu 
kursu aç•llyor Senenin en 

Beden terbiyesi umum miidUr· nezih Ve en 
lüiü. rüreı monitöril yetiftirilmek kibar balosudur 
üı:ero şehrimh~de bir kura açmaia 
karar vermiştir. Oo gün devam Adanamızın kurtuluş bay· 

ramına rashyan S sonkinu· 
edecek olan bu kona aşaj'ıdaki şart. nun 942 pazartesi gecesi or· 
ları baiz olan rençler alıoacaktm d u evinin muhteşem salonla· 

1 - Bilf ıil rürrtle ujraımış rında verilecek olan bu balo. 

ve muhitinde temayüz etmiş olmak. zengin piyangosu, zengin ~e 

2 - o~ur yazar olmak. (tah· çeşitli büfesıle büyük süpriı· 
sil derec~ıi yüksek olanlar tercih ler hazırlayacak ve ıııonıuı 
edilecek.) neş' e kaynağı olacak ol•0 

3 - Kumı müteakip öğren· bu baloya şimdidt?l hazırl•'" 

G:ciş makine holünde "Dcian 
gün• ş., i göaıurıı lii)uk bir b•y· 
ra~ tan ba~ka faola7iye müıaade 
yoktur. Genç kızlar fabrikanın ya· 

taı.; h nelerinde yatarlar, JımnHtık 
(alor u ile bir külüpbane de mev· 
cud olrlt ğu iç o ıçleri aakılmaz. 
T \)~ yoda ücrdlı amelenin yüzde 
&ek •erıine yaşamak için ayda 27 
d"lardan e~ s k bır p3 ra ııitıdır: 

rarlar aJmı~lardtr. cilik yapmayı teabbüt edece'-. nınız 1530 S 8 

·~::::::::::::::::::::::::::=:=:::::========================================~~~:;;;;;~;;;~~==~;;;·====~;;~==~·~ 
il j Polis Romanı :28 I DÖRTLER KUL 0 B 0 ~ 
lııılmalı.tadır. 

( Devamı Dçllnc:Ode] 
________________ .;...._....,;;......: 

S.>n senelerde vazİ)et, bır çok 
f.thıkaları istmhat sutıtrarıi aıolt 

mıy:ı mr cbur t tti. Erke-k ve kadın 
a 'ile le g c ~ f'Ç valutlere kadar 
ç •lış yorJar. F abriltalar, amelclerın 
miıı. tıılım aı turmı)oı lar. 811oa ma 
kabil fabıiıı.ada bulunma Halleri 
arttırıldı ğı için bu onlara ofak 
bir masrı.fa 1Lal oluyor. 

Kırlardır, bürolarda, fabrik.aı 
larda ol•uo fakırlık, ağar İf J ıpon· 
)ar için f mdiki dcıvrtnin h~ruıi 
ortalt ettıji bır bisae ve memlelr.e 
tin umumi bır mauarall ribidir. 

Silınıda nl'brinin ıol sahilinde 
,,ı...en bio r üfuı.lu bir t• hır olan 
« M.ılt<'iima Vard » ta Japon tica 
retıııe nıabsoa olan baza eua fab 
ri~ alarda dtiil evinde ioaoılmaz 

bir fiyata yııpıhr. Sermayedar it 
lrnnıtnıiş maddtyi verir, çalı~ua 
taı .z na nezaret eder, biten mah 

temellült eyler. Nehrin kenarında 
olan •tbir d1ıın:a •u basma tebli· 
k esirse ınaroı.dur; •ok.aklan balçılı.lı 
bir ~amurla k'p 1 ıdır. • Gayet temiz takat fakirane ay• 

dınlatılmıı bir tek odada 
ailtnin bü ün tfredı bir daire tt1 
kil edtcrk surette 7ne otuımu1 
ol< u~luı balie çıh,ırlar. Bı 1 ıl• 
lder Uiıt Cı)DLO~ktar, buaları bı 

• . Çeviren: Mecdi Enön~• 
- Mıikemaıel olda J.:>tj •• dedi. Şiındl tmyorda ••• Fııbt mh:ıyrıt bütün ümıtleri· birdenbire tctbaocasıoı dojnlttu. Fakat 

kendiıini luıluvrak b•ilayı.lam. Hiddetin• min bırdeobire yıluldttaoı hıısettım. gözlerinde hafif bir korku belirdi ı 
den tır tir titrer bir halde onların emret· Merdivenlerde ayak eesleri i~itın ş 1 im, - Ne dediniz ? 
tiii tarafa dotra ilerledim. ( Dıva oldu· Çolc müteyalckı:z ayalt •etlerıydi ama, bun· - Eter ateş eder•eniz tam cm ç·ft 
;ona ltavvetle tabmio ettiiim ) benden lartn Pııaroya ait oldaj'ona anlamamak göı Öııünde bır cinayet i~lemiş olacakll· 
yüzilnD taklay.a J ,,j beni luılunak bııi· foıtZla 1afdalhk olurdu ... Gü•üllü daha çok nız. Booun da cez:aıunın idam oldutunu 
ladı ve ar:ıımı tıkadı ı yaklatta. Ve nihayet biı doı bıre durdu. benden lli bilirsiniz. Etrafınız bir aaat 

Nıhayet Ryland tekrar koDUfmai• Karanlıkta ileri doğra başını uzatan Pua · tenberi Sıtotland Y ard adamlan tarafın. 
baıladı. Fakat bo ıefor ıui 

0 
kadar 

10
• roııa" yilziloO ıôrdüm. dan çevralmif bulunmaktadır. Bu ıtfer bO· 

iok ve debtet verici ıdi ki adeti bqka· Rıland, •· eUer yukan " diye bafır• yük bir fiyasko yaptınız, Bay Abe Ryland ... 
ıı zaoaettim : ırlı:tn memnuniyet vo aıabiyetten diıterlni Ba ıözleri ıöyliyerek Puaro acaip bir 

- itte boruı ikinizia ıaeıan olacak. a-ıcırdattırını doydum. Akabinde Oiv~'in 11hk çaldı. Ve birdenbire mahzenin içi 
Dörtlrrin itine fazla bamunaza ıoktanuz.. cıe Puaronuo arkasında belırdiiini gör- polislerle dolu. Derhal Ryland ile uıai'•· 
Herhalde aııı: toprak çökmeainin ne oldu· dilm. Amerikalı alaycı bir tavırla : nıo eUorinden ıilib.ları alandı. Pııaro po• 
iu01 bilırainiı. Bu mahzende baudaıı iki - Sızinle tanıtm•ş olmak.la babtiya• liılorio ıefıae bir şeyler ıöyledikten ıon 
aene evvel böyle bir çöküntO 0J11aıta. rım Môıyö Puaro 1 dedl. ra o zacaana kadar çözülmüf olduium 
Ba rece de bir ıkinciıiae aiz ıahlt ola· Puaro'nun soiıı1tkanhlıitna hayret ot- için koluma ririp merdivenlere doira çek 
cak11nız. Her t•Y ihzar edilaıiı boluna· tim. Sır an bıle ırkilaıtdıiioi, karanlıkta ti. Temuı havaya kavuştutumuz zamıa 
yor-. Falr.at arlr.adırtınıza ne oldu... Bizi etrafa mütomadıyen fÖlfc:Zdirdijini ıöril bütün kuvvetile boynoına aarlldı ı 
neden bu kadar bekletiyor ? yorduım. Nıhıyet : - Nıbayet sizi aapaaaj'lam karııaıda 

Birdenbire t6ylerimin dilr.eo diken ol· - Arkadaş1m nerede ? diye ıorda. sörüyorum. Dedi Çok eDr.el bir iş başar· 
dufunu hiııdtim. Belki birkaç dair.ika Rtland rülerek cevap verdi ı dık. Fakat ıizin hayatınızı tehlikeye koy: 
IODra Puıo da aynı tazaia düıecekti r - Burada. İkiDiıtde lnzni• dtııtüoill. muı olduiom için kendi kendimi ÇOl mu· 

Halboki onuı haberdar •tmek lçia elimde Döı tler'io tuzaiaoa l. abeze etbm. 
biç bir Yatıta yokta •.• Yalnu; bu macera• - Tozara mı dilftOk ? - Ben kendimi fovkafide iyi bit1e· 
ya ıQrOldenmet• beni yala11 ba4ıma ter• - Nattl ? HiJi bouuo farkına var· dlyorom •• dive cevap verdim- Yaınn bi · 
kedıp keadiılnin Londrada kalm11 ol111a11 madınıa mı ? ru ıatırm ştım... Oı:molt, tozatuı far~ına 
ihtimalini dG,6umek bira& içime feraklık Paaro h:ç lıtifini . bosmadı r Yardıoız ha ? 
veriynrda ..• Erer relmet• karar vermif Evtt ... Hakikaten bir tuzak mevzuu. - Fark Dl varmak mı dediniz? Ben 
oJta)dı ıimdiye kadar reJmit olardu •l· babı •• Fakat yalnız bir rokta hatada edi· ıateıJ bunu bekliyordum. Akıi halde ıizi 
bette di)• dltliolyordam. Her reçtD da· yonanua, Môı)Ö •.• TaPia dGıeol•ra,ka· buraya yııpıyalnı& .. elmeniH mQsaad• 
klka da be l•WW ltlr perp 4alla wt- dlfıala bu dıtll, fakat ıiniaiıı:. RylaDd ıder miydim ? SllriD Aht• adı oaaa, k.17•• 

fetinize aldanacaklanna biran bile inan· 
mamıştım. 

- Fakat bana bundan hiç babıet· 
memi~tiniz 1 

- Birçok defalar ıöylemek ftraatını 
bulduğum gibi ıiz o kadar dürüst ve o 
kadar iyi bir karekter sahibisiniz ki ken· 
diniz aldanmadan baıkaııoı aldatmeia 
kalkıımanıza i11Un yoktur. Tabii onlar 
daha baılabfıçta kim oldoiuoazu anla· 
mıtlardı, Ve ben de her rüo onlar10 bir 
teıebbil•• reçmelerini beklemete koyul· 
moştuaı. Ve bunların erreç bir it yapma· 
ia k.alkıfacaklarıoı riyazi bir katiyetle 
tahmin etmif bulonD)'Ordom. Onlar, beni 
yakalamak için sizi bir yem olarak kal· 
lanmak iatedtler. O kız vasıtaaile ıi.zi ha. 
rekete ıetirdiler... A... Sabi, ınraıı relmiı· 
lıten sorayım ... O kızın aaçlan kırmızı 

mıdır ? Bu mesele pıikolojık bakımdan 
çok mühimdir. 

- Eier Bayan Morten'don bahıet
mek istiyorsanız saçları bakar renriode
dir- fakat-

- Oolar hakikaten çok tpataat, in • 
aanlar olur 1 S zin karekterinizi iyice tah. 
lil etmişler .. , O .• Emin olunuz doıtam... 

Bayan Morten de onların c&rQın ortafa• 
dır ... Mektuba size eıı:bere tekrarlayor, 
R fland' ıo biddetlendiilnden bahsediyor, 
ıi.a mek.toba yeoidea JUıyo11uıos, kafa 
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.Yarınki dünyanın ahlik( 
Kimi iktis:ıtçıya ıöre nblik buhranının temeli, ikfüat 

Yazan buhranıdır ; kimi tıblakçıya göre, aksi : lıttisat bubra· 
Peraml nınıo temeli ahlik b1ıbranıdır. Bencil ( eroiıte ) ab· 

liluo d ibini kazıyınız, altından f .ırtçi iktisat çıkar; ya• 
..._• A F A bot, fertçi iktıaadın dibioi .ka:ı:ıyınıı, altından bencil 

~k çıkar. ·ı_· 1 k d • b' le t • d 
B b T ~' i 1'1 üç gün evve o o ugum ır ms a eaın e, za• 

ar an op . _ _ • • ı 
~ . 'ı butuo rub sars ıntılıırıaı ablak. buhraoıoa bar ıyor ve 
~mızııı g eçtr , _ . . • • 
p.._ · ı '..llDden oocek ı yıllarda Fransız ede..,ıyatmm ba1tırı çır 

:oıoıanın yenı ıncr 
l~rı hdırlatıyordt · Nurlu dottumuo bekledıği ablak, toploluğan ıell· 
111ıı.. • • b fe·d~ kendi keyfine, mahoa, canıoa luyma11nı alışkınlık 
_ i!ll 1çıo er • 
l\.e ıokan fedak)rhk ve kahramanlık ahlakıdır. 

Ba konudaki .,çok yazılarımı hulha edersem ülküdaşım Burhan 
\ralttan farkllZ dlişfüıdtiğüm 2örillecek. 

Şöyle ki : . 
Bencil ahli"la ı.rtçı ileti.at ve Tanrısız kaldı(ı içiıı altına tapan 

~a arasında lrarfık lı te•ir münıı~ebetleri vardır. Hangisinin ilk ıebep 
~iunu dü~üna:ıek ııeticl'lyi değiştirmez • G• çeıı savaştan ıonra milli 
«}.mlerioi yapan$ ,ıe~1ekdlerin hep •İ anlamışla ·dır ki, Tanrısız kal
"'ı ' i.sio .ltına tap,O dunyanın bencil ııh lilc ıoı ve fertç i h tisadıoı yık· 
\ yerioo buso•i ıeıı faat ve keyifl•ri ammenin selameti aşlana feda 
\en bir ~illet ah~kı, bir topluluk düzeni kurmak şart olmnıtar. Al-
t babası Fransa, bt0~ ç~\ı: reç anlndıj'ı için çok erken anlıyan kom· 
\na yenildi. Fakal şımdı zene-in ve olgun bir şuara hia vuzuh içinde 
~ idrik: etmiş buJtntıyor. 
Bencil ahlik yeriP"ı t~~ln!uğnn selameti a~kına kendine kıyma irad~
reo miUi ah 1ilc; f~rtç~ ıktı ıı t yerine, a~ırı scsyalizmin Mediii kadar 
ıitaıekıiıin, mülk 1Y'.tı. ortadan kaidırmııden, onu milli menfaatin 

~ne veren meııılGJıelçı ık tı5ııt; al tın yerine, eıne~; tefeci yerine, bay 
\ı; ıııifte yerine, arı•; :zıınpıırıı , ayva~, kumarbaz yerine, kahraman. 

Kemale ve Allıbıl c;ıhn yolbudnr, imcnca 1. 

• Hitlerin 
son kararı 

YAZAN 
Alınaoyadıı, bü
tün dünyanın 
dikkıı t ini uyan. 

ttecmeddln dırao bir drii 

SADAK şiklik olda: Dev 

ltt Reiıı Hitıer ordu ba~kumandzın
~tını da üzerine aldı. 

Ba deiiııltlıii babe.r . ve~e_n 
lebliide de tÖ}lendiii gıbı, c u 
tGo kavvetlerio bir elde toplanma
lııt ve harp bazırlıklarının yapılma
lı için, keodiıiode ayrıca lıu ıılere 
«tab•i bir istidat» ıören, ~ e eme 
,!Dliyeti..)ük ~ekjıti)en» Hıi~r. 
barphn önce zaten Baı~uaıandan 
olmntta. 

Fakat, bu defa, kara orduları 
Baıkamarıdaoı Mareııl von Brao 
çiçi vazıfeıindeo ayırarak non ye 
ine ıeçiyor. 
t Detııildik oldukça ehunmiyet 

bdıt. Bir Devlet reiıinin, millt kav· 
vetleri temsil etmek bakımındın 
nazari olarak Bat~ umandaolığı Oze· 
rine alma11 faydalı olabilir. Fakat, 
kara orauları kumandanlıiı gıj:)i 
yüktek ilme ve u:ıun tecrübeye da· 
yanan aor bir ibt sı s i~inin ei'ır 
meaoliyetıni - bö)le bir z~mıında 
- yüklenmek, )& ı:ı.üstesna bir ce 
ıaret, yahut çelr.ıni ,mez bir zaruret 
.. eri olabihr. 

Babttlti&imiz teblii, Fübrerin 
corduoun barekttluı ve ııl ahlııo· 
IDlll üzeriııde en büyük temı yı p 
tıiınr, ve bu uhada veııltbılecck 

bOtüon ebemmıyetlı kararları şahsen 
aldığını» bildıı mek ıuretıle, harbi 
barilne kadar esasen Hitleı io ida 

re ettiiioi anlatmak ve harbin şim 
diden ıonraki yürütüm ve güdümü 
bakımından deıışılr.hk olm ıyacaj'ı 

bi11ini vumek iıtiyor. Fıık&t, ne 
de olsa, büyük bir harbio en zor 
anında, kara orduları kumandanının 
dejişmuinde herkea birçok ıebep· 
ler 1ezmeye calııacaktır. 

na ıebepler r.ıe olabilir? 
lıter yolunda ıittikçe ortaklar 

ra11nda ayrılık olmamaaı iabıi sa· 
ıbraa, Almanyadaki kumanda de
ifiminin Hbebi ROi baı bınin iyi 

aeticeler vermeditınde aramak il 

•• ıeiir. 
Heıapların ve tahminlerin yan 

ıt çıkmaaı, k>t ıelmeden önce 

oıkovanıo bile alınamaması, inıan 
a çok ziyan venlmeai, oıbayet, 

llUln ceı.hede rerileı. melc aoron• 
a kabnmaıı ıibı vaıiyetler Hıtıerte 

a orduları Bı~kumındanı ara · 
ında aöıüf ayrılıiı o<ıioın:.uı ola 
aktır. 

Tufl•iefklr'dan 

orduya neşr.ett iğ-ı ıon b~y•nname, 
bıı haı bin L:arıı r meıuliy,.tioi kea 
di Ü7.er iııe almalı.tan çtkic mediiini 
ve şimdi de harbe d~vım meı-uJj, 
yetini yülı.londiiioi açıkça ,gösteri· 
yor. 

Hatti, Hitler ordcJyo beyanoa 
meıiode « loı birdenbıro ıeldiii 
için, şuktalı.i ord•lara yeni mevzi 
ı.,re yule~ıiroıekıt Jiz.ım oldaj'arıu 
ıöylcmr k ıuretale ce phenio ba) lı 
geri ç ı: kilec .. iini haber vermek iı· 
tiyor, «hşkıl edilecek yeni ordu 
lar ve orduya veıilecek daha iyi, 
yeni sılih laıJa » ilkbaharda düşma 
nı tamamen yok edtctğıni teıı.rar 
vaad edıyor. 

Bu aô.ıler, kııır kalmıı muaz
zam bir tıarelı.otten AOora l'•lecek 
baharda yeni bir ordaaan, ,. .... ; tiüi 

c"pbedQ, yeni bir taarru:r.a geçe 
ceii hi11ini u ~andnmaktadır. 

Alman ordolımnıo tı aıyada ui
radıldarı kış zorlukları ortaamda, 
ve Alman mılldinden kıthk riye 
cek toplanmuı kararından bırlı.ıç 
gün ıoora haber verilen bu deii 
şildik, ha aıünaaebotle neıredıloo 
toblıj ve beyanoamenin J17.lhf 
şe .. lı, Japon ha b nin Almanya le 
bınde ytni bir eafha açt j-ını ıöy· 

!emeğe Hızum ıörülme11, ve ordu· 
dan csonıuz kahramanlıkla ve en 
ağır fcdakirlıkla» kazandıiı yerle
ri «ıikbahara kadar muhafaza ve mu· 
dAfaa etmesinı> tıtemelt mecburi 
yeti, Ahoırnycınıo duruma bakltıoda 
turliı tof•iıluo )Ol açacak mev&U· 
lar ele v.:riıor. 

üugün ı çın bu hidiııedtn çıka 
rılacak tek cıo;ru netice ıadur: 
Rus harbıne kınar veren, fakat 
ılk tııbminlerinde yanılaııı, dodijıni 
bu •"fer yı pamamıf olao Hıtler, 
bcrıeye ve her keao raj-men bu ka 
raunda ısur eaiyor, billOn meın· 

l ıyetleri )iildeoerek Ruıya bart,ioe 
devam tdt ccğıni AJaıan milJe 
tıae ve orduıuna bildırıyor. 

Muvaffak olabilecek mi? Bunu 
ancak ıaman ıöstuect ktir. 

1 Akıaaı'dan J 

Dünyada neler 
oluyor? 

( Baıtarah ikincide ) 

Bir sinema mecmua11 mabarri·. 
ri birçok yıldızlara baıvurarakı 
cBir elbise 1aptırdıjıoız zaman 
k(. canızm fikrinı ıorar mı11oıı?> 
Diye ,ormuıtur. Bu ıuale ıu cevap· 
lar verilmittir ı 

Claudette Colbert: Yeni bir 
tuvalet yaptırınca daima erkekle· 
rin fılı.rini ıorarım. Fakat ıöylodik· 
lerine kulak a.mam. Çüok.ü erkek· 
ler kadın tovalctiodeo anlamazlar. 
Buna raimen iz:ıetinefıalerini ok· 
şamak lazımdır. 

IUGON 

ANfiULOPtDi HARİCİ HABERL.ER 

Bingazl 
Blrırazi, Libyaoın belli başlı 

limanlarından biriıidir. E<ıki adı 
Eub,.sperides veya HesptrUeı·Bere 
nice idi. 

Nüfa•a 1921 de yapılan bir 
sayıma ıöre 32 600 kiıi idi. Bun· 
lardan, aalcerler hariç olmak üze• 
re 5 bin kiıi<1i ltalyandır. Baraaı 
Sidre körf eıi ile t11ıla batak ara
ziıi arasında ince bir bölredir. 

Modern binaları oldoio rıbi Ol . 

kido:ı kalma iki birkale harabesi de 
vardır. 

Buradaki liman, ancık ıu ke. 
ıimi kı•a gemileri almıia elveriıli 
dir. Fakat bu limanın r~lıştirilme. 
ıi için 500 bio İngiliz liraııodao 
fazla para harcsnmıştır. 

Buranın ha~pten önce başlıca 
ibracab arp, idi. Fıldişi. tavus tli · 
yü gibi Qrünler kervanlarla Sudan 
dao buraya retirilir, boradan ge• 
milere yüklenirdi. Sonradan Bır>g" 
zi Vadai've en yalcın mo1afede bu 
luıı!Dalcla beraber. ibracııt ü rüoleri 
Hartu (O, a srö :ıderılcaektedir. 

Bırıg-aıi ve civar olan ıııbill .. r· 
de ıünıer çıkaralar. Liman El Abı 
ar yolıı ile şimal dojuıandaki El 
m•rr'e ,,e ceoup <fotuaundakl So· 
bik'e de\niryola ile b•ilıdır. 

Sirenavka Y onanlılırı tarafın• 
dın kurulup Heıperideı adı veri 
len bu ş•brıo adı 90nradan Batlam 
yoı tarafından karı•ının adından 

Ötürü Benice diye adlandırılm ış 
tı. 

E4lti harabelerden bir k.rımı 
şimdı kamlar altınrla kalmııt•r. Bir 
zaman bu alan mllnbit yerlerdi • 

O ıdao sonra aldıi'ı Binrazi 
iımi enla4ıldıtı &'ibi arapça bir 
iaim<ii ... 

Bü ü' Liby" gibi Binguide 1912 
yılına kad ~r O manh imparato•la 
guoun elinde kalmıf, o tarıhte ltal 
yanlar tarafından ifıal ulunmııı 
tnr. 
G• çen aene\d taarruı harekltında 
Bingaıioin Britanya kovvetlHi •ua 

f ıodan ,.) ndıiı, ondan ıonra boşıltıl 
d • ğ'ı okorbrım ızın batırmdadır. 

ıip biçimli, küçGk. f•pkalar l'iyen 
kadınları tenlr.id ederler. Fakat 
yem~ie daima böyl•lerlui çaiırırlar. 

Bub"ra Stanvyck: Erkelıltre 
boı ıörünnıe.< için gıyinirim. Fakat 
onların betenmeleri için nuıl ri 
ylnmek lizım l'•ldijial ben daba 
iyi blı.rım. 

Madelelae Carrol: Erkeklerin 
•w••tert ,...,. r~ ...,... ..it 
boılarana tiden bir sevkten, wıyı 
nitimizle alay •tmolerinden m,. h 
ram bırakırız. Ba zevke neye mini 
olahm?J.. 

' 

Manilllda 
harp 

kızıştı 
Amerikan Uzak 
doğu Başkuman
d a n ı kıtalarının 
başına geçti 

RUZVELTiN 
ORDUYA 
MESAJI 

"Vezlfelerlnlzl J•P•· 
calını ca mllletln tam 

bir inanı vardır. 11 

Manilli 25 (a.a.) - 8&11Laman· 
dan Mak Artar dihmaa tehdidi 
üzerine kıtalarının ba,ına ~ geç • 
miştir. Cepheye kuvvetli xırbh 

takviyeler rönderilmiştir. ş:malde 
L;nıaye" körfeıi bölgeıiode ve 
cenup doinda Antimoan bölru:n. 
de Ç'>lt tidd•tli çarpıtmalar oluyor. 
Bo iki noktada aayıca ç.,k az olaa 
Amerikan lutalan dilımana kartı 
milkeınmol bir ıo•ette clö "üıOyor. 

V aşinrton 25 ( a.a. ) - Ame
rikan dooanma11nın yeni başka 

manJanı Amiral Kinr demiştir ki: 
c - Bizi ufore i'Ötürecelt 

yol ozon ve ıarptır. O ıha çok 
tayyare ve daha çok l'emiye ibti. 

,acınnz vardır. Ve hanların ıüratle 
temini liaımdır. 

Boalar hazır olunca varmak 
ııratt bize relecelttlr. Zorluklara 
yenecetiz ve neticede muzaffer 
olacafız » 

Vaıington ?.5 (a. a.) -R·n:velt 
Amerika ordularına aıatıdald me
ıajı röndermiıtirı 

c Karıılaıtıiımız ba aanıta 
hepinizin vazifelerinizi kahramAoca 
yapacaiıo1za milletin tam bir ioanı 
vardır. N Jel dolayııiyle rr.çen yıl· 

larda bıJ iiiim hayranlık ve muhab· 
bete ba yıl min"etdarlıiımı kat
mak lıterim. Ôoüınüıdeki ıene 
içiade ıer k.11vvetJeriai yeoecejinl. 
u itimadım vardır, ,, 

..,.. ...... ff: ~~) - .... ...-ı; 
ye naarhtının teblit"ı 

011,ıaaa Luzoıı a-f••ınrla Aoti
moan civarına bOyOk kuvvetler 
çıltarmıttır. 811 kıtalar 40 vapurla 

Bu 1 retirilm•ttl. 
~ece Nöbetci eczane L nrayen körfezi bölreıiade 
--H-8-1-k-e_c_z_a_n_e_s_I_~ ıiddetu mabaıebel•r devam ediyor. 

Burada dOımanın baskı11 f .ızladır. 
( Tarsuı kllpmnda ) Dihman bıva kavv11tleri M"ıilll 

Müşterek plan . 
hazırlanıyor 

lng\llz, Amerikan 

ve Holl enda ••· 

ke,f mUteh•••••· 
lart Slngepur'da 

toplandı 

Va,inrton 25 ( a. a.) - Va· 
şit'~tondaki görüşmelerin 91AJ 

hedt fi, mihvere karıı a•ker1 kav 
vetlorin tanzimi ve miitt• f ık mil
leti ,,in yeni harp aıuUerınin ica 
bına röre huırlınma11 meaeleti 
teıldl ediyor. Gö,üşmel .. rde ha· 
reketler içi11 bqlıca 4 bölıe göı 
öoün-ı ahnmııtır. 

Motaliyot meaeleleri naıik 
bir bal almıstır. Baoanla beraber 
bn meseleler halleJilemiyecelı 
,eyler d•iildir. u ... 11 Sinrapar 
da l •riliz. Amerikan ve H •ilanda 
aakeri mütebauı•latı toplanmıfbr. 

8'1alar mDtt" rek bir plia hasır· 
lamai'a çal ı,ıyor. 

P.t1ifikte İf birliii d"h• 11lu 
ve vapalacak ı ıyretlet 1918 de. 
kinden daha fazla olt11alıdır. Eter 
milletler harp ıabneıioin b0t6n 
dilayayı kapladıiı fikrine alıt 
mazlaraa harbi idare eden tefler 
karıılar1na çıkan meseleleri bal 
lo11d .. mezler. , 
t•hir ve limanı üzerine bir çok 
altın) tr yapıaııtır. 

Vaı nrton 2S (a,a.) - Teblii: 
J ıponlar Lozon adaaında Ma 

zoo ve Maaarda lö relerine ye· 
nlıien aıker çıkarmııtır. Manili& 
bölgeıinde dOşuanın kara ve bava 
fıtalıyeti tiddetle devam ediyor. 
HukOmet daireleri ve aakert kav 
vetler Manillldan çekil•cek ve bu· 
raaı açık ıebir illa edilecektir. 

Otta va 25 (a. a.) - Teblitı 
Düıınan Hooı • Konrda ''d

detli bombardımanlarla biri kte 
yapt•iı araıız hücamlarına devam 
ediyor. Dün rece kaybedilen b.zı 

yerleri ba Nbab l'erİ aldık. Ada 
nıo umaıal daraıaaoda deiitildik 
olmamıtt•r. D.ııman rerilerıade ve 
Ksatoa iıtikametinde Ç n baıluıı 
artmıştır. 

H<>q K~n• 2S (-.L) - l ı 

26 Birlneika1111n Culfta 

TUrlıl:r Radyodiflbyoa poatalan. 
'1'irldye radyoıa, ADk&ra radyoau 

7 30 Proıraaa, ve memleket 
uat ayarı. 

7 33 Mnıik H f f puçalar pl. 
7.45 Ajanı bab~rleri 
8,00 Müıilu Senfonik parçılar 

(Pl.) 
8 15 Evin uati. 

8 30/ 
8. 45 Müıik: prorramının aon 

kıamı (Pi) 
12 Jı) Proıram, we memleket 

aaat avarı. 
12,31 Müzik: Ş ırkı ve Türkü· 

ler. 
12 45 Ajanı haberlerL 
18,03 Müıık: Ş ı rltı ve türkü· 

ler prnıramıoın devamı. 

1330/ 
14,00 Müzik: Karışık proır•• 

( PL) 
18.00 Proıram, ve memleket 

aaat ayarı. 
13 00 Mibik: FHıl heyeti. 
18,40 Müıiıt: D•ns müzıfi (p1) 

(pl) 

19,00 Konoş111a (lktitat aa•t ). 
19 ıs Mibik : OJa MJıikiai . 
19,30 Memleket aaat ayar1, •• 

alanı haberl,.,ri. 
19.45 Müzik: KlaıHt Ti"lt mll-

aiji pror·•ını ş .f: M .. ıud Cemil. 
20 15 RırilfO ır ,zeto•ı. 
20,45 Milzılı.: o.vaa, kOf'lll ve 

tilrkülor 
21,00 Z·raat takvimi. 
21 ıo T-.111 .. 1. 
22 00 M izik : R •dvo S loo 

Orkeatruı. ( Violo İll Necip At 
kın.) 

1 . V altb,.r: E-ıtermeuo 
2 • 5$1• b ı t Romanc• Saaı 

parolea, 
3 . Tıchı:kovakyı 'Cbıoıon 

Triıte, 
4 • Nacci: M ,~, 
5 • R. Scolz: V ~aııa rece· 

leyin ı \zetdır · 
6 N nclt: R' a ıotilt U ıer 

tllr. 
22 30 Memleket aaat avan ve 

~jaaı Haberleru Zıraat, Eıbaıa -
Tahvilit: 

Kambiyo - Nııkat boruaı 
(Fiyat). 

22 45 Milzik: Rıdvo S ı lon <tr• 
' keıtraaı p,.o.,ram nın d .. vamı. 

7 . M1ndeluobo: Yurda di· 
nBı (Uvertür). 

22.SS/ 
. 23 00 Y arıakl Proır•• ve ka· 
oan1s 

,111. kavvetleri mnbim J •pon mew -

•ilerini ele ~e9ircaİftir. Jıponlar 1T1J.. li: V İ :\J 1 
ad"oın dota kısmını İfral ••mittir _ 
Burada miloferid mukavemet hare- 26 Birincilul11ıın 1941 
ketleri devam ediyor. CU\tı\ 

Vatinrton 25 ( a a.) - V eyk J Yıtıt94t • AYıt, Gaıa: '60 Kuı• •9 

deniz eriyle koraaaa ada dört rün Hicri 1560- Zilhicce 7 
ada11 ltavbodilmiıtir. 200 kad11r 

1 

Rumi 1357· Blrlaclkbua 1-

devarımı•tar. '---------------

1

·1 =ı ======~e======x~ıı========~~~~. 
BUyUk HikAya] UZÇu erinde il 

• YAZ4N: Don Kameron Şef er=• 
-4 H. onüz ortahıt ıyıce kararmadao fll avak· 

ı•• b L- L b 1 I llna f8Ç fOr, bil tÜ 1 kQ IVetılO iterek lı.Öp1deFO 
Havanın iyll .. tiji ilk rOnOn aabıbında. Billi - ama ır uu ınız o e Eter aya ki · • 1 

1 • • ı b ti d L - mw. acık oibi iae yarın ·hem bı'ra• daabrıamhıarfııfloe- yardım ediyordu. Açlık her ikiıini de muıt•• kendi kızaiının ip erıoı laf amca ı a ı; .. o· -r • • • 

l b. · - • mıı olar, b~m de 'L'iyeceL bı'r atız L .
1
• rtp ediyordu Bilbaa •a daha çok çalışan 8ılli peldero koadileri için ka an ır parça yıye-c•rı ı .. e11.11 1,. 1 ı d . S k ı · · · h t Billi komiser maavı·nı"nı'n ayaLJarı-ı ıer·,. bı'r n o yiyec,,te daha çok ıbtiıacı var. kızaia yer •ıtir ı. a at po 11 ıç•n ra a ve 11 • ... 

cak bir yatak y11parak kalın kürkler• bllrGn· muayeneden ıonra: - Biıli aen de bir PY yemiyor muan? 
müı ve ayakları Bıllınin 1ıh<ı1aa mab101 yOu - .Deriler patlamıı, d"di, bn h•vırh bir - Ben biraz evvel yedua. 
dö~ei'ine aarılmıf olan polııi yatai na korken: allmettır. Z9 birler ba p.ıtlayan yerlerdeo dı a · - Yolan •Öılilyouan 8iıJı, bituoe el \tile 

L L rıya akacak. 1 ıllrmedin, Billi, komlaer maavinioi yata;ına &Or•en, 
- Aman, dedi, rovelverinizi unuttunuz.. K·•mlıer muavini kananonan t' li l 

b. f •mıa o an 
Ba vazifeşinas bir memura yak • ıır mı? ır üoü >rına riymit •e daiına v ·ı . . 

Komiıer muawinı kızardı H anlıtılma:ı bir cıtıoa dair yemin etmitti y :z~ eıbıoı yap~. 
. • mııı er va kıt 

takım ıözler mırıldandı. yemklndır, faka! bu adam, bu katıl k.eodiıine 
_ Belki bir giio üzerime ateı etmek için tıp ı bır Ç:>cura bakar g bi bakıyorda. 

rovelveriniıc li:ıım olar. Alınız bana. Ba adam kendisinin y&1amaııaa çahtıyor 
Ko111iaer mııaviı.i: •• attıtı h~r adımda atılacırı duaiacına bl· 
- Hıyır, dedi, ıiıi öldOrmek illemem. Va· raz daha yaklaııyordu. 

ıifem, ıizi hayatta olarak kanonun pençeaioe - N.>rd Staıyonona yaldatınca ibtimalkl 
tealim daı•ktir. köpekler yalnızca doomaı athirden reçip beni 

Her biri alh köpekten ibaret olan iki ko· oraya götürebılirler. 

ıam tak.mr, çözülür ~öıülmea biribirinin bota• - Oraya varıncıya kadar k6pelder çoktu 
ıına ıarılacalt kadar vabıi yabancı idiler. 6lm84 olar. 

- Biz, tlmat adımları sç\•i• alışlcınız. 
- Sız. bhseoize düıeo yıyece;ın,zı de bı• 

na veriyo,.unaz. 

- Sııio ayaklarınız baata ... 
- Kendım ien ıtrenıyoıam 8 lli, keşke 

ayaklarıcaı kaybet.ey llm. .. 
Bılli rtıldü: 

- Hor ııye razıyım, fakat ayaklarımJan 
Yaa l'~Çemem ... 

Onların aayeıind 9dir ki elinizden bıualara 
kadar kıça '>ildım. 

F akıt eski bir avcı olan Billi ba •Gtklll8 
de halletmenin kolayını balda. 

••• 
- Artılt borada açıktan beraber ölectiis. 
Billi cevap verdiı 

- Dotra artık takıim edecek bir ı•J kal· 
aadı. Sazan eeıile kamanda ederek, buan da 

müthiş kırbacının ıırımı ile köpeklerin aılala · 
rına ıopaıile kavracılara nrarak onlara biri· 
biri~• alıftırdı. Sonra bir •iıca bıih olan kı · 
zajı eaaaen çöz6l•lf olclatıındu hareket ifa· 
reli verdi. Ve on tkl köpetin bamleaıle etraf. 
larında kar tozandao kaıuralar yaratan kızak 

kaymıia başladı. 
Fakat biru aonra bu hızlı ridlı yavaıladı 

ve akşama dotra ilk rüçlükler bq ıöıterdi; 

Nord Staıyoa denilen yer kllçGk bir ırma. 
tın ke~arında. balan~a iıti katlı abtıp bir bl· 
nadan ıbattltır. Nchır Ozerindt bvadıo, bat· 
lar, ıurada burada aerilmit bir iki ev de bala. 
;•r ne ~lr tek •taç nrdır, ne de bir tepe .•• 

• bem eyaz maoıaranın yekneaak ölOlOta il 
biç bir ıey bozmaz. D 

Köpekler biraz yav•t,• :lalar rol biraz rD~ 
letti, afaklarda bit bir ıay yolı.l 

Komiıer maavioi ıorda: 

- Anlat bana Balli, ona naal öldOrdüa? 

- Blr kaza olda. Fakat h:ç kimıe zavallı 
B;lliye inanmak iıtemlyor. Sıa kanan adamları 
:ralnıa bir ı•J bili1'8iniz, ipleri 1atlamak ve ya
kalad iınt• ada•• aaııaak ... 

Buı yabancı kayna k.ların ilk 
f!ndeaberi ileri ıüroülr.leri gibi 
111ya uferine, ordunun colamaz• 
llfünceaine raimen Partj_nin kara. 

ve HiUerin emrile mi başlandı? 
ar•ıal von Bratçiç, bu iıin çık· 

as oldataoa mı ınanıyor, yoksa 
itler, laarbin iyi idare edilmediii 

Olivia de Havillaod: Erkekler 
çolc aıabafazakirdu lar. Onları dio. 
lemişolsaydık daima ayoi biçim el
bise ıle gezmekliiimiz lazım relirdi 
Halt uki biz dt ğişi~liıe bayılırız. 

ol f .,nalaşmıştı. Kır hem çok, hem de ya111u. 
!aktı. Onun içio Billi 11k ıık !uzaktan inerek 
köpeklerin önünde yürüyüp onlara yol açıaaia 
mecbur oluyorda. 

Gece olmaşta, Billi: 
- Görüyonanuz ya, dedi, yol kolay ahn• 

mıyor, ba ifeceyi açıkta ~eçirec~tiL Fakat 
nmit ed•rim ki yarın daha iyi bar vaılyette 

Arada •ırada, çoi aıak f aıılalarla yalnız· 
lı~tao canı ~ıkılan bir avcı köpeklerini ~opr, 
bıraı havadıa almalıt, zabireıiain nokaanlarını 
tamamlamak lbere bıaraya relir, daha dotraaa 
kolübuiade yalaız bqına bütün kıtı ~·çirer•k 
çıldırmak dereceıioe relen avcılar, kendılerio• 
benzeyen bir inaan 1Dal p,.- IMre baraya 
relırler. 

•.• işte köpeklerinden yarııı ölmOı olaa 
Billiiin kıutı buraya doira yürüyor. 

811 waziyet kırtıaıada benim içio bacakla• 
rımı oaazaıaa v•rap kııç'Daktan b ıka çare 
.rok••· D U"atacından kQ t11l11as iç o aza (lara, 
çok uzaklara rıtmek liıımdı. 

- Bana doj'raya 1Öfle1ialıf 
- Ba lut u•ar awlaıaak llzere bir at 

karmu,tam. Ba at. reri riden C ·niınin ku'ii• 
beaioe yaluodı. Ba adam kötü bir bırııadır. Bütün 
tutıklartmı dohşır, tatulan h1yvanlarımı çtlaırd•. 
Günnn birinde herif ı rüıel bir .... ,. ,...,ır. 
saç tııerinde yakaladım vo avı•• •Ji-'- al4•• 
Bir ka, rlht ~a ark. .. daa .......... .lf!ll'-• 
...................... pı;ldlt. 

kılade ~kür? 
_.Sa aor~alara cevap bulmak 

klııııa ol. da Hit eria Ruı1a 
W..dta ıoma ı61lediii noiaklar, 
~l ... 41JI •le alma11 doJay11i1t 

Alıce Faye: B~n erkekler n 
ta,ıiyeJerİnin aksini yaparım, ıonraı 
c8a elbiuyi ıiıtin zevkinize fÖre 
dıktirdim. Hakikaten ptk güzel 
oJdu» derim. Bo ıöalerimi hıi bi 
rıtl proteıto etm ... 

Caroı. Loıabarclı lrknkr re· 

oluraı • 
- Yolda kifi dereeıde yiyecetiaiı nr 

mı ? 
Billi itirafa •••bar e!dm 
- Afbldı ,,,..,.,......_ 

- Tabancanızı dQ40rmeyiniı efendim. 

Komi•er muavini ıillhıoı dizleri &zerine 
alarak cenp verdi: 

- T •t•ILklr ederim. farkında olmadao 
kir••• y 
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S .a S da ~ ·~Ol : Vatan Kurtaran Arslan - lstiklll "'~-:~:;~~~~~ an 1 nema 1 n ı ~l~~"' • : Gibi Büyük Tarihi FiJ,_..9,1 UDUJ'Jr.>D•• 
ı • . :"'18 9l 

f! Motlna BUAK.~AM srlflfll'fl 1i Alsaray Sinematiı 
ı lki Büyük ve H~yecanlı film birden ı 2,30 Y · 8,30 • 

Bu Aktam 

: - 1 - • ı iki müstesna film birden : 
ı M ı •. Baştan başa Büyük acera ve 
ı d ı G - l b · f • 1 " Dolores D lrlo - Wallecebarry : · 
ı H e Y c c a n l a r l 8 0 u u 2 e 1 r 1 m ı G i b i l lr. i B ü y ü k. Y ı l d ı z ı n Ya r a t t ı k ı .ıs r ı · : 

i GAllJ •· çıErısı 1 Taş yürekli adam 1 
ı 1 ı : ı 1 ı Müthış Hadiseler ve Müthiş Heyecanlarla : 

ı -2- ı Dolu Muazzam Aşk ve ihtiras filmi : 
ı Sergüs şt f:l<nl ri yarat•cısı GEORGE O'='RJEN alo en ı ILA VE TEN : ' : 
ı muvAff .. kiyelli ve en g\;Zcl f,lmi ı : 
i _f C TaksiHagdutları-::::::J j 
ı::::: den ı Büyük Heyecan ve G~ngiter fılmi 1 ! 
J ------------------ i Dikkat: Umnmi istek üzerine son dt/a: ı' •.• 
ı Pl!k gtJkında P~k gak nda ı 

ıı Korku ve dehşet filmleri yaratmakda müs'tesna ıı 'ı Bu Ka d 1 n Ben ,. m d ı·.r 1 

=:= 
bir şahsiyet olan Boris Karloff'un en büyük rakibi 

ı: Bela Lugozi'nin ı /.: Filmi 
ı 1941 ve 1942 11eneleri içia bamladığı bilyillı:. temsili ı Cumartesi gündüz matinasmda gösterilecektir. 1: 

ı 1 1 f: ! :ı Görünmiyeiı Adamın :. 
.LAN • L ............ l..l~JJ! .. A!L.J .... _ ... J Ticaret Ve~aleti İ~ Ticaret İ 

Umum Müdürlüğii·nden; 1 
Türkiye'de yangın, nakliyat, bayat ve kaza sigorta işle- ! Adana Ticaret ve 

Bu Akşam 
Yine E'l Büyük ve M ta7zam Filmler:ndoa Ririai Takdim Ediyor 

fJgiltere !arihinin Kanii ve M"'raldı b ir Devrini Ta1vir Eden 
ve Bınlorco Fırüranın iştira kile F' vkolide bir Tarzda 

YarAt lan Seaonin :lüyük TariM Şaheseri 

Londra~ Kalesi 

YARATANLAR: Vatım Kurtaran Arıılan'ıo uoutulmar. Şıhıiy•ti 

Basil Rathbon ve Borl" Karloff 
H.sftanm Ba Güz.,l Filroiai S,yretmenizi Tavıiye EJeıli· 

11.AVETENı 
Ad~n• - Anlcara - lı•a • b ·ıf - lı:ıair ' de 

18 ncl Cumhurlıet Bayramı 
Dikkat: Loca ve Nıımaralı Koltuklara Gündüzden AldırıbllinJaiı 

• · Telefon ı 212 

Pek Yakında/.. Pek Yokıntla 1 •• 
Tüı k Sazı ve Tü·k Şa•kıla•ile Süsl-nmiş büyük bir fU'k filllli 

Heyecan'ı ve Meraklı bir Aşk Hi•iyesi 

PERi· KIZI -
-

Nilüferle De·mirayın Aşkı 
.~ 

Sanayi Odasından : • riyle nieşğul olmak üzere kanuni hükümler dairesi ıde tescil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 

Sicil ticaretin 85 numa
rnmda kayıtla ( Çukurova 
Pamuk Tarım Satış Koopc
rat ıfteıi Bu lıği ) nde imza 
s elah yetini haiz zevatın se
lahıyet derecelerile bundan 
ev11el muhtel.f tarihlffde 
tanzim etmiş bulundukları 
sirkülerlerin İptal edildiği 
h kkındaki Bırinci Noterlık
ten tasdikli 13 12 1941 tarıh 
ve 9 sayılı sirküler sureti 
aşağ ya ç ı karılmı~t ı r. 

Kr yfıyet ilin o' unur. 1553 

Sirküler sureti 
Su i ülı r t\ o.9 

Yönetim Ku • u'umu7un 23 
• 12-194 l tarıh ve 19 sayılı 
karan mucibince Biri ğimiz 
adına imza atmağa s~lahiyct
li zevatın imza örnekleri ve 
ıelahiyet dereceleri aşağıda 
göster ilmiş tir· 

1- İınza örnekleri 
A · l.:Iare Mt cl.si: 
ômer Biçt r imza 

idare MecFsi Beş1<anı 
Hasan Coşkun imza 

idare Meclisi Asb:J şkanı 
Gııyyur Sanbay imza 

idare Meclisi O yesi 
tiaydar Emiro~lu imza 
Umum Müdür 
B Umum Müdürlük 
Haydar Emiroğlu imza 
Utnum Müdür 
1,,mail Timuçin (x) imza 
Wulıaıebe Mü türü 
C Umum Müdürlük 
H isuü Edirne \X, imza 

Muhasip 
Kem11 l Zaman imza 
fşletme Şefi 

2- Selahiyet dereceleri 
ve imza şartları 

A· Anamukavelenamemi-

zin 32 nci maddesi mucibin· 
ce Umum Müdür ile yoklu· 

ğ'unda vekilile Yönetim kıı· 

rulu 8Jşkan ve Üyelerind"n 
birinin müşterek imzaları 
Bırliği yilken altına sok'ii'r. 

B- Umum Müdür ile di
ğer bütün gruplarda imza 

selihiyetini haiz zevattan her 
hangi birinin müşterek imza

edilerek bugün faaliyet halınde bulunan Anadolu Anonim 
Türk sigorta Şirk~ıi bu kene müracaatla Adana ve bavaUsi 

acentelığine şirket namına yangın, nakliyat, hayat ve kaza 
sigorta işleriyle mt>~gul olmak ve bu işltrdt n doğacak davalar

da, 4~lltüo mahkemelerde müddei, müd Jeaaleyh ve üçüncü 
şahıs sıfa•fariyle hazır bulunmak üzere Çukurova Pamuk 

Tarım Satış Koopentıfleri Birlıği'ni tayin eylediğini bildir
m•ştir . . Ke)'fiyet Sigorta Şirketlerinin teftiı ve murakabesi 

hakkındaki 2S Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine 
muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. lSSI 

ları Birliği Yüken altına so· :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
k • • 
a~ • • 

bdi~~.~:~:.:ü~::~~·~~- i Adana ve Havai isi Sayın Halkına i 
dürlllk B gurubunda· imzaya . i ! 
sellhiyctli zevattan birinitev· : Her Ay Yük•ek ikramiye Dağıtan ı 
kil ettiği takdirde mez.kG.l'. i G • 
zatla C grubunda ikinci de- : HOROZU LU Glteal BÜ Ay Ö8 i 
recede imzaya selibiyetli ve : ADANADA iSABET EDEN EN BÜYÜK : 
bilasında (x) işaretli bulunan : : 
zatın müşterek imzaları Bir4 

: H O O g'"' [ : 
liğimizi Yüken altına koyar. İ lkramigt!gi Yine T ZO Ugiıesi kazanmıştır. ! 

• • 
ç. Umum Müdürlük B ! Zengin olmak isterseniz muilaka 1 

grubundaki imzalar birinci • • 

RADYO . 

Akkümülatörlü ve cereyanlı 
Yeni Modelleri · Geldi -s=~ 

TH.HSt T SEl.LİH,BOS 
Adana : AbBdln paşa cadd<a~i ı'lo-

Te•g. : T ABO Telf. ı 274 
ve C grubundaki imzalar i· : YILBAŞI PiYANGO biletinizi Horo- 'i 
kinci derecede imza sclihi- : zoğlu Gi,esinden Ahnız. ADRES : -------------------"" 

yetioi haizdir. i . ADANA Horo~o61u Piyango Gi,ee1 ! T İŞ BANKASI 
O. Umum Mndürlük B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

grubunda mevcut ve hizala· s . Küçük tasarruf hesapları 
rmda (x) işareti bulunan im· ümerbank Kaysen Bez 1 9 4 2 1 K R A M 1 y E p LA N 1 
zalardan birisile C grubun· K E $ 1 D E L E A 1 1ı' 
daki imzalardan biri Birhğin Fab 1 k nd l ~ rl asi an ı1 ! Sııbat. IMa9ıs,3Alastos.2 lcinciteşrin tariltlerindı~ 
umur ve muamelatında mu· 1 1 1 __,/ __ . 
teber olduAu gibi ortakkoo4 1942 KRAM YELER 11' ' 

F b •k d • t•hd d•ı k 1 Adet 2000 Lirabk - 2000. 
perat·fı mizlc vaki muameli-=- a rı amız a ıs 1 am e 1 ece 3 .. 1000 .. - 3000. 

tımızda da mutebudir. d k • • • •h • d 2 ., 750 ., · 1500. 
işbu Siıkülerimi:r.le bun· O uma IŞÇISIDe l tıyaç Var ır • - - . 

3 500 = ısoo 

dan evvel muhu:lif tarihler

de tanzim etmiş bulunduğu
muz bilcümle sirkülerleri ip

tal eylediğimizi bildırir, key4 

f ıyctin not edilmesini dileriz. 

Saygılarımızla 

Çukurova Pamuk Satış 

Kooperatifleri Birliği 

Dokuma işc..ilerine fabrikaca temin ediltn faidelcr: 
1 - Dokuma i~çileri Kayseriye kadar verdıklcri tren 

ücrttleıini fabrikaya dubullerinde alacaklardır. 
2 - Bir ögün meccani yemek. 
3 - Bir lira aylık ldra5ıle yatac1ktar. ( Tenvir teshin, 

Banyo dahil. ) 

4 - Sır takım meccani iş elbisesi. 

S - 1 'l Otomotik tezgah kull.rnabileo işçiler bu suret
le yevmiyelerini (o) liraya ç karabıleceklcr ye ayrıca yü,ıek 

.. ., 
10 

" 
250 ,, = 2500. 

40 n 100 ,, - 4000. 
50 ,, 50 

" - 2500. 
200 

" 25 .. - 5000. 
200 ., 10 

" == 2000. 

TUrklJe 1, Bankaeına para yat1rma1dl 
nız para blrlktlrml• ve faiz almlf olm•lf ltı 
ram•"d• t•tll"ll!I de •h•"•mle olur•u .. u2. t 

• •• • •• •• •• •• •:• •• •• •• •• •••• randman verenler perim al-tcaklardır. 

•= o pe rato•• r .= l .teklilerin Kayseri Bt'z Fabrikasına gönderilmek üzere 
Sümerbank Adana pamuk Satınalma Bürosuna (Sabık Şioasiler 

Tüm satın alma kom~ 
Baskanllöından : 

Halkevi 
ReisliğinJı 

! Df, Hasan Sadi Sözüfek E ._F_amıbr-ik-•s_ın_•>.mü-ra_c_ •• _ua_r_• •_uz_u-mu-ila_n_o_•u-nu-r._ı_,3_s __ 'J._4_.2_6 ... 2R 

• Fransanın Nansi Tıp • Beyanname 
• Fakültesinden Mezun • 

İ Hernün Hastalarını 13,30 dan itibaren ! Fiat Mürakabe komisyonundan 
• k b J t k • Her müstahsil kendisinin ve ailesi efradının ve ziraata = a U e ffi8 tedif • için kullanacağı işçilt'rinin güode bir kilo hesabiyle yeni 

il Muayenehanesi: Karasoku Terziler Çarıısında No. 97 1 m_ahsule kadar muhtaç olduğu buğdayı ve günde birbuçuk 
•••••••••••••••••••••••••••• kılodan _yalaız büyük baş koşum bayvanlarma ve günde 

- • yarım kılodan kotulmayau büyüle baş hayvanlara yem olarak 

Kayıp av köpeg"' i - arpa ve yulaf alıkoyup üst tarafını otise derhal teslime mcc 4 

Sıra reoltfl, ıe\tiz:. dokuz •>l it 
e e < bir av \ Öp•ği çalınmı~tır. 
Hu up haber verenler memouo edi 
leceltlerdir. 

Bıııüa raıeteıi mürtttiplerlndeo 
Dervif Oııiia 

lmtıyaa Sahibi lı Cult ORAL burdur. 

U. Netrlyat MUdUrll : Ayıakat 

Rlfat YA VEROÔLU 

BuıldılJ Yer ı ( BUGON) 

lhtbaaaı - Adaaa 

Buna riayet etmeyenler hakkında yeni kanunun ıedit 
bükümleıi tatbik edilecektir. Çıfçi vatandaşların k· ndilerine 
Ye milletimize en faydalı olan yolda bjlumttleriyle elclc 
veraıelerıni ö.tütlerim. Seyhu Valııi 

lŞŞf 

1- Kapalı zarf usulu ile 
300 ton saman satın alına· 
caktır. 

1,. Muhammen bedeli 9150 
lira ilk teminatı 731 lira 2S 
kuruştur. 

3- Evsaf ve şırtnamt'Sİ 
hergün komsiyonda görülebi
lir. 

4- Pazarhj'ı 13-1-942 salı 
günü saat 15-30 dadır • 

S- lıteklilerin belli günde 
teklıf mektuplarını pazarlık 
saatından bir saat evvel A
dana askerlik daireıi bina· 
sında bulunan satan alma 
komsiyonunda bulundurmaları 
illn olunur. 

}S.Ş? 

26-12-94 ı Cuma 1 
at 20,30 da Halkevio~ 


