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hın .. rtları idare Ilı 
kararlattırılır. 

kuru•tur :.,) SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDEL;IK GAZETE 

Y •ran kW:bao bayraoiıoın birinci l'Ü· 
ondıır. Menıuplarıoa da bayrama katıl· 
mak imkanım vermek.. iç.in llkkinanan 30, 
31; Sonkinanutı 1 YO 2 rüıılorindo tatil 
yapacak olan l'&zotemiz, yarın inti.$ar 
edecektir. 

\.. 4' 
-

t>01kii fırtınada, Me.rsin limanında . de. 
midi onbi:n ton_luk bir şilep karaya. d~ştü 
Jirr;ok m~vna ve .l~ayık 1 Tasarruf 

bıt-tı, _ parç~landı biınolan 
D 9 d Çukurovada büyük bir fırtına 

L ün saat • d 1 •1 b 1 f 
11 Ş"dd 1 yagıoor ve o u ı e aş ayan ır-

Mer~iıı limanında demirli buluı'ao 10000 tonlnlı: ~ ~ 
bir şilep demir tarayar;\k karaya düşmüştür. ikinci tertip 25 mil 1 t'IDı~t~r •. 1 el yapmamaş, fakat Mersin llma· 

' ıı•ebrı'!,ı_ı:de h a sebep olmuştur. Bir çok mav· v ııayur. zarar . . . .. 
ı k k J 1 rın tesarıyle batmış, bır kısmı 
'111 ay~ _ki a f;,t. parçalanmıştır. -&re turu ene,-

Fırtına kopmazdan önce bnlığa çık.an bir balak· 1 yon lirahk bonoların 
çının boğulmuş olduğu sanıhyor. tamanuna yakın mik ı 

Fırtına bütilıı şiddetile devam tıtnıektedir. tarı sataldı. 

Ulli 'ef 
ı. .,1 (a.a ) ,.. Milli Şef 

ltıAata ,[.. · 0 J 
b Oon saat JS,5 a Devlet 
1 ugt rını ııereflendirmişler 
rva uv;ı " 
'arif Vekili Vüctıl tura(ından 

,,ııını~Ja rdır · 

' ~lmanyanın 

muhtemel 
teşebbüsleri 
lzan : CAViT ORAL 

ADkarA - 24 . 

L.n itler kara orduları ku · 
111 mandıaolıjwı dıı üzerino 
~ Durup dtırurken Hitle~i hu 
lıa hangi amiller sevekettı? B.u 
Uz belli değ'ildir. Ortada bır 

c tahmloler, bir çok rivayetler, 
çok f aı·uiyeler dolaşmaktadır. 
lıi Şark cephesindeki bıı son 

lleme hareketini sebep göster. 

todir. Kim ıi ttıuenn renm 
tijioi kırmamak için • ~areşal 

vbiçi feda ettiiini ilerı ıurme.k· 
ir. Kimisi de ordu ile S A teş· 
b arasındaki ihtillfa mani 01• 
k için böyle bi~. ~urekete li1zum 

rdüj'Unil iddia etmektedir. Kim 
lir belki bu iddialarm hepsi de 
iradur. Bolki de biç birisi baki 

lle ayrun olmıyabilir. Bu mesele 
~cak nmanla öğrenilecektir. Yal 
ıı 12ıahakkak fibi görünen nokta 
iitlerin bu değişiklikle yeoi karar• 

~ d' • 'd'r Çünkü kara ordula· ver ı~ı ı • 
ının da mesuliyetioi üzerine almak 

nlumanu duymak Şark cepht.slnde 

•pılaıış bir hatadan zi~ade! ~eni 
lıın yapdacak çok cüreth ve ıbtımal 
~•ili büyük bir teşebbüsün işareti 
\•hiyetinde ıörilnmektedir. Nite· 
İ11ı Führer orduy:ı. hitap eden be· 

llnnamesinde bu noktaya da temat 
1tlliştir. 
Şimdi öyle anlaşılıyor ki Şark 
tpbeıindeki k1ra kışın şiddeti 

( Devamı ikincide ) 

Urk krlmlnolojl enstl· 
tUsU açıhyor 

Ankara 27 ( a. a.) - Bogün 
•trif vekilinin riyasetinde topla· 
Q bir komisyon Türk Krimioolo 

enıtitünün açılmasma karar 
ıırmi' ye bu eoıtilü$ünUo müdür 
' rınıl ıekreterini seçmiştir. 

1~------------

çc;rçil 
Amerikan nıebusan "e 

ligan toplantısında 

beyanatta 
bulUndu 

• 
"Merhanıetsız 

larp s8natın~an 
~ğreneceklerı -

. ' mız var.,, 
. till 

• o: Geri ahnm••1 çe k 
•• bahahya maıoıac:• 

kllYt.aııı topraklarda 
bedeceOlz» 

r ,..,,, iJ~llnci14' ~ 

Herkes normal ihtiyacı de
recesinde ekmek ala·cak 

Ankara 27 ( a. a. ) - Maliye 
Vekaletiodea tebliğ edilmiştir: 

Amortisman sandığı~a ç•karı· 
lıııı ve hasılatı miili müciaf aa -mas. 
raflarJna karşılık tutulan tasarruf 
booolarının ikioci tertip 25 milyon 
lirahğı da biriocisinde olduğu gi• 
bi fa. kala de raj'bet görorek kısa 
umanda tamamına yakm miktarı 

ıatılmaş ve elde pek az bono hl· 

mış oldağundan kanuni haddin 
tecavüzüne meydan vermiyecek Ekmek istihlikinin 

tahdidi dolayısile 
telaşa mahal yok 

Ankara Ra4yo g.:ızelui Pusrtesi gününden itibaren ekmeiia 
"eııikaya tabi tutulacaj'ına dair ~a:-1 gazete haberleri etrafında allka• 
der makamlardan malOmat istedik. Şuruını katiyetle ıöyleyebiliriz ki, 
bu haber doğru değildir. Filhakika, Milli korunma kanununun mecliJde 

müzakeresi esnasında Ticart't Vekili tarafından yapılan beyanatta. ekmek 
'•tihlikiıUP ta d' edilece~: ,söylenm!ştir. HülUlıııot bu mesel" üıerinde 
ehemmiyetle ve büyük liasııaıiyetle ç11b~makta, yurdClaşları fazla zorlafa 
sokmayacak bir tedbir aramaktadır. Konnlacak tahdid, ekmeklik madde· 
lerinin ihtiyaca kifi o)madıj'mdan değil, mevcut stoklara ihtiyatla kuHao
mak arzus.undandır. Halkıs verilecek okmek, normal!ihityeçlım kar~ılayacak 
miktarda olacaktır. 

Ekmek istihlikinin tahdidi dolayısile telaşa mahal yoktur. Tahdide 
başlanmadan evvel, başlama tarihi ve mikdarlar Halka ilan olunacak, 
herkes normal ihtiyacı derecesinde ekmek alabilecektir. 

Çölde 
şiddetli 
yağmur 

lngiliz kıtalarının 

Heri yUrUyU9U hız•· 
rn kaybetti 

Kahire; 27 [a. a) - Orta Şark 
lngiliz tebliği : 

Kıtalarımızın ileri yörürüşfi ıoo 

iki gün içiad" yağmurdan yolların 
bozulması yüzünden bızıaı kaybet
miştir. Fakat şimdi kıtalarımız Ge-

dabya bölgesinde düşman kuvvet-

i . . eıas kısımlarını hırpalamak· 
erıoın 

la meşguldur. Topçumuz bu m_ın 
takadaki düşman motorla naldıyo 
kollannı ve reçtiği yolları bom· 
balamakts.dır. Binıazioio cenubun
da teaıizlome hareketlerioe devam 
edilmiş, Biugazi, Genine, Soluk 
ıırasmda bir çok düşman grupları 
eıir alınmıştır. Bir çok esir daha 
alınmış ve büyük bir depo elo re· 
çirilwi~tir. 

1 ANKARB 1 

DUn Ebedi Şefin 
~~--...-----

ezlz hatırasını hUr· 

metle andı 
~ - ~ 

Ankara 21 / Hasıısf 
muhabirimizden J - Bıı 
gün, Ebedi Şef Atatürk· 
ün. milli mücadeleyi bii · 
tün memlekete gogmak 
için Ankaraga geldikleri 
giiniin gıldönümiigdü. An· 
kara, bu kııtlıı gün müna 
sebetile Ebedi Şefin aziz 
hatırasını hürmetle andı. 

Kehir~; 27 [a. a] - Orta Şark ha· 
va teblij'i: 

Av ve bomba tayyarelerimiz dün 
de Geclabya çevresi Dzorinde faali
yette bu· lonmnşlardır. Şehrin ba. 
tısmdaki düşman motorin kollaruıa 
tam isabetle hücumlar yapdmıı vo 
yaogınfar çıkarılmıştır. Hudud böl· 

. gesinde SolJam çevreeinde bir dn1• 
mııo mitralyöz yuva11 yok edilmittir. 

Evvelki aıece TrablU_!Jfarptald 
hedefler de bombalanmış, bir tay. 

Hava kuvvetlerimiz dilıman nak• 
liye kollarına ve topluluklarına 
~i~detli hücumlar yapmışlard1r. Bu 
bucuınJardan iyi neticeler ahnmı~tır. 
=-====-~~~~~~==~~======== 

yaremiz dönmemiştir. 

Konseyin ilk top· _....__ - -
lantısında Çörçil 
---..- _.._.._ 
ve Ruzvelt de bu-
~-~~~---~---

lundu 

Amer· -Cin 
ittifakı 

Ankara Radyo g•zeteıi - Va• 
ıing'loodıa yüksek bir harp koo1eyi 

kurulmuş ve fuliyete l'eçmlttir. ı 
lık toplantıda Çörçil ve Ro"Jvelt 
de bulnomuıtur. • 

Filibe fuarına 
iştirak edeceğiz 

Sofya 27 (a.a.) - Filibe Ti. 
caret ve Saoayi oduı reis;, Zora 
l'azete9İnde yazdıiı bir baş maka· 
lede Türk JıükOmetinin Filibf" faa· 

rıoa resmen • iştiriic için verdiği 

karar üzerinde durarak bon• tubat 
1941 tarihli beyanatların tabii bir 
neticesi olduiunn ve Türle· Bulgar 

ticaretinin geoiıletilmeıiDi istilzam 

eyledij'ini belirtiyor ve diyor ki: 

u - işte bunun içindirki Tür• 
lı:iyenin öaümüzdeld BnJgar faarına 
resmen iştirik etmesi için Ankara 
hü~Oaıttince verilen kararı en sa 
mliiit bir tarzda ae m arız. 

Değişici t~ribi mukadde~at yü. 
2üııden bakilcatın eliıu ve acı JO• 

laou takıp etmek zoranda kalmı~ 
olan milletimiz m!'ddi ve ruhi her 
türlü iş birliği hıııasqndaki samimi 
arzu belirtilerini dalına içten dQ • 
muştur. r 

Türkiyeoin Filibe fuarıoa işti· 

kontrolün ifası maksadile satışların 

maayyen yerlere hasrı xaroretl 
baııl olmqtor. Bu sebeple ikinci 

25 milyon liralalt hadden kalan 
cü2'i miktarôaki tasarruf bonoları· 

nm satışına bundan sonra yalnız; 

Acıkara, lsts.nbul, lzmir, Menin ve 

Sam1undaki bankalarca devam 

olunacağı . vo direr yerlerdeki bın· 

kaların ve banka bulunmayan ma· 

hallerdeki mal aaodıklarınıo ancak 

vadelerinin hitamıoa mebni ö 1ıo.· 
dikleri miktarda yeoideo bono sa• 

tabilecekleri, sayın halkımıza bu 

bonolara gösterdikleri tehalük. va 
rafbetteo dolayı teşekiürle tcbl1i' 
olunur. "I • 

~ 

raki karşıhlı:h dostluk ve hürmet 
duyğolarile we böyle bir mazi ile 
biribirlerine bağh bulunan iki 

millet aras1Dda ildisadi iş 
sahaunda mesut bir ııdım· Ru.zvelt · Çörçil müzakereleri 

balen orduya ve donanmaya aid 

meselelerle askeri hareklta inbiaar ~~~~~~~---·-;;;;;;;;;mma;;;;;;;;;;;;İM;;m 
etıüektedir. Haber verildiihıe &'Ö· 
re, Çörçil Amerikan kabinesi içti. • 
maında da bulonmuıtar. 

Diğer taraftan, Amerikıı ile 
Çin arasında bir ittifak imzalan. 
dıj'ı bildiriliyor. 

· Batavya, 27 (a.a.) - Hollanda 
dozu Hindistanı hükQmetinin res
smi tebliğiı 

Kuıin Saravak ıı.çaldarmda 
çok biıyük bir Japon remlslne bom 
ha tayyarelerimız tam iıabet kay· 
detmiş ve bu gemide bir alev 
sütnnn yUkaelmiş vo direr bir &'e
mi de batmlınışbr. 

Boroeo tayyare meydanına ya 
pılan bir akınds bir ıivil ölmüı,, 
6 sivil yaralanmıştır. 

Ruslar Naropo
misk'i geri 

aldılar 
Moıkova 27 (a.a.)- Ba sabah· 

k: tebliğı 
Dün gece lutalarımız düşman · 

la bütün cephelerde muharebeye 
devam etmio1lerdir. 

Moskova 27 (a.a.)- Dayanıl· 
mıız bir biicumdan sonra Sovyet 
lutalan dün Naropomiılı:'e girmiı 
lordir. Bu şehir Moılı:ovanın 20 ki· 
lometre kadar batısındadır. Muha. 

rebe çok çetin olmuş \/C Almaı:ılar 
kovulmuştur, Çok ganioıet ele re
çirilmi~tir. 

Moskovıı 27 (a. o.) - Sovyot 
tebliğine ek: 

Bab cephesinin blr kesiminde 
harekelta bulunan kıtıtlarım1z düş 
manm İnatç1 mukavemetini kırarak 
bir günde 17 köyü aıerl ıılmıtlar 
ve p .. k çok harp malzemesi veı 

mühimmat elo feçirmişlerdir. Cep· 
beoio diğer bir kesiminde kıtalı · 
rlm1z Almanları 10 köydeo kov
muşlar ve 2000 kadar Almıuı ~u
b"y YI •rl•t yok ıtaılılerdlr. 

Ş"°aııdan Bıuıınıdaın 

Tecessüs 
Q t?bilıte, kahvede. lokantada yanıbaşıoızda oturanları, ıokakta 

sıııdeo iki adım önde gidenleri dinlemek m"rakmız varma bil· 
~·°:İ Fakat otobüste &"azetenizi arkadan, yandan okııınaj-a çalışanlara, 
b:;llk;stao~zla koou,urken kulak kabartanlara, batta siz gülerken sizinle 

t 
0 gulenıere aık ıak rastladırınızı, kalabalık bir yere girerken sizi 

anımayanlarm 5911 d'lı.l . . . 
KÖ d-·ü m ver ı ermızdeo balduaaı:da malOmat topladıldarmı 

r ag nüzii biliyorum. 
Erkekler tanı d ld ·ı 

ID!tlar k ma 1 ara e ne kadar alikadar olurlarsa olsunlar. konuş. 
ına llrlŞa:ıaya k . 

merakı e k ._1 . • e serıya cesaret edemezler. Fakat kadmlar .. Onların 
r ea erınkınde ·ı -ı . k k d f na ota f L n ° çu emıyece a ar uladır. Otobüste yan ya• 

rao •ııı.at biribir' • t • • 
vakıt içli d 1 d ını anımıyan ıkı kadın, otobü•ten iııerken çok 

'f 1 ost olmn•la d B' 'b' • · d d • kocasının d • • • Y r ır. ırı ırıoın a mı, nere e oturdogunu, 
a ını. ışına çocukl d d' . k k • 

d k ' arının a e ıoı açı az kaçı erkek oldua-ıı· 
nu, ev e aynana &'Örümce b 1 ' I 
&erdir. ' u uoop balunmadığmı ilah • ıih .. ö,trenmiı· 

lasan meraklı olarak d • 
ı k • ogar, meralı:: ederek öirenlr. Çocuk· 
arın d o:uı~ar~ başladıktan aoora otrafıbdakileri bir ıoaf yafmuru kar· 
ftıno a ıra ına arı bunu açıkça anlatmaktadır. Çocukların sordojıı IO · 

aller htşt1anda içimizde ıa•ırmayanla b h b' ._ A k 
• • v r emen emen ıç yodor. nca 

merak hıalerıoin 1'eli4meai insana yaloı.. ı~ l 1 - · ·ı · b f d • azım o an arın ogrenı me11ne 
yararsa, onan ·~ ~81 meydandadır. Fakat HlıU'DllUZ aırf baıkalarını ara. 
kadar eden feyl~ra otrenmek için duyulan meralı:, artık merak d~iil kö 
tn bir tecessibtur. Teces.süı hislerinin dümenini boı:anlarad" ıı91kça dedi 
kodumu denir. 

Bir lokaııtada yemek yerken. bir kahvede bir dostunuzla l'ÖrOıürken 
ıohkta dolqırkeo, bir parkta dinlenirken bir çok &"Özüo, bir çok lı.ula· 
ğıo aizi kollaması ne kadar ııkıcı bir şeydir. Bo sizin için ne kadar ıı 
kıcı İH bu &'Özlerin, ba knlllkların sahipleri için~e o kadar ayıptır, 

Dedi kodu malOmat toplıım:1dan da y11pılabilir. Yani uydormala• la da 
biriui al a~aiı etmek, yerin dibioe batırmak kabildir, Fakat buna halk 
diliııde martavalda denildlii İfln dedi kodunt1n ıı"ıl ballısı bir az<fa de· 
dikodu tuzailaa dügürülen hı1ıı kmda doira ej-ri edinilen mal<ımat ile 
yapıhr .. l,te bunan içiodirki düıneai hozuk tecessüs hisleri dedi kodıı. 
nn~ iptida; maddoıioin bir araya toplıı.nmıuuıa )'arar. Bu t~pl-ınao ipti· 
daı maddelerle do dedi kodu imıtl edilir. 

Dedi lroduyu bealeyen yioe baş!calcrımn dOmenl bozuk teceııılls biı 
leridir. TAhta kuruıuna pek benziyen dedi kodunun filiti ise aliltasız 
hktır. 

Zmn~ı~ıoa ölçülü kullananların toc~.ssüı blsleriu'ia e!iri olmalıırıoa, 
~~un dP•ııade koılalllalarına, topladıkları yalan yanlış mal4mfttı yaymak 
ıçın n am arama rına vakıtları yoli.ıur ln:aanm ··rb•st b'I · 
• , M • " • ıh. " yıı,ııya ı ı:ıuı 

ıçın goz bapsıoden, ıoz ya(mur1111dnıi uzak ltalmasına lüzum ,,ı:rdır. 
Göılerhııizi. lu&lıklımauıı, atı:ıl4flmu:ı bizi ilg-ifendiren işlerd• kut. 

lıllıhm. . 
aız 

• 
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AskeırDDk bahlslern I 
Almanya ne 
yapacak? 
Aım,nva FObrer'inin devlet 1 kalJaamaları milmldladDr. Ve ba 

reisi ııf..tile haiz oldajıı umana kadar cephedeki Alman 
bütün Alman kuvvetleri b&1koma- ordasunan vaıifesi mahaUi bazı 
tanlıiandao fazla olarak, kara or• ı rerilecadere raim•n Sovyetleri 
dolarının başkomutanlığını da biz- ti•diki amom1 batta veya biraz 
zat ele almau, tabiatile her taraf l'uisiode tutmaktır. 
ta, Almanların bundan ıoı:ı.rak1 ha· Kabul etmek lizımdır ki insan, 
reketleri baklcanda merak ayandır· malzeme •e tec'hizat bakı-
dı i çe1it çe,it mütaliılara yol ıçtı. mından bu kadar tilmallü bir qia 

Askerlik bak.ımındaa ba iıto niıbeteo bp kadar k11a zamanda 
pek büyüle esrar yolr.tar. ( Bra· (4 • 5 aydı) bitlrUmui bor kala na• 
acbittcb ) ister Fübrerle aratan· tip olmaz ve Alman. fübreri ekae-
daki fa veya bo ibtiliftan, iıtorae riya bu çqit dev işlerinin başarıl· 
bışh bir sebepten a1ralmı4 olsan, muıı:ı.ı biz.zat kendi eline alır. Şark 
Alman kara orduları başkomatan· cepboıindekt iıleri tekrar düzene 
lıiaoın önGnde , : : : : : : : :•:•:: :• cc:::: ::=:•:cxx:cc•> •:ıı:xxx: sokmaları içio Al 
ba,aralması .a Afrika harekltı, ve- maolar baktmın· 
dilzeltilmesi ~e· nl Avrupa nizamında dan daba ÇOfit bir 
reken iki mühim Akd I in nadılı rol hazırlıktan başka 
mevzu vardır: en z oy çar• kalmamıştır. 

1 _ ş • r k bakımından Almanya Libya cephe 

cephe1i, için çok mUhlmdlr. Bu sine retince: bura-

2 - Libya meseleler halledllme• ya karıı hareket 
veya daha dot- den bir lnglltere hUcu· fikrimizce <daha 
raso Şimali Afri- mu a•kerUk bakımın· ıimdiden başlam14 
ka c~pbesi. dan pek akla gelemez. tır. Sicilya, Ce· 

A manlar her l Ortada yar1m mesele· nabt tal1• ve Ya tarafta oldoia 
~bi Ş.rlr.ta da ler varken betekrar nanlstanda top • 

C i d d en kahra• meseleler Ç 1 k a r m 8 k laodıtı bildirilen 

manca dövüımüı saQlem bir strateJıre kara va b a v • 
ve büyü~ ma· uvgun dUtmez. kavvetlerinfn ba· 
vaffakiyetler ka· -::;,: c::: :o : : : ::: ;ı:::::: :e =:=x ;:; =- ralara relmeıinde 
zanmıılardır. Fakat Şark ıeferi ki hikmet ancak Şimal! Afrikada 
ıona ermek.ten çok uaktır. kullanma olabilir. Filhakika Binrazj 

Boraya saldıran ordalannm civarına kadar çekilmit olan Mıh· 
mevcuda ber halde 1940 yuıo r•rp ver ordasa allratli takviyeler al-
aeferloi ıona erdiren orda mevca• mazaa becerikli bir baraketle at· 
dona balularak ve bir miktar da lattıkJarı Kapazzu • Tobruk ihata 
ihtiyat payı ilhe edilerek 4 • 4,S ve imb11ının burada bqlama11 dahi 
milyon arasında ( mütttfıklerle be- vlrittir. Yoai takviyler için de ev. 
raber) tutıılmaıtor. H .. Jbakl r•rp- veU orta Akdenfzde bava üatüa· 
taki mesafelerin mabdudiyetiae ve liliü temin etmek, aonra da zarbh 
meseli .'~00 - 400 kilometrelik Almaa kıavvetlerini lr.arıı kıyıya 
bir ilerlemeden ve verilen iki mey- l'eçirmek Libya topraklarında la· 
daa maharebetinden ıoora kati rilizleri önleyecek kadar kuvvet 
neticeıioin alınmasına m ait a b i 1 biriktirmek lbımdır. Eo aıaiı 3 4 
Şarkta 1500 - 2000 kilometrelik zırhlı tümeae ihtiyaç röıterecek 
ilerlemeye ve bir dOzineye varan ba lr.avveti tek başına ltalya temin 
meydan mabarebekrıae rap•n edemiyecej-i sibi .. vk •• icl .... 

kati neticenin bir dereceye kadar bakımından baoao b:ç defilae yarı· 
alıomaaı için •o aı bir ba kadar ııam Alman olmau iktiza etmekte· 
metafe dab ilerlemek liz m reliyor. dir. Banlar da Şark cepheılnde 

Araya çamur ve kıt rirerek yıpraomıı tilmenler olamazlar. Ye-
1939 - 41 Alman Datünlüiiin6n al kavvetler iıter. İtte Alman Baş 
en blriz unsura olan tank ve mo- kamandaolıiının ehemmiyetle ai-
tör 11 röremez bale l'elioce evve· raııcaiı ve ba rOnlerde temin. 
li duralamak, ıoara da toparlan· etmif bul11am&11 rereken diier 
mak için ıeri çc itilmek icap etti. me1ele de badur. 
Ş·mdi A man B111'comaodanl 0iının Fikrimizce yeni denikllk ve 
bırinci derecede halle mrcbor oJ. hazırlıkları bu maazaam hareket 
duio bir mesele oluak ba Şark ve miidabalelerde ıörmek en dot· 
cepbeıi ifi ortada darmaktadar. ru bir hareket olar. 

Gezici ba,öAr•tmenler 
dUn toplendllar 

Merkrz ve Karalıah kazaları 
~ezici ba,öi•etmrnleri dOn ilk ted 
ri .. t müft ttıfi 8. Zeki Dörtok'an 
başkanhiında t<'planmıılardır. 

Toplantıda, köy okullarını İl· 
gilendiren faydah konaımalar ya· 
pılmıı ve kararlar alınmıştır. 

Köpek derilerin
den ayakkabı 

Kösele, deri pahalılıtı yüılln· 
d e n Balrariıtanda köpek 

dcrilerfoden istifade edilmui dil 
şüoülmüıtür. Utro razeteıi köpek 
derilerinin daha sailam ve iyi ol· 
dojano ve bo derilerin ayakkabı 
imalinde çok işe yarıyacağını ile 
ri ıürerek ba bosasta Ziraat Ne· 
zaretine baih baytarlık daireai 
ıefi Dr. Gürov'oo sözlerini yuı 
yor. 

Baytar Dr • Gürov dııuai,tir 
ki: cBalrariltanda mohtehf cins· 
ten üç baçak milyon köpek var 
dır. Bo, bllyük millt servettir. 

Memleketimiıde ba köpekle· 
rin yar111oa ihtiyaç vardır. Kalan 
yarısı ıistematik bir surette imba 
ve derilerinden de makul sarette 
istifade edilmelidir. 

Garbi Avrupa memleketlerin· 
de ba çoldan yapılavor • Kendi 
nOfaıa 70 milyona g'eçeo Al~an· 
yada ilç baçok milyon köpek 
vardar, yani bizdeki kadar. Betçi 
kada, köpekler lceıllerek mahtelif 
malı.sadlarda kallanıhrlar. 

Deriterindeo maada, köpek-
lerin etleri 11bon yapılma11nda , 
kemikleri de harikulide gübre o• 
larak kallınalır. 

Bizde köpekler sari hastalık.· 
ları yayarlar. Memlek,.timlzde her 
sene 8,000 kiıi kadazdan bastıa · 
lanır. Bunlardan 20 ıi ölür. Hal. 
baki Almanyadıı ba hastalık bi· 
linmez. bile. Bizde de köpf'k 
cinılorioiıı ı91ib edilmesi ve iyi 
cina köpekler yetiştirilmesi zama
nı relmiıtir.> 

Baodan sonra doktor, ekmek 
kırıntalarının bile ziyan edilmeme· 
si llzım relrn ba zamanlarda be 
her köpetlo ründe bir levalık yi 
yecek yediiioi f arzetsek gGnde 
Bulraristanda köpekler için 3-4 
milyon leva rittığioi ıöylemiş. Bo 
sebeple ba köpeklerin sahiplerin 
doı:ı. 11tın alınarak öldürOlrneleri 
nl ve bedelinin de sahiplerine , 
satılacak köpek derilerinden ve 
etlerinden alınacak para ile ödou· 
meaini ileri sürmüştür. • Bir lcıımar- Aaıerlkada ça· 

bak botanma 
han11 H!fllldıJ ıehri oJan Re 

no'da birçok erlence yerleri var 
dır. Buraya relenler, davalarının 
rörüleceji müddet zarfında iate. 
dikleri ıibi rezerler, eilenirler. 

Ejlence yerleri ara1ıoda bir ra· 
ılno çok meıhardur. Burada büyült 
komar oyanları oynanır. Geçende 
bir aktım Eldorado adındaki ba 
l'azjnoda oyan oynanırken yllzle
ri maıkeli oo kadar haydat ba· 
kara ve rulet aalonlanna g rmit 
tir • Vakit gece yarı11 idı. içeri 
de 74 k•ıi bolonayordu. Haydat 
lar baolan bir kenara aıralam•t 
lar ve ortadaki paradan. maada 
hepsinin üzerindeki para ve elmas 
ları almışlardır. Ba ıaretle alıran 
p ranın yek.Ooa 45 bin doları 
bolma,tur. 

Poliae derb•l haber verilmi~, 
fakat boalar yetişinciye kadar hır 
ıızlar kaçmıılardır. Şimdi l'a:ıino 
bososi bir bekçi teı~ilitı yapmı4 
tar. Gazinoda t~peden tırnak• 
kadar ıiliblı 20 kiti daimi tarette 
nöbet belılivor. 

:·-_.DAHİLİ HABERLER 

Atatürk koşusu l~~tm 
dün yapıldı 
- Yer1ta 235 atlet lttlrlk eH•; 

birinci, ikinci ve UçUncUlere 
- madalıa verlldl 

A tatürk koşaaa dün ıaat 14 de 235 at1etio iştirakile yapılmıştır. 
Mosııf e 3500 metreydi. Yarış Halkevi ö oiloden başlamış ve ko 

şacular asfalt caddeyi takip ederek yeni ticaret lisesi yanından dolqaiıı 
lar, vali konııta önünden. geçerek Halkeviı:ı.e gelmişlerdir. Yarışlar Ha· 
san Tıbet, Kenan Gül~lln, Fehamet Taçkın, Abdi Atamerden mütotek 
kil bir hakem heyeti tarsfından takip edilmiıtir. 

Alınan teknik neticeler şadnr: 
Hüseyin Yücel {Malatya mensucat) 14 dakika 55 saniyede birinci. 

Bo a tlete altın madalya verilmiştir. 
Mehınet İ ıdgül (Malatya mensucat) 15 dakika 3 saniyede ikinci. 

Gümü' madalya kazanmıştır. 
Sabit (öjntmen okulu) 15 dakika 8 s:ıniyede üçüncQ. bir vonoz 

roadalva verilmiştir. 
Öğretmen okulundan lbrabiQl dördüncü. lncirlik rençlik kulübünden 

H lllil Atalay beılnci, öjretmen okalondan Erdal alt ncı, öğretmen oka· 
luodao Seli\ıattin yedinci, öğretmen okalundaıı Ahmet aekwnci, locirlik 
rençlik kulübünden S ılih Ateş do kazanca , Erkek liıeıinden Ali Hik· 
met onunca olmuşlardır. 

Takım taınifınde öjntmen okulu biriaclliii, incirlik rençlik kulübü 
ikincilii'i, öj',.etmeo okalu B takımı üçüocülüjil kazanmıştır. 

Birincilij'i knanan öiretuıen olr.ula takımana üzerinde « AtatQrk » 
yazılı bir bayrak ve en çok atletle '4tirak •ttiil için balkevi kupaıı, ya 
rışta 4 üncüden 10 uncuya kadar derece alanlara birer atlet fanilbı 
verilmlştir. 

Türk -Alman ticaret 
anlaşması tatbikatı 

Ankara - Almanya ile imza 
edilmiş olan ticaret moabedeıinin 

tatbikatına geçilmek 1b:ero Alman• 
ya ile yapılan rörüımeler ıona 
ormiı ve bir prenaip anlaşm .. ına 
varılmıştır. Bu anlaımaya nazaran 

Almanlara verecerımız iptidai 
maddelerle diier maddelerin fiat· 

leri, ticaret muahedesinin imza 

edildiii z a m a n k i p i y a • a fi. 

atleri ilzerinden hesap edilecek 
ve bu mnstakar fiat, mDbad ıe 

devam etliii mndaetçe deriıtiril 
miyecektir. 

Keza Almanlar da bize ver•· 

cekleri mamul maddelerle illç ve 

her nevi malzeme fiatlePinl ayni 

hadde mnbafaza edeceklerdir. Bo 

pronaip anlatma11 üzerine alikalı 

Veklletler ihtiyaçları olan malze· 
me, yedek aksam ve Hire liıtele . 

rinl hozırlamıi• bıılamıılardar. 

Haber verildiiine röre, ilk 
liıteler bo l'ilnlerde Almanlara 
tevdi edilecek ve Trakyadaki köp
rülerin in~a11 işi biter bitmez hor 
iki taraf da ıfiratle mübadeleye 
baılayacaktır. 

GUref salonunda sıcak 
dut tertibatı 

Bö1re Beden terbiyeai rnre' 
aalonaoda ııcak daı tertibatı ya· 
pılınaaı kararlaıtmlmıştır. 

1 Almanya'nın 

muhtemel 
tefebbüslerl 

( Bqtarafa blrlaolde ) 

Alman barekitını dardarmaıtur. 

Almanlar bo cephede bahar relin. 
ciyo kadar taarrazi bir harpten. 

tedafüi bir harbe l'eçmek zarure · 
tinde kalmışlardır. Fakat ba arada 
abarıp ır devJet için tabiatiyle 

boş durmak, uman kaybetmek de 
doiro olamaz. Sonra diier ta• 

raf ta Libyadaki harp vaziyeti de 
tamamile mihverin aleyhine dön· 

müıtür. Halbaki Libyayı tamamile 
elden çıkarmak stratf•ji bakımın· 

dan Almanlar için büyQk bir ziya 
olacaktır. 

Böyle bir kazançla lnrilterenia 
l'arbl Akdenlzdekl duruma çok 
kuvvetlenecektir. Esaı ve bq düı· 
manın lnıiltere oldntuna göre Al
manlar tabiatiyle böyle bir vaziyet. 
le karıalaımaktan çekineceklerdir. 
Şu halde Norveç ve Girid aefer. 
lerinin bizzat Hitlerin fikir ve em
riyle yap•ldığ'ı söylendiğine röre

1 

Şimali Afriıta'ya nya dotradan 
doğruya Cebelilttarık'a havadan 
ve denizden cüretli bir Alman ta· 
arruzu beklemek ihtimallerin en 
kuvvetlilerinden birisidir. Onun için 
önümüzdeki rüalor içinde Akde· 

• lstaobalda Sirkecide bir İl· 
kembeci dOldr.inında çahıan AU 
adında 16 yqıada bir çocak. 
kaynamakta olan paça kazanma 
dQşmQ~ ve muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. 

Ali, baıtabaneye kaldınlmıfl& da 
bir müddet ıonra ölmilf tilr. 

• Çorla kaymakamı Naa.ıbi 
Karaosman Bürhaniye lcayaaa"--· 
hiına, Yalvaç kaymakaall ~i( 
Çorlaya, Kozluk lr.aymaka•• ~
za Sivrihisara, Şirvan kay-~ 
Namık Kemal Bqkaleye, Sai•aı.,u 
kaymakamhiından V ekilet eouiaıde 
Kadri Ko:duta, Sef orberlik •11d&r· 
lüiü şeflerinden Sellhacldio lıce 
kaymakamlıiına, Mahalli idareler 
şabe mildür maavini Kemal ~ •• 
zım mildürlüiGoe, Levazıaı 110dtrü 
lbsu Güran Cizre kaymaka•lıt.1111 
Bola maiyet aıeaıara Naci Y~ 
Kars mektabcalaiana ıayiıı 'dil· 
miflerdlr. 

• Mila1ta Göreme Yeoi kOr&a· 
de Kimil adında bir f'°~ k.e. 
kançlık ve ıüpbe yQzilndoı:ı. 16 h• 
ııodaki kansı Sultanı bıçalda 16 
parçaya ayırarak öldilrmnttllr. V,. 
rilen malGmata röre, Klaa.11 ~•ktiJ. 
Sııltanı kaçırmı• ve evleo•if • l<a. 
mil, son zamanda Sultaoın ilki 
oişanhsında (ÖZÜ oldoj'GOU IÖyli. 
yerek kar111nı rahattı• ottlei• 
başlamıştı. Nihayet reçeoletde ... 
baba kartı karasaı:ı.a yat•~10daa 
kaldırarak köy yakıaınd• hır tar. 
laya rötilren Klmll, Sultanı~ Jtl. 
varmaama ehemmiyet v.,.ıye,.lt 
kadını bıçakla parçalıaılltır. 

• Bazı memloketlerdoD. te.._ 
edilmekte olan petrol ithalinin lto.. 
laylaştırılma11 haıa111nda 111ahallirı. 
do tedkikat yapan PetrOl Ofiai 
Umam Müdüril 8. Talha Sabanca. 
otla Mısırdan m6ıbet neticelerle 
döomüıtür. Yakanda lıtaabala ri· 
decelt olan Umum mildir Anıt.. 
rada Ticaret V ekiletl ve laıe 
miJsteprlıit ile tem.,larda bal1111. 
maktadır. 

Ege bölgesl pamuk 
tlplerlne ait numuneler 

Ete bölr0ti 1941 - 1942 1•· 
h pamuklarından Akala 1., Akala 
11, ve Akala lif. tiuri tiplerlDe 
ait örnekler Ticaret Vekillifioee 

tesblt ..dllmlftir. Baolaran nümoae· 
leri imalı bou .. ında bir cam-'n 

içiı:ı.e konularak berkeıin rö ... ~· 
ne imkla verilmiJtit. Şampanya &•· 

pi ile yerli 1. ve yerli il. tıpa.ti 
için de bir mllddet ıonra nüaıao•· 
lor hazırlanacak ve rene ca•elr.lıı· 
da teşhir edilecektir. İzmir Ticar•: 
müdürliliii nümaneleri çotaltar• 
Ere bölresi pamuk ınıı:ı.takalır•pa 
da(ıtacalı. tır. 

=========================-~'~ 
nizde yeni ve enteruao bld...ı: 
cereyan edeceiinf tabaıin et••!a. 
bir hata etmit olmayı• kan .. 
dayız:. 

Alman ba~kamandulıit lir.inci 
meseleden, yini Libyadaki 

harekatta keodiıine aailam bir da· 
rom yaratmak mecburiyetinden de 
rerl kalamaz. BilbaHa Alr.denizde
ki Almao bava lı.uvvetlerioin Şark 
cephesine alınması zaruretinden ve 
arada reçeo zaman zarhoda lorl· 
lizlerio yazırlanmasından dolayı L b· 
ya'da aleyb1erine oöoen ve lcil 
ted lir almar, ıilratli takviyeler 
ro ıdermezlorse Garp Tra~laıaoUQ 
dahi lorılizler etineı l'tçmesı teblilr.eıi 
boluaao ba cephe, Latin düoyaaı· 
nın kendisiyle birlikte çalışmasa ve 
düıündüğii yeni Avrupa nizamında 
Akdenızıo ornadıiı rol bakımın. 
daıı Almanya için çok mühimdir. 
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Bu meaeleler halledilmeden bir 
loıiltore hü cumu aalr.erlik balumın· 
dan pek a .. ı. a-elemer. 

O tada yaram meseleler varken 
b •tekrar menleln çıkarmak 11i 
lam bir ıtrat~j ·ye DYl'DI\ diifmu. 

Şi mdi biz ba iki mevza bak 
kında Almanların muhtemel 

hareketlerini ioceleyelimı 
Ş 'rk cepbesindokl dor11man dil· 

ıeltılmeai •çio bırincl ıart ajanı 
larıoın da h•ber verdakleri ribı ba 
işle milleı:ı.aaip bllytık b" 1eferber· 
li" ilinıdır. 

Almanlar kendilerini fUla zorla· 
madao daha dört milyoolak Jetı1 
bir ordu seferber edebildıkleri sibi 
bunları da bu kıı aylarında huır
layac.ldarı bok ve tayyarelerle 
(bu müddeti Raa kııı ve çamurlu 
mevsimi dola1asile 1942 ıene1i Ma· 
ytt ve batta Hniraaı bıılanrıcı 
olarak yini 4 5 ay kabul edebili· 
riz) tecbiz edebilirler. 

Büy6k. harp tecrllbelerlne ıöre 
Almaolarıo bıı ordaya cepheden 
alacaklara en İ)İ lr.atalan çekirdek 
yaparak banlerıo etrafında bt11ilt• 
m~leri ve Roı harbinin baaaliyet 
lerine ıare yetif tirmeleri .. Ueri· ......... •a.. kltalan eekliad• 

Derhal cevap vermedim. Biraz tem· 
kinli olmak iatiyordam, nihayet : 

- Çok mojJak bir vaka karıısında 
balandaiamozo zannediyorum, dedim. 

Paaro rülorok 
- Ya öyle mi ? dedi. 
Ben illve ettim : 
- Siıin böyle oraya palas pandıru 

rltmenlze bakılırsa, Pavnter bir kaza veya 
bir intihar n aticesiade 61memlf, fak at bir 
ciaayete kurban ritmittir. 

Hayır, Hutiııgı, bayır... Paynterin fe
ci bir kauya kurban ritmif oldaiana far· 
&f bele bile halledilmeıi ilana bir çok mG· 
bim noktaların balundaiuna kabul etmek 
r•rektir. 

- Meaelenln çok mutlak oldajıına 
16ylemelr.tea kaıtim de ba idi ya... Bana 
açık olarak iaab edin bakayım ... 

KabU oldat- kadar malGmatımı tıra• 
ya koyarak töze b&Jladaaı 

- Evvela Bay Paynterden bqlaya· 
lun. Em ~ yqlaraDda, MDfİD, mUneY• 
ver ve seyahat etmosio.i sever bir adam.. 
Son Ud 1eae zarfında çok 10yrek olarak 
me•lekette ikamet etmi4, fakat Dihayet 
ton zamanlarda mGteaadi aeyahatlardaa 
yorıaD dQferek Market Handfort civanD• 
da bir çiftlik aat&n alarak oraya yerleş-. 
mlş baluoayorda, 

IJk. iı olarak y~loe a~abaaa olu 
kD91lk kardetbala Jerald Papter ad•dakl 

yetenine bir melttak yazıp yaoıoa relmo· 
ıiııi bildirmif ti. Motelıltaiz bir sanatkAr 
olan Jerald Pavnter bu daveti kabul ede· 
rek amcasının yaı:ı.ına naldetmişti. Ve cİ · 
nav•t volta• l'eldifi zaman, yedi aydanbe· 
ri Kroftad'da ( çiftliiin bulooddtu yerin 
adı ) yerleşmiş balunuyorda. 

Pauo ıözo karıştı : 
- Sizia JD anlatıı tarzınıza bayıldım 

Haaıtin~•· Kendi kendime arkadat•m mı 
konuşuyor. Yokıa bir kitab mı ıöz söylii· 
yor aualini ıormak lüzamooa bissettiiimi 
sizden ıizliyemiyecejiın. 

811 ıöalere fada kulak asmayarak de. 

vam ettim: 
- Bay Paynteria hizmetinde oldulcça 

kalabalık bir kafile balanuyorda. Tam 
atla hizmetçisi vardı. Bandaa maada bir 

de Ab Linr adındaki Çiı:ı.Ji uşa;ı vardı ki 
bataıi hizmetlerine bakardı. 

- Çiali bir qak öyle mi? Ah Llnr 
•duada ı .. 

- Geçeo aalı clinll yemekten ıonra 
Bay Paynter rababız oldaiana ıöyledi 
ve .bizmot~irlardan biri bir doktor çajır· 
maya röaderildi. Yatatıoa yatmak iste. 
meınİf olan Payoter doktora stodyo!landa 
kabal etti. iki adam araııada neler ıeç' 
mit oldata bilinmemekle beraber, dokbr 
Kuentinini l'İtmeden evvel (Ördiliü ve
kilharç kadJDa ıöyl~iti vecb le, •• kalbi 
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eojekılyon yapmı~ oldo&'aoo, rahat11z edil. 
memesi icap ettiıini tavsiye ettiii anla. 
şıldı . Doktor bundan maada evden ri ier
ken vekilharca hizmetkarlar hakkında çok 
g-arib soaller de ıormoşta. Ne kadar za• 
mandanberi evde bulundoklarını, nereden 
relmiş olduklarını, veaaire ... 

•• Vekilhuç kadın ba ıualleri bayret• 
le karıılamakJa beraber bQtQn bildiklerini 
ıöylemifti- Ertoıi ıüo feci bir hakikat 
ıöyle meydana çıktı : Hızmetçilerden bi· 
riıi keadi oda11ndan ijrenç ve yanık bir 
et kokaıo reldiiioi biı!etti.Kapıyı açma
i• çalııtı: içeriden kilitlenmiş oldoiuou 
ıördü. Nıhayet Jerald Payater ile Çinli 
uııtın yardımlyle kıpı karıldı H mGtblf 
manzara ile karıılqtılar. 

n Bay Paynter bavatuı ocıjının Ilı• 
tilne dO~ıDQf, yQzile bqı, tanınmıyacak 
derecede yanm1ş bulunuyorda. 0 Evvell 
berk•• feci bir kaza kar411ında balanda· 
ianu 11nmlflı. Ba itte bir kababatlı ara· 

malı: iktiza ederse bastıya fasla kavvetll 
bir ayka ilicı verdikten soı:ı.ra ooa ba 
halde bırakmt1 bulanan doktor Kaentin'. 
den ba4kası hbam ohuıamazdı ... BiUbare 
çok rarıp bir ıey daha kqfedildi. 

" ihtiyarın dizlerinden kaymıı olan 
bir l'azeto döıemealn llaerinde darayor
cla. Gazeteye bir söz~ milr.
Ueple belli belirti& iki k.Uaa 1uıla•t 
W•..,.-.6riWL Paptw'l• «v•8f 

d yasJ• 
oldoia lr.anapeoin y a n 1 ıı a r_.tı 
hane vardı. Vo maktulün işar't paKallr.ıp 
miirekkebe balaomıı balona~~ balama• 
bir yazı kalemi alacak bir ka";:,ekkebe 
yınca Payater'in parmatını 1 kelim•· 
b t t · ' - • I~ a arap faze OllDln uzerıne O fakat O 

yi yazmıı oldaio anlaşıhyordd• k h•klaı 
kelimelerden bir mlna çıka,_-dao baık• 
yoktu : u Sarı ya1emio ". J1iıSO 
bir ip uca balanamamııtı. ~· ..,. 11. 

•• Kroftlandı' da çok •İk lar kaıt•· 
semin balondajundaı:ı. evv.U 

0~er a,ayl• 
dildiii zannedildi. F akıt ı•,.ı- doı.a.aJI 

esrarenıi2 hlditelerl parmak..,,... ..aa 
f d . . •' Jarı yue 
ır1at a dettiklormdeı:ı. ijt• • d cinayet• 
esrarı " adını vererek, b91k• • e keU .. J• 
le biç alikaaı olmayan b9 iki 
en btiyük ehemmiyeti v•dd-'• 

Paaro hayretle ı 1 zaaaedi· 
- Ooları ebemmlyetıis .. dem ki 

yorsanH, ıiz ? dedi. Nef'9ö •
1 

• l 1 
ehemmiyeti yok diyonua~. Y • 0 1'!.0 

Kondiıioe şüpheli nısarlarla bıktım. 
Fakat yilzünde alaycı bir ifade HZ111edim 
ve sözOme devam ettim : 

- Nihayet iıtiotak batlaclı ... 
- Ba mueleoin ıizl çok ......... •t• 

ai, oldatana rörGyoram. Lt v 
ı. u clO• or l\.Ue 

- uk lfadeler tama• ~ k ban 
Atin aleyhiade idJ. Ke11difl aaa 1R - °"....,..., ... . 
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Va guncunun 
~a/J. ettiği ceza 
Y N Bal•ıiraat Nuırı şöyle demi4: " Bnrüoldi do.romu fırsat 

• • Omet aamı· RI~ bHerlenrın olaııya çalışan vur8'lJocuları• bük 
,K ya ka verrni~tir.,, Bol&'arın 4akası olmar, s:ınırım; ~ıat.~ı, "'lo r•ki bir usul ve bir tabir vardır: ibreten lıtıaıran 

K :~;~açlfiyi sallandırıvermek ... Yalnız onu yıpıııakla salgın 
y b 1 g'ıfJ kötülüiüo Önüne l'eçileceiine ioaoanlardan de· 

iUim il 
8 

e dl birleıınelidir ve herhalde, verilecek cezanın en 
eza o te . . d Ş d h t f yumı: d l t ıçın e ıüraün edilmektir. u sıra a, er ara 

• 1 a m•m e. • ı d 
ateş• k nn en aim ölümden beteri vorguocayo lto on an oar en cezı • ' _ • 
tahl~ d .ırmek olsa rerek r Ba, cennetten yer yaıüne ID• 

• rt ışına atrd • l k f k d B 

Ü 
enzeme.z.; .. b t b 

mıy•b ~ Oi'ru cehenneme yuvar anma tan. ar ıız ır. o· 
ı n,L• · e memnu " meyve,, elma, ayva, ya u eozer-• ıı;;ıye ceone . 
lerı, .1 • l • ldrr; vurgoncoluktnr. 

~tı mış orı . , 
t atalım. Ateş, vatanımız dt$1 demektır. Yoksa Alı, 

Haytıocbuy: a e~riyi Anadolu kasabalarından birine röndermelc 
. ı ... ••ra e ve . 1 ? H .. d • •ı.ı . , ,, -- sıo • ır ceza sayı ır mı epsına e, rıtb .. erı yerde 

Atu ge uya • K h" d " - "b' - , , y t .J('erı veya arşe ır e - rorur gı ı oluyonım, İlk 

'
~ oıga , " k . . 1 • ı . h 

ıat ·•- ·•· ış mevsımı, gc sın .u vede tavla iskan.b'l 
roçhıden ·~ ·ı hb ' ... ı •• 

yas udu bahçeli d.e ~arrı 8 vo so et ... bol uyku, saglam havıı, 
b.I LJ .u bındı dolmaları... çeşit çe11it hamur •1 ı · lı: tf1"" ar vo yaır t ır 1 cırı, su a . 
tı ...1Gt i'ündelik yumur 8 • Pekmezin halisi, yemişlerin daldan 
""' • . b.io9u üstündeki 1 M ki · · • 

1.: üzümlerın .. era ısı ısen ata bıner ava 
çı• · temeuen çay k ' 
.Aa tırmanır; 11 hh eoarma uzanır, yahut ocakbaşına 
~ 91 at kuan EL• 1' ense ysp:ır, ırsm, ıu vurguııculuklardan arta· 
: l.tanboldan kolay kolay gelir, seni özliyenler eş dost bile 1 
~· ıel 1 Mab.motpaşıı yok?şundaki, Sııltanbamam:ndaki maiaza
tf'#l çektiklerıo ? ~llr~da ış bakımından bolki kir yok, ticaret 

911;u yok amma şıındı de, işte Ömrüne öınür lcatıyorauo, sıhhat 
iu yapıyorsoo l 

/,u aıadar ? Ceıa, yurt dışındadır; el yumruğu yendiji yerde
tlyokluk, hastalık salQ'ınla~ı içinde kıvranan dış ülkelerdedir. 
•parasının çı\:arı\amıyncagı ve ulaşbrılarıuyacağı, aç ve yoksul 
ctoruoda kalacaj'ıoıa yabancı, yalancı topraklardadır. Vorruo 
t olan ceza. oralardadır. Kanına ecndiii ana bağrında, kuş SÜ• 

'mekte deiil 1 

• 'ya, yeni Rusya 
~ hazırlanırken 
bir harekete gi
~ 
~ 

tAN 
~din 

Şimdiye kadar 
harpler - Ön· 
ceden ıezilmiş 

de olsa - 7.8· 

K manı e an-

~ınbışlar, rl.di total· 
~- ıöre düşmanı a~çok 
~ı. d "'41· ıördOi'ilmür. yıl ı 
leri," ıtrateii marifetleri 
~fırtma teıDelioe dayanı• 

~lertn 4ekli btı.bntlln 
~ t f baıkınını yaptı, r arı ı .. •. 
.... ._ rdu strateıısırıı 
'l\UlDa VU ı 

. .• kuvvetler kar· 
ezılmeı:oı.., b l d 
d lçinde o un u 

b
urayor. "ıroıl~ devletle· 

' arb& 1 ı.ı . d t kııynaıuarın· 'llt ku re • 
d k olanca hıılarıle e e .,re 

~ahut blitüo d ay a o 

[Ta1a'du] 
~~~~~~~~~ 

kararından sonr~, Almanyayı teme 
linden çökertebilir. •sovyet Rusya 
bu yeni saldırışa kar:ıı koyamazıa, 
varlığı tehlikeye girer. 

Bu düşünccılerle, iki tııraf ın bu 
kış nasıl buırlanacaimı ve ilkba
harda Şark cephesinde ne mülhit 
kuvvetlerin son ümitle, çarpışaca· - , 
ııııı kestirmek kolaydır. 

Hıtler, yarada kalan Rus sefe. 
rini zaferle bitirmeyi, biitiln meso 
ıye len ç11tr•n~· ,...~ ........ 1,; 

Alman milletine vaad ettfti ve bu 
defa Almanyanın zaferile beraber 
şahsının prefioi do tera:ı.inin gö· 
züoe attaiı için, bu kış Almanyayı 
az çok kuvvetten d{lşürecek büyük 
çapta başka bir harekete girişece· 
iine ihtimal vermek ~üçtür. Ban· 
dan dolayı, lnriltere adalarına, ya 
but Mısıra kartı ehemmiyetli bir 
taarruz olacağı hakkındaki rivayet 
lere deier verilemeı. Velev ki Al· 
mıınya, plinını deiittirmi4. Rasya· 
yı bir tarafa bırakmanın zaruri ol· 
duj-una karar vermit olıoo. O za. 
man da Hitler, Alman ordoıunıı o 
beyannaroeyi ne~reder miydi? 

( Aktam'dan ) 

IUGON 

- . -
ANfiULOPE1>i 

Japon tay ya reclliği Vaşington Z1 çz. • ı nin astl bir vazife 
( a a.) - lrgi · urçı oldatıınu öğret 

darmadan evel, Japonya Amerika' çil, Amerikan me· Anıer:L-.. mebıı•,.• ...., 
1 _._ d l k d uuı.. ...,. - taoyayı müuit ol· 

3 

28 Biı'incilc4nan Pazar 
Tllrldye R.adyodlfU110• poıtaları, 

Tiirklye rad7oa&ı, Aııkara radyo•" Amerikan - Japon ticareti ı Uz ~vekili Çör• tiler. Bu bal Bri· 

tlao mi yoıuarca o ., ıymetio e bD5an \!e ayanın d 
birçok tayyareler aatıo almıştır. Ja·. mnşterek baıuıt gan toplantısında mıyan bir duruma 

ponya'oın borüo elinde 3000 birin· toplaohıında de· b tt ıokta. Şimdide 
ci ııoıf harp tayyaresi bulunduğa miştir ki: eyana a 9jz öylesiniz. Ba 

8 30 Prorram, ve memleket 
saat ayan. 

l 8,33 Müxikı Hafif program (pt) 
8,45 Alanı haberleri 

" l '- d' zamanla, cesaret• ıoy eomedo ır. c - Ruıveltle 
B 1 d b la A b 1 d 

le ve devamlı ta· 
an ar an azı rı merikan görüşmek bütün u u n u 

Cortin, bazıları da Almanların ver· limlerle giderilir. 
aakeri planlarımı Franıız hezimeti n dikleri Yuokerı ve Messerchmitta h 
zı azırlamak ve " M h • den aoora lnailte· tayyareleridir. y ıınkera'lerdeo bir. b er ametsız . 

• S Al arbiıı iyi idare renin ittilisına re-
çora, ovyet - man harbi ba.. dil b 

1 R -r e e ilmesl için h d çilse ve Japonya 
• lamadan e\•e asya yoliyle Japon· iki memleket yük· arp Sanaf Jn an lnriltere ve Ame· 

ya'ya &'Öoderilmiştir. 
B l ıek aubaylaranın J rika ile harbe 

un arın pike bombardıman milıakereıioi te- ögv renecek eri- rirseydi o zaman 
tayyareleri oldaiıı söyleniyor" Ge· min etmek makta· nasıl feliltetler• 
ri kalan tayyarelerden 2500 U Ja- 1 f b it dile buraya gel· • le karşılacığımı· 
~OD. a ri aları marnııllerindendir. dim. Her şeyden mız var. " Z1 kimse keatire-

1 ednız tayyarelerine gelince, ban. önce buradaki re mezdi. Fakat 1941 
ar an A · b"'l G · 1 9 ti 

IC I er çok tanınmıı bir fir- niş fÖrÜŞ 'Ve an• « 8rl 8 lftm8 I Ç8 ft yılının ilkkinan· 
madır. 

layışın beni sevin· v• ·bahaltra malolacak da büyük terak-
Kavaniıbi 94 ler, üç kiıilik dirdiğ!ni ve cesa bazı topraklarda kay· kiler kaydedilmiş, 

saatte 250 kilometre ıüratiodedir - retlendirdiğini söy mühimmat yapımı 
ler. Bunların motörlerl A:chi'ler gi- lemek isterim. bedeceAlz » ıimdi lnriltero-
bi Fran11z Loraine marltadırlar. 
Banlar baıO!i bir müsaade ile şim· 
di jııponya'da yapılmaktadır. Kva· 
nisbi 92 ler Qç motörlü 800 bey• 
gir kuyetinde büyük bombardıman 
tayyareleridir. 

Fakat bunların motörleri de 
dışarıdan bilbaasa Fransa ve Al· 
maoya'dan getirilmektedir, J11pon 
ya'da Mıtsublchi fabrikaları çok 
tanınmıştır. 

Bu firma her nevi ticaret, bom 
bardıman, avcı ve mekt~p tayyare 
leri imal etmektedir. Mitsubicbi bı· 
zı Amerikan ve lnriliz tayyarele
rini yapTDak müsaadesini de al· 
mıştır. Fakat İngilizlere röre bun· 
lar birinci ııoıf tayyare deiildir. 

Japonların en ıüratli ıwcı tay 
yareıi Nalcajima'dır. Bu tayyareler 
saatte 500 kilometre yıpular. iç 
!erinde 6 tane mitralyöz vardır. 
Bunlardan başka Mitsobichi 96 
lar, 400 kilometre ıüratiode ba~· 
ka hir tayyare tipleri daha vardır. 

·Bunlar tek Hhhlıdır. Ve tamamiy. 
le madenden yapılmıştır. 

Ea büyük huıasiyetleri 10.000 
metreye kadar yükselebilmelerin. 
dedir. • 

Jııponların en iyi boQlbardıman 

tanareleri Mıhubicbi 82 dir, Bu 
ı1s:ı oaotarıo bir tayyaredır •. '.J8() kf
loııaetre •ürati vardtr. 

Fakat bunlar Joponlarıo bilinen 
tayyare tipfericilr. Japon tayyare ıa 

nayii hakkında lam malOmat sahibi 
olmak imltin dahilinde defildir. 
Herhalde ıoo yıllarda Jııponların 
buna çok ilerl•tmiJ olmaları 14zım 
dır. 

• D ern e 
logilizlor tarafından Pptedilen 

Derne, Sirenaiıı.'in farkında kiin 
ve Bin,.aıiden ıoııra en mühim li. 
man ve şehirdir. 

Oerne, eski Yunan oınharrir· 
)erinin bahsettiklf!ri Oaroiı şehrinin 

BGyük ölçüde ailihlanmış üç 
diktatör devletin bücumaoa uğra· 

dık. Bo harp onların veya bizim 
hezimetimiılo bitecektir. 

Buradaki Olemp kahramanla· 
rıoın yeğitliiile luuşılaştım. Bu ye· 
iitlik deiiımez bir gayenin başlan 
fıCI Ve nihai zafere g'Ö' Üren İtimıa 

dın bir delilidir. Biz lariltorede 
çok karanlık rünlerimizde ayni şe 
yi bi19ettik. Hor şeyin, sonunda iyi 
gideceğine inandık. 

Geçireceiimiz imtihanların çe· 
tioUiini azımsamamalıyız. Bize kar• 
ıı birleşen kuvvetler muauamdır. 
Muazıam ve insafsızdır. Mılletleri· 
mizi harp yoluna tokan ahlaksız 
ioaanlar, kazanamazlarsa fenahkla• 
rını mütbi~ ıarette ödeyeceklerini 
bilirler. 

Sonların elinde her türlü ıilib 
stokları ve uzıın zaman hazırlan• 
mıı plinlar vardır. 

Bizım kaynaklarımız daha zen 
ıin olmakla beraber tam aeferber 

edilmemiştir. Merhametsiz harp 
aanatından öğreotcelderlmiz var. 
Geri ahnmas> çetin ve babalıya 
malolacak bazı topraklar da kar 
bedeceği%. Bir çok fena ıürprlz· 
ler bizı bekliyor. 

eçen yıJcrrfngtırr •• A· 
merikaa rençlir;ne harbin bir fe · 
nahk oldup öintildi. Dütmanla· 
rımız ise mllletlerioe tecavilz babir-

ral Preıbitero'non kumandası altın 
daki ltalyan donanması tarafından 
bir bahri ntımayııe hedef olmuıtur. 
Fakat o zaman Türk ıarnlzooa 
teslim olmak iıtemedi. Nıhayet fe· 
bir, müteaddid defalu bombardı • 
man edildi ve ancak 4 ıonte~rinde 
iş~ali mümkün olabilirdi. Bundan 
sonra, Deme civannda devamlı ve 
çetin muharebeler vakua golaıiştir. 

de bir akın halini almıştır. Ameri· 
kan ondüıtriıiode büyllk terakki. 
hır olmuştur. Bir yıl veya 18 ay 
sonra te$ebbüsil elimize ceçirmek 
için lnıilizco konuşan inunlarıo 
bu devrede büyük ,.ayretler röı· 

termeıi yeter. 

Ocaldarımm, diier milletlerin 
hürriyet dava1101 mlldafaa ederken 
kartala$ anının 942 de mi, 943 de 

mi, yoksa 944 de mi relec•ii me 
selesi beşeriyet tarihioin büyük öl 
çüleri arasındadır. 

Davamızın baklıhğıoa inandık· 

ça ve yenilmez bir irademiz bulon 

dukça Tanrı bizi ıelimete çıkara 

caktır. Fena haberler taımya ina· 
nanları korkatmu. Haberlerin hep 
ıi do fena olauyacakbr. 

Anavataolarıaı müdafaa eden 
Roılar düımana ıimdideo çok aiır 

darbeler indirmiı, nazi rejiminde 
derin yaralar açmıştır. 

Bu yaralar yalnız açıldı· 
iı bünyeyi zehirleyip 4işirmekle 
kalmıyacak, nazi rubana da zehir· 

leyecektir. MıJsolini şimdiden yıkıl 
mıştir. Artak o efendilerinin uıa 
ğlDdan, bir kölesinden başka bir 
şey deiildir.- Mıuolini çabıkan hal. 

• irlfUeJfnf bayalt' acılara ve ıı · 
kın~ılara ıürüdemlıtir. ltalyanın 
Afraka tmparatorlu;u alınmış Ha· 
bqiıtH kartaralmqtır. • ' 

1 • d D ' aın e erne nin ıınfaaa 1 'ı bine 
çıkmııtır. Fakat sonra herhalde 
artmıttır. 

. Der~e, ıon yapılan idari tee· 
ktlltta bir vilayet haline retiriJ
miıtir. 

Derne ayni zamanda mühim 
bir ihracat liınaoıdar. Ger~k Binra· 

zi: den !taly~ya, gerekse ltalyadan 
B.ınırazıye rıdeo ticaret remileri. 
~ıa en mnhim lıava1aiı Derno 
lımanıdar, 

9,00 Müzik: Haf.f parçalar ve 

marşlar (pL) 
9,15 Evin saati. 
9,30/ 
9,45 Müzik: pro1T&mıoıo son 

kısmı (Pl) 
12,3'> Pro1Tam, ve memleket 

aut ayarı. 
13 00 Müzik: Oyun havaları 

ve türküler. 
12,45 Alanı haberleri. 
13,00 Müıiıu Kadınlardan Fa

ııl ıarkıları. 

13,30/ 
14,30 Müzik : Radyo Salon 

Orkeıtrası. ( Violooist Necip At· 
kın.) 

ları. 

nqi 

ı . Suppe: Haydut macera· 

2 • Haberı Romanı 
3 • Bockmann: Af ık kalp. 
4 • Albeniı: Mala,.oeoa. 
S • Krom: Aloba Oo. 
6 • Leopold: lıpanyol GD· 

7 . Leuscbner: M!lrŞ 
8 • Lao,.er: Bilyük Aaoe 

9 • Heykeas: Sadık Kok.la. 

18.00 Proıram, ve memleket 
aut ayan. 

18,03 Mü1ik: Radyo daoı or• 
kestrası. 

18,40 MGzik: Mabtelif maka· 

mlardan şarkılar. 

19,30 Memleket sast ayarı, ve 

a}anı haberleri. 

13 00 Serbest 10 dakika. 

19,55 M.ızik: Maur•ce Ravel -

Bolero (Pi) S ıite- i'lmcopedil (Pı) 
20.ıs Konuşma (Meslekler ko-

nQfayo•), 

ler. 

20,30 Milz.llu F uıl heyeti. 

21,00 Konuşma Ziraat ııaati. 

21,10 Milzik: Şarkı ve Türkii· 

21,30 Müzik: Danı mGıifi (pi.) 

22,30 Memleket 1aat ayara ve 

Alanı Haberleriı 

22 45 Anadolu Ai,ntının spor 
Hrviai. 

22,55/ 
23.00 Y arıoki Proıram, ve ka· 

paDlJ 

lnglrtere Uzerlnde 
h•vafa•llr•tl 

Londra 27 (a. a,) - Hava ve 
~ahili emniyet na11rlıltlarının teliii: 

• Dürı rece bazı dü4ınan tayya· 
releri lnrilterenin doğu ceoop sa· 
bili açıklarında rörülcniışsede bıç 
bomba atmamışlardır. 

\ti erile 111ndaf aaya ha
~ • dir. llkbııharda 

~~!!!'!'!l!!c !!'!!!!!!!""~mlli!!!'!!!!!ıııııııııııııııııııııııı""!!"'~~!i yerinde bu!uomakt.l\dır. Bu şehir, 

Derne bugün güzel ve mo· 
dern bir şehir olmaıtur. iklimi 
mutedil, kı4 mevıiminde azami 
hararet ııfırın üstünde 14 dere
ce olup ve yazın ise izami bara· 
ret 25 dereceyi geçmez. 

Düzeltme 

LTAKVtMI "~İ:ı:v:li b1!'0~~:=~~ Kızılay balosu 
ltlaşmaya sa a 

Senenin en 
bilhassa At. 

"Ha hazırlık, üne kadar nezih ve en 
r. bııi' 

ın"aıya~a'aıerden , üstün, kibar balosudur 
tün olç l ileri g-ötilrül· Adanamızın kurtuluc bay· 

ıaıt hararet 0 
Y 

15 ioci asırda büyük ehemmiyet 
keıbetmişti. lıpanyadao hicret eden 
müıliiwanlar, Derneve gt'İmlşler 
ve burada yerl•~mişlerdi. 

ÜJmanlı imparatorlatu zama· 
nında, Derne Bingaziye bailı bir 
kaza idi. 

30 Eylul 1911 de Derne Ami• 

Burada bol n:uz yetioir ve 
çok ihracat yapılır. ltalyan hüka. 
meli, muza büyük bir aervet adde 
derek bunu inhisar allana almış-

tır. 

1929 da yapılan sayım netice 

28 Bi,.incikcfnun 1941 
PAZAR 

YIL1tMl • Ay l 
Ruaal 13S7 Blı 2 Giln: l62 Kaaım 51 

• rlaclkbua 15 Hicri lUO.. ZUbicce 

' 

OiinkO aayımmo dördüncü 1& 

hif esindeki C. H. P. oahiyesi sşa• 
tı canibişehir menfaatına tc-rt'p 
edilen at koşuları ilioınm ıon 3 
ncü satırında atların kaydına alt 
olan tarih ( 15 1 942 den itibaren 
28 l 942 tıaribice kadar ) yazıla· 
cak yerde 1ebvan yaloaz başlanrıç 

ramına raslıyan S sonkinu· 

~· b.~:·::::::ı:;::~:'.;· ::n.:!~np~z:~::;!:·::ı:n~:: T ET K 1 K LE R Petrol zu''"' 1 u·· rıu·· bı·r memleket.· Japonya· lı:lan kabul e barıi:ı, tnıe rında verilecek oltm bu balo, 
' ·ıkb• • 

llyanın. ı ,ilihlarla taar. zengin piyangosu, zengın ve ••:~~~~~~~~;=~==~~~=:i:==~~~~~~~~:==~::=:=~:::=:::=;=:::==:~=:::======~~~~~==~==•W "o yeaı • ı açıkça ilin çeşitli bllfestle büyük süpriz· 

tarihi yazılmııtır. Düzeltiriz • 

it başlıyacd Mıbver devletlerinin bir adı da Almanla• Hindiıtanı ilzerine yaptıkları k11meo ıiyaıi ve 'th 
1 

.. 

~ ... , .. yada ecı· ler hazırlayacak ve ~onsuz rın tabirince, zügürt (Habenicbtae) devletler· kısmen de iktisadi tazyikler ilo bu memleketin 
1

1 
a att~n 750 000 tonu bam petrol olarak mem· 

, .. ,. "' ' k l ak l d T ekete ıtbal edilecekti. \Hitlerin, etler topla· neşe aynağı O ac O an ir. amamen niıbi olan bu tabiri dorru bu- kendilerine senede 1,900,000 ton petrol ve 
\ ç•pta tıı"",oretle, Al- bu baloya şimdiden hazırla· lup kullanırsak, ıeog-in devletler müvuehesin· müştaklarını vermesini 11tlıyarak, kendilerini 

1 
.. Banl•rın dıtında olarak Etki Japonya, Şi· 

'4irildi. Bo .,ocn meydan nınız. 1530 7-8 de bu memleketlerin en ziyade petrol ıüğürt· Amerikan ve lna-iliz petrol eaareticden bir de. ma 1 Seballn, Mançalı:o ve Şimali Çindclc.i kÖ· 
"ılanına öoC bazırlaoına lüiüoden mo:z:tarip oldoiuou görürüz. Bu :ıü· receye kadar kortarmaia çalışmıılardı. mür ve linyit ocaklarının bam maddesinden 
't aylık bit tir· ğürtlükte de Japonya en ön aafta yer alır. Diğer taraftan Japonlar petrola ınümkiın istif~de .ederek ıoni ( sentez ) benzin yapma 
~iyor dem~ ~1şJaklata L • d • 1938 senesinde Japooyanıo petrol ve mli4· oldajıı kadar bam alarak tasfiye işini memlo· keyfıyetı de Japonların yedi aen"iik pllnında 
ordolarıoıllı 4erek ileri 1 san e rs 1 t4klarıoa olan ihtiyacı yuvarlak hesap 5,000,000 ketler inde yapmaia büyQlt ehemmiyet verdiler. yer almış ve muhtelif mıotakada 18 bnynk fab· 
~n iatilad• ;.,, Sovyet- G tondu. Bunun 4,300,000 tona Birleşik Amerika Muhtelif mıntakalarda teıis ettikleri 49 rika koralmaş veya \uıralmaaına baılanmııtır. 
\e devam 

11 
Jda be· ram of on pla" klarlyle devletlerinden. 300,000 tona Felemenk Hindiı· tHfiyebane ile petrol aaoayiini k.ıamen oltao Bu ıaoayi tamamen iılemeie başlaraa, mem· 

lıraatı ko~e, illı.ba· tanındın 300,000 tonu Meksika \le Kanada memleket dahilinde karmaia aavaşblar. ' leket ihtiyacının ilçte ikisi ve •iır y•i ibtiya· 
•tıpbeaiz l''.~ıerioi de lnailizce. Fransızca ve· dan ,.eli;. iç memleketten İH o/o 5 i bile Meseli daha 1938 ıenuinde Amerikadan cının yarısınm iç memleketten tedarik edilece . 
~fidafaa l,rtı orl•'• Al· ya Al.nı.an. cagı rabulc, kolag d"I ithal ettikleri 4,300 000 ton petrol vo mnıtak· ii ilmit ediliyordu. 
~t-eye ... tıtıY ··• -üda tle ı~ını•de r temin e ı emez. u M f b U Ş 

- Y- .. ... ., • n k i J AI 1 dö t il'- lar101n müfredatı bu botUıta bize mnbim fı·kır. aama i zalc ırkta yeni inki•aDar, Ja· ı., • h rP 'çin /ıe.,a/c,ı:,.lık a' oa t nizaen Bunun üzerine ve man arın r sene • l b • yetlerıo 1 ·kteri 
1 

• q, w J 1 1940 ler vermeie yarar. pon ara 0 filçlüklerd•n mübicn mikyasta kur· 
'tini öirclld~oıP j":'tı· le il 1J Pmadan z~vk· planı model totularak ap~u arın . ee~e: taracak g-ıbi rörüoüyor. Daha ıimdidea Bor. 
't röre baı•' ı.e Hlrııe· nr·z r letn.erek öğrenebilirsi- ıinde bir <yedi senelik plan> kabal ettıklerını 811 miktarao 2,900,000 tonu bam petrol • neoya ayak buan Joponlar ba adanın •imılı'a • 

.., ııı· • s ı l - S halin aduıoda ba· 160,0QO tonu beoıin, 1,200,000 tona mayi mah. .,. bılıilerl• br .. 9 .. en ere mııfı,..ssal aörürüz. Bu plina gore, ı , . , d L · l · ı· k 
O~ .. • J h rok 40 bı'o toaııı makı'n ... J•r" ıdır e.ı ogı ız 11mından 1 mı'lyoo ton, ceo11pta· 

Otdııları· .,ur ıondeı ilil". lonan petrol kaynaklarındaki apon 11se1ıaıo • " • 
•r de Alnı-" ...,p boY· Adan M senede 500 000 tona çıkarılarak ihtiyacın oio Görlüyor kf daha o senelerde ithalitıo ki Felemenk luımındaa 8 milyon ton iatıh111l 

oıo· f 1517 a: • Sadık ' 1 d' d f ı h ı ı k yapan kııyular1 ele a-eçireceklerdlr. Falıpin, Si· t •istemlerini bll de a Ald t 10 una bu taretle kapatmak, mem eketin ı· yarısın an az Hı am petro o ara memlekete 
ettikleri if~k• teıirli r-~~~:::a:-m_•_z_K_ı_t•=b~e~v:.:• ier yerlerindeki kayaakları işl•terek birkaç ... retiriliyorda. 1940 ta kabul ediltn yedi senelik am ve Malaya yarımadasındaki pek ehemmi. 

~ tQrlü ve ":i'ı b,şh!a· Bu nede buralardaki istihsali 730,000 tona vardır• pllnda iıe, sarnıç remilerini bir milli arttır•· yeti ıörlllmlyen ııuborat ise bundaa hariçtir. 

"tdir. lJkbah-'djdeJl b~- ece Nöbetci eczane 1 mak, nihayet şeker unayiinden geniı mikyasta rak 250,000 ton hacmine çıkarmak ve mDm· Ba kuyularla J•ponya birdenbire c petrol 
ltrafan da şi,ı ,il• bir ° Fuat E ispirto istihsal ederek bu 1Dretle ve kısa bir knn oldukça daima bam petrol . ithal etmek zütnrdü vıı.ıiyetindeo > « petrol ibraç eden > 

~·tam au'.1ttıt· Ba ( y CZ&nesl· zamanda memleket ihtiyacının o/o 25 - 30 eaaaı kabul edilmittl. memleket va:ıiyetine reçmektedlr. JaponJaraa 
~•itil ol~,~.riP 909 enlJ>Oatah miktarını içeriden tedarik etmek. Natıkim Felemenk Hiadiıtınile yapılan kaplaruıa sıiama)'lflaraaıo ve yerlerinde dara· 

rDWDak, ·14""' tne )'anında· ) Nıbıyet 1940 MDetbadt Japoalar Fılıı1toi 19-tO ulat.._ck tla 1,9 adl,_Jak .....,.. ..,,.1aran1D birlaoJ ..W bu olH prektir, 
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Film Dünyasının on senede bir yaratabildiği 
en muazzam şaheser 

ve TAN 
Sinemalarında Bu Aktam 

En Nefis ve En Güzel Türk Şarkıları ve iç Alan Harkalide Guellerle Süslenmiş 

Herllull• Fllntl 

PERi KIZI 
Nilüferle • Demırayın A•kl 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Şaheserler Şaheseri Birden Takdim Edilecekdir. 

Mevzuunu Binbir Gece Hikiyelerinden ve Heyecanım ~ramanhktan Alan Bu büyük 

Film Bütün Seyredenleri Teshir Edecektir ••. 
Filmin Musiki Kısmanı idare Edenler : Ostad Kenunl Ahmet ve Art.ki ve Güzel Şarkı ve 

Gazelleri Okuyan: GUzln - BlrHn - Hemlret - Nedir 

lllveten Alsarard• 
Büyük Tarihi Film 

L©NDRA KALESi 

lıaweten Tanda 
Heyecanlı Macera Filmi 

KANLI TUZAK 
Dikkat: Biletlerinizi Erken Aldırınız. Telefon Aharay 212. Telefon Tan 266 

Pelc Y 11/cında 1 .• Pek Y okıııtla /,. 
SESIL 8 . DEMlLLENIN ŞAHESERi 

--1 ZAFER 
Alaarayda bugün 2.30 da 

Londra Kalesi - Peri Kızı 

oRousuı ... _ 
Tanda Buıüo 2.30 da 

Peri Kızı - Kanlı Tuzak 

Adana askerlik daire
si satın alma komis
yonundan= 

1- Kapalı zarf usulu ile 
(20,000) kilo sığ'll eti satın 

' alınacaktır. 
- Muhammen bedeli 6000 

lira olup ilk teminab ( 450) 
liradır. 

3- ihalesi 12· 1·942 pa· 
zartesi günü saat 11 dedir.O 

4- Evsaf ve ıartoamesi 
hergün komıiyonda görüle· 
bilir. 

S- isteklilerin muayyen 
günde teklif mektuplarına pa· 
zarlık ıaatından bir saat ev· 
velinc kadar komsiyonda bu· 
lundurmaları ilin olunur. 

1545 25·28·4·9 

Kayıp av l<öpeği 
San renkte, tekiz doku aylık 

erkek bir av ~ öpeii çalıomııtır. 

Bulup b ıber verenler memoan edi· 

leceklerdir. 

Buwan ıazetesi milrettlpleriadeo 

Oorvlf Ozriio 

lmttyu Sahibi ı Cutt ORAL 

u. Ne9rlyat M&cllır& Anut 

Rlfat YA VEROOl.U 

Buıldıfı Yv ı ( 8UOOll) 

llatbuw - Ad ... 

Adana Ticaret ve iLAN 
Sanayi Odasından : 

SİCİL ILANI . 
( Jak Natus ıe Çerniyak Kollektif şirketi ) 

Adaoada Mermerli mahallesinde 30 namanlL '."P•ıh••ede 
oturan Jak Natut ve yine ayni adreste Mark Çerniyak Kol· 
lektıf 11rketi halinde ve yulcarıCJaki ticari llnvanla icrayı 
ticarete' baıhyarak ıureti •ş•tıda yazılı ılrket mukaveleaa· 
mesini Odamıza tevdi etmiı olduklarından ticaret kanununun 
42 nci maddesi mucibince mezkGr tirlcetin ıicilll ticarete 
kayıt ve tescil edildili illn olunur. 

Münakasa Tehiri 
Adana Belediye Riyasetinden ; 
13-1·94l tarihinde ihale edileceii ilin edilmiş olan Ada

na Şehri içme Su tesisatına muktaıi beı adet dalma tulum
ba hakkındaki ıartnamede görülen lllıum &zerine bazı ta
dilat icra edilmiı ve muhammen bedeli ( 27500 ) liraya ve 
muvakkat teminatı (2062,5) liraya iblit edilmiıtir. 

Bu m•oanıbetlc-ibalc lıtılltlnln 1'3·%· ,12 tallhlne-uıa,adlf 

C1llDa ıünll ıaat on heıe tehir edilmiş oldutu ve muaddel 
tarlname ile llr8lcavele projesinin Ankarada Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliiindeta ve Adanada Belediye Fen itleri 
MüdürlOiünden 125 kuruı 1laukabilinde tedarik edilebileceti 
ilin olunur. 1546 28·4·8-12 

Sa'7flN 
BJi 

iMADA 

BU AKŞAM s.... 
IJO 

1940 da Allahın cenneti 1941 de Leyli ile M•cnan 
1942 de de 81nb1r1nc1 G • c • rekor kıracaktır. 
Bağdadın en güzel manıarab yerlerinde çevrilen 

zengin ve ibtifamlı aaraylannda cereyan eden 
defis bir aık efsaneli 

ı-e-n,-,-bh1ncl~eC:e J . ....,._._ 
Yeni nof is ıarkılar1 • besteleyen 

CSDAT SADETTiN KAYNAK 

Ş.hzode Boboettinin yeni Ş.bri ... ı S.ltoa,.:] 
şarkılarını söyleyen farkılarını ıöyl•P'I 

MUnlr. Nurettin MUz•rr•n .. 

Balıkçı OsmanıG taklidli mükilemelerini konutan 
FERDi TAYFUR 

DiKKAT: Ba oofiı film içio localar ıatılıulctadar. fıtfcel ldl~lı. . 
Baıiin ıüntlüz matinad• son de/a ol,,,-

Taş yürekli adam 

Bu Kadın Benimdir 
t 

Memur alınacak 
Adana Ziraat Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Mektebimizin 20 lira maqlı bir mutemet ile 60 lira üc· 

retli bir daktilo ve kitiplij'i mllnhaldir: 
20 lira maaşlı mutemetllte qaiıda yaıılı ev.af• baiı bu· 

lunanlar alınacaktır. 
Kitip ve daktiloluk i~in de İkinci klnunun 6 Dcı rGnl 

ne müaadif sala günG saat ı t de mektep müdlrlltüıade 
açılacak müsabakada kazamn alınacalctar. 

Kltip Te daktiloluk için şeraiti ötrenmek ittiyelller 6-1~ 
942 tarihine kadar her gün saat 9 dan 12 ye kadar ınek" 
tep müdürliiğllne mllracaatları ilin olunur. 

MUTEMETLiK iÇiN ARANILAN EVSAF 
1· Tllrkiye tebauından bulunmak. 
2- Askerlikle alikuı bulunmamak. 
3· 20 lira aıli ın'aqa iıtibkak heıp etmlf bulunllld. 

__ ,..,. Hesap-ve mali ışleriie vukufu tiulunmak. 
5· Bulunduğu memuriyetlere dair bcrai dmmet -.ı• 

batası bulunmak. 
Yukarıda yazılı evsafı hliz bulunanlar 8 ikinci kiıa ... 

perıembe günllne kadar mektep mtldürltliüae bir dilekçe 
ile mllracaatları. 1551 28 • 3 

Sicil ticaret No. 87 ··············=············· _______________ ........, 1 Operat6r ! Teıcil tarihi : 27/12/1941 
Oda ıicil numaruı: 401 

Mukavelename sureti 

Bir taraftan Adanada Nlermerli mahallesinde 30 numaralı 
Yazıhanede oturan Jak Natuı, diter taraftan a7ini adreste 
Mark Çernyak arasında qağıdaki ıerait dairesinde bir 
kollektif ıirket mukavelesi akdolunur: 

Mctdde 1 ·- Şirketin unvanı "Jak Natus ve Çerayak,. kol
lektif ıirketidir. 

Madde: 2 - Şirketin merkezi Adanadır. Türkiye Cum• 
buriyetinin diter ıehirlerinde de şubeler açılabilecektir. 

Madde: 3 - Şirketin ıermayui, her iki ortak tarafından 
münasafeten konulmak lbere, 20.000 - yirmi bin • TOrk li· 
ra,,ıdır. 

Madde: 4 - Şirketin maksadı, her aevi zahire, pamuk 
vesair muamelltı ticariye alım satımı, ihracat YO ithallt 
iıleri yapmaktır. 

Madde: 5 - Şerikler münferiden imza1a aellhlyettar· 
dırlar ve her biriıinin imza11 ıirket namına muteberdir. 

Madde: 6 - Şirketin kir ve urarı iki ortak arasında 
mütesaviyen taksim olunacaktır. 

Madde: 7 - işbu şirket bundan mukaddem icrayı tlca· 
ret etmiş olan · Jak Natus firmaaını iıtiblafen teılı edilmiı 
oldutu cihetle, mezkir firmanın reımi •e buıuıi bilumum 
beıabatilo alacak Ye verecelderioi •JDeD vo tamamen tekab· 
bül eder. 

Madde: 8 - Şirketin mlddeti 1 klnunsani 1942 tari
hinden itibaren iki ıenedir. lıbu müddetin hitamından iki ay 
ev•el taraflardan biri diter ıerike ıirketin feıbini i&bar 
etmezse, ıirket ıkl sene daha temdit edilmiı olacaktır. Bu 
büküm, müteakip ıendere dahi ıamildir. 

Madde: 9 - Her ıGna ihtillf, tarafeynin intihap ede· 
cekle i iki hakem marifetile, halledilecektir. 

Madde: 10 - İıbu mukavele tarafeynin kabul ve mu•a· 
faka tile tanzim ve bilimıa tasdik ve teati ed;Jmiştir. 

Çernyak Jale Natus 23 Birinci k&nun 1941 
6736 imza imza 

Hariçte yazılarak berayı tasdik daireye ıetirilen iıbu or· 
taklık mukavelenamesi altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri 
dairece maruf tüccardan J ak Natus ve Mark Çernyaka ait 
oldutunu taıdik ederim Bin dokuz yüz kırk bir ıenesi birin· 
ci kinun ayının yirmi lçüncü aalı ıüol Birinci Noter 

1SJ6 

1 Dr. Hasan Sadi Sözütek ; 
• Fransenın Nansı Tıp • 
1 Fakültesinden Mezun 1 
1 He ruun Hastalannı 13,30 dan itibaren 1 
1 kabul etmektedir 1 1 Muarenehaneel ı Karasoku Terziler Çarıı•nda No. 97 • 

···········••ı••············ 
T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K •' 1 D & L B Rı 

Z S"""'· 4Mo.gı•,JA1astoa,1lkineitepin tarllılerlnde gııpılu. 
1942 iKRAMiYELERi ---

ı Adet 2000 Urahk = 2000. Un 
5 " 1000 ., ::s SOOO. n 

2 " 750 ,, = 1500. ,, 
3 tt 500 ,, - 1500 " 

JG " 250 n - 2500. , • 
.ce " 100 JP - 4000. .. 
50 •• .50 " - 2500. -; " 

200 " 2S .. - ~. " 
200 ,, 10 " :m 2000. .. 

TUrklJ• it Bankaaına para rat1r111akla pl-
1112 p•r• blrlktlrmlt ve tala almıt ol111az, aynı 
• ...... d. t•lllnlal d• d•n•m•• oluraunuz. a77 

Baskı ve Cilt işlerini 

(BUGON) matbaasma 
yaptmmz, memn~n kalnsmız. 

Sümerbank Kayseri Bez 
Fabrikasından : 

Fabrikamızda istihdam edilecek 
dokuma işçisine ihtiyaç vardır. 

Dokuma itç.ilerine fabrikaca temin edilen faideler :. 
1 - Dokuma iıçileri Kayseriye kadar Yerdıldcrı t._ 

ücretlerini fabrikaya dubullerinde alacaklardır. 
2 - Bir 6tün meccani yemek. 
3 - Bir lira aylık ldruile yatacaktır. ( Teo\'ir t~. 

Banyo dahil. ) 

4 - Bir takım meccani it elbiıeıi. 
S - 12 Otomotik tezglb kullanabilen ifçiler bu ~'-et• 

le yevmiyelerini (6) liraya çıkarabilecelder ye aynca '"isw 
randman verenler perim alacaklardır. 

leteklilerin Kayıeri Bez Fabrikasına gönderibnek iiıetf 
Snmerbank Adana pamuk Satınalma Btıroıuna (Sabık ~:""' 
Fabrikuına)mOracaatları lüzumu illa olunur. 1538 •26-tl 

C. H. P. Seyhan Vilayet 
· idare Heyeti Reislitindeıı 

1 - Mllteabbıdin nam ve beubına yaptınlmak üıere tJ 
gün mlddetle açık eksiltmeye konulan ve 2!111/941 c-.,.. 
tesi rtlnll ihaleıi yapılacatı ilin edilen partı . konler~ı la" 

lonuna ait ıahne tesisatile bir kııım nofı .. D IDfUt lçlll N• 
tekli çıkmadıtından bu iıler yine müteabbid nam ve la .... 
bına pazarlıkla yaptırılacak ve 1-12-941 tarilaiDclen iüb.re11 
bir ay zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 - Kctif tutan (6635) lira (28) kurut~an ibaret ola11 
bu itleri pazarlıkla yapmak ., bun~ ait proıe ve şartname 

yi görmek iatiyenlerin her gün parti r~lı~i~ine müracaat 
,.tmeleri ve bu gibi if leri yaptıklarını bıldirır veıikalarınJ 
birlikte ıetirip ibru etmeleri. 

3 • Kqif bedelinin O/o yedi buçutu ~lan (497) lira (61) 
kurut muvakkat temiDat akçuım Paıtı kuauna malcbuf 
ıııukabiliade yabrmalara Ula ol 1487 '-1'-21 


