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Deniz Harp Okulundaki Tören 

Otuz sene mu
harebesi mi? 
Yazan : CAViT ORAL 

Deniz lisesini bitiren 63 gen 
cimizin Harp Okuluna iltibakı 
münasebetile Cama günü Mor· 
siıı Deniz Harp Okalanda mera 
sim yapıldıiını, Sayın Başvekili
mizinde bu törende hazır bulun· 
duklarıoı yazmıştık. Resim, Dok· 
tor Refik Saydamı, rençlerimize 
diplomalarını bizzat tevzi eder· 
ken göstermektedir. Liseyi biti 
ren gençlerimizin isimleri 2 inci 
sayfamızdad1r. 

l l lnglllz g•zet• muh•· ı 
birlerine gör• 

Ankara - 29 

Antikomintero paktın beş 
sene müddetle uzatılma11 

ve yeni azalarla kavvetleadiria..
münaaebetiyle Alman Hariciye Na
zırı Fon Rıbbentrop Berlinde dik· 
kate ı•yan bir nutuk söyledi. 

................................ 
Japon Başvekilinin 

Japon milletine hitabı: 

ingiltere 
Bu nutkunda Alman Hariciye 

Nazırı paktın bir tarihçeıini yaptı. 
Gayesini anlattı. Manası ve ebem· 
miyeti üzerinde durdu. Bu arada 
Avrupanın dabili işlerine temaı 

etti. Alman zaferinin kat'iyetini 
ileri ıürdil. F'aka ne~ 4'e "9 
harbin otuz sene uzayabileeefini 
itiraf etti. itiraf diyoruz, çünki ilk 

, Alllerika 
Asy an 

defa olarak ileri gelen bir Alman 
devlet adamının ağzından bu tarz-
da bir söz iş:tilmektedir. Halbuki 
ıimdiye kadar gerek Führeriıı ve 
rerekse diğer salahiyetli Alman 

teflerinin söyledikleri nutuklarda, 
yaptıkları beyanatlarda hep bu 
harbin azan sürmiyeceği mahiye· 

tinde idi. Bununla beraber Alman 
Hariciye Nazmnr mazur trörmelt 
icap eder. Zira bir muharebeye 
b.tlamak kolaydır. Fakat o m11ba· 

re beyi ıona erdirmek gayet güçtür. 
Ba basa.ta beıaplaruı yamlması, 
tahminlerin hatalı çıkması daima 

IDÜmlündü•. Meseli Führerin Po· 
lonya, Fransa ve Balkan muharo 

heleri hakkında dedikleri hep çık 
tıtı halde, Sovyet Rusya hakkında 
yapılan tahminler doğru çıkmadı. 

Bizzat Führer de bunu itiraf et· 
mek lüzumuna duydu. 

Ş11 halde Fon Ribbentropan 
ba harbinde bir 30 sene muhare· 
bai olabilecefi hakkındaki ıözllnü 
farada burada tatbik edilen yıldı· 
rıa harplerin a1ıl büyük mücade
lenin mıeticelenmeai busasanda kali 
bir tuir yapamayacağı manasında 
anlamak dotradar. Çünkü muhare
benin eaas iki aoıuru olan Alman· 

Y• ve luriltere henüz yıpranma
•ııtar. Henüz yılulmamı4tar. Ban· 
lardan biriai yıkılmadıkçada bu 
h.rbin aon balma11na maddi imkio 
yoktnr. Görünüıte ise iki rakipten 
birili rerek kuvvet ve rerekae 
cotrati durum itibarile kolay kolay 
.. ilGp edilemiyecejine göre, ıark 

.. feriaden 10Dra harbin bir mu· 
kavemet harbi şeklini alması ve 
'-&Qn zamanlar devam etmesi çok 
•11htemeldir. 

lıte bu düşi\ncelerle Alman 
hariciye nazannın ıözünü bir haki
katı rörme şeklinde kabul etmek 
Ve ~ 1Q11barelııenio azayacaiı hak 
lıttıd•ki k•naatlerinedo inanmak li · 
'-•mdır. Çtınkü harp, pek yllkında 
~otract.o dopoya iki bat rakip 
IJtıına inhisar edecektir. Ba iki bü 
Jllk kav,,et arasında Ja pek ça· 
bak bitmeyecektir. 

Lltvlnot Slngapurda 
Manilll: 1 (a.a) - Litvinof 

Siıırapara relmiıtir. Sah rünü 
~rlkaya ridecektir. 

---çıkarllmall 
Uzak şark İngiliz 
müstemlekele
rinde örfi idare 
Malezya ve alngapur· 
da lhtly•tlar seferber 
edlldl; Fllipin ada•ar1 
clvannda mUhlm bir 
Japon llloau dolatıror 

Tokyo 1 ( a. a.) - Japon k~· 
binosi bu 1abah fevkalide bır 

· H · "ye nazırı toplantı yapmıştır. arıcı M M 
amiral Toro, Vaşioıton ıoruşme-

lerinin rayet ehemmiyeti~ ~ir. s~f
haya rirmit olduiuou bildırmıştır. 

Toplantı 2,S saat sürmüştür. 
Manilli 1 ( a. a.) - Üt'da ve 

donanma müteyakkız balanmakta· 
dar. Manilli koyunun apını mllda· 
faa eden Koreagor adasında, bü
tün izinler kaldmlmııtar. 

( Japoıı. Amerikan l'Ö~Üfm~le 
. ve uzak doju hadaselorıne 
rıoe 

dair telıraf haberlerimiz 3 üncü 

1abifemizdedir.) ------
Osmaniye 
C. H. P. 

• 
kaza kongres• 

0 3maniye (Hususi) - Kazam~z 
C H. P. kongresi pazar rün~, 

p f üf ettişi B. Halıd 
Seyban ar ı .ml VY t p idare 
Onaranın huzurıy e, ı aye . . 

B K Enerın beyeti ba11ndan • asım 
reisliiinde yapılmııtır. Konın 
büyük bir samimiyet içehriaind.e ıeç1-. t" Yapılac idere eyetı aeç · mış ır. 

. d -•ıdaki zatlar lıtuaom11t1r: 
mıo e af- GM ş f 

Abdürrezzak. uvenç, er~ 

d Bekir Ôzkao, Bekar Hazne ar, TM 
Kılıç, Osman Kaya, Memduh U · 

mer Ali Çenet. 
Büvüklerizınie sayrı ve ba~hhk 

telrr;fları çelı.ilmiı, konrrey~ ~~
teakip kıymetli Parti müfetbfll':uz 

B. Halid Onaran tarafından çok il• 

tlfadeli bir konQfma yapılmııtar. 

Taganrog 
geri ahndı 
Almanlar Mari-
yopol' e çekili

yorlar 
Londra 1 [ a. a ] - lnsilbı 

razete muhabirlui Tal'anrol''an 
geri alındığını söylüyorlarsa da 
Ruslar bu haberi henüz teyid tıt· 

memişlerdir. 

Mu.kova iadıJıcnı:ıı Ah=e& ... 
R..aof'- ıa 1 • ı ı • t f 
balaıaaa Marifopor• 9ekllclllJ..W 
bildirmif tir. 

Londra 1 (a.a.)'. - Maoçester 
Gudiyen gazetesi, Roıtot'un tek
rar Ruslar tarafından işıali hak· 
kanda diyor ki: 

< Bu, ıtrateiik neticeler veren 
ilk Ruı movaffakiyetidir. Bund~ 
bir kaç hafta evvel Smole~k cı· 
varında kazandıra mavaffaluyetler 
Moılı.ovaya karşı yeni Alman taat 
ruzuna hiç bir suretle engel ol~: 
mııtar. Bu mavaffakiyetler tabıy 
sahasında kalmııtır. Roıtof muvaf· 
f akiyeti çok daha ehe~miyetli v• 
cesaret verici bir şeyd1r.» 

Niv Kronik! de ıöyle yazı 

yor: 
• Roalaran Ro,tof'ta kazandık 

ları zafer, Almanların ilk ohemaıi· 
yetli muvaffakiyetsiliği, ilk ciddi 
mailu biyetidir .» 

Moskova 1 ( a.a. ) - Dii• 
Almanlar tarafından Moskova iiı• 
rine yapılan akında 22 diifmao taY 
yarosi düıürülmiiştllr. 

Sovyetler 6 tayyare kaybet• 
miflerdir. Ôlü ve yarala vardır. 

Motkova 1 ( a. a. ) Diio ak· 
ıamld Sovyet teblifi: 

Kıtalan~ız blltün c_ephe~d• 
düımanla 9arp11mqlardır. 29. Al· 
man tayyarui, 83 Alman tankı, 
15 zırhla otomobil, 6SS kamyon, 
30 top, 212 araba tahrip edibDİf· 

tir. ikiden fazla dütman alayı yok 
edilmiıtir. 

Cenup bata cepbuinde bir· 
liklerimiz düşmanın bir piyade ttı· 
menini ezmittir. Son iki rüode ~ 
binden fazla Alman askeri öldq 
rülmüştür. 

C11nupta 4 Alman tümeni 
i,,.Jıa edildi 

Ankara radyo gazetesi - Moı 
kova çevresindeki muharebeler 

bütün şiddetile devam ediyor. Al· 
manlar ba .. ı noktalarda durakla· 
mıılardar. Ancak, Sovyetlerce en 
tehlikeli rörülen istikametlerde, 
arar olmakla beraber, Alman iler 
leyişi durdurulamamlfbr. 

Talanın dopaaada Rizan iıti 
kametinde yapılan taarrularda Al 
manlarm bazı muvaffaldyetı.r ka· 
zandıklara ıanılmaktadır. 

Roıtof batısında Sovy•t taar
l Devamı Uçlaclde ] 

İŞÇİ sigortasının te
min ettiği faydalar 
Lô.gihanınesas- 8.M.Meclisi 
/arı nelerdir ? Dün bazı kanun layi--balarını müzakere ve 

kabul etti -Oç gUnden fazla çahtamamezhlı mucip olen 
it kaxalar1 için kazazede algortahya, tesblt 
edllmlt gUnlUk Ucretln yarısı nl•betlnde tez 
mlnat vertlecek 

Ankara 1 (a.a.)- Büyük mille& 
meclisi bugüıı «ioktor Mızbar G.,. 
men'in reiıliiinde toplanm11tır. 

Hııdad ve ıabiller umum mü• 
Ankara, 1 ( Hususi m;babirimiz ltlfonla bildirİ)Or ) - iş kazalar1 

meılelıi hutalılı.lar "e analık sigortaları kanun liyıhaıının alalı.adar en· 
cümeolerd" tetkiL ine devam edilmektedir. Milli Ş!!fimiz İ•md lnönünün 
Bliyült M ilet mec!itirıi açuken ıöıled • kleri nutuklarında üzerinde ısrarla 
du•dıak.ları b11 "•"o" liyihuı b~ılıca ilci büyük mevzuu ihtiva dınelt. 
te.iir 

dürlüğü 1941 mali yıla bütçe1lnde 
deiitiklik yapılma11a., posta kana 
nana müıeyyel 2721 sayıla k&M 
nıın dördünçü madd .. inia A. fık• 

rasına bir kelime eklenmesine, Tür
kiye ite Almanya .. arasmda ticari 
muahedelere dair 2S temmuz 1940 
tarihli hususi anlaıma protokolla 
randan iki numarala protokolon 4 el 

1 - Meslelı.i riık esasına istinad eden, iıçi ve mütahdeınlerin işten 
müte11ellit imalarının tazmini hınusıında iş verenlerin hakalı.i mesu\iyeti 
yerine kaim olan iş kazaları ve mesleki haatalıldar sigortası. 

maddesinde yazıh müddetin, yine 
Türkiye ile Almanya arannda ticari 
muahedelere dair 25 temmuz 1940 
tarihli haıusi anlaımaya baib 2 
numaralı protokolan 4 üncü 
maddesinde yazıla müddetin iki 
ay daha azatılmalarına •• .w 
teati edilen notalana tudiüae, 
devlet memurları ayhldanınn teY• 
bit ve teadülüne dair 3656 1aytla 
kanuna batlı 1 numaralı cedvelio 
Milli müdafaa V akileti para lm
mına bir memar ilivesine, Oiyaae& 

2 - lş hayatında ifçi ailelerinin çocuk yetiıtirme kudretini, cami· 
anın teıaniidii ile himaye eden analık siıortası. 

Uyiba ... ılarma pre, bu ka· reıinde ödenecek ründelik taz. 
nan hilkllmleri, İf kanantlna tabi mioat, 
İl yerlerindeki ifçilerle buralarda C - Ortopedi ve protez le-
ifçi tarifine dahil olmakıızıa ça• vizımının temini ve tecdidi. 
hıbrılan bil11mam müstahdemlere D - Tibbi yardımların yapıl· 
tatbik olunacaktır. maıının vera ortopedi yabat pro· 

Proıede sirortanın temin etti· tez levazımının sahlmuının lliror-
ii menfaatler ıa eaaslar dahilinde talanın ikametribanda temini kabil 
t•bit edilmektedir : olmadıtı takdirde \ı..endiıioin bu 

A - Tıbbi yardımlar, itio yapıldıiı yere ridip relmeai 
B - Mavakkat maltlliyet dev· için moktazı nakliye ücreti. 

itleri reitliii tetkilit ve vuif~l~ 
hakkındaki kanunda bazı deiifık· 
likler yapılmasına aid 3665. sayda 
kanunun 2 inci maddesine bir fık• 
ra eklenmesine dair kanan liyiba
lariyle Vakıflar amam müdüriütl 
tqkilitı haklundaki 3461 aayıh 
kanuna ek kanon liyihaaı miizak .. 
ve kebal edilmiştir. 

Hitler 
Peten 
mOIAkatı 

E - Sigortalının ölümü halin· 
de ceaue maırafları karııhj-ı ola
rak ödenecek tazminat. 

G - Sirortalının ölümü ha· 
linde bu kananda rösterilen bak 
aahibi haleflerine ödenecek tazmi
nattan ibaret ola~kbr. 8By1Uı:. Millet Meclisi Çarp_. 

ba Jiinll toplanacakbr. 
Tıbbi yardımların mabiyeti ise, 

Mareşal, amiral Dar· lliOrta\ının sıhhi hal ve durumu· ve kocaya verilen tazminat, 
iare Yerileo•~ ._•;•'9 ~ 
nm kard .. lerine, mal ıabibine ,,.. 
ya balefleriae ödenecek tazminabD 
tediye şartlan thakkında mabt• 
bükihnler vardır. 

--- •rlilriit -ıtrlliıiJII ;..(._..__,_..,....iiljılıtliiW'W· hfto semte ~ kf• tarafından muayene Ye teda· 
gn-.a viıini, iliçlarla, aair tedavi vuıta-

F r a n s a ıaranın temini, ınzum rörülecefi 

Atrlke imparator· 
ıuıunun mUdata- ı 
aaı ı çln Almanra 
ile it blrllllmi ra
pacak? ----Ankara radyo razeteai -

Fransız devlet reisi marepl Pe· 
ten, yanında amiral Darlan ol· 
daia halde, son dakikaya ka
dar haber verilmeyen bir semte 
doiru ritmiıtir. Ba haberi ve· 
ren kayuaklara röre. maretal 
yüksek bir alman de,,let ada· 
mile rörilıecektir. 

Diier bazı kaynaklar İle 
Peten'in Liron'a ,.ıttiiini, Al
man devlet rei9i Fllhrerle rö
r üıecefini bildirmif lerdir. 

yapılan tahminlere röre, 
bu rörilfme Franıanın yeni ni
zama firmesile ilfilidir. Fransa 
bu nizama rirdikten toar• Al 
manya daha renif. yeni bir Av· 
rapa konf eran11 toplayacaktır. 

~andan çok u bir zaman 
evvel '{it~ FraD1Uı nHdindeki 
Alman biiy~k elçiıi Ab11t f&H 

tecile re b,eyanatta balanmuı, F • 
~anaa ile barııtan bahsetmiş, 
Alplanyanın rençleımif bir Av
~ yapmak kararında oldap· 
na, Fransaaın da bu Avrupa 
içinde ro)ü olacatını ıöylemif 
tir. 

Hitler • Peten müllkatandan 
babıolqnan burün, Abe•t'in bay
la derin manalar taşıyan beya· 
nab ehemmiyet kazanın11 bula . 
nuyor. 

ikinci bir ihtimale l'Öre; Şi
mali Afrikadald lnriliz taarruza 
Almanya ve Fransayı endişeye 
düıürmiiıtür. Şimdi tehlikeye 
karşı müıterek tedbir ahnılmaıı 
düıünülmektedir. 

Söylendiiine göre, Alman
ya, Fransamn Afrikadaki aömür
relerini k•di ......... ,_ya 
•aktedlr olmadıj'I kaoaatmı b· 
ıımaktacbr. 

la,.ılizler iae, Almanvanın 

buna Bizert'i k"allanmak için bir 
bahane olarak ileri ıürdiii'i fi. 
kirindedirler. 

taktirde 11hhi bir mtıea1eaede te
daviıini tazamaııaan edecektir. 

En çok 3 riin çalıtamamazbia 
mucip olan iş kazaları için ifci 
ıigorta idareıince kazazedeye gün· 
delik tazminat virilmirecktir. 

Uyibada bundan sonra karı 

Üç ründen fazla çal .... uau
htı macip olan it kasalan için ka 
zuede ıirortalıya kua wk ...... 
dördüncü ründen itibaren, t•Wt 
edilmif olan günlük ücretin yU'lll 

[ Denmı dlrdllacade ) 

Şundan Bundan 

Bir Cocuğu Sevindirmek •• 
YAZAN: Biz 

Eyil.ik, Türkün mayaıile yoi'ralmqtur, dense asla mibaliia .... 
IDlf olmaz. .• Çüokü tarih bilir: O, yaradılıtmdanberi eyilik ,.,.. 

lacak yerde, düımanına bile tereddilt ebHdea dai .. eyilik .u.ittir. 
Sokakta elinden ayarından, rözlerindeo olmuş ihtiyar, reoç, çocmla 

ne olursa olsan birini röriip de içinden unal•ıyaa içimizde kim9 
v~r. mı? •. Zaten biz, başkalarının derdini kendimize dert yaparak d .... 
mızı unutmaz mı11z?- lfbaize çöken acılann bir eyilik ppmca ,.ım-. 
catına inanmaz mıyız? .. 

Aramızda eyilik 7apmak iıteyib de acaha ne ,..,.. .......... ,... 
aam diye f&fıraalar, batta.. baUi bunan bilia....ıae bile ruı .&. 
mıyanlar az mıdır? .. Biz ihtiyarlara, dql kadınlara, ki•ı•ir çocaka.. 
yürekten acırız... D.aiı1m11 bir yuva, keneli yavamma clajlllfl kaclmr 
bizi en ince yerimizden vurur, •. 

- Hele çocqk ... diye diitünürüz •• O, dünyaya ~eıini açarken Wt 
bir~ey bilmez .. Anuını, babasını bile ne kadar 1'8Ç tanır .. O, dofaf'latla 
yalnıı rüzel bir koku, tath bir ailaY1fbr.. Mini mini elleri, ayaklan Wr 
kötürümün ellerinden, ayaklarından fark11zdar.. Ona ıül• benzetirfL. r .. 
kat «rillün Öı:QrÜ az• oldap için bu rülden daha rüzel çiçep. ...... 
demekten Vazfeçeriz .. Sonra ne kadar da yavaf büyür. 0 bir filn kolm
junda kitapları okal yoluna tutuncaya kadar ne uzan, ne zahmetli Y ... 
geçer ••. Ooa biz ölllnciye kadar kanat olaraa .. Oluala acele acele .... 
çocukları l'Özlerimizle Hveriz.. lçl•inden birili aanki baba L. dip ~ 
namaza aarılacakmıı l'ibi içimize tatlı bir heyecan yayılll' .. 

Okula kotDf&n veya okuldan evlerine dönen çocaklann aruı ... 
al •• ilıtünde önlüiü, ayatında çorabı, temiz bir papuca, koltalaa• aı111l•111111t ~-'.~ 

kitabı olmıyau, rözleri daima yerde yürüyen çocuk hemen lııir ijn• 
içimize saplanmaz mı? .. Oau görünce, istedijini almadığımu -::..._lfı'lll!~ 
tüıüno dayanamadığımız çocağomoz hemen batmmıza relmes .0-
acaba ne yapıak~. Ne yapsak diye dilfünmez miyiz? .. ...a palacajlM. 

Ne yapmak lizımraldijini kolayca buluruz • Fabl , ,. a 
keatire ... yis deiil mi?.. Halbakl bu da o kadar kola~ lu-: Bu 
kalatmıza yavqca IÖyliyeyim mi?.. Her okalda ba kım..""• ~eya ';.... 
çocakları rilldüraeye relecekleri bütüa öjnlmealer dört rod• dth 
yorlar.. Yüzüniize hafif bir penbelik çöktL. Aa~y~rum. zat• -:;.::, ... 
verirken bile 11kıhr11nız.- Cebinizdea parayı ıızlıce çı~ kat 

0 
lgl

eline bemen bırakır ve daa11n1 dinleaeclea azalı.l.qanlD~· a L---
L • t-...1••• • • .---&. ....... ----nİzde bir 111:1 bU'akan çocata verme .. 11 tM11rtDIZ1 .,._.. lb ~ 

batt• dojTDdan dotraya HİllİH ea yakıa ~ ;.:ı-.: ':., ';,c.p 
Bir çocata Hviadinaek .. laele ,oktal, itJ 

vlaclinaek ... sGlıel ..,.rr .. 
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Duyuşlar 

Düşünüşler Siyasiyat ve memurlar -
Hür bir memlekette her ferd istediği gibi düşünebi
lir; istediği gibi konuşabilir; fakat deulet prensip
lerine aykırı olmamak şartile- Bu, bütün Türk 
uatandaşları için böyle olduiu gibi memurlar için 
de böyledir. 

YAZAN 
1 

1 
Kazım Nami Duru.J 

Bizde siyasiyat denilince çok tuhaf bir şey anlaşılıyor. Memurl~rı~ 
siyaıiyathn menedilmiş olmaları da bu tuhaf anlayıştan ılerı 

ıreliyor. Siyasiyat bir memleketin ırerek ~a~il~, ger.ek ~arici_ b?tün i!ler!• 
ne taallOk eder. Türk devletinin dir dahılı aıyaoetı, bır adlı sıyasetı, bır 
maarif siyaseti, bir ticaret siy11eti, bir ekonomi siyaseti, daha ne nebi
leyim ben, bir çok siyaseti olur. Bunları asker olsuo, memur _ols?n, h~r 
vatandaş bilmek ve kendine taallk edenlerine çalışmak vazıfesıle mu

kelleflir. 
Türkiye Cumhuriyeti Kemalizm prensiplerine bağlı siyasal ve •osyal 

bir kurumdur. Türk hükQmeti, proırramıoda Kemalizmi hnlisa eden bir 
parti hükOmetidir. Hülr.Omet memurlarının bu proırram prensipleri dahi
linde çalışmaları lizımdır. Sonra c memur ıiyasiyatla uiraşmaz > diye 
bu esasa uymayan bir iddia ortaya ıürülür. 

Bandın makoad, bence, şudnr. Memur, yurdunun ve ulusunun yük
ıek menfutlarına uymayan, Paı ti proırramının prensiplerine aykırı olan 
akideler besleyemez, onlara muhalif hareket edemez ve siyaoal dedi 

kodulardan kaçınır demektir. • 
ilk ve orta okullarda (YurJ bilgisi) adı altında okutulan ders, sı 

yasiyattan başka bir şey midir? Memurlar, saylav seçimine iştirilk etmez
etmezler mi? Demek ki bu seçimde reylerini kullanırlarken, peki.la siya 

sal bir akideye tabi bulunuyorlar. 
H4yır .. memurlar da yorddlarıoa ve yurdaşlarına taallOk eden siyasal 

prensiplerle ilırilidirler. Onları bilmeğe, onları düşünmeğe, ve kendile · 
rine verdiii vazifeleri yapmağa mecburdurlar. 

Hür bir memlekette her ferd istediği ıibi düşünebilir; ist•diği gibi 
konuşabilir; fakat devlet prensiplerine aykırı olmamak şartile. Bu bütün 
Türk vataneaşları için böyle olduiu gibi memurlar için de böy
ledir. 

Bir öğretmen, halk partisinde fail üyüe olamaz mı ? « parti siya-
sal bir kurumdurr memur ise ıiyaıetle uğraşamaz; binaenaleyh öğret
men partide faal üye olama.. > demek medrese mantıkıoa yakışan bir 

zihniyettir. 
Bir ilbay, hem 

memur, parti üyesi 
bi vardır: 

ilbaydır, hem de parti ilyöokurul baş'kaoıdır; 
olamaz. Bunun bir dereceye kadar makul bir 

fakat 
sebe· 

Partıde üye olan bir memuru, ilyönlr.uıula seçilmiş farzedioiz; ilbay 
ile )an yona , tutacak ve paıti işleri üzerine belki de onunla münaka
ş•rla bulunacak O vakit, ilbaylık prestijinin yıkılmasından korkulabilir. 
Ben löylcı dü~üomüyoıum amma, zamaoa ıröre böyle düşünenlere bak 
verm~ktt n de ktndımi aıam>}Orum. 

Eğer siyuet, dedi kocu m• b17etinde şeyltr ise, günlük ıiyaaet iıe, 
memurların bundan meoedılmesi çolı: doğrudut; fakat ııyasiyat drvlet 
ve milletin temelir.i teşkıl edtn prensipler i•e, ber utaodaş ıibı me 
morda onunla alakalaomalıdır. 

Cumhuriyet halk partisine bağlı olmıyao ve onun prenıiplerine inan 
mıyan memurun, Türk Clltnb~~ye!~nde bir iş~-' y~yacatını an\ayamam. 

Alman ve lnglllz 
denizaltıcılığı 

----.ı 
/ngiliz denizaltıcıların~n, 

yetişme tarzları ue ellerın
deki gemilerin harp kıy
meti bakımından Alman
lardan aşağı olmadıklarını 
söylemek hatalı olmaz. 

Alman denizaltıları Atlantikte 
lnıriliz nakliyatını Hkteye uğrat· 
maia çalışırken lnırili~ ~eoizaltıları 
da Mıhvcır devletlerının bılhassa 
Akdeniz münakale yollarında pu· 
ıular kurarak birçok Alman ve 
ltalyan ıremileri batırmaktadır. la· 
gilterenio ıreçeo umumi. barpte de
nizaltı harekatı, bu sılabı kullan· 
malr. ihtiyacını bissetmeme1inden 
dolayı, mahdut kalmıştı. 

Fakat bu harple Avrupa kıta-
110ın garp sahilini istila eden Al
manyaoın denizden nakliyat yap· 
mağa mecbur olması ve müttefiki 
ltalyaoın da Aftikadald topraklari
le irtibatının denizden geçmesi ln
ıriltereyo cienizaltı ıremilerilo iş 
ırörmek fırsatını vermiştir. 

H.rbin başında lnıiltereoin elin 
de 62 denizaltı ıemiıi bulunuyor ve 
11 gemide inşa ediliyordu. Filhakika 
lnıriliz tersanelerinin daha ziyade 
düşman denizaltılarile mücadele 
edecek tipte remi ioşaatile meı
ırul olmaları denizaltı vücuda ıre 
tirmok imklnıoı hayli &üçle tirmek.. 

tedir. 

Zira 1 loıiltere; Hollanda ve 
Polonya denizaltılarından istifade 
etmek Iüıumnou hissettiği ıibi 
Amerika.dan bızır denizaltı ıe· 
misi tedarik etmek çareıine de 
bış vurmuştur. Halen aıüttelikle 
r ile birlikte loırilterenio 80 deoi:ıal· 
tı ıemisioe malik olduıiu tahmin 
edılebilir ki, bunlardan bir kısmı 
Uzak Şark ıularrnda bulunduğuna 

ıröre Atlaotik ve Akdeniz hav. 
zaıında takriben 60 denizaltı ıremi· 
ıi bulunduıiu ıöylenebilr. 

Şu halde Avrupanın garbin· 
deki deniz mıntakosile Akdeniz ha
rekat sahasında asgari 20 logiliz 
d~n.izaltısının d ü ş m a n ge
mısı aramakla meşaul olduğuna 

hükmetmek lazımdır. 
Gerçi bu denizaltı miktarı ha· 

rekit ıahıaının vüsatine nisbetle 
azdır. Çünkü Norveç şimalinden 
Cebellüttarık boğazına ve oradan 
Akdeoizio Şarkına kadar uzanan 
ıeniş bir ıabada faaliyet için 20 
denizaltı kili ırelmez. 

[ Devamı üçllncilde] 

BUGON 

l ._ _A_RA_D_A_a_iR_I 

İçtimai bir derde 
parmak 
basıyorum! 

YAZAN 
NiHAT 
ORAL 

Acı; acı ol. 
duru kadar da 
yürekler sızla· 
tıcı bir şil<i.yetle 
karşı karşıya bu

lunuyoruz. Çok yerinde ve haklı 
bulduğumuz bu şikiyet ıünlük 
ihtiyaç listesindeki bir nolı:sanıo 
telafisi için değil, doıirudan doğ. 
ruya içtimai bünyemize irız olan 
kumar hastalığının tedavisi içindir. 

Bugün bu Hlııo kahvelerden 
evlere, evlerden mahalle araları
na ve oradan da köylerimize ka· 
dar uzanmış bulunuyor • 

Eier bu aile ocakları söndü. 
ren belanın önüne geçilecek 
tedbirler alıomıyacak olursa mu
hakkak ki memleketin içtimai, 
ahlaki ve iktisadi hayatı üzerinde 
yapacaiı kötü ve yıkıcı tesirler 
çok büyük olacaktır. 

Fakat şnra1101 işaret etmek 
isteriz ki kumarın bir memleketin 
umumi durumu üz.erinde oynıya· 
caiı fena roller bu kadarcıkla 
bitmiş olmaz. 

O aynı zamanda cemiyetin 
istikbal için hazırladığı terbiye 
sistemlerini de altüst eder. 

Çünkü o bugün kötülüklerin 
anası, sefahat ve sefalet denizinin 
yaratıcısıdır. 

Onun için bu işi yalnız fert-
lerin şahsi menfaat ve zararlariyle 
mukayese etmek biç bir zaman 
doğru değildir. . . 

Çüoki her fert cemıyetın 

içtimai hayatında bir varlıktır. 

Deniz lisesini bitiren 
gençlerimizin isimleri 
63 Gencimizin deuiz lisesini 

bitirerek harp okuluna iltihak etti
ğini, Mersinde istirahat müddet
lerini geçirmekte olan sayın Başve 0 

kilimiz Doktor Refik Saydamıo 
gençlere diplomalarını bizzat dağıt· 
tıklarıoı yazmıştık. Bugün 1/ 11 /941 
de yapılan olırunluk sınavında De
niz lisesini muvallakiyetle bitiren 
okurlarımızın okul numaralarını 

ve isimlerini yazıyoruz. Kendilerini 
tebrik ederiz. 

97?. 
1001 
1005 
1007 
1011 
1021 
1026 
1026 
1029 
1030 
1032 
1033 
1034 
1036 
1043 
1844 
1045 
1046 
1048 
1055 
1056 
1063 
1078 
1084 
1092 
1095 

Güverte sınıfı 
Murat Yaşar 

Bülent Tarcan 
Nejat Tümer 
Rauf Şimşek 
Kemal Sider 
Safder Taktuğ' 
Aydın Arıman 
Yavuz Subay 
Hüsameddin Taogal 
izzettin Tamer 
Ihsan Gürkan 
Eri uğrul Gürtunca 
Basri Göktaş 
Orhan Ôzakalın 
Vedat Aslay 
Hüseyin Sönmezler 
Salim Erkorkmaz 
Nevzat Sertel 
Adil Heper 
lsmail Toker 
Nuoret Demirel 
Bahaeltin Ôzaydın 
Faruk Erus 
Orhan Yazıcı 
Ri:ıa Oskay 
Pina ôzdoğancı 

Harita sınıfına ayrılanlar 
1053 
1089 

980 
1000 
1002 
1003 
1004 
1008 
1009 
1010 
1014 
1015 
1016 
1017 
1019 
1020 
1022 
1023 
1028 
1031 
1039 
1040 
104.1 
1049 
1050 
1057 
1058 
1061 
1062 
?065 
1068 

1075 
1079 
1085 
1087 
10911 

Nedret Berkay 
Semih Ôğütçen 

Makine sınıfı 
Sulhi Ôzertem 
Cavit Küçükakbaş 
Muzaffer Kızıltuğ 
Kemal Başargan 
Tahsin Gököz 
Muzaffer Güodoğan 
Bekir Atıl 

lsmall Kılkış 
Orhan Yalın 

Orhan Vardar 
Yıldız S eçkin 
Şükrü Ôzener 
Fuat Cangiray 
Nuri Gürdoğao 

ilhan Katımaz 
Oıruz Eren 
Necat Arnas 
lbsan Tounay 
Niyazi Yanık 
Hüseyin Çelebi 
Turğot Koca 
Muzaffer Tureıin 
Saim Ündeğer 
Nejat Ôzgece 
Mehmet Utuku 
Canap insan 
Abdülvahap Güldiz 
Osman Oral 
Ahmet Bocan 
Cevdet Kezbey 
Siyami Başka) 

llhami Doğ'ruman 
lsmail Sel 
Faruk Kuşaoaç 

2 Birincikanun 1941 

ı1 ~ahraman e-rl_e __ ..., ~ 
- rlmiz için 
1 teberrular 

LiRA K. 

35991 Dünkü yekOn 
75 Avni Köseli 
60 Sühulet otobüs şirketi 
50 Ayran ıu şirketi 
40 Ali Çepoi 
40 Salim Yumurtacı 
30 Celil Karadayı 
25 Abidin Altıobülı:eo 
25 Melahat Ôzkuo 
20 Cırıktan Hacı Osman 
20 Emine Ôzlüçelik 
20 Aynacı Abdullah Gücüm 
20 Haşime Sağlam 
20 Hüsniye Yakıcı 
20 Cemile Torkan 
20 Mehmet Çeke 
20 Halil Yüceler (Misiaten) 
15 Ayşe Altıodiş 

15 Elif Palancıoın kızı 
10 Hasan llkgören 

10 Ahmet Uçak 
10 Hatice Esen 
10 Dilber Narin 
10 Elmas Gülmez 
10 Mustafa Türen 
10 Ali Aksay 

Muzarile Anlar, Bahar Fani, 
Güler Can, Şaziye Mavi, Fatma 
ı,ık, Sıdıka Tibili Kuşu, Hatice 
Küçüktuoca, lkhal Ôrdekoğlu, Pe
rihan Çevik, Fatma Keskin, Ha
tice Yıldız . Nermin ırüler, Emine 
locefikir, Hamide Altın, Makbule 
Gönül, Naciye Güler, Raziye Koç, 
Fatma Ertuğrul, Nahide Derince, 
Emel, Hava Heygül, Hikmet Gün· 
düz, Türkan Mioester, LQtfiye 
Sevim, Sündüı Güler, Gülsüm 

Ve bu fertlerden her hanıri 
biri işgal ettiği mevkii boş bırak· 
tığı ırün zararı yalnız şahsına ait 
olmayıp bütün bir cemiyete 
şamildir. 

Demek oluyor ki, içtimai ha· 
yat zamanın ihtiyaçlarından,· za· 
ruretlerioden doğmakla beraber 
onu temsil eden, onu yaşatan 
fertlerdir. 

in l l·ıı·zıer 5 -Harp okulu 2ı ~::.~ic~::~~::~t~şa:;sf.:::·v~~:~ 
ferdir. T ~berruat devam etmekte-

dir . 

Şu hale nazaran cemiyetle 
fert arasında bir ahenk var de· 
mektir. 

Bugün bu realiteler bize ırös 
teriyor ki, cemiyetlerin payidar 
ola\>ılu:ıeai. o cedllt,.•t.\ vtacq.de fi'•· 

tiren varlıklarla kaimdir. 
Meseleyi bu esas ve çerçeve 

dahilinde mütalaa ve kabul ettik· 
ten sonra diyebiliriz ki içtimai 
hayat, hayalin değil, doğrudan 
doğruya müsbet zaruretlerın ıfa
desidir. Onun iç7n yapılacak baı
lıca iş nasıl buırünkü iktisadi ha· 
yatımızı korumak için kanunlar 
çıkarıyonak içtimai hayatımızı da 
ayni şekilde korumak mecburi
yetindeyiz. Bu işi buıründen hal· 
letmiyecek ve onu koruyacak tet. 
birler almıyacak olursak yarın 
çok büyük bir fenalıkla karşıla

şacağımıza şüphe etmiyelim. Çünki 
öğrenilmesi ırayet kolay tenkit 
noktai nazarından her an yapıla
bilecek ortada büyük bir fenalık 
canlı bir halde dolaşmaktadır. 

Hiç değilse yarının varlık· 

farını bu tehlikeyle karşılaş · 
maktan kurtarmak çarelerine 
bakalım. 

Mısırdan memleketimize gelen lngiliz futbolcuları ikinci maçlarını 
bu pazar Aokarada Harp okulu takımile yapmışlardır. Birinci haftayım 
da Harp okullularıo hakimiyeti altında geçen maç, ikinci baftayımda 

sporcularımız aleyhine devam etmiş ve 2-5 lngilizlerio ıralibiyetile ne
ticelenmiştir. 

logilizler futbolcuları lıtanbula ıreçerek Galatasaray ve Fenerbab· 
çe t.aknnla .. U• do kar•'-'•••cak.lardır. 

Lik maçlarına devam edildi 
Pazar g ünü şehir !ladyoaıuoda lik maçlarına devam edilmiştir. 
ilk maç incirlik ve Malatya mensucat gençlik kulüpleri ar .. ında ha

kem Nıhad Calba'oıo idaresinde yapılmış, maç 0-0 berabere bitmiştir. 
Müteakiben Milli mensucat ve Ceyhan gençlik kulüpleri karşılaşmış· 

lardır. Kenan Gülırünüo idaresinde ceryan eden maçı 5 - 4 Milli mensu· 
cat takımı kazanmıstır. · 

Son maç Adana Gençlik kulübü ile altıncı Demir spor arasında 
yapılmıştır. Bu oyunun hakemi Abdi Atamerdi. Maç 2-0 Damir spor 
lehine bitmiştir. 

30- 71- 947 :tarihindeki Puvan Cedueli: 
Maç galibiyet berabere mağ'. attıtı yed iği puvan 

Altıncı Demir •por G. K. ·4 4 o o 12 3 12 
Malatya Mensucat G. K. 4 1 2 1 20 5 8 
Milli Mensucat G. K. 4 3 o 1 19 4 10 
Adana G. K. 4 1 1 2 5 8 7 
incirlik G K. 4 o 2 2 2 17 6 
Ceyhan G. K. 4 o 1 3 3 24 5 -24 9 6 9 61 61 48 

• Pazar günü erkek öiretmen okulu sahasında kız liseıile ismet 
lnönü enıtitüıü voleybol takımları karşılaşmışlardır. Mıçı enstitii takımı 
kazaomııtır. 

• Misis nahiyesine bağlı Kürkçüler köyünde nahiye müdürünün baş 

mişti. 

Umumi yekOo 36751 liradır 

MillJ Men ıucat sahlplerl 
10000 lira verdiler 

Haber aldıiımıza göre Milli 
Mensucat Fabrikası sabipleri kah
raman erlerimiz.e kııhk hediye te· 
dariki için dün Kızılay yardımcı 
komitesin• onbin lira yollamışlar
dır . 

Her hamiyet bahsinde olduıio 
gibi bu işte de yüksek du1ırula0 

rıoı iıbat e.ien Sayın Fabrikatör. 
lerimi:ıi yürekten takdir ederiz. 

Şehrimizde Hava Ku
rumuna yardımlar 
Türk Hava Kurumu Adana 

Şubesine teberrular devam etmek· 
tedir. 

Ôğrendiiimize ıröre, Y a k o 
Benyeı 800, Mehmet Adil Giray 100, 
Davit Asya 10, Benhas llyaa 10, 
l•mail Çorat 100, Ahmet Hıdayet 
10, Mas .. 25, Jak Natos 75, Çar· 
niyak 75, Hakkı Akdeğirmeo 20, 
Yakup Bayrak 50, Mehmet 52,5 
lira vermişlerdir. 

-Dnamı Vflr-



2 Birincikinun :; BUGON 

Japon Başvekilinin 
Japon milletine hitabı: Libyada harp 

şiddetleniyor 

2 Birincikiinun Salı 
Türkiye RadyodifG:ııyoa po.taları, 

Türkiye radyoau, Aııkara radyoıu 

7,30 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

Eksi l rimiz 
bunlar olsun 

Londra 1 
( ıı. a. ) - lngiliz 
radyosun!l göre, 
Filipin nrlalarının 

cenup doğusunda 
Japon mandası 
altındaki adalar 
bölgesinde mü· 
him bir J apon 
filosunun dolaş
tığı görülmüştür. 

in iltere 
Amerika 
As yadan 

dönilm nQktasu:a 
hazırlayor. lbti • 
mal bu nutuk A
merikan notasına 
bir cevaptır. Şa
yet böyle ise, pa 
sifikte bugüne ka· 
dı:r görülmedik 
bir harbin patl•
ması için Tokyo
nun bir kıvılcım 
çıkarması yeter. 

Sldl-R ~akta lngll~ 
mevzilerine giren 

7,33 Müzik: Hafif program (pı.) 

7,45 Ajans haberleri. 
8 .00 Müzik: Senfonik Parçalar 

(Pı.) -Almanlar tardedll· 
Üç gün sonra b:ıldava, börek; pııstıı, çörek yok di
ye şimdidon yas tutanlar vıır. Böyle tatlı düşkünle
rinden biri dün sıınlı.i büyü" bir belaya uğramış fİ· 
bi yanıp yakılıyordp : 

1 
Bu cüzütamlar 

---------- ...._......__ 8,15 Evin saati. 
8,30/ Yazan 

ULUNAY 

- Ben her yemekten sonra bak/av yerim. Benim için tatlısız sof· 
radıın kalmak, aç kalmak gibi bir şeydir .. Ne yapacağ-ım bilmem ? 

Bir başkası tramvaydan hayıflanıyor: 
- Balık istifi gibi üst üste yığılıyoruz. İntrkcn, binerken yol açmak 

için güreş etmek lazım. Paltomd:ı düğme kalmadı. 
Bir üçüncüsü, bir iki dela Yüksek Kaldırımı çıktığından Ötürü ne · 

rede ise hüngür hüngür ağlıyııcak: 
- Şu tünel kayışı da b r türlü gelemedi. Ba dik yokuşu nasıl tır· 

mandığımı allah bilir ••. 
Dinloycce\:. olursanı:ı, böyle ikir.ci üçüncü hatta dördüncü derecede 

kalan Önemsiz şeyleri büyük bir yoksnJluk g ibi ileri sürerek ah - ü -
vah edenler var. - Açıkça söylüyorum lana •nimet kafirliği,, derler. 

Baklav:ı, börek, pasta, çörek; getirdiği k lişelerden biridir. 
tramvay, tünel, hatta kahve, çay , Ben başka bir şey demek is 
bu zamanda yoksulluk sayılmaz. tıyoru m; faraza, gramofondakine 
Maksat aiız tatlılaştırmaksa balda· benzer bir plak tasarlamanızı isti. 
va düşkünü zat pek:ila taban bel· yorum, ki bu duygulu madde, gırt· 
vaıına yatabilir. Pasta yemeden )ağınızdan değil, içinizin en sa klı 
pek güzel yaşanır; tramvayların t~!l~ri~d.en gelen İncecik ve~·~ Ör· 
k 1 L 1 • b 1 . d l gulu fıkır ve heyecan seslerını şu· a ara ıgı ayram yer erın e at ı _ . 
._ l l . . uruouza varmadan once zaptetsın 
11arıoca arı ıatırlııtan bır eglence d h d'b" d b' · f . . . • o ru unuzun ı ın e ır mıkro on 
yerme geçebılır. Nıhayot bır çeyrek ' b" · d · l l 
saat sü e b' k d d" d • varmış gı ı sıze en erın mırı tı a· 

fi t
" r._ n lır Y~. 0

1
! ak, yle 

1
1 ag rınızı bile dinletsin. Baltııcıoğlunun 

s une 11uru an ıoış ı çı ış ı stan· . ._. 
b l · · h k • t • f d ._ 1"1 yazısında da bu harikuladelik u ıçın er esı 11C.ne es e ecer; "h . • . . 
b. 1 ._ d • · ı .. F ._ ._. sı rını bolduın: Beoı bana aksettı 
ır zor 0111. cgı c:ıır. aı;at yeterır.ı h .• 

d • • . . . ren er samımı ' azıda olduğu 
yaşa ıgımız durumu gcregı gıbı gibi. J 

anlamış olalım. Baltacıoğlu «F ntihin heykelini 
Ne çabuk da konforora alıştık! beynelmilel bir saoııtkir yapmalı> 

Elektrik olmazsa hemen kaşlarımız diy.enler~ karşı çıkıyor; o kadar 
çatılıyor, pasta yeme:ısek midemiz dogru soylüyor ki balın tatlı, zehi· 
haykırıyor. Tramvayda sıkışırsak rin acı, ~arın beyaz, . güneşin par. 
ıinirlerimiz boşanıyor. Vaktiyle bü· lıık oldugunu tekrat ısbat zorunda 
tün diioya eleiı.trik ışıltları içinde ~alanları~ ~~an~ını duı~,rorum. Do-

l l f h. . sruştan gozu kor ve dılı felce ağ. 
pırı pırı yanarken, sır ve ımh öteki rııınış olanlara, hauelerinin el 
bir padişehın iradesiyle bizim ne' verişsiz delaletile tat ve renk ihsa 
silde olanların çocukluk ve genç starını vermiye uğrıışmalc ne belalı 
l 'kl • • , ~ b l L şeyi 

ı erı gazyagı am a arının ıı.arşı- H d" b d ı · b"I" k . • . . • ay ı en e, ııı.ım ı ır aç.ncı 
sında pıneklemelcle reçtı. Bır vıla· d f b ._" 1 · 1·1 

torpido muhrip k 
1 ~:\ay~~:a~ö:::i~ ÇI arı malı Amerika Ja· 

ponya ile harp et· 
mek arzusunda 
de&"ildir. Ancak, 

uzak şarak için 

güddüğü siyasi 
prensipleri degiş. 
tirmiyecektir. 

lerid~;•ır•P••• ı Uzak Şark İngiliz 
( a. a. ) - Bütün •• 

~ü.st~mıek~~e µıustemlekele-
orı ı ıdare ılan • 

olunmuştur. ~a· rınde Örfi idare 
lezyada ve Sın· =----- Eğer Japonya 

hareketini de • 
ğiştirmezse Ame 
rika oau silah 
kovvetile zorlaya
caktır. 

gapurda denizci Malezya Ve Singapur
ve tayyareci bü d iht• 8 1Y•tlar seferber tün gönüllü ihti d I 

e 1 di; Filipln adalar• yatları seferber 
edilmiştir. clvaranda mUhlm bir 

Kıımbera 1 Japon filosu dolaf ıyor Londra 1 ( a. 
a.) - Taymis 

gazetesi uzak şark doromuou İn· 
celeyerek diyor ki : 

( a. a.) - Avustralya harp kabi 
nesi, uazak şark durumunu endişe 
ile görüyor. Kabine, gelen en son 
haberleri incelemiştir. 

Vaşiniton 1 ( a. a.) - Hari. 
ciye nazırı Hal, Japon fevkalade 
murahhası Kurusu ve amiral Na. 
mura ile bir defa daha görüşmüş . 
tür. Bu mülakatta Japon notasının 
Amerikaya verildiği sanılıyor. 

Vaşington 1 ( a. a.) - Japon 
f evkalide murahha~ı Kurusu Va. 
şingtonda kalmıştır. Rozvelt'in Ku. 
ru'lu ve amiral Namura ile tekrar 
görüşeceği sanılmaktadır. 

Vaşington 1 ( a. a.) - Ruz. 
velt'in birdenbire Vaşiııgtona dön
mesi uuk şark durumunun fev. 
kalade vahimleştiği intibaı veriyor. 

Japon Başvekili, Japon halkı. 
na bitııbeıı söyledıği bir nutakunda, 
lrıgiltere ile Amerikanın Asyadan 
çıkaralmoa.nı istemiştir. Başvekil 
bu suretle efkiirı dııha kötü bir 

« Tokyonun tehditleri ıiyasi 
bakımdan avcıların avlarını kapa· 
na düşürmek için yaptıkları gü
rültülere benziyor. F akıt Japon 
devlet adamları Amerikanın teh· 
ditlerden korkmayacağını bilmeli
dir.> 

Gazete, şimdi vazgeçilmiş olan 
üç aylık mütareke için de şanları 

söyliyor: 
« iktisadi ambarıo hldırılma. 

dıkça hiç bir mütareke Japonyayı 
memnun edemez. Japonyanın müs. 
tak bel ıiyııseti k at'i olarak bilin . 
medikce bu yola gidilemez. Böyle 
bir tedbir Japonyaya muhtaç ol. 
doğu ham madde stoklarını yak. 
maktan başka bir şeye yaramazdı. 

Japonyanm Amerikaya vere· 
ceği cevap, Rus cephesinden ve 
Libyadan gelecek en son haber· 
lere tabidir. 

• . l . . e a, u ııı.or ere ve ınme ı ere, o 
yelımız o an Mmrda bıle elektrık lanca vuzubumla sili hlenarak tek· 
tramvayları işlerken payitahtımızda rar hitap edeyim: ' ingiliz denizaltıları Afrikaya yapılan Mihver nakliyatı· 
tramva7lar, posta arabaları gibi _ A ba l d ti F t" [ BaRtarıı fı ikincide ) nı hayli sekteye uğrattıkları mu. 

k b . l l _ __ 
1
_ . yar, a os ar, a ı y h l 

sıs ıı eyiır ere yurutu ur, pıs, ça h" h k l' . b" b L'"k' . l M d • ııkkaktır. ogiliz denizaltıcılarımn 
morlu arnu·ut kaldırımlı sokaklar ınk ey de ını k 1~ yab"l~ncı~a. ~aptır n ın şıma ve anş em. yeti me tarzları ve ellerindeki ae. 

b ._ l ma ne eme tır, ı ır mısınız? Fa zindeki Alman nakliyatına taarruz ·ı · h 6 

kır aç şaııı.ırtdarı, vardacı ıırın bo tih"ın - t tt".. r t b 1 • . k il J mı erın arp kıymeti bakımından . . ...ap e ıgı s an ll un taşını, ıçın tayyare u aomak imlranı n· Almanlardan •ıafı olmadıklakını 
ru sesleu ıle dolardı. Bur.farı bel toprağını kendimiz için alıkoyup gilizlcrl bu sulara denizaltı ayır· söylemek hatalı olmaz. 
lci ancak bizim neslimiz hatırlar miinasını ve dchihıoı yabancıya mııktao varoıte kılmaktadır. lngiliz Son zamanlarda gerelc lngiliz. 
diyelim. teslim etmek demtktir. lstanbulun denizaltılarının e!4as faaliyeti Ak· tere ve gerek Amerikadaki g-emi 

Ya 1914 - 18 harbini ne ya taşını, toprağını fetheden Fatihtir: denizde lt:ılya ile Afrika arasında tezrihlarında birçok denizaltı • 
palım ? fak at bu şehrin manasını ve ruhu ki yollara teksif edilmiş bulunmak· misinin inşa edilmekte olduğu ~:. 

Ekmek yerine şüpürge tohumu nu fethedenler Mimar Sinanlardır, tadır. ber alınmaktadır. Bu inşaat henüz 
yediğimizi, baklava, pasta değil, Kasıml:ırdır, Dedelerdir, Yesariler. Cebelüttarık v e lıkenderiye z.a~ıf oJan İngiliz denizaltı kuvve. 
hastalara şeker bulamadığımızı, dir; herbiri lstanbu)un çehre!ine üslerine bıığlı lngiliz denizaltı fi. tının suratlfl takviyesine ve bilhas· 
kahvo yerine - nohut nerede ? Türk dehasının silinmez hüviyetini lotillalarının ikmal malzemesini Mal ·~1.klngiltereoio Japonyayı ltarşı Pa· 
- papağan gı bi kenevire yattığı· veren sanatkarlardır. tadan temin ettiklerine şüphe edi· :!l~hte muhtemel harbe denizaltı 

diler 
Londra 1 ( a.a. ) - Şimdi 

alınan bir habere göre, Sidi Re· 
zaktaki İngiliz mevzilerine girmiş 
olan Alman kuvvetleri bir lnıi· 
liz karşı koyma hücumu netice· 
sinde lngiliz mevzilerinden çıka· 
rılmıştır. 

Kahire 1 ( a.a. ) - Resmi 
tebliğ: 

Libya muharebesi şimdi bir
birinden ayrı üç cephe üzerinde 
cereyan etmektedir. 

Birincisi Tobrujun cenup do 
ğusunda bulunan asıl cepb~ ki 
orada doğadan ilerlemiş olan 
kuvvetlerimiz Tobruk kalesinden 
bir çıkı~ hare\teti yapmağa mu· 
vaffak olan kuvvetlerle birleş· 
miştir. 

ikincisi, Hıılfaydan Sidi·Ômer· 
in şimaline kadar devam eden 
hudut cephesi. 

Üçüncüsü, Jalo'yu da ıçıoe 
alan cenup batı bölgesi. Asıl cep· 
hede dün sabahtan akşama ka· 
dar Elduda, Sidi·Re:tak ve Bir 
E1hamit mevkilerinde gayet şid· 
detli muharebeler olmuştur. Sa 
bahleyin batı taraf ıodan gelen 
düşman tanklarının hücumu Sidi· 
Rezak'ın cenubunda z rhlı kıtala· 
rımı:c tarafından tardedilmiştir. 

Daha !40nra zırhlı kuvvetlerimiz 
hücum eden düşman tanklarıo· 

dan geri kalanlara saldırmışlar 
ve şimale doğru kaçan düşmanı 

kovalamışlardır. 

Öğleden sonra Alman pi ya· 
desi tankların yardımile Sidi • 
Rezak etrafındaki mevzilerimize 
hücum etmiş ve müdafaa hattı· 
mızın içine girmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Bu bölgede şiddetli bir mu· 
harebe devam ediyor. Hudud 
bölge inde .kuvvetlerimiz maka 
vemet ,...,rkeıderioi, düşmaoıo tid· 
detle dayanmasına raimen, te. 
mizlemckle meşguldür. Hava kuv 
vetlerimiz düşmanın motörlü va
sıtalar topluluklarına devaıglı ve 
şiddetli hücumlar yapmışlardır. 
Ç'>k alçaktan yapılan bu taarruz . 
lar iyi netice vermiştir. 

Cenup ve batı bölgelerinde 
motörlü kollarımız ileri hareket 
lerine devam ediyorlar. 

mızı ne çabuk unuttuk 1 Biz bu şehre yalnız Fatihin kılıcile lemez. Esasen Maltanın mihver ha· 1 a 1 bııkımıodan biran evvel ha. 
O zaman, Fikretin dediği gibi d~ğil, tasa~ız İstanbul Belediyeleri va kuvvetleri tarafından sık sık zırlanmasına matuftur. General Sikorskl 

nın bıraktıaı viranelerle biç deail, b 1 • Son gu··nl d 1 ·1• d · it " Memleket, malını, hayatını, ümi 6 6 bombardıman edilmesi sc ep erın· er e ngı ız enıza ı· Kulbltef'te 
Türklüğün bu fıırik aliimetlerile sa· lıırının it l 

dini, hayıılini,, verirken çeşit çeşit den biri do budur. Malta adasının a yan gemi kafilelerine K "b" f 1 ( ) 
~ibiz. Süle:1maniyoyi Michel - An- muvalfakı' ti" h- I 1. uı ışe a.a Polonyn 

1 b k h 1 l h k•t h k lg"ı yni za· ye ı ucum arının tevaı vurruncu arın, ya ancı a pe er e, ge, Yeni camii Leonard yapmı• are a sa asına ya ın ı a t k B kT B k 
b '- d '-1 d b Y manda denizaltıların, tayyare ke • e ıne te olması hava kuvveti cribi aşve 1 1 ve aş umandanı Gene. 
an11ııot öşeli yata.. ar a cüm üş olsaydı, içinde Türk süngüsü bu. d ' 1 • 

ettiklerini görenler, bilenler daha Juosıı bile bu şehre biz, temelli şifierine göre bekleme mevkii ııl· .enıza tı kuvvetinin de taarruz ini . ral Silcorski, Polonya orduları kur· 
b malarını da kolaylaştıımaktadır. sıyatifini eline aldıc7ına alamet ad· beşle · ı b 

ölmediler. Ya medeniyeti konfordan ir mülkiyetin bütün şartlarile sa· d d ' I • may anıy e era ber Kuib!şef' e 
h. ı b" · · d k? O k" h Alcdeoizde İngilizlerin denizal ke 1 me. ktedir. İngiliz denizüstü ı · t" ibaret aaynn dünya şimdi ne halde? ıp o a ııır mıy ı zaman ı e· u t ge mış ır. 

Ôyle memleketler var ki, insan yecacımız diniydi, şimdiki millidir. tı faaliyetine sahne olan diğer bir vv~ 1 karşısında sinmiş olan ltal I B k 
Bunun ikisini de yarın bu şehre bir mıntaka da Adalar denizidir. Bu· yan onanmasının İngiliz denizaltı ran a9ve 111 istifa etti 

ları, açlıktan sokaklarda sinek gi- F b 1 '- • k , d".. . rada ınibver devletlerinı'n elı'ndeki genıilerile dar sularda bile başa Nevyork• 1 ( ) 1 
bi dü.,üp öluhyorlar·, o-yle memleket. ati o araro gırme ısteme ıgını çık d • . a.a - ran Baş· 

y ı · · d 1 t ki ki' k aına ıgı pek bariz olarak görül· k' F · H ler var ki, ~halisi ısınmak için ya· ı iç kimsenin temin edemiyecegı a a ara yap ı arı na ıyata arşı mektedir. ve ı . rugı an istifa etmiştir. 

l bir yabancının ruh d c k lngilizler hava kuvvetlerine inzi H··ı· 1 
nan ev erinin yangınına koşuyorlar; a.1 amı araya a • u a1a; ngiliz denizaltıları Alman yaya hava 
öyle memleketler var ki ömürle. sıoız? O yabancıya Fatıhin heyke· mamen denizaltı da lrnllanmakta mensup oldukları büyük donanma· 
rinde boyalı tırnaklarını sıcak su· lioi vermekle lstanbula vermek dırlar. nın müessir bir cüzü olarak dü~· hUcumlar1 
d arasında fark yoktur dersem, ma- Şimdiye kadar mihver devlet· man ki" Lo d l ( 

an soğuk suyn sokmıyan kadınla· 1 - na ıyatına indirdiai mütema· n ra: a.a) - Salahiyetli 
k na arı çozaıesiııi bilenler, beni en lcrinin nakliyat yaplıldarı deni1ler· di d b 1 l • k 

rı, ıyamet gününde mezarlardan • k b" b 1 .1 ar e ere onun cephe hazırlık· ayna\dardan bildirildiğine göre, 
Uğra · k l ti ' b" k l d d KÜÇÜ ır mü 11 ilğa 1 e suçlandır- de fnııı'lı"z deoizaltıları tarafından larını aksat k d f 1• t' f •1. b 

mı• ıs c e e _ ma ta ır. Bu aa ıye ın ng b 
1 

Y r gı 1 ır ar a 0 • mnzlar, sanıyorum. ı 1 ız om a tayyareleri dün aece ı. k ne kadar gemi batırıldığı katiyet e gun g fk Al ıı. 
aşara,. teze yapmak içia sığır (Tasvlrı"efka~r'dan - 1 d"l b eç 1 çe artmasına intizır e manyanıo şimal batısındak"ı he 

t . soy enemez ise de bunların bilhassa 1 e ilir. d fl 
ersı arıyorlar; öyle mamur şehirler e ere taarruz etmişlerdir. 

var k~ halk, harabe haline gclea ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meıkenlerinia bodrumlarında kös· 

tebekler gibi ölümü bekliyorlar. J 0 .. 1 Ve r 0 , 1• 0 C e 
11
. k F 

1
•

11 
e r 

1
• 

Ben bütün dünyaya çullanan 
bu belaları sayarken, bir oburun 
baklııvasızlıktan şikayetini, bir be-
Cerikıizin tramvaya inip binerken 
paltosunun düj-melri'ini kaybetme· 
ıini, bir tembelio yokuş çıktım di· 
ye siairlenmeıioi utanarak kayde. 
diyorum. 

Ekıiklerimiz bunlar ohun 1 
(Tan'dlla] 

• 
Türk, Türk, Türk 

San'atkarı 
Son Yeni Adam 
da lsmail Hak· 
kı B a 1 tacı 

YAZAN 
PEYAMi 
SAFA oğlunun, biri 

Abdullah Cov 

~~~t, öteki de Fatihin heykeli için 
~ 1 .enfes yazısını okudum. «Enfes» 
fSl~mesi cnefia» valfını ta•ıran 

)'erı d h :.- ' Jle a uygun bir sıfat ara. 
~aktan llşenC:litimiz anlarda eıki 

tr itiyadın ı.. d'l' · · ' uemen ı ımı~ın ucuna 

Muharrir Jales Verne'in şaşılacak zekası , 
yalnız elektri&'in kt şfini deiil, fakAt bir gün 
muharebelerde tankların da kullanılacağını sez 
mişti. Jules Verne, elektrikle işliyen makineden 
bahseden romanım bastığı zaman ilimler onun· 
la alay etmişlerdi. Hatta o zaman alimlerden 
biri elektrikle işliyen makinenin boş bir hayal· 
den ibaret olduğunu isbata kalkışmıştı. 

Fakat Jules Verııe o zamanıo ilimlerine 
hiç ehemmiyet vermiyordu. Hatta meşhur Ro
mancı «Buharlı ev> başlıklı romanında, iki ara· 
bayı çeken ve buharla hareket eden çelik fili 
tasvir ettiği zaman, bilginler onunla tekrar a· 

lay etmek fırsatını kaçırmamışlardı. Romanda 
anlatıldığı veçhile, buhar kuvvetile yürüyen 
çelik fil, orman içine dalıyor, çelik ayakları 
altından ve çelik horlumile her şeyi toz buz 

ediyordu. 
Çelik filin sırtına yerleştirilmiş çelik kule· 

nin içinde bulunan nişancılar, düşmana ateş 

ediyorlardı. 

Jules Verno'in zamanında, imkinıız bir ha· 
yal ı•yılao çelik fil, bufünkü hşrplerde haya. 

-
ti bir rol oynayan tankların başlangıcı sa· 
yılsa yeri vardır. 

• 
Koca katili Brezilyada , Alkolta 

şehrinde üç kocasını 
arka arkaya zehirlemek 

~-------_. suçile Angela La Jar· 
ro namında bir kadın tevkif edilmiştir. 

Bir kadm 

Angela, üçüncü kocasını, kahvesi içine arsenik 
t?zu k~r~ştır~ak .suretile öldürdüğünü itiraf etmiş. 
tır. Bu ıtıraf uzerıne daha evvel ölen kocalarının 
da ayni .şekilde öldürülmüş olmak şüphesi hasıl 
olmuş ve tıbbı adlice otopsileri yapılmak üzere 
cesetlerinin mezardan çıkarılması omredil . 
miştir. 

Angela 29 yaşında fevkaliide güzel bir ka· 

dındır. İlk iki kocnsından üç çocuğu dünyaya 

~elmiş ve muazzam kahve tarlaları miraıı kal 

mıştır. Zehirlediğ-i üçüncü kocasından da bir 

milyon Pezoluk bir mırasa konacaktı, 

• 

Bir domuz mu- Afrikanın Gine müs· 

kabilinde güzel temlekesindeo yeni dö 
nen vahşi hayvanlar 

bir kad1R J avcısı Lady Brayton ---------1 Loodrada bir konfe· 
ra~" vermiş ve buna bilhaasa yüksek mektep· 

lerıo kız ve erkek talebesini davet etmiştir. 
Lady Brayton, konferansı esnasında ke d' 

• • b" d ı O I • 
sını. ır omuz mukabilinde satın almağı tekrf 

eb~~·~ ola? Gioede~ i vahşi kabile reislerinde~ 
ırınıo fil · · h mını sa nede göstermiş ve demiş • 

tir ld : 

- O kadar aç kalmış idik lı:i kabile reisi
nin, beni almaj'n mukabil teklif etmiş olduğu 

domuza derhal kesip yiyecek id"k B 
• k b"l . . ı . una 

ragınen a ı e reısıoe satılık olmad • 
b . ıgım ceva-
ını verdım. Gine'de yaşayan cüceler v . f · e ınsan 

e ı yıyen vahşiler, ilk defa olarak beyıız b' 
k d - " l ır 8 an goruyor ardı. Heyetimiz arasında bir diş 
doktoruna Allah diye tapıyorlardı. Çüokn diıçi, 
kabile efradından birinin aifrıyan diıioi çıkar· 
mıı ve eline tealim etmiıti. 

8,45 Müzikı Senfonik parçalar 
programının ikinci kmaı (Pı.) 

12,31) Program, ve memleket 
11at ayarı. 

12,33 Müzik: Türkçe Pliklar. 

12,45 Ajans haberleri 
13,00 Müzik: Türkçe plaklar 

programının ikinci kısmı. 
13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık prorram 

( Pı.) 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik : Radyo Salotı 

orkestrası. ( Violonist Necip ~
kın). 

1 • Strauss Mavi Tuna Valsi 
2 • Donizetti: Fante:ıi 
3 · T eksidor: lspanyol marşı 
4 • Haas: Entermezzo 

5 · Trapp: Füji Sın Etrafında 
çan se!lleri 

6 • Krome: La Paloma 

7 • Kreisler: Aşk Neş'esi. 

19,00 Müzik: Fasıl heyeti. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19,45 Konuşma (Y ardımıevoa· 

ler ·cemiyeti adına) 

19,55 Müzik: Fasıl heyeti prog 
ramınıo Devamı. 

20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Mozart'dan lied ve ar· 

ya'lar - Mezzo Soprano Saadet 
ikesus. 

21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Müzik: Oda musikisi 

Mozart'ın eıerleriodeo: Klarinetli 
kıntet. 

Çalanlar: Hayrullah Doygu, 
Gilbert Baok, izzet Albayrak. Va! 
ter Gerhardt, Mesut Cemil. 

21 30 Konuşma (100 seno ön
ce nasıl yaşıyorduk). 

21,45 Müzik: Klasik Türk mü· 
ziii progıamı. Şef: Mesut Cemil. 

22,30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -

Tahvilat: 
Kambiyo - Nokut boraası 

(Fiyat). 

22,45 Müzik: Dans müziği (pı.) 

22,55/ 

23.00 Yarınki Program, ve ka· 
panış 

--;:==============~· 
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r Bu Nöbetci eczane 1 .I_. J(_e_c_e~--~-~~~~-: 
Halk eczanesi 

( Tarsus kapısında ) 

Taganrog geri 
alındı 

( Baıtarah birincide ) 

rozları devam etmektedir. Bu 
hede insiyatif Sovyetlerdedir. 

cep 

Londra radyosuna göre, Ros· 
tof'u boşaltan Alman kuvvetleri 

karma karışık bir şekilde Tagan· 

rog'a kadar çekilmişlerdir. Geri 

çekilme Mariyopol'e doğ-ra devam 

etmektedir. Ba bölgede 4 Alman 
tümeni imha edilmiş, 4 Almn tüme· 
ni de ehemmiyetli surette hır· 
palanmıştır. 

Bertin 1 [ a.a. ) - Alman or 
duları ba,kumandanlığımn teb· 
liğ-i: 

Rostof bölgesinde dDşmao 
dün de in11n "e maJzeınece feda· 
kirlıklara biç:bakmıyarak karşı hü
cumlarına devam etmiıtir. Düşma· 
na yeniden ciddi ve kanlı kayıp· 
lar verdirilmiltir. 

Zuhlı ve piyade teşltilleri Sov· 
yet bükOmet merkezine dojra da· 
ha ziyade ilerlemişlerdir. 

Leninrrad onüode düşman 
dün de neticeıiı. çıkış toşebbüıle· 
rine devam etmiıtir. Baz tutma~ 
Neva'dan ku\'volli teşeklüllerio 
yaptıj-ı bir hücuma karı• keudiıi
ni müdafaa ederken dOıman ha 
lı kayıplar vermiıtir. 
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Matina 
2,30 

ASRI Sl~J[E)J]J\DA 
BU AKŞAM Suvare 

8,30 

Şaheserler Serisinden 

Elanor Povel - Fred Ostair -.. 
Gibi İki Büyük Yıldızın Yarattıkları 

-1940 1 
Mil O Dl 

ilaveten 
Sergüzeşt fılimlerinin yeni büyük kahramanı ,.- Bili Wild Bill Tarafından 

··= _I _K_a_nu._ns_o·i_·ş:eh:ir::ı !!!· 
Bügük Sergüzeşt ve Heyecan Filmi 

Bugün gündüz matinada 

1940 Brodvay melodi 
• •• 

Kanunsuz Şehir 

1 

D. D. yolları 6 ncı iş
letme satın alma ko
misyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 3400 lira olan 200,000 adet tuğla 

8 - 12 • 941tarıhinde pazartesi günü saat 15 de açık eksilt 
me suretile Adanada işletme müdürlüğü binasında satın alı
n.acakt ır. 

Bu işe girmek isteyPnlerin 2251iralık muvakkat teminat 
akçalarile iyi huy kigıdı . kanuni ikametgah vesikası ve bu 
ışi başaracaklarına dair Ticaret Odasından alınmış vesika
larını hamilen eksilıme gününde komisyona müracaatları 

lazımdır. 
Şartnameler Adanada işletme komisyonundan parasız o

larak verilir. 
1446 22-27-2·6 

DOKTOR 

Emin Ulvi Soler 
As. Has. Dahiliye şefi 

Birinci sınıf ıç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,.5 - 8 

1368 1 - 15 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 

tesisatı için lazım gelen 5 
usulile ve 45 gün müddetle 

1 - Adana şehri içme su 
adet dalma tulumba kapalı zarf 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli «25000• liradır. 
3 - Muvakkat teminatı «1875• liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Ankara Dahiliye Vekile ti Belediyeler imar hey' eti fen şef
liğinden veya Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 
(125) kuruş mukabilinde alabilirler. 

S - ihalesi 13/1/942 tarihine rastlayan salı günü saat 
16 da Belediye binasında toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için teklif mektuplarının ve 
sair evrakın ihaleden bir ~aat evvel belediye encümeni Re
isliğine 2490 sayılı kanun mucibince makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malUmat istiyenlerin Ankarada 
Dalıiliye Vekaleti Belediyeler imar Hey'eti Fen Şefliğine 
veya Adana Belediye Fen işleri dairesine müracaatları ilin 
olunur. 1449 27-2-6-10 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
flk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

BUGON 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş 
Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

P o s ta i 1 e Gönderilecektir • ==== 
Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 

2 Birincikinu n 1941 

--Aranıyor_ 
Bundan takriben 25 se· 

ne evvel Ayancığın Horam
şah köyünden ve Kerim o
ğullarından Hüseyin Bey 
namında birisi Adanaya gel
miş ve burada yerleşmiştir. 
Nerede olduğunu bilenlerin 
lutfen idaremize müraacatları 
rıca olunur. 

2-3 1477 

...................................................... : :····················································· i Tan Sinemasında i i AD~©ıır©ıy ~öır;ı~m©ı~o i 
J == Bu Akşam J f 2 inci muvaffakiyet haftası İ 
ı Milli Şefimiz ismet lnönü'nün Vecizeleri ile Başlayan ! i Büyük Milli Ştf • ismet İnönü 'nün• Vecizesıle Başlıyan i 
ı 25 Senelik Dünya Siyasetinin Geçit Resmi i : : 

İ l 1914 Ten Sonra 1 iıi ~ 1914 Ten ~onra ~ 1 
i 1-j TUrkçe Sözlü 1-' i i lrl\:D~l]'{Ç IE: !SOZIL.ll:D i 
ı Ebedi Şef ATATÜRK Milli Şef iSMET INONO ı : Bu~ ünki s,v.,eı iıı in z,ı., i - 25 S·nel k Dü,,va Siya .. t< - G·nç : 
ı ( : : ll ı ti y' r H •r 'fu,. k ii rı Gö ... ,~ "i L fi,. ım Gel,..n Fılm : 
ı Umumi Harp - stiklil Mücadelesi ı : _ 11 _ : 

ı ikinci Büyük Muvaffakiyet Haftasına Başlıyor ı : Göz Ka 'llaştır•n R;r Gü•llive \1 , Jlk O ,
0 

Yol lız. : 
ı -il - ı: : 
1 --= HHÖ~~'m' K;;iu =-- H K . ""'"'·~o"·"".,,''";""" l 
ı .. .. ı : ora :::::::::: e ry : 
ı Maskeli Onikiler Kahram1nı BiL F.LLlOT Tarafından ı : -:::::::: : . . ·. ...................................... •. 
• 0 ek Yakında Pek Yakında • .............................. ......... 
ı n ı: : 
ı TUrkçe SözlU ı : Bu Akşam ikinci Muvaffakiyet Haftasına Başlı)or : 
ı ı : Büyük Bir Aşkın muamması Müzikholler Oınak Şarkılar Sevgr : 
ı 1 ı : Arasında Çarpışan K•dın Gönülleri Heyecanla Titretecok ,ıir Mevzu : i y ı I d 1 rı m A 1ay1 i i DiKKAT: Numaralı koltukları gündüzden aldırabilirsiniz. i 
ı ı • Pek Yakında Pek Yakında • .... .................................................. : : 
lşci sigortasının 

temin ettiği fayda 

: Asrın Sinema Mabudesi POLA Nf.GRl : 

1 
Cerhanda TUrk Have • • 

kurumu madalyaslle .·::• ~ h .i•: taltif edilenler M©ı<dJ©lm ~©V©llrÖ 
Ceyhan ( Hususi ) - Bu yıl F 1 L M 1 N O F. { Baıtarafı birincide ) 

oiıbetinde tazminat verilecektir. 
Sigortalının devamlı mağ-IOli

yeti halinde, tllhsis olunacak taz· 
minatın kaydı hayat iradı şeklinde 

verilmesi esası olacaktır; Doğ-urma 

haziran içinde Türk bava kurumu =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•• 
cevhan şubesine para yardımında Seyhan Kadastro bulunan aşağ-ıdaki zatlar genel 
merkezce altın ve gümüş madalya H k • ı • v • d 

halinde. aitortalı kadın işçi ile, 
larla taltif edilmişlerdir: a 1 m ıg 1 n en • 

Fabrikatör lımail Zaloğlu (al· • 
iğortalı bir erkek ,ışç•oio 19ıı;.l ,,.. 

ya müstahdem olmayan karısı tıb 
bi yardıma i•tihkak kesp edecek· 
tir. Bundan başlta si;rortalı işçi ka 
dm doğ-armadan evvel veya sonra 
üç haftadan 6 haftaya kadar müd 
detle ve bu müddetler zarfında 
çalışmamak ve ücret almamak şar · 
tile teıbit edile" eıaı ücretin yüz 
de ellisine müsavi ıründelik bir taz• 
minatll hak kazanacaktır. 

...... ). t.Uccar Sa\\ A\ır.-an c. alt.u~ ) Ulucam.i mahallesi 1 42 ada 20 parsel numaralı gayri 
tücc~r Hasan Oflaz ( altın ), tüc menkul malikleri Ali kızı Ayş e, Abdullah kızı Ay•e, Meb. 
car lsmail Arkan [ altın J , tüccar Y 

Arif Yaltır ( altm ) tüccar Ah· met Paşa oğlu Mehmet Paşa ve kızı Nefise aleyhlerinde 
met Cemıl Burhanlıoğ-lu (gümüş ) Refet musabalı tarafından sözü geçen gayrimenkulün mül-
tüccar Abdürrahim Yeşil [gümüş) kiyeti hakkında mahkememize açılan 941/344 esas No: lu 
tüccar Osman Yavuz ( gümüş), davanın 28-11-941 tarihli duruşmasında, mumaileyhlere ~J ili-tüccar Mehmet Emin Okan ( gü. 
müş ). tuhafiyeci M. HulOıi Erkal nen tebliğat yapıldığı halde bulunmadıklarından bu kcrre 
( gümüş ), çiltci Hüıeyin Tui mahkemece ilanen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol-
( gümüş ) , çiftci Hüseyin Tuna makla duruşma günü olan 9·1 ·942 günü saat 11 de Seyhan 

Muvakkat ve müteferrik hü· (ırümüş}, kadastro mahkemesinde bulunmaları gelmedikleri takdirde 

kümlere göre, iş kazası ve meale· 
ki hastalıklar, analık ıiırortaların 

ilk iki tarifesi üç senelik müddet · 
le tatbik olunacak ve bu kanun 

«işçi siğ-orta idaresi» te~kila t kanu· haklarında duruşmanın gıyaben yapılacağı ilanen tebliğ olu-
nunun meriyete girmeıi tarihinden nur. 1478 
itibaren 6 ay sonra mer'i olacak
tır. 

1 DOÖU ANBARI 
Fevzi GOven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan 

rileri gibi muhakkak sizide ınemnun 
Telefon 218 

işte bu anbar müşte• 
eder. 

Telgraf dolu anbarı 
1374 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan : 

1 - Adanadaki askeri 

birlik ve müesseıelerin üç ay· 

!ık ihtiyacı olan 30000 kilp 

patates açık eksiltme sureti. 

1 - 26 

le mubayaa edilecektir. 

2 - Tutarı 4500 lira olup 
muvakkat teminatı 338 lira 
dır. 

3 ..._ İhalesi 8-12-941 pa· 

zartesi günü saat 1 t de yapı 
lacaktır. 

4 - İsteklilerin muayyen 
zamanda teminatlarile birlikte 

ltomisyona müracaatları ilin 
olunur. 1437 20-23-27-2 

······················································: i Saa'ltço Vehllbö çcMıc:LIEB< i 
• • 
İ Saat Kulesi Karşısında i 
i Zen it, Arlon, Omega, Neker, Hislon ! 
i Kadın ve Erkek Son Model saatleri- ! 

i LAN Belediye Riyasetin-
e 1 d. n· ı· d den : e e ıye ıyase in en 1 Tarsuskapısı - sebze hali 

1 - Kuru köprüde be

lediyeye ait Gülen bar adın-

daki bina bar veya tiyatro 
olarak kullanılmak üzere ihale 

tarihinden itibaren 31-5-942 
tarihine kadar kiraya verile
cektir. 

2 - Bina tamire muhtaç 

olduğundan kiracıya ait olmak 

üzere muhammen kira bede
li 200 liradır. 

3 - Tamir ve icar bede
linin tutarına göre muvakkat 
teminatı 40 liradır. 

4 - İhalesi birinci kanu 
nun 5 inci cuma günü saat 

on beşte Belediye dairesinde 

belediye encümeninde yapı· 
lacaktır. 

5 - istekliler yatırmış 

oldukları teminat makbuzları 

ve ehliyet vesikalarile birlikte 
mezkur gün ve aaatta beledi

ye encümenine ve ,.ıartnameyi 

görmek istiyenler her gün be

lediye muhasebesine müraca
atları ilan olunur. 

1435 20-23 27-2 

arasındaki parke yolun tamiri 
işi açık eksiltmiye konulmuş
tur. 

A) Bu işin keşif bedeli 
1335 lira 85 kuruş, muakkat 
teminatı 100 lira 19 kuruştur. 

B) Bu husustaki keşif ve 
şartname belediye yazı itlerin 
dedir, istiyenler bedeli muka
bilinde alabilirler. 

C) Eksiltme 5-12-941 cu
ma günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin mezkur gün ve 
saatte teminat malcbuzlariyle 
birlikte belediye encümeninde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

1436 20-25-28-2 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonu başkanlı -
Qından: 

1 - Açık eksiltme ile 
4000 kilo koyun eti satın alı
nacaktır. 

2 - Tutarı 2200 lira ilk 
teminatı 165 liradır. 

• • 
: miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ! ---------• . 

3 - Pazarlığı 11/12/94\ 
perşembe günü saat 10 dıı
dır. • • 

i Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i • • i 1225 i 
.................... , .. ,.~,···························· 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Ne9riyat MüdUrü : Avukat 

Rlfat YAVERO<':lLU 

e .. ıldıi• Yer ı (BUG0N)Matbauı

Adaaa 

4 - İsteklilerin belli gün 
ve saatte askerlik dairesi bi
nasındaki satın alma komis
yonuna müracaatları. 

1474 


