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Ankara 2 (Hatut muhabirimizden) • 
lıtanbul iqe müdürünün, mürakabeaio.ieki 
mücadeleyi ıiddetlendirmeai için ıellbi · 
yetleri reniıletilecektir. Ba müdürUik c 

Bölre iaıe müdürlüiü » admı alacaklar. 
Bölre fiat murakabe büroları ba makama 
bailanacaktır. 

1 
Amerikan ve /ngiliz donanmasile bog ölçüşmesi pek 

yalcın olan jopon donanmasından bir filo 
ı~:.::.:,_:_:__--

346Ame
rikan harp 

gemisi 
Her durumu kar
şıhyabilecek vazi
yette, emir bek
liyor 

Knoks'uın 
dikkate değer 
beyanatı 

Ankara Radyo gazetemi - Va· 
,ington'dan ve Tokyo'<lan gelen 
habelere göre, Japonyanm hareluıte 
l'.çmeıi artJk bir rün meselesidir. 

Libyada 1000 
(len fazla Ame-

1 ikan tankı var! 
Japon razeteleri, Amerikanın Jı- aı·r lngiliz gene: 
pon divaaını anlamadığını, çıka _ 

cık harbin meıulünihı Amerika ol · r a 11 e Sİ r d ÜŞ t Ü 
dajıanu yazıyorlar. Amerikan wa· 

zeteleriyıe, Japonyanın Uıak Do Alman baş kamanda· 
jıayu tahakkilmü altına almak iste· --ıu...Ro.-L KJ.iıllMlll-
dJtini, bu a&vamn anlat1liıl'lr''._~,,_ ..• ...., lls..ı -'• ....... 
tarah bnloıımadağmı, Amerikanın 
bana aıla razı olmadıiını kaydedi· 

yorlar. 
jıpon Baıvekili Tojo'nun, A~e· 

rika ve lnriltere'nin Uıak Dog-u· 
Jan çıkarılmaları liı:ımgeldiği şek 
lindeki ıun nutku Aıoerika'da bü

yük bir he} ecan uyandırmıştıf. 
Kok~o bu heyecana şaşmakt&dar. 
Tokyo'ya rörl', buna benzer söz
ler ıimdiye kadar çok ıöylenmiştir. 

Amerikan devlet adamları <la 
artık yük!lekten konuşmağa başla 
maılardır. 

Amerika Bahriye Nazırı Knok~ 
bir nutkunda, Amerikan donanma 
11nda 346 harp remisi mevcut ve 

bunların taınamile hnır olduğunu, 

345 harp gemisinin inşa halinde 

bulunduiunu, Amerikan donanma· 
11n1n her durumu karşılıyabilece

ğini belirtmittir, 

Amerikanao kuvveti herıüo 
artmaktadar. iki devlet arasındaki 
kuvvet niıbeti bu şekilde artacak 
oluna, ]tponya harbe tutuşmadan 
harbi kaybedecektir. 

Japonya, ablokadan sonra itha· • 
llbnın yllzde 75 ini kaybetmiştir. 

Bu itbalit lngiltere ve Amerika
dan yapılmaktaydı. Direr taraftan 
Japon ipek fabrikalarının yüzde 
elliıi kapanmış bulunuyor. 

Bu hidiıelerin içtimai hayat 
üzerindeki yan kdarı kolayca tah· 
min edilebilir. 

Bonon içindir ki Japonya her 
•eyden önce iktisadi ablokanın 

kaldırılma11nı iıtemiıtir. Amerika 
ise, Jıponyanın Hindiçini'den çe· 
ltilmeıioi ıart olarak ileri ınrmüştür. 

Japonya'nın harekete reçeceti 
keıin olarak söylenemez. Belki 
Raıyada ve Libya'da yapdmakta 
oları harelribn, Fransız • Alman 
itbirliiioin neticeıioi beklemektedir. 

l"tllltere Uzerlne hava 
hUcumler1 

Londra 2 (ı.a .) - f fava teb · 
liii: 

Dün l'ece yarısındao e11vel 
dilfman lnrihere iberinde afak 
•ikyaıta hava faaliy~tinde bulan
•Qttar. 

lnrilterenin cenup batıı•na 
ablan bir kaç bomba evlerde ba· 
za batara ve az miktarda kimıe· 
Din ölllmlloe 1tbep olmaıtar. 

gor 
Londra 2 (a.a )- Libya ma · 

barebesi reniş bir saha üzerinde 
dalıalanan ve bu aebeble duru 
ma daima deiiştiren bir aavaıtır. 
Düşman E.ldua'yı almışsada aynı 
rece yapılan karşı hücumlarla 
buradan çıkarılmıştır. 

Tobruktan Sidi Rezak etrafm• 
dalci lnriliz kıtalarına malzeme 
gönderilmesini temin eden yol 
emniyet altındadır. Buradaki la· 
giliz kıtalan camarteai rünü Al 
man tümenlerinin hilcamana uir•· 
mıştır. Almanlarm hedefi Sidi·Re
zaktaki lnrilız kuvvetl~rile Tob· 
ruktaki kıtllları biribirinden ayır 

makdır. 
Londra 2 (a.a.)- Sandey Tay

mis g-aı.eteıi « Y enizellandahla· 
rıa kurduğu irtibat Libya seferi · 
nio mavaffakiyetini temin edecek 
tir ·diyor • Gondar'm dilfmesinin 
eaaaı sefer için büyük faydası o· 
lacakhr. ilk defa olarak lariUzle· 
rio arkaımea düşman lr.avvetleri 
mevcut değildir.• Gazete şöyle 

devam ediyor: 
« Kıt devreıiodeki iıimiz Af· 

rikayı tamamile temizlemek ola· 
caktır. Buda Tnrkiyeye ve Sov· 
yeti er birliğine Akdeniz yolile da· 
ha tesirli bir tarzda yardım etme· 

mizi kolaylaıtıracaktır.• 
Londra 2 (a.•.) - Royter: 
ltalyan tekziblerine raimen 

tim al Afrikadalr.i mihv•r kuvvet · 
leri bat kumandanı general Ro· 
mel, iki Alman ve bir ltalya~ 
z1rbh tümenini bizzat idare edı-

yor. f •. 
Roma 2 (a.a.)- Sta ana aım · 

sına göre, dün Sidi Rezak bölre· 
sinde alınan esirlerin ıayaıı 5~ 

. t" Bunlar ara1mda bır ü geçmıı ır. 

inriliz generalı da vardlf. 
Nevyork 2 (a.a) - Nevyo~k 

taymiı razetesine wöre, bab ç~-

1" de kullanılmakta olan Amerı 
un b' '- ~ 
kan tanklarının sayısı ır HKerı 

. olmakla beraber, 1000 den 
'1 ır 1 Amerikan tankı Libya da ha-
az a d' 

rekit4 iştirak eylemekte ır. 

iki ölr•tmene lllve 
der• verildi 

Birinci orta okul beden terbi· 

•i öaretmeoi 8. Abdi At.mer'• 
ye • 'I 
ticaret okıahındı ilbe den verı • 

Yeni bir layiha ile 

2,5 milyon - ingiliz 
askere 
alınacak 

Çörçil diyor ki 
" Harp, gözgaıı oe 
terle kaıanılır; lngi· 
liz milleti ıimdige 1ca 
dar göz gaıı ve ter 
dökme•iştir.,, 

Ankara radyo razeteai - ln. 
giliz b11vekili Çörçil, A~am ka. 
mara11na hGkOmetin takdım ettiii 
yeni bir layiha münasebetile beya 
natta bolunmuıtur. Bu liyibanıo 
hedefi, loriltereaia iaaan ve tecbi· 
zat kudretiain arttınlmuıd11. 

yeni liyi ba ile, ukerlik ça. 
ğının ıoııu elliye ç•karılmakta, aı· 
kere ahnmı yaır 18,5 olarak teı. 
bit edilmektedir. 

t6·18 yaıındaki erkek ve kızlır 
askeri hi%mete abnabilecek, 20.30 

araaındaki kadınlar mecburi 
~~:metlerde çahttmlabilecektir. 

Çörçil, harbin ılk senesinde 
l iliz\erin ba•p aanayiiode biç bir 
Of d d'• • . •ı.• , 
verim temin e eme ırını, ıaıccı 

e verimin biraz arttırını, üçiio· 
ıen d- dil " e r.o'· artacai'ım, or rıcn cu sen T r. 
senede İ•tenildiğinden fazla ol•c•· 
(•nı söylemit, harbin. fÖ~ .Yatı ve 
terle kazanıldığını, şamdıye kadar 
lnrilia: milletinin röz yaşı ve ter 
dökmediiini belirtmittir. 

Çörçile göre, ba liyiha ile ye
niden 2,5 milyon asker toplanabi. 
lecektir. 

Avustralya donanma-
w ••-su»: 
Sdney 

kruvazGrU 
batırıldı 
Ankara radıo gazetesi - A· 

vustralya donanmasına menıup 
Sidney hafif kruvazörü, Avuatral· 
ya önlerinde 9400 tonluk bir Al 

man korsan remisile harbe talat" 
d' "de maf, vapuru batırmıf . ken 111 

aldıiı isabetler neticeainde bat· 

mıttır. 

Sidney kruvazöril 1934 aeneaınd• 
inıa edilmitti. 6800 tonluktu. 3? 
mil süratindeydi. 8 tane 15 aanti· 
metrelik, 8 tane 10,2 santimetr•· 
lik toplarla mücehhezdi. 8 tan• 
torpil kovam mev'!uttu. , 

Alman koraan gemisi ise, bır 
muavin kruvazördü. 

Molotofun oilll 
yokmu,ı 

Ao kara radyo razetesi - Sov· 
yet hariciye komiaeri Molotof t~· 
rafından yabancı devlet mümetıil 
lerine bir nota tevdi edilmİf v• 
banda Ruı harp eıirlerine AlmaO 
ların itk•ce yapmakta oldaklafl 
bildirilmitti. Almanlar, bir batP 
eairi otarak Berlinde bulunan Mo 
lotofan oilunu yabancı baaıo •il· 
me11illerine takdim etJDitler ve o 
nun arzından, Ruı eıirlerin çok 
iyi muamele rördOklerioi dOnyay• 
yaymıılardı. 

Rus ajansı Taı, Mofotofan o;l• 
olmadıtını, Berlind• bahaedileo 
adamın restapo tarafından parayla 
tatulmq bir ajan oldapna bildir· 
miıtir. 

Çin, harbe devam 
azminde 

Londra 2 ( a. a] - Taymi· 
ıin muhabiri, Amerikan· Japon rö · 
rütmelerinin neticeıi ne olursa ol
ıuo, Çinlilerin Çin topraklarında 
tek Japon neferi kalmayıncaya k• 
dar harbe devam etmek azminde 
oldukların1 yazıyor. 

miı, ücretine 35 lira ıı:am yapıl· 
mııtır. 

lımet loönü kıs enıtitibil ta 
biiye ve aathk bill'iıi ö;retmeni 
B. Yaaaf Ziya'yı ticaret okulunda 
illve ders verilmiftir. 

Parti Meclisi grupu 
dün toplandı 

Sual takrir/erine Milli Müdafaa, Ticaret, 
iktisat, Ziraat ve münakalat Vekilleri 
cevap/ ar verdi/ er 

Ankara 2 (a.a. ) - Cfimburiyet Halk Partiıi mecUı rrupu umami heyeti burGn (2/12{1941) aaat 15 de 
Reiı Vekili Seyhan aıebuıa Hilmi Uranın reiıliiinde tcplandı.Cebeain açılma11nı müteakip. reçen toplan· 
tıya ait zabıt hülisaıi okunda. Raznamede, nakil va11talarında kullanılacak mayi mabrukahn daha idareH 
bir ıarette kallanılma11nı temine yarar bükümetce ne ribi tetbirler düıün6ld6tll ve ittihaz edUditi hakkın· 
daki ıaal takririle tren kazalannda zarar rören vatandawlara ne ıekilde tazminat verilerelmekte oldajıana 
bilkOmetten ıoran diier bir sual takriri vardı. 

Takrirlerin okunmaıını müteakip ki1r1üye relen alikadar Milli Madafaa, Ticaret, lktitat, Ziraat ve aG· 
nakalit vekilleri kendi vekiletlerini ilrileyen baıaalara cevap vermek ıuretile rarup amaai heyetini ten· 
vir etmiılerdir. 

Raznamede batkı madde olmadıiından saat 17,50 de toplantıya son verilmiftir. 

1 Mareıal Gö•ing J 
Peten 

iki mareşal, F ran
sayı ve Almanyayı 
ilgilendiren mese
leler hakkında rey 
leşmişler 

~--Ankara radyo razeteai -
Mar9fal Petenin, mar91&l Gö 
rinrle ıröri\ftü(G bildirilmittir. 
Bu mülikahn neticesi hakkında 
henüz biç bir malOmat yoktur. 
Pariıteki Alman bGyOk elçiıi 
Abeat, iki mareıahn Franaayı 
ve Al,.,anyayı ilrilendiren meıe 
leler bakkmda reyleıtiklerini 
bildirmiştir. 

Fran11z nazırlarından Ben 
ava MOfen ise, 1 ilk kinan ta· 
ribinin Fransa - Almanya tarihin· 
de mllhim bir yer tutacatını, 
iki memletin bundan sonra biribiri 
Din doıtu olarak lı.alacatını aöy · 
lemiıtir. 

Berlinden yan resmi kaydi· 
le relen bir haberde, ba rörGı 
melerin Konuıuna lyam yolile te 
maı edilmektedir. 

Berline göre, Avrupayı ilri 
lendir-,n üç mühim •eaele var· 
dır. 

1 - Bolıevik tehlikesi. 
2 - lnriliz abluka11. 
3 - Amerilıcanın Avropa 

itlerine kar11ma11. 
Almanya Avrupanın niza 

mını karulmuı ıaydıiındarıı bu 
iıleri Avrupanın itleri ribi te . 
likki eder bir tavır takınmak
tadır. 

Berlin 2 ( L L ) - Sellhi
yetU Berlin mahfilleri Peten • 
Görinr buluımaıı hakkında ih 
tiyath davranıyor. Bu bulutma 
haklunda yabancı baaın tarafın· 

( Devamı lldncide ) 

Bir tevzi ofisi 
kurulacak 

Ankara 2 ( Haıaıi mababiri· 
mizdea) - Gi1ecek ve yiyecek 
maddelerinin bir elden tevziini ve 
idaresini temin için bir tevzi ofiıi 
teıkili mukarrerdir. Bundan mak .. t 
halkın ihtiyacına kendiline •caza 
arı imUnıoı temindir. 

1 Rusyada harekat 1 

Alman 
cenup 
ordusu 
imha 

tehlikesinde 
Ankara radyo 1razeteıi -
Roılar nrırettikleri f evkalide 

bir tebli(de, Roıtof bölreıinde 
118 tank, 210 top, 306 arır ma
kinah tOfek, 178 havan topa, 
40000 tGfek, 881 kamyon ijtinam 
ettiklerini bildirmitJerdir. 

TebJitde eairler hakkında bir 
rakam mevcat olmadıima röre, 
Al111&11 kavvetlerinia mllbim bir 
k11mının kartulmq olclatana bilk
medi\ebi\ir. 

UoekoYa 2 ( a. L) - Ola .. ..... ... ,,., ....... 
Kıtalarımız bütün cephelerde 

muharebeye devam etmiflerdir.Bı
tı cepheıinde diifmaaın fiddetli 
hücuaılan aiır kayıplar vwdirile· 
rek püıkürtülmiiftilr. Roatof km· 
miode Sovyet kıtalan Alman kıta· 
larını kovalama;a de•am etmit· 
lerdir .Bir çok raniaet almmq, 63 
dGıman tayyareıi d01ürülm61tür. 
Biz 17 tayyare kaybettik. 

Moekova 2 ( a. L ) - Sovyet 
tebliiine ektir : 

Moıkovanın batısındaki bir 
kesimde barekitta bulunan birlik-

Sovget - Alman cep· 
lıesinde 6ir atlı da 

leriıaia dllf1UD1n takviye edi1mit 
Wr tahenr.aa hezimete uiratmıı 

ve 14 havan topu, 3 mitralyöz. v• 

tok driktarda .aw. •• t • pÇIP
•ftl•rdlr. 

Cenap bab cephelioin biP 
keıiminde Sovyet aavariai diifmut 

bir köyden çıkanDJf, •bay ve er 
olarak 400 Alman 61d&rOt.lt ve 
3 top ele reçirmlftlr. 

Kasılordu birlildertndea oto
matik lilAhlar tqayu bir ukw 
rrapa AJ .. alar tarahndan ftral 

edibait olan iki köye akınlar yap.

mııtar. iki havan topa, 3 Mitralyh 

tahrip edilmif v• 80 dilfman aak .... 
ri öldürülmüıtilr. (Direr telzrafla~ 
3 üncü sayfadadır.) 

Şunc1an Bundan 

ZAMANIH DEBERI ... 
YAZAN: BiZ 

Dünyada zamanm dteri balanmadıiını bilmiyen aceba ki.,. vu 
mı? .. Kızran çöllerde yaııyao, vahfi dedi;imiz insanların Wle 

zamana bir deier verdikleri muhakkaktır .• EveL Her ıeyin bir deteri 
old • "b" uru 1'1 ı zamanın da bir dieri vardır .• Fakat berkeı aceba zamana 
ta d • ' ' • L m egennı ver1yor mu? .. ~te aııl meıele buradadır. 

. B~lmem ifittiniı mi, bir tekerleme anlatırlar. Gaya köylbaden 19Wre 
rıtmere karar veren bir Çinliye : 

- Artık demiryolu yapıldı, demiılw, trene biner on •ilnde 1'idile
c3k yolu bir rüode riderıin .. Çinli diifünmlıf ve ıu cevabı vermif; 

- Güzel.. Güzel ama geriye kalau dokas ,Ooll ne yapalım?" 
insanlar ömürlerini uzatmak imkiınoı balamayınca, zaaanı uıatıp OD• 

dan daha çok faydalanmak için ellerinden releni yapmıktad1rlar.. Her 
icat inaana biraz daha zaman kazandırmaktadır. Bir yerden dit• bir y .. 
re •iden inıan, atı kendine alııtırarak atla g-:tmete, aonra arabaya bİD
mete b 1flam11, daha sonra treni icad etmif. Şimdi de uçak, sihirli ylzitl 
yalayıaca çıkan Arap ribi inaaııı bir röı açıp kapa)'Jfta dilediji yen 
rötlrDyor •. Hele fabrikalar_ Bir çok iııaanın bir arada yıllarca yapam· 
yacakları ıeyleri ne kadar çabuk ve ne kadar rüzel ortaya dökOyorlar .. 

Biliyorauooz ki çocukluk, uyku, eaaseu inNDJD ömründe çok blJilk 
bir yer tutmaktadır. Geriye kalan k11a zamanın tam deterini wı.-ek 
ne kadar acıd11. Y aıadıiımız asır, ıürat u1rdar, diyoru •• 8 ........ uJat
mak iıtenilen ıey, hem açık, hem de hayli kanııkbr.. sata• milletler 
bir koşu alanında atlet fanilaları riymifler, 1ar11a çıkm .......... 8 • .._. 
da her millet var kuvvetiyle kotmaktadır. Hiç birisi ..,_.. darap arkUI• 
na bakmamaktadar. Heıa-fnfa r&derl daima ileridedir-· 

Ata ilk insana al11tıraaın kimler oldujıana tabff b"Uyouanazl •. Ata ~ 
iyi binm•ini, ona kanatlandınp ufuklar ......... onan üstünde en ıJI 
dötllfmeaini bilen Türkler ab inaaaa alıtbr91flardır •• Biz ....- bbma 
••iamıyan, darmıdan kaynayan hareketli bir milletin çoca~!'L 8ia 
millet olarak asırlara ııimıyacak f9-'-' yıllara ııtdar...-n• biluu.. 

y-· eli ömrll(I itral Zamanını bot reçiren, iyi kulla1111ıyan yalaıs k• iriJ ·y1 
etmez .. Bu zarar bGtilo milletin uran olu .. Çhkll bot PJ., 9:' 1al 
kallanılmıyaa zamanları toplanak bapdu yıllar, Jdlar bual • 0 ~ • 

lana bot ret•• d• kop ~D..,,._ Wr .uıeu ..,We baaka'-
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1 ~$1keırDölk BahU$Ueırı 1 

ostof 'un strateı 
1 Avrupa postasıl 
Düşüncelerin 
fotografi 
çeki 1 i yor 

• 
urıye en ahraman erleri· 

miz için yapllan 

jik ehemmiyeti Pari~in me~ Parltio meıhur bir· 
hur S'llP.el · hastahanesinde ço 
rier hasta· hıaa doktorlar, n· 

ceklere kolay ı 
eberrular 

Kahraman erlerimize k: 1' l ık 
hediye tedariki için yapılan te· 
berruatta Adan mı:r., bütün yurt. 
ta, öıı planda yUrüıocıkte devam 
ediyor. Sovyet zaferinin 

mlnaaı 

Almanlarzn Rosto/u ter
ketmemek için lıem de hü
yü k kuuvetlerle sauaştık· 
larz şüphe götürmez. Buna 
rağmen Sovgetler bir mu· 
kabil taa" azla bu yarım 
milyorıluk şehri ve civarı
nı ele geçirdiklerine göre 
artık Almanlara karşı mu· 
va/ fakiyetler elde t!debile· 
cek taızda teşkilatlanmış 
ve sevk ve idareye muk· 
tedir bulıznugorlar demek· 
tir. 

1 - Libyada: 

I• r gil•:rler taarruz u ml! nını ve 
soıdırı şeklini çok güzel inti 

h p 'taıiş bu'unmalarınıı rağmen 
fora t r:tı heoü:r. bu ndor pıırlok 
ıuhar edemedi. Bantm dr! bnşlıcıı 
ebebi ilk ıığız.da öldürücü darbeyi 

vuracak ola o f ogiliz zırhlı kıtnları 
ıh:ıreketlerinin Almanlar tarafından 
i:>ozo]muş olması ve hatta ltaly:ın 
ıtebliğleri mübalağalı değil e bu 
kıtaların mühim kayıplar ve esir 
er vermiş bulonmasıdır. 

filhakika lngilizlerin de son ~Ün · 
!erdeki re mi tebliğlerinde müte 
.ıoadiyen « lutalarımızın toplanma ı 

memnuniyet verici şekilde devam 
.etmektedir» demeleri bu zırhlı bir· 
diklerin harp zora ve Alman saldı· 
,ımlarilo dııiılmış bulunduklarını 

ıınlatır. 
Keza Sidi Rezek (veya Ruak) 

•n 1:tden ele geçmesi de bidayett" 
tabmio edildiği gibi zırhlı kuvvet 
lcr bakımından logilizlerin mühim 
.üstünlüklere sahip olmadıklarını 

iabııt eder. Vakıa bundan sonra 

da loıilizlerin Tobruk ve ötesine 
ileılemeltri bilyük bir ihtimal dahi 
linded"r. 

Fakat bntün bu hareketler çe 
:tin mücadeleler oeticuinde olabi 
lir. Yolı:ID fcgiliz zırhlı kıtalımnın 
üıtünlüğüne dııyu:aıalc ve ir:i 
darbelerlr, büjük meoavra ve az 
ıayiatla dfğıl. 

fngilizler isin işi süı atle ve -1İd 
delle bitirmek hususunda tek ümit 
almıştır. :C.ğrr şu bir kaç gün 

içfode Libya hudut mıntakasında~i 
harekatı kısmen imha ve kısmer. 
de ruubuara ıurelile tosfiye ede
ıbilir ve Romme-l'in zırhlı kuvvetle· 
rini de şu veya burada tesbit ede 

bilirlerse çöl içinden Sirte körfezine 
doğru ilk gönlerde gösterdikleri 
daha bü)ük kuşatma harelı.ib bi· 
ıinci defa kaçırılan fırsııtı yerine 
getirebilir. 

Mihver kuvvetleri için yine 
bir kuşatma ve imha tehlikesi ve 
fakat bu defa daha büyük mikyas· 
ta başlamış olar. Ancak bu hare· 
kit yukarıda snydığımız ıibi mü· 
bim şartlara ve Libya - Mısır hu· 
cfodundald muhare~eltrde muvaffıı 
Jdyctler elde ctmt'ğe vibutedir. 

Sonra çöl içerisinde çok ge· 
ni$ sahalara dağ lacak kuşatıcı 
kuvlerin başka abalarda olduğa 
gibi ketin neticeler elde etmesi de 
her vakit mümkün olmaz. Becerildi" 
ve cüretli bir düşman birinci ha· 
rekette olduğu ~ibi bur.u daima 
yarar ve tesirsiz bırakabilir. 

Hülila bo ilk safl,anın verdi· 
gi intiba lng-i!iz.lerin şimdilik Lib 
yada ht'i ve nihai bir zafer de· 
iıl mevz.ii ve mabdııt bazı muvaf. 
fakiyetler elde edebileceği tarzın. 

dadır. 

- 2 Şa1k cephesinde 

B u cephede hareUt bıışlayalı· 
danberi Rusların elde ettik 

leri en bil) illı. n uvulla\ı.iyet ıllpheıiz. 
Ro tvf'un Almanl rdan geri alınma· 
sıdır. Zıra R stof her bak.ımdan, 
c ğrati, ıktısad ve sevkulceyşi 
ebemmıyeti itiba> ii çok büyük kıy 
metı haiz ol• 1ığuodıın AımaoJarın 
bar sıoı tcı ketmemck i~in hem de 
büyük kuvvetlerle savaştıkları şüp 
he götürmez. • 

Bııoa rağmen Sovyetler bir 
taarruzla bu yarım milyoolnk şehri 
ve civarını ele 2eçirdiklerirıe göre 
artık Almanlara karşı muvoffald 
yeller elde edebilecek tanda teş· 
kilitlanmış ve st.vk ve idareye 
muktedir bulunuyorlar demek • 

'1r. 

Bu zaferi her şeyden evvel 
teşkilat ve sevki idare kabiliyetine 
mal ediyoruz. Zira Rusyada ve her 
yerde beliren Alman üstünlüğü bu 
kabiliyetlere dayanıyor. Hiç bir ,e 
yi noksan olmıyan, her vakit ve 
ber yerde gerek insan adedi ve 
gerek malzemece Almanla:a üdün • 
lük temin edebilecek dorumda bu
lunan Raıların şimdiye kadar mu· 
valf ak olamamaları da bu kabiliyet 
leri itibarile Almnnlnrdan reride 
olmalarından ileri ıeliyordu. Yok· 
sa ne Sovyet askeri fena dövüşü 

yor, ne de malzemece kıtlık var· 
dır. Rostofu geri ıılmak Sovyetler 
bakımından bu cihetten ümit veri· 
rici iir. 

Ancak bir çiçekle yaz gelmi 
yeceii f(ibi bir Ro tolun geri alın· 
waııilc de h bilmeı. Eğer Alman 
teblıfinde iymıı edifaıek istendiği 

gibi ba şehudcn çekilmeleri hııllr.m 
Alman ordusuou gerıden vıırmaya 

teşebbüs etmesi yü:t.iinden husule 
reldiyse-ki çekılışı yalnıı bu ııe 
bebe atfetmek pclr. kolay kabul 
eJilomez-ve yahut her hanri mev• 
2ii bir fena f&rt yüıüoden Alman· 
lar burayı bırakroıya mecbur oldu 
ysa Almanlar bakımından bunun 

düzelmesi güç olmıyacakhr. Yok 
eğer yakarıda izah ettijimiz gibi 

bu hal Savyet · ordusundaki sevk 
ve idare deiişme inden, geri hiz· 

metlerioin daha düzgün bir balo 
gelmesinden, nihayet Sovyet ordu· 

ları araııodaki hareket birlij'İnin 
iyi bir şekilde temininden ileri re· 

liyorııa Almanlar için bu sahnede

ki harekat daha çok gfiçleşmiş ve 
tehlikeli olmuş demektir. Moskova 

cephesinde bu karakışta zaten çok 
güç olau ilerleme, bir de cenup 

cephesinde buna benzer Sovyet 
muvaUa\r.iyatl••ilcı 1orl••br"hr•• Al 

manlar yeniden ve çok dalıa yük· 
sek fednkirhldar göstermek müva· 
cehesinde kalacaklıudır. 

Peten, Göringle 
görüştü 

( Baıtarah birincide ) 

dan çıkarılan n.,ticeler acele 
a-ibi srözOküyor. Bu bulaşmayı 

yalnız Fransa • Almanya bakı. 

mandan deiil, daha ıiyade Av· 
rnpa devletlerinin rnulcadderatı. 
nı ilrilecdiren üç unsür çerçe 
vesi içinde mütalaa etmek re· 
rektir. Bu üç unsur bir taraf lan 
bolşevik teli kesi, diğer taraf tan 
bütün Avrupa milletlerini ilri· 
lendiren loriliz abluka11 ve 
Amerikı:nın A\•rupa işlerine ka· 
rı:malc teşebbüsüdür. 

Bunlardan Fransa, diier 
memleketlt'r kadar ve belki 
dabıı :r.iyade iztirap çe1tiyor. 

1 
nesinde İn· sanın diltCincelerlol 
sanın dn. aolamak kabil o· 
ş ün celcrini lacağı fikrindedir· 

k eş f etmek ı.:.••:.:r.;.· ----~-:-· 
için bir takım fenni tecrübeler 
yapılmaktadır. Pariı guctelerin· 
den biri bn tecrübelerden b:ıhse· 
der•k diyor ki: 

«Sizi haslar.enin küçük bir 
odasında, bir iskemle üzerinde 
oturtuyorlar ve .:Kımıldamayınıı, 
dilsüncelerinizi kaydedeceğiı» Ji 
yorlar. Oadnm içini limLa ile ay· 
dınlatıyorlar. Liınbamn kırmızı 
ışıkları muayene edilen adamın 
başına çevriliyor. Fakat bu kır
mızı ışklard:ın başka, llimbanın 
ancak ıızan ve röze rörünmiyen 
bir takım şuaları daba vardır ki, 
bunlar do&"rudan doğraya beynin 
içine nüfuz ederek fotoğrafını 
çekmektedir .. 

Çekilen fotoiraf pliğı deve 

lope edilince, beynin radyografit 
akisleri açık veya koyu bir şekil 
de meydana çıkar, 

Biribirindeu farklı bu fotoğ 
rafiterle düşüncelerimizi ıınl mıı k 
kabil olacak. mı? 

Salpetrier hoslaoesinin neu 
robiologique enstitüsünde çalışan 
doktorlıırm bir kııınmı, insanın 

düıüncelerini 3nlamak kabil ola· 
cağı fikrinde b11lıınuyorlar. 

Bir çok ilimler, muharrirler, 
nrti•tler, beyiplerinirı fılmlorini 

çektiriyorlar. Çekilen fotoğrafın şek. 
lile düşünce arasında bir müna· 
aebet &"Ötülmeie bnşlanmıştır. 

Eııaseo basit bir talum maline. 
terle hlbin çarpıntısını nabzın 
vuruşlarını, teneffüsün tehalOflt· 
rini kaydetmek mümkündür. Bir 
insan likayJ rörünmek için çelı· 
resinin şekillerine hükıuedebilir. 

Fakat dahili uzuvlarına hükmede 
mez. Bu iç uzuvların adaleleri 
a:r.im ve iradeye tabi olmazlar. 

Bunun bir çok misalleri var· 
dır. Adam öldürmekten suçla bir 
ada• yakalanıp. makt.all:ln vey• 
b ç or klarınd n rinln 

mi, ıınsızın söylenince, hiç bir 
şeyden haberi olmadığını ıöyle 

yebilir Fakat kalbi ve nabızları 

normalden daba kuvvetli bir su' 
rette çarpar, nefesi saniyenin dört 
te biri nispetinde bir zaman iç· n 
de durduktan sonra rene, adale 
lrnvvetile işlemeğe başlar. 

lıte bu küçük aksülimeller 
suçluyu ele verir, yüzünden maıı· 
kesini düşürür. Suçluya ansızın 
sorulan bir sualden duyduğu he · 
yecanı kaydeden mııluneye « ha· 
kikat makinesi > denir. 

Çok içmiş ve müteyakkız bu 
)onan bir adam, zahirde tamami 
le normal rörünebilir. Fakat röz 
bebeklerinin harehtlerine hakim 
olamaz. Göz babeklerioin hare 
ketlerini ölçmeie mahsus bir iilet 
vardır. 

Birleıik Amerikada sarhoş 
iken otomobil kollanmak aju bir 

[Devamı Oçllnclide] 
.._ _________________ ___ 

- TUrkiyedeki lngilfz Kon olos· 
luklar1 Surl e ve Lübn nd n 

eki olacak viz ta ebl rlni - Kabul ed cekler -
A nkara, 2 ( a. a, ) - Hariciye Vekaletinden tebliğ edil

miştir: 

Türkiye ile Suriye ve Lübnan arasındaki seyahat kolay
lıklramı idame için Türkiycdeki İugiliz konsoloslukları bu 
memleketlerden vaki olacak vize talebleriııi kabul ve işbu 
vizeleri itaya 1 ilkkinun 1941 tarihinden itibaren devanı 
edeceklerdir, 

Yolcuların Suriye hududuna muvasnlntlarmda salahiyetli 

makomatın pasaportları damgalayacakları vr mutat harçları 
istifa edecekleri alakadarlarca mı.liim olmak Uzere tebliğ 
olunur. 

il 

Emniyet 
sında nakil 

Ankar - Erzurum viliiyelı 
Emniyet Mütlürliığüne Ağrı viliiyl!ti 
Emniyet Müdürü Mehınet Ali Or 

kuş'un, Ağrı vilayeti Emniyet 
Müdürlüğüne Er:zurum vilayeti Em 
niyet Müdürü z~ki Demir'in, Srıy 

han vilfıye ti f.moiyet Müdürlüğüııf', 

Kaslaıuonu vilayeti Emniyet Mü 
dürü Mnh,in Gökkaya'n•n, Kasla 

monu vilayeti Emniyet Müdürlü. 
gü oe Seyhan vilayeti Emniyet Mü. 
dürii lsmail Hakkı Tarın'ın, (Sey
han Emniyet Müdürlüğünde yapı· 
lan bu değişikliği evvelce haber 
vermiştik.) Rize vilayeti 1. inci sı· 
nıf Emniyet amiri Sabri Yurdaku
lun Emniyet Umum Müdürlüğü 

l. inci sınıf Emniyet amirliğine, 

Zonroldak vilayeti 1. inci sınıf 
Emniyet imiri Zeki Taaıer'in Rize 
vU•y•\\ 1 ln l ••nıl 'fi: 'mnly•\ •rn\r 

il • 
ı ara-

e t y n er 
lığiııe, Kocııeli viliiyeti 2 j,., cı ın f 
Emniyet Smiri l-fa5an Vasıf Koza 

zın E.mııiyet Umuın Müdurluğu 
2 inci sınıf E:nniyet a'Dirt ğine, 
E'llniyel Umum Mudürlü~ii 1. inci 
sınıf Emniyet aınirliginden Yusuf 
Ziya Güç'ün Kocaeli vilayeti 1. inci 
ınıf Emniyet limirliğine, Ankara 

Polis Enıı itüsü Müdür monvini 
Muzaffer Sezerserim'in 4 Uncü 
sınıf Emniyet Müdürlüğü maaş V.) 

tııhsisııtiyle Zonguldak viliiyeti E ıı 

niyet Müdürlüğüne ve yerine Eı:n· 
niyet U:num M ü d ü r 1 ü ğ ü 

4 üncü sınıf Emniyet Müdürlerin· 
den Halil Olgaçay'ın; ve açık ba 

lunuo 3 üncll sınıf E"tlniyet P~fü 

Müfettişliğine lstanbul vilayeti 1 in 

ci sınıf Emniyet inıirleıindrn M 
Ali Konyar'ın nalı.len ve yeniden 
\ay\nleıi yıapılmıtl•r. 

Mem eketımiz e bir ziraat 
aletleri .fabrikası kurulacak 

Ankara (Hıısuai)- Y ordumuz· 
da zirai istihsalah arttırmak ve zi · 
raatımızı makineleştirmek için ha 
riçtcn getirilen makinelerden baş· 
lca memleket dahilinde bir ziraat 
aletleri f abriknsının kurulması için 

faaliyete geçilmiştir. 
ikinci 5 ıenı:lik sanayileşme 

protr.ımile inşası karıırlaştırılmış 

olan bu fabrikanın kuıulacnğı yer 
hakkında Ziraat Vekiileti tarafın· 
dan yapılan tetkikler hayla ilerle · 
miştir. 

Verilen malilmnta göre bu 
f abrilcamn Ada pazarında kurulması 
Jüşünülıı:ıe\:.tedir. Esasen Adapa· 

f zarında Hıırbi Umumi sıralarında 
tesis edilmiş bulunan bir araba fab 

rikası vıırdır. Bu fabrikarıın hııriç· 

len ithal edilecek bir kısım maki· 

nelerle tevsi ve idah edildikten 

sonra bazı ııevi ziraat aletlerini 

de yapabileceği ve ih iyacın büyük 

bir kııımını kar~ılayabileceği tıöylen 
mektedir. Fabrikaoııı vücuda geli· 

recflği Aletler için işlenmesi zaruri 
olnn hıım maddeler memloketimiz· 
de temamen mevcuttur. Demir ak· 
samı Karııbllkten nıı1dedilecektir. 

Fabrikanın bu sahada tesisine 
teknik sebeplerle imkan görülme 

Hergün biraz dııha kabaran 
teberruat liste inin bugünkü muh· 
teviyat aşağıdadır: 
LiRA K. 

46751 
100 
89 

50 
50 

50 
40 

Dünkü yckOo 
Boyan Sorımk 
Kurttepe köyü 
namına 

halkı 

Raşit Ener 
Ahmet Acfil 
Rıza 

ve Ali 

Doktor Hau 
Abdülhadi köyü 
kı namına 

lıal· 

41 50 Beyceli köyü lıalkı 

35 
30 

25 
'..!5 
25 
25 
2u 
20 
20 
'lO 
20 
20 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 

namına 

Şekerci Şükrü 
Domu:ı:cu köyü lı:ısllcı 
namıı:a 

E.mm Ağaojlu 
Said Altıncı 
Süleyman Ôz.doiu 
Arif Ceıl\al 
Hamdi Toplu 
Rifat Akyüz 
Komi! Usta 
Abıli Kaya 

Muharrem Kırcaıı 
Muta Gükoel 
lbrahi m: Eğriai'aç kü 
yünden 
Muııtaf a Boüurt 
Abdullah Avcı 
Ômer Sayım 
Fehmi insel 
lbrabiın Kalefe 
Mustafa Sıvaş 
Bedri Yurtı~ıi'ı 

47527 50 Yeldln 

Karabük demir ve çelik 
fabıikalarınm raddımar.ı son zaman · 
larda azami handi bulmuştur. Ôi· 
renJiğimize a-öre fabrikalarda ça 

lışmakta olan bütün mühendiılerin 

el vo it birliti ayesinde artan bu 
raodım ıı memleketin bir Çl)k ih· 
tlyaçlarını kap:ıtacak bir vaziyet· 
tedir, 

Oığer taraftan henüz işletmeye 
açılmamış olan bir çok imalathane 

ler <le faaliyete geçmiş bulunmak· 

tadır. Bilhassa çivi y•pacak fırının 
Lıaliyeti memnuniyet verecek bir 
haldedir. 

Nikah töreni 
Kıymetli edebiyat öiretmenle· 

rimizden ve muharrirlerimizden,er. 

kek li esi müdür muavini Bııy Arif 
Nıhat Aıyanın evvel~i gün bele· 
diye salonunda kimya öiretmeni 
Bayan Servet Akdoğan ile nikih 
merasimleri yapılmıştır. Candan 
saadetler dileriz. 

diği lııkdirde bir sanayi merkeıi 

haline gelmekte olan Karabükte 
kurulması muhtemeldir. 

r=========================::::::====================================~. 

l='P~o=lis=R~o~m~an~ı~:~8~=D=Ô=·=R~T~L=E~R~K=U~L~0=B~0~ç-~-·~c~~5n~ 
Fnkat makalenin neırioden ili rün evimin üst katınd::bir odaya yatırarak alaka uy11ndırıcı mnlOmat elde ettim. Bize yorum. Fakat lıer an ycriuıi keşfedebilir· 

sonra sokak ortasında bıçakla öldürülmüş- yalnız bıraktım ..• Fakat böyle yaparak da dört ki$İden bahsetti. lnnnılmayacalt d.,re ler .•• Bununla Dörtler'i kasdetmek idiyo· 

tü. Katili bulmak imkinı olmadı. Diierle· büyük bir aptallık ettiıo.·· cede kudretli bir şebekeden '' Dörtltr " rum. Beaim için hayat ve memat mesele· 
ri de ayni ,ek ilde, l.i Çanı Yen'in adını - Nasıl? Onada oıı bir ıey yaptılar? den bahsetti. si mevzuubahis Çok param var ama izimi 
bazı iıyan ve ihtilal harelcetlerine karış· - Ne bileyim ? O hadisenin nasıl Bir numaralı Liçangyes, 2 numaralı belli ederim korku~iyle ridip bankadan 
tırmışlar ve aradan bir hafta reçmeden olduiunu bir türlü anlayamadım. Aynı ge· meçhul bir Amerikalı adam, 3 numaralı alamıyorum. Nakit olaralt bana ikiyüz ster 
ölü olarak bulanmuılardı. Blriıi zehirlen· ce evimden büyük bir yanrın çıktı. Ve bir Fransız kadını ve nibnyet bu teşkil& . lin rönderiniz. Siıe tamamen ve aynen 
Q)İşti .• Ôteki koleradan ölmüştü. Diierle· ben ancak mucize kabilinden kurtulabil· tın icra kuvveti olarak iaimlendirilebilccek iade edecej'imi yeminle temin ederim. 

ri de yatağında ölü olar"k bulunmuştu. Jim. Yapılan incelemelerden sonra yanımın 4 numara yani " Cellôt ııdam "... Fakat Hürmetkiranız 
Bu sonuncusunun ölümünOn sebebini bir evimizin en üşt katından çıkmış olduiu bunları aöyliyen ııdıım benim evircde öl. 
türlü anlaşılamadı. Yalnız onn muayene ve birdenbire bütün e-i ıarnııı bulunda· dü •• Siz hiç Dörtler' den bahsedildiğini 
etmiş olan doktor, ceaedin aıüthif bir iu anlatıldı. Genç kiınyarerin ancak kö · işittiniz mi ? 
elektrik cereyanına kapılmış ribi kavrul· milr haline relıniı iskeleti enkaz arasında - Son zıı mıınlarda çok g rip bir le· 
muş ve mütekallis bolııodaianu aöylemişti. çıkarıldı! sadüf netice i onlar haltkanda bir şiyler 

Paaro : lnrles'in bu kadar hararetle konuıma- öğrendim ama l.içar:gyen'le aliknsı oldu· 

- Tabii Li Çaııı Yen aleyhinde hiç · amdaa, bu meselenin kendisini çok fazlıs iunu beklemiyordum. 
bir emare, bir iz bulunmadı deiil mi ? alikadar etmekte olduio görülüyordu. Ayağa kalktı Bir masaya doğru rit· 

Diye sordu. Kendiıi de fa:ıla heyecana kapılmış oldu ti, Sonru elinde bir mektupla yerine döndü: 

Bay lorles omuzlarını ıillı.ti : funun farkına varmış olacaktı ki tebe • _ işte .•. Bir gun Şanghııyd tanışlı 
- Emare aal ? •.. O ı. Elbettel Tesa- ıüm ederek : tım ıhtiyar bir devrinlem seyyalıınden gcı· 

düfen Liçangye'oio himaye ettitı ••nç - Tabii bu lıidiıedo de elime hiç len mektup- Keadisi çok fu:ln alkole 
ve muktedir bir Çınlı kimyagerle tanı, btr delil ceçmedi. Si% ele lıerkcı• ıcibi, Le· müptela olduğundan bu mektubu hııyali 
mıştım. Bir gün müthiş bir asabi buhran nim b 11 hıun9ta yanılma~ ol•bilftceiimi dll ııin mah ulü f rz d rel ftııJ alikn gös 

içinde bana ı-eldi. Bızzat M ndnrin Li- fÜnmekte ııerbeıtsiniı.. lermemiştim. Diyerek uıcktabu yüksek se • 
çangye'nin idaresindeki giriştikleri bazı Puaro da heyecanlanmıştı : 1 okudu : 

kimyavi teşrübeJerden bahsetti. ZavalJı - Bilakis dostum 1.. Biz bütün bu '' Auı dostum, 
fakir Çinlilerdi hayatlarını istibsar eden, ıöyJediklerinize inaıııyoruz. Çünkü Lic;aııg · Belki beni hatırlarıı•yncıılmnı:ı. Hir 
t-u zavallı inun oğ'allarını bin bir eza ve yan'daıı bah9ettiğini nerede ve nasıl işit . glin Şanglınyda bana bir IOtuftn bıılun. 

cefa içinde kıvrandıran bazı tecrübeler· tij'lnizi sorabilir miyim ? muştunuz. Şimdi de benden lıltfanazu esir 
den bahsetti •. Genç iı.imyar•r o kadar - Hay 1 Hay 1 Büyük bir asabi buh- gemiyecr.ğinizi ümit ediyorum. Memleket 
dehıet ve korku içinde bolunoyordn ki ran içinde baluaan bir reoç evime sıiın· haricine gitmek için paraya ihtiyacım v r. 
kenditini, ertesi rGn iıticvap etmek üzere, SDlftı. Kandiılndeo Liçaoryen hakkında çok Rurad çolc iyi bir ) erde aklı bulı.ınu· 

}onat Valeg 
- Mektup DartmoorJaki Hoppaton 

kasabasının Granit villasından reliyor •. 
Doirusuou isterseniz bu mektubu, benden 
ikiyüz sterlin koparmak için Valley'in na. 
ho4 bir hilesi sanmıştım. Bu para benim 
için mühim bir mebliidır. Erer bn mek· 
tııp siıi al.iik:ıdar ederse •.. 

Bu sözleri ıöyliyerek mektubu Puaro 
ya uzattı. Arkada4ım : 

- Size nasıl lt ekkür eJeceğiıoi bi 
leıniyorum, dedi. Hemen 4iındi H.,ppatoıı'a 
1 ııreket ediyoram. 

- Fakat Lu mevzu şalı:tımı ıl11 çok 
alııkadar etti. Beni d refakatiniz11 lı.aLııl 
der miıiniz. ? 

- Rafakatimde bulunmanız. beni ba· 
lıtiyar edecektir. Falr.at Dartmoor'a re • 
l>Hlırmadan evvel varabilmemiz için der· 
hal hareket ölmemiz lizım .•• 

-De11111nı oor 
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Yine Muharrir - ı 
Kitapçı Davası 

Yazan 
ULUNAY 

«Son Posta>nın yaptığı anket aldı yürüdü. Muhar· 
rirler, kitapçılar «telif hakkı» dolayısiyle yüreklerin. 
de toplanan hicran zehirlerini doya doya akıtıyorlar. 
Evvelki rünkü «anket> te bir kitapçı diyor ki : 

«Bize para kazandıran okul kitaplarıdır. Muharrirlerimizin bir hafta· 
da yazdıkları eserlerle aparttaıan değil, pnbııç bile :slamayızl» 

Belki doğru, Fakat kitapçıların muharrirlere verdikleri telif haU.ı 
ile de muhafrirler pabuç değil peynir ekmek bile alamazl:ır. Sonra ma· 
demki muharrirlerin eserleri srıtılmıyor, o halde neye onlara bir hak 
lakdir ediliyor ? 

Kitapçılar neden küçücük de olsa bu feda karlığa katlanıyorlar ? 
Ned"n bu utılmıyan eserleri bnstırmak :zahmetini gö1e alıyorlar? Para· 
cıklnrını muhakkak bir kayıba koymakta mana var mı? 

Buna verilecek parlak cevabı biliyoruz. "Memlekete hizmet için 1 » 
Denecek. 

Kitapçınm dediği gibi ise bir haf tacia yazılmış eııerlerden memleket 
hiç bir kazanç elde edemez. 

Muharriri, hir haftada eser yazmıığa :ıürükliyen ıebcıp: 
ihtiyaçtır, ihtiyaçtır, ihtiyaç 
Ve o ihtiyaçtan kendilerine kir , 

çıkarmak istiyenlu kimlerdir ? 
Yine kitapçılar! 

Eğ-er kitapçılara yalnız mektep 
kitapları kazandırıyor ve memle. 
ketin «irfaıı malı» demek olan bü 
tün öbür eserler :zarar ettiriyorsa 
bütün kitapçıların ayni derecede 
servet yapmaları lazım gelirdi. 

Muharrir, kitapçının hoşuna git· 
moğe mecburdur. Çünkü ev kirası 
birikmiştir, kış gelmiştir, karısı 
boğuk boiuk ö\;sürüyor, çocukla· 
rın pabuçları yama ister. Vo bun
ların hepsini cinliyecek bir tek Çll· 

re vardır: 
Ortaya ne olursa olsun bir e 

'ler ~oymak ve onu aza çoğa bak· 
madan salabilmek. Muharrir, soba
sında kömür yokken yazacağı ese· 
re kendi kutlu eteşini koymağı dil· 
Şünemez. Majeste kitapçı hazntleri 

ne irade buyururlarsa ona : 
- Ferman efendimizindirl Di 

yecektir. 
Bir eser hakkında dava olmuş, 

o eser fuzuli surette reklam edil· 
miş. Mahkeme beraet kararını ve· 
rir, vermez etrafıoda pek çok de· 
dikodu dönen bu kitap meydana 
çıkarılacak ve satılacaktır. Böyle 
bir vurgun için bir başka kitapçı 
nııı hemen paçaları sıvaJığinı ve 
ayni "seri bir haftada değil yirmi 
dört saatte Türkçeye çevirtip pi
yasaya attığını biliriID. 

O lııılde muharrirleri Löyle 
«seri» mal çıkarmağa zorlıyanlar 
yirıe kitapçılar olmuyor mu? 

Evvelki günkü ankette Akşam 
gazetesinin kurduğu kitap } urJıı· 
nun uirndığı muvaffakiyctsi:zlikten 
bahsediliyor. Kitabçının dediğine 
göre bunda kabahatin « teşebbüs» 
le olmayıp basılan eserlerde oldu. 
ğuna hükmetmek icap eder. O 
e:terlcr ki bugün memle 1 etin irfan 
hayatında deşilmiş bir yara. gibi 
açılan adaptuyonlardır. Onların 

satılmamasını bir mnvaffakiyetsizlik 
değil bir « müjde » gibi telakki 
ediyorum. 

Kitapçılar, yalnız işin « kiır » 
cihetini düşünmemeli. Biraz da 
memleketin irfanına hizmet tarafı· 
nı kollamalı. 

Geçenlerde Ü.iman Cemııl. 

Rekiirlık vergisi 1 
Ben bekarken Je bu vergiye 

taraftardım; evlendikten sonra bu 
taraftarlığım artmadığı gibi, şüphe 
yok, eksilmedi de. Fakat bekar· 
lardan vergi almmuıoa taraftar 
oluşum bekarlardan vergi alınması 
ıçın değildir, onları evleomeğe 
xorlamak içindir. Eskiler bekarlığın 

sultanlık olduğunu söylerlerdi; 
Cumhuriyet sultanlığı kaldırdı ama 
bekarlığı kaldırmadı. 

Vergi bo saltanatı ortadan 
k:ıldırmıya elverir mi? Hayır. 
Hom tle bakın ne beklenmiyen 
ters neticeler doiurur: Zengin 
bekir, bu vergiyi kolayca verir 
ve evlenme:ı; fakir bekar ne vergi 
verebilir, ne de evlenebilir. Çünkü 
ikisine de bütçesi uygun değildir. 

O halde biz vergiye nesıl ta. 
raftar olabiliyoruz: Arzede}'im: 
Zengin bekarlardan, kendiierini 
hemen nikah dairelerine koştura· 

cak kadar ağır, sultanlara yakışır 
bir vergi istenir. Fakir bekarlara 

gelir. co, onlardan istenecek vergi 

verebilecekleri kadar hafif olur. 
Fakat bekarlığı kaldırmak için 

para cezası kifı değildir. l>apia 

cezası da fulııdır, ver~ideo başka 
bütün bckirlarn şu zahmetler de 

yüklenir: 
1. Trıımvayda bir evli ayakta 

iken bir bekar oturamaz ( diğer 
nakil Vdsıtalarmda keza). 

2. Müsabakalarda, her türlü 

aza seçimlerinde ilh.. müsavi du· 

ruın:Ja bulunan veya müsavi rey 
alanlardan evliler tercih edilir. 

3 . Haremde bekarların bir de
r ece terfiine karşılık evliler iki 

derece yükselirler. 
4. Bekarların siııema, tiyatro, 

bar, çalğıh razino ve saire gibi 
eğlence yerlerine girmeleri yasak· 
tır {bu madde nasıl? Dehşeti De· 

ğil mi ?) 
S. Hususi ve resmi davetlerde, 

törenlerde ilh... müsavi rütbede 
bulunan bir bekarla bir evliden 
ikincisi bıışa geçer ve her yerde 
müsavi derecedeki bekar evliye 
hürmet etmeye mecburdur. 

6 . Bekarlar her türlü miras 
haklarını kaybederler. 

7. Bel fırlardıın ku.anç vergisi 

ilti oıisli .:ılınır. 
8 Bekirlııra devletin, devlet~ 

BUGON 

Mokova 2 
( a. a. ) - Prav· Rusyada harekat edilmiş, 15kamyon 

ve bir çok top 
ele feçmiştir. da muhabiri, mü· 

him tank teşkil. 

terinden, yüzler· 
ce ağ•r top ve 
binlerce kamyon . 
dıın mürekkep 

Alman 
cenup 

Moskova2( a.a. ) 
-Tas aiansı yeni 
bir Sovyet muvaf 

fııkiyetini haber 
vermektedir. 

Fon Klayd ordu· 
dosunun bir ölüm 
cebine girmek 
tehlikesinde ol
duğunu yazıyor. 

Cenup cep· 
besinin hir çok 
bölgelerinde te· 
şebbüs Sovyet 
kumandasıua 

geçmiştir. Fon 
Klayt o r d usu 
Rostofdan ve şi
malden takip edi-

ordusu 
imha 

tehlikesinde 

Şimal batı 
cephesinin bir ke· 
siminde 3 gün 

süren çarpışma 

dan ıonra Sovyet 
kuvvetleri es ki 
müdafaa hatlarını 
düşmandan geri 
almıştır. 26 son 
teşrinden 29 son 
teşrine kadar 25 
bin Alman subay 
ve eri öldürülmüş 

tür. 

General Fon 

Klayt takip 

~diliyor 
li yor. Şimdi batı· 
dan da bu ordu· 
nun yanlarına 

inilmiştir. iyi ha· 
zırlanmış Sovyet 
karşı taarruzu 17 
Sonteşrinde başlamış 

noktalarda Alıncnlar 

Almanıar Mosko· 
va tnUdafaa hetla
r1nda reni gedik
ler •çtıklerını bll· 
dlriyorıar 

37 ağır maki· 
neli tüf ek, bir çok 
tank karşı koyma 
t1>pu tahrip 
edilmiş, 27 istih • 
kim, 3 cephane 

ve bir çok 
b:ıııkına uğ. 

ratılmıştır. 
Berlin 2 ( a. a. ) - lyi haber 

alan kaynaklardan D. N. B. ye 
bildirildiğine göre, Moskova ınij. 
dafaa !İstemi yeniden muhtelif 
noktalardan yarılmıştır. Sovyet 
müdafaa hatlarındaki bu gedikler 
hatlarının derinliğineJir, 

Rostof kesiminde çarpışmalar 
bütün şiddetile devam ediyor. Sov 
yet tebliğlerinde ismi geçen yer. 
ler baltkındaki iddialar ve bilhassa 
Tağanrog'un geri alındığı iddiası 
tamamile asılsızdır. 

Moskova 2 ( a. a. ) - Hafta 
sonunda Moskova cephesinin Kalinin 
bölresindeki muharebe durumunda 
mühim bir değişiklik olmamıştır, 
Bu kesimde Sovyet kıtaları hat-

larını tutuyorlar. Volok?la~slc .~s~
kametinde ki düşmanın ılerı yuru. 
yüşü durdurulrııuştur. Fakat bir 
kesimde Almanlar Kızılordu mü. 
dafaa larır ı yarmrşlardır. Burada 
1000 Alman askeri ôldürülmüştür. 

Maloyaroslavest ve Mojaiık 
istikametinde düşmanın ilerleyişi 
durdurulmuş ve düşman geri atıl
mıştır. Bir düşman taburu yok 

alth - ister istemez - katır tu. 
naiına ve bunu düşününce de ha· 
nımeline gidiyor. 

Yemişte, çiçekte, otta, ocakta 
hayvandan insandan bir takım ad 
lar alıp durmuşuz. Kimisi tutmuş, 
kimisi uydurma sözler gibi pek tut
mamış. Hele bir gözden geçirelim: 

Kuşüzümü, frenküzümü, ayıbo· 
ğan armudu, babninciri, kızmeme· 
si, devetabanı ( incir ), çakalerij'i, 
atkestanesi, Mustabey armudu, Sul· 

tan Selim inciı i, kuzuku1ağı, Ru9 
hıyarı, horoz fasulyası, kuşlıtoomaz, 
ayşekadın, horozibij'i, hanımeli, ka· 
tırtırnağı, reliocik, ballıbaba. 

Şimdi geçe~im mutbağa _: •. 
Vezirparmagı, kadıogobei1 • 

kadınbudu, Alipaşa pilavı, Ace.~ 
pilavı, imam bay~ldı, papas yahnısı 
ve dilberdudağı ıle bu f •slı kap• 
yalım da boynuza donelim : 

Keçiboynuzundan ıonra hatır• 
gelen boynuz vaktile dünyayı ba 
şıoda tuttuğu sanılan öküzün boy · 
nuzudur. Bu boynuz bazan sivrihr 
ve dünyanın şurasına burasına bat· 
mıya başlar, o zaman dünyanın 
rahat& kaçar. Bu günkü gibi ken· 
dini harbe atar. 

Bir gazetede gördüm : . 
Madrid polisi geçenlerde bır 

boia güreşini menetmiş.Sebebi de 
boğaların kafi derecede gıda ala· 
madıkları için dövüşmeleri 91hh~t· 
terini ihlal edeceii mütaleası ioıış. 

deposu atılmıştır. 
Stokbolm 2 ( a.a. ) - Alman 

tayyareleri ilk defa olarak BakO 
ve kafkasyanm doiusunda uçmuş. 
tur. Alman mahfillerine göre, Kaf 
kasyada İngiliz kıtaları vardır. 

Moskova 2 ( a.a. ) - Sovyet 
tebliii: 

1·2 ilk kanun gecesi kıtaları· 
mız bütün cephelerde düşmanla 
çarpışmışlardır. 

Berlin 2 ( a. a. ) - Alman 
resmi tebliği: 

Doğa cephesinde Rostof ke-
siminde çarpışmalar devam ediyor. 
Moskova kesiminde Alman kıtala 
rı düşman istihkam sisteminin ye. 
ni kısımlarında derin gedikler aç. 
mıştır. Leningrad önünde Sovyet 
topçusunun şiddetli ateşile hazır. 
lanan bir çok çıkış teiebbüsü 
reri püskürtülmüştür. 

Şimal Afrikada Tobruğun ce. 
nup doğusundaki karşılıklı çarpış· 
malar son fünlerde Almao.ltalyau 
kıtalarının muvaffaki} etler ile bit· 
miştir. Muhasara altındaki kuvvet 
Jeri kurtarmağa teşebbüs eden 
düşman geri püskürtülmüş ve cid· 
di kayıplara uğramıştır. 

Bilirsiniz k.i ; boğa güreşleri 
..claima boğanın öldürülme.ile biter 
Zayıf bir boranın da ölOme JAyık• 
olmadığı düşüoülınüş olmalı ki; fs. 
panyol poli~i dövüşü yasak etmiş. 
Avrupadakı açlık böyle riderse 
dövüşecek boia bulmak çok f ÜÇ 
olacak 1 Sade boğa mı ? 

Bu ara ıözlerinden sonra boy. 
nuzun en önemli kısmına el koyu. 

!~rom . Boynuz, en çok hekimlerin 
ışıne yarar değil mi ? 

Ôksürürsünüz • 

K B
1 
oynuz çekln 1 derler. 

an anırsınız : 
- .8 ?ynuz çekin 1 derler. 
Belınıze yel girer : 

- Boynuz çekin 1 derler. 
. . f:Aübarek bir şeydir ve bunun 
ıçındır. ki çekenler çoktur. 

f 
Bır doktor doıtoma boynuzun 

aydasını sordum : 
- Kanı çeker. Fazla kan hü 

cum eden yerleri dinlendirir r dedi. 
- Güzel şey. Lakin b:ızan bu 

nun akıi İcab ediyor. Kansı:dara 
kan vermek gerekiyor. O zaman 
ne çekmeli ? diye sordum: 

- O zaman da onların kulalt· 
larını çekmeli 1 diye tuhaf bir ce· 
vab verdi. 

Bo~nuz kulaktan ıonra çıkar 
ama daıına kulaiı geçer. 

( Cumhurlyet'ten) 

Düşüncelerin 
fotoğrafı çekiliyor! 

[ Battarafı ikincide J 
cürüm teşkil eder. Bu ilet vası
tasile bir adamın sarhoş olup ol· 
madığı tesbit edilmektedir. Ame· 
rikada bu makineler çok team· 
müm etmiştir. 

Bu makinede muayene edil· 
dikten sonra, doktor ile hakimin 
suçluya : 

« İki bardak viski fazla içti· 
niz. inkara lüzum yoktur.» diye
rek suçluyu itirafa sevketmeJeri 
adet hükmüne rirmiştir. 

Düşünceyi anlamak için aca• 
ha ayni usule baş vurulamaz mı? 
Elektrikli termometre mevcod ol 
duğu malOmdur. Elektrikli termo
metreler, bizim kullandığımız idi 
termometrelerden daha hassastır· 

lar. Elektrikli termometreler bir 
midenin ve yahut bir mayiin için 
den geçen cereyanları, hastanın 
hararet derece~ini rösterirleır. 

Bu termometreler insanların 
ve hayvanların beyinlerinde kulla
nılmıştır. Bir köpej'İn önünde efendi· 
sinin iımi söylenirse, beyin harareti 
bira:ı farlar. Köpek, aizındaki tük
rülder çoialdığı zaman, yemekten 
başka bir şey düşünmez. Köpek 
ekmek ve et isimlerini bilseydi 
aizındaki tükürükler muhakkak 
surette çoğalacaktı. Şayet köpe· 
ğin önünde « kedi » ismi söylenir· 
se, köpekte müdafaa ve yahut 
hücum hareketlerini sezmek güç 
değildir. 

Korku da kaydedilmektedir. 
Minoettarlık ve bağlılık hisleri 
kuyruk hareketlerinden belli olur. 
Beynin içinden geçen dalgalarla, 
hiç şüphe yoktur ki, elektrikli 
termometreden daha açık ve sarih 
bir surette cereyanları kaydetmek 
mümkündür. Hatta ltalyan doktor· 
larından Gazzamali, beyin rad. 
yoırafilerinden hiddeti, aşkı, ar· 
zuyu, kıskançlığı, sevinci ve ko· 
deri anlamağa muvaffak olduiunu 
ileri sürmektedir. Bir Japon dok· 
toru da, renklerden bir adamın 

düşüncelerini anlamak kabil oldu· 
ğunu iddia ediyor ve diyor ki: 
c Bir adam bir rf!ngi dilşünürse, 
bu renkten dOşüncesini anlamak 
mümkündür. » 

Her ne olursa olsun, makine 
ile inunın düşüncelerini keşfet· 
mek. teşebbüsü henüz tecrübe saf
hasındadır. Bu tecrübelerden daha 
açık vo sarih noticoler eldo etmok 
için bir müddet beklemek lazımdır. 

Avustralya ve 
Yeni Zelanda 

Daf Kuper'e göre, 
Japonya ile harbe 
giri,llmeslnl iste· 
mlyorlar 

Singapur 2 ( a. a. ) Daf Ku 
per, Avustralya ilo Yeni Zelinda 
ya yaptığı seyahatten dönüşünde 
bu memleketlerin Japon .1 b" b b' .. _ ya ı e ır 
~r .~n on.un~ reçilmesini istedij'i· 

nı soylem14 ve dem· t' k" B ış ır ı: 

« ? .memleketler zaman ka· 
zanmak ıçın dostlarını . 
1 . ve prensıp 
erıni feda etmiyeceklerdlr: <:-.; 

retleri ve harp • 
rakleri b'lb gayretlerine işti· 
B 1 assa kayde değer.» 

lr Amerikan vapuru 
torpillendi 

Nevyork 2 ( a a ) c. • 
1 · • - n.eımı 

o ınıyan hab ı -b er ere gore, Panama 
a'ldıralı Makbeti Amerikan vapu· 

ru · t 

3 {:Jirincikanun Çarşamba 
Tllrldye RadyodlfGayoa pollaları, 

Türkiye 1'adyoau, Aıık&1'a radyoıu 

7,30 Prorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif Parçalar Pı. 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Hafif parçalar prog· 

rammın devamı (Pı.) 

8,15 Evin saati. 
8,30/ 
8,45 Müzik Programının ıon 

kısmı (pı.) 

12,3') Prol'ram, ve memleket 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: Hafif fasıl ~arkı· 
ları. 

12,45 Ajans haberleri 
13,00 Müzik: Hafif faııl şarkı· 

ları programının devamı. 

13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık pr~ram 

( Pı.) 

18.00 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

18103 Müzik: Radyo dans or• 
keıtra11. 

18,25 Konuşma (Dı1 politika 
Hadiseleri). 

18,45 Radyo çocuk kulilbQ, 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Milzik: Şarkı ve tilrkü-

ler. 
20,15 Radyo razeteıi. 
20,45 Müzik: Bir balk türküıü 

öğreniyoruz: Haftanın türküsil çifte 
Havası. 

21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Karışık şarkı ve türkü

ler. 
21,30 Konuşma ( Posta Ku

tusu ). 
21,45 Müzik: Riyaseticumbor 

Bandosu. (Şef: Ihsan Künçer). 
1 · Mustafa Rahmi : Borsa 

marşı 

2 • il 

tuluş marşı 
3 • 

Marşı. 

,, : Bura kur· 

n : Işıklar 

4 • Valentin Hamm: Tiirk bü-
cum marşı 

5 · Archibıld: Kervan (Şark 
Suit'i). 

1 • Çölde kurulun kamp, 
2 · Haydutların taarruzu, 
3 • Yola devam, 

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

(Fiyat). 
Kambiyo - Nukut borsası 

22,45 Müzik: Danı müziji (pı.) 
22,55/ 
23.00 Yarın ki Prorram, ve ka· 

panış 

fTH.KV1Mf 
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ÇARŞAMBA 

YJlıtMl - A Y:12 Göıı 557 K .. ım 26 
Ra111i 1157· tklncltetria 20 
H'c•i 1~0- Ztlkade 14 

Bu 
rece Nöbetci eczane J 

Yeni eczane 
( Belediye yanında) 

Bir lngilh: vapuru 
batıraldı 

adaptasyonlardan bahsederkeıı: 
« kitapçılar, to:if eserlerin bile 
adaptaıyonu'Dsu olmaıını muharrır 
lere açıkça söylüyorlar.> Diyordu 
Böyle :eserleri halk bir yutar, iki 
yutar, üçüncüde ·ıarıara bile et· 
ınez. 

bağlı müesseselerin meccani paso· 

ları verilmez. • 4ıma atlantikte torpillenmi4tir. 

Berlin 2 ( a.a. ) - Alman 
bomba tayyareleri düu l'eco lnril· 
terenin doğu sabili açıklarında 3 
bin tonlult bir ticaret vapurunu 
batırmışbr. 

Bu bakımdan Halid Fahrinin 
dediri gibi « Türk kültür alemi· 
nin eğer acil tedbirlerle önü alın· 
ınu1a rörülmemiş bir sukuta doi· 
ru rittiğini » kabul etmek icap 
ediyor. 

Banda c muharrirlerimizin » 
bir haftada yaıdıkları eserlerle pa 
buç bile nlamıyacaiını ,, ileri ı.ü · 
ren kitapçılara bü) ük bir mesuli· 
yet payı vardır. 

Baatığınız eserler nedir ki on· 
ların karından Lir de apartıman 
alın W'ı bekliyorsunu:z? 

Halbuki bizim biMigimiz.e l'Ö · 

re iyi eser basanlar :ıpart ımaııı pe 
k la kuruyorlar. 

l'l'a11'Jaıı) 

Bekarlık 
• • 

vergısı 

YAZAN 
SERVER 
B ,E D 1 

başını çıhıan 

Bi:r.im memlekette, 
sık sık uykuya 
dalıp arada bir 
yorgaııı!l altından 

lir füir urdu: 

9. Sağır ve dilsizler gibi be· 

kiırlllrın kollarına da bir şerit ta. 

kılır. .1 1 10. Oo .. on .. on.. (Kabı o ~a 
onuncu maddeyi şöyle yazmak il· 

terdim} düoyeya bekir gelmek 

yasaktır. 
[Ta1vlriefkir'dan 

• 
Keçiboynuzu 
YAZAN 

Küçükken keçi 
boynuza yerdik. 

FELEK Şimdiki gençler 

bu yem•şe raibet etmiyorlar •. O 
:.ı;ısman bize « hasiyetlidir » Jıye 
yııttuı urlardı.'. 

Şiındi düşünüyorurn da bu 

« lıuiyötlidir » sözünün . m~nas'.n~ 
münevverleriıı ara 11ra bırbırlerını 

diklerini gördükçe cJaha iyi an· 

rı;orum; hep « haysiyetli » vihi 

mesi ile 1 
Keçiboynuzundan ne gıda alır· 

dık ? Banıı sorarsanız yarım ııaat 
çiğnedikten sonra bir damla bal, 
propogandaya benzer bir ş;ııydi. 
Posası çok, özü az veya yok. 

Kcçiboyııu:ıu doyiııce ionuııı 

Sudan çıkan Banknot Çuvalı 
La Palınas'lı fakir bir lspanyo~ ~ahkçısı , 

balık avlarken Tenerifa yanında agı ıle sudan 
ağır bir çuval çıkarını~tır. Balıkçı çuvah açın· 
ca, aizıoa kadar ispanya Banka91na a~d bank • 
notlarla dolu olduiunu a-örmüştür. lyıce ve su 

reçmez surette sarıldıtıodan banknotlar bo 
zulmamıştır. 

Balıkçı sevincinden az kalsın b:ıyılacakmış. 

«Artık fakirlikten ve balıkçılıktan kurtuluyo· 

rum » diyerek hemen köy polisine koşmuş ve 
bulduğu çuval dolusu banknotları teslim etmiş. 

tir. Bu düriist ve alicenap hareketiyle kendisi. 
ne büyük bir bahşiş veya banlrnotlardan bir 

kısını verilir <liye ııevincinJen yerinde Jurenıı . 
yorınuş. 

Nihayet banknotlar, tetkik edilmiş ve lcen· 
disine hunların sahici olduiu bildirilmiş. Balık. 
çı bunun üzerine nalın :r.iyııdc sevinmiş, fakat 
uhici olmalArma ratmeıı banknotların çoktan 
piyasadan çekildiği , bu suretle geçmez oldu· 
ğu bildirilince balıkçının bütün ümitleri, ~evin · 

ci ııuya düşmü,tür. 

• 

-
GUndUz uyunan 

o t e 1 

-
Sanatları icabı olarak 

gece çalışan ve gün· 
düz uyuyanlar için ce. 
nubi Amerikada Bue· 

nos - A 'd b" .yreı e ır otel açılmıştır. Bu kala· 
b~lı~ ş~hırde, tramvay, otomobil otobüs gü· 
rultulerınden ı_ ' • ve ayaa. satıcılarının bagırmala· 

rından gece çalışanlar gündüzün rahatça uyu· 
yamamaktadırlar. 

_ ~u~u gören bir ticaret şirketi, müşterisini 
~unduzun kabul eden bir otel açmıştır. Bu ote. 
lın müşterileri ekseriya, gazeteciler, mürettip

ler, artis~ler, hastabakıcılar, gece yolcularıdır. 
_ <?t1~hdn hdış duvarları, diğer otellerinkinden 
uç mıs ı a a kalındır. Asansörü ve bütün ka-
pıları hiç gürültü çıkarmadan açılıp, kapanır
lar. Otelde hiç zil yoktur. Sade ışıkla işaret 
verilir. MOstahdemin çağmldıj-ında bunların o· 
dasında , çaiırılan oda numarası yanıp sö . 
ner. ' 

Sakin bir avluya, bahçeye bakan otel pen• 
cere camları da üç miıli kalındır. Pahalı ol 
aıasana raiı:nen wündüz oteli çok rağ'bet but. 
muştur. 

• 

Kömürden sa
bun istihsali 

Almaoyada büyük harp· 
tenberi parafiodeo sa· 
bun yapılması tecrübe 

________ __, ediliyor • Son zaman· 

larda Alman kimyarerlerinin bu yoldaki tecrü· 
beleri muvaffakiyetle neticelenmiıtir. Daha 1921 
yılındaki Alman kimya enstitüsü parafinden H· 

bun istihsalini kendi firması namına taahbild 
ettirmişti. 

Bu enstitünün başında bulunan klşif Kari 
Boş, maden kömüründen istihsal ettij'i parafini 
sabunun başlıca terkibini teşkil eden yıj'h hl· 
mızata çevirmiştir. Bu suretle onı!itü.do. bil
diiimiz sııbuo, suni surette elde edılmıştır. 

Kimyırer Kari Boş, J928 do .sani uaulde 
yaıflı bamızat istihaali için bir fabrıka kurmuş· 
tur. Fakat 0 zamanlar Almanyada ihtiyacı kar· 
şıhyacak miktardı parafin elde edilmesi rüçtü, 
bu sebeple ıuoi sabun yapılamıyordu. . . 

Nihayet 1937 yılında yakarıda ~ımı ge• 
çeo enstitü, parafini ucu:ı ve ~olay bır saret• 
te taş kömüründen elde etmego mavaffak ol. 
muştur. Bu suretle bundan sopra ıabun yap
mak için yabancı memleketlerin yai veren o.
batı aranmıyecaktır. 

• 



4 8UG0N 3 Birincikinun 1941 

ÇAKICI EFE R 
- ç kt 1-Aranıyor---ıl-Aô";;;;;;·;-u·~-;;;;;-~~-.. j 
oman 1 1 1 Bundan takriben 25 se- ; 2 inci muvaffakiyet haftası : 

• • 
F• t 100 K t ne evvel Ayancığın Horam· • Büyük Milli Şef •İsmet İnönü'nün• Vecizesile Başlıyan • 
ıya 1 uruş ur şah köyünden ve Kerim o- : i 

ğullarından Hüseyin Bey : ~ ~ : Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş namında birisi Adanayagel- : 1 1914 Ten Sonra 'ı : 
Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine miş ve burada yerleşmiştir. : : 

p o s t a i 1 e Gönderilecektir • Nerede olduğunu bilenlerin : : 
lutfen idaremize müraacatları i İ lill:JJ~KÇ!c: SO:Zl!..ıı:JJ : 

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler rıca olunur. : Bugüııki S'yesetinin Z·f•ri- 25 Senol•k Düoya Siyaseti - Genç : 
2-3 1477 : lhtiyor Hn Türkün Görme•i Lazım Gelen Film : 

. . . . ı ' ' .__: . . . . ' ' • • • - il- • ...................................................... : : : 
ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Göz Kamaştıran Rir Güıelliji'e Malik Olan Yıldız • : Tan Sinemasında j} ~©l~'\teç;o V~ıtıııt»ö çt01Mıe:a..1E11< 1 i « MARlKA RÔK'iin. En son Yaratt•ğı i 
f Bu Akşam ı: S K I · K : : 1 K 1 T : ı: ı :. aat u esı arşısında :. ·.: ora :: .. :: .. ::.............. ery :. Milli Şefimiz ismet İnönü'nün Vecizeleri ile Başlayan 

G R . ı. . . .......... . 
ı 25 Senelik Dünya Siyasetinin eçit esmı • z "t A 1 O- N k • • 1 ................................ ,1 • 

ı: enı , r on, ... ega, e er, Hislon : : ................................ : 
ı : • • • • 
ı 1914 Ten Sonra ı : Kadın ve Erkek Son Model saatleri- : : Bu A<ş•m ikinci Muv•ff·kiv•ı H.ıı .. •n• B•şlı)o· : 
ı ı • • 1 • 1 b : : Büyük Bir Aşkın muımma!I Müz'kholler Oınak Şukılar S•vgi : 
ı ı : mız yedek erıy e eraber mevcuttur. : : A•asıoda Çarpışon Kadın Gönülleri Heyecanla Titretecek Bir Mevzu : 
ı • • • • 
!ı 1 Türkçe Sözlü 1 ii ı Her T~rlü tamirat Kabul Edilir.!. ı.. o;:A~ak~~=:ralı koltukları gündüzd;:;ld;:~::~:·· i. 

Ebedi Şef ATATÜRK Milli Şef iSMET INÖNÜ • • Asrın Sinema Mabudesi POLA NEGRl 
ı Umumi Harp - istiklal Mücadelesi ı : 1225 • : : i 1

""" ···::,:::·:::~:. H:::~: e.,ı.,., f "Ad~·~;z;;;;iMeki~"i";u;;u;iüQü;~·~·; ..... : i n M~c:a~ ~ ~? v @u•ü h 1 
ıı .... :: .. Hu··cum Kolu ::...... ıi 165 Takım dahili elbise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

165 Çift harici kundura 
ı Maskeli Oaikiler Kahramanı BiL ELLIOT Tarafından ı Mektebimizin ziraat ve makinist talebeleri için 165 takım 
ı Pek Yakında Pek Yakında ı dahili elbise ile 165 çift harici kundura ilkkinun beşinci 
f Türkçe So""zlU ıı günkü eksiltmeye konulacaktır. Niimuneleri görmek isteyenler 
ı me tebe gelerek görebilir. 
ı1 1 

1
ı isteklilerin ayni günde saat 11 de Vilayet Ziraat Müdü -

yl 1d1 rl m Ala""' YI riyeti odasında toplanacak olan Mubayaa Komisyonuna di-
pozito akçalarile birlikte müracaatları . 1442 20-25 29-3 :. .................................................... : =------------------------! 

ıLAN HOROZOGLU 
Niğde satın alma komisyonu KARDEŞLER 

Başkanlığından : Kit a b e v in e 
1 - Kuru olmak şartıle (155) ton Meşe, Gürgen, Ar

dıç, Çam yıkıntı kerestelerden biri veya bu cinslerden karı• 
şık odun eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9 121941 pazartesi gUoü aaat 15 de !'\iğ· 

de garnizon binasında yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin bedeli (3487,5) üç bin dört yüz seksen 

yedi buçuk lira, ilk teminatı (l62) ilci yüz altmış iki liradır. 
4 - Şartnamesi Niğde, Adana sat.ın alma komisyonla

rında ve Niğde Belediyesinde bergün görülebilir. 
5 - isteklilerin mezkur eksiltme gününde teklif mek· 

tuplarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ihale saa
tından bir saat önce komisyona vermiş veya bulunmuş ol-
maları lazımdır. 1451 25-29-3-6 

1 DOCU ANBARJ 1 
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan 

rileri gibi muhakkak sizide memnun 
Telefon 218 
Telgraf doğu anbarı 

1374 

işte bu anbar müşte
eder. 

1 ·- 26 
........... 1 ................................... .. 

İLAN 
İskenderun Kaymakamlığından: 

Hatay vilayetinin İskenderun kazasının domuzburnu 
(Resülhınzır) mevkiinde 2441 lira 15 kuruş keşif bedelli iki 

oda ve müştemilitını havi olmak üzere bir bap bina 26-11-
_941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 

usulile müzayedeye vazedilmiş ·ve ihalesi 10-12 9H tarihinde 

lskeııderun kaymakamlığında icra edileceğinden talip olan· 

!arın şartnameyi görmek üzere deniz komutanlığına müraca· 

at etmeleri ve yüzde yedi buçuk teminat akçasının malsan

dığına teslim ve ihale saatinden beş saat mukaddcın tek· 
lif mektuplarının kaymakamlık makamında teşekkül edecek 
heyete tevdileri ilan olunur, 1463 29-3-6-10 

Okul Kitapları geldi 
İlk Orta Lise Okul kitablar' ve her 

çeşit kul malzemesini ICitabevimizCle 
bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Seyhan Sulh Hukuk 
Mahkemesi s a t ı ş 
memurluğundan : 

Kasab Bekir M. de 18 
No. da oturan Abdullah kızı 
Esmahan ile Ahmed oğlu Ab· 
dullahın şayian mutasarrıfı 
oldukları Tapunun mart 328 
tarih ve 78/59 No. sında ka
yıtlı yılanlı mevkiinde kiin 
tapuca sekiz bilmesaha 9.3 
dönüm zuhur eden şarkan 
dere garben keza şimalen 
S~.Ieyman cenuben yağlıcı oğ: 
Huseyin bini lsmail ile mah
dut her dönümü yirmi beş lira 
muhammen kıymette tarla ile 
Reşat bey M. de 483 Ada 
ve aekiz parsel No.da kayıt· 
lı şarkan parsel 11 şimalen 
parsel 9 cenuben parsel 7 
Ahmet Cevdet Çamurdan 
ve Hilmi Çamurdan gayri 
menkulleri ve garben set şo · 
sası ile mahdut beher metre 
murabbaı bir lira muhammen 
kıymette 17 5 metre murab· 
baı arsanın şuyuun izalesi 
suretile açık artırma ile satışa 
çıkarılmasına mahkemece 
karar verilmiştir. İlk satış 
günü Adana belediye mezat 

iLAN 
ls18hiye askerlik dai
resi satın alma ko

l misyonu başkanlı • 
ı öından : 

l - Tümen birlikleri ih
tiyacı için ( 900 ) adet yem 
torbası ( 9000 ) adet gebre 
( 4000 ) adet keçeli belleme 
(6000) adet kayış yular baş
lığı ve 6000 adet ip yular sapı 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin e
dilen bedel (53660) lira olup 
muvakkat teminatı ( 3933 ) 
liradır. 

3 - ihalesi 25 - 12. 941 
perşembe günü saat 15 de 
İslahiye Tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteyenlere şartna· 
mesi (268) kuruş mukabilin· 
de komisyondan alınabilir. 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
1 

salonunda 24-12- 941 tarihin
de çarşamba günü saat 9 da 
başlayarak 12 de kati ihale
si icra edilecektir. Muham-

5 - 2490 sayılı kanu
nun ikinci maddesi hüküm· 
leri dahilinde hazırlanmış o
lan teklif mektupları ihale 
saatından bir saat evveline 
kadar mezkur komsiyona ve· 
rilecelctir. 

6 - İsteklilerin belli gün 
ve saatta komisyonda hazır 

As. Has. Dahiliye şefi 
Birinci sınıf iç 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 

men_ k•y.metlerinin yüzde yetmiş 
beşı nı bulmadıgt takdirde 
en çok artıranın t• abhüdü 
baki kalmak şartı ile on gün 
daha temdit edilerek 4-1-942 
tarihinde perşembe günü ay
ni saatlarda ayni yerde kati 
ihalesi icra edilecekdir. Ta
lip olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçası ile mezkur 

bulunmaları. 

3-9-14-20 1480 

gün ve saatlarda Adana be
lediye mezat salonunda ha
zır bulunmaları ve fazla taf
silat almak isteyenlerin Hu
kuk mahkemeleri başkitipli· 
ğine müracaat etmeleri lüzu· 
mu ilin olunur. 1479 

SurJare 
8,30 

ASRI SINIMJ\DA 

BU AKSAM Suflare 
8,30 

~ 

İki Büyük Şaheser Birden 
1 

iki Lıüyük kat.koı.a Kralları Stan Lorel 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Oliver Hardi 

Haydutlar arasında 

En Son ve En Gülünçlü Komedisi 

2 
Görcn\yeo\erin ııö"ıne\eri, srörenl~rin tekrar srör mek arzuları üzerine 

lanor Povel - Fred Ostair -.. 
in ibdiigerdesi 

1940 Brodvay melodi 
Bugün gündüz 2,30 da: 

1940 Brodvay melodi - Kanunsüz şehir 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

2 Şubat, 4Magu,3Aju:ıtos,2/kinciteırin tarihlerinde yapılır. 

,------19421KRAMIYELERI~--~. 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 " 
1000 .. 3000. .. 

2 .. 750 .. 1500, .. 
3 

" 
500 .. 

10 .. 250 .. 
ısoo 

" 2500. .. 
40 .. 100 .. 
50 .. 50 .. 4000. .. 

2500 . .. 
200 •• 25 .. 5000. .. 
200 .. ıo .. 2000. .. 
TUrklye ı, Bankasına para yatırmakl• yel

nız pare biriktir.mi• ve felz almı, olmaz, eynı 
zamanda talllnlz:I de deneml• olursunuz. 377 

Adana askerlik dai- ı 
resi satın alma ko
misyonü başkanlı -
oından: 

1 - Kapalı zarf usulu ile 
60000 kilo sığır eti satın a
lınacaktır. 

2 - Tutarı 16800 lira 

ilk teminatı 1260 liradır. 

3 - Pazarlığı 23-12-941 
salı günü saat 11 dedir. 

4 - isteklilerin muayyen 
gün de teklif mektuplarının 

pazarlık saatından bir saat 

evvel komsiyonda bulundur
maları ilin olunur. 

1475 3-10-16-20 

iLAN 
Belediye RiyasefiQ~ 
den: 
Nakil vasıtpJarı 

Muayene edUecek 
.$· l .l-941 tarihinı~e bilu

mulll motorsüz nakil vasıta

larının senelık muayenelerine 
başlanacak ve on gün de
vam edecektir. Bu müddet 
içerisinde nakil vasıtalarını, 
sahiplerinin muayeneye getir
meleri, aksi takdirde ceza
landırılacakları ilin olunur. 

1481 

imtiyaz Sahibi ı Cavlı ORAL 
u. Ne9riyat MGdllrG : Avukat 

Rlfat y A VEROiıLu 
Bulldıtı Yer ı (BUG0N)Matbaa.ı

Adaııo 


