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Ankara 3 ( Hususi muhabirimizden ) 
Bazı vilayetlerimizde tatbik edilmek: e o
lan Ôrfi idare kanononon müddeti bu 
ayın 23 ilnde sona ermektedir. Bu kararın 
6 ay daha temdidi muhtemel ıörülmek· 
tedir. 

~-------------------~ 

Uzak şark . 1 

vaziyeti 
Yazan : CA VIT ORAL 

Uzak şark vaziyeti birdenbire 
gerginliğ'ioi artırdı. Ameri 

kan hariciye nazırı mister Hal'io 
Japon murahbaslaraoa « Sizinle 
tekrar görüşeceğiıni ümit etmiyo· 
rum • demesi, reis Ruı.veltin sür
atle aeyahattan döcmeğe karar 
vermeıi Amerikan ve Japon ko 
nuşmalarmın faydasız bir şekle 
rirdij'İni açıklayan haberlerdir. 
Fakat vaziyetin veba metini göıte 
ren diğer haberlerde vardır. Ja· 
ponlar Siyam hodotlarıoda tahşidata 
ba,lamıflardır. 

Buna karşı lngiliz ve Ameri· 
kalılarda Singaporda derlenip top
lıınmaia çalışmaktadırlar. Bütün 
bu haberler ve havadisler gösteri· 
yor ki Japon ve Amerikan kaouş· 
malım mllsbet bir neticeye var· 
maktan ziyade bir vakit kazan· 
maktan ibaret imiş. 

Çünkü Japonların tez olarc.k, 
tnibakerelere esas olarak ileriye 
ıilrdükleri şeyler daha ilk günün · 
den prensip balumıodan demokrat 
devletlerce kabule değ'il konuş· 

roara başlıtmağa bila i"" kin ver
miyecelc şartlar ve tekliftertli. Fa
kat bununla beraber Amerika ya 

Jıponları yola getirmek iimidile 
vevn o .ta silabtanma\c için zaınnn 
kazanmak düşünceııile yapılan tek 
lifleri reddetmedi. 

1 - ç:ne yardım f!dilmemesi, 
'.l - Japon par:ısı ü1erinden blo· 
kaiın kaldmlması, 3 - J~pc.nya 
nıo Pasifik :le scrbut bırakılmesı 
esaslarına dayanan bu teklifler 
üzerinde konuşmaia rıtzı oldu. An 
laşılan konuşmalarda i•ponlar bir 
fedaklrlığa yaklaşm•mış veya da A· 
merikalılar bir prensip feda~irlı· 
imda bulunmamış olacaldar iti 
müzakereler devam edemedi ve 
lurılmağa mah\.öm oldu. Şimdi iki 
hüh1met arasındaki bu sertleşen 
doruma bakarak arhk bir harbin 
kaçınılmaz bir emrivaki şeklini 
aldıiı kabul edilebilir. Çünkü artık 
ortada yapılacak bir şey kalmamış 
ribidir. Fakat buna rağmen yine de 

rerek Japon ihtiyatkarlığını ve gerek· 
se Amerikan süplesini rözönünden 
kııçırmamak lazımdır. Zira bu ha· 
reketlerin büyük ölçüde karşılıklı 
blöf hareketleri olması da müm· 
kilndür. 

Bana da hayret etmemek icap 
eder. Çünkü oyun büyüktür. Bil · 
Yil~ olduğu kadar blöfü de büyük 
olabilir. Japonyanın şimdiye kadar 
takip ettiği siyaset bize bu ihtimali 
de hesaba katmamızı Zllroıi göster-

. tnektedir. Fakat bu ihtiyatla be 
raber vaziy,tin görünüşünün çok 
ciddi olduğa da bir hakilıcattır. 

Denizaltl sınıfı mensup
lar1na verilecek taz

m I n at 
Ankara - 3 Hususi muhabi

rimizden. Denizaltı sınıfı meıısupla· 
rına verilecek zamanlar ve tazmin 
ler hakkındaki kanonun bazı mad 
delerinin dej'iştirilmesine dair ka· 
uon proi~ i alakadar encümeııler

den re"erek ıııeclis ruznametioe 
alın mııtır. 

1 
Hindiçini'nin haş şehri ı 

Sa.qıon 

Ruzvelt 
Hindiçinide gapılan 
tohşidatın sebebini 

Japonya'dan 
sordu 
Japon yada umu-
mi seferlik kanu-

.. 
nu tamamen yu- . -rürlüğe girdi 

Ankara Radyo ~az!!ltesi 
Uzak doi'u durumu aiırhfını 

muhafazada devam ediyor. Ja
ponya ve lnıiltere aakeri hazır· 
lıklarına hız vermiş bulunuyor• 
lar. Japonlar Hindiçioide büyük 
kuvvetler topluyorlar. Bilindiği 
üzere, Japon bükömeti. Vişi ile 
imzaladıj'ı bir mukavele muci. 
biııce Hin<liçinide 40000 kişilik 
b:r kuvvet bulıındnrabilecekti. 
Halbuki Japony:ı buradaki kıta• 
)arını yavaş yavaş arttırmış. son 
günlerde bu bölgeyi daha çok 
aııkerileştirmiştir. 

Vaşingtondarı relen haber· 
lere göre, Amf'rika cumhurrcisi 
Ruzvelt, Hindiçinide yapılan bu 
tahşidatın sebebini jı>ponyadao 
resmen sormuştur. 

• Bu soruya Japonya tarafın· 
dan verilEcek:cevapta, lnğilizlerin 
de Birmanya ,.e Sir gapur'da asker 
toplamakta olduklarının ileri s~, 
rüleceği tahmin edilebilir. Aınerıka 
ayan meclisi Hariciye Encümeni 
Reiıiuin bir toplantıda söylediği 
nutuk çok manalıdır. Bu Aıneri· 
kan diplomatı demiştir ki: 

« - Japonya Başvekiline 

bizim de haklarımız olduionu 
ve bunları müdafaa için dövüş
mekten korkma.Jığımız~ söyleme· 
me müsaade eJioiz. Eger Japon· 

harp isterse Pasifiiıtte doğru 
!~eş edebilec~k bir donan~amı.z 

ld • görecektir. Hıç bır o ugnnn .1 • 
mleket kıır:jısında gerı e°!ıye 

me_. . . söylemekle bütün Ayan 
cegımızı . 
azasına tercüman olduğumu sıze 
ııöyliyebilir ian. :ıo "k 

Japoo gazeteleri Am~rı aya 
karşı yazılarına devam edıyorlar. 
Bir Japon gazetesine gör~, Ja· 

'da umumi seferberlık lca· 
ponya temamen yürürlüğe gir· 
nuou . 
miştir. Gazete şöyle demekt~dır: 

«Bu suretle Japon mılletı 
hayatın bütüıı sabal~rında tam 
hir harp hali içindedır. » 

Mecliste mUzakerealn• 
ba,ıanan IAylhalar . 

Ankara, 3 (a.a.) - Büyük Mıl· 

1 t Meclisi bugün Şemseddin Gün 
el eiılig• ıııde toplanarak, Be· a tayıo r 19 

T biyesi r.aounonun uncu 
den er . h. . . t f 

ııırı a .... uı A 

d'kl" baylarının fevkalade tah-

--
MU H i M BiR PROJE 

Japon -Amerikan 
münasebetleri 

Buhranın 
öniine 
geçilmiş 

Tokyo 3 ( a. a.) - Son 24 
saat, şimdilik bir Japon • Ame
rikan buhranının önüne geçil. 
diği hakkında bitaraf mahfiller
de mevcut intibaı tevlit etmiş. 
tir.Vaziyetin borada itidal ve basi· 
ret yolanda geliş~iği sarih Sa· 
rette görillmektedır. 

Namora ve Kurusa, 1 hk. 

8000 Mahkiim,.1Dalaman 
çif iliğinde toplu bir hal-
de çalıştırılacak __ , ________________________________________________ _ 

Ankara, 3 ( Hususi muhabirimizden) - Bir müddet 

denberi, Muğlaoıo Dalaman çiftliğinde mahk6mlar· 

için yapılmakta olan binaların insasina devam olun· 

maktadır. Bo inşaat önümüzdeki şubat ayı soolarıodn 

bitecektir. Bunu müteakip 400 kişilik ilk mabköm 

kafilesi bu çif tliie rönderilecektir. 

Müteakip yıllarda bo teşkilat daha çok renit · 

letilerek çalıştırılan 
bulacaktır. 

mahkftm mikdarı 1200 Ü 

Adliye Vekaleti, Ziraat Vekaletiyle müştereken, 
Dalaman çiftlifinin tam bir devlet çiftliği haline gel· 

mesine gayret edecekler ve hazırlayacakları bir 

proğrama l'Öre Türkiyede mevcut takriben 8000 
mahkömon bu çiftlikte toplu bir halde çalıştmlmuı 
mümkün olacaktır. 

kiounda Kordel Hal'le yaptıkları 
görüşmelerde, Japon hükömeti. 
nio görü~melere devam azmini 
bildirmi,ler, ayni zamanda 26 
Sonteşrin tarihli Amerikan no. 
tasındaki bazı noktala~ıo ay. 
dmlatılma9101 istemlşlerdır. 

ı·~============================================== 
Alman Başkumandanı 

1 

Japon muhabirlerinin çekti. 
gı telgrafların sona nisbeten 
iyimsidır. 

Dıier taraftan Japon m~h· 
fillerinin aldıklara haberlere rore, 
İngiltere, Libıa taarroz.o~oo 
başlamasından dolayı, pa~_ıh~te 
bır harp patlam~smıo donu.o~ 

ek üzere V 11şıngton a ıtı geçm . L d 
dal lehinde tesır yapmada ır~ 

8. Ruuvelt 

' ~bya harekatı 

Romel'in 
kazandığı 
muvaffakiyet 

Almanlar sekiz yUı 
lngiliz tankı tahrip 
etmitler ve 9 blll 
esir almıtlar 

Londra 3 ( a.a. ) - İki xırh 
lı tüm~nini birleştirweğe muvaffak 
olan Homel'iı\ kazandığı muvaffa· 
kiyet ve billıaua bunun harp tali· 
inin lngiliz kuvvetlerine döner gi· 
bi göründüğü bir zamanda vuku 
bolınası Londrada can sıkıcı bir 
netice olarak telakki edilmektedir. 

Muhtemeldir ki Romel bav~. 
Y>'ıh oı l"ı iıu y.ırdım edilecef• 

Mareşal 
Bravçiç 
Tayyareyle 

cenup cephesine 
gitti 

Londra 3 [a. a.] - Mareşal 
Timoçeoko'nun devamlı ilerlemesi· 
ni Almanların ne kadar asabiyetle 
karşıladıklarına Alman kara ordu 
ları başkumaadanı Mareşal Fon 
Bravçiç'io Ukrayna cephesine ba

_reket etmiş olması bir işarettir. 
Mareşal, Hitlerin karargibın-

üaıidile vakit kazanmak maksadı· 

Dl fÜdmektedir. 
\nıillı kayıp\arı ağır olmuş· 

• Fakat Rom.Cin 9 bin esir .al· 
dıj'ı •• 8 yCbı hakı t.alarip etti~ 

hakkında Alman teblitinde yapı· 

lan iddia kaba bir mQbalet .. dır. 
Kahire 3 ( a.a. ) - loriliz 

orta şark tebliği: 
Son şiddet devresinden Sl)ora 

tabii olarak şimdilik temposu nal 
maş bolonmalda beraber çarpışma. 
lar gen~ bir bölgede devam et. 
mektedir. 

Seyyar keşif kollarımız faali. 
yette bola?ara~ muharebe meydan . 
larını temızlemış ve Sidi·Rezak'ao 
batısında Eldudada bir müdafaa 
keşif kolumuz bir kaç düşman to· 
puna tahribe muvaffak olmuştur. 
Her halde Sollu:n-Halfaya bölge· 
sin io muhasara edilmiş düşman 
garoizonuou deni1den iaşe teşeb. 
hüsünde buloomu, olan küçük bir 
vapur limana ıirmeğe muvaffak 
olmadan evvel topçomuzun ateşile 
reriye püskürtülmüştür. 

Etirler Mısıra gelmektedir. 
Bunların arasında Alman Afrika 
seferi heyeti kurmayıdan bir yük· 
sek subay vardır. 

Tayyarelerimiz kara kuvvetle
rimize tesirli müzaheretlerini ida· 
me ettirmişlerdir. El·adon ve Sidi. 
Rozak bölgelerinde düşman toptu
loldarı muvaffakiyetle bombalan· 
mıştır. 

c. H. P a r t i s i n d e 
dünkü umumi toplantı 

Partililerle çok ••· 
mimi b1r konutm• 
yapan MUfettlti· 

mlz B. Halid Ona· 
ran, memleketin 
terakkisi i yln fe
ragat ve fedakAr· 
hkla çall,m ak 
lüzumundan 
setti 

bah· 

f Bir Sooget denizci si tagl}are karşı koma topile ı 

1 ateş ederk~n , ____________ _ 
dan tayyarevle .. ayrılıDıştır. Kendi
sine Rus kattı taarru:ı.onon durdu 
rulma11 için bizzat Hitler tarafın
dan talimat verilmiştir. 

Fon Klayat ordoıu için daha 
ciddi bir tehdıt te~kil edecek ve 
kuvvetlerinin hepaioi tehlikeye ko
yacak olaıı şey, Voroşilof ırad' ın 

ceaap batıaıoda yap&lan ikinci Soır
.,- t-...-raaad8r. AJmaalar Rua 
kovvetlerioin ilerlemesini dordur
mağa muvaffak olamazlarsa Fon 
Klayıt'ın kıtalarıoıo ricat yolları 
Stalino'dan inen Rus orduları ta· 
rafından kesilecek vo ba Alman 
kıtaları Azak denizine kadar atı 
lacaktır. 

Ankara Radyo gazetesi -Vişi-

den gelen bir telrrafa l'Öre, Tala· 
nın dotu timahntie h~reltet eıien 
Alman kıtatarı Rızan şebrıno var
mıslardır. Bu takdirde, M"skova 
çevre,iode dövşeo 600 - 700 bin 
Raı askerinin mukadderatı tehli· 
keye düşmektedir. 

Moıkova 3 [a. a.] - Sovyet 
ıöıcü ü Loıofaki, 2 ilk.te~rinden 
beri Almaa kayıplarmtn yarım mil· 
yoa Hkeri bolduiuou ıöylemittir. 
Moskova'ya çevrilen Alman bam. 
leıi 15 g"ündenberi devam ediyor. 
Almanların bu kesimde yaptıklar1 
ilerleyişin pek ehemmiyeti olmadıiı 
meydandadır. lkioci derecede baıı 
kesimlerde Rusların ~arşı hücum· 
larıyle Almanlardan bazı mevziler 
ele reçmiştir. 

Şundan Bundan 

Yoksullanmızı düşünelim 
YAZAN: BiZ 

yine kış 2'eldi. Yine soğuklar başladı. Artık evleriınizde :sobala-
rımızı yaktırıyoru:ı. M:ırı5r•llarımızın kömürlerini kabutıyoruı:. 

Art~k ıokakJarda paltosuz gezenler pek seyrekleşti. Kışlık çamaşırlarımızı, 
sıca . ;atacak yünlü fanililarıınızı giyİ)'Oruz. Yaz günleri kabvaltılarımızı 
peyn:r e~ reçelle, meyve ile geçiştirirken şimdi süt, sütlü kahve, çay ve 
batta mıdelerimizi daha iyi ısıtsın diye saleb içiyoruz. Ôğ'le ve akşam 
ytem.eklerimiz çorbasız geçmiyor. Sazan 111tıcı alkoller de almaiı ihmal 
e mıyoruz. 

_ .. işte bn variyet memleketimizin iyi tarafıdır. Fakat bir de buoun 
kotu, yürek ıı:ı.latan, insana acı ve iztarap veren tarafı vardır. Bilmem 
şo sokaklarda, divar köşelerinde, sinmiş, titreşen insanları görüyor ma· 
s~noz? Bilmem üıtünde bir caketi bile olmıyao, yırtık, parça parÇa bir 
gomlekl~, bacaiaoda yüz yamalıklı bir pantalonla, ayağ'ında çorap!IZ 
yarım bır papoç)a dolaşan şu yavrulara rastlıyor mosonoz? Aceba şu 
m~bcu~, sıkılgan, koltuiuoun altında koru bir ekmekle başı önünde, 
gozlerı yerde, elleri yırtık. cebinde titreşe titreşe yaoıoızdan, öoüoüzden 
geçen _zavallıyı (Örmüyor da ne yapıyor aunuz? ... 

Dunyanın her tarafında fakir vardır. Dünyanın her yerinde yokıola 
rastlanır, fakat hiç bir yerde bizde olduio kadar çıplak ve yoksul fÖZ· 
lerimize çarpmaz. · Aceba başka memleketlerde fakir, yokanl, :ravalh biz· 
den az da ondan mı? .•. Asla .• Arada yalnız bir fark vardır. Or•larda, 
onlarda bu gibileri içtimai teşekküller, ıosyal yardım cemiyetleri arar, 
btılar ve besler. Bizde ba gibi teşekküller ve cemiyetler mevcut olma· 
dığı içindir ki hem o zavallılar permeperi,an olurlar ve hem de biz OD• 

ların bo hazin manzarasiyle iç üzüntüsüne ve sinir buhranına tutuluruz • 
Meseli Almanya'da kıt başlamadan kış yardımı faaliyeti başlar. Kü· 

çük bir rozet, yahut da bir buğday bışağıyle milyonlarca mark topla· 
mak mümkün olur. Çünkü herkes bo yardıma ıeve se,,e iştirak eder. 
Çünkü herkes beş on kuruşluk bo yardımın bo~a gitmiyeceğfoi ve b~· 
nanla Alıaanyaoın milli bünyesinde, içtimai nizamında bir fayda teman 
edeceğini bilmektedir. 

. lşt~ biz~e de böyle yapmalıyız. Hatti yapmalıyız dejil yapaıak m~~
burıyetındeyıı. Biz cömerd bir milletiz. Hayır işlerinde vermekten d ıç 
sakınmayız. Hepimiz az çok keadi bütçemize göre fakirlerimi:ı.e yar ım 
etmekten çekinmeyiz. k dır 

maddeıindeki ınahallı ta ı~ınanD e.. 1 
. . h ı.L daki mazbata ıle enız 

ıe ı ı su b kk 
"isatlarına yapılacak 24~. ~ ı~- ---
doki kanun layiba11nın ıkı~cı mu
zakerelerini yaparak tuvıp eyle. 

1 . 
-----

Fakat teker, teker yaptığımız bu yardımın faydası pe . a:ı. • 
Bonon içia biz de Almanyada olduğu ribi bir kr~ y~rdımı faalıyetı~e 
2'eçmeliyi7:. Partimizin ıevk ve idareaiode her sene aynı rüode b~şlam• • 
ayni ~ünde bitmek üzere bir yardım kompaoy..sı açmalıyız. Ş~~ırde~ ka· 
sabada, köyde hep bu yardım için çalışmalı, hep bu yardım ıç_ıo uır&f· 
malıyız . Bundan toplanacak b!rikecek paraları da ya Halkevlerı veya da 
Belediyeler emrine vermeliyiz. . · · d- -

Yokıollarımm düşünelim. Çüolü ooları düşliomek kendımızı . ~ıun
. _ . . . "ili bDnyemızı dü· 

mektır. Çuoldl onları düşünmek ıçtımai nızamımızı, iDi - Yazısı ikincide -

mittir. 
Parti Müf•ttitlmiz 8. Halid Oaaraa fÜnmek veltovvetlendlrm•k d•mektir. 
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1 AvırlYI~~ ~o~it©ı5o 1 

Bir şehri havaya uçmak· Nesebısahi o 
far 

-
Kahra nan erleri· 
miz için yapılan 
teberrular 

ı-

tan kurtaran adam! 
mıgan çocu Kuhraman ~rlerimize yapılmak 

ta olan kışlık hediye yardım ı;.. 
tesinin neşrine rle~am ediyoru:.r.: 

Fransız · Alman harbin· 
den tayanı dikkat bir 

vak'a 

1 M .. rsılga li"'anında Alman 
tayyarelerinin bombalarile 
tutuşan seyyar cephane 
gemısı in/ıliik etseydi, 
bütün liman ve şehir ha· 
flaya uçacaktı. Bir tek 
adamın soğuk kanlılığı bıı 
/efak,,te sed çekti. 

f raosı. haı bine ait maceralar, 
mühi v.kalar henüz öğre· 

niimeyo ba~lanmı~tır. 
Bugüo~ü yaz ımızda Akdeniziır 

en n1 ühim ticaret merkezlerinden 
biri olan Marsilya limanının harp 

sırasında nası! mahvolmak tehli· 
kesine maruz <aldığını ve bir ada 
mın fedald.rlıjrı ile ne şekilde kur· 
tarıldığını okuyacakoınız. 

iki haziran.. Vakit, sabahın 
saat yedisi .. Hdtta y~diyi çeyrek 
geçiyor Henü~ tamamen uyanma· 
mış olan Marsilya şehrinde alarm 
işareti veren düdükler acı acı 

ötüyor .• 
Aradan bir çeyrek saat g•ç· 

tiği halde bir tek bomba bile p•t· 
lamıvor .. Fakat halk s .. t dokura 
kad r ıı&"ınaklarda kalmak mec· 
buriyetiode bulur.uvor. 

--
Yangın çıkıyor 

Şello seyyar cephaneliğinin 

1 
sü•arioi Lni Kriıtofani bu 

feliket ııraııoda şehirde boluna· 
yordu. Vakayı haber alır almaz 
pasif müdafaa tertibatına rağmen 

koşarak limana geldi., Gördüğü 

manzara şoydo : Kumanda etmek
te olduğu gemi kıç taraftan lu· 
tuşmof oldoğıı halde alevler için. 
de yanıyordu. Hayatta kalan ge
miciler ateşi durdurmak için uğra
şıyorlardı. Gev iıminde bir ıre
mici dumanlar araııoa giriyor ve 
yangıo söndürme makinelerini ala· 
rak alevlerin onune sıkıyor ve 
yarg-101n ilerlemesine mani olu. 
yordu. 

Şollonun hemen yanıbaşında 
demirli bulunan Mareşal Lotey 
isimli ıremiden Uç ıremicinin yere 

atladığı ııörüldü. Kaçmak mı istiyor 
lardı? Hayır. Şellonun yardımına 
geliyorlardı. 

Bu :lç gemici alevler arııaıoda 
yanan Şelloya atladılar ve büyük 
bir gayret göstererek henüz infılik 
etmemiş olan mühimmatı ıslatmaya 
başladılar. 

Fakat bütün bu gayret bu fe· 
dakirhk limnnın ve hatta şehrin 

kurtulması için kifı d<ğ idi. Yan· 
gıo biran içia gerılıyor. Fakat son
ra daba büyük bir hızla ilerliyordu. 

-Kolinyer derhal geminin !erir.edil. 
memeaını ve mücadeleye devanı 
oluomaıını emretti. Limana ait üç 
romorkörü Şolloyu, limanıo içinden 
açığa çekip, limanda infilak etme· 
mesini temine memur etti. ŞeJlo a
çığa kadar ne kadar zaman zarfın. 
da çekilebilecekti? 

Acaba o ;amana kadar 
gemi in/il8k etmiyecek miy· 
di? Bunları yalnızca Allah 
biliyordu. 
Sanki bir volkan 

A radan yarım saat reç. 
meden geminin mürette 

batı Şelloyu tamamen terketmiş ve 
limanın kurtarılmaıını tamamen Ji. 
man reisi Mösyö Koliniyer ile ad•m 
farına bırakmışlardı Kofiniı~r keodi 
sini se11en adamlarından tamamen enı 
indi. Ne isterse onlara yaptırabilirdi. 

lık iş olarak Şelloyu açığa çe · 
keceklerdi ama Şello kalın çelik 
kablolarla rıhtıma bağlı idi. Gemi· 
ye çıkmak veya rıhtıma gitmek 
imkinları yoktu. Çünkü her taraf 
ateş içinde idi. Ancak çelik kab. 
loların kesilmelerine teşebbüs e'i. 

lebilirdi. Bonon üzerine Mösyö Ko 
!iniyor çelik kabloların eğelenmesi. 
ni emretti. 

Eğ-elenme ameliyesi ozon, çok 
uzan sürüyordu. 

- Vilayetler tarafından gönderi - -
len cevaplar Adliye Vekiletindd -11m:m1 

- tetkik ve tasnii edili ror -Ankara 3 f Hususi / 

A dliye Vekaleti tarafından nesebi gayri sahih çocukların vaziyet· 
lorinin i·lihı için ne gibi tedbirler alınması liizımgelectği •t· 

rafında vilayetlere gönderilen tamime cevaplar gelmeğe başlamrşlır. Bu 
cevaplar vekaletçe tetkik ve tasnii edilmektedir. 

Bo hususta verilen kanaata göre, Vekalet bu cevapları tdkik et. 
tikten sonra, edindiği maiOumata göre bir rapor bazırlıya" k bunu, ala· 
kadar vekaletlerin mütalealorını almak üzere ken diler ir e arzedeceltir. 

Nesebi r•yri sahih çocukların durumlarm ;n ne >Uretle islih eciilece· 
ği hakkında Ankarada.ki bukul<çular arasında lürlii müb .ala r ilori sü· 
rülmekte ve münakaşalar olmak tadır. Bunların tk<eriyttme göre, bazı•· 
!anacak bir kanon prcjesile neıebi ııayri sahih çocuklorın ebeveyinleri 
tarahndan tanınmııaı ve bunların tescili lizımdır. 

Bu mabalil bu gibi çocoklarıa bu suretle vaziyetlerinın isliib edilece&"ini, 
bundan bnşka bir çıkar yolun mevcod bulonmacıığını ili.ve ~tmektedirler. 

C. u. Parti inde ünkü 
umumi t o p ı an t ı 

Partllllerle çok samimi bir konuşma yapan 
mUfettı,ımız B. Halld Onaran, memleketin tarak· 
kisi için feragat ve fedakArhkla çalıtmak IUzu
mundan bahsetti 

LiRA. K. 

47527 
200 
200 
50 
50 

40 

50 Dünkü y~kun 
Dilber Kardeşler 
Zeki Eoer 
Tahsin Bosna 
Çiçekli köyü namına: 
{24 pamuklu hırka ve 
birde don vermişler) 

Abdi Pamukçu 

38 30 Sofulu köyü namına 

32 Küçük Dikili köyü 

30 
30 
25 

22 
15 
10 
10 
5 
5 

48289 

namına 

Kapılı köyü namına 
Şükrü Güven Fekeli 
Ziya Kesicier 

Çınarlı köyü namına 
Mustafa kibrit 
Mehmet Cumali 
Arif K•zılkaya 
Ali Özden 
Bahri yolgeçer. 

80 Yekun 

BugUn Halkevlnde bir 
fotoğraf sergisi 

açılıyor, 
« Foto Süreyya» müeııeıesi 

tarafından htanbulda neşredilmekte 
olau · «Foto Marazin• mecmuası 
muharrirltrir.den B. Zeki Bukey 
ile B. Fahri Gözen dün şehrimize 
gelmişlordir; Halkevinde bir lotoğ• 
raf sergisi ıdÇICaklardır. 

Dün cumhuriyet halk partisin· ~ahsen bunu -yapacağınızdan emin Bize verilen malumata göre, 
de umumi bir toplantı yapıl'tl•ştır. bulunuyorum. bugün öğlen sonra açılacak olan 

S1at tam dokuz - - . ====="'-"=--- lnfilAk 
Bo toplantıda puti müfettişimiz Bu işlerde hır müşkilata raol bu sergide, Foto Süreyya müesse 
Mudin mebusu B. Halid Onaran, gtl liğiniz zaman s'zlere elim· sesir.in hazırladığı yur<l manzarala-

da tebli<enin geç. 
miş olduğunu b'l 
diren düdükler 
çalıyor. H tik ne· 
şe il~ sığınaıd.r

Şello' nun bir çok kısı 'llları infilak etmeğe başlamıştı. 
vilavet Hare heyeti reisi B. Mus deo gelebilecek bütün yardıınlar rına v~ memleket büyilklerioe ait 

Gemiyi nfıtıma bağlayan kalın çelik kabloları eğeleme· 
ğe çalışan ameleler, korkıı oe endiıe içinde, gözlerini Şollonan birçok 

kısımları id.lit 

_ etmiyfl haşlamıştı. 

tala R;fat Gülek, kaza, nah;ye ve da buluaa~agım. Ve şurasını da sanat a•ane resimler teşhir edile· 
ocaklu idare heyetle azaları ha- tebarüz eltirmeı. isterim ki; el cektir. 

liman reisine Cf'flirdiler .. , zır bulunmuşlardır. birliğile ç.lışmalarımız sayesinde, Meslel.daşlarımız bu vesileyle 

dan çıkıyorlar. Hepıi, tahrik e· 
den bir tec•s•Ü•e kurban olduklaı 
muhaır.kak, çüalı.ü h•rke> doğıuca 
li uana ko;oyor. h ıva taarruzaoun 
liınanda ne g bi bir bunr yaptı· 

i•nı görmek iatiyorlar. Bir kaç 
polis kordonu dalıra hıiinde a
kan bal ın limana iom,ı1oe güç 

lüklo maoi oluyor. 
Günlerden paurdrr. O kadar 

güz~I bir yaz ıüoü ki.. Dobs sa· 
balııo ilk ıaatinde ıoka&"a dökü· 
lenler, iki saatlsrını sıgınakta ge 
çird;ktao aoora şehrin her tarafına 
yayılıvo•, bo güzel yaz günüııden 
istıfade etmek istiyorlar. 
Fakat birdenbire canavar düdük· 
leri y•nide, ali ·m ;ş .roti veriyor
lar. S'••t tam dokuz buçuktur. 
V•kit kalm,yor, tayvareler derl:ıal 

görünüyorlar. H,ı. büyük bir is· 
tical ile sığ.oaklara dağıhyor ve 
i~i cl3kika g~çmedeo mühim inli· 
li<.lar dnvu 1mıva başlıyor . 

Bang 1 Baog 1... E~ küçüğü iki 
yüz elli kılo olan bombalar gelişi 

güzel şthre ve biıbassa limana ve 
antrepolara atılıyor. Alman tayya 
recileri evvelkine niob•tle buııtn 

daha ; .. betli atışlar yapıyorlar. 
M-ırsilyanın mildafaaıına tahsis 
olunan bnfif tayyare dafi batarya· 
ları tayyareleri pek /azla rahatsız 
etmiyor~ Bombardıman ideta 5er· 

beil gibi yapılıyor. 
favyareler sanki bir mitingde 

nü-nsviş yap yormuş g- hi yiHıseli 

yor, a ç ılıyor ve serbeılçe bom· 
balarını bırakıyorlar. 

Şello 

F dkal bu bava taarruzları can 
sıkıcı olmaktan ziyade leh· 

likeli olmıya başlıyor. Çünkü Al· 
manlar muttasıl limanı bombala 
yorlar. Hal bu ki limanda mareşal 

Lotey, Bamako gibi ıüzel gemiler 
var. Şello da Bamakonun yanına 
yanasm1ş. 

MalQ'll olduğu üzere Şello 

isimli Fran11z ıemisi seyyar bir 
mühimmat deposudur. Bo copba
nelilt at.ş aldı&"ı takdirde Alman 
tayyarelt-rioin bombalamasına ha. 
cd kalmadan bütün liman, her 
türlü eşya ile dolu hangarlar, ant. 
repolar, hctla M,niJya şehrinin 
bir çok mabııllelNİ havaya açabi 
lir. M ınilya limanı ve şehri için 
eıı büyük felaket Şelloya isabet 
va~i olması ve bu cephaneliğin 
infilikıdır. 

Fakat aksi, Alman bombar· 
dımanı devanı ediyor ve iıte tam 
Ş•llO)'& isabet vaki oldu iki bü 
yült b>mba Şellonun sancak tara· 
fından kıç·na isabet etti. Birinci 
çarkcı öldü, bir çok zabitan ve 
mürettebat yaralanarak denize ciô 
kiildü. 

Müfettişimiz Bay H;lid Ooa halkıo bir çok işleri başarılacak· Adananın ıktlfadi, içtimai durumunu 
Seyyar cephanelik artık alevler ı Çalı•an d ml d' ·ı •ar ı V b b 1 b' 1 • 

_,_ -===- <-""<'· 

• a a ar en ışe 1 e na.. · ran yani idare h·y~tleri azalarile rr. e u aşarı ar ız ere sevınç ger11k loto&"raf, gerek yazı ile tesbit 
içind,..ydi. larıoı Mö•yÖ Kofiniyere kaldırdık· tanıştılc.tan sonra inkililp partisinin verecektir. edecekler ve Foto Magazinin bir 

Gemid•kilerden biri= !arı zaman tecrübeli bahriyeli•. Ç" k" b Ad 11 k a A umdelerind•n ve yarattığı büyük un u en ana 1 arı ço Y • sayısını danaya ayıracaklardır. 
- Hayatırı kurt rabilen kur· - Merak etme)in .. dedi .. la· kından tanırım. Onlarda vatao aş· B. Nuri Ha'" bir kız ta· 

H b eserlerden güzel bir lisanla bab- ., 
tars n. <r şey itti artık.. !ilik edenler göğertedeki mermiler, kı, feragat nefisi, iosaniı\;. duygusu 

uderek demiştir ki: lebenin tahsil masrafı· 
Diye bağırdı... anbarlar henüz ateş almadıkları son derece yüksektir. Böyle bir 

. . hl " - Bu çatı altında toplan nı Uzerin e aldı H.ıyır. her tey bitmem.hı\;; daha •ç•n te '"• azd•r. .... •• olan .... ,.r bO.yQ'k. in.KilA.p p•r- metn\ek.etto 1nkilip partieinin mu o· d' 
şehri ve limanı ku•tarmak ümidi ı:.reıomo laallyou .ı..v • tisinin faal kademel• rınde bulunu fettişi olarak bulunma k bsna son · gren ı&-imize göre, şehrimiz 
vardı, Liman reisi de ber şeyin yor ve nihayet ıon kablo da kesi· suz bir zevk ve heyecan vermek ismet lnönü kız enstitüoüuü bitiren 

liyor ve romorkörler bir ateş ve yorsunuz. Memleketimizin yüksel- tedir. ve An karada mesleki öğretim oku· 
h•nüz bitmemiş oldurun• inanı· mesi için şahsi işlerinize ayırmış l 

alev yığını halini almış olan Şello- l•te arkada•larım, sizinle bir una girme imtihanını kazanan bir 
yor, şehri kurlaraca(ıaı ümit edi- olduğunuz vaktin bir kısmını da • • talebenin tahoil masrafı, fabrikatör 
yordu. yu açığa doğru çekmiye başlıyor- halkın işlerine hasrelmeniz !Azım çok zamanlar bu çalı altında daha B. Nnri Has tarafından deruhte 

Alman bava taarruzu baıladıA-ı yarlar. dır. uzun haobıhallerde bulunacaiım. edilmıştir. 
zaman lıman reiıi Möıyö Kofinyer Ateş deposu gidiyor, çok uzak Dün nasılki misli görülmemiş Sizin dilekleriniz benimde dilekle· Türk Hava kurumuna 
yedi buçukluk bir topla mücehhez lara çekiliyor. Kofiniyer kilçük •ü· bir feraırat ve fedakarlık netice· riın olacaktır. Ve bu dileklerin ba toberrular 

•.inde. büyük inkilıibı viicude ge· şarılonası iç;n conla başla çalışaca· 
süratli bir motörle limanda alınmış ratli motörü ile her an infılik et k b aım.~ Ôg'rendig'imıze go"re, Tu-rk ha-tırmışse ugünde ayni feragat • * 
olan tertibatı teftiş ediyordu. mek ihtimali bulunan Şellonun ya- ve fedakarlıkla mernleketiınizin le Parti müfettifimizin sözleri sü· va kurumu Adana şubesine milli 

Mös•Ö Kofinyer altmış yedi nına gidiyor, yani muhakkak bir rakkisi ve aüzelle•me5i içı·n bunu ki' fL 1 d 'h mensucat fabrikası sahipleri 5000 , • • re ı a ~ış ar arosın a nı ayete er. 
yaşında, uzun boylu, sağlam bir Ölürııü fÖze alıyor.. Bu vaziyet yapmak mecburiyetindeyiz. Ben miştir. manilaluracı Mahmut ÔzuygurlOO, 
adamdır. Bütün hayatını ticaret fe tam bir saat devam ediyor. Emin Ôzsöz ve Yusuf Sarıkelle50, 

mileri bzerinde &'•çirmiş, umumi Artık Şello tamamen alevler Kahvelerde ka"' ov ıt Ceyhan parti idare he- Bay•n M.ıilda Nayman 25 lira te-
hube bir mayo ıemisiyle iştirak arasındadır. Denizin ;üzerinde ya yeti Uyelerl arasında berru etmişl~rdir. 
etmiş ve kumanda ettiği bir gemi vaş yavaş anbarlara doğru ilerle- oyunu yasak edı'ldı' vazife bölUmü Belediye temidik işlerl 
ib Breot'da bilyiik hizmetlerde yen bir atOf ve alev yığınından Ceyhan (Hutusi) _ C. H. P. mUdürU 
bulunmuştu. başka bir şey ııörülmomektedir. Haber aldıg' ımıza göre beledi. k d h Bu odan bir müddet evvel İ•· 

Y 1 aza i are eyet ı üyelrri toplana· • 
aşı 8 tmışı bulduktan sonra Fakat işte tam bu sırada gök ye encümeni, 1 ikinci kanunundan len el ç~ktirilmiş olan belediye 

tekaüde s k 1 K f 'd h rak, reisll&"e B. Süleyman O~uzu, ev 0 Unan o inyer mar· yüzü yenı en ce tnnemi motör ıtü· itibaren şehrimiz kahvelerinde ki temizlik işleri müdürü Bay Ferid 
ıilya liman reisi tayin olonmnıtu. rültüleri ile doluyor. Birkaç Alman tıt oyonuou men etmiştir. Encü . katipliğe B. Ha~kı Meteyi, muha· Yılmazok yapılan tahkikat ve mu· 

V aka mahalline gelir gelmez, tayyaresi yeniden Marsilya limanı· menin vermiş olduğu bu karar cid sebeciliğe B. Hamit Ôzsırkınlıyı seç hakeme lehine bittiği için tekrar 
limanın hakiki bakimi olan Möıyö [ Devamı Uçliacllde] den yerindedir. mişlerdir. vazifesine alınmıştır. 

[~ı r=:_o=l_is=:_R=:_o=m:a:n_ı=:::9::(~D==Ö=~=T=L=E=R=K=U=L=O=e=o==Ç=evi=ren=: M=ec=dı~. E=n=Ön=j 
Uir iki dakik• içinde Coa lnıleı ha· derhal çenesi çözüldü : _ • tüttürmek üzere odasına çıkmıştır . Evde 

zırlandı. Biraz sonra Dartmoor'a riden - Evet efendim Ba sabah oldurmüş· olup biteni aldına getirmekten bile uzak 
trende yer almış bulunuyorduk. ler. Bana Moredon'a. telefon ettiler. Der. bulunuyormuş. Sonra Betsy eve döamüş, 

Dartmoor istasyonuna indikten sonra bal koştum. Evveli çok esrar~oııiz bir ıe- salona firmiş, leci bir manzarayı görünce 
bir otomobil bizi akıam sekize do(rn kü ye benziyordu ... ihtiyar yetıDI! Y""!larıoda feryadı bHmış,,, Cinayet mahallini tetkik 
çük Hoppaton kasabasına ulaştırdı. Fakat vardı. Fakat anlattıkların• l'ore zınde ve ederken katilin kasaba civarını iyi bilen 
temmuz ayında olduğumuz için henüz ha· kuvvetli görünüyormuş. Bo~azıoda derin bir insan olduğuna kanaat getirdim. Ya 
va kararmamıştı. Kaaabanın ana cadde· bir yara ve başıoda şiddetli bır darbe izi ana caddeden gelmiş veyahut komşu ev-
~inde durarak ihtiyar bir köylüden Granit olduğu halde salonda boyiuboyunca uzan· ferden birinin bahçesinden aşmıştı. Gördü· 

vi11A11nın nerede olduğunu sorduk. ihtiyar mıı bir halde bulunmuş ... Tabii çok kan ğilmüz gibi Grıtnit villasının etrafı ev ve 
uzun ozon dilşilndü : kaybetınit oldurun• ıöyle,.eie hacet yok... bahçelerle çevrilidir. Buraya gelirken ca. 

- Granit villilı mı ? dedi, Betay Andrevı adındaki aıçı kadın, efen- niyi kimsenin görmemiş olmasına imkin 
Granit villiaına nıı ridecekıiniz ? diıinin çok kıymetli buı Çin heyitelleri yoktur. 

Kendiıine evet cevabını verince cad- bulnndu&-unu kendi.inden ifitmlı olduru· Borada müfettiş biraz durup düşiloilr . 
denin nihayetinde bağlık bahçelik bir yer nıı ifade etti. Bu heykelleri bulamadığı· ıtibi bir vaziyet aldı. Puaro : 
rösterdi. mız için evveli cüıayetin ıaiki hır11zlık - Ha 1 Evet ... Sizin ne düşündilğil· 

- Villa oradadır. Milfettişi mi fÖr· 11ndık; fakat banda da bazı tereddüdü mu· nilzü anladım. Sözünüze devam edinız, 
ınek istiyorsunuz ? cip noktalar vardı : ihtiyarın hizmetinde dedi. 

Pu•ro merakla sordu : iki kifi balanmakta idi. Hoppaton'lu bir 

- Hanıri müfettişi ? Ne demek iste· kadın olan Beby Andrevı ile kabasaba 
diğinizi anlaaıadıın ? bir Ufak olan Robert Grant •• Grant ber 

- Cinayet oldntundan haberiniz yok rUokil ribi çiftlikten süt almak için kö~lr. · 
mu ? Aman yarabbi ne korkunç şey 1 •- ç•lua•t. Bouy'de bir iki lif atmak: 
Q kaofnr hifi rözlerioiD ÖoQnden fİt• için 11.oat,.nmı OYİDO Cİtmltti ve Hat On 
miyor f ile on buçuk aruıoda yirmi dakika kadar 

Puaro 1 evi boJ bırakmııtı. Cinayetin bu zaman 

- Hay kör feytaa bay 1 diye homur• zarfında yapılmıt olduğu ihtimali kııvvet· 
dandı. Çabulr. şa müfettişi görelim !.. lidir. ilk olarak her zaman açık duran ar. 

Beş dakika oonra mnfettiş Midov•'ın ita kapıdan, eve riren Grant olmııştur. 

karşısında bulunuyorduk. Evveli biç ai• ( Bu taraflarda ıüodilz kapıların kapan• 
zıaı oçmak İ•temodi. Fakat Stokland Yard ması Adet de&ıldir. Sııın mutfa~t.ki kilere 
bqmüfettiti Y afp'ın ıihirli adını ititiace bıraıktktan ıoara fa&etetlnl alıp p:poıunu 

Bunun üzerine etrafı tetkike baş· 
)adım. Kıymetli Çin heykellerini bulama· 

mı~tık ... Oradan geçen herhangi bir •er. 
seri onun kıymetlerioi yek nazarda anla· 
yamazdı. Sonra böyle bir cinayeti güpe• 
ıtündüz ifaya kalkışmak delılikten başka 
bir şey olaHlir miydi ? Ya ihtiyar imdat 
diye bağırmış olsaydı ? 

Burada lngles söze karıştı : 
- Zannıma kalırsa cinayetten evvel 

kafasın• şiddetli bir darbe indirilmiş l 
- Bu muhakkak. Katil ~vveli mak· 

ının baııoa iodirdıği darbe ile oeraemlet· 
miş ıonra da öıdürmllf olacak... HidiH 

çok merak uyandırıcı idi. Katil naoıl hiç 
kimseye görünmeden girip çıkmıştı ? Bu· 
rası gibi küçük kasabolarda yabancılar 
derhal teşhis edilir ... Kendi kendime bu· 
raya bir yabancının girmemiş olduğuna 
kanaat getirdim. Ve bunu gözönünde tu
tarak araştırmalarıma başladım. Birgün 
ev•el yağmur yağmış olduğu içio mutfa. 
ğın içinde ve dışında oldu;.ça belli ayak 
izleri vardı. s.ıonda iae yalnız bir yaban. 
cı ayak izine tesadüf ettim : ( Betay Aod 
reva kapınıo eşiğinde durmuştu ). Ayağın• 

da terlik bulunan Mioter Valley ile başka 
bir ayak İzi ... Bu adam ayaklarile kaoa 
basmış oidu&-undan izlerini Mut/ağa kadar 
kolayca takip ettim. Fakat izler burada 
kayboluyordu. Bu birinci nokta... Robert 

Grant'ın kapısının etrafında hafif bir koku 
vardı : Kan kokusu. Bu da ikinci nokta ... 
Üçüncü nokta ise Grant'ıo ayakkabıları 
izlere tamamen tetabuk etmesidir ... Tabii 
uşaiı tevkif etmekten başka bir iş kalma· 
yordu. Ben de böyle yaptım .. 

Sonra onun bavullarında ne buldu
ğumu biliyor musunuz ? O mahut Çin 
heykellerini ... Ve bir hapishanenin serbest 
kağıdını ... 

Robert Grant ayni zamanda kasa soy· 
iunculugandan dolayı beş sene hapse 
mahkQm olmuf Abraham Biııııs adını ta. 
ııyordu 1 ... 

-O.Oamı var-
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Vurgun u u n sert ceza-
( . •· l - Bay Ç Ö r Ç i li n a v a m 1 
Çörçil avam ka· kamarasındaki 
mllrıısında, har• 
bin güdümünde beyanatı 
ve istihsalde en ı• 
büyük milli gay- ngiltere' de 

Ôoümüzdeki 
devred~ askerle· 
rimiz teknik tec
hizatı itibarile mü 
sa,,.i olacak, biraz 
sonra da üstün. 
lüğü alacaktır.> 

Yeni Rus 
ilerleyişi 
Sovyet cenup or· 

dula;;, "Almanlar:;

dan_ 10 y~wridaha 
geri aldllar 

4 Birincikdnan Perşembe 
Türkiye RadyodiUbyo• poıtaluı, 
Türkiye radyoıu, Anlıara radyosu 

7,30 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif program (pı.) 
7,45 Aians haberleri 

Y çarptır ak vurgunun 
önüne geçmeğe yeten tedbir midir? 

retin temini m:ık· • 
sadile k a <.l ı n 1 n 
emeği kaynakla- s a n 
rıoıo da m il li k 
hizmete kctılması u vv eti 
suretile bu biz. 

motin daba ziya· buhranı 
de genişlemesi 

Başvekil, tek 
e d i len değişik 
lilclerin ana bat. 

larını anlatarak de 
miştir ki: 

«Erkekler için 
mecburi as. 
kerlilc yaş haddi 
41 den 50 ye 
çıkarılacaktır. 41 
yaşından yukarı 

olan erkekler si
lahlı kuvvetlerde 
lı.ullanılmıyacaktar. 
Bunlar hafif hiz 
metlerde çalışan 
d a h a 2' e n ç er• 

Moskova 3 (a.a.)- Moskova 
rodyosu, Rostof cephesinde gene· 
ral Koritonof'un kumandasında 
bulunan lutaların bu sabah 10 
yer daha işgal ettiklerini bildir· 
miştir. 

8,00 Müzik: Hafif programın 
devamı (Pı.) 

8,15 Evin saati. 
8,30/ 

8,45 Müzik Programının son 
kısmı (pı.) 

12,31) Program, ve memleket 

Yazan insan c~miyetleri nr olduğa gündenberi saç işlen· 
miştir. Aklın alabildiği en eski devirlerde hırsızlı\( 

Necmed• eden, adam öldüren, başı::asıoın hak mı çiğneyen ı 
din Sadak har:ıoı yiyon, Tabuyn el sürüp Tanrıya dil uzatan 

insıınlar eksik değildi. O zamanl:ır<lan bu güne kadar cemiyet bo suçla· 
rı ardısıra ce.:aland•rmıştır. Geçmiş asırlarda Lugünkündea sert olan bu 
sıra sıra cezaların süregelıneııine rnimen her çe~it ceıniyette her zaman 
suçlular eksilmemiş , artınıştır. Bıı demektir ki c:c1ııdo, rnçu ortadan kal 
dırıcı bir tılmm ar mak boştur. Ceza, cc:.niyetın birlik vicdanındaki ele· 
rin ve kuvvetli daygnlnrı inciten hareketlere karşı bu vicdanın şiddetle 
öç alışıdır. Ceza, yalnız uçlu üzerinde tesir yapar, suçu dogurao sebep 
leri yok etmez. Katiller, h r devirde ve her cemiyette, cehennem azabı
na yahut ölüm ceusına çarptırıldığı halde dam öldürmek suçu ortadan 
kalkmamıştır. 

ıçın hazırlanan ,, •ı 
kanunun kabulünü mı yon 
meclisten istemiş k a d l n 
ve bu münase- Diğer taraftan general Remi 

zofun emrindeki kuvvetli (V) ve 
(N) noltalarıoı temizlemişlerdir. 
Her iki Sovyet ordusu ileri hare. 
ketlerine devam ediyorlar. 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Saz eserleri. 

12,45 Ajans haberleri. 

betle şu beyanat- S 
ta huluomuştur: anayı ve muhafız 

« - ı 9 4 1 kıtalarının yardım-
yılmda harp is- cı hlzmetlerlnde 
tihsalitında ve kullaıuıacak Cenup cephesinden alınan 

haberler Sovyet ordusunun Ros
tofta Almanlara aiır bir darbe 
endirdiğioi gÖ!ltermektedir. 

13,00 Müzik: Şarkı ve türkü· 
Ier. 

13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık provam 

( Pı.) 

18.00 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

Suç işlemini eksi!ten iimil cezaların varlığı yahut sertliği lleğ-il, ce
miyet bünyesiqde~ i sosya l değişiıdiklerdir. Cehenneme 1ı :ç iııanmıyan, 

hattii ölüoı ceızesı ta:mnıyan cemiyetler var ki oralı:rdn, ahlaka aykırı 
hareketlere, en koyu taassup içinde yüzen, yahut lı.,r suça en ağır ce · 
zayı veren cemiyetlerden az raıl:ınır. 

sanayi techizinde en çok veriınin 
temininden ibaret olan başlıca 
mesele ıeniş bir ııurette lıaUedil
miştir. Burün erkek ve kadıu in· 
san kuvveti buhranı vardır. Ve 
1942 senesinde bu buhran hıi.kinı 
olacaktır. Ba buhranın sebebi çok 
milı.tal'<l:ı tesisatın meydana geti
rilmesidir. 

Şimdi bunlara tam bir kadro 
lıi.zıındır. Hem adaların müdafaası 
hem de sefer orduları için bu ka: 
dar gayretle vücude getirdiğimiz 
kuvvetli orduyu idame zorundayız. 

.Ş3rktaki orduları muhafaza ve oraı· 
da şiddetli muharebelerin devamı 
ve genişletilmesi için hazır bulun. 
malt mecburiyetindeyiz. 

keklerin yerini alacaktır. Bu suret 
le iki milyon 750 bin kişi kazanı 
lacaktır. Gençlerin silah altına ça 
iırılma yaşının on sekiz buçuğa 
indirilmesile 1942 yılında ordu 4 
ili 8 yüz bin fazla asker kazana· 
caktır. GönüUü muhafaza kıtaların 
da bir milyon 7 yüz bin kişi var. 
dır ve bütün memlekete yayılmıı 
olan bu gönüllülerin büyük bir 
kısmı iyi siliblıdır.:ıt 

Moskova radyosu yalnız Al· 
mao ileri gruplarının dej'il, Fon 
Klayst kuvvetleri külli kısmının 
da çekilmekte oldoğ'unu bildiriyor. 

Londra 3 (a.a.) - Rostofta 
Sovyet zaferi önce tereddüdle 
karşılanmıştı. Fakat bu zafer har• 
b o başıodanberi Almanların Av· 
rupada uğradığı en büyük mu· 
vaffakiyetsizlik şeklinde belirince 
hadise Londrada ehemmiyetle mü· 
talea edildi. 

18,03 Müzik: Hicaz, Şehnaz 

muhayyer makamlarından şarkılar. 

19,00 Konuşma (Derdleşme sa• 
ati). 

19,15 Müzik: Film Parçaları 
(Pı.) 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
ajanı haberleri. 

19,45 Halkevleri Folklor sa· 

ati - Ankara gecesi 
Suçla ceza nrnsındaki hu mahiyet ayrılal{ı iktisadi hayatta daha faz 

in göze çarpsr. Çüakü co.!a, basit bir duyga ve ilıtiru hiidisesidir. lkti · 
sadi hayatta, bazı nazik devirlerde, uç saydığımız. hareketler ise çok 
karışık ikti9adi sebeplerin doğurduğu ince bir bnatalıl.tır. 

Bundan sonra Bay Çörçil, ka
dınların yapmağa çağırılabilecek
ler i hizmetleri anlatmış ve şunları 
söylemi~tir: 

Sovyet mahfilleri bu muvaf · 
fakiyeti Almanlar için çetin imti· 
hanlu hazırlayan yeni bir safha· 
nıo başlangıcı sayıyorlar. Gaze
teler Rostof ve Tula işlerini Al· 
maoyada ve her tarafta siyasi ve 
resmi deiişiklikler yapıcak bir 
hadiS& Jiye gösteriyorlar. 

idare eden: Ahmet Adnan 
saygın. 

20,15 Radyo gazetesi. 

20,45 Müzik: Fasıl heyeti. 

21,00 Ziraat takvimi. 

Harp bıışla<lığı zaman, her ce• --------
namusla ticareti güçleştirir, kazan· 
cı ıızaltılır, tüccar için de her tür 
lü masrafları ve tehlikeleri çoğal 
tır. 

miyeti bir vurgunculuk salgını kap· 
lar. Sakin devirlerde görülmeyen, 
hiç kimseyi menol etmeyen bu 
hastalık, harp kaıgaşalığıoın doiur· 
duğn müs'esna ticaret şartlnrındısn 
çıkar. Vurguncu hastalık mikrobu 
nun kolayca bulaştığı ahlakı zayıf 
mablaktur. Mıkrcıp. bu müstesna 
iktiaadi şartlardır. Hastalığın önü· 
nü almak için, derdi, sathi tezahnr. 
larındıı gidermek değil, kökünden 
kurutmaya çalışmak gerektir. Bu 
do ancak, bulaşık insanlarla uğra· 

şarak değil, iktisadi şartlar üzerin· 
de tesir yaparak miimkün olur. 
Yüz vurguncuya cezalıındınak on
ları yetiştiren bu aykırı ticaret şart-
ları ortadti k:ıldıl:ça, arkadan 
yüz ihtikarcı daha peydahlanır. 

Bununla demek istemiyoruz ki 

vurguncuları cczdlindırmak bo~tur. 
Böyle bir düşünceyi ileri sürmek, 
hırsızların sokakta serbest gezme· 
sini hoı görmeye benzer. 

Bir memleket iktisadının, da· 
yonma :bakımmdıın milli müdafaa 
meselesi olduğu zama11l:nda, cep· 
heler kurulur ve insanlar vatan 
uğrunda znhmot çekip ölürken, 
bazı kimselerin keselerini doldur · 
mak için sıkınt nın ıırtmıısına se· 
hep olmaları mme vicdanını şid · 
de:tle hey:?cnna getiren bir hadi 
sedir. 

Buo hın dolayı bu h.ıreket i en 
:ığır suç ayan memleket efkôrı 
harp vurgur.cnlcrnıın en ıığır ce
zalara çarptırılmasını, hattfı ipe 
çekilme sini ister. Her yerde bu 
böyledir. 

Ancak, vuriuncunun cezalan· 
dırılmaııı işile ihtikarın önüne ge· 
çilmesi meselesini birbirinden ayır· 
mak lazımdır. Birinde insanlık doy 
gusu, diğerinde iktisadi düşünce 
ve ilmi tedbir hükim..Jır. 

iktisadi şartlar, bir takım kıı· 
nunlara bağlıdır. Co-ıa bunların ye 
rine geçemez. 

Nas l ki bir memlekette üre· 
timi çoğaltmak iÇin sadece: « çok 
çalış, çok ek, çok aahsnl yetiştir» 
diye öğüt vermek istih9ali arttır· 
malt için çare değilse, ve istilısa· 
li arttıracak iktisadi şartları değiş 
tirmek icap •derse « Muhtekiri 
İpe çckeccğ'izl :. demekle de ibti · 
karın Önüne geçilemez. 

Bu gibi meselelerde ağırlık 
noktasını cezaya vermekte başlıca 
bir kaç mahzur ~ardır: kontrolu 
ınüınkün yahut kolay işlerde beş 

kuruşluk malı altıya satmış bir 
dükkancı hemen ıığır b r ceza gö 
rür de, akln gelıniyen manevralar· 
la kontroldan ve adaletten sıyrıl-
ma yolunu bulup milyon kazanmış 

İri kıyım vurguncular kollarını sal· 
laya sallaya gezerler. ihtikar sinsi 
ve kurnaz bir canavardır. 

Bundan başka, hukukta kaide
dir ki suça nisbetle ceza ağırlaş· 
tıkçıı suçlu eczadan daha kolay 
kurtulur. Beş kuruş hu zlık için 
bir ndamın hayatını yok etmeye 
razı olamıyan lıakim onun Jel.inde 
deliller arar. 

lktlaadi haynt nazik bir ınllki 
nedir. H rp devresi. vargunculuia 
elverişli oldaiu kadar, ciddi ve 

Çolt şiddetli ceza tedbirlerinin, 
herhııngi bir ihmal veya yanlışlığ'a 
kurban gitmekten korkan haysiyet 
sahibi insnnlnr ü~et inde yarntsca
ğı ürkü(]tüyü ve böyle bir dehşet 
havasının normal ticareti felce uğ 
rntması ilıtimalioido heııaba katma 
lıdır. 

Herkesin bildiği bıı Jilşüncc 
leri, vurgunculuğa lcarşı pek tabii 
nefret ve hiddet duyguları altında 
derin heyecan duyan bazı zevatın 

fevkalade mahkemt!ler ve ölüaı ce 
zal:ırı istemeleri haberi üzerine 
yazdı le. 

HükOmet bu işleri incelemek· 
tedir. Parti rumba komi•yor.u mil· 
Ji korunma kanonu proje.si tadilatı 

üzerinde çolt etraflı şekilde meş· 
goldür. Sayın Ticaret Veki, bu 
güç işlerin peşinde gece gündüz, 
en isabetli tedbirleri bulmak için 
b:ç bir yorgunluktan, hiç bir araş-

tırmadan, her hangi ciddi bir fikir 
vey"' teklifi dinlemekten çekinmi 
yor, durmadan çalışıyor. Elimizde 

devletin bütün imkanları, geçmiş 
benzer devirlerin zengin deneme· 
leri var. Muvaffak olmak güç olsa 
da geç knloııy:ıcaktır. 

-Ak1Jam'dan -

Hava kuvvetlerimizin 1942 de 
genişlemesini ve 1943 de ise daha 
çok genişlemesini karşılamak re· 

rektir. 
Bundan başka birçok harp ge. 

,m'.si durmııdan hizmete giriyor. Hin
diı.hnda y,. tiştırilmekte otan büyük 
ordıılarıı da modern techizat ver
mek rnccburiyetincleyiz. Rusya'ya 
malzeme eksiğini doldurmak için 
tank, tayvare vo baska harp mal
zemesi göndermek husosuoda yap 
tığımız viadı tutacağız. Keza Bir· 
leşik Amerilcadan beklediğimiz çok 

büyük malzeme sevkiyatınm Rus· 

ya'ya ç~vrilmesini de kabul ettik. 

Meclis mühimmat İ9tihsali için koy. 
duium 4 u dibtara babrhyacaktarı 
Birinci y ılda hiç birşey, ik inci yılda 
pek az, ilçüncü yılda çok, dördün· 
cü yılda ise iıtedıği kadar. 

Şimdi biz ikinci yılın başında· 

yıı. Amerikada "ikinci yılı geçir· 
mektedır. Almanya ise dördüocn 
senesinde ilerlemiştir. Fakat bü· 
tün bu ni•betsizlik sadece zama· 
nın geçıııe9ile düzelecektir. Şimdi· 
ye kadar iyi silahlanmış düşmana 
knrşı fona v«ıya yarı silahlı kıtalıır · 
la miicadele :::orunda idik Bu saf· 

ha bitmiştir. 

c - 11 milyonu bulan evli 
veya ev işlerıle meşgul kadınları 

sanayi ve muhafaza kıtalarının 
yardımcı hizmetlerinde ileri!İ için 
büyük bir ihtıyat kuvveti olarak 
görüyoruz.» 

J Bir şehri havaya 
uçmaktan kurtaran 

adam 1 
· ı 

[ Ba9tarafı ikincide J 

na taarruz ediyorlar. FakAt askeri 
leştirilmiş olan Meksika, Kolombi· 
ya ve Sönonso gemilerinin hava 

da fi toplarile, mitralyözleri bu de· 

fa adet itibarile az olan Alının 
tayyarelerioi püı1'ürtüyorlı1r.. Atı· 
l an bombalar h f9blr S'-İy• laabet 

etmiyor. Bu tehlike de g-eçiştiril· 

dik~~~ sonr~ Şello seyyar cepba
nelırı Korbıyer burnu civarına ka-

dar sürükleniyor ve orada li 
.. M"' _ aıan 

reısı osyo Kofinyer Ka K . P arso 
muavın kruvazörüne rad .1 

l
. yo ı e şu 

ta ımatı veriyor: 

«Korbiyer bunu açıklarında 
s;r?sefer için çok tehlikeli bir 
~ mı vnr. y anıyo, top ateşi ile 
ımha ediniz,» 

Ve beş dakika sonra va\ı.a ma· 

) 

M ıakova 3 (a.a )- Dün ge· 
celd Sovyet tebliii: 

Kıtalarımız bütün cephelflrde 
düşmanla muharebeye devam edi 
yor. Batı c~phuinde birçok şid· 
detli Alman hücumları püskürtül· 
müştür. Dilşman insanca ve ıilih 
ca ~i.ır l'ayıplar vermiştir. Rostof 
kesımınde Sovyet kıtaları düşma• 
oı kovalıyorlar. Dün 14 Alman 
tayyare'i dü,ürülmüştür. 

Bu Nöbete; eczane t!*H:• 

Fuat Eczanesi 
( Y enipostahane yanında) 

halline relen kruvazör Şelloyn 
bombardımen ederek batırıyor. Fil 

hakika denizler sallanıyor ama Mar 

ıilya limanı hem de şehrin büyük 
bir kısmı mahvolmak tehlikesini 

Mösyö Kofinyerin soğukltanlılıiı 
ve cesareti s:ıyesinde atlatmış olu
yor. 

J 

21,10 Müzik: Fasıl heyeti pror• 
ramının Devamı . 

21,30 Kono~ma (Şiir saati) 
21,45 Müzik: Radyo Senfoni 

orkestra!!. (Şef: Dr. Praetoriuı). 
MoZdrt'ın 150 - inci ölüm 
yıldönilmü münasebetile. 
l - Piyano Konçertosu (La 
M- jör). Solıat: Ferhunde 
E.•ııdn 
2 • Senfoni (Sol m jö•) 

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

Kambiyo - N11kut borsası 
(Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans müzij'i (pı.) 
22,55/ 
23.00 Yarınki Program, ve k&• 

panış 

jTH.KVİ~ 
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PERŞEMBE 

Yli.1 1941 - A Y:12 Güe:SS8 Kaaım 27 
R-t JSS7- lıdaclteıriD 21 
Hicri 1'60 ·Zilkade ıs 

ııı-_H_IK_A_Y_E_I iLK RANDEVU • A EDi •===========-=======N~~d~:~a~ci=J e~m~py~u 
il 

Taksimde traruvay durağında, saat altında 19,5. - Beş yüz: Gene gelmedi, 2U,25. - Tamam, yüz tane F k t J 
buluşacaktık. 19,10. - 19,15 e kada.r gelmezse X"idece gitıniyec~ğiml Caoım gitmem k ~· ~ a gene Ve 8pOnya 

Bu Mualla
• ı' le ı'lk randevumdu. Kadınların iiın. Karanlık ta bastı, benı görebilecek ıui 7 nim b kk J"h' ' e e nıbayf't bf'I· U ak Ş k had' 1 · d ı · , B ki a ı~,. sa a ıyetim değil mi? Oh biraJeı 1 1 

J z ar B' ıse erı o ayısıy• 
saat h:ıkkır.daki aarip fıkirlerioi vo saatlerinin Ben onu görebilecek ıııiyim, acaba? Ol Şüphe · e emek ıçıo de vergi ve- . e ıponyanın, ırmanya yola ve 

• h · ·· - l rrnıyoruz yal Kaldı- H' . . . d 1_ • 
hiçbir vakit doğru olmadığını bildiğim için, er sız gorurüm... rıın arı da aökmüyorum ı mçınınıo a ı ço~ geçmektedır. 
ihtimale karşı randevuya biraz erken gideyim, 19,15 - Norıııal olarak kendime verdiğim 20,35. - Nafile! Ha b" ki Bagüo de bu Birmanya yolu 
dedim. mGhlete göre gituıeıı> icap ediyor. Fakat SÖ· Kaldırımıo keoarlarınd ' tır lşey a ıma geldi. hakkında kısaca malOınat verece· 

S h 
- b • d l zümü tutmaz9am ne olur? Nıhayet bPş dakika '- t'l - - an, aş arın ortasına bas· aiz. Birmanya Hindistanıın doaasan• 

aot enuz eşı çeyrek geçiyor u. A tıya maıL şar ı e yuruyeceği s- l • • 
kadnr Mualla gÖ7iilcmedi. Gııyet tabii, değil fazla btıld~rsem ne ıiyan ederim?.· Nasıl olsa bazan arzu edilen . m.. 

0~ e sihirli şeyler da Siyam hududundaki bölgedir. 
m;? Altıdan sonra yüreğim şiddetle çarp'Dnğa mühim bir işim yok. Şimdi, boş _ durmaktansa 20,45. - Yinenetı~~yı Şverır. Geçen sene temmuz ayında 
bacılamıntı. Saatim yaklaş:yordu. O yaklaşırken ikiyüze kadar sayadorayım. ~ana oyle geliyor ki, edelim· yani tacıla bo~ bı .e. imdi aksini tatbik Mister Çörçil, lagiliz parlimetosan-.. .. M ıı- ' _ _ ,.. rı ır ırine birleştiren hatlara 
kalbimin böyle çarpmakta hakkı yok muydu. yüzyirmiye varmadan . ua a gelecek. Hatta ge basarak yuruyeceğim. Belki bu defa gelir. da beyanatta bulunurken Japonya 
Saat altıdan itibaren, önümden dalgalar halin- ciktiğ'i için benden af ~ı~eyecek. Mazeretini mem- 21 E ile Britanya arasında bir anlaşma 

k d 1 d ki a>ım . • - vet, saat dokuz. Yani üç saattir. ld - 1 
ele geçit reıımi yapan a ın ara, ura ayan nuniyetle kabul edecee • beklıyorum. . Fakat insan katiyen üm·ıd"ını' d• yapı ıgını söy emişti. Bu anlaşmaya 
tramvaylara, kö~c başlarına, koşan taksilere Yalnız bu Jef.ı yavaş ya yaş ve dihatli kesmemelı. Yoksa Mualll bana dokuzd d • "' göre İngiltere, üç ay müddetle Bir• 

diklı.at ediyor, Muallanıo silOetioi gorur gör- uyınalıyım. Beşyüıe kadar saydığım zaman zan• . d b . l a emış. manya yolundan Kuming'e ve Çun-
b 1 ti d f k tı e en mı yan ış anladım ? Olur, olurl Do. 

mez ODU 
derhal kar,ılamıık üzere hazı r u a · nederseın birkaç sayı a. a. ım; a at acaba k k l king'e silih ve cephanenin transit 

' b 1 b d d ? uz ra amı a tının tersi, altı da dok . 
nuyordum. Ve işte, beklediğim müddetin i in- un an ını gelmedi, ersınız B d- - .1 uzun tersı. olarak gönderilmesini durduruyor· 
ç ">su: 10,25. - Yüz doksan yedi, yüz doksan ye· u uşunce 1 

e cesaret buldum. du. EylOI ayında Japonya mihvere 

Saat 18,15. _Galiba şu köşe ba~ıodan di buçuk, yüz doksan sekiz buçuk... Buraya 22·.-: Gelmedi. Saat ta ona vardı. Kala· katıldı. llkteşrinio Hkizinde iseMiı· 
sökün eden kııdın olacak, boyu, endamı, stili kadar kafi. Üsttarafını biraz sonra sayarım. ~a!ık gıttılıçe azalıyor. Normal halinde gitme ter Çörçil parlementoda Birmanya 
ile tıpkı ona benziyor. Ha, tramvay durağına 19,30. - Yüz doksan do1'uz buçuk ... İki lıyı;·ıakat beklememe kioııe mini oluyor yolunun tekrar açıldığını bildirdi. 
doğru gidiyor! Hayır, o deiilmiş, yanlışl yüz! Ama o da çok oldu artılı! ... Gitmeliyim. mu l ~t saat bekledim, biraz daha dursam O zamana kadar Japonlar, esa· 

18 2
5. _ Daha gözükmedi. Mamaafih de Likin mühim bir sebepten dolayı kalmadıiı ne ~e 0 ar Kimbilir Maalli ne müşkilltla karşı · sen, Fransız Hindiçinisi üzeriode 

l'k ya' kadın saatleri daima vaktini şaşırır. malam? Ve sonra, bir buçuk saatin sözü mü aşmıştır da geç kalmıştır. Belki de, gelebilmek baskı yapmıya başlamışlardı. Japon 
< 1 ıs S5 _ Kabul edelim ki saati doğru de- olur ? için ailesinin yatmasını bekliyor. harp remileri Haifong açıklarında 
ğil... Ama bu kadar da fark eder mi 7 Sonra Allah aşkına! Şu sokağın başına kadar l'i· 24. - Gece yarısı. Hala görünmüyor. toplanmış ve Jı pon askerleri Ha· 
başlca bir saate de bakabilirdi. deyim bari; vakit te geçer. Oraya varmadan Tenha meydanda bir ben, bir de polis memu- noi'yi işgal etmişti. 

18 45
.- Yani yediye çeyrek kala. Hali rel· koşa koşa gelecek... ru bekliyoruz. Arada sırada polis bana yan Hindiçininln şimalini ele reçi· 

medi. Buna rağmen merak etmiyorum. Zira 19,40. - Köşe başına kadar üç tur yap· yan bakıyor. ren Japonya, Birmanya yolunu bom· 

kadınlar randevulara ve bahusus birinci rende tım. O hl!i gelmeınekte israr ediyor. 24,30. - Acaba randevumaı sabah altıda bardıman edebilecek bir durama 

vuyA daima geç l'elirler. 19,45. - Sekize kadar beklerim. Bu arada mıydı? Pekala olabilir. Vaktile, randevularını girmiş bulunuyordu. 

Er
'·ekleri, kendilerine geç gelen saade ıelip geçen nakliye vasıtalarını saymakla "'eQ• b bl Ondan sonr• Jıponya, Hindi-ıı. ... ., sa a eyin veren bir sevgilim de vardı. F alcat b t Ç' 

tin kıymetini daha evvel idrak etmeleri için saat gul olurum. Bir hissi kablelvuku, yüz nakil va• o, bir kabarede çalışıyordu. Eh, bonon ne ehem- çini ile cenup - a ı k ı~ ~r~s~-
lerce bekletmekten zevk duyarlar. Belki de ben sılası sayıncaya kadar gelecej'ini haber veri- miyeti var? daki demiryolu milna lad osını • e 

burada 
·ı .. kenceler• katlanarak beklerken Mu. 6 s b h ld B durdarmak imkinını e e etauf · ., ... yor . . - a a o u. en yine bekliyorum_ 

ıılli, yııkarııla bah,ettiği~ zevkini ta~min için 20. - Yüz tane :s:ıydım. Fakat l'itmiye· Beş paket ciiara içtim. Artık ümidim kal • ~·-------
bir köşede gizlenmiş benı taras9ut edıyor. cej'iın. Çünkü ben, nakliye vasıtalarına tram- madı • l stanbul Maarif 

ıs.5:;. _ Görünmedi. Bununla beraber , vay. bisiklet ve motorsikletleri de kattım. 6.30 - Gidiyorum. Belki Maalli bana bu MUdUrU ö ldU 
içimden bir ses, beş yüze kadar saymamı, ge- Norıual halde, yalnız otomobilleri saymalı- akşam için söylemiştir de yalnış anlamışımdır. İstanbul - lıtanbul Maarif 
leceiini süylüyor. Bir, iki, üç.". yım. Baştan başlıyorum. Bu defa yüzde oldu 17,15. - Gene boklemiye baıladım. içim· Miidfirü Tevfik Kot, burüo Şişli 

l9. _ Üçyüzaltı, nçyilz yedi, üçyilz ıekiz... mu rideceiim ... Kararım karar. de creleceb kanaatı var. Sıbhat Yurdunda poritonitteo öldü' 



4 BUGON 4 BirincikAnun 1941 

~~"""~~~~~"~~~~~"~~~~~~~~~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·········································~······~~· :. 1 fıı DaimaTEnaHenyecaoı.Sve ı=nn Geüzem1 Fiım81erSi Glö•t•r•n J A.SR.I Sh~HJJ.t\DA ! AOS©ııraıy Sôneması ·i 
Suoare : 2 inci muvaffaklyet haftası : 

f == Bu Akşam == 1ı Sıı:~;~ BU AKŞAM 8,30 ! Büyük Milli Şef " ismet lnönü•nün• Vecizesile Başlıyan 1 
• • 

ı Yine Eşi Görülmemiş Bir Film Takdim Ediyor iki Büyük Şaheser Birden 5 İ i Esrarengiz bir haydut çetesinin şehirleri biribirine ıı :. - 1914 Ten Sonra • ı· 
ı katan müthiş maceraları ı 1 

ı e ı iki büyüle lahkaha KraUarı Stan Lorel - O livar Hardi ! T İ 
i 1 1 ı TÜRKÇE SÖZLÜ : "1ilı:JJIRIKÇIE SOZIL.u:J : 
ıı MOH KANLARIN SONU i i Bugünki Siyasetinin Zaferi - 25 Senel;k Dünya Siyaseti - Genç ! 

ı H d J • ihtiyar Hu Türkün Görmesi Lizım Gelen Film • 

• • ı ay ut ar arasında ! -11- ! 
ıı 36 Kısım Tekmlll Birden ıı : Göz Kamaştıran Bir Güz:elliie Malik Olan Yıldız: : 

: « MARIKA RÔK'ün • En Son Yarattıi'ı : ! Binlerce Vahşi insanlar Arasında Geçen Büyük Serrüzeıt Film ! En Son ve En ~ülünçlü Komedisi i İ 

'ı Pek Yakında PtJk Yakında ıı =:· Kora Tery ·:·. Görmiyenlerio görmeleri, görenlerin tekrar görmek arzuları üzerine 

f d TUrkçe &özıu f ı ,,,- Elanor Povel - Fred Ostair .._ ! ! 
ı 

1 
ı in ibdagerdesi • • 
ı • • 

: "" /A ro /A fi> re l /A 1940 Brodvay melodi : Bu Alcşam lkiııci Muvaffakiyet Haftasına Başh)o!' : 
ıı ı- ~~ /h ~"- A lD ll: A i : Büyük Bir Aşkın mu:ımması Müzikholler Oınak Şarkılar Sevgi : 

Bugün gündüz 2,30 da: : Arasında Çatpışan Kadın Gönülleri Heyecanla Titretecek Bir Mevzu 1 
ffffMHffMMffNffffff~ffffffffff~ff••••••••••ı e 1 

İLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Adana şehrinin, tutarı meskün ve gayri meskun 
2570 hektar olan sahasının 1/500,1/1000,1/2000,1/4000 ve 
1/8000 mikyaslarında halihazır haritalarının alımı işi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. işin maktu bedeli 31000 
lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksiltme 12/ 12İ941 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Adana belediye dairesinde toplanacak eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
,toplu olarak meskun ve gayri meskün tutarı SOO hektarlık 
bir sahanın mubdelif mikyasda haritalarını yapbğına dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış bir vesika ile ihale gününden üç 
gün evvel Belediyeler imar hey'eti fen şefliğine müracaat 
ederek ıştirak vesikası almaları lazımdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferruata 
l 55 kuruş mukabilinde An karada Dahiliye Vekiteti Bele
diyeler imar hey'eti Fen ŞefJiği ile Adana Belediyesindl!o 
alınabilir. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı artnma ve eksiltme 
kanunu hükümleri dairesinde ihale saatından bir saat evve· 
lioe kadar Adana Belediye reislığine makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. 1441 21-25·29-4 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cim ( S6SO ) 

adet 1 ıh it tahtası açık eksiltmeye konmu~tur. 
A) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 

lira 72 kuruştur. 
B) Şartnamesi Belediye Yazı İşlerindedir. isteyenler su· 

retini bedelsiz alabilirler. 
C) Eksiltme 23/12/941 salı günD ıaat 15 de Belediye 

El\cÜmeoi salonunda yapılacaktır. 
lsteklılerin teminat makbuzlaritle birlikde göıterilen gün 

ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 
1485 4.1.16-20 

DOÖU ANBARI 
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte• 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telgraf doAu anbar1 

1374 1 - 28 
............................................ 

Satılık granit taşı 
Abide ve hususi mebani inşaatına elverişli Marmara 

Kapudağı yarım aduından gelmiş 10 metre mikip granit 
taşı satılıktır. isteklilerin baraj müteahhidi HOHTIF şirke
tine müracaat etmeleri. 

1482 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
f( E Ş 1 D E L E Rı 

2 Şubat, 4Magı•,3Alustos,2/kinciteırin tarilıle,inde gapılu. 

1942 iKRAMiYELERi 
Adet 2000 Lira lak 2000. Lira 

3 ,. 1000 " - 3000. .. 
2 ,, 75\ı - 1500. .. ,, 
3 500 ,, - 1500 " ,, 

10 ,, 250 .. - 2500. ,, 
40 .. 100 .. = 4000. ,, 
50 •• 50 ,, - 2500. .. 

; 200 
" 25 ,. - 5000. ,, 

200 " 10 ,, - 2000. 
" 

TUrklye it Bankasına P•ra 1at1rm•kla J•I· 
nız pare blrlktlrmlt ve f alz almı, olmaz, •rnı 
z•manda talllnlzl de denemlt olursunuz. 877 

1940 Brodvay melodi - Kanunsüz şehir i D1KKAT: Numarala koltukları gündüzden aldırabilirsiniz. : 

: Pek Yakında PtJk Yakında ı 

'-----------------------..: i Asrın Sinema Mabudesi POLA NEGRI 1 
ı··5····;::~;·0··v···:~·;:·n··················; l ı-ı M@l<dlc§lm ıaovarn b: 
: (9JQiiiiU lb ~ \Sif ll 1.Y' ÇOM EO..Elk : f F 1 L M l N o E ! 
: S K 1 · K d : ················································~·· •• 
• • : aat u esı arşısın a : . . .. .......................................... .. 
! Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon i • • : Kadın ve Erkek Son r~odel saatleri·: • • 1 miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ! 

İ Her Türlü tamirat Kabul Edilir. I 
• • : 1225 : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
kul itapları geı-a; 

ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye şefi 

Birinci smıf 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,S - - 8 

1368 1 ~ 15 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf R OH Hastalıkları Mütehassısı 

Mu. a fi • Sabah - 6-9 öğle • 12 - 14 yene saa en: akşam • 17 den sonra yeni ta· 
ıındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

1399 1 - 10 

1 

BUGON MATBAASI 
Cenubi Anadolu'nun 
en son sistem maki
nelerle ça~ışan ye

gane matbaasıdır. 

Bir Defa 
Memnun 

iş Yaptırırsanız 

Kalacaksınız . 

Hariçten Sipariş Kabul Edilir 

Bütün Malzemesi 
yeni, Harfleri 

çeşitlidir 

Adana sulh ikinci hu- i L A N 
kuk mahkemesinden:ı Çifçi Birliğinden: 

Adana yağcami civarında 
tuhafiyecilik yapmak da iken 
vefat eden mehmet emin U· 

ğursalın terekesine mahke
mece vaziyet edildiğinden 
alacaklılarile borçlularının i
lin tarihinden itibaren bir 
ay zarfında mahkemeye mü· 
racaatla alacak ve borçları· 
nı tereke defterine kaydet· 
dirmeleri ve mirasçılarının 
keza ilan tarihinden itibaren 
üç ay zarfında mahkemeye 
müracaatla varislik sıfatlara· 
m isbat etmeleri v(akıi tak· 
dirde müteveffayı ne şahsen 
ve ne de terekesine izafetle 
takib edemeyecekleri ilinolu· 
nur. 1483 

Ziraat Vekile ti tarafından 
Adunaya İzmir mıntıkaıından 
Akala pamuk çiğidi getiril
mesi tekarrür etmiş olduiun· 
dan bedeli mukabilinde bu 
çiğitten almak istiyen çifçi· 
mizin malumat almak ve ka
yıt olmak üzere 15· 12-941 

birinci kinuna kadar müra· 
caat etmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

1484 4-5·6 

1 L"A N 
Kiralık Ev 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı 
Sebze hali civarında Saydam 

cadde1i üzerinde tatlı ıu tulumba. 

sını ve elektrilc tesisatını havi 

ilci odalı kliçUk bir ev kiralıktır. 

Fiyatl 100 Kuruştur 
Tafradan Slparlt Verenler Adresimize 100 Kuruş 
Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 
---- P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ----

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 

Matbaamız mürettiplijine sorul· 
maıı. 

İmtlya:ıı Sablbl t Cnlt ORAL 

U. Ne9rl7at MGdllrll : Ayukat . 
Rlfat YA VER00LU 

Bulldıt1 Y•r ı (BUGON)Matbaaaa

Adau 


