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iDARE YERi ı Vınl 
lst ıyon caddo 1 • Adana 
Telefon 13S P~ta K 48 -
Abone ı Y:I tı 14, Alt 
•ılı~• 7, tlıiı 125 ICr 

r ' Londra 4 (a.a.) - Viıi Hü· 
ktım~ti. Fransız 01'd1u11 ıenel 

kurmay heyetini tenslke başla• 

mıştır. 
lıAn .,artları li1ar• il• 

kararıa,tırıltr. 

P ı ya ı (5) K u r u t: u "' / SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 
~-------------------' 

RUZVL iN KARARI VE TiiRKiYE 
Tiirkiyeniın 

verilen bu 

kiralama ve ödünç verme 
kararın Türkiye için bir 

kanunu 
dostluk 

hükümlerinden istifadesine dair 
yoktur. eseri olduğuna şüphe 

nin Kuvvetli Kalmasının Müsbet Tiir iy 
Tesirleri Her Tarafça Kabul Ediliyor. 

Ankara radyo gaz te sl - TUrklyenln klralama 
ve ödUnç verm• kanunu h kUmferlnden istifade 
edebllec ğine dair Amerlk cumhurreisi Ruz· 
veıt tarafınd n verilen k rar ( tafsllit diğer sU · 
tunlar1mızdad1r ) Ayan ve mebusan mecHslerl 
tarafından da tasvıp olunmu,tur. 

Bilindiği Uzer , ödUnç v r ' e ve kiralama ka
nunu, 1 ti Ulllerlnin korunma ı Amer1ka için IU-

zumlu görUlen memleketlere y•rdım maks•dlle 
yepllmıf bulunmaktad1r. 

Bu kanundan TUrklyehln ne ••kllde istifade 
edece§i henUz tasrih •dllmlf dellldlr. Ruzvelt 
tarafından ver ilen_ bu karar1n TUrklye için bir 
dostluk eseri olduguna tUphe yoktur. Bu itibar 
la halkımız tarafından ntemnunlyetle kartılan· 
mıftlr. 

EL & -' 

Amerika 
TUrkiye'ye · 

ankve 
ta y re 
erecek 
RuzveJt, Türkiye 
müdafaasının A
merika müdafaası · 
için hayati ehem
miyette olduğunu 
bildir i 

~-

• 
\ 

Ruzvelt'in bu kararlle, TUrklye tarafından 
takip edllen polltlk•nın dUrUatlUğU de takdir 
edllmlt oluyor. 

TUrklyenln kuvvetli kalmasının mUsbet tealr
lerl her tarafca kabul ve tesllm edllmektedlr. 
Memleketi mlzl mU dataaaını takviyeye yardım ede 
cek her tedbir her taratt• memnuniyet uyan· 
dlrmalldar. 
= 

raıe~:~·~ r~~-ı Ruslar mukavemett~ 
manlar Moıkova d d l 
cepheıindeki Rus evam e er erse 
kıtaları üzerine 

beyannameler at - Moskova 
maga başlamış. 

lardır. Bunlarıla t a h r ı• p 
Moskovanuı :zap 

h :ıuıhakkak ol- ed·ııecek 
duru, beyhude 

mukavemette bu · Cenu· pta ı'kı'ncı· b'ır 11100\duğu taktir· 
de şehrin tama-

~::i:a;::.lıd~r~i- büyük Rus taarruzu 
Lorıdra rad. b a 1 a d yoıu, Ro•tofan S 1 

ettiğin• bUdirivor. 
811 iltıncl hue • 
ket Fon Kı11yst 

ordusu için daha 

bilyük bir tehlike 
teşkil edecektir. 

Kuibişef rad· 
yoııuda , Klaylt 
orJularının çekil 

meai için deniz 

yoluııau lcaldıiı· 
ııı :söylemiştir. 

Alman 
tebliii 
lierlin 4 ( L 

a.) - Alman 
tebliii : 

150, 200 ltilom~tro 'imalinde Vo• Oonetz havzasında düşınaom 
roşilofgrad'ın r,eoubanda Rıuların şiddetli hücumları kanlı kayıplar 
iki.ne\ b\r b\lyük taarruza teşebbüı verdirilerek püskürtülmüştür. Le-
ettikleırini, taarrazon h&Ji devam 

Ödünç verme ve· 
kiralama kanunu Mürakahe teşkilô.tı 

niograd önünde, şohirdelci l'aroi· 
2onununao Alman çenber hattını 

yarmak için yaptığı bir çok te• 

.. ebbüder akamete ujnhlmımı.ıtır. 
l lava kuvvetlerimi.~ Mu.rman~k de· 

( __ B_._R_u_ı_11_e _ı_t-ıl 

Türkiye 
demokr si 

dostu 
Kiralama kanunu, 
harp içinde bulun

mayan bir memle

ket hakkında ilk 

hUkUmlerh1den birkaç 
zamandır memleketlmlz 
de latltade edlyormut 

Va~ington: 4 (r..a) - Ruzvelt, 
Türkiyenin ödünç verme ve kirıı · 
lıımn kanunları hükilmleriııclen isli· 
f ade edeceğini bildirmi~tir. Beyaz 
Saraydan y pılan beyonatın nıetni 
şudur: 

«Reiı Ru:ı:velt, Tilrkiyerıin mü· 
da{aıısıııın birleşik devletlerin ınü · 

dafaım için bayati ehemmiyett" 
olduğunu bıldirmiş ve Türkiyenin 
ihtiyııçlnrının mümkün olduğu ka· 
dar sürııtle tatminini emretmiştir.• 

ı kuvvetlendiriliyor 
Yeni Çıkacak koordinas- ınamere Finıandiya'ya 

y o n K a r a r 1 a r ı m.~;[:~~~;.i~:ı:~c!~.~.; .. 
- late mUstet•rl•i• kadrosunda - betleri en na:ı.ik b' aya nı na~· 

miryolunan bir k11mını tahrip el

mistir. Leoinrrad ıece ve rnndü:ı 

bombardıman edilmiştir. Hanfô, 
Finlandiya kıtal arı tarafından işi' al 
edilmiştir. 

Htr.gödeo kaçım Rus kılalarııu 

taşı~ n 12000 tonlu\: n \:.liye re
mi'i Alınan · Fin mayın• hattına 

çarpmış ve 3 mayinin patlama11 

yüzünde1t hasara uir wışhr. lki
'inin nJUrettebatı topyekQn 60 ıı 
bulan iki küçük Alaıan ileri kara· 

defa tatbik edili-
yor 

Vaşinrton 4 (a.a.)- Mütead · 
did senato azaları, Türkiyeye kira· 
lama va ödüoç verme kanunu ınu 
cibince yardım edilecE ği hakkın· 
dald resmi beyanatı tasvib etmiş· 
lerdir. Hariciye encümeni azaların 
dan Konali şöyle demiştir. 

c- Türkiye mükerrer taleple 
re cesaretle karii koymuş ve de· 
nıoltraıiııin dosta olarak kıı laııştır.» 

Londra 4 (a.a.)- Deyli eksp· 
rea razetesi Nevyork muhabirinin 
•t•iıdaki telgrafını !leşretmekte· 
dir. 

Birleşik devletler reisi Rnzvelt 
Türkiyooin müdafauı birleşik dev 
lotler için hayati t he"I!miydte ol · 
dniundan dolayı Türkiyenin de 
kiralama ve ödünç verme kanunun 
dan iıtifado edeceiini bildirm~tir. 
Denıek oluyorkl tecavüze karşı 
aı\lcadele eden milletlere bir yar• 
c.hıu olmak üzere hazırlanan bu ka • 
nan harp içinde bulunmayan bir 
ınemleket hakkında ilk defa olarak 
latbik edilmektedir. 

Vaşinrtondaki yüksek memur· 
l~rdan biri, Türkiyenin şimdi birle 
şık devletler ve logiltcre ile iş 
yaptıiını bildirmiştir. 

Beyaz Saray yükıek memur
ları bu ima beyanat etrafında iza· 
hatta bulunmaktan bunu tefsir et· 

mekten çekinmişleırdir. 
Vaşinıton: 4 (a.a) - Salahi · 

yetli kaynaklardan alınan haberlere 
göre, ödünç verme ve kiralama 
kanunları hükümleri mucibince ıön. 
derilen malzeme bir kaç zaman. 
danberi lngiltereden geçerek Tür· 
kiyeye varmıştır. Fakat Türkiyeye 
devredilmek üzere lngiltereye mal 
zeme gönderilirken her defa1ında 
Ruzveltin bir müıaadı imzal~ması 
lazımgeliyordu. Şimdiye kadar fürk 
ordusuoa gönderilen esas malze
meyi havan topu taşıyan kamyon· 

lar teşkil etmiştir. " 
Vaşinıtondaki tahminlere gore, 

bundan sonra yapılacak yardım 
arasında top, tank, tayyare, asker 
elbisesi ve dij-er malzeme de bu · 

lunacaktır. 
A merikada müda/aa işleri 

için geni bir kredi 
Vaşinrton: 4 (a.a) - Mebu 

san maliye encümeni 8 milyar 243 
milyon 833 bin dolarhk yeni bir 
kredi kabul etmiştir. Bu munzam 
tahsisat Milli Müdafaa işleriyle in 
i'İltero ve Rusya için yapılacak 
t~ ve tanklara harcanacaktır. 

p Bu para ile birlikte 1940 Ma· 

yısındanberi Milli Müdafaa için ay· 
rılan tahsisat 68 milyar dolara 

yaklaşmıştır. 

Yol vergisi kazanç nlsbetlne göre allnacak 
Ankara ( Hususi ) - iyi bir liie vertcektir. Bu projeye röre, 

h
layoald alınan mıtl6mata göre, yol vcriiııi bundan böyle, her va · 

ll\tQmet yol veraiıi hakkında yeni tanJaşıu kazanç oiıbetine fÖf'• 
bir kauuu proJ•ılnl yakında Mec· ahnacakht. 

m;ştir. F inlandiya ıRu:afhaya gir· 
da değiflklllder yapıhyor - yaptığı harbe son verme~~Y~ t~ıırdş ı 

" ü . ıı: nıye l'l e 
ror nmedığ-i için 1 .1 . 

kol ıemiıi bu vapuru yedeie al:ı· 

rak bir Alman üssüne retirmişler

dir. Vapurda 6000 er ,;e subay 
ile çe.ıitli harp malzeme i bulunu
yordu. 

Ankara 4 (Radyo ra:ıesi) - Yarın bir kaç yeni koordinuyon ka, 

rarı çıkacaktır. 

B'l' . ı •rw • a'b' bu l b 0 Ja Mılli Korunma K•nununa dayanarak 
ı ın-.ıı ı 6 1 ı, ya ın aşı _ . . " 

memleketin iaşa işleriyle meşgul oloıak uzer~ bır ıaşa mus~e~rlığı ku-

l t B. ye · k b' eneye yakın bır müddettenberı faaliyette ru muşu. ır Ol arar, ır s w O • 

l b Ü t l k '- d noda bazı degışıkltkler yapmakta ve ili· hu unan u m ı eşar ı ıı:a ros 
velerde bulanmaktadır. . . • . . 

Diğer bir kararla, lstanbuldaki ıaşe teşkılatı r~nışletılmektedir. 
Üçüncü bir lwordinaıyon kararı, ~~ç~n senenın mayısında kurulan 

fiat mürakabs komisyonları kararını deııştırmektedir. Bu kuar, mürakabe 

teşkilatını kuvvetlendirmektedir. l 
B. b '- L d' karara stanbul ve Ankarada bulunan ke· 

ır aşıı:a ,.oor ıuasyon . 
re!le tüccarlannı ila-ilendirmektedir, Bu şehırlerde. oturan ve kereste 
ticareti yapao hakiki v hükmi her ,ahıs, yarını takıp eden beş iş günü 
içinde, ellerinde buluna: çam ve kö~nar kerestelerinin mikdar ve vasıflarını 

· beyannameyle Valiliklere bildirmef8 ~ecbor~ur. 
HükOmet, bu kerestelere dei•' fıab vorılerek ıatın alınmak. ü:ıere 

el koymuştur. 10 gün içinde ~atın alındıj'ı valiliklerce bildirilmeyen ke· 

reıteler aerbest kalacaktır. ---
Parlatekl Alm•n ku· 
m•ndanına aulkast 

Ankara Radyo razeteıi- Pa 

rittelti Alman İşi'al knvvetlerine 

karşı yeniden suikaatler başlamı,. 

tır. 

Verilen bir habere röre, Pa· 

risteki işral kumandanına karşı 

bir suikast teşebbüsü vuku bul· 
muş, muvaffakiyetsiz kalmıştır. 

Parisin Mon Martr mahallesinde 

de Alman ukerlerine bomba abl
mııtır. 

Alman İfgal makamları bu ıui· 
kastlara karşı 2iddetli tetbirler 
alacaklarını bildirmektedir. 

Dıier taraftan Yuroılavyada 
da işıal kuvvetleriyle ıırplar ara· 

ıında şlddıtll çırpıımalar olduj'u· 
ou Sırp kaynakları bUdlrlmıkt•· 

FotoGrat sergisi dUn 
açıldı 

Haber verdijimiz ribi, « Fo· 

to Mara:ıio » aıecmua11 muharrir
leri B. Zeki Bok.ey ve B. Fahri 

Gözen tarafından dGn htlk evin· 

do rüzel bir totoğnf serariıi açıl· 
mııtır. 

Parti müfetfşimiz Bay Halid 
Onaran, vali, belediye reisi Bay 

Kaıım Ener ve kalabalık bir halk 

kitlesi ••rl'İyi l'ezmlıtir. 
Sergi, ihtiva ettiği sanatkira· 

ne fotoğraflarla, ziyıtretçilerin ali· 

k:a ve takdirini çekmektedir. 

dir. Almanlar borada 3 tümen 

muntazam aıker kallanma\c ıoraoda 
kalmıtlardır. 

lmıda F' li d' nrı terenın ya. 
ın n ıyaya h ·ı· d cei'i sanıla arp ı arı e e. _ yor. 

!$ıı.ııınıc11an Bundan 

intizam Ye Disiplin 
YAZAN: BiZ K'' pa~ar güolerioi reçirınek pek de kolay bir şey dej'ildir. Yazın 

. .. o~sa ın.ıan ÇOCoklariyfe veya da arkadaşlariyle kırlara fider, H• 
kn ve g~ıe t~sı~e yerlerinde dolaşır ve böylelikle vakti geçirebilir.Halbuki 
ışın8gı dc_e •hız yer Yll bir futbol maçıdır veya da ıiııemalardan biridir. 

en un ava çok soğuk olduiu için battaniye'yo bürünüp de maç 
aeyredenlor ar~s_ına katılmak istemedim. Sinemaya 'lİtmeii tercih ettim. 
Fena da etmemış~m,Güze! ~ir filimmiş ... Jan Gravford'un«Aşka vedbfilmi .. · 

F~\ca~ bu guzel artııtın kıvrak danılarını, o artiltik pozlarını :ıevkle 
seyredıncıye kadar neler çektiiimi hiç ıormayıoız.... Bilmem içio~de 
Ankaranı~ S~ı. Sinemaaıoı &'Örenler var mıdır? •. Bu Sinemanın yeri bira& 
Hpa olduıu ıçın taşradan ıelenler daha çok Yeoi Sinemaya ve Uluı 
Sinemaıına l'İderler. 

Saat daha ilti buçuktu. Smoma üçte başlıyacarına röre henil:ı yarım 
ıaat vaktımız vardı. Likio kapının önü şimdiden dolmuştu. Hıncabıaç 
~ir insan kala~al~~ı': içeri girmek, bilet almak ne mümkün.... Birbirini 
ıten kalltan, bırbırı~ı çeldş~r~n, birbir ile kibarca dil kavıaıı yapaıı ~1 

a~arsınız? ... Herke11n ~erdı bı~ an evvel fişenin önüne ka-.uıınak ... Hıç 
kımıe de \'aktın .müıaıd oldurur.u nazarı dikkate almıyor. işte kalaba· 
lıtın ar.atından bır kadın ıosiı cayol içime fenalıklar reliyor. Oldapm 
yere Y'iılıverec~iiml .• » hani aldıran, bani dinlıyeo l iste,... bayılJıın °' 
çıkar ! ... Herkeste bakim olan fık.lr Sioemaya f ;rebilmrk. k d d 

Ne ise i'ÜÇ h•l ile beode bileti aldım Aldım ama aJıııcıya a ar a ne 
çektim.Bereket veraioki fılm J'Üzelmişto bu yorgoııloi" o la.adar acı naoı o. 

Buna ıize bir miaal olarak alıyorum. z ra bııd• yol ı ız ııoamı.l~r 
deiil, nerede olsa hep aynı bal, h•p aynı vazirettır. Bır türlü lteoduaı· 
zi ni7.ama, intizama, diıipline ahştıramıyoro~ Ne olur her relen sırasına 
arirae, her ııraya rireo vaktini beklese daha iyi, d aha muotuam ve ~Ü 
rillt\lsüı olmaımı ? Fakat imkan varmıdır ? Ama içtimai nizam ve ıç
timai diıiplin bunu emretmektedir. Poliıin kontrolüne Jüzo!°. ~almadan 
her ferd bunu kendiliğinden yapmalıdır. Çünkü nizamıız, dıaıplaoıS bcİ° 
miyetler ve milletler biç bir zaman milıbet ve verimli olamazlar. 0 b ~· • 
Je bizlerse bu cemiyetin, bu milletin birer unsura olmam!z m6na•4:r ~ 1' 
le ~endilifimizdeo bo kadarcık bir klllfete katlaomafa, rıızam ve 111:.; 
Un denen ve cemiyetlerin milletlerin hayatında pıflhlm rol oynayan. 
fald6rler keodlaial ahıtırmat• 9ok ve bemd• pek çok 1'•1r•t etm.Uyi&. 
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1 Taırölhı sayfaDaıro 
HükUmet deviren 

1 -
Kahraman erlerl· 
mlz için yaptl•n 
teberrular 

LiRA K. ----

,...., 

Pamuk f igatlarz1 !1f!;-flUJil!ffJ?.W 
bir da •• nsoz 

48289 
127 
100 

80 Dünkü yek.On 
Kök.celi köyü oamıoa 
Abdal Kocaı Yemiş· 
U köyllndeo 

• Maarif Vekilliji lttaobaıl 
,;J .., • t • •ı • k üniversite kadroıuada deiişildik 
uegış ırz mıgece ~;p~;~:y~:,~· ~:~i::\::~~t1:.~: 

---------------------------- -----------------------------

60 
30 

Gerdan köyü namına 
Kuyumcu Şaban ve 
ortaiı Bavyere Krall Suls'ln 

•tk maceralar1 

l$panyol dansözüne Kral 
tarafından Kontes unvanı 
••eri/işi memlekette bir ilı· 1 

tilal havası estirmişti. Ka· 
hine isli/a etmişti, ünit1er· 
siteliler agalclanmıı, kadı
nın mu/ıtPıem konojını taş 
yağmuruna tutmuştu. 

Ünio~rsitegi bir sene 
kopatan Kral nihayet kork· 
tıı ve... 1 -------
O ndokuzancu asırıa ikinci ya· 

rısında, Avrupa payitahtları· 

oıo yüksek ıosyetelerioi, bir kadın 
iım·; deıiodeo çalkalaodırmış, cLo
.la Monteı» adı, denize dökGlen 
bir zeytinvai' damlası gibi, kulak· 
tao ka\ağa yayılıvermişti. 

Bıı kararözlü, zambak tenli, 
mehhblt bir rece kadar cazib vo 
ıebhar rüzel İspanyol danaözüoG 
rörüp göolllnil oaa kaptırmıyan er· 
kele; onan mevcadiyetile temelin
den sarsılmayan muhit ve cemiyet 
yoktu 

Ü.itüste )•iılao maceralarının 
te-şkil ettiii çıj, Parn ıosyetesiaio 
orta yerinde patlayıp da içindeki 
rezalet kolek•i) ooo, bütün çirlsio
lı(ile ml'ydana serilince, Lola Mon· 
te•. çil vavrasu ribi daiılan pe· 

restişkirlarıoın boş bıraktıiı meydan 
da kf"ncfüioi yap aloız görmDş, ar 
tı" Fran,ada dikiş tutturannyacaiı 
oı enlatroıştı. 

O devirde, Almanvada, preoı 
t~n ve büküm :iardao grçilmivordo. 
Lola, Müoıbte, yarı divane, hazine 
si r tni, eli açık, karlı o delisi bir 
biiküaıdar balundutuoa işitmişti. 

Paris muh tinin, artık, kendisine 
veriınli bir aerrüz~şt ıahoesi ola· 
mıyacağını rördOil\ rl\n, Mlluibo 

doira yola çıkta. 

B avyera tahtını işral edeo 
Louis, fılhakika, İspanyol 

gilıelinia kulatma kadar relen 
fÔbretlere aabip bir adamdı. Lola, 
o zaman ahm14 üç ya4ıoda bir ih
tiyar olaıasına raiaıeo vücodüoün 
ve zeUsının ziodelij'inl kat'iyyen 
kavbctmlyeıı Louis'ye bolal etmek· 
te reclkmedi. Bu balOlü, müraca· 
atine red cevabı aldıi'ı Münib 

operasına g:rmck için Kralın ha· 
zuraoa çıkması ve rüzellik karşı· 
~unda her şeyi unutan Kralın bir 
iradesile derhal operaya dansöz 
olarak kabul odilmeai şeklinde ol
muştur. 

Lota Montea'in, Müolh operası 
ıııhı:ıesinde ilk görünüşü muazzam 
bir rezalete s,.beb olrla. lııpanyol 
~ ızının. ~acrra•erile 11ltüst fltme 
d .... y r b rı.k'll dığ il ı r•liz ftdf. 
m48onları hesabına çalıştıiı, Ce· 
züit düşmanlıtı ettii'i rivayetlerini 
iş ten Münihliler, bu sıyrık kadıom 
keadi şehirlerine avak basmış ol· 
masına tahammül edemiyorlardı. 

Ahalinin bu nefreti, dansözün, kib 
ıevda atrşini kih ıstırabı, kih ne· 
şeyi ıf ade eden, ahenk.li, kıvrak 
ve z11rif vücud hareketlerinin cazi· 
besile birlfşinct; tiyatro aalorıu al• 
kış ıeslcrile karışık yuhalar ve 11· 

hklaı la çınlamaja başladı. 

Lola, o receden ıonra, Münib 
opera ı aabauinde bir kere 

daha röründü. Fakat bu, son ol
du. B r evvelki temıilde yapılan 

nümayişlerin tekerrür etmesine mi 
ni olmak için, öo sıralara tiyatro· 

nun memnrlarile ıiviJ polisler otar 
talmuştu. 

l..ouis, dildadesiolo, libuti rüzel· 
liği ve efıiz san'atile hiç yakışık 
almıyao bu kaba mullme\elere ma· 
ruz kalmasına razı olmadıiı için, 
ikinci temsılin hemen ertesi ıüo\1 
memleketin en mrşbur mimarını 

çe iırtmış, Lula Mootea'e liyık bir 
aş~ yııvall olacak rüzellik ve ibti 
ıamda bir ev yapması emrini ver· 
aıişti. 

Böyle bir ev bolundu. Sstıa 
alındı, masrafına hiç bakılmadan, 
içeriıindo Jizını relen tadilat yapıl 
dı ve iki ay sonra, lıpanyol dan 
,özü eve yerleşti. 

O günden itibaren, Loaiı, her 
rilo Lola'yı ziyarete geliyor, 0000· 

la baıbaşa ıaııtlerce otıırayor, 

onan için yazd iı şiiıleri okuyor, 
altmıı Oç yıııoda bir ihtiyar olchı• 

---------------------------~ 25 
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Mehmet F abri Özalp 
HUkOmetçe bu yll rekolte 1 için tir. Bo liyihııya göre Ooivenite 

- tesblt edilen pamuk flyatlartnın - tedris kadrosooao darlığı dolayı. Yakara lonepli köyü jono unutup, yirmi yaııoda bir de 
likaoh rlbi f&Dıp tatuşoyorda. 

Memlekette, yavaş y&Yq bir 
ibtilll :hava11 umeje başlamıştı. 
Ve gQoüo birinde Loaiı'aia lıpao· 
yol güzeline, Konteı Landsfeld 
ve Baron Roaeotbal unvaoıaı bab 
ıetmeıi, bardağı taşıran damla 
vazifesi gördü. Kabine istifa etti. 
yerine relen kabinenin ıiyaai te 
mayüUeri bahane edilerek, lialetta 
yin bir lıpanyol danıözü yüzünden 
çıkan bidiH koıkoca bir rejim 
mHelesi oldu vo ıiyui mahiyet 
aldı. 

2S 
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namına 

Hüseyin Eker 
Mehınet Alamur 

- sile sekiz yıldaoberi terfi edemi· 
yUkseltlleceğl dolru deftil - yeo profesörler vardır. Baolara 

Hiildhıetimiıin pamuk fiyatlarını arttıracağı yolanda 
ııı ,avialar üzerine, Çakorova psmalc ihracatçıları 

mt kitibi B. Zeynel Beaim S.ın, aşağıdaki izahatı vermi tir. 

dolaşan ba- bir derece terfi lmkinı vermek 

Ali Genli birliği uma· üzere 125 llrahk 7 ordioaryiiı 

Bir aabab Lola Monteı, mab· 
teşem konaiıoın yatak oduına 
kadar alaşan yayraralarla sözünü 
açmıı, balkona çıkıp etrafına ba· 
kınca, evin önünde ritgide büyii 
yen müthlı bir kalabahk rörmOş· 

tü. 
Oaiversite isyan halindeydi. 

« kahrolsoul • sesleri ortalığı çın 

çıo öttürüyor, balkona do(ru ıı· 

kılan yumruklar, diş rıcırtıları ara 
ııoda, tebditklr aallanıyorda. 

ıs 
ıs 

Ahmet Yılmaz 
Kemal Çelikkol 
Karakuyamcolar köyü 
namına 

Kemal ileri 
Yolreçen köyü na· 
mı na 

12 SO Kara ÖmerU köyü 

10 

10 
10 
10 
10 

namına 

Yaıaf Ôzkor 

Sadık Taşkıran 
Bekir Satar 
Niyazi Ba(day 
Sellm Çelik. ve Masa 
Günaydın 

Salih Herkeci, Dar1nn Şaş
maz, Menekıe Kaşı Muhtarı, Ali 

Çetinkara, Ahmet Açar, Oıman 
Uyanık, Yunaı Ulasoila beşer 
lira ... 

Umami yekGn 48911 lira 30 
kuruştur. 

Örft idare komutanlll• 
Ankara - Müohal bulanan 

Örfi idare komotanlıiıoa General 
Sabit Noyon tayin edilmiştir. Milli 
Müdafaa Vekaleti müsteşarı Gooe· 
ral Sedad, faal vazifeye alanmış, 
ouaa yerine de Korreoeral Galib 
Deniz tayin olıınmuıtor. 

lı:mlrde bUyUk bir yangın 
lzmir - Bu rece aaat 24 

ten ıoora lzmirin Kemeralh cad· 
desinde bir yanrıo çıkmıı ve eı· 

mekte olan 1ert rüırirın teıirile 
ate.t tilratle feDİflemiştir. Y aorın 
itfaiyeye reç haber verildi(i için 
tehlikeli bir ıekil almııtır. Ateşin 

- Bu ş•yialar, maalesef, iki aydanberi, daba dojruıu pamuğa ni· 
mi fiat tesbit edildiği güodenberi devam ~tmekte ve ilgili yurddaşları
mızı tereddüde düşürmektedir. Keyfiyeti, zamanmda, yültsok makamata 
bildirdim ve lbımreleo cevap emlrlerini de aldım. Bunlara yuf anarak en 
kesin bir dillo ıöylüyoram ki hilkQmetce bu yıl rekoltesi içio tesbit edi· 
len pamuk fiyatları ne eksiltilecek, ne de çoialtılacaktır. 

Fiyatlar kat'idir, eabittir ve relecek rokolte başına kadar bir eao• 
tim dahi derişiklik röstermiyecektir. 

Matavusıt bir k111m yurddaşlarımmo aksi umutlara kapılarak ve 
ltiıabi ir ne mak1adla konuşan bir kaç ldtinio ıözlerine ioı:narak mal sat
makta müıtagni davranmaları, ileıide, normal pamuk alım satımına sekte 
varabilir. 

Bu ıoouçtan o ticaret şubesinin zararlı çıkma11 pek tabiidir. Bina· 
eoaleyh pamakla ilgıH her sınıf ticaret erbabının lüza rıuıuı: ve batti za. 
rarlı dütünceleri bir tarafa bırakarak HükQme tce teıbit edilmiş fiatlar 
haddi dahilinde normal alım satıma devam etmele-ri, arzuya çok şaya~. 
dır. Fiatını ve dej'erini bolmıış bir malın, fıat yükıeleceii omadayla, 
ıpeküle edilmesi boşlar, zararlıdır; sahibine boıuoa para bai'lamaktao 
veya zararına faiz ödemekten ba,ka hiç b;r şey temin edemez. 

Z tooedilmesin ki ileride «ben bu m ılı şo kadardan aldım; ba kadar 
ay depo kirası, faiz ödedim; ılındi mıliyeti şudur • denilmekle birinci 
k!evlaod 70, birinci yerli 58 b.ıçok esasları Jej'ışecektir; bayır, böyle 
bir şey olmıyacaktır. 

Sıyın razeteniz delil~tilo ilgili yurd.iaşlara karşı yaptırım şn açık 
b"yanattao ıoora, eğer var idisi yaolıf düşiinenler, kaneatlarını tasbıh 
ederler sanırım. Tekrar ediyorum: Fıatlar aıli df'ği~miyccektir ... 

300 ton oktan büyük 
gemiler Karadenize çıkamayacak 

Ankara, 4 ( Hususi muhabi- ve ıairo gibi basit işlerle meşrul 

rimizden) - Münakalat Vekaleti olacakları düşünlllrnüı, bunların 
yeni icap ve zaruretlere röre do. ıeyahatları ıerbest bmıkılmııtır. 
oiz nakliyatını alikalaodıran bazı Diğer tarafta,,, armaıörler bir. 
kararlar almaktadır. Bu arada lii'inio müracaııtı Ozerioe, bu ribi 

O ,.nnltü patırdı, ba kadar 
la kaldı. Münib , bir 

müddet için Lola'yı uoatmaş, Kra
lın sevda macera1ile meıl'ul ol· 
maz ribi rörüomüıtü. Fakat, rü
aün birinde, rene üniversitelilerin 
Lola Ml)nteı aleyhindeki ayaklan. 
maları, üniveraitenio Kral tarafın. 
dan bir aeoe müddetle kapatılma 
11 neticesini verince, iş çok tebli• 
keli bir hal aldı. Bu defa, lıpan 
yol dansözüoün memleketten tar 
dı icap edıyorda. Kral, ne nazırla· 
r101, nt'I müıavirlerioi, oe bükQmet 
erkioıoı dinliyor, bir tek ıözü di. 
lioe virdetıniş, •Lola 'ya tacımı feda 
ederimi• den başka bir ıey ıöyle 
miyordu. Nıbayet, belki, Lola'nın 
cuoılujaoa İ•pat eden bir takım 
veaaikin kendisine röıterilaeai Ü· 

zerine, belki de, memlekette ritri 
ba mallaUede, E.vliyeaade otelinin 300 tonluktan fazla ıremllerio Ka. 
arka 'arabada "-l-a M.w- t.a~·- ,_ radoahı:;do ao711ha\ ot m ol• r i 

soyabata çıkacak vapur tayfalarının 
bayatlarmın •iırorta ettlrilmesinio 
bir mecburiyet hılioe retirilmesi 
etrdfında ba~ı tetkikler yapılmakta 
olduin bildirilmektedir. 

de büyüyen aleyhtarlıfıa tahtı ve 
tacile beraber hayatına da mal ol· 
nıası ihtimalini diişGoerek, Kooteı 

çddıfı ıaonolana or. meo edilmektedir. Bu tonajdan 

Atq derbıl lmmeo ılışab olaa aşarı bulunan remilerin balıkçılak 
Evliyezade otelhe ıirafet etıniş 

de Landfeld'in badad harici çıka· 
rılma11 emrini, elleri titriyerek im· 
salada. 

Y inal dakika sonra, ıtlvarİ· 
lerln mabafazaaı altında 

kapalı bir lando, bir taı yajmara 
ve küfür ve hakaret Hianatı al
tında, dörtnala Lola Montea'i ıe
birden dı~arı çıkarıyordu. Araba 
daha rözdeo kaybolmadan, kona . 
iıo Önünde biriken kalabalık içeri 
hücum etmiı, ra1rele, ne balday · 
sa kırıp dökmeie başlamıftı. 

Beyaz ıaçlı, iriyarı bir ihtiyar 
ıapıarı beozile, ba inaafaız ve lü · 
zumıaz tahribatı 1tyredi1orda. O-

ve ba otelde balaoanlar büyük bir 
tehlike atlatmqlardır, Her oe ka · 
dar mGf terilerden bir çoja kendi
lerini recelik kıyafetlerile ıokaiı 
atmıılarH da içeriden çıkamayarak 
yanan olap olmadıiı heaüz belli 
dejildir. Yanan yerler şunlardır: 

Otelle beraber otelia altındaki Ali 
Cavidia pastan6ai, Mehmed Zekinin 
mataza111 Kriıtal-Nermio, Kristal 
ve tohafiye maiuası, piyaoro ba 
yii Ali zekinin ve bir berberin dük 
kaolarile ateşin çıktıi• tahmin olu · 
nan fırın, bundan başka dijer ba· 
zı dültkiolar da kısmen ateşten 
mutazarrır olmoılardır. 

nu orada rörüp, Kral olduiuna halinin peıindeo o da çıktı. · Sara· 
aahyaolar, kendisine hakaret bile yına reldi, odaıllla kapandı. Bir 
eımiyorlardı. Varlıjıle yokluia ar· hatıradan ibaret kalan Lola'11 için · 
tık müsavi idi. son bir beyit daha yudu 

Konakta karıp dökecek 91ya Beni cennetimden niçin attın•z? 

Çocuk dU•Urme mev
zulu, taydah bir 

konfera• 
Yardım ıevenler cemiyeti A . 

dana merke:ıi tarafmdan yarın 
Halk.evimizde bir koof eraoı veri. 
lecektir. Ba konferansın mavzau 
c Doğam bldi1eleri, düşükler, dü· 
şürmeler» teşkil etmektedir. Bıl 
ha11a buıilnün ve yarının anneleri 
içia çok faydalı ve Cumhuriyet 
bükQınetimizin nüfus siyasetiyle 
yakından alakalı bulunan bo kon· 
feraoıı genç kızlaramııa tavsiye 
ederiz. 

Bir vatanda91mızın 
iyilik severllğl 

Tüccar B. Melımet Sabuncu 
tarafıodan Cumhuriyet ilkokulunda. 
ki yoltıul 10 çocuia elbise, ayak. 
kabı ve pamukla verilmi1tir. 

Kızalayın balosu 
Adaoa Kurtulu1 bayramına te

sadüf eden 5 ikinci kloao akşamı 
Kızılay tarafmdan balo verileceii· 
oi yazmıştık. Balo hazırhklarıoa 
baılanmıı, b r faal satı1 heyeti ae· 
çilmiştir. 

Atıcıhk, avcıhk ve 
okculuk ajanhğı 

Devlet demiryolları 6 ıocı it· 
letme aıbhat haı müfettişi doktor 
B. N hıt Sezai Güran Beden ter· 
biyesi bölre atıcılık, avcılık ve 
okculuk aj ımlıiına tayin edilmiştir. 

Mesut bir doğum 
Adananın tanınmış terzilerin· 

den Bay Fikret Aydıo'ıo dün bir 
erkek çocoiu dünyaya ~elmiştir. 
Anne ve baba&lDı tebrik eder, 
yavruya nzan ömürler dileriz. 

profesörlüiü altaya, 90 liralık 16 
profesörlük 11 e indirilmiş, baoa 

mukabil 100 liralık 5 profesörlük 
10 a çıkarılmıştar. 

Layiha bütçe ve maarif eocü
meolerince kabul edildifioden bu 

günlerde Mecliı amumi heyetine 
sevk.edilecektir. 

• Milli korunma kaouoanon 
ihtikar yapanlara verilecek ceza. 
lar kısm1 daha fazla aiırlaştırıl· 
mıştar. 

Selihiyetli kimselerin bildirdl· 
jioe nazaran, llyiba pek yakında 

Meclis umumi heyetine aevkedile-
. cek. müstaceliyet kararile müza. 

keresine başlanacaktır. Mecliı ma
hafilinde bu liyibaya ıoo derece· 
de ehemmiyet verilmektedir. 

Liyihaoın umumi heyetçe mü· 
zakereleri ııralarnıda şiddetli mü• 

oakaşalar cer~yao edeceii şimdi· 
den anlaşılmaktadır. Bazı mebuslar 
ibtikir yapılDların ölüm ceza11na 

bile çsrptarılmasına tarafta~dırlar. 

Yerli malı ve 
tasarruf haftası 
Dün şehrimizde bir 

toplantı ve program 

tesbit edildi. 
Yerli Malı ve taprraf haftası 

bu ayıo on ikisinde başlayacakhr. 

Ba müoaaebetle dün Halk Parti• 
ainde Ticaret liaeıi mildiirü ve 
Ulusal ekonomi ve artırma karaaa 

bafkaoı B. Nadir Aratın baıkaa· 
hiınd• Villyet, Halk Partiıi reiıf, 

M.tbuat, Halkevl, Ticaretodası, Be· 
lediye vo Bankalardan birer mü• 
moHilio ve Tüccarlarımızın ifti
rakiyle umumi bir toplantı yapıl· 
mııtır. 

Toplantıda aşağıdaki kararlar 
verilmiştirı 

1 - UJuul ekonomi ve artırma 

baftasıom devamı müddetince kon• 
f eraoılar verilecek ve razeteler 
vasıtasiyle n~şriyatbı bulıınalacak· 
tır. 

2 - Vitrin müsabakaları ter
tip edilecek ve okullarda yazı 
müaabakaları yapılacaktır, 

3 - 14/ 12/941 pazar filnü 
bir tören yapılacak ve büyükleri
mize aayğı telgrafları çekilecektir. 

kalmayınca, birer birer daiılan a• Tükenen ömrüme zehir kattınız! 

··========~=========================================================• 
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Bu işlerin muotar.am ıurette 

yapılması i4'io komiteler seçilmitşir. 
H•ftanıo her aenekioden daha 
canh olma11na çalışılacaktır. 

Ba sözleri söyledikten l&ora müfctlİf 
muzafferane bir tavırla ıüktlt etti. Sonra 
hepimize birden : 

- Siz bu basasta ne diişünilyorao· 
naz • Baylar ? diye ıordu. 

- Mesele çolt ıade, hem de ioıaoı 
hayrette bırakacak derecede ıade rörii· 
ait.yor ... Şa Birr• veya Graot çok kaba, 
cahil bir adam olacak, öyle deiil mi? 

- A... Evet 1 ZeUıı kıt oldaja 
mabakhk.. Bir iı:in ne oldajıına bilmiye-
cek kadar cahil bir inıan... · 

- Mobakkak polis kitaplan da oka· 
mayor. Sizi tebrik ederim. Bay mllfett~ ... 
Acaba ıa cinayet mahalline bir röz at· 
maau:ı kabil mi ? 

- Sizi bizzat rötüreyha. O izlerı ıi 
zio de rörmeoizi isterim. 

- Hakikaten onları ıörmek iyi ola· 
cak... Çok eotereaan ... Çok kurnazca "-· 
reket edilmfı... Hepimiz yola dtbllldak. 

Ben müfettiıi lorletle beraber bvakaralt 
arkada yürüyen Paaro'aao yanına ıo· 
kaldam ı 

- Siz ne dfl1\la6yor1aoaz, azizim ? 
Vaham ubiri ıörGo&fG arkumdı bir 
şeyler seziyor maıaoaz ? 

- Meaele burada ya doıtam ! V al· 
ley mek.tubanda apaçık olarak Dörtlerden 
babıediyorda. O izter ilıtünde bulaadak· 
larmı yazıyorda. Biz de " onlu " ıa ço. 
c:aklara 1D.btH Wr kor kalak. .ı..cıjıaı 

bUiyoruz. Fakat 'ıa:i:°' şo Grant'ın cioaye· dakıltaya kadar relirim ... Hs a t lama rol- Çin heykellerini almak için mi?.. Yoksa 

f • r Acaba bu mi4ken İırte ıizo Graot'ın bir ayak kabısı. keodiıioi eleverecek bir delili ortadao tin aili olduiuoa gösterıyo • ll . 1 y 

cicayeti neden yaptı ? Hoyko e:,1 ;~ eg~: Bu ı11retlo ayak izlerHe karşılaştırabilirsi · kaldırmak için mi ? 
çirmek için mi ? yoksa o da ort niz. Biz salona rirerkeo müfettiş yaoımı:ı- - Acaba ibtiyım ikinci defa döoüfÜ· 
lerio bir lleti mi ? Ba şıkkın aklıma da· dan ayrıldı. logles bir ınaıanıo üstıınde nde mi öldQrrl il dersiniz ? 
ha çok yatbiını itiraf ederim. O heykel· duran bazı Çin e~yasınıo y•oına yaklaşa · - Yok canım ... lyi baksanıza Hastio· 
ler ne kadar kıymetli ıeyler olarsa olsao rak merakla tetkike koyoldo. Puaro'nun rs 1 Kanlı izlerden mutfaja müteveccih 
o yapıda bir adamın .•• Oolara sahip ol· hareketleri 000 aliudar etmiyor ribi olanlar akıi iatikaııHtte giden ayakizlerile 
mak için bir cinayet ifliyecek derecede k 8 1 'k ı b' b kar•ılqıyor ... Acaba neden reri döomGt? rörünüyordu Küçü e çı a ınıo ıç ir y 

ileri fidecefini ummayorıım- hareketini gözden kaçırmayordum. Döıo· Heyegller mi akllDa relmiş ? .. Fakat ban· 
Müfettif bir noktaya dikkat etmiyor; lar maoa11z şeyler ... Gülünç şeyler banlar ... 

B'ırr• pekill, böy'- lu-.... ınıaz bir cinayet me koya yeşil bir muşamba ile kapaomıı· E 
acıı ..... - vet hakikaten kendisini aanki ele 

l·ııemeden 0 beyLelleri çalıp lcaçııbilirdi... tı. Ayak i:ıleri aşikir bir şekilde ıörünil· • 
.. S 1 f d it' k.a d vermek için yapılmışa benziyor l Dottamaz Midovı'uo zeki hücrelerini ça· yordu... 8 onan öte tara 10 a 1 pı an 

kn '- b. tf • · ·11 ordu Mıüf aktan - Df'iil mi ya ? Size dedim ya, llftırmaml4ı oldur· andan ıüplıe ediyorum uçü.. ır ma aga rırı y . 
... ı. _,_ b" •-·1 •· rö ü ü d Hutir.gs ..• Bu çok ıaursazca yapılmıı bir Ayak izlerini öl"-mOı fakat zekilıoı bir da ıı.üçu.. ır -.ı er ıı..apm r 0 yor o. 

"' R b G t' ttır· ı od k •ey~. Bonim fikir büceyrelerim buna bir intizam dairesinde ve aıantaki bir tekilde > ert rau ıo ya anın apı · "' 
lfletmemif... ıile hızmetçiler taraf ıoa açılan kapı da o türlü kabul etmiyor... Şimdi yatak oda11· 

aralıkta bulııoayordu. Zeaıini inceledikten na rirelim ... Evet benim de burnuma hafif 
- W üncü lcısıırı - ıonra P\laro alçak ıesle kendi kendine bir kan kokuıu reldi ... l~te bir de kan hl 

B/R KOYUN BUDUNUN muhakeme yürütmei'e başladı : Maktülün etrafında yalnız Grant'ın ayak 
B H E M N I Y E T I - Oıası, maktuliln yerde yattıiı izleri farkediliyor •• Evde bulanan yerine 
Müfettif cebinden bir anahtar çıkar• yerdir ... Şııolar da kan lekeleri... Terlık adam ... Robert Grant... Evet muhakak 

dı Y~ Grınit villi11oın klpısıoı açtı. O- izleri ile kocaman p ıpuç izleri birbirine öyle olacak ... 

rUn lııvı karık olduiu haJdo herhanri karışmış ... Soora Mutfaia giden ayak iz· _ Ya kadın ? Graot ıüt almaia 
bir iz bırakmamak için iıkarpiolerimizi iyi· leri ... Katil muhakkak o taraftan relmiş... rittikten ıoora evde yalnız kalmış detti 
ce ıllktikten ıoara içeriye ıirdik. Sonra da İLan lekeleri üstüne batmış... miydi ? Cinayeti işledikten sonra çıkıp 

Karulıkta bir kadın belirdi ve mü· izleri rörmüyor musunuz ? Mutfakta tot• ritmiı olamaz mıydı ? Ejer cinayetten 
fettişle bir ıeyler kODatta. Biraz ıoora kike dei'er biç Hr şey olQ)aH gerek... evvel sok.ata çıkmamışsa ayak izleri bırak 
Midovı bize döndü : Kasabanın bemeo yarm oraya rirmi•- mamHı tabii bir şeydir. 

- lıtediiiniz ıibi etrafı arqtırıp in- Sonra Grant odaıına gitmif ... Hayır .. Ev· 
celiyebWrlinia MityG Paaro M• Mf oıa veli ,tekrar ciDayet maballbı. döosallı- . -0.....ı ..,._ 
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Dilimizi Benim- ı 
semege Doğru 
Yazan 
ULUNAY 

Memlekette dilimizi benimıemeye doğru belirtili bir 
akıt var. Eli kalem totaolar bu istelderini tam. :r~r~· 
çe ıödcri kullanmak suretilo ortaya attıkça dalımızın 
l'Üzelliii hor c l'Ün biraz daha aolaııhyor. 

Zavallı öz Türkçe! Oonn adoleli, kuvvetli varhğıDI ioceleştirmek içi~ 
üzerine ıerilen yabancı kelimelerin ipek örtüleri altında o .balo remış 
ki, bugün bor duyguyu, her dütünceyi anlatacak kadar ze.n~ın ~l~as~a 
raimen biz Türkleri aaoki aykırı bir dilde kelime arar l'ıbı duıuodur · 
ınere mecbur ediyor. _ . 

Vak.tile münşi reçioeo bilgiçlerhniz yazdıkları cumlelerı. ıüslo~e~ 
için oaııl yabancı dillerden kullanılmamış ~elime arıyorlarsa bız~~ ş~mdı 
sarmatık otu gibi dılimiıe sarılan bu kelımelerdcm kurtulmak ıçın oyle 

çabalıyoruz. 
Bu a-ayretteo kutla bir ıonuç elde edeceğimize inanıyorum. 
Bir nişana do;ru atılan taş evveli orayı vurmazsa elbette yanına 

düşer ve ltöylelikle sonunda niıaorlhı batur. 
Dilimizo sahip olmakta hoyratça davranmamalı. Kelime aydurmamah, 

kulağa boş relmek, dütiinceyi tam karşılığiyle ifade etmek tarafını dai. 
ma röz önünde balondarmalı. karııhldarı eşclenememiı, bulanamamıı diye 
kelime oydurmak doğru deiildir. 

Tam Türkçeıi bulununcaya kadar eski kelimeleri yine kullanabiliriz. 
Zamanla onlar kendilikleriodon yerlerini mal sahibine bırakırlar. 

Geniş diye dilimizi ıüslediii klarınıo bataklara aaplaoıp kalaca· 
miz hikim IOiatlar uoıldıiı kadar tından bahsedildi. 
etraflı deiildir; onlar reçmi4 va Buıün ıimal Afrikaaındaki cep 
kalardao bahseden ctarib» le ıe· be 150·200 kilometredir. 750 bin 
neleri, ayları rünleri belirten «ta kişiyle bir kaç tümenlik mihver 
rib» i bile bize ayrı kelime olarak kuvveti üıtüoe yürüdüğü söylenen 
verememişlerdir. lnrıliz ordusu, on beı &'Ünde 100 

Halbulı.i dilimizde her "manayı kilometre kadar ilerleyebildi ve 
anlatacak kolimilerin vıırlıiına be· sınırdaki Sollum ve Bardiya ıebir· 
oiıa kanaatim var. Onlano yavaı lerini alamadığı ribi Tobroiu da 
yavq belirmeleri recikmiyocek • kuıatma çenberinden kurtaramadı. 
tir • Bana rarmen, bir, ıarlt Cf'p 

Yalnız bir düşüncemin tam kar· besinde Alman taarruzu için tÖf 

ııhiı olan Türkçe kelimeleri bü • leneoleri Şimal Afrikasındalı.i lorı 
yük bir kıskançlıkla korumalıyız. li:.ı: taarruzu için tekrarlamıyacııtı z, 
Meseli: Vur,.un ribi bir , kelime Bugün Alman orduları Moskova • 
dururken onun yerine «ihtikar• do· oın kapılarındadır. Şehrin kurtula· 
mek dil bakımıodao boş rörülür caiını hiç , kimse iddia edemez. 
bir ı•y deiildir. Bu ıuçu iıleyene Bir zamanlar alınmadıiı ve ah · 
verilen «muhtekir» kelimesi « vur- namıyacaiı ıöyleoen Kiyef ve Ode 
runca»nun yerini tutar mı? 1a ıohirlori &'ibi Kırım da 1 mibve· 

lhtiklrda bu bırıızca «kir» ı rio istilası altındadır. Sivastopol 
meşru röıtermek ister gibi bir lif da belki IOn fÜDlerioi yaşıyor, 
hiyleıl ıeziliyor. «Muhtellİr• de 11i · Demek bir taarruzun ilk gün· 
ze mırıldanarak ıllrünen bir «tekir leriade verilen acele bOkDmler, 
kedi• yaltakhbiı var. Halbuki cvor· böyle 1alr.at olabilirmif. • • 

d 'ld" . ? s· . can eviniz· Ruıyada Almanların Oi'radırı run• enı ı mı ızı 1 Af . ._ d 
d b. b k t anlatılıyor mukavemetin Şiaıa r1&.a1tn a 

en vuran ır are e ' - J ·1· 
d d f k JAa• kat kat fu(asını fOren Og'I iZ ta' 

«vurruncu• a ana a anızı • d . d"d b' k 
malamak iatiyen bir talancı manası arruzu için e flm 1 en ır a a

1
· 

b •- d' · - t · met hükmüne varmak doiru o • emen &.eD iDi (Ol erıyor. l b 
- A • l maL Ba taarruzun reç de o sa a• 

Boy le herrün ahenrıylo, an at - . • . . b 1 • b' 
t i 

._ •-ı .1 d'I' · ı ıarılabılecerım ka o etmemıze aç 
ı ı .. es .. n mana ı tı ı ımıze yer e . 

L ı· l · · tl '- laya· bir minı yok. Fak.at aynı mantık ten &.e ıme erı mmno e &.arıı . . 
caiımıza onlara haklarını verme· hay11yetıle, ba taarruz başlar baş· 
mekte inat etmek doiru dejildir. lamaı, lorilizlerin bir sıçrayışta 
Bazı razeteler böyle kollanılmall Trablusgarba varacaklarmı ve ltal· 
maaen bir vazife şeklini alan ke· yayı bir üfürüşte havaya açaracak· 
llmelere dirsek çevirirken bir di· tarını iddia etmiı olanların da ne 

i . . d k l. l . n kadar aldandıklanoa bakarak, ne· 
erıaın uy arma e ıme erıno ı • l h. 

t la · l M ll d- ticenin mutlaka bir taraf o ıne ao r verıyor ar. ese un i'a · . . . _ 
Z t l d b. · d · '- ·1· • 't taçlanacaıını kestırıp atmak mum· e e er en arın e çıçe .. çı ıre aı _ •. 
bir ya:ı:ı rördüm; muharrir ıöyle k.un derıl. T L 

aöylilyorı Hakikat şu: aarruz ve ma .. a· 

cA ... rupalılar laleye (tülip) der- vemet berdevam. 
l [Ta1Ylriefklr'daa) 
er ki, bu ismin aslı da Türkçedir: • 

(Tülbent lale) den bozmadır.» 
Biraz ilmi araştırma yapanlar U Sa tJIMJŞ " 

pek füzel bilirler ki, (Tülip) latin· 
Ct ( Tülipa ) dao relir. Hatta bü· 
Yiilt coirafyacı Straboo, kitabında: 
«Kilikyada (Tülipa) ya raırelditin· 
den bahseder.» 

Zaten bu ribi bahisleri rah· 
illetli ziraatçi C:evat Rüştü eski 
iti clitdam» da neşrettiii makale· 
lorle azan uzadıya anlatmıştı. (Tü· 
lip) nerede? (Tülbent ille) nerede? 

Böyle akla ya km olmayan «ke
lime k&kleri) icat edilecejiııe öz 
TQrkçe laratlarımız var; elimiz 

dejdikçe onları kullanalım. Daha 
iyi olmaz mı? 

(Tu'daa] 

• Acele etmiyelim 

YAZAN 
PEYAMi 
SAFA 

Burün şimal Af· 
rika11nda lnri· 
liz taarrazunun 
on beşinci fÜ· 
an. Savaı hali 

Sidi Rıza çevresindedir. Sollom ve 
Bardiya ribi llntrın üıtilndoki ıe· 
birler bile Mihverin elinden alın· 
.. adı. 

Raıyaya taarruz eden Alman 
ordaıu. 2400 kilometrelik bir cop· 
he llıtünde vo ilk on beş ründe 
600 kilometre ilerloyerek Breat 
L~t~vık,Lemberr, Biyalistok, Minsk ... 
rtbı bilyilk şehirleri almışlardı. Bu 
na • raımen Sovyetlerin «şerefli ve 
Ylkaeb ınakavemetindeo, battl Al· 
aa.o taarra:ıonan çıkmaaa firdiifn· 
dea bele klf butarırR Alman taa· 

YAZAN Vaktile Fransız 

l'azeteleri ve Me· 
8. FELEM b'nılar1 birbirle · 

rioo rabat rabat k üfOr ettikleri 
devirde en çok kullandıkları -
ıatılmış - ıözü idi. O zaman Ven 
do diye birbirine baiırmak, merha· 
ba demek kadar kolaylaştıiı için 
tesiri de ualmışh. 

Bu ıövüşmeler sırasında aai 
ve solun birbiri aleyhine neşrettiii 
vHika ve verdiji malQmat arallD• 
da ber iki tarafın da yalan söyle· 
moditi kanaatini do(aracak kadar 
kuvvetli olanlara da vardı. 

Birine doirudan do;ruya « aa· 
tılmıp diyomiyenler de onun reı· 
mini yapıp roıim levha11oa « sa
tılmıı » etiketi koyar ve bu yolda 
yererdi. Doiruıuoa ist~raeniz b~ 
satılmışların içinde metelik etmı· 
yenleri de pek çoktu 1 

Şükür ki bizde « aatılmı ı • 
ıözü frenriıtandaki yerde kullanıl· 
maz. Orada hakaret olan bu ıöı 
bazı köylerimizde erkek adı diye 
kullanılır zararsız bir liftır. Zaten 
ben bütün banlardaıı ıekvacı de· 

iilim 1 b' • t 1 d f r11nkler biri ınoe il 1 mıı 0 • 

ıinler karikatürcüler falanın reı
minin• altına aatılmı~ etiketi reımet 
ıinler ve köylüler çocuklarına sa 
tılmıı adını koyıunlıar ... Lildo dük· 
kaocılarımız vitrindeki •atılmamıf 
mallar üzerine aatılmıı yaftaıı koy. 
maıınlar. 

Konuyor mu? 
E.et f lıl• cliim tUribiae bı-

BUGON 

~ _, .. . 

, HARİCi HABERLER 

Bir ifşa! 
Llbya'da son ha
reket lnglltere için 
fellketll oldul 

Loodra 4 (a. a.) - Libva 
muharebesi bakk10da ifıaatta bu. 
luoan gazeteler, düşman tarafın· 
dan ele reçirilen mevzilerin &'eri 
alınması için lorilizlerin büyük 
rayretlerde bulunacatını yazıyor. 

Taymis'in aıkeri muharriri şöyle 
diyor: 

« Pazartesi i'Üoü yapılan hare· 
kit bizim için felaketli olmuıtar. 
Fakat makabil bir harekette bu 
lunmak oiyetindoyiı. Bu ıafba 

azmimizin yeniden kuvvetleodlril
mesıoı gerekleıtiriyor. Vaziyet 
işte böyle mütalaa edilmelidir » 

Japon mümessille
rine verilen Amerikan 

muhtırası 
Vaıiortoo: 4 (a.a) - Kordel 

Hal, Japon müme11illerine verdiii 
muhtıranın mahiyetini ıöyle anlat. 

mııtm 
cGl!'çen ilkbaharda Jıpon mu. 

rabbulariyle y11ptıfım rörüımo· 
lerde bir eıaı bulanamadı. Bu esas 
şu iki siyasetten biridir: 

l.tili edilen memleketlerin bo 
yandaruk altında kalma11, yahut 
milletler araSt meselelerin adalet 
ıiyaseti ve barışc1 müzakerelerle 
halledilmesi. 

Aylarca ıOreo görüşmeler de 
yalnız meael,.nin bir k11mı ileri 
ıürülaıüıtür. Bundan dolayı işi tam 
iaceliyorelc birleşik devletlerin ka. 
bal edebileceii ıekli yazı ile 
anlattım.» 

Viıi: 4 (a.a) - Fraoıız Hiodi
çloiıiodeki Japon kıt'alannın ıayı11 
Fran11z · Japon anlaımaıiyle tayin 
edilen mikdarı l'e~memiştir. Franııı 
bülıQmeti Japon • Fran'lz anlaıma· 
ıındaki rörüşüoü dejiştirmemiıtir. 

cet yok l Bir takım düi.kinlar, 
mallarını tatmamak istedikleri ıa· 
•an Gzerleriae ( ıatılauı ) diye eti 
ket koyayorlar. Si• obaais da bir 
dOldilodan meHll bir kamaı ita 
poou alıanız : 

- Kalıın da mostrada teıbir 
et l diye bırakır m11101:ı ? 

Bu bir 1 Banan öoilne reçme· 
li. Yoksa ihtiltlra doiru rider. 

lkinciıi : 
,... Bazı kunduracılar, buır kun· 
dura fiatlarının azamiıioden fazla· 
ya mal satmak. ve etiket.iz mal 
ıatmalc için, üzerlcırioe « 11marla 
ma » yazıyorlar. Çünkü 11mariam• 
kundoralara fiat konmuyor. 

Likin kimse de : 
- Ayol, yirmi rilodür ıa kun· 

darama üzerinde « ısmarlama :ıt 
yazıh t Bunun sahibi relip almıyor 
mu ? diye ıormuyor. 

Çiftine 25 - 30 lira vermiş 
olan bir milfteri ayaiına a-öro yap· 
brdıiı kunduraları hele bu sırada 
dilkkincıya : 

- Bir ay kadar vitrine koy 
da herkes imreoıin 1 diye bırakır 
mı ? 

Ben bütün bu « satılmış :ıt 
ve c ıımarlama » yaftalarını yat· 
muyorom. Ukin yatmayorum da 
ne oluyor ? işler çatır çatır yüril· 
yor. Ben de kendi kendime : 

- Ben yutmam ! diyoruııı· 
Fayda11 ? 

Fa1a fiso! 
(Cumburlyet'tea) 

furkiyeye 
gelen 
RUS 

gemileri 
Sovyet donanma
sının himaye et· 
tiği vapurlar 25 
bin ton petrol ge
tirdiler 

Moıkova 4 ( a.a. ) - Lond 
radan Tas ajansına bildirilıyor: 

Boiaziçi açıklarına kadar Sov· 
yet harp gemileri refakatinde Is· 
tanbala 3 Sovyet sarnıç vapura 
reldiii zaman evveli bunların Al
lllanların elinden kaçm11 olduğu 

sanıldı. Fakat vapurların, Türkiye. 
ye o kadar ihtiyacı olan 25 bin 
ton petrol vermek maksadile ken· 
dilikleriııden relmiı oldatu aola
fılıoca Türkler Sovyetler birliil 
için bu d~rece fÜÇ ıartlar içinde 
yapılan rüzel hareketten dolayı 

bir ıorette mlltebuıit olmuılar
deriodır. 

Moskovaya 
taarruz 

hızlandırılacak 
Almanlar Mosko
vada bir netice 
alabllmek için dl
l•r cephelerde 
tedaklrhk rapı· 
rorlar 

Kaibiıef 4 ( a. a.) - Taran. 
rol''un Almanlar tarafından boşal
tıldıjı öirenilmiıtir. Şimdi Sovyet 
kıtaları bu şehre 8 kilometre me
safededir. Almanlar Mariyopol'e 
dojru çekili1orlar. 

Loodara 4 ( a. a. ) - Alman· 

l lar Moskonda bir netice alabil· 
QIM için diğer cephelerde led · 
klrlJldar yapıyorlar. Mo•lı:oYanıa 
dO.m..ı bDyUk t-ir yapacak ve 
belkJde Japonyayı harekete l'eti-
recektir. , 

Moskova taarruzunun yeniden 
hızlaoma11 bekleniyor. 

Moıkova 4 ( a. a. ) _ Dün 
aqamki Sovyet tebliii : 

Kıtalarıauz bütQa cephelerde 
çarpıımışlardır. 2 lıkUounda 5S 
Alman tayyareıi düıürülmüştür. 17 
Sovyet tayyaroıi kayıptır. 

Hava kuvvetlerimiz 154 Alman 
tank~ 1129 kamyon, 50 top, 254 
yüklu val'on tahrip etmiştir. Bir 
çok d~şman piyadesi yok edilmif 
"~ darıtıl•nştır, Batı cephesinin 
bır keıiminde 9 tank 3 znbh oto
mobil ve bir çok Alman aıkeri 
yok edilmiştir. 

Leniorrad keıimiode 20 top 
27 makineli tüfek, bir çok ıilih 
tahrip edilmiıtir. Cenup cepheıin· 
do bir &'Ünde 28 tank, 41 kam· 
yon, 21 top, 14 makineli tflfek, 
400 taok karıı koyma mayni ve 
baıka ıiliblar elimize geçmiştir. 

Stalln, Kremlln'de 
Slkor•kl ile görUttU 

Moıkova 4 ( a, a. ) - Stalin 
dlln akıam Kremlinde Polonya 
baıvekill ve bqk.amandanı reae· 
ral Sikoraki'yi kabol etmiıtir. Gö
rilşmede Ruıyadaki Polonya ordll 
ıu kamandaoıda balunmaştar. 

Di 
Sidney kruvazörü 

Aiaos telrraflarımız araıında o· 
kuduiunuz gibi, Avustralya donan 
masına mensup Sidney hafif krova. 
zörü Avuıtralya açıklarmda 9400 
tonluk bir Alman korsan remiıi 
ile topçu düelloıaoa ririşerek bu 
g-emiyi batırmış ve keodisi de al
dıiı lıabetler neticesinde batmıştır. 
Bu ıilihh alman ticaret remiıi 
Steiermarlc: isimli idi; fakat «41 nu· 
maralı korsan,, parolası ile anılmak 
ta idi ve Kormoran adı ile Pa1ifik 
te dolaşıyordu. lol'iliıler de bu 
remiyi takibe devam etmekte idi· 
ler. 

Mürettebatı 42 ıubay ve 603 
er Jea mürekkep olan Sidney hafif 
kruvazörü, 1934 aeneıinde yapıl· 
mışb vo 6800 tonluktu. 

Eıaa ıilihları ıunlardı; 8 tane 
15 aaotimetrelik, 8 taoo 10,2 uo • 
timetrelik top ve l'ene -8 tane tor 
pil kovanı. 

Ayrıca keşif ve topçu a-lizet· 
lemeıi için iki tayyaresi bulaoayor
da. Sürati de 32 mildi. 

Al10an haberlerden anlqıldı· 

iına l'Öre Sidney, Alman korsan 
femiıinİ top at8'iDe tutmuş, remi• 
de buna torpil atmakla karşılık 
vermiıti. 

Mürettebattan kimsenin kurtula 
madıiı ıöylendliine röre bu tor• 
pil tam isabetle kruvazörü batır· 
mış olacakhr. 

Avustralya Doralnyona filoJU• 
na moa1ap olan Sıduey kruvazörü 
aynı adı taııyan ikinci cemidir. 
G"çen bilyiUc harbe iftirak etmiş 
olan birinci Sidney de, ikincisi ri · 
bi meıbardor; çOnkü Almanların 
Emden kruvazöriloQ Kolto adaları 
civarında yakalayarak batırmak gi 
bi bir mavaffakiyet kazanmaıtı. 

Şimdi battıiı haber verilen 
Sidnoy de, ltalya harbe rirdlkten 
bir müddet ıoora. 1940 yazında 
Akdeoizde ltalyanların iki hafıf 
krovaıörilno raatlamıt, bunların 

birini Bartolomeo Colleloni'yi batır
mış, öteki arkadaıını kaçırmııb. 

O zaman Sidney'in topçu~u, daha 
ilk salvolarda tam l1abetler temin 
etmek ıuretiylo pek mükemm•I 
atıcı olduklarını röıtermiılerdir. 

Sidney, bundan ıonra, Akde· 
Dizde bW COlı: hareketlere iftirilt 
•t•lf, hanların hepıinde bflyQk 
bir cesaretle barbederek kendini 
röstermiıti. Bu hareketlerin bi . 
rinde, bir İtalyan muhribini bahr 
mıı ve baıka bir muhribi de ya. 
ralamıştır. 

Yugoslavya' da 
Çete harbi 

Yugo•l•v Kralllk ordu
ları bir teblll n•f rettı 

Kahire: 4 (a.ı) - Yugoslav 
krallık orduları burada ilk defa 
olarak şu tebliği oe~retmiıtir: 

Sırp c~phesindc 3 tümenlik 
Alman ve Faşist kuvvetleri tank 
ve tayyarelerin yardıaıiyle b t 
Moravya va~isiodeki nıevzilerim~~ 
taarruz etmışlerdir. 

General Draaa M'h .1 • 1_ 

d 
• ı aı ovrç .. u . 

mao asındaki kuvveti • . O . 
kesiminde reri "e'"·ı erıkmız zıdç• 

,, "'' me zorun a 
~:~u't~rdır.l Bununla beraber şid· 

ucum ara mavaffakiyetle de· 
va~I e~iliyor. Çotelerimiz düşman 
gerı erıode bi k h k J' ço aıuvaffakiyetli 

are etlor yapmı~tar. 

Kıt'alarımızın maneviyati mü· 
kemmeldir. Boaoada, Karadaida 
mahalli hareketler oluyor. 

3 

5 Birincikanıın Cııma 

TGrlı:ly• Radyodlftlsyoa poıtalan, 

Türkl1• radyoıu. Aakara radyoıu 

7 ,30 Prorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

7,~3 Müzik: Hafif Parçalar Pı. 
7,45 Aians haberleri 
8.00 Müıikı Mozart'ID eaerlo· 

rioden (Pı.) 
8,15 Evin saati. 
8,30/ 
8,45 Müzikı Moıart'ıa eıerl .. 

rinde11 programının devamı (pı.) 

12,3'> P roınm, ve memleket 
saat ayarı. 

12,33 MOıik: Karaşık ıarkı ve 
türküler. 

12,45 Ajanı haberleri. 

13,00 Müzik: Karışık 111.rkı ve 

türküler prorrammın devamı. 
13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık prorram 

( Pı.) 
18.00 Prorram, ve memleket 

saat ayarı. 
18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 

18,40 Müzik: Danı mlb:iii (pı.) 
19,00 Konqma (iktisat ıaati). 

19,15 Mllzlk: Moıart'ın mahte 
lif esorleri {pı.) 

19,30 Memleket ıaat ayara, ve 

alanı haberleri. 
19,45 Müzik: Kllıik Türk mi• 

ziii prorramı. Şef: Meıat Cemil. 
20.15 Radyo razeteıi. 

20,45 Müzik: Muhtelif ıarkı ve 
türküler. 

21,00 Ziraat takvimi. 

21 ,10 Müzik: Oda muikiıl-Mo 

zart'ın eserlerinden, yaylı Kon· 
toti. 

ç,lııolar: Gilbart Bach, En. 
ver kapolman, 

V al ter Gf'rhardt, izzet Al 
bayrak, Mesut Cemil. 

21.35 Temsil. 
22,00 Müzik : Radyo Salol) 

orkestrası. ( Violooiıt Necip Af· 
kın). 

Soprano Bedriye Tüzün'ün 
iştir ikile. 

1 • Mauenet: Dramatik sah· 
neler 

2 · Scbvarzt Sohbet 
3 • Pol'orelov : Ras Pol-

ka11 
4 • May: Küçük Ayakka-

bıcı 
5 Holmeı: F.lektirikll Kıa 

22,30 Memleket ıaat ayara ve 

Alan1 Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nakut borsası 
(Fiyat). 

22,45 Mnzlk : Radyo Salon 
orkestrası Prorrammın Devamı 

6 • Straoas: Sür'atlenme 
22,55/ 
23.00 Yarınki Prorram, ve ka· 

panıı 

ITll.KVtMI 
5 Birincilcdnan 1941 

CUMA 
YIL l s-41 • t.Y:12 Cüıı SS9 Kaaıa 21 
n ... ı 1357 lklacltetrla 22 
Hlc • l Y:C- Zilkade 16 

[!:., Nöbetci eczane 1 
Ali Nasibi 

( Y a;camii Yanında ) ,, 
Cörçilin yüzünü şeytan görsün ! ,, 

8. Cbarchill 67 inci yaş &'ilnlloil çıhı.mak1~ 
reçirmiş, ayrıca her tarafta .. l'elen bodıyelerı 
ve tebrik telrraflarını kabal etmiftir. , d 

Banlar araıında HoUanda Hindiıtan ın an 
-oderiloıı 12 ai'IJ' tankda var. lo,.ilterenlo ba· 

r:n içinde balaodaiu tartlara rör• M: Ctuır· 
:hill ba hediyeye, herhalde bir ltatu çık.olata· 
dan fazla sevinmiş olıa l'erek •• 

M. Cbarchill hakkında aıaiıdaki hikiyeyi 

anlabyorlar: 
loıiliz Başvekili reımi «makam• arabaları 

Dl biç ıevmez ve işlerini (Örmek İçin daima 

tak.ıi kullanmaktan boılıoar. 
Bir rün, rene radyoda bir nutuk ıöyle· 

mek için bir takıiye binerek B. B. C. radyo 
merkezine ritti. inerken ıoföre ıordu: 

- Beni burada bekliyebilir miıin ? 
Şoför loriliz Bqvekilioi .tanımamııtı. 
- Hayır, dedi, bekleyemem. 

- Neden? 

- Çüolr.ü M. Churcbill'io nutkunu dinle· 
••ie rideceiim. 

M. Cbarcbill ba cevaptan çok meanaa oı. 

du ve ıoföre on ıilin balıtiş verdi M Cb 
hill'i blli tanıyamamıı olan şoför,· bu· balıt7~~ 
manaııoı yaohı anladı: ş 

- Haydi öyle olaun, dedi, M. Cbarcbill'in 
yü:ılloü ıeytanlar röraüo. Sizi bekliyorum. Ra
hat rahat itinizi fÖrüp relin ... 

Bu aözler ilzerioe merdivenleri katıla kah· 
la çıkan M. Cbarcbill, ancak mikrofon batına 
relditi taman sakinleıebildi. 

1 • 
Cam yerine ka· lorllterede pencere. 

lere cam yerioe kau. 
uçuk pencereler çak takılması için de 

, ________ _. aemelere baılanmıştır. 
Loodra ructelerıne rore, Cam yerine knllanal· 
mak iıteaen kaaçaf1ın kahnlıiı cam kalanlıtı· 
nıo aynidir. Pencere kauçup pek. ince, hafif 
ve feffaftır. Cama llstüolüiü de kmlmulıtıdır. 

lnrilterede 11k ıık yapılan hava hncamla· 
rıoda camlar lurıldıiı cihetle, kauçuk cam kul• 
lanımaaı tecrübe edilmeie baılanmıttır. Hafif 
bir kaaçak tabakuUe kaplumıı olan camlar 
berla• luupDlar ııkdalft o.. kiİ'IWltl laaWe 

kaaçaia bir şey olmamıştır. 

Kaaçak camlar, normal camlar ribi teffaf. 
tır ve ıııiı aksottiriyor. 

• Amerikahlarm Birleşik Amerikadasa
int Lo.U. tebrlade o• 

garip kanunları turan Kuk na•ıada ... 
·--------' raklı bir hakak~a, Bir
leıik Amerika devletlerinin kanaoJarında raı· 
ladıiı rarip maddelerin kollebl1ooooa nepet• 
mittir. Meael& Ceoabi KaroJioada cemaatin ii· 
tediii ribi ıilihlanmış olarak killıelere ritmeai 
yasak deiildir. Konaektftat eyaleti aabilind• 

Klinton ıehrinde kaplanların zincire bafb obı· 
rak tehirde dolattırılmaları yualıbr. 

Penıilvanya eyaletinde Rıdior kaNba11ada 

k'adınların iç çamaıırlarını açık yeri•• aa~a· 
larına kanan izin vermiyor. Mlaoxotto eyal~tıo· 
deki kanan ı.e, saf bir maksatla ol .. bil•, a.,.. 
ai, öptlltl kas Y•J• tadmla derhal eYl•n•e .. 

....... , Hlrr• 
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SAYIN MERSiNLiLER VE TAR SLULAR 

Her ay mutlaka en büyük ikramiyelerden bir kaçını veren 
ALTINOLUK PiY ANGO 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı 
Fiyata 100 Kuruştur GÖRDÜGÜ RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş 
Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 
---- P o s ta i 1 e Gönderilecektir • ----

Mersinde : Uray caddesi eski camiye bitişik No: 45·1 
ersusta: lnönü ca desi Paşa ahvesi sırasında No:63 de 

ŞUBELER AÇ iŞTiR 

YILBAŞI fle AYLIK Biletlerinizi mutlaka ALTINOLOK PiYANGO dan alınız. 

sızı DE ZE GiN EDER 

Seyyar bayii : Uğuru ile Meşhur cüce l smaildir 
Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 

Suvore 
8,30 

ASRI S)Nl~JADA 
BU AKŞAM 

iki Büyük Şaheser Birden 
1 

Suoare 
8,30 

tıd bnyak kahkaha Kralları Stan Lorel - Oliver Hırdi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Haydutlar arasında 

En Son ve En Gülünçlll Komedisi 

2 
Görmiyenlerin rörmeleri, rörenlerin tekrar görmek auulua tlıerioe 

,.- Elanor Povel - Fred Ostalr -.. 
in ibdllıerdesi 

1940 Brodvay melodi 

~ .... ~ .............................................. : :·········································· ........... . 
ı Daıma En Heyecanlı Ve En Güzel Filmleri Gösteren ı : Mevsimin En G üzel lki Büyük Filmden Hatırlanan Şahane Pro,.ramı 1 

ı T s· ı = Aı s· 11 

ı an ıneması ı i r ınemasında. == Bu Akşam _- ı :. t ı == Bu Akşam Görünüz ; 
Yine Eşi Görülmemiş Bir Film Takdim Ediyor ı ! - 1 - i 

Esrarengiz bir haydut çetesinin şehirleri biribirine Her Kalpte lztirap Her Gözde Yaş Her Dudakta Hastret Ateşi 
katan müthiş maceraları Bırakan Asrın Mabudesi POLA NECRI ' nin En Son Zaferi 

• • ı i ! : MOHIKANLARIN SONU ı: Mad m Bovari ı 
ı: 1 

ı 38 Kısım Tekmili Blrd n İ ! Filminde en gü•el Aşk Romanlanm yaşatacaktır. V azile ile Şeref İ1 ı 8io1erce Vahşi insanlar Arasında Geçen Büyük Serrüze;t film ı : ve Aşk Aruınde mücadele eden bir dram ... Bütün Fedakirlıl<lara I 
ı ı : layık bir kadın... Bir Süper Film i 
ı Pek Yakında Pek Yakında ı : - 2 -

. : .................................................. : !: 1 : 1 1 
T. C. D. D. yoll 1 u ... i 1 roRKÇEsoZLo ı joovoKMACERAI j 

Baıan gündüz 2,30 da: 

1940 Brodvay melodi - Kanünsüz şehir 

DOGUANBARI 
Fevzi GOven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komiıyon isi ya~an i.ıte bu anbar ... u.te

rileri gibi muhakkak ıizide memnun eder. 
T lefon 218 
Telgraf doju anbarı 

1374 1 - 28 

. iŞ BANKASI 
t_<Uçük tasarruf hesapları 

f 942 iKRAMiYE PLA NI 
1! 1 D E L E Rı 

2 :)utJat, 4Mayu,3Ainıto•,2//dncitevln tarilıle,inde gapılu, 

---1942 IKR iYELERi---
1 

3 
2 

3 
ı o 

40 
50 

200 
200 

• 

Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
.. 1000 .. 3000. 

" ,, 75\ı 1500. .. 
1500 it 

2500. .. 
500 " ,, 

,, 250 .. 
4000. ,, 
2500. .. 
5000. .. 
2000. ,. 

100 .. 
it 50 
" 

,, 

" 
25 •• 

,, 10 tt 

' Bankasına para yat1rmakla yal· 
biriktlrmi ve iz almı, olmaz, aynı 
taiiln zl d den mi olur unuz. 377 

m Um MU•• d u•• rl u•• v um" n • .=.• ve Sergüzeşt Şaheseri. Ameri Polis Teşkilatının En Heyecanlı Filmi .,: e • DIKKA T : Numaralı koltukları gündüzde o uldırııbilirsiniz. 
1 - Devlet Demir yolları hesabına Avrupada tah:sil •• : Y r1n 2 .30 Matın de Son Defa Olarak 

1
: 

iÖrmek üzere müsabaka ile « 20 » talebe alınacaktır. Bunlardan : Kora T ery - 1914 Den Sonra I 
10 u yilksek mühendis mekteplerine mütebakisi de Mühen- : Pt!k Yakında Pek Yakında 1 
diı mekteplerine (Technikum'lara) gönderilecektir. •: •

1 2 - Yüksek Mühendis mekteplerine gönderilecek tale· • Sinemanın Genç ve Kudretli, Büyük Yıldm • 
be feo kısmından yetişmiş ve olgunluk diplomasını almış İ F ernand Gravey'in ı 
liae mezunları arasından, technilıcum'lara gönderilecekler de 
san~•t oku\lan mcı:un\an annındao acçuccckttr. Yara tığı Büyük Şahesu Film İ 

3 - Talebenin bir kl!mı (makine) bir kısmı da (elek- İ 

trik) branıına ayrılacaktır. Gerek Yüksek Mühendislik ve : KRAL AŞK ı •ı 
gerek Mühendislik tahsiline talip olanlar hangi bran~ına •:• l İ 
ayrılmak istediklerini dilekçelerinde bildireceklerdir, 

4 - Müıabaka imtihanlarına ıircceklerin aıatadaki ' fe· 1 ı 
raiti haiz olmaları IAzımdıJ'. • 

a) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyctinden olmak. ••••••• ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• •H 

b) Ttırk olmak. 
c) Bulqıcı hutahkJarla malQl olmam k, s~f lıtı 
tam olmak. 

d) iyi abllk ve hal sahibi olmak. 
e) 18 yaşmı bitirmİf, 25 yaşını geçmemiş olmak. 

S - Talipler 22-12-911 tarihine kad~r, bir dilekçe ile 
aıatıdaki makamlara mllracaat edeceklerdır. 

Ankara'da : Devlet Demir yolları v limanl ı 
lıletıne Umum Müdürlüj'D 

Haydarpaşa'da : 1. işletme Müdürlüğiloe 
Sirkeci'de : 9. işletme Mlldürlüğüne 
Balıkesir' de : 3. işletme Müdürltiğüoc 
Kayseri' de ; 4. işletme Müdürlüğüne 
Malatya' da ; S. işletme Müdürlüğüne 
Adana' da ; 6. işletme Müdürlüğilne 
Afyon'da ; 7. İşletme Müdürlüğüne 
lzmir' de ; 8. işletme Müdürlüğüne 
Erzurum'da ;10. işletme Müdürlüğüne 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
A • Has.. Dahiliye şefi 

Birinci sımf iç hastaltkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

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

1368 l - 15 

6 - Taliplerin madde 5 .. de zikrolunan makamlara mü
racaat ederek dilekçelerine iliştirecekleri vesaik, müsabaka 
ıartları ve diğer hususat hakkında kendilerine verilecek 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• matbu izabnameye vukuf peyda etmeleri ve teşebbüslerini • • Cen bi Anadolu'nun 
en son sistem maki
nelerle ç ışan ye-

• s .n. iP Ve h ~ n • on• göre yapmalar• ıızımdır. 
I aa Uı:a"YO U::U ÇOMELEk İ 7 - imtihan 14-1-942 tarihinde Ankara'da Devlet De-
• • miryolları Cer dairesinde yapılacaktır. 
: Saat Kulesi Karşısında : 9 - Lise mezunları liselerde okunulan cebir, hendese, ! İ müsellesat. fizik, kimya, Türkçe ve ecnebi dilden . an' at 

• 
: Zenit, Arlon, Omega, eker, Hislon i okulu mezunları da san'at okullarında okunulan Riyaziye, 

Fizik. Kimya, Türkçe ve keza bir lisandan imtihan edile-
• Kadın ve Erkek Son odel saatleri· İ cektir. 8909 141s s-1 1 miz yedekleriyle beraber mevcuttur. i -----------------• 
i Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i HOROZO LU 
1. ........................................ ~!! ..... .I KARDEŞLER 
Adana askerlik dai
resi satınalma ko
misyonundan : 

l • 450000 kilo odun ka· 
pah zarfla eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 • Tutarı 11250 lira o 

lap ilk ttminatı 844 liradır. 

3 - ihalesi 8 12-941 aalı 

günü saat l 5 de Adana as· 

kerlik dairesi satın alma ko· 
mi.tyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler teklif %arf
larına ihale saatından bir saat 

evveline kadar komıiyonda 

bulundurmaları ilin olunur. 

1445 21-25-30-.S 

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

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

g "'ne matbaasıdır • 
Bir Defa iş Yaptırırsanız 
Memnun Kalacaksınız . 

Hariçten Sipariş Kabul Edilir 

iLAN 1~~~~ 
Ç•f • e• ı•"' • d f imtiyaz Sahibi ı Cnlt ORAL 

1 ÇJ Jr ıgın en: U. Neıriyat MGdUrG : Avııkat 

Ziraat Vekileti tarafından Rıfat YAVEROGLu 

Adunaya lzmir mmtıkasından Buıld ıtı Yer r (BUGON)Matbaaaı-

Akala pamuk çiğidi getiril· Adaaa 

mesi tekarrür etmiş olduğun· 
dan bedeli mukabilinde bu 
çiğitten almak iıtiycn çifçl
mizin maltimat almak ve ka· 
yat olmak üzere 15· 12·941 

=yp 

birinci kinuna kadar müra

caat ~tmelcri ehemmiyetle 

rica olunur. 
1484 4-5-6 


