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Ciddi inkişaf
ların vukuu 
bekleniyor 
Japonların ilkön· 
ce Sovyetıerleuğ· 
reşacakları zan· 
nedilmektedir 

Tokyo 17 [a. a.) - Domei 
•j1nsıoıo bildirdiğine göre, yeni 
J •poo kabinesi kurulmuştur. Ka· 
bine yemin töreoinden sonra ıa
at 17 de ilk toplantuını yapa· 
cak ve 111uhtemel olarak bu lop• 
lantı soounda siyasi bir boyan~t 
neşredil~cektir. 

Tokyo 17 [ı. a.) - Gıyri 

resmi hıberloro göre, yeni J •· 
pon kabinesinin esaslı azası 

şunlardır: 

SİYASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

Alman iktisat Nazırı 
ltalya'da 

Ro,,.a, 18 (ıa )- Alman lııtiut Na · 
zırı O 1'r.tor F unlc yarın borada beklen• 
mrktedir. Faale J ı alyada ticaret ve unayi 
makamlarile temaslarda bulanacaktır. 

Kulüpler ve sporların 
tescili talimatnamesi 

- Beden Terbiyesi Merkez istişare Heyeti, 
Hazırlanan Talimatnameyi Kabul Etti 

. . Ankara, ~ ~( !"'u•usl )- Bed~n Terbiyesi me• kez 
ıstışare heyetı ılr.ı iÜ odür yapt•ğı mihakerelordea 
ıoora kulii i>lerin ve sporcuların teıçil talimatname• 
!eri ile •sıs h1imdnımuini kabul etmiştir. Bu ta• 
limatnamelere (Öre Beden Terbiyesi trş'<i!itı tara. 
fından tert.b Ye idare eJilecok müsıbalr.alara ırirmei 
iıteyen sporcnlar, orda mensupları ve molr.teplilr de 

dahil olduğa bal le tescil edilecekl~rdir. Gene bu 
talimatnameleM göre, sporcuların kulübden kulübe 
ıirmeleri m.n•melesi yalaız \inunusani ayında yıpı. 
lscak ve bır defa kulüb defştiren sporcu bir sone 
iki deh değiştirea iki sene, üç defa değiştiren ü; 

sene bekledikten •onra, yeni kulü'>ü namına mü.a· 
bakalara gireb lecektir. 

Müseccel sporculara lisana vermek içio de şubat 
ve ağustos ayları tabsiı edilmi~tir. F edora•yonlar, 

yaptıkları sporların mahiyetine ve mevsimine röre 

bu aylardın b'rioi ıeç•cek 1 erdir. Iıtişıre beyetioce 

kabul edilen muvakkat bir madtleye ıöre de nakil 
muameleleri umun mü lürlüğün bir emrile geçeıı 

şubattanbori muallakta duran sporcuların 942 kiou· 

nu•miıinde münakaleleri yapılcaak ve ilk liıanı ayuı· 
da da föansları verıl•cektir. 

Sahte 
memur! 

Mebuslarımız 

Bazılara m e 1 i 't e 

rnUtettltl sUsU te 

kınarak para ceza -

DUn de halkın dlleklerlnl 
teablt eltiler ve Halkavlnde 

___ teraflerlne verilen çey zlıa· 

felinde bulundular 

Şehrimizde bulunan mebuslarımız viliyrt d•bilinde ırüntrbip'rrilr 1• 
mas etıniıl,., ht<iklor yap nııtar, bıl'ln dileklerini tespit eylemişlerdir. 

Başvekil General Tojo; Har· 
biye ve dahiliye N.zırı Amiral 
Tozo, sabık Berlio ve Moskov• 
Büyük E çisi Huiciye N ,zırı, 
Amiral Şımada B .. briye N •Zırı, 
Ü•ioari Kaya Maliye Nazırı, 
Kişi sabık N4zır Mu•vioi ve en• 
dUstri N.t.zırı, Amiral Kenter•· 
jima Mıioakalit Nazırı. 

f Japon halıri.11e aske,.leri 1 •!_ a~~ö• katkıtı 
yor mut 

Buıüa şeb•i"Dizdoa ayrılac•k olan m>baılarımız şerefine dün halk 
evi biouında bit çay ziyafeti verilmiştir. 

Toplantıda mebuslarımızdan Bayu Şamsa lşçen, B. Selabattin Çam 
Bay brahim Mete, Bolu metusu B. Celil B. Tevfik Tarman, 
Parti ve vilayet idare b~yeti, kaıa ilare heyeti, merkez nahiye idar• 
heyetlerile, halk evi komitesi id•r• h~yetleri izalırı bulunmuıtur. 

Batavya, 18 (ı.ı.) - Jıpon 
kebinesiodeki değ•şıklık netıce· 

sinde pek yalr.ıoda uzak şarkta 
cidoi inkiıafların vukııu bekle· 
nilmektedit. Söylenildiıl'ine &Öre, 
Jıpon • Amerıkan konuşmaları 

muvalfakiyetsizliği üzerinedir ki 
prens Konoye milliyetcilerin bas· 
lr.ısı altında iıtıfa etmek üztre 
kalmıştır. Yeoi inkiıalıar H,JaQ· 
da Hıodistaoıoın ziyadesilo al•k•· 
landıracalı.tır. Ancak Japonların 
ilkönce s,vyetlerle uıraşacak· 
ları zannedilmeır.tedir. 

Tokyo, 18 ( a. a) - J ıpon 
hariciye nezareti, Honüz Moslr.o
vada bulunan J lpOn elçilik er
lı.inile bir kaç jıpona kabil ol· 
duia kadar çabuk Moskovadan 
ıycılmaJarı için talimat vermiş· 

tır. J •pon büyük elç·sı Tatekava 
Mo•lr.ovadan hıreket etmiştır. 

s~olran•ısıı.o ııı (•,a.) - liah 
riye kaynalı.larından haber verıl 
dırioe ıöre, Amerikan gemileri 
b4brlye nazırlıi'lodan, H.Joolulu 
ya dÖi'lmek emrini almışlardır. 

!Su emir en ziyade Fılipın ada 
lmna giden gemıleri ali.kadar 
elmek.tcdır. Çun4Ü bu sc.ın aylar 
içinde biç bir Amerikan reınisi 
J ponyaya ritmedıgi gibi, Çine 
(.den de az olmuştur. 

30000 Komünist 
Fransız mahkeme· ı 
teri tarafından idem 
ver• hapse mah· 1 
kQ n edildi 

Marıılya, 18 ( a. a.) - Unay· 
ted presı 

F ransada tedhiş hadiseler ile 
meıırul olan mahır.emeler, teşkil 
edıldıklerinden beti, Alman al•)b· 
darı telbiş ve bozıuncnluk hare· 
ır.~tlerni durdurmak için şimdiye 
kadar 30000 den !.2 lı lı.omlinisti 
idam ve hapis cezasına mabkOm 
etmiştır. 

Almanlar tarafından 
batırılan vera hasara 

uğratılan gemiler 
Berlin, 18 (a. a.) - O. N. B. 

oin aıkeri kaynaklardan öğrendi· 
iine aöre, 1 llkteşrinden 10 ilk· 
teşrioe kadar geçen zaman zarfın· 
da Alman bava kuvvetleri lngiltere 
etufıodaki sularda topyekQn 29 
b~n tonilatoluk 5 vapuru hasara 
uırataıııtır. 

Akdenizde Alman hava kuvvet· 
leri 4000 tonilatoluk bir va 
pur batırmıı ve top yekQo 23000 
tonilibluk 4 vapuru hasara uırrat• 
mıştu·. 

Baltık deniz'nde ve Karadeniz· 
de •yoi müddet içinde top yokOn 
~7400 tonilaiolok 7 Sovyet vapuıu 
•tırıl nış ve 63500 tJniliitolulr. 16 

vapur hHara uiratılmışt.r. 
· l lıkteşrinden 10 ill<trş•ine 

\<adar Almın bava kuv.vrtleı 1 top 
yekQn 55400 tonilatoluk 16 vapur 
P•tırmıı ve 115500 tonılitolulr. 
25 vapıııu huara uir•bmflır. 

ı Timoçen-Yeni 
Japon 

1 koordusu 
hükümetinin imhaedildi 
Programı 1 Ruslardan 

Ankara, 18 (Hususi muhabiri. 
mizden) - San zamanlarda büyük 
tehirlerde kendilerine memur süıQ 
vererek bazı kimıele:rin zsbıt va· 
rakaıı tanzim etmek ve etraftan 

pıra cezası almak g:bi bareketlrde 

bulundıılr.ları rörülmüştür. Bu mese· 

le etrafında M .tıye vekaleti teftiş 

O ıce, Halkevi reisi Or. B. lızet Bilrer halk evinin Çalışmaları et· 
rafında izahıt verm'ıtir. Müteakiboo hsllıı: evinin ır•çen yıllara ait fa&• 
liyeti tebarüz ettirilerek çalışmaların, daha esa•lı bir t•kilde ve halka 
daha faydalı olacak bir tarzda arttırılması için aaminıt ve müşterek 
temennilerde bulunulmuştur. 

--~ 

heyeti reis i R.iştü Koray şunları BugUn maç var Harrlmaıı Vatlngtone 
s"yluı~tit: d er d .. n d LI A ana ata yomuoda bucrüo v 

« -S .ar• lh••n namında birinin ıreçen • 
öğleden ıonra ıaat on beşte Mol Londra, (a.a )18-Reımen hı• 

.Büyük Asya 648196 esir a ınclı 

hayat sahasını -
vücude ge. -tirmek ! -------Yeni kablnere, mll· 

leli harp veya sul· 
ha sevketmek se· 
IAhlyetl verlldl 

Tokyo 18 (• •) - Yeni harbi· 
ye nıız rı amiral Toga, müstaı:nleke 
nazırlaiını da üzerine almışhr. Ye· 
ni kabin•nin il'' toplantısını baş 
vekil Toj 1, siyaselinin na71m eıu· 

!arını şöyl• bula•a •imiştir: . 
c _ Çin ibtililını muvalfakı 

yetle bitirmek, büyü< Asya h•Y't 
nhasını vücuh g•tİrmek ve bu 
suretle dünya sulhonun tes:sine 

yardım etmek. Hariçte Mihver 
d•vletleriyle olan mü •9'beıl.,; 

takviye etmek. Dahilde hırp ma· 
kinesini kuvvetlendirmek ve bütün 

lr.uvvrtleri seferber etmek. > 

General, söıüne devamla de. 

miştir ki: 
«- Biitün J ıpon milleti bu 

eıa•larla mutabık olduğunu bil li· 
rirse J oponyanın bu gayelerinin ger: 
çekleşm•sİne hiç kimsenin manı 
olamıyacağına rmi ,im. Bütün mil· 
!etimin itimadı ve yırdım le milli 
emniy• fn ve milli rrlabın trmini· 
ne yardım edebılece&imı ümit ede· 

rim » 
Bu beyanat yeni hül<Qmdin 

prog•amı addedılmektedir. . 
Tokyo 18 [a. a] - 0Jme~ 

•j1nsının bild'rdigine göre, yenı 
kabineye cmilleti harp veya sulha 
sevketmek salibiyetiıo verilıniştir. 

Amerika ile Japonya ara 
ısında harp çıkabilir/ 
Novyork 18 ( a.a) - A~ş•m 

gazetelerine göre, Pasifikte harp 
ttblikesi gitti~ç• artmaktadır, gl' 
zeteler diyorlar ki: 

c - J •p?nya ile Amerika ara· 

11nda harp ihtimali çok yakındır. 
H•r şey J p»yaoın kararına baz· 
(ıdır. A -nerilr.a imali tını arttırma 
malıdır, Amerika ricat eıııemeli, 
Rusyay• yardım içln gayretlerini 
kuvvetlendirmelidlr. 

Yeni J•pon kabiııeaini teıkil 

T 197 tank, 5229 top lerde Boyoıi'londa bir terzihaneye 
· k k d" · · 1 li m•nıucat ve Adana Oemı"rıpor ber verildiğine göre, bava naıırlığı 

iğtinam edildi gırere en uının ma iye müfettişi 
r ık '- ı· ı · paılimeoto müst•şarı yüıbaşı Bay• 

Berlin 18 ( a. a. ) - A'man olduğundan babiıle para iıtediğioi enç 1 
.. u up erı arasında maç 

b d 1 d d fur, yanında Hurİ"Dao olduiru hal• 
buaui tebliği: en e rızete er e okudum. Hu. var ır. • 

su · t 1 t b 1 'b' b de Amerikoya hareket tt·niştir. Bın• 
Briyansk ve Viyazma meydan s Y e s an u gı ı üyük şehir· - --

1 d '- d' • h lara,iştirak etmiş oldukluı Moıko-
muhuebeleri muzafferane bir su· er e .. en ısın •• te memur ıüsü d•nları vardır. Her ban,..i bir mü· 

Ye k • ı b • va konferansında çıkmı' bolaoan 
retle bitmi•tir. Morrşal Fon Bn- rere o eye eriye müracaat eueıenin veya mu"'-ellefı"n bu '-ab'.l • ed 1 ı L "' ., bazı meseleleri (Öıüıeceklerdir. 
olr.'un emrintleki Alm•n kıtaları . en er o uyor ve ... ittabi müteca• 

d sırler b kir. d lr. müracaotlarda muhatabının büvi• Nevıork. 18 (ı.ı.)- Bildi IJdi· 
mare .. t Ke99erlingin kuman ·~· a ıa a anuni takibat ya· 

• k P•lyor yet varak.ııoı aörmelr. ı'slemesi iine ıöre, A'llıetİ<.aoın Mus~o"a 
.ltınd .ki hava fil~sonan il ı ış • • 

· - G k ı ü ır.- d" Kooferansınd • bulunan s .. delere•i 
biıliıı" ıle 67 piyade, 6 süvaıı tu• •re mı iye müfettiılerioin m m un ur ve liumdır. Ancak • 

d 6 ve &or '- M ı· b H •r<im m yaoınd• bazı ıubaylar 
menile, 7 zıhlı tüm•n rn ve • "" • ıye kontrolör ve kon. 11 sureti• Ye alilcalıların yardımile 

k 8 trol me ı b olduiru baldo bir lo,.. liz bombar• 
Zltbll livadan mürf'k 'P ve or· mur arının üviyet ve fe·i- d" ı..· 1 • • 

h• ti . . ır 1 ya ancı nıemu•ların mutemel d t • 1 d" L d d 
do halinde hare ket eden mar•şal ıye erını &'Ö•tereo resmi cüz· f ımın ayyaresı~ • u J on ta aa 

lf..,~~:ı;::::~;--;ı;:::'.;".':"'~..,.,::a•:1~·y:e~ti~n~e~ı:ed::..:ç~·~lr.~·l~m:'!ş~o:l:ur:·~»:_ .. .:..v~.,~;~,!r:•o:n~•:.::r:•l~a~;!'~·i~~ ..... _ .. _• Ti 'DOçenko orduları grupunu im· I, 
h• etm;şlerdir. Arazinin düıman Askeri Vaziyet 
b ıkiyelerinden temizltnmesi b•li 
devam etmektedir. Bu muharebe 

ler esna.,nda şimdiye kadar 
64il96 eıir alınm•ş, 1197 tank, 

her cinsten 5229 top ve he•apoız 
harp malzemesi iğtinam edilm ştir 
Düş'!lanın kanlı zayiatı vahimdir. 

Mnskova 18 ( ı.a ) - Bu sa · 

bablr.i S>vyet teb iıi: 
17 - 18 ilkteşı İl gecesi kı· 

tahrımız bütün crphe boyunca 

düş..,anla çapışnııılardır. Muhare· 

bel., bilba.,a crpieninabalı istik• 
metinde ş ddrtli olmuştur. 

M >ı<ova: 18 a.a. _ Pravada 
ırazetuinio aldoiı bir habere ııöt•, 
dün bütün l[Ün Viyuma bölgeıin· 
de çetin muharebeler olmuş'ur. 

Rıs kıtaları başlıca müstahkem 
mevkiltıioi mubııfaza etm;1 \19 mü 
teaddit kesiminde mukabil taar· 

ruza g•çmişlerdir. Hor iki taraf da 
ai'ır kayıp vermiıtir. Düşmanın 
Ruı hatlarını yarmağa muvaffak 

olduğu bö'gode durum vehımetini 
muhafıza etmekte ise de Rus mu 
kavrm• tinin muvaffak olacağı h k· 
kında itimat gitt kç• artmaktadır. 

Bir lngiliz korveti battı 
. Lonr• 18 ( a. a.) - logiliı 

bahriye nezareti, Ple ır • De· Lys 
korvetin!n batmış olduğJoua bil· 
dirmektedir. 

.............. ~~~~---~~~--
eden ıskeıi z1mre şimalde S:bir· 
y•y•. c•nupla Hollonda Hindista· 
nına tecavüz edecektir. Bu talı.dlr 
de hırp 'iıkmu• muhtemeldir. 

Amerika ile J ponya arasın. 

da harp çıkması, Almanya ile 

Amerika arasında harp çılı.masın· 
dau daha pkındır. ,. 

Moskova muharebesi 
Al
lıa -

Sov yet hükumet. merkezini çeviren 
man kuvvetlerinin nihai taarruz 
zır/ık/arına başladıkları anlaşılıyor 

Moıltova ve Londra mahrrçli Bu kesimdeki savaşla•ın bir 
telg·afiarın • faraza Alman k11mı bedeli K,fk.,yıyı Ru•yaya bağ'ı 
küıl:ltri arasındaki çete i•'açları d 
nevındeo • d L • d f yen emiryolu üzerinde bu'unın 

aoa zıya ,. h erruata R >stov olJuja ribi, diier bedeli· 
inhisar eden müteferrik bavıdia re D.>n nohri lr.avsioin hemen •ar 
ve muhtelıl mütalealarla do1u ol· k • 

ında kiin Stalinırad olabilir. 
ma.,na mukıbil, dünkü Alının 
t bl • · '- OJesıyı alan Alman ve Ru· e ırı, mer uz C•phrsi barr Utın• 
dan hemen b"ç bahsetmemiştir. m'n kıhları şimdi ıerbest kaldık· 

man aş~umandanlıiı O le. 1 anmasına ve barekitın Kırımda 
•anın alındıiını Ye Azak denizi da birdenbire iokişı.f,na inli.ur olu· 

tehi keli bir cenah tob iidi meyda· 
na getirmesi gayri muhtemel de
ğildir. 

M •rke• c•phe•ine dair ha'>er 
ler, oldukça vuıuhsuzdur. S >Vyet 
m~mbılarından gelen malil:a.t Vi· 
azına b ;ıresinden yüklenen A'm •O 

taarrazunun duraklad•ğını, fakat 
K•lininden inen tazyikin dovaıa 

etbi'ini bildirmektedir. 
Viazoıa kesiminde büyük bi~ 1 

At b 
._ !arı cihetle Prekop berzahının %or· 

şimalinde moğlup edilen düşma nabilir. 
n•n takip olundu· • imha meydan mnhorebeı"ni yenı 
ğuou ka dettikten ~ V AZAN bitiren Alman or· 

y E ki ·a j dularının z. r blı 
sonra sıdrco Le- me l IH E . E k ·ı . ı· k tal•· 
ninırr~dınbomba. enera . mır r ı et ;.:~~~:~~v: öo· 

landıırını haber vermekle ilı.tih L · d h . - · · ıoak• • • •nınıra mu 1'araııoda Sov· lerıoe ıürduklrn sonro, yenı Y'f . 
etmıştır. , • yellerin lr hine d•ğ°ş"Di~ bir ş.y lara iÖ ·e yeniden toplanma vazı• 
• , Azak şımalı harekatıoın R11• yoktu:. Bili'<is şe~irdeki askeı i h~· yetinde olaca!lı tabid!r. • bir 

rıc at hatları boyunca devamını dollerın Alman •ırır top1arının d11· B-ianı . Kalog ı uzerıo~ea 
anlatın bu 1111lum•ta ıröre K;yel mi ateşi altına alınmıı olmasından hamlede Moskovaya erişm•f be~· 
bö 1ırsinde uğradığı büyük. boz- çe:nberin daha da daraldığı V9 aan ordulorla beraber b~~ hal • 
ırandan ıonra, Oinyep•opetrovsk • Rus hava müdafaasının zayıfladığı muazzam miktarlara bah_ı .;ıa~ 
Muipol müıellesl arasında da yüı maoası çıkar. Huelr.itın bu şekli· büıüa bu kıtaat elbette ~ır 1 m• . 
ku" u b' • B d" • , ne röre Lenioırradın mukadderatı ve yeni mevkii-rinde tanzım hmer 

' r ın eıır vereo u ıennı or . kle di M ,. aza 
d 1 b k • ı · · A k d - • Mosl<ovanınkioe bai'lıdır. demekte haleıi i•çırece r r. • 

u a~ı. • ıye erı~ı:' 28 
'&'UIU pek de hata olmıyacaktır. atketi baberleria ketumiyeti barı• 

çevrımınden çekılırlren de hırpa· Şunu da ila•• elmelc lazımdır . h d" 1 M.>sko,ada 
1 kt d tti · · T cınd• sıza~ ova •er · 
anmaAI a l•vam e • i• ve - apan· ki ıimal~eki Fin. ve A1111an kı.ta'4· bobraoın en had oafhuıoa erifl ği· 

roıı: man arın elıne duıtükten rı dahA ılerlem•ır• devam edıyor- d !ilet t •k ıoretilo mabuara• 
ıonra muharr belerin Donetz böl· lar. L 1 ~oii'a -Omeıra rölleri ar•· °" ~Jdeti' e. m itbat etmektedl. 

d b ki . b" b nıa 11 nıavrıca resine intikal •yJemif olduia aın 8 e enmıven ır C•p e oar- , • 
uılatı1", NDtwn L.m...ıad ,.vli!jı.~L-~--ııliill• 



2 BUGON 19 Birinciteırin 1!141 

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

1 Ş~lfilüır<dl®lfil R©poır'ltaJ l l -~ 

Vab ancı bir 9 azeteci li nlıi~sa~rk!m::ıla~r~vL.:t1e~k~ı~.1,~· IJJ1;.m!Iltf~ 
Adanayı nasılgörür?'. • Ankaradan bildiıildiiine 

lstanbullu meslektaş diyor ki: lstanbul 
karşıdan bulanık, solgun ve ihtiyardır. 

beyanatta bulundu 
inhisar memurlarının teka· 
UtlüöU için yeni bir kanun 

IA1lhası hazırl•ndı 

18 

ıröre, Sü:nerbank Uınnm müdürü 
Burhan Zihninin rei•liği altında Sıi· 
merbank'a bailı bütün fabrikaların 
müdürlerioden müteşekkil bir ko 
misynn t opl anarak dünya vaziyeti 
karışıklıkı dolay15ile bilbaısa ma· 
mul maddelerin hariçten getirilme· 
si yüzünden memlekette mü•takbel 
bir sıkıntıya düşülmemesi için fab· 
rikalarımızın verimini arttıracak, ... 
kilde bir mesai prorramı hazırlan · 
ması i,ine başlanmıştır. 

Adana' ya gelince ... /stanbal 

-- 1 ~tan bul ve Adana 
arasında bir mukayese 

/stanbul'un içine girmedikç,. 
güzelliğini sörmek imkan· 
sızdır •. Adana bunurı tama· 
men tersine bir manzara 
arzedigor. Asfaltta şehre 
girerkerı, iki foro/a dizil· 
miş ge1 i gopılarile antre 
çok güzel .•• Ş~hfr bütün 
güzelıiğini, bir vitdn hüner· 
bazlığile bu antıede top· 
lamışfır. 

• 
1 <İ gilndür şehrimizde bulunan 

l;tanbullu tanınmış bir ga· 
zoteciyle Adanayı reıip dolaşıyo· 
rum. 

Mak91dım şu: Yabancı bir ga
ztttci götile Adana nasıldır? Bn· 
nu t .. bit etme, Adanayı bir ker• 
re de bu mesleltaş.n göıü~ü ile 
görmektir. 

- Adanayı nasıl buldunuz ana• 
lioıe, aıult ktaşım: 

- Adana'ya rirerho ·diyor· 
ınoanın idindi~İ ilk intiba mubak· 
kak ki, bu ıebrin lehine oluyor. 
Bilirsini1; Ltaobula ilk ririşte, in· 
ıanı çirkin bir manzara karşılar. 
Karşıdan lstanbol, bulanık, solrnıı 
ve ihtiyard•r. Camilerioio yükselen 
minartlerinde, ıiiri istikbal edtn 
mümin bir drkordur. Ve roba ya· 
yılan mistik bir bandır. 

ı,tanbulun içine rirmedikçe, 
clizellıtioi ıörmek im"ins1zdır. • 

Adana, bunun tamamen tersı· 
ne bir manzara arzed;yor. Yeşil ve 
fe,. h asfaltında şehre gerken iki 
tarafı dizilmiş yeni yapılar ile aotre 
çok 8 ijzel. ş, hir bülÜD fÜzell ii· 
oi, bir .,itrin hünerbaılıği'.e bu 
aııtrede l<' plamıştır. 

losana, bo şehirde senelerce 
<>tnrmak arzo•u veriyor muhakkak .• 

- Ya • diyorum, şebıio içine 
rirdikten ıoora?. 

Gülüyor: 
- Her şeyin iç yüzünde biraz 

çi•kinlik v.rdır. Htr şehrin. i~ ~~· 
rafları, uıak mahalli.tı bu çırkmlı~· 
lerle doludur. Ankara'ya da gitse 
niı, l.tanbulda da ikamet •heniı, 
İımtre de uire!lanız, hrp bu için 
çirkinli\r.lerioi gürürsünüz. 

Fakat, belki diğer şıbirler 

için mazur ıörülemiyeccek olan 

bu çirkinlik, Adana için ol'.""'" 

k Ş bircilik bamleluınde, gere .. 
Adananın mslik olduğa imk~nıo, 
büyük şehirlerimize kıya~ edılırs~, 
daha az olduğunu zannedıyorum. 

--vealtdan 70 kuruş para aldılar. 
Ankara ve lstanbnlun en lüks otel• 
lerin le bir kahvealtı kırk kuruşu 

reçmez. 
- Fakat Adanayı bu otel za. 

viyes'ndea mütalea dmek doğru 

<'eiildir, zannederim. 
- Evet, muhakkak öyle, bu

oa mul<abil, Adananın ucuz taraf· 
ları çok .. Bu sabah şehri baştan 
başa araba ile Jola~tım, sU,ücü 
her.den 150 kuruş İ•teyi~ce hayret 
ettim. 

Ankara ve l•lanbu!da bu para adım 
başına verilir. 

Ar~aiaşımı böl'iltizım, Sümer 
bankın Önünden gtçiriyo• 

rom. Y trlimallar pazarının önü, 
hınca hınç .• Kadın, erkek, çolak, 
çocuk . . Her gün gördüiü • 
müz o çirkin manzara.. Kundaklı 

kadından, ayatı çıplaiiına kadar, kal· 

d rımlara olurmuş, maiaıanıo ka• 
pılarına abanmış, berhay, kıyı· 
met .• 

Meslekdaşıma balı:ıyorom, göz 

lüklerin içinden, küçük ıevimll 

rözlerinin iri • iri bakışile kar· 
şılaşıyornm . 

Merakla bekledikim ıoallni 
ıornyoıl 

- Bu ne Allah aıkıoa.. Ve· 
ıika ile •kmek mi veriliyor, memle· 
kette ekmek buhranı ını var? 

Cevap veriyorum: 

- E. k m e k bobraoı deiil, 
çareti2\i\t b'Gbt'&l'U .. Bara•l yer 

--
li mallar pazarıdır ve nüfus kiğı· 
dile giyim eşyası alınmaktadır. Fa 
kat bir türlü b" izdihamın önüne 
reçmek çaresi boluoımamıştır. Bu· 
r<11ı Allabın rünü böyledir. 

O, cevap vermiyor , yalnız 

not defterini ç•karıp bir şıyler 
kaydediyor~ Neyi not ediyor, bu ' 
nan için ne yazmak niyetindedir, 

bilmiyorum. Bildiiim bir şey var· 
sa, ne yazılırsa yazılsın bu v•zi;e 
tin ıürüp ridec•iiıiir. 

lbtikir yılanının başı ezilme 

dikçe, çaresiz hu türlü de.,let mü: 

e11eıelerinin önii, fakir fukara ile 
hıncı hınç dolacaktır. 

Ve bu vaziyet yalnız Adana· 
ya mabıuı deiildir. Sümerbankın 

htr şubesinin bolunduin yerde, bu 

bal ile karşı karş•ya kalınır. 

••• 
Meılekdaşım'l Adananın çirkin 

ve güıel yerluiııi birer, bi 
r e r gezdirdim. iyi taraflarını 
rösterdim, derdlerinden bahset· 
tim. 

- Banlar, dedi, Adanıya mah• 
ıoı derdler değildir, umumidir. En 
gilzel ve ileri ı•hirlerimizde de 
ba dertlerin çeşitlisi vardır. 

Ba rörüş ve cevaptan sonra 
auladım ki, Adana bir razeteci· 
nin münekkit rözüne batacak bir 
manzara arzetmiyor. 

Adanaaııda öğüne biliriz. 

N. 8. 

G ümr~~ v~. lo~isıırlar Vekili Raif Karadeniz şehrimizdeki te.t~i_k· 
ltrını bıtırmış ruete:iler• beyanıtında t.tanbalda vekıllııce 

barlı miıe•seseleri gezdiğioi,gümrük ve gümrük muhafaza teşldlitını 
yakından gördüiüoü söyliyerek dem'ştir ki: 

• inhisar maddelerinin sat ş bedellerine zom denilince ilci türlü zam 
hatıra gelir. Biri inhisar resmi dıiori de müdafaa verıisi olarak mali
yet bedelleri üzeıinden ilaveten almakta olduiumuz paralardır ki bun· 
lar kanun mevzuudur. 

Diieri ise iı;hisar maddeler inıo mal'yet bed•lleri yilk•elip azalınca 
fiyat ttn•il Yfya artışlarından ilui gelmt~ltdir. Birioci şelilde zom için 
şimdilık bir düşüncemi• yoktur. Dii<r türlü arUıımılara r•lir.ce ilk 

madde fiyatlarının ve diğer m ıs•afların artmasından dolayı maliyet be· 
delleri kabarııırş ve bu kaharmauıu zaruri noticeıi olarak da şırap vo 
bazı av moddelerin;n fiyatlı rı bir miktar )Ükselmi,tir- l~çilere puasız 
yemek d•ğıtılmıya başlanmıştır . 

Mecidiye köyündeki likör fabrikasını 
olarak kullanmıya karar verdik. Burad• 
yetiştirilecektir. 

kimyaluoo ve şarap enstitüıii 

teknik bilriye sahip ustalar 

Avrupı hud ıtlariyle nıltliy ıt içi ~ buı yeni tedbirler alınm•şlır. Bu 
hususta mahallinde ar>şt o r-ııahr yaptırm•ktayım . O.ılarm vereceii ra • 
porlara röre icap eden şeyler ya pılacakt-r . 

_____ v_e_k_;ı __ b_ir--ka_ç __ g_i_n __ •o_o_r_a_A __ n_k_•r_a_y_• __ d_ö_1e_c_e_k_t_ir_. ________________ I 

ilk okullar için yapılan : 
yardım 15000 lirayı buldu ! 

Mıarif cemiyeti ve ilk okullar f kip etmiştir. ı 
yardım işleri için ş•hrimizde baş. MalQm olduğu üure toplana 
lanın teberrü faaliyeti, tahminleriJ cak olan paraoın miktarı 18 bin ! 
üıtünde bir hızla yürümüş ve şim 1 lira olarak teobit edilmişti. 
diden menuniyet verici neticeler 
alınm>rtır. Memnuoiyttle öirendiğimize 

1 
B. Nuri Hu, B. Bekir Slp· göre, daha şimdiden toplanın pa • 

moz, B. lbrab;m Burdur<jfu'oian ra 15 bin lirayı bulmnştur. 

Müdürler heyeti diğer taraftan 
Almanya ile aramızda akdedilmiş 
olaıı ticaret muahedesine müv11• 

zi olarak fabrıkalarımızda lazım 
olan yedek malı.ine aktamıoın te•· 
biti işile de uiraşmaktadıp, 

• iktisat V ekiileti, pamuklu 
ve do~uma l.brikalarile dokuma 
tt7gahı aabiplerine verilen pamuk 
iplikleri üzerinde bazı yolsuzluk· 
lar yap•ld•.tını tesbit etmi~tir. 
• Ôi!•nildiiine röre bazı hnsu· 

sı t_ng~b sab•pleri kendileri için 
vı:_sı~a ıl~ temın ettikleri iplikleri 
muhım bır fiyat larkile d'i•r tez· 
giıh s>b'plerine aatmakta oldukta. 
rı ır•bi sahte vesikalarla da pamuk 
ip'iti temin etmektedirler. Vekalet 
bu busu •ta sıkı tedbirlerin alınma· 
sını ve bu kabil banketlere teve•· 
ıül edenler hakkında derhal kana• 
nun yerine 2'tlirilmeıini bHdirmiş• 
tir. 

• Dahiliye Vekaletinin nahi. 
ye t•şidlitı ve i,Jaresi hakkındı 
yeni. bir kanun proj•si huırlaudıiı· 
D~ dun. yazmıştık . Projeye göre ye 
nı nahıyeler ilı.tisadi vaziyetlerinin 
mükemmell•ii göz önünde tutula
rak kuruhcaktır. Nahiyede birkaç 
nahivo katibi, ıağlıic memuru, ebe 
va karaı ol bulunacaktır. 

Ayrıca nah'yede Belediye re· 
isleri ile köy muhtarlarından m~te 
şekldl bir nahiye meclisi kurulacak 
hr. Bu nahiye mtclisleri 50 liraya 
kadar olan par3 davaları ile 150 
lirayı g'çm:y•n her türlü davalara 
bakaca•lardır. 

• Altun liatları ıoo günler· 

--
mQrek\c.~p yal'dım \ı.omite•inin şah- Komite diin t~k,.ar toplaomı' 

1 b ık • d b.U 'I J " k ,_ c en yapbkları teberrüled, bayır,_ vo &'•rİ kalım 3 bin liranın temini 
Askeri Vazl"yet ar e ı e ~t mı yon u" oca • b 1 . h · 1 ·ı k 1 ,_ I ıever ze.,atın aut areket e rı ta içio bazı kararlar vermiştir. 

de düşmektedir, Bir zamanlar 26 
liraya kadar vü'<&elmiş olan Reşa
diye alt nı 2480 kuruta kadar düş 
müşlür. 

şe rın amamı e ya ı ıp yı .ı ma· 
f Baştara/ı hirincid~J sındın başka bir netice vermiye• 

lr riliz 11ktıt heyeti de d1 bil cektir. Bu ıebebledir ki Moıkova 
olmak fizere ecnebi aefaret bey• çevrimini müdafaa eden Timuçen· 
etleri şehıl terketmişlerdir. Sovyet ko ordularının bn ıüakii vaıiyetl. 

bük O metinin de Kazan ve Soma. oi Bodlennl ordularının Kiye! Ön· 
raya nakledildiii, yalnız Stalinle )erindeki doromnna benzetenleri 

müdafaa komiteıinin merkezde ka· bak11z bulmak rııç oluyor. 

!arak barekitı ıtvk ve idareye Moskova ile L~ninrrada yıpı· 
devam ettikleri bildiriliyor. Şehir lan ai•r ve devamlı bava taarruz• 

de sokaklar istihkam haline geti· !arının delalet etıiti büyük mik· 
rilmiş, eli silah tutan herkes biz· yasta taarruzların gecikmiyeceii 
mete ça{ırılmıştır. llu manzara zannolunur. 
Sovyetler Birli&i or<lnları kadar Cenubi Alman orduları Kal· 
halkıoda meml<keti ıon damla ka· kasya şimali ve Hızer istikametini 
uma kadar müdafaa azmini rötte. tuttuiu bir sırada Timuçeuko or· 
ren ve taktirlere şayan olan yilksek doları da • Moskovı bölgesile bo· 
misallerle dofu,lur. raber • kısmı küllisini kaybederse 

Fakat, Moskova bölgesinde hangi kuvvetlerin nerede yeni mü. 
bulunan Rus ordularile bava kuv· dafaa mevzileri tutabilec•i'ini ho. 
veıleri, müdafaa imkanlarındaki nplamak ·elimizdeki malOınata it· 
kudret ve mukavemet nisbetioi tinadeo • bizim için mümknn de· 
kaybettilr.leri taktirde, bu hazırl,k· ğildir. 

B. Hilmi Uran 
şehrimizde 

Cilmbariyet Halk Partisi grup 

reislerinden Seyhan mebusn l:!ay 
H.lmi Uran lntıhap dairesinde tet· 

kiklerde bulunmak üzere dünkü 
ek•preıle şehrimize gelmiştir. 

B. Celil Salt Siren 
Bolu mebusa B. C.lal Sait 

s;ren şehrimize relmiştir. Kıymet · 
li mebusuınu>a hoşgeldio deriz. 

öıumıe tehdit 
Adananın Alidede m• hallesin· 

de oturan Ceb'>ar karıaı F .. tmanın 
evine rirerek kendisini Ö'üınlo leh 

dit eden, ayni mohalleden Rıma· 
zan oilu Gani yakalanmış ve ad 
(iyeye verilmiştir. 

Şehir otobUslerl diln 
ltlemeye batladı 
Baı V el aletten relen haber 

üzerine dünden itibaren şehrimiz

de otobüslerin ıeyri•eferine b•şlan · 
mıştır. Aylık vorilen benzin mikta• 

tı az olduiondan dünkü ıeyrh<for 

halkın ihtiyacını tamamen karşıla 
yacak bir durum arz etmemi~tir. 

Evelce 3 dakikada bir tahrik 

edilen otobüderin 15 ve '.lO doki· 
kada tahri ki mecburiyeti hısıl ol· 

mu2tur ki bu vaziyet sıkıntı tevel 
lit etmiş, otobü•lerde yer bulmak 

imkanını vermemiştir. 

Belediye, sıkıntıyı önlemek için 
seferleri yeniden tanzim zarureti 
ile karşı Jaş:mış ve bazı tedbirler 

alını.,tır. 

• Diin Mersinde Deniz harp 

1 

okulu ve lisesi ile deniz gedıkli 
erbaş okulu talebeleri tarafından 
ıu sporları göıterileri yapılmıştır. 

• l't.illi alameti farikamız olan ay 
y.ldozın Ötedenberi olduğu gibi 
ihraç eşyamız ve devlet lnhisarla· 
rı ve fabrikaları mamu'itı lizerine 
konulup konulmaması hükQ111etçe 
tetkik olunmaktadır. Bu hususta, 
her vekalet ayrı ayrı Başvekil•to 
verilmek üıere biıer rapor hazır· 
lamakt•d•r. 

Alameti farika nizamnam•ıile 
;hraç eşyamızın milli alamet ola· 
rak ay yıldızı taşıması istihdaf 
olunmuştu. Fakat bunu mahzurlu 
rörerolor de vardır. 

Ay yıld•ıın, bütün dünyaca 
Türklilğe alimtt olarak tanınınış 
olmıı•ı bıı hat.astaki bazı mahzur· 
lara mukabil kuvvetli bir tercih 
ıebebi olarak telik.lı.i edilmekte. 
dir. 
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- Gref Fon Şp•'nln son gUnlerı 

Bu zan mütalaa edilirse, Ada· 
na'nın şehircilik hamlesi, şimdi 
röze çarpan ••erleriyle hiç. de 
reri kalmış sayılamaz. Adana ya, 
Tü• kiye'nin dördüocü gelen bir 
şthri denme•i doğru olacalı.tır, sa· ~ozozedenin göınleğid açtı, görıline 

kularını yapıştırıp dinledi. Kalb darabanı 
nırım. işitiliyordu. 

Çarşı ve pızarları rruntaum, 
çeşitli ve zor gin .. insan hor ara· O zaman en emin çareye başvurdu: 
dıiını knla)l•kla bulabiliy<>r. Ölünün kunduralarını, ıonra çoraplarına 

çıkardı. Ç•plak ayarlarını bir müddet 
Yalnız.. d F il 

başladı. 0.ın ıoydu, ateşe daha yaklaştır· 
dı. Bütün vücudunu 1trt ve kaba elleriy· 
le uğ-uştnrmota koyuldu. Bir aralık hu 
masaj işine las•la vererek ınatrasındaki 
ıuynn reri kalanmı ilk usale müracaatla 
yudum yudum içirdi, 

Mau jlo kazazedenin cildi kızarıyor 
ve kaıı hü~umile ısınıyordu. Henüz fÖz· 
!er k•p•hydı. Bir ar.lık diiiyle dadıkları· 
nı yaladı. 

diledı. 

Peter tekrar matrayı doldurm•ia g;t. 
ti. Dönü,ıe bir kucak çalı çırpı da troli· 
rerek at•şi tazeledi. 

Sordu: 
_ Karnımız aç d•iil mi ? 
Kazazede, Trbtanl.nın uzatt ğı ırale -

bii anlaşılmıştı, dikkatini çekmişti. Kur
caladı : 

- Bu &'•mici demek nisandan beri 
adada kaldı? 

- Evet. 

- Çok rahatsız mıydı ? 
- E,.t, ya'n'>? uıuştur u. .t i çakmaiını çıkarıp ateş. 
Tekrar rülüyorl ledi. Yanar fıtili ölünün ıol ayak tabınını 

l bastırdı. - Yalnız, ot•l ve olcanta 
Bunuu hiçbir tosiri rôrülmedi. Cilt 

bak1mından Adana çok geri kal· 
üzHine bastır.lan fıtildeki at•ş sönmilf, 

mış diyeh.lectiim, Bu vaıiyeti ile, 
kararmııtı. Peter at•şi hzeledi ve tekror Adana bir turizm ;eh•i olmak 

şöyle dursun, her h•nri bir ıiya. ayni noktaya fitili dayadı, 
retciyi veyahut nebileyim, Adana Bn aefer akıülimel görüldü, kazaze-
da ikamete m•mur ve otelde c!enin vücudu elektrik certy1nına maruz 
yatıp, lokantada yemek mecburi. kalınış ribi titredi ve aaraldı. 
yetinde kalan b'r kimseyi tatmin Kazazede ölmemişti. 
edec.k vaziyette dtğiL Peter au tedarik etmete koşto. Civar• 

- Har ri ot.ide kalıyor ve d~ki _'."0n~adau matraaını doldurarak reri 
nerede yiyorsunu2? D ye soruyo· dondu. E·an baygın yalan ad•m•n dlıleri-
ru'D. Bana, en bü;ük otellerimiz· ni bıçakla aral.yuak aizına bir damla ıu 
den birinin ismini veriyor. döktü. 

- Fakat bu otel Adananın Z wallının dili de dııdakları iibil'şiş-
yegane güzel ve tenıiz olelidir, miıti Su ajzını doldurdu, yanaklarına 

- lıte bende buna tee15üf taştı. Fakat birden adamın ıırtlağı oyna· 
ediyorum ya.. Y ediiim yemekler dı, yutkundu ve ağzı boşaldı. 
mHemi bozdu, banyo yapmak İS· Peter bu tekilde kazazedeye üç )'il• 

tedi11, « Motör işlemiyor,. diye dam ıu içirdi. S>nra onun kendine rel· 
cevap verdiler. Hıvalandırmak için mesiııi beklemeden koro çalı ç•rpı topla· 
odamın p•ncertlorini açtırmak İs • dr. Bunları hayrın yatan adamın iki adım 
tedim, im~inuı fÖrdü'er. işin da· öteıine yıiarak çıkmaiile ateşledi. 
.. raribl. l J. t i ID l• h· T •kııır kuande ile .... ,ııı olmaja 

-..~-------~--....... -------'-~__;_~ __ ._;_ 

Peter onun yilzüne dojro eiilip ıor· 
do 

- Sa iıter misiniz ? 

Cevap bekl•mek•izin koşup matraa•nı 
doldurdu. Dôniüiü zaman ka1azede röz. 
lerini açtı, ona baktı ve dudalı.larını oy· 
nattı. 

Ba oefer Tristanlı renç, su içirmek 
için biçaiını kullanmaia mecbur kalma• 
dı. M•troyı adamın arzına dayadı ve yı· 
va, yavaş botalttı. Ar•ııra ka2azede, sa• 
yun ıırtlafından l'eÇiti canını yakıyor 
muf ıibi suratını buruştoruyordo. 

- Sizi ısıtmak lizım • 
Mas•j• devam etti, Kazazedenin vücn· 

do kızardı ve za vılh nihayet ı 

- Teşekkür ederiru, diyebildi. 
Peter onu rivdirdi. Coketinl ıırtına 

reçlrmek üzere oturma' vaz;yete tottuğ'n 
11rada, Ctpleıinden ondan ald•i'ı eşyayı 
çıkararak meçhul adımın c•plerine koyda: 

- Sizi ölmüş uıııyordıµıı, diye özür 

tadın aoctk iki lokma yiyebildi. D.bı 
ptk ku•vetsözdi. Ôoürdü, ikinci lokmayı 
çıkaracak gôbi oldu. 

Gıletoyı iade ederek : 
- Birazdan, diy•bildL 
Pet•r ayoğı kah.t: 
- Size başka şey ret1reyim. 

Bir çeyrek saat sonra üç yumu•tayla 
r•ri dö,dü. Birisiui kırdı, kazazede bunu 
z.ıhmttıizce içti. 

Daha kuvvetlenmiş b"r sesle : 
- Teşekkür •derim, dedi. 
p.ıer onun başının ılt•na otlardan 

y .. tık y•plı, galehdan parça parp ikram 
elli Kuazede derin bir uykuya dalmaz· 
dan önce dığer iki yumurtayı da içti. 

••• 
Birkıç taat sonra kazazede ile kn•tı

rıcısı iyice ahbap olmuşlar, Peter ona 
nerede bolundu~unıı, bu arada bidi ıesiz 
ve buit r•ç•n hayatını ve Hını Stima· 
oın adaya fel'şini anlatm>Şt'. 

Bu nokta Varldeyin meçhul kızaze• 

benin E.o.tellicenı Servis ajanı oldıığu ta· 

- Öyle iorünüyordu, fakat çabuk 
iyileşti. Treş olunca ıa!lki bü1bütün 

başlca bir adam oldu. Triatanın ikliminin 
"bbıti üzerinde bir mudze tesiıi fÖJter
dii'ini söyle ji. 

- Bu iklim aakahruı ben de traş 
edince ve sekiı &'Ünlük porhizi telifi için 

miıılemi doldurunca b•nim üzerimde mıı• 

ciıe tesiri yapacak. Bana yiyecek başka 
bir şey veremez misiniz ? 

- H•yır efendim. F alcat isterseniz 
yumurta aramağa gideyim. Fakat-

E iai cebine attı. Bir bez ç1kardı. kat· 
(arını açtı ve içindeki haşlanmış bir et 
parçasını uzatarak : 

- Bnnıı unutmuştum, dedi. 
Var.ley eli ısırırken : 

- Teşekkür ederim, dedi. Siıin v• 
m•ğioizi aldım ama kuıura bakmayın. 

Uaı.rım ki bu borcumu öderim. Demek 
bu bahriyeli çok çabuk iyiltşli. 

Bir ,_at müddetle mütemadiyen Hını• 
tan bahsettiler. 

/ Dnuu "' J . . 
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Büyük kazançların doğur-J b~::.'ı~~:~:h~ .. 
l"g~llz ad!sında 

doğu pahalılık karsısında -
az maasllların vaziyeti --................................................... ...... 

YAZAN Harp ticareti yoktur, ihtikar yasalı.tor. Geçen harbin 
vagon işleri, şeker reuleti, o ıünleri röreolerin 

Necmed hatırasında bile bu dovrın dürüst devlet ahlilı.ı yanın· 
din Sadak da inanılmaz maoall•r yerini tulmvş•ur. Şimdi ihtikar 

ancak ceza kanunuda bir suç, muhtekir ise mahkemede ıiddetli ceza 

rören bir suçlu olarak mevcuttur. 
Fakat kanun ve suç çerçeve•i dış·cda, bii)ük keıınçhr vor. Bu 

bil ıon zamanların alışverişindeki çılıiınca bollu~lan anlaşılıyor, Piyasa· 
da alım satım ve iş talı.ip edenlerin •Öyledilı.lerice göre ortı daki para 
bolluıiu ve bu bolluk ni•betinde alıcılık hevesi akıllara bayut verecek 
derecededir, S.ş bin liralık bir taş yirmi beş bin lirsy•, yüz bin liralık 
b"r bina üç yüz bin liraya satılıyoımoş . Az çok kıymetli bir mal yok· 
muş ki - mobilyaya kadar - satışa çıkınca de terinin biı kıç misline 
hemen alıcı bulmasın. 

Manzara, sevindirici olmak lazım r•lir. Zira memlekette zeorinHk 
ıeviyes'nio arttığını ~ö~terir. Kazanç meşru olunca kimsenin bir şey 
demeye ba1'kı yoktur • Çalışma hürriyetine hürmet ediyoı uz, mülkiyet 
hakkını mnkaddeı tutuyoruz. R•jimimiz ve ablikımız calışmayı ve onun 
neticesi olan kazancı takdir eder. 

göz hapsine tutu-
lecak 

Bern 18 a.ı. - Nene • Zuer· 
cher - Z •itung razeteıioin Lond 
ra'dati muhabııirun bildirdiaiae 
RÖre, Britacya ve Sovyet kıtaları 
önümüzdeki salı rünü Tahran'ı 
boş1ltmaia başlıy•c ıklardır. Ruı 
.kıtalarr, Hazf"r d~niıiaia cenubun 
da 200 ila 250 kilonetre derinli. 
ğinde bir çevre. Britanya lcıtaları 
i•e lrak'ın doğusunda 200 kilo 
metre d.,inlirıode bir ç•vre iş 
ıral elmiş bulut uyo;lar. Bu çev. 
relu prenı'p bakımındac lran hü 
kOmetınin hü.Omdarlııiı altında 
kal•c•ktır. 

Londr• 18 ı.a. - Resmen 
hildirildığine göre harp durum 
dolayı•iyle e>ki l ·an Ş .hının şim . 
dıhk M.surice adasında oturnıası 
arzu edilmektodor. Ada valisi, Boi 
t 11 nya hü~ ğ o etinin verdıği tal i nıat 
üz•riae, eski Ş ... b'a adada otur. 
ması esnasında re,eıttiği moanıe 
le edilmesi için trrtıbat almakta. 
dır. 

Rovttr , i 1nsının siya~i mu 
habiri bu hu usta şövle diyor: 

1 ~#;qv)j l 
1 Türkiye Radyodifllzyo• poıta.-an, 
' Türkiye rad7oau, Aa.kara rad10•.a 

Moslcova 13 
(a •) - Diin ık-~ 
ş•mkl Sovyet teb
liıii: 

17 llkt•ş•io 
güoü bütüo crp
ho bovunca şid· 
detli muharebeler 
bilhasu batı i.ti
kametinde çolc çe. 

tin olmottur • Kı· 
zılordu düımanın 
mütaaddit v~ ıid. 
detti taarruzlarını 
pü.kürtmüıtür. 

Stalinin bir emriyle 

Moskova 
tahrip -edilecek 
Ruçlar u,allarda bü
yük endüstTi bölgele· 
ri hazırladılar 

Odesadaki Rus 
hatları 

ıtrat•ji sebebleri 
dolayısiyle Kızıl· 
ordu baş kumm· 
danlığı tarafındau 

alınan karar üze. 

rino yap •lmıthr. 

Alman ve Romen· 

lorin Odosa böl. 
resinde Hirler 
aldıklarına dairAI· 

man kumandanlı
ğının iddiası bir Ö· 

vünmeden ibarettir, 

Kali11in' de 
N•vyork 18 

(a.•) - R>yter: 
Çarşamba akşamı, 

So vyotlerıin mu 

vaffakiyetlo başa• 

16 lıktrşrinde 
28 'dütmaD tay• 
yaro•i tahrip edil· 
nıiştir. Biz 17 tıy· 
yare kaybettilı.. 17 
lıkteırinde de Moı· 
kova yakınların· 
da 1 4 Alman 

Sovyet tebllğlne göre 
intizam içi" de ve tam~· rılan bir karşı hü 

men tabii dll cuma Almanlar 

l•yvarul düşürülmüştür. Odesada. 
lı.i Sovyet kıtalarının tabliy.,i, za· 
manında ve tam bir int;zamla ta. 
nıamlanmıttır. Bu tobl•yeyi K,z,Jor. 
dn baş kumandanlııiı son 8 ııün 
içinde tertip etmiştir. 

Kotalarımız Odeıa çevriminde 
vazifeleriLİ yapmış olduklarından 
donanmamız tarafından cephrnin 
diğer kesimlerine tam bir iofzam. 
la ve h ç kayıb vermeklizin ııöın. 
rülmüıtür. 

O leudalr.i kuvvdl•rin Alman 
ve Romen kıtalırınm hücumları 
netice•inde hhliyeye mecbur ol• 
duklarıoa d•ir Alman radyosunun 
yaydııiı b•b.rler temam;yle eıu· 
sızdır. 

Hakikat şudur ki Odesanın 

ye e dl Kalininden pü,. 

kürtmfiştür. Düımana ağır kayıp· 
lar verdirılmiştir. 

Tayyarelerden yardım ıröron 
10.) düşman tankı, bir yarma ba· 
roketine teşebbüs etmiş ve S ıvyot 
mü Jafaa hattın n bir köıesini del· 
mrıie mnv•ff•k olmuştur. 

19 Ririnciteşrin Pazar 
8 30 Prorram, ve memleket 

Sıat Avarı. 

8.33 Müzik: H•fif proırram 
( Pi. ) 

8 45 Aj•nı haberleri. 
9.00/ 
8 45 Müzik: H.lif proJra• 

( Pi. ) 
9 15 Evin Hali. 
9.45 Müzik : Hafif prcrramm 

devamı ( Pi. ) 
12 30 Prorram, ve Memleket 

Hat Ayorı. 
12 3J Müıik ı Oyuıı havaları. 
l ı 45 Aj ını hab•rl•rİ. 
13.00 Müzik: Mubtelıf ıarlular. 
13 30/ 
14.30 Müıik: Rs~yo aa\on or• 

keıtrası ( Vıoloni.t N•cip Atkın). 
18.00 Prorram, ve Memleket 

aaat ayarı. 
18 03 Müzik: Radyo Caz ve 

Tanro O·kellraaı. ( 1. Ozrür ve 
atef böc•kleri ) 

18 40 Mü<ık : fuıl b•yetl. 
19.30 M•mleket 1aat ayarı, va 

ajanı baberleıi. 

1'1.45 Sorbeıt 10 dakika. 
19 55 Mii.ıik ı Plano aalolan 

( Pi. ) 
20. 15 Konuıma ( Mealekler 

konuıuvor ) 
19 55 Müzik: Karııık ıırkı ve 

tOrküler. 
2 l 00 Zi•aat takvimi. 
21.10 Mhik : Peırev, Şırkı 

V'e ıaz: ıeınaiıi 

14 30 Ankara aonb&har at ya• 
rııları neticeleri. 

V uiyotte göze çarpan oolı.ta, 
kazancın, yahut kazananların ço
i•lması değil, bir tara itan fazla 
kazanç ve para bolluğunun neli· 
cui olarak satın alma kabiliyeti
nin lüzumundan !ula artm•aı; di 
ğer taraftan da bu ırayri tabii 
alım ıatım kudretinin doıiordoıiu 

aıırı bayat p•halılığıdır. 
Bir memleketin umumi serveti 

ya iç pazarda mübadole hacminin 
ve ıoviyesinio yüksekligi dolayısile 
bor aınıl müstahsilin büyük kazın· 
cile artar, yahut g•niş ölçüde ih· 
racata dayanan zirai \l'e ııoai İS• 
tibsallerile çotalır. Harp ekonomi· 
ıinde bu ıartlar mümkün drıiildir. 
Bizde do bu rünkü vaziyet bu iki 
ıarta dayanıyor. Bizdeki yüksek 
kazançlar, ihtikar snço hodndun· 
dan kaçmış ithalat komiıyoncolu· 
(u, talih ya but lı. urn12hlr. eseri 
elde kalmış ıtokl•r, de•ltt tülça 
sine dayacıo ıcşaat, teabbüıler 
ve ıairo rıbir şahıslar iç'n çok 
kazançlı, memleket iktisadiyatı 
için temamen verimsiz laaliyetle· 

rin mabıu'üdür. 

nülebir. Akla relrn ilk i~, meseli 
az maaşların vergi külfeleni , bü 
yük alııverişlerin om>Una yükle
mektir. Hatı rlamalıdır ki bemrn 
bütün 1 beral mtmleketlerde bile 
servetlerin muınen lıaddirdrn 
sonra yüzde yelmif, sekstnini dev· 
Jet alıyor. 

( Alr.9am'dıuıl • Tedavisi lazım 

f.ski şahı m~vkul tuımak biç 
bir suretle hah•• mrvıuu olma
makla beraber Ş o hın tahttan vaz 
r•ç ... e•iyle neticelrnen haller do 
hy sıylo kendisine tam bir ıer. 
brsıi bırakılmaoıca ıç•~ça mq. 
h•lof•t edilme~t•dir. Brihnya h1 
lr.Qm•ti sabık Ş hın muv•kkat i· 
kametgibı oı.rak Manrice ada 
sını seçonPkle kendisinin ı , hat ve 
emniyt-tir.i göz Öı ünıie tutmuştur. 
Bu adanın ıı. üktıı.mcl bir ikl mi 
vardır. 

!....:.:.:.:...:....~~~~~~~~---
• tabliyesi Alman ve Romen k ovvel· 
lerin'n hiç bir baskısı olmaksızın 

====·=============---=========== 

Bunun üzerioe Almanlar Sov· 
yet kotalarını çevirmek için vazi. 
yeti hazırlamak istemişler ve bu 
mıkıatla parPşütçü kıtafarını hl· 
lanmıtlardır. Roslar bu manevrayı 
öolemişlıer , plraşütçü müf•e• 
zelerini imha etmişler ve iot:z1mla 
yeni mevzilerine çekilmişlerdir. 

Bundan sonra Rus kıtaları topça
oon ve motosiklttli mülruelerin 
yardimiylo bir karşı hücuma rç· 
mişlor ve düımanı reri atmışlardır. 
Almanlara pek pah.lıya oturan bu 
karşı hücumun yalnız bir salhası 

sırasında demiryolu iıt11yonuoun 

ponu ve önündelı.i meydan baştan 
başa Alman ölüleri yığını ile Ör· 
tiılmüştü. 

21.45 Müıik : Ola mosoltiıl 
22.10 Müzik : Dans müzii'; PL 
22 30 M •mlekot aaat ayarı, A· 

janı h' borleri. 
2245 Audolu Ajıuımıa Spor 

Servisi 

Yeni bir servet yaratıfı, bir 
istihsal lı.aynaıiı olmı7an, aadece 
mevcut milıi servetin elden ele 
dolaımasından do(ın bu para bi
rılr.meleıidir ki para laılasının mala 
tahvilinde menfaat bulan insanlar 
çoıiald:ıiı böyle zamanlarda bayat 
pıbalılı(ınm normalden fazlı art· 
masına yardım eder. 

Kazancı birdenbire yüz misli 
ne ç kmış insanların bir malı heı 
misline satın aldıkları bir muhitte 
en lı.üçük esnaftan en büyük tüc· 
cara kadar bütün serbest meslek 
erbabı kendini müdafaa ederek ça· 
lışmasını ona göre 1atar. Bu İlı.li· 
aadi lr.arraıalı~ta en fazla sıkıntıya 
düıenler, normal ticaretine devam 
eden dürüst insanlarla, geliri değiş· 
mi yen m& a~ ve ücret sabip!eridir. 

Buodan dolayıdır ki, maaşlı, 
bilbuıa az maaşlı memurların hi· 
mayesi için IOD rünlerde Öne IÜ• 

rülen mü;ihazalar çok haklıdır. 
Muhakkak olan bir nolr.ta var: 

Muay7en ve mahdut olan maaş 
sahipleri artık geçioemiyorlar. Harp 
vaziyetinin her memlekefo, evveli 
devlet hazinesine, ıonra da her va• 
tandaıa yüldodiği sıkıntıntıyı ve fe 
dakirlık payını hosaba katarak, 
içinde bulunduıinmuz ahval ve f&rl· 
larıo zarureti neticesi olan imkia 
ve imkinsızlık nisbotlerini de göz
öuünde tutaralr. bazı toob'.rler düşün• 
m•k icap ediyor. Yakından biliyoruz 
ki Meclis ve hülı.Omet bu endişe 

ile çoktan meşguldür ve bu bale 
çare aramalı.tadır. itiraf etmelilı.i 
muele oldukça güçtür. Çünkü, 

nihayet, şu esnada vatanın ve milletin 
varlı(ına en buyük kısmı aarfedi· 
len bütçeye Jokoouyor. Bülüo 
dünyanın yüzde yüz mal ve can 
fodakirlııiına katlandı;ı bir devir
de bizim, yııanıamızda izami aı· 
kınlı a katlanmamız kadar tabıi 
ve ebven bir şey olamaz. Bunun• 
la beraber, hükOmet memurların 
reçim bahsine derin bir alika, yal 
aız insani bir ıefkat duygusu de
(il, bütün memleket işlerinin dev· 
let elile ve memorlarla ırörüldüjrü 
bir devirde, devlet makinesinin 

18•ameti için lüzumlu bir tedbirJir. 
Bıı sabada bir çok uıuller düşil· 

bir hastalık 
Yaz an 

Refik 
Halid 

Baıaıi'rısı, 

sancı, bulantı, 

titreme, ık ... 

r•k, öksü ı ükı 

kııı~lılı., h.ıı msı ıl • k gibi alimttle· 

ri olmad ı iı için bazı hastalıkları 
biz ''huy., dtr, ıtçrıiz. Hflll:ıulı.i 
t 1 p onları patah j~k bir hal ••yarı 
tadavyi Jüzu11.uı u ileıi Jüıe-,;M~•e

\a öfke gibi... Ilı.ide bir biddote 
k>pılanlar, havadan orm lı.•parak 
hiçtenyere ~Uple ıe b'r.ınler vtya 
babası tutanlar; şi mdiki mrşhur 
ismiyle " tansiyon., !arını mubak· 
kak suretle ö ' çtüımtlidirler. Bir 
düşüklük yı but )iıksrkli~lo kartı· 
laımaları ıı.ümkünııür. Ayrıca öf 
lı.e banakların iyi iıl•mrme•; nden 
mrydana relen bir zohirleome ne 
t icesi de olab;lir. 
Vaktiyle af ın mfüh'l ile trdavisi· 
ni tavsiye eden bir hekimi hatırlı· 
yarak di1ebilirim ki, bu meselede 
ayni ilacın f•ydalı bir rol oynama· 
11 ihtimali de vardır. 

Öfke baldan tatlıdır_. amma 
bu tatlılık, 1&nırım, alkol, lı.okain 
ve moıfindeki gibi zehirlenme so· 
nu, muhakemenin kayb•dilmesin· 

den il~ri gelir. Doirusu 'Ôfke ile 
kalkan zarar ile oturur., sö1üdür. 
Öfkeden zıyan görmiyene acaba : 
rastladınız mı? Öfke, her hasta· 1 
lık gibi etrafındakiler için bir ü
züotü' ve merak sebtbidir, •·Ayn 
şimdi kızacak, bir şey yap1cak, 
bir ıey kıracak, diye yürekler çar• 
p1r, durur. Fena ş•)I Ôlk• öldü
rücüdür de... Bu yüzden ölenlere 
ve öldüreclere bile tesadüf oluouıl 

Umumi bayata yakından ka· 

rışmış, halk ile münasebette ve 
eserleri • resmi daire, razet~, kil· 
tüpbane veya sahnede olsuır · da
ima rözönünde bulunan öfkeli bir 
adamın tedaviıini yüıüstıi bırak· 
ması büyük bir suçtur. Z'ra hem 
kendiai çok azap çelr.er, lem bar· 
lı bulunduiu daireye, yo•tan yere 
söz getirir, hem do lüzumsazcası· 

oa vakalara, pirenin deve olması· 
na sebebiyet verir. 

Bu itıbarla o ribilerin tedavi· 
ıi umumi menfaat bakımıodan 
pek faydalı olur. Hususile bır mu· 
harririn, bir alı.tör üa, bir sahne 
direktörünün öfkelisi, manzaraya 
hazan bir mesele, bir dert, bir 
ilet şeklini bile verebilir. Bu mes
lek tekilrr teokitler karşısınd11 18• 

bırlı kalmayı, nihayet bir kıç zelı.i 
sözle işin içinden çıkmayı bilme· 
lidirler. 

Şayet ben, otuz şu lcadar ıe-

• Ülkü ve istek 
Biolojiye böre ba. 
yat, ölümle müca

N adlr dele eden şartla. 
Nadi rın heyeti umumi -

Yazn 

•-----' yesidir. Canh biç 
bır varlı k tasavvur olunamaz ıi, 
krod · n İ canı zlıktan , yırın vası f· 
ları bir gayret•, bir mücadeleye 
borçlu bıJ"Junma•ın. Kalbin çarpma .. 
••. "ücudun •~c•khk nrş:relme~ı. 
oeb•tJ.,r•n tcıpr•i• kök •alma•ı, 
batta mıkrobların lokain ifrazı bile 
u2vi bir mücacieleı.io mahsulüdür. 
En i p • idıi mıh!Qklarda b le görü
len bu mücadele hali yüksek var
lıklarda çok d.ba muıilak bir ta• 
kım uıuurlarla zrnginl•şir, 

Yalnız uzvi deiil, ayoi zaman· 
da ıuhi bir varlık olan insan i~in 
bavat. b•m u1vi, hem de ruhi bir 
mücadeledir. Ruhi mücadelenin e· 
n•ını da iıteıı:ei< molbumiylo ifade 
edcb lirız. 

Uzvi bavatla nefes almalc, 
baTaret n•şretmek oeyseı, ferdi bı1.· 
yatta dil iıııtemek odur. H..1tt11 ru 
hi hayat n özünü teşkil ed•n bu 
i.temelr. ~eıf yeli ferdi bir bütün 
olarak aldıııım1z zaman, hararet 
neşretmek ve nefet almaktan bile 
daha mühimdir Çunlı.ü koma'ya gi· 
ren bir h-ssta, vücud sıcak nğını 

mub f ,za etı;ği müidetçe bol jı ba 
kımıodan yaşıyor uyıld·ğı bolde 

~ılıha~te bir •dam, •ter bir şey 
utemıvorıa rubon ölü demektir. 

Kollektil bir varlık ol•n cemi
yetler de yoıamak için hem mü. 
cadelty~, hem de i~tc:miye mec· 
burdn.Ju. 

Cemiyet;n mücadeleosi, rerc'i 
hovattaki gibi t.bi.tle y•pıhr, mu· 
bitle yapılır, hastalıklarla ve ıefa· 1 
lotlo yıp lır ve mhayot İcab tder• 
ıe1 diğer cemiyttlerle yapılır. 

!,temek ise crmiyctlerin haya• 
tında ülkü mcfhumi)le ifade edilir. 
Ferd he larımek, hararet nearet
m.-lr, rıefe• alm•k. bir k•lime ile 
az" S müc•deJ~•İnİ başarmak için 
ruhunda bir istek. ya4att tı gıbi 
crmiyet de karn1nı doyarmak' 
n•f.eı almalı:, ıibaıto bulunmak bi; 
kelı.mo ıle hür ve kendi lı.endine 
11hıb. olabilmek için bir veya 
kıç ulkDye mubtaçrır. 

Şu. halde iptid•i hnyat, ude· 
ce Oh ı bir mu· cadelodı" d' l r ıyoruz 

l~k•tanlarda. uz. i müradeİo ile bir~ 
' o ruhi b' · k 

F dd 
. ır ııte de •arttır 

er elr.ı h" . b . • • • bru . • •a hy•tıo derecesi. de g~~e . U ıstelc, alrlide arzular. 
~Dk lırbıdeale, bir ül~üye kadar 

yu ıe" ıhr. 

C«Soıİyt tlere gelince, uzvi ve 
ruhi mücadelelerden boşka kuv t· 
li b r ülkü sahibi olma~. onlar i;::. 
bay.ılın ayrılmaz bir şartıdır. Gün. 
delık beve~lrr!m"•! lı.ısılım. iç miz. 
de. kovvetlı bır ulküoün ıônmez 
ışıgı yınıın, Milletimizin hayatiye· 
tioİ artırmış: oluruz . 

[ Cumburl7et'ten ) 

Ruslar Urallarrn tloğıısıın· 
da hügük endüstri hölıele· 

ı i hazır /adılar 
Londra 18 a.ı. - Mo•kova 

radyosu, c• pheden aldıtı şu telg. \ 
rafı o'<umuştur: 

(( A1mınlar rorilorini korumak ; 
ve birlikleriaıizin mukavemetini ' 
kırmak içio cUeriodeo rel•ni yepı· 
yorlar. 

D•ht çetin muharebeler belt
lenmelidir. Accak faşistlerin pro· 

j~lcı'.nde mu valf •k olamıyacakları 
şımdıden apaçık bulunuyor.,. 

. R~yter'in diplomatik mubabi
rıno goro Mosltou Alman kotaları 
taralıodan şiddrtli bir hücuma ut· 
r~maktadır. Ve hükO'llet merkezi. 
nın taşınması mantıki ve makul O• 

lacaktır. 

Z ra düş'llanın doğrudan doıi· 
ruy~ tehdidi altında buluoacak bir 
şahı'.de hükOınet işlerini idare et· 

~uenın ktamamen imkansız bulondu-
o aç.1 tır. 

Arşivlerin ve öteki ehemmi· 1 

23.00 Yarın ki prorram, ve ka· 
panıf. 

ITAKVtMj 
19 Birinciteırin 7947 

PAZAR 

YlLı 1941 • AY·lO Gno· 292 HIZU' 1'7 
Rami 1557 · Birlncltrıtia 6 
Hler 1560 • Ramasaa 27 

Yakıt Sut Dakika 
Gllnet s 44 
Otı• 11 42 
lktadl 14 ,, 
Akıam 17 14 
Yat•ı ıa o 
lmaak 4 12 

20 Birinciteırin Pazart~si 
Vakıt Saat Dakika 

Gün et s 4S 
O,ıe 11 42 
ikindi 14 41 
Ak .. am 17 12 
Yataı 18 " lmoalr. 4 1! 

!:e Nöbetci eczane 1 J'•tli ev ı. d h . •hın a a bırkaç halta 
Önce Moıkova'dan Kazan'a gönde 

"Deflamr Dördüncüdt> 
istikamet eczanesi .. ( HükOmet yanında ) 

Gündüzde~ 1stik1a1 s avası Hotl arı 
,-

1 

Ankara'da büyük 
Ordunun Gözü Turk bilginlerin. 

den ( Hacı bay. 

) . . daki mezarlık ram ın camııı ve.,ıüroeıı yaoın .. 
ta bit mezar vardır 

A E. G B h ',. yanında olan 
• · e çet ın m@zannın 

bn mezar tayyareci S rrı'n cdır. Ored• daha 
bsşka şehit tayvarecilrrimiz do yatarlar. Deh· • 
rin relip r•çişi; belki bu mezarı da b'r &ün 
yokedrr, fakat Sırrı adı bütün Türk ıebitleri• 
nin nurlu adları gibi kendisinden sonra rele· 
ceklnın akıllarından ve )Ürelı.leıınd•n çıkmı · 
yacıkdır. 

Sırrı Tayy.,e gözcüıü idi. Düımının yer. 
!erici, vaıiytllrrini gözetltmelr, ne halde ol. 
duklarını bıldiımek işinde büyük bir kudreti 

vardı. 
Türk ordusu bu liyaketi görünre Sırrı'yı 

Avrupaya aönderdi. Orada gözcülüğü, tayya· 
reden fotoiral almağı adam akıllı öirtndi. 

Dünya harbinde, bi:busa l<tiklil baıbinin Kil· 
tabya, Afyon, s.karya Ctphelerinde büyük hiı · 
metler gördü, büyük ün aldı . Bir defa uçuşun. 
da düşman görmesin keşletıneıin, noktaaı nok· 
tuına fotoğrafını almasın kabil drğ;!di. Adeta 
Millet ordusunun görrn, brm •yi gören gÖ<il 
idi. Arkadaşları onun için ( Ordunnn rözil ) 
demişlerdi. 

bilmezdi. 

. - Ben Türküm! dedi. Türle telişı, ondi•e 
yı, korkuyu • • - b"l y • , , oıumu ı mez. aloız vatan ve 
mıllet n.e vazife vermiı ise onu bilir. Ben de 
vazıfomı yapıyorum. 

Sa Çanakkale muba~rboleri Sırrı'yı piıirmişti. 

b
• karya mubarebelerındo oanki Canlı b" d" 
undü D- b ır ur-

d 
, ' Utmanın ütün rizli yerleriA'I k f 

erdı. eş e-

Bir riln yine böyle tehlikeli bir o u 
tı. Culleler Y~ıimur ku 1 1 d 1 ," 1 yap. 
ne y• tıyordu. • r un ar o u rıbi fizeri. 

V azileıini yaptı S k 'd 
d

• k • 1 arya an k1rarriha 
oner en tayyare birdenb'ır t ld k 1 e • .. , a ı, urlu· 

Uf yo~ t~, _Sırrı düıen tayyare içinde yere ka
panarak ıkt ıatırlık raporunu yine razd,f ve 
ytr~ attıktan sonra tayyareıiyle beraber alev. 
ler ıçınde can verdi_ 

Türkiye daha çok ( Sırrı) yetiştirmiı ve 
yetiıtirecektir. 

• .------ Büyük muharebe. 
inden ıonra r•· Hava eylencelerll 

'---------- lip devlrrler lıhn 
buldolr.ı bır takım haınleri Fransanın ( Sevr ) 
lı.aıabasına çaıiırdılar. Oıada bir anlatma düz. 
dOler. 

fermanı yil:ründen bi~e acuuı,lardı. 
Fakat hainler düşmanlarla birlik olup illa 

anlaşmaya mühür bast l•r. Kabul ettıler. 
Tam o aylarda idi ki Anadoluda .~astafı 

K•mıl pışının lcuoıanda" altında millet ayak· 
lanmıı. miUet muharobe>i başlamıştı. 

Türk tayyarecileri bor rün düımanın te
pe•İnde uçup bomba, mitralyöz yai'dırıyor· 
tardı. 

O 91rada düıman tayyareleri, cephe reri· 
aine bir paket athl•r. Bu paketin için ie (S•vr 
moahedenameaı )nın basılmış ıuretleı i vardı. 
Bunuola: 

- Anlaşma imulandı, boş yere mubar .. 
b~ e~meyinir. dem~k iatiyoıludı. Bilmiyorlardı 
kı mıllet mubareb•ıinin a•ıl dı"I .. 'ti t' h veden ba: • 'R''i mı e ı mı 

muabedonın bükmlloü parçalamak· 
tır • 

dl
• ~enç tayyarecilerden biri arkadaşlarına de

kı: 
- Birlı:ıç ründür muharebe olmuyor, ca· 

nımız 11\tıldı, kendimize bir eylence buldom. 
- N.sıl dıye sordular. 
- Elimizde bir dute Sevr moıhadeoa• 

meıi var. Bombalarımııı bu kiğotlara ıorahm, 
dü,monlarlı beraber Se•r muabedeaiui de par• 
çala yalı mi 

Olur mu olur, Hepıi bu Uıiıtlardıuı aldı• 
la•, süılil püılü ı•killarde bombaların• ıardı
lar. Ve uçtukları zaman onları attılar. B11 epey
ce eğlODceli. alaylı bir ı•y olmuşıa. 

l
1
te Sevr şehrinde yapılan öliim muhed• 

ıinio kijıdı borada, ve keodili Louu ıolırir 

senedir, bin çrı·t acı, katı, çok 
defa da k ba tenlı.itlrre karıı 
omuz silkmek ve alaya vurmak 
yolunu tutmasaydım şimdiye kadar 
çoktan ya kendime luymıı. yahut 

bqkaamın kan na rirmiş olurdum! 
! 

En tehlikeli uçuşlarda tnpların rüllelui, 
tülelı.lerin kurşunları arasında yerinden urkar, 
düşmanı lı.e~feder. reıimleıioi çıkarır ve koll\u· 

tao• verirdi. Teli~, eııdiıe, loı ku, ölilaı nediı? 

. (_ M?abedenamo ) imzalacd'. Bu anlaşma 
ılo Turkıye mabvedıliyor, pa)laııhyor ve bize 
yaıamak hakkı verilmiyordu. 

Bazı düşmanlarımız, hatta blıi taaımt)'9• 

tar bi.le ( s.vr -·~h•c!ui ) c!.dıllui la lıll• 

de parçalandı. 
TUrk, keadi•iao sararb 

[ Ta.ıa'dan ) 
.... ı.;;.,t. partalılr. 
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ASRİ SİNEMA'DA ~= En mUstesna filmler! bir arafa tonlayan ~~ harikalarını •. Ve en göz kamaştıTan eserlerini .• Toplayan ,. 

;/ ~ ı~~?E~~~A~t1~y~~ : • • 
• • • • • • • 
• • • 

ALSARAY SINEMASI 
l!W iP!~ l'!"ı.~ 
i•ı. "~ i'~ ' =

= Bugün 2,30 matinasından itibaren iki -

1 
...... harukulôde film birden sunugor = 

= I 

Suflare 

8,30 BU AKŞAM Suflare 

8,30 

TUrk Filmclllğlnln şaheseri 
BugUne kadar yapılan TUrkçe filmlerlnln 

En gUzeli 

: BUGÜN 2,30 Matinasından itibaren 
• • En Müessir ve Hissi Bir Film Sunuyor ••• 

= Güzelliği bir efsane ••si ~şsiz bir nığmo olan 

• ENDÜLÜS GECELERi filminin unutulmayan ::ı.~_A_l_l_a_h_ın~_C_e_n_n_e_tı_·__.ı:: 
• 
• • 
• 
• • • 

.............. :.ı•••••••..&•• 
G KALP SIZILARI 1 • ........... ,,ı•ı,,,,, ....... . 

BAŞ ROLDE: 

• -.:ı::r Korole Lombard: Kay Francıs: Cary Grant ~ 

~ yıldızı IMPERYO ARGENTINA'nın -
~ En güzel filmi Baş Rollerde : Münir Nureddin - Feriha Tevfik 

ı~ ı iSPANYOLiT A r _ ALLAHı'NCE'NNETi = ~ 
Calibi dikkat bir tarz<iw. yaratılan ISPANYOLCA sözlü ve şarkılı --

= il - Amerikanın ölüm kaynağı bayduıl1rın göıünmez uraili T • iŞ BANKASI 
• • 

Tarafından yaratılan mevsimin en güzel aşk ve güzellik 

lf~lMI 
= -= Gangasferin Şebekesi=-= 

• Amerikanın POLİS Teşkilatının fedai ejderini Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI • 

~ Filme ilaveten: Heyecan, macera filmi •OLUM SELi • 
: DiKKAT: N,.n.,8 1. ~oltn~lorrnm alrlırm•Ha istöcal ~.lini7. 
• • • • 

• 

: PEK YAKINDA~ • ~PEK YAKINDA t: 
13UYU~{ TUR~< lf] M) 

ı Gösteren heyecan ve macera filmi = 

= Pek YAKINDA Pek YAKINDA K E Ş 1 D E L E Rı 
= 
~ = 4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kincileşrin tarihlerinde gapılır. 
§ Türk Sinemacılığının Büyük Zaferi = 
= :------
§ = 1941 iKRAMIYELERI 

ı Kıvırcık Paşa -· 1 Adet 
l 

? 

2000 
1000 

Llraluc ı.ı •• 
= Hl mınııııuıııımmu mıııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııı :mm 111111 ı mı ııııııııı ıııınıııııııııımımıııııımıııııııııııııımıı ııııııııı 

uu:e~~~~~-·~=~=~=~~A=·· =· ::. ~-~~; iLAN 
' 
8 ,, 

750 
~00 

lSCı 
ıoo 

2000. 
3000. 
1500. 
ıooo. 

lOOO. 
J500. 
4000. 

6000. 

• 

İLAN 
Belediye Riyasetinden: 

SAYIN ADANA HALKINA 
1 - Yü'uek Baş•eUlet makamının mü•aadesiyle şehrimiz ntobü• Hl• 

vi•leı i i:d hat üzerinde çalış ocak ve s•feı ler sabah 7,30 dan başlayıp 
tren felİŞ VO gidişlerine ve mesai taatierioe gÖte İşlflyecelı.Jerdir. 

2 - HATLAR: 

A - Birinci hd : 

HükOmet konağı - Atatürk caddesi - Yeni lataayon - Erkek 
Mııalli:n Mektebi ve asker bastabanesi, 

B - ikinci hat: 

Hü(Omet konaiı - Abidinpaşa ve Ôzler caddesi - E.ki istasyon 
( Erkek L'sesi. ) 

3 - FIYATL~R: 
[B•her bilet başına bi1' kuru~u muhtaç ••ker ailelerioo yard,m kar

şılıiı olmak üzere ] 

A - Birinci hatta: 
1 - Hü<Q:nelten, Yeı 1 istuyondın, Su deposundan Atatürk cadde· 

ıindeki Halknl e kadar [6[ koro1. 

2 - HükOmelten Yeni istasyona ve şimendöfer 111 deposuna kadar 
(R) kuruştur. 

3 - HükOmelten muallim mektebi ve asker baatabanesine kador [LSI 
kuruş. 

DiKKAT: 

(Mu•llim mektebi ve asker h•shhanesine gidecek Hker ve 
lerd~n r~ı ve yeni istasyona lr.aiar [6] karaş alınacalı.tır.) 

B - lkioci h1t: 

1 - Hül<011etten kuru'<öp·üye kadar [6) kuruş 
t L - HjlOmetten erkek lisesine kadar (8) kuruş. 

DIKK~T: 

• 

talebe 

( E..ki i1tasyon ve erk•k lisesine kadar ridecek ulter ve talebeler• 
den [6] kuruş al•naca~tır.] 1341 

Seyhan Orman Ceviroe müdürluQünden ; 
Orman Emvah Satış ilanı 

Cinsi Hacmi 
M3. D3. -Çam 168 000 

1-Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hudutları 
şı..rtnamede yazılı Karaburun devlet ormanından ( 168) metre
mikap çam ağacının on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 
6.10.941 tarihinden itibaren 15 güo müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2- Artırma 21.10.1941 ta·ihine müsadif Salı günü saat 
15 de Or. Ç. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Beher gayri mamul metremikibın muhammen bedeli 
( 490) kuruftur. 

4- Muvakkat teminatı (61) lira 74 kuruştur. 
S- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum Mü. ve Osmaniye Or. B. Ş. de görülebilir 
6- Teklif mektupları 21.10.1941 günü saat 15 e kadar 1 

komisyon reisliğine vcrilmPsi l&zımdır. 
7 • İsteklilerin Ticaret odası vesikasiyle birlikte belli olan 

gün ve saatta ihale komisyonuna muracaatları ( l u vesika l 
köylülerJen istenmez.) 7.11.lS.19 1308 

, Saatçı Vehbi Çömel ek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

lı 

8(l 

300 .. 
Y1 

20 
1 " .. 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de danamı• olursunuz. 377 

Dr. Ziya Tlimgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numarah muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış• 

tır. 1271 1- 15 

H ZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

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

bulacaksınız 

~----~ .......................... imi! Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi i ST AN BULDAN G E LENi ._ -. -.--.--1' -A-da_n_a _A-s.-D-!. 

Dr. MARKO iKiZ 5.ı.ncıMıntakaEtıb- Satznalmako- =:====.=.-=.-:.-:.-:_-:_-:_-,_·:_-_-_-
Birinci 

Eczahanesi 
ilan eder 

Teşrınden 
üstündeki 

itibaren hastalarını her gün T oros 
binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 

Stalinin bir emri 
ile Moskova tah

rip edilecek 
( Başatrafı üçüncüde) 

rilmiş olması, Sovye~ hü<Omelinin 

ber zamanı..i buiretiyle böyle bir 
taşıom• ihtimalini ııöden kaçırma 
dıt•nı ırösterir. 

Kazao Moıkova'nın 550 kilo. 
metre kadar doj:uıundadır ve bu 
şehirden S>vy•I milletinin bütün 
kuvvetlerini Almanlara karı• mü. 
cadele işinde idare etmek mümkün 
olauiı gibi Ural'ın doiusunda 
bazırlaomı~ olan büyük endüsri 
bö'ırelerini daha yakından büoO· 
melin kontrolü altında bulundur. 
mak imkioı basıl olac1ktır. 

o~ily E.<ıpres gazetesinin 
aıkeri yazıcısı diyor ki: 

cSıalin ır•reltine Moskovanıo 

ralırib'ni emredecektir. Ru•lar, düş 
manın ayak basacaiı her yerde 
yıkılmış yerlerden ba,ka bir ş•y 
bulunmaması için gereken p1iloları 
aylardanberi hazırlamışlardır. Mos 
kovanın baş tar b ışa yıkılmasına 
imkh yolttur. Fakat bütün fabri· 
.k.alar, biitiiıı umumi menfaat ıııil• 

eıseS<!eri, bütün ehemmiyetli bi 
nalar, bütün ıtnı..lar dinamitle tab 
rip edilebilir. Evet Moskova düştr 
se, bütün bu tahripler yıpılacıok• 
tır. 

D ıily Tel•g•apb şöyle yaz•yor: 
cSimdiki Sovyet bükOmeti 

müstevli ile ırörüımelere girismiye 
cektir. Bu bükOmetin Moskovadan 
ayrılmalı bu ölüm savaşına 21ferin 
nih•yet verec•ği güne kadar çar
pışacağı husu.undaki kat'i azmini 
göstermeı.. tedir. 

Amerikan elçisi Moskof!a· 
dan agrıldı 

Vaı;nrton 18 ( a. ı.) - Ha. 
riciye nazı~lıi1n1n bildirdiğine ra. 
re, Amerika Birl"ş'k devletlerinin 
s~vyetler Birl<ii büyük .ıç;,; ite 
Moskovadadi kor diplomatik diğer 

erkanı, Sovyet hariciye halk ko· 
miıerliii yüksek ınemorları ve 
Amerika yardım heyetinin azaları 
M~ıkovanın doiusunda bulanan 
bir şobre bıreket etmiılerdir • 

Mo•kovada kalacak olan iki 

kitip ve memurdan başka Ameri· 

ka büyük elçiliiioin bütün diier 

memurları büyük elçiye refakat 
&tme.kled.ir . 

ha idare Heyetinden: misyonundan: Bayan Şapka Salonu 
Odamızın idare Heyeti ı. Maraştaki Asktri bir· Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 

ve haysiyet divanı asli ve Jikler ihtiyacı için 1l46 soba defleri yle muhterem müşterilerine 
yedek azalan intihabı 20 • borusu 191 soba dirseği 380 yeni bir salon açmıştır. 
ıo · 941 pazartesi akşamı boru dirtği açık eksiltme ite Ayrıca her türlü şapka formaları modellere göre 
saat 17 de kızılay binasın· satın alınacaktır. d V• • 

egışır. 
daki salonunda yapılacaktır. 2. Tutarı 2747 lira olup 
Mlntakamız dahilinde bulu· ADRES : Belediye caddesi singer 

ilk teminatı 206 liradır. j 
nan ve odamızda kayıtlı o- I ı magazası yanında No: 80 3. balesi 27.10.941 Pazar· _________ ..;;. __________ _, 
lan Doktor, Diı Tabjbi, Diş· 
ci ve Eczacıların intihap gÜ• 
nü gelerek veyahut •ey PU• 

ıulalarını göndererek intiha
ba iştirak etmeleri rica olu· 
nur. 

15· 17· 18- 19 1326 

tesi günü saat 10 da Adanada 
Satınalma Komisyonunda ya· 
pıh.caktır. 

4. isteklilerin muayyen 
zamanda teminatlariyle birlik 
te komisyona muracaatları 
ilin olunur. 

1014.19.'24 1313 

.!!1111------------------------------------------Lokman Hekim 
Dr. Rıdvan Lokman 

Gnndüz saat 16 dan soııra • Gece her vakıt hasta 
kabul eder. 

Salı·Cunıa·Pazar günleri 17. 17.30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

. ' ,_ ._,,., 
- ..... ; .. :· • .. ~ ... '?~~;;. "ı· ~~· .. _ • ·.,. : .. ., ~ • 1 

ÇAKICI EFE 
Romanı 

Pek Yakında 
Kitap Halinde 

Çıkıyor 
) .... • •• - l - -1 • 

lmtiya~ Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Mildürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Baaıldıjı yer ' ( BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 


