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Ankara 6 ( Ha•usi muhaH·im;zden) 
- Soad D•vaz'ın öUlmil• açılan Talıran 
elçilii'ine eski Varşova elçisi Cemal Hilı· 
nü'niln tayin edılcc•i'i h~b•r verilmek· 
tedir. 

Finlandiya ne 
yapabilir? 

Yazan: CAViT ORAL 

G~çen ıene Sovyet Rasva 
iinlandiya'ya tecavüz elti· 

ği z•man bütün dünya bu haksız· 

ca Ye in~afsızca taarıuıa ~arıı tee:ı-
sür duyma, ve bütüna düny bu küçüle, 
namuslu, çolt yet;şken ve çolc va· 
tanp'fYer millete sempıtisini izhar 
etın şti. Kuvvet nerede ise bak ya-

1 Cümlıuriget bay 
ramına hazırlık 
- Ankaradakl geç1de Adana Lise 

si ve Öğretmen okulu izcllerl 
de iştirak edecek 

nında deılor, Ankara 6 (Hususi muhabirimizdtn) - Bo sene~i Cumhudyct bay 
Bu söz bazan doirueor bazan ramının diğer srnelerden d• hı canlı bir şekilde tea'ıdi için. 

da değıldir. şehrimizde büyük hazırlı Har yapılmak tadır. 
Fin - Sovyet hadisesinde de D i'er vilayet ve kasabalardı. da ba)ramm daha mükemmel olaıarı 

böılo olmuıtur. için hazırlık ' ar yapılmakta olnuğu"a dair hı herhr gelmektedir. 
s~vyet Rosya çok kuvvetli, M ıar , f V •kiletı, bu yıl Cumhuriyet bayramında yapılacak büyük 

muazzam b 'r devlet o 1 d u ğ u 1 geçide iş ı ir.ik e d e c e k vililyet izcilnini tesp't elaıiştir , 
baldo bu taarruzunun başında da Adana, Afyon, Antalya, Antakya, Urfo, Denizli, Dıyıubak1r, Edı•ne, 
ıonooda da düoya efkarı umumi- Erzaru.,,, E•kiş•h i r, Galatasaray, Gaziaotrp, Hay?arpaşı, Kaskmoni, 
yeaiode hık kazanmamış ve herkes K•u, Konya. Kayseri, Kütahya, Malatya; Peıtevnıyal Sam>un, Sinop, 
tarafından haksız olarak gö · ülınüş· Trabzon, Vefa, Yozgat, Zonguldak liseleriyle Balıkesrr, l•t•nbul. 1 •. 
tür. Çünkü Finlandiya kendi kon- m r ikinci kabalaş )1>elcri, Balıkesir, Er>urum, l,taLbul, S.vas, Adana 
dıne y•ş•yan, küçük fakat çok Og-,eımen okullariylo Bursa, l•taııbul, ltıııir, Ka.tamoı . i, Konya, Sıvas 
kültürlü, çok med.ni bir millet hı S,n .t okulları ve lzmir Tıcaıet l•ı<l<tiı dtn ve Ankıradtkı li•e ve oıta 
!inde iıtiltlilindon ve hürriyetin· okuılardan kırk sekizer l<işıli• talebe kalilui iştırlık edrc, ktir, 
den başka ne birpy düşÜ•Üyor 1 liu İz < ıl.rın, Ankaraya gelmemiş tal•btler ara1,ndan ••ç•lmesine 
ve ne birşey i.t;yordu. ı dikkat olunacak! r. ltci kalıl•l•ri 23 Bııir.cıT•şrin .. pe~şembe lfÜnü ı 

Farzımuhal istese bile dört mil· ~~A~n~k:':r~a~d~a~b:u~l~u:n:a:c:a:k:I a~r~d~ır~. ~R~· s~m~ı~· ~g:·~ç~id~e~2'.'."0'.'."6~4~:z~c~ı ~·~şt~ı·~a~l<~e~d~e~~~e·k~:..;,r;.. ~ 
7onlok bir millet ) üz seksen mil· _ ___ _ z 
yonluk bir devlete karşı ne yapa- ""' ---
bilecektı ? Anlşılıyorki Sovyetler 
direr baltık devl.tleriui i~ır•I et. 
tikleri ıribi istikbali h•••p ederek 
Fiolindiyanın da stiratrj;k ebem· 
ıııiyeti olan yerlerini işgale karar 
verm;şlerdir. 

O,; aylık bir mücadeleden son
ra ve •iır ledakarlıkla•a katlana· 
rak Sovyetler bu arzularına mu· 
vaffık oldular. Zavallı Finlandiya 
bütün milletlerin hayranlığını, tak· 
dirini çeken emsalsız bir kahraman
lıktan sonra Sovyet Rusyanın istek 
!eri dahilinde ı u 1 b akdetmeye 
ıııecbur kaldı. Bu mecboriyet Fın· 
landiyalılar ıribi küçük bir milletin 
ve memleketin muazzam Ru•yaya 
kartı okur kın ve insan feda· 
kirhfından sonra ııo kadar acı 

ve ıztınplı oldağ'ona şüphe edile· 
mez. No çarelı.i Finlandiya buoa 

yapm ık , araziıinin bir kısmını 
Sovyet Ruıyay~ terketmek çare~İı 
!itile karş laştı. 

Fakat ba ıulhll müteakip ha· 
dilflerin cereyanı tımamile dei;ı. 
ti. Sovyet • Fin muhartbesi una• 
aında demokra>i c• pbesi Finlandi
yanın lstıklilini mü.ıaf•a etmek ve 
ona yardım etmek için teşebbüse 

geçerken ve Almanya ıülı.Qtu mu· 
halaza ederken bu ddada vaziyet 
bımbaşka bir iıtıkamet aldı. Şim-
di Fınlandiya Almanyanın müıte

f,kidir. Sovyetler tar•fından işıal 
edilen rrazisini tamamilo reıi al· 
ııııştır. Likin buna mukabil de Al· 
mao ittıloluna b glanmıştır. Bu va 
ziy.t tabi.tile Fınlindiya için bir 
zarurettir. Çünlı.ü başka türlü ha. 
reket e 1 mesıne ve S '"Yellerden 
hybettii'i tr p· aUarı ıshrdot eyle· 
muine imkan yoktu. Halbuki bu 
dorum bu seferde demokr&t dev· 
!etleri ıinirlendirmek tedir. 

Londra ve Nevyork tan akse~en 
ıulere göre ırerek lııır•tlete ve 
gerekse Ameri•au hü•O.ııet ma
bafııi Fıolandıyan,n bu tarzı hare• 
k• tini teol<.id ve talı.b.b etmekte· 
dırler. 

ÜJlara röre Finlandiya Rutya
ya r•ç•n arazısini tekrar el ne 
ıreçırmıştir. Şu halde Sovyetlerle 
derhal ıolb yapmalı ve bududları 

içıne çekilmeliaır. Aksi takdirde 
bu b .. p •~arası Fınlindiyanın ma
kul talebleri de dınleomiyecektir. 

Ş mdi bo tehdid karşısında 

Finlandiyanın halini bir göz Önüne 
reıirelım. 

Fmlindiya ne yapabiliı? Bir 
kere Almaoyadan ayrılamaz. Çün· 
ı.n intıkamını Almanyanın yardı

m;yte almıştır. Fakat doha ıreniş 

R 11 arazilerini de işgal etmek İs· 

temezr Çünlı.ü Fınler makul vo 
milliyet prensiplerine çok inanmış 
insanlar oldulr.ları için böyle bir 
harek•tin faideden fazla zararlı 
olacat•nt idrak ederler, O halde 
ki c:ami arasında kalmış bir Bey. 
namız vaıiyetindedirler. Fakat 
her halde Finler artık mukadder&· 

tlarını Almanya ile b'rleştirmişlerdir. 

Domnltr11ileria tenkit vo na>İabt. 
1 rını duyacak ve tatbik edecek 
vaziyette deiillerdir, Ve bunda bir 
az da b1klıdırla•; z;ra Fınlandiva 
ıibi lr.üçllk bir me...Jeketln mllttefikl 

1 HiNDLi ASKERLER 1 
Ç~ö;-::r::--:ç:-;i;-;1-.' i;-n:--::=J;;;::a::;;;:;;p=:on=y==a=A::=::=m==eri: 

Hintlilere kaya bir nota 
• 

mesaıı verdi' 
" H 1 n d askerleri, 
l,,glliz er kada,ıarı 
ile beraber, Hindi&· 
tanın Nazi lstiUlsı· 
na uğramasına ma
ni olacaktırn 

$mli 6 [. a.] - M,lfj Miida
laa Meclisinin gidi celsesinden 
evv.! Ceneral Vryvel. ÇörçH'in 
bir meıri nı o~ umuşıur. Bu me5ı j 
da ezcümle harbin ilk yılında Hın· 

distana lazım silahların vorılmediği 
ve ikinci y lda ise kısmen gönde· 
ıilciiğ'i, üçjncü yılında i•e çok 
mıktuda levazım ve mühimmatın 

akac ığı ve Hiod ordu~uoun hi1i 
takdoro layık muvalf.kiyeıler ırö•
torJigi zi~redilmekte ve 1942 de 
Hind as<erlerioin Haz~r deoizindea 
Nol'e kad•r uzanan cephe boyan
ca lngilız arkadaşlaı ilo borlolı.te 

düımana karşı lr.oy•r•k harbin 
Şe r~a !ıİr Jyetine ve Hindistan va-

dis nin Nazi istilası aletine ma· 

ruz ka" m ısına mani olacakları le· 

barüz etliı ilme'-t~Gir. 

lnglltere üzerinde 
Alman hava faaallyetl 

Londra 6 (a.a.)- H.u neza· 
retinin tebliği: 

Bu r•ce lrgilterenin doiu ve 
cenub do&"osu kıyılarında dü1ma-

nın hava faaliyeti az olmuştur. B •m· 
ba atıldığı bıldirilm•mektedir. Cu· 

ma ırece•i lnırilterenin doğu kısmı 
açıklarında bir Alman bomba tay• 
yaresinio tabrip eddi'iği şimdi tesbit 
edilın:ştir. 

olan Almanyaya dönerek « Artık 
ben Bolşeviklerle müoferid sulh 

yapmak istiyorum ve ı•nden ay
rılıyo•u"11,. diyemiyecrj'i kadar ta
bıi bir şey tasavvur edilemez. 

Elbuıl Avrup•nın şimalinde 
medeniyetile, insanlıklariyle ve gü
zel memlektleriyle d ü n yan• n 
ı ı p t a s ı o ı üzerine çe•en bu 
kan kardf'şimiz kahraman mil· 
letin şu iki ıenedir çekmediği elem 
v• ıstırap kalmamıştır. 

"' uıuamUtadır. 1 • • 

va,ıngtona yeni bir 
Japon heyeti gidiyor 

Nevyork 6 ( a.a ) - Vaş'._11g· 
tondan aeleo bir telırrala ıroro, 
J •po~ büyük elçisi amiral N Jmura 
cııma aüaü hariciye oezaretıode 

M. Cordell Hull ile yaptıi'ı rörüı· 
m• de kenaisioe şifahi bir nota ver 

m4t;r. 
Bu notanın mahiyeti bildirilme· 

melde b•nber J•pon Amerık•n ıh 
zari müzakerelcori ile .alakalı oldu· 
i'u zannedilmektedir. 

Meksiko 6 ( a.a. ) - Var• 
Şubı'oin reisligı altında bulaoııı 

Jıpon yüuek memurlarından mü· 

re•kep 6 kişıl k bir heyet V aşiog· 

tona gitmek üzere buraya gelm ş· 
tir. Bazı şayialara göre bo b•yetio 

Vaşingtooda yapılmakta olan Ja· 
pon • Amerikan görüşmelerine iş· 
tırik etmesi muhtemeldir. 

, ~•ıra ş.,bi'nin J ıpon büyl!I< 
elçısır.e yeni talimat ıötiirmel<te 
olduiu da sanılmaktadır. 

ffganlstan Uzerlnde in· 
giliz • Sovyet teşebbUsU 

Loodra 6 ( a a ) - Müıtakil 
Fransız tjtnsıoın bir fark mubabi· 

ri bildiriy<>r: 
Efgaoistanda bulanan ve bazı 

•j•nları bu küçük dathk memle· 

k.tteki kabileler arasında giılenmiş 

olan Alman ve ltalyan beşinci ko· 
lu bak~ındaki ıoo loıiliz SJvyet 

teşebbüsiı karşıtında Efıran hükil• 
metinin nasıl bit alr.sülimel röste· 

receğini şimdiden tahmin için va· 
kit henüz erkendir. M•amafoh me· 

selenin uzlaşma yolayle halledilece· 
iini zaonettirecek malumat var· 
dır. 

Bulgar toprafiına geçen 
Yunan çett!lerl 
Sof ya 6 (a a.)- Resmen bil

diıild;iine ıöre, ıon rünlcrde Yu 
nani..ıtarıdan Bu 1gır a,.azisine ıreçmif 
olan çeteler rarbi T•akyada Bol· j 
J&rl r tarafıodaa iaıba edılaıiftir. 

4/m11n morörlü kuvvetleri ve suvo•Ueri bi, der,.gi f"c::f'.:..J 

...................... ~ 
Yugoslav 
çeteleri 

Bir şehre hücum 
ettiler 

Mosltova 6 ( a. a ) - Yu 
ıroslavyadan ıreıen hab.rlore gö 
''"' Yugoslav c;etıe-leri PıStrov~ç 
şehrine hü oum etmişlerdır. Z·i 
rrpte Alınan dolu bir otobü.e 
iki bomba atdmış ve bir ç ·kla 
rı yaralaoau 1t.r. 

Ş-birde a~şım ıaat 9 dau 
sonra münakaJitıo men edılmiş 

olmuına rağm •n so•akta 2 Al 
m 1 n ıubayı öldürülmüştü'°• 

gelen b1berlere ıııvon, 4b enzın 
Loodra 6 (a.a)- 2 ..;OO kilometrelik' yade dolu 50 k~-

röre, Leningrad cephede d•po•o VO 2 lop I 

B. lsmall Hakki Baltacı 
oğlunun Konferaneı 

« Yeoiadam> mecmu!Sı •ahibi 
B. !•mail H•kki Baltacıoıilu. dün 
akşam H•lkevinde Çocuk tcıbiye.i 
mevzulu hır konuşma yapını~tır. 

dan Kırı'."'a .k•· B •• •• k talırip eylem;ştir. 
dar 2 hın lr.ılo· U y u B•.rlin 6 (a.ı) 
metrelik c•p~ede - Alman tebliii: 

büvülc Alman taa• A 1 m an Doğudaki ta-
rruzu bütün şiidet arruzlar dün do 
le devam ehıekte- t · fi k" 
dir, H ırkoi'a kar· a ar r Uz U 1~:

0

~.:::;ır:ı~~~r~· 
fi yapılan C•nup •dd } d" Leninıradın bıtı· 

K .la balık bir dinleyici ~ ar$t• 
11nda yap l•n bu koauş.,ada. Ha
tip, çocuk terbiyeıi üzerinde ya· 

bancı Pe laı '&'lard.n misalln ır•· 
tirmiş, bunların ftkirlrrini hü isa 
ve bu fikitlerin tatbikatındaki JlÜÇ· 

lüklerından b•h·elrniş, te• bıyanin 
g•ye•i bai<kında kendı düşüncele• 
rıoi belırterek: 

taarruzu d•ha Şl et en 1 aınc!a Kraoşdat da. 
ço'~ şiddetlid r. bahriye ve sahil 
Şimalde düşman Şimalde y·pılan Soo- bıt.rY'larıoın aç· 

Valday sırtlarını y~t hücumları Alman tığı at•ş;n yardı 
yarmağa Çalışmak- 0rı1USUnun Cenahını m le mühim s >V· 
tadır. 

Kırım böl..,., tdhdit ediyor ye· kuv,te·ı ta· 
• r•fıod ıo yapılan 

sinde Almanlor H k f' t b ar O a aarruz ir korayı ç·kma 
Bn iiyeni,nio mu· 

teş"bbü'lii, D'U 
kabil harrazu ile a r t t 1 daf.!aya h'zırJan . 
karşılaşmakhdır, mış bulunan Al· 
Ş maide yapılan Sovyet hücumları mın lr.ıtalarının azimli bir hareke · 
Almanların uzun sol cenahlarıoı tile tamamen püs> ürtülmüştür Ay. 

- Ç ıçuğo yaşadıiı muhitin, 
a l'•nio bir uzvu, V•tanda~ı, ıı· 
keı i me,[ ,kdaşı yapmalıdır. 

Demiş•ir. 

Buı pedag~rlaıın mükemmel 
in~ao yeti~t., mek bırııoı do1 ra 
bu mayan Ha tacıoğ ' u, İnıao;o b;ç 
b lr zaman aıele, olmadıt•nı ve bu4 

tehdit ve onları muvasala h•tları· nızam •oda muhuarayı merkeıden 
nı serbest bırakmamak iç;o ilı.i cep yarmak için yap , lan ş ddetli böcüın· 
he üzerinde hsrbo mecbur etmek· lerdo akamtl• uğrat lmoştır. O.iş 

ıı un terbiy('s·nio i'JY~•i oJmakıan uzak. 
bulundugu au •Ö111yerek insanın me,,• 

hu'° bır varlık olmadığ'ıoı aoA.,lmıı 
t.r. Soıü Türk: çocuguaa acctırcn 
pıofıı:~ör: 

te, teblıkeli bir duruma düşür· man ağır ve kanlı zayıat vermişıir. 
mektedir. K rava çıkarılan S >Yyet kıtaları 

Mo•kova 6 ( a.a ) _ Bu S&• daırıtılmıı veya esir edilmi,tır. 
b..bi.., tebJit: Ta·namile tü .. )J •Üt•ad.d;d 

Dün .. ec• kı t•l•rılbJX bü IOn V1tpurJar batırılmı.şrır. 7 si fevkali· 
c•phe boyunca muharebe etmiş• de •i'•r olmak üzere 22 dü~m•n 
!erdir. Bir tayyue guıupumuz cep tankı tabı ip edılm•ştir, 
henin batısında dilş'Danın 4) tan· S•vaı hyyar.Ierimiz 5 - 6 
k•~ı, 160 kamyon ve 156 motosi( ili.teşrin ıreceıi Azak denizınde bır 
~et~ tahrip vo bir tabur piyadeaioi limanı, M~skovanın batısında mü· 
:,~-eylemi§, 19 tayyare dütür- hiın yol birleşme noktalarını ve 

ur. L•ııiı ırrad'da aske• i te•İıatı mil•ı· 
!eri !:••d~niz donanması tayyare. ı r bir surette bombalamış ard.r. 

. duı'Daoın bır giindo iki Şaık cepht!si- dt1 /spa11yol 
pıyade taburona imha 6 t k 33 
zırbıı ı ' an • tayyar l ' o omobil, asker yüklu 13 kam e en 

yoo ve 4 topunn tob<ip etmı~l;rdir. Bo•lin 6 [" a.J - l•p•nyol 
Mo k hıva kuvvetlerıne mcoıup tayya .. e 

teb'" • ova, 6 (a •) - Sovyel t•şekküllori ilk defa olarak d · · 
•ır • ne ektır: ce b . d k" >ıru 

h Cephenin batı İ•tikametinde P. es·n e ı çarp şmalara işlioi< 
•.rekeıte bulunan b;r bava birli"i· etoıııler ve İlk zaforlerioi kazao-

b • mışlardır, 
mız ir jfin içinde 30 Alman tay· 
yarcsi, :ı:ı t•nk, asker ve malzeme 3 llkteşrinde 1 pınyol oava1 
yüklü 40 kamvon tah•ip ve bir t~yyarclerinden müroKk•p küçiik 
tayyaremiz do 34 tayyare bulunan bır l•şek~ül crpheve gidrn yol·ar-
bır meydanı _muv&flakiyctle boaı- dt So•yet kotlar n ı ve lan<luına 
b,..d,man etroı•tır. hücumlar yapm•• ve b ·ı h" l • d b" • ucum ar· 

Cenup dogu isti '<amotinde b • ırçok motör Ü nakıl vasıtast 
kabir bidiıriıniz de 17 t k a~. tahrip el .. ek düşmana kaolı ağ;r 

.. vaınNDiisLi"iMlza 
ornek o acak bir hareket 

Tıirk çocüjiunu Turk yap.,,.tı· 
dı_r. dıyerett At.aliı& "• luoou) ii 
mısal r~tirm;ı, At"tür~ barek.ctııJi, 
İultı i 1101 c...,ı.,,tuıka> c.l4 rak. va,ıf• 
landırmıştır. Hatrp, netıce ıtıbarıJe 
tak.lıtsiz terbıyenıo, b ı.ıaı ol .. n ter• 
bıyenin lüıumund•D bab.ederek 
söıterİDİ bitırmi~tır. 

Bir hmp yaralısı 

l\ttaarifc~miyeti, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve İıkokullar himaye işleri için 
)_'.apılan yardımlar 

Dün H•tk P.rı;;\ d V- 1· . 8 F u· . 1 
P t . . • n e, " uuız ay • ı k tü , ü ı reıs'ıtinci~ C H 

ar un rtısimiz B M f G"I k'. . ' . 
l" . • usta a a e ın ve Kütür D rektöı ü B. E .rom Gür· 

ıe ın ıştira~leriyle bir toplantı y•p lmıştır. 
Loplantıdan malt!at, Türk M .. ıif C•miyeti. Çoru'< E•irreme Koru· 

:u 
1
ve lı•o':ullar himaye işl·rine sarled.lmok üzere yap lacak teberrülori 

P •malt ıçın bir heyet t•şkiliydi. 

Esir Alman 
yaralıları 
Bu sabah 2 vapurla 
İngiltereden ayrıl
dılar 

Londra, 6 ( n. a.) - l•giltore 
hükOm•ti, !,; hastane gemisinin 7 

1 il~teşrin sabahı saat 5,30 da lrıı ite• 

Toplar t da, y• plan müzake,.lerdeo ronra, şo heyet ı•ç'l nişı;r: 
B. Nui Hıs, B. M•st.fa O.g;•, B. lbrahim Burduroi'lu, B. Bekir 

S ıpmaz, 8. Ô oer. 
Seçimi müteakip, h•yeti teşkil eden zevat t•berıül.,e Önayak o[. 

muşlar ve her ZllDaD yaptıi.luı (İbİ, bu def.t da •u d [ d b 1 
ıı:uılardır: Y yar ım ar a u un. 

Nuri Has 1000, Mustafa Ôzgir 10001 lbrahim Burdaroilu 300 Bo· 
lı.ir Sıpınaz 250, Ô ner 250 lira. r 

Bo teberroaao başka Say lbrahim Burduroğlo, iki taleh•nin bütün 
maa,.fı kendisine ait olmak üzere okuttorulm,sını üzerine almıştır. 

H ·yetin bu hayır sever barekt ti büyült bir memnuniyet uyandırmış 
ve takdirle karşılaomıştır. 

Memleket irfan na y•p·lan bu hizmetin keyfiydçe büyük mani· 
tını belırtmeie lüzum yoktur. 

Türk. M ıar,f Cemiyeti. Çocuk Etir,.eme Ku·am.u ve ilkolcaflar hl'ma 
ye iıterine ıarfodilecek olan ba p'lraoın ve yapılan a,il hareketin va· 
tandaşlarımı:ca iyi bir örnek olacatıoı. şüpb.e etniyoruz. 

Toplanacak olao bütan paranın m;ktarı 18 bin 1ir•dır. Hey"'te va 

ıifeıinde mııv1.ff tkiyatler dıle"lt'°n b 1yıl'trvor', vat.1.np~ .. ver vat•nd .. şlaıı .. 
aıa&n bu ırl•.t buekotıea Ş'Kİ k..LD•yacaldarıoı muhakka k aayıyor~ı.. 

redr n ayrılacai'ıoı Alman~bükmetine 
bildıı miştir. 

ln~iliz bük Ometi, bu akşam 
aaat 20 ye kadar Almanya tar•· 

fından R"1dyo ile buna itiraz eden 
bir haber verilmediği takdi•d• va• 

purlaıın yultarıdalr.i •aalle yola çı• 
kacak.larını ilive eta.i~tır 

Bohemya ve Moravyad• 
1 havralar kapatıldı 

Loodra 6 (a a )- Pr•k radyo· 
ıunnn bildird ğ'ioe ıöre, Buhf'mf& 
ve Moravyada, yahaJilerio boz• 

guncır pr'cp,ğandaların• merkez ol• 
dutundao dolayı bülün h11vrafar 

k•p1.hlm•ştır. Y .hudılerle koı UJıtn 
ve bunl&ra iyi muamele eden Ç•k"' 

ler bıpıı ol11naçakd&r, 

...... .,.., .. ,naeo.. ugf4r 'rupuı Bı,ali•tolc, ueo ve CI01'ı1.J.an .çevl 

ti· 

ece 
Hrs 
l'iıı 
yet 
yı 

odr 
ıl v 
ıder 

' • 
ırıı: 
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1 A~k~ırOük beıllııü~O~ırô - f 

Bir hava taarruzunda~
Nevgork ışık karartmıgacak OTOBÜS 

Segrüsef eri 

---~-~------~--... 

Yangın 
Malatya mensu
cat fabrikası bir 
tehlike atlattı -

Bir lnglllz mUtehassı• 
sına göre 

Şehirleri ktıranlıkta bıra· 

kacak yerde m u lı t e li / 
mikdara ç o k mikdarda 
projektör k o g m ak, 
hava taarruzlerına karşı 

dalıa müessir bı• tetlbirtlir, 

T 1yyare hücumlarıoa karşı şe. 

birleri karaolıkta bırakmak 
bemeo her tarafta htb k edileo 
bir usuldür. Fakat ıoo zamanlarda 
bu usulün mües•ir olaıad•ğını id. 
dia edenler çoğalmııtır. Bır lngiliz 
mecuaaı bu buau•ta dikkate ıayan 
bir m•kale aeıretmiştir. Ba maka• 
lede deniliyor ki: 

Puif müd•faada teakisiyenlerin 
karııl•t l.kları e ı mühim m selder· 

den b·rİ ~o şudur: Şehirlerde ışık· 

lorı söndürmeli mi, yoksa ışıkları 
mo~af.za e·Jerek düşman tayyare 
!erini beı altı mil yük•ekliklorden 
uçmağa mı mecbur bırakmalı? ... 
Şi.ndiye kadar mubar'p devletler, 
bidnci fikri, yani şebıılerde ışık· 
1 rı oondürmeyi ter c b eylemiılrr· 
dir. lık n z ırJı, ış•kları söndür· 
mek h•va hücu nlar•na kartı en 
İyı g 11·aotıyı trşk.ıl eder. 

Yil <•e~lerde u,;•ıı tayyareler, 
hr•ı lı~lara bojulmuş bir şelıre 

yukarıdan bakınca, koyu bir 1ul 
m.t görüyor ve &İtil meskenlerle 
askeri hedefleri kolaylıkla tefrite 
edemiyor. 

Fakat şimdiye kadar yapılan 
tecı ü~eler, mütebauıslara karart

manın mahzurlarını göshrm41ir. 
lngiliz bavac•lık müteba•sıslarından 
N,.ı Bılling büyü< şehirlerin tama· 
men koıaıtılması al~ybinde bulu. 
nuyor. Karartı'ma usalüoün kaldı• 
rılmaıını iatiyenler, bunun için şu 
oebepleri aayıyoı lar: 

1 - Denizle karanın birltşlifi 
yer, en koı u kaıanhkta far~ edilır. 

2 - Toprak en koya karanlık 
içinde yüzerken, denizin ve y.but 
nehrin suları yıldızların aksiyle pı 
rıl pırıl parlamakta ve nehrin veya 
denizin mecrasını açıkça ıı Ö•ter· 
mcktedir, 

3 - Beşinci kol aj•nlarının 

faaliyeti, karartma uyeainde kolay· 
laşlırılmışt r. Bir cep fen-.ri, bu 
kola mensup bir ıj onııı ışıklı işa· 

retler vermesine !.ali gelir. 

4 - Şimendifer rayları, karan· 
lıkta p•rıl pırıl psrlıyor. Lokomo· 
lifler bacalarından fışkıran kıvıl· 
cımlar sayesinde telni< edlleh lir. 

5 - Gece avcı tayyareleri, 
bava meydanları karartılır ve iıa· 
retler konulmaz•& faaliyette bulu· 
namazlar. 

-
ettiğim ıiıtem, bu esasa istinat 
eder. Y aloıı fenerleriu 'sabit ziya• 
ıı yerine mütemevviç ve gölı. yü· 
züne müteveccih ışıklar ikame edil 
melidir. Bu suretle kurulan ve bü
tiin memleketin sathını kaplıyan 

bir ziya şebekesi, düşman tayyare- , 
cilerinin şehirlerle kırları, birbir
lerinden ayırmasına imlı.iın bırak· 

maz. 

yerden göge kadar amadan fışkı. 
ran ışıklar arasında ~ç.,,alı.tan da· 
ha fena şey olamaz. Bir tayyare 
bitmez tnkenmez bir ışık büzmesi 

arasından uçmağa mecbur olursa 
bu müşkilitın ne kadar artacağı 
kolıylıkla tahmin edilehil•r. 

Bu fenerin yerleştirilmesi hem 
zaman• hem çok çalışmağa ve 
hem d: büyük masraflar ihtiyarına 
mütevakkıf bulunduğu söylenecek. 
Fakat bugünkü karartma usulüoün 

bize kaça mıl olduğu düşüniılörse 
bütün bu itirazlar suya düşecek· 
tir. • 

Bu bosu•la kullanı1acak pro. 
j•ktörlerin otomobil projektörlerin 
den daba kuvvetli olmuı icap et• 
mez. Yalnız ehemmiyetli olan nok 
ta, bı fenerleri mtmlektfn, her 
tarafına lı.ovmıktır. Bu suretle 
logiltere dilıman lıyyarecileriniu 
göderinde karışık ve korkunç bir 
ışıl< kitJe,inden baş'<a bir şey ol
mıyacak ve bu ışık şebe keıinin 
altın ia biç bir şey göıükmiye· 

cektir., 

ilk nazarda, teklifimin tatbik 
kabili 1eti olmadığı zınnedilebıl'r. 
Bununla beraber, tatbiki nisbetea 
k·,la dır. lor lt.,enin sıtıh mesa· 
ha<ı aşağı yukarı, 50 bio mil mu- r 
ra!ı'-ıudır Fikrimce her mil murab· 
hımın dörtte biri üzerine. bir pro· 
jektör koy n ık icap eder. Bu be· 
sapça hü•ün 1 fİlt•re ü.er'n~ ko• 
nolacak feo<'r ad dı 200 bini bu 
)acak. Bu i•e, kcır. u.acak bır ,... 
kam değildır. 

N ~•mal bir şekilde çolış~n bir 
kaç f. br.ka, sened«> otomob;Uer 
içio binlerce reflektör imal eder, 
Şimdi yüzb;n(erco otamobil sahibi, 
receleri tek fenerle ••yabat etme. 
ğo mezundurlar. Ş ıyet bunlar, iten 
dılerine lüz•ımu kaim yan ikinci le· 
neri verirlerse memlel<etin bu ihti 
yacı temin edilmiş olur. 

Yerden {jöge fışkıran 
ı ş_0< ..!_ a ı:_ 

Buırüo sabit olmuş bir lıaki· 
kattır ki, bir tayyareci için 

Birleşik Amerikada - -
garip tecrübeler 

Billinğ in, ileri sürdüğü ba na· 
2ariyeden başka ahiren Bir. 

l•şik Amerikada g uip tecrübeler 
yıp·lmıştır. 

Nevyork sivil makamla,., Bir· 
leşik <\ıne•ika harbe rirdıği tak· 

dirde phir ışıklarının söndürülme
mesine karar vermişlerdir. Biıaki• 

Nevyork şth•i, muhtelif re•kli mu. 

rabbalardan bazıl• rı normal su• et. 

to aydınlatılacak, d ğ•rleri ise y·.rı 

karanlıkta b ralılacaktır. Bu reı.k
h mu·abbalar ve bunların aydın· 
lanTaso mütemadiyen d•ğ şt rile 
cektir. Bu sur~t e düşman tayya

rec;l.,i müternad"yen al•lat•lacak 
ve mü•b t istikıafl rda buluıımala· 
rı kobıl olamıyacaktır. 

Bütün bir ı• hri düşman 13y· 
yarelerinin göderindrn saklamağa 
çolışmanın faydasız olduğu kanaati 
kuvvet buluıor. Bilakis •sıdı hat 
ların şeklıni değiştirmek do ha man· 

tık.i bir hareket •ayılıyor: Bu ıa• 
yedo k.ııt.ranhia r•im•n kol•yllk.\a 

keffedil•n bedelleı in le i ioe ve 

bombardıman edilmtsine meydan 
vedlmiy•cektir. 

Valimiz teftı,tem 
döndU 

B. Ahmet Remzi rahat· 
aızlık geçirdi 

Sayın Valimiz B. Faik Üılün, 
Karaisalıdalı.i tetkik ve teftişlerini 
bitireıek şehrimize dönmüşlerdir. 

A tıt mUaabakalar1 
Alana atıcılık ve avcıl.k ih 

tisas kulübü elemanları pazar gü· 
nü alış poliğonunda kendi üyeleri 
arasında hususi bir atış müsaba· 
kası tertip etm·ş•erdir. Bu mü•a· 
bakalarda birincihği Cumali Gör· 
ken, l.inciliıii Kadir Pekyılmu, 
üçüncülüğü C· vdet Benker ile 
Fehmi Sezmez kazanmıştır. 

Aııcıl•k sp·>ıuıuo terakkisi 
iç;n önümüdeki halta umuma 
mabsu• olarak ve her istiyen va. 
tandaş'ın i-füak edebilec·ii mü· 
Ulatlı bir müsab•ka teıl•P edil• 
miştır. 

H1ber ald.ğıınıza fÖre, Yeni 
Adana gazetesi sahibi Bay Ahmet 
Remıi Y ıireğir aoi bir rabotsızlık 
geçirmiştır. Arkadaşımıza geçmiş 
olıuu der, ihyetler oiteriz. 

Asker ailelerine yar
dım için maçlar tertip 

edlldl 
Pazar günü Beden Terbiyesi 

Seyhan Bölğesi binaırnda topla· 
nan gençlik kulüpleri hususi bir 
anlaşma y•pnak Önümüzdeki pa· 
zar rünü aaker ailelerine yardım 
ıçın bir maç tertip etmiılrrdir. 

Adana gençlik ku übü, Malatya 
geoçlik kulübü ile Adana Domir· 
spor gerç ik ku'übü do Milli men• 
ıucat g•oçlik kuıübiyle karşılaşa• 
calr.lardır. 

-
-

Beledlyeml:c, otobUs ı,ıetllmesl 
zarurr olan hatlar etrafında 

mUtaleasını hazırladı 

-
-

B•şvekaletin yeni bir karariyle benzin tabditalının bir ay daha aıa· 
tıldığını ve fakat, Adana, lz'Dİ•, Bu•sa ve E<kişehirde otobüsle• 

rin 9 teş·iıievvelde iıliyebilmosinia Baıvekaletten mü•aade istihsali su· 
retile mü nkün olacağını yazmıştık. 

Belediyemiz, Ad ınıd• iılemosi zaru•i olın oto!ıüderia hangi semt• 
!erde soyrilıefer ed •ceğini te•pit etmiştir. 

Buna göre, l•tasiyoa • Hii~Omet konatı seferleri zarur'dir. Bu yol· 
da haz,rlanma~I• olan mütalea Başvekalete gönderilecek ve ıııü•aade· 
.qİ rica olunacaktır~ 

Fudbol Lik Maçlarına 
gelecek ay başlanıyor 

~·--....... ...... 
Llk heyeti Pazar gUnU toplanacak 
fikstürü hazırladı 

Be;ı.:;; terbiye•l Seyhan bö -g;,--- -9- liütün Foobol maçları~ın 
ıi bina .. nda 5 10 941 pazar gii bakemledni Bö.geruıı baır.eın ır.o· 
nü bölıre beden terbiteSI müd~•Ü· mıto., seçPr. • 
nün mürakabası ve fotbul apoı 10- 6 K•lüp üzerine tanz'.m 
D,. lbral.im Gôltt.,'ın riyueti al· edilen F.kü.türe göre kuralar çe• 
tında t>planaıı lık heyeti aşağıdaki k.l ı.iş ve sırasıle şu şekilJe te, h t 
kararları vtırmiıtir: edltu ,ş•ır: 

J - fu bol •i •nı rivHelinde N" 1 - K•ul., Gençlik ~u-
t•p1anan ve ıçli ••& iştırak eden lüpleri 
lik bey.ı; bo sene şa ŞPkıl ıed;r: 2- Malatya Mensucat Ce•ç· 

jj~ ~Ull b J A Kan gençlik ku 1 uplaı adı-
3- M.J;i Mensucat Gençlik 

na Bed•n Teıbıyeıı Mudürıi R u kulub.ı 
S.J,h S,•av, 4- Adana G•nçlik kulübü 

b Alana Gençlik ku~übü adı· 
5- Adana Demır•por Genç· na R•cep Tüoıerııan, lik ~u·übü 

c Miııi M•naucat gençlik ku• 
lübü adına M 1h•nud Ha~ 6- l"cirlik köyü Gençlik ku-

lübü, 
Ç M~latya M m•u•at gençlik 11- Kura mucibince ve ilk 

kulübu adına Kemal Kurd 
d· Adana Oomi•spor G•nçlik maçı kÖf Gonçlık kulüoü, ikinci 

kulübü adına Ken•n Gülgün maçı kaza Cençlık kulübü ve ü· 
e. loci·l;k kö,ü G•nçlık ku• çü ıcü maçı şebır G·nçhır. •Ulü tü 

lübii adıoa Ôıretm•n M••tafa oyoamatc iız;re şu suretle tesbıt 
ec:ııldı: 

2- 1941 - 1942 B5lıremiz ı 9 11 941 5 6 - Damirspor - in· 
fadhol lik m·ç1arına 9 11 9-ll pı- cırlak <..i~nçlık ku•ubü. 
zar s-ünü Adana Staty~munda baı 9 11 941 ı '.l - K

4
zalar - M.ı. • 

lanac•ktır. ı .. tya Gençlık. kuıüoü. 
3 - Bu sene okullar ayrıca 9 ll 94l 3 4 A 

- Jaoa - Milli 
Lik y•pıcıklardır. Moosuc•t \,;ençliıt ku übü. 

4- ifa yılıD Lilt maçlarıııa in. 
cirlik kö,ü Gmçlik kuliıbii dcı İş· 16 11 941: J 6 - K.s.b:'ar G. K. 
tırak eoeceı.tır. - lacırtık G K. 

5- Tren hattı illerinde bulu· 16 Jl 941: '..! 3 - M·l•tya M.Genç· 
nan Ceyhan ve Ô.:1maaiye kaı.atarı luc. kutubü - Adana G K.. 
genClık kulüpleri unvaoıle tokıının 16 Jı.!141: 4 5 - Mıııı M. G•nç· 
veya ek1>riyetı h•oıri kaza eleman• lıK kulübü - Adaııa lJoıoırspur 

G 
G K. 

ları teşkil ediyorsa o kaza enç · -
lık kJlübıi adılcı Bölgemiz lıkter·n• 23 11 94ı: 4 6 - M t•İ M. Genç· 
girmelerınde mutab.k kahnmışlrr. l•k kutü • Ü - luc rtı< G. K. 

6- Kaza ve köyden relecek :13·11-941: 1-3 - K.nıaıor Genç· 
elemanla111 (ll k'şdik takıoJI içiı.) lik kulübü - Adana G. K. 
yalnız gi~iş ıreliş üçüncü mevki 23· 11·941: 2 5 - M.lat•a G,nç· 
ve tenzıliılı ıpo cu tarofesi b lcl lık knlubü - Ad•n• D•mırspor 
b.:delleri lleden Teıb yesi Seyhoo G, K. ______ _ 

bolıresı tarafından verilir. Bır mü· 30·11-941: 2 6 - M .ı.ıva M Gonç· 
ı•h •kavı tamamlamayan takım lu lik kulü1>ü - inciri k G K. 
paravı h•k edem~z. 30·11 941: l 4 - K •zal•r Genç· 

7- Bütün Fudbol mü•abıka· lik kulübü - Mili M G. K. 
!arının ve LiK maçlarınıo hmlatı 30 11 941: 3 5 - Adana Genç. 
temamen Beden Terbiyesi Seyhan ile knlübü - Adana Demı11por-
Bölges ne aıltir, G K 

8- H•keın Ücretlerini Bedon 7 12-94_1_:_3_6----A-l•_n_a-Gençli~ 
Terb yeıi Seyhan Bölgeai hakem ku übü - lnc;rlik G. K. 
komıtasıoın tayin edeceği şokilde 7-12·941: 1 5 - K~zolar Geoçlik 

kulübü - Adana DomirFpor G. K. öder. 

Dün öğleden sonra Malatya 
mensucat fabrikasınd• yangın çık 
mışn da. A'ınan tedbirler neti 
cesinde sön Jürülınüştilr. 

Yangın. ambara alınmak üze 
re mübayaa büro•ana göode;ilen 
P•rnuk bılyalarınıu bir kı•mındao 
zuhur etıniştir. 

Yapılan tahkikat neticosinde 
8 pamuk balyasının, araba içinde 
fabrikaya getirilirken atılan bir 
kıbrit veya sigoradan için için 
at•ş aldıtı anlaf•lınıştır. Zarar 
t•spit edifmektedır. Zabıtaca tah 
kİk•ta başlaomıştır. 

7 ı:.ı 941: 2 4 - M.ı»t~a M Go•ç 
liK kulübü - Mıııi M. G. K. 

12 Her hangi bir kulüp Fıküıtre 
ırir.,,ezse veya girdıkten sonra maç 
lorı terketse bite bu Fiküslür ta• 
dil veya tebdıt edilmıyecektir. 

13- l1<inci devre başlamadan Ön• 
c~ l.ık hoy'.,ıi tekrar top anıp ıkin 
cı dcvrenın başlıyacağı tarihe is
terse bır h•lta aranı. ve isıirahat· 
kararı verebiliıse de yukardaki Fi. 
kustü•ü İki devrede oe aynen ı .. ı. 
but eder. 

14 - Lik maçlorında Beden 
terbiyf!ıİ lcınnn ve nizamları tema· 
men vo noksans,z olarak tatbik 
edıli ... 

15 - Her pazar üç maç yapı· 
la<"afına fÔre birinci mzıç ıaat 
1 l 30 da. •k•ncı ınaç 13·45 üçün• 
cu m•ç 15.30 da baş•ar. 

Pazar kÜnkü güzme t~ıuik 
mu:ıabakala ı 

Pazar ~ünü şehrimiz yüzme 
~avuzında, ka abdık bir .. yirci 
onunde, yüz ne t•şvi~ müsabaka· 
!arı yapılın*'" T otmik ndıceleri 
şuolardır. 

100. M. Serhes. 
1 - Nıhat E·dem. D. J,18 
2 - A?turr.bmau S.oıı 1,28 
3 - Ô -.~r Bağlan 
100 M. S•rt üstü 
1 -N cı G ılerııin Derece: 1 36 
2 - H.moi E•ay ı.-ıo 
20.l M. Serbes 
1 - Lütfi Erdem Oerece~2,54 
2 - il.azım Güç 3 15 
<!00 M. Kurbalama ' 
l - N•cı Gülerria Derece 3.40 
2 - Yaşar Yüksel 4,10 
Turk Bay-ok Yarışı 
1 - Lu .fı E•dem - Kizım 

Güç - Ô er Batlan daa mll•eıek. 
kıl takım D 4,50 

2 - N.hat Erdem - lsmail 
Gülen - - Abturrahman dan 5 5 

Aılamalar ' 
l>ö •teri atlamaları yap&lmııtır. 
Su Toµu 
Liilli ve Nihat takımları araıın· 

da Y• pılmışt•r. 
N ,ıice 3 - 2 Lütlinin takımı 

kazanmıştır, 
lü kıye 100 - 200 - 400-

1500 M rekord neni H•lil Talha· 
nın flÜıel RÖ·teri yüıüşleri halk 
t•rafıı.d ın hararetle al cış anmııtır. 

Küçükler arı smda : 
100 M. Seı beı 

1 - Dutan 2 - Muıta.f.t Ke· 
rt"st,.ci 3 - Ktıtmal 
100 M. K•ırbalama 

1 - Mustafa 2 - Kemal 3 -
Doğan 

50 M S·rt 0 .tü 
1 - Mo•t•fa 1 çi 2 - Mu•ta• 

fa Keresteci 3 - Ali Kelle Şe•er. 

6 - Koyu karıınlıkta münalr.a· 
lit, ıüratinden kaybeder. Muhtel f 

nakil vasıtalarını kullanan va süren· 
!erin s'nirleri mütemadiyen reril 
mit bulunuyor. Korart<11a yüzün 
don vakubulan kazalar hrs ıpuzdır. 

7 - Karanlıklar içinde yapı· 
lan bir hava akınından daha feci 

birşey olamaz. Ehali müthiş bir 
paniğe tutulur. 

[,~'~-R~O=_M=_AN=_=_=:_6~='====K====O=R=S==A=N=- G•~Fo~ ~'nl~o~U~l••I 
nin vaktile Anvers'ta bOyük bir kulübün 
b·rioci hkımında müdafi oynamış oldu. 
ğuou haber verd;, Tri•tınlılar mükemmel 
bir lutbolcü kazandıklarına sevindiler. 

fara gümüş paralar dağıtmıı, Rimeıto ile 

Peter Kommonal 

' 
=~ 

8 - Düşman tarafından ı tıla· 
cak birkaç hava fişeği, bütün mın· 
takayı ıydınlatma11ıfa y•ter. 

Hava hücumlarına kartı tam 
va muılak bir karartmadan başka 
bir hımaye ıiılemi var mıdır? 

Bu ıuale cevap vermezden ev· 
vel şunu •Ö ıl•y•lim ki, yalnız 
yukarıda ı a y d ı ğ ı m ız mab 
zarlara karşı koymak menuu ba· 
his değildir. 

lngiliz havacılık mUlehas-

~ısının tavs=yesi 
-·-

H•rşey~en. evvel, aokerl he
J• fltrı gızlemeti ve düş

manı tereddüde düıürm•ii İ•lıh· 

dal eden müdafaa ıi•teminin ih!i 
yaçlarıoı dü,ünmek icop eder. işte 

1 gıl•z h•vacılık nıüteb ,,.ısı N<>el 
Bııiing, ba muht lif g •yeleri düş]. 

norek ~u 'I klı maskeleme ıi•temi· 
ni tavsivf" e.Jiynr: 

c i3üıUo oı~mobil J.n!lananlar 
ko•ıı t•r f•aıı ırelen bir oıooıobi 
lin lenerlednrleıı l•Zan !Luvv tli 

Ev ev dolaşıyor, gevnel.k ediyor, 
ı•kal•şıyor, işlere yardımda bulur.uyor, 
kadınları ve çocuUarı aık aık hediyeler 
vermek sureıile kendi•İne bağlı ·ıordu, 

Adaya geldik ta beı ırüa sonra bir 
Hnelik şah•i ıhtiyacıoı beoaplam·ı ve ıre
ri kalan erzak•nı Trislanlılaıa d•ğ•lm ı•ı. 
Tütüne p•k düşkündü, bu 1ebop e kendi
sine b.ra•ılan tütünden kimaeye bir g11m 
bile v"rmemişti. 

On yedi sene evvel p•pa• Rocerı 
taraf•ndnn irş, edilen evi oaa vermiı· 
lerdi. l»ınuo kiruını vormeje kalkış! ğı 
zaman Tristanhların h\yretteo ıığ'ızt.rı 
açık kaldı. Bu ev ''koloni,. nin mUıterek 
malı idi. kendisi de adaoın misafiri ol lu. 
inna röre bundan serbeatce istifode ede
bılırdi. 

K:ra öJemek için ısrar etmif ve ce· 
bind~a birtakım Belçika paraları çıkar• 
m•şlı. 

Triıhnda p111nın p.,a etmediğ<nl ve 
bütün adad.ıki puovı topla•a h •p•ınin 
İki lngiliz Jira.•.nı bolmıyacıfi"ını o um;n 
ögrendi. 

Bu, un üzerine kiırıt paraları cebine 

- Burası yeryüzünil1 cenneti de11· 
niztl dem'şli. 

iki Tıiatanlı bışlarını aallam•şlardı. 
Q.ılar yer yüzü cennetinin bu kayalık 
ve gayrimünbit adacıktan büsbütün baş. 
ka türlü olacağı kanaatindeydiler. Top. 
raklarını sevmiyor değillerdi, fakat cen. 
net bu ada olmamalı: gerekti. 

''Aile reisleri meclisi, nin içtimaı 
gilnden güue ttbir edilmekteydi. Halbuki 
uy •natılmaz., adası meselesinin halli li· 
zımdı. içtima nihayet 28 Ni•anda Ri "'et• 
to'oua evinde yap,Jdı. Fikirler muhtelıf· 
ti. 

"Yaoıı•lmu., daki hayvanların orta· 
dan yok olmuş buluoduğ'unu müıahede 
edenler bu adanın aı tık terkedilmesi ta· 
r•ft1'rtydılar. 

D i'•rledyse istikbali düıünüyorlardı . 
"Yanaş lmaz., Tristana t.ibi b;r adaydı. 
lı~rıle nüfoı çoj'alırsa bn adaya ihtiyaç 
oJ.bi'irdi. Koloni ikiye syrıl·r ve bir kıs· 
mı "Yan'işılrnaz,, da Olll'U"dD. AJının 
otarabil•c•k y•rine Y"ri olan yayla kıs· 
mını çık.,, ·k sahil h•olı kayalık ol 1uğu 
için müşküldü ama, k •val•ra basamak ve• 
ya merdiven raptet n~k mümkündü. 

ihtiyar Cım Kom..,on b ıı•no saUadıı 
kormuf gerdanlık yapmal•rı içiıı kadııı· - Bia 7u -•de bu Triataıııa me'" 

"iiiıt-....,,..;..:....-;.;.='-"- n caddesi : Adana - Telefon laö 

kOn kısmından "Fok körfezi,. ne gitmek 
için yol yap~madık, denizden ır•tıneıi'e 
mecbur kalıyoruı ki, b 'ç de kolay olmu• 
yor. 

Ba vaziyette "Y anışılmu., da o aert 
kayalara nasıl basamak yapacaksıoız? 
Elımi•d~ münas;p ilet var mı? 

uy c1aa,1l'll&Z,, lD iklimi doba DıÜ 1Aİt• 

ti, Açık deniz rüzgirlorınrla nispelle da. 
ba kolay! kla neşvüaema bu'uvorlardı. 

Bilb01sa Trittanın iki büyü'< belin pire 
ve fare •·Yan•ıılmaz,. da yoklu. • 

ihtiyar Cım Kommon buna dı itiraz 
etti. 

- B'z yüz oe"ede bu Tdstanın mes. 
kan kı•mıod• '·Fok körf~zi., ne gitmek 
jç;a yol yap1m•dık. D,nizde~ giım•ğe 
mecbur kalıyoıuz ki, hiç de kolay olma• 
yor. 

Bu vaziyette 'Y anış·lmaz,. dı o •ort 
kıyalara nasıl buımık yap•cokunız? E· 
limizde münasip ilet var mı? 

1

'Yan'1şılaıa%,, ın İklimi daha mÜtlİtti 
ı6 ç•k deoizfo r01ga larıodan nispeten da
h • m h'uz olduğ ı için neb•tat daha ko· 
l1yl.kla neş ,üoe n• bu'u •orlırrlı Bıl~a••a 
T ;•tanın i•İ bü>ük b li., pire ve !..re 
••y ıo .•şı lm.a70 da yokta. 

ihtiyar Cım Kommon huna da itiraz 
etti: 

"Y anııılıııua,, da bir miidet IODra 

raı • g V '°' - •• 

ittediğiniz kadar p;re ve fare bulacak.,. 
nız. Vapurlar her •eferinde bir r•ip aal
ğmı g•tird kleri gibi bu muodar hayvan• 
lardan da gatireceklerdir. 

lçtimaa alınmış olao Hını Stiman, 
bu basit ve çocuk k.dar aaf adamları 
tetkik ed•yordu. Tunç r•ng nde olan Ri· 
ınetto müstesna, hepsinin cıldi ıiyobtı. 
Beyaz ırktan olan ecdatların~an çeh·e 
hatlarının inceliğini ve h•k•şlarındaki cev. 
valiyetle berraklıtını mubolaza ede>ılm'ş· 
lerdi. 

Bir asır evvel Bir Norv•ç gemiıi lı:ap
lanı, adaya ilk golmiı olan altı erkekten 
beşine getird•ği beş ztnci kadınla ırk 
karııma•ı cildlerini boyuyordu. 

Mecliı iki sut müddetle bir korara 
varm •dan miın-k ş•yla m~ıruldü, H•nl 
Stım•n lıkrıni söılemeğe müsaade iıte
di: 

- M ıdemki hayvanlarınıza nezaret 
ede niyortuna:r. ' Yanaş lmaz,. ı bir nevi 
e•zok d·p .Hu h ılınde muh lızı etmeniz 
ab •olur. Trı·lındı h•lti ihtıyacuaızdan 
fazla bdy•an bosl•m•k içm kafi derecede 
ytr Vdf. 

!.tiltbali düıilnmek b•kımımdanıa H· 

nede bir defa '·Yanaş•lmu., a gi-tip kim
ae•İn oroda yerl•fp Y' rl•şmeoifiue .bak• 
mak maksadı temıı.e kifı ırolir. 
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Pazar neşesizliği 
Yazan Bir muharrir ia•anlarıa bütün bir hafta hümmalı bir 

faaliyetle çalıştıktaa, sokaklarda hızlı hızlı yürüyüp 
Şevket uta sola koştu 'dan, lı:a)hodilecek vakitleri yokmuş 
Rado ıribi hütüa ciddiyetleıile işlerini toparlamak için 

~ayret ıartettıktea ıonra İ!Jlerin tamamtn b ttiği pazar günü.ode, yani 
ia1aaların ne yapacaklarını b 1 ueden, o ouzları düş·oüş. adeti ayülar.oı 
ıihüklerces;ne ~eveuiz dolaştıklarına işaret ederek şu suali soruyor: 

Batırılan 

Amerikan 
vapuru 

Bu sekizi11ci gemi de, 80_ 
ben Mor'un batırıldı 
jı mıntakoda to•-pillendi 

Moskova 
Vatikan 

Büyük -----Alman 
taarruzu 

Alman tagqarele•i 
Rus ordularımn ged 
ile nruvasalalarıoı kes· 
mt>je uj oş•gor 

Singapur 
taarruza 

"" ugrarsa 

« Acaba in1anlar pazu ırünle•i niçin bu k<dar o•şeıizdirl•r ? » 
Çünkü bütün bir b.fta puar ırünüoü tıka bau do duran heoüz müp 

hem, fıkat mutlaka mosuJ d4 kikalırın tebayyülile ıreçer. O ırüo her 
t•Y yapılabılir, Tdild r. 1.sıa bışını al•p iıtod 0 ii yere ıridobilir? Nere· 
ye ? O.ha bellı dei ı ldir amm• mutlaka ıriizel bir yer•-· 

lsıediii ıribi eilono>il•r Naiıl ? B• dıişü ıülecol< bir şey ıribi ırö 
zülr.mo•. Hale pazar ırelsiol O .b& olmazsa akş •ma kaJar ıırt Ü>tü yata· 
bılır. Ah bu h•fta iç•od•, iş başında i<en nokadar tatlı bir rüyadır. 

Kordel Hal atış 
püskürüyor 

11 Bu, kanun dıtı lnsan
lartn yeni bir korsan

lık hareketidir 

Yakınlaşması 
Taylorun Ruz. 
velte getirdiği 
malumat Nev
york merak 
uyandırdı 

Vaşinırton 6 (a.a.) - Bevaz 
ıaraya ve hariciye nezaretine men 
sap yüksek $•h•ivetleri, tahmin 
eltikle•ine göre, Ruzvelt, Mosko· 
va ile V .ti kan ara~ında bir ya 
kınlaşmanıo vukubulabilecet;n; 
bu yaklaşmanın Sovyetler birli
iiyle P•palık arasında mÜ<n•s•il 
taat•siyle netecelenebilec•aini ü 
mit etmektedir. 

Şimalde Ruslar 5 
kilometre ilerledi 

Amerikanın ln
giltereye ya· 
pabileceğiyar 
dım Marıiltada 

kararlaştırlldı 
M •nillft 6 ( .. a.)- R ·ı-ni bir 

söı:cü tarafından vaıufao beyana· 

ta g-:>re. Büyü ( B itanyanıo uzak 

Ş ırk kuv•etlori baş kumandanı 
ıreoeraı B"oo, Pvp'ıe'" ve Ame·İk> 
b"loşik <ievletlerınin Fılipindeki 
ku1ı1yetl~rinıo baş kumandanı re· 
neral Mak Art ur Ü ı; gün ıürea 
konferanslarının p5zar günü ya· 
ptlin son topl uıt.sında meıelele 
rin bütüo safb 1.,rıoı te"ik etmiş 
ferdi·, Ali kalı memu•larıo müı· 
terek bir 1 giliz · Anori•ao as 
lceri harel<eti hakkond • kat'i bi' 
anlaşmanın mevcudıy• tini İn· ir 
etrnekte dev ıaı etmelerine rameo 
mJıabııJerio zan ett•kf,.rine rö·e 
Sırıgııpu~a bir t•arruz vultuu tak 

dirınde Amerikalılorda~ ne l'ibi 

bir J'•rlım bekleyebıl•ceii g•oe· 
rol P pbım'a b.l.iırmiştır. 

!asan tıt I• ıplo çeke çeke çahşırkea pek emindir ki vadedil•o ıa
adet pazar fünü bol bol daiıtılacal<tır. Sabahleyin evden çıkınca nere· 
ye başıaı ıokta orada kendısinin de davetlisi oldujıı bir toplantı bula. 
calr., çılırıocı •ilenen insanlar arasına katılıp her şeyi unutacaktır. O 
ırün vapurlar, trenler, tramvaylar otomob•ller fanileri yalnız barikulide 
y• doıi'ru lr.aştıırurlar. insan dileiioi y•p•bilir. Aklın alamıy caiı bir şe. 
kilde hürdür. Teobelliiin rabavetıoden b ş\ıyarak zevk ve ıaf4oıo bor 
çeşidıne hazırlanır. 

Arıo da~a cuıoa ırüoündeo dayaaılamaz bir bıl alır. Cumartui: e1· 
ler y•kanır. Nihayet pazar ırolir. 

Fakat bo kad.r şişirilmi7 bir rüyanın h•l:ikat olma11D! imkio var 
mı ? P•zır. olabild iı kahr sönilıc, vaadlorden bih ıbor, b~m boş çeh 
resile t•til koşucu una ilk darbovi indirerek hozıoı keser. !asanlar ara
dıklarını bulmak içia dısarı çıkarlar. N•rede ? Eğ-er talih bir ıürpriz 
bazırlamamışıa p•k tabi ol•rak biç bir yerde deiildir. Hove•ıiz, ıa•kın 
ıaı'ın dolaşır ve teessüfler içinde ırün biter, 

B zim i.ple ~~~ti.timiz pazar, ".'~tlaka .henüz relm•m:ş olan pnardır. 
K•vU,'11ak ıst~dıırımız aaad•tlor rıbı. P•şınde koştuğu saadeti nihayet 
ele rçireo iusaoların htpıiode bu « pazar oeşesizlıai ,. De rast amak 
kabildir. 

• Sada ve gıda 
y a z a n 1 No zaman bele· 

dıyeden ,ikiiyct 
Ulunay edilse, ıokak a-

ralarıoda meyva ve zerzevat ıtatan 
e&11alıo feryatları ileri ıürülüyor. 

•Şo meıele hakkında şöyle 
yapılac.;ına, salı.ak aralarında hal· 
kı rahatsız edea satıcıların feryat· 
ları ıaaturtulta daha iyi olurdu" 

Ben şahsen biç böıle düşün• 
mi yorum. E ıveli bizim sokak sa· 
tıcıları maJlarıoı «•enayi i- edebi· 
ye» dahılinde ıatarlar. Hıç birisi 
tattıldarı malı, meyvayı, sebzeyi 
adlı ad•yle baiırmazlar: 

Meuli1 ıoltaktan bir feryat 
lfitirsiniz: 

- H•ydı. hal akıyor, bal akı· 
yoıl 

Bu davet, masallarda işitıiii· 
miz kiremitleri akide şekerinden 

kaldırımları mücevherden bir Ş• hri 
hatırlatmıyor mu? loıaoın hemen 
çan•aı alıp ~ö 1e başında seneler· 
deDberi soyu akmıyao çeşmenin 
şimdi su yerine bal ~kan mu•luiu 
na koşıcıgı ıreliyor. 

H ,jbuki •B,I aluyorl> feryadı 

incir satanın tatlı reldi.aıındao iba• 
rettir. 

( Aqam1du) 

• • * 
Bir de satıc•larıo baiırmadıjı 

bir sok.ak taıavvu.r edeJim. Bu Ö· 

lüıo sü~Oluoa tahammül edilir m•? 
S•tıcılar biıim rof - bımız·n, bollu
ğumuzun fü10 1i telıiilıdır. loşıllab 
kıJ a >ıete kadar ıeıleri kesilmesin 

Ban en kuvvetli yazı ilhamını onla. 
rıo yalrız sadolarından d•jıl, ırı• 
dalarından da alıvorum. 

[ Tan'dan ) 
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SAL 1 

'f!Lı 1941 - Av 10 Giiao 280 Hmr ıss 
Rumi 1557 EylGI 24 
Hiori I~ · Ram&1aa tS 

Vakıt Saat Dakika 

Gllnet s 41 
Otıe 11 44 
ikindi 14 ~7 
Akıam 17 28 
Yat•ı u Si 
lmaak 4 00 

ı-

1 
Bu 

Nöbetci eczane 11ece 

Halk eczanesi 
( Tarsus k•pı-ında ) 

" V aşingtoo 6 (a. a.) _ 27 
lülde cenup Atlantiginde bir ::: 
oizaltı tarafından b,.tırılan c 1 

. . cvv. 
bite» petrol gamısı, harbin b 

aşıo
dan'>tri batan Amerikan mal 

. . . . . 'd· ı go· 
mılerın 1d&1zıncısı ır. Bu 8 . . k . . "d· arınç 
gemılerın '" ızıncısı ır. Bu 8 arnıç 
gemi.inin nerede ve nttsıJ to ·ı 
Jenm'ş olduğu hakkındaki tal ~~ ·t 

"il& 
henüz bilinmemektedir. F•kat A-
merikan cVest Nılus» •ilebı" t 

Y ara· 
fınd•n kurtarılan 18 bahriyelinin 
~ urtarılmo )O•ine bakıl rsa to · ı , rpı. 

l•nme Y"'o o 21 may •sta Robi 
Moor'un torpillen.Jiği yere yak 

0 

d • b . ıo 
!>ulun ugo la mın •dilebılir. Ma. 
IOm olan cihet, le h·te'ın Curaca 
o'dan cenup. Aldkaaıua &iderkeo 
batmış oldugudur. 

M. Cordell Hull, ırazetecilerle 
yaptıiı rörü,mede • beyanatının 
aşaiıdoki cümlelerini aynen neş
retmek üzere ga>etedlere fevka · 
lide ohrak aalahiyet veom~tir, 

lcvhit~'ı batırmak, kanon dışı 
insanların yeni bir korsanlık hare .. 
kdi ve dünyanın feıbi plioınd.n 
olıir&l ioıarı ları A1lınt•kt~n kov

mak umumi hareketi ile alicaJar 

bir teth ş t-ş 'bbıisü ol•a gorektir. 
M.btel,f suallere cevap veren 

M. Hull, ayrıca domi,tör ki: 
lcvh•te. ha~gi bavragı taşırsa 

taşısın Vd gemi ufilesi içinde bu · 
Junup bulunma9101 her mıUec dün 
y11nıu fdttıi t .. ı.,bbü .. ü iJo •IAkal. 
olan bu hüC'U'71J•r kar11,ınd• ken· 
dısini müdafaa etmek tab. i hakkı

na m.Jil<tor. B• şart lar içinde, ı n. 
ternasıonal hu<uka bürm•t edil. 
memesi keylıyeti, io .. nın kendi 
~ endisini müdafaa etmesi bukııle 
alikalı bir tarzda tefsir o u•malı 
ve ona &Öre muameleye tibi tu
tulmalıdır. 

Brrl•şôk devletlerin ıiyasetl , 
lnırılteroye ihtiyacı bulunan m•lze• 
meyi vermek için mümkün olan 
her şevi y•pınaktadır. D ·nizı)t,la· 
rın Amerikan malzem .. si t,,şıyao 

ıremilerı her batışın Ja bu lnailte• 
ye yardım A 'tlerikan siyas•tine to· 
sir etm•ktedir. Eln turpiılenrn ba• 
zı ıremiler bitaraf bir memleket 

Ruıyada din büriyeti bulun 
dnau hakkında Ruzvelt tarafın 
dan yapılan beyanat bükOmet 
mabfilleriode muhtel f şekıl•erde 

teyid ediloıektedir. Zıonedildii•oe 
röre, ırüdülon raye Almaoyaya 
karşı din ooktasıodao bir çizme· 
leme hareketi vücade rotirmek
tedir. 

Novyok, 6 (a,a.) - R•iı Ruz 
velt'in şahsi mü llOssili M Myron 
Taylor burava ırelmiştir. 

M T. y o-, beyanatta buluna 
rak demiştir ki; 

" - Ecnebi memleketlerde 
bir çok mühim şah,.larla yaptırım 
fÖrÜŞ.'neler neticesinde elde elti 
ğ'im çolc: ehemmiyetli m•fOnatı 
•ü at!o M. Rutvelt ve M. c~rdell 
Hull'e bildirec,.sl'im. » 

Z mnedildiiioe göre M Tay 
lor, M. R JZvelt ile Hyde - Parkta 
ırörüşecektir 

N~vyork 6 (a. a) - Myron 
Taylor'un Rois R~zvelte retirdi 

ti mübim malOmat N•vvorkta 
büyült bir meralı. uyaııdırmakta 
dır Dün aputmaoıodan çıkarken 
ırazotociler T •ylorun etralınr sar 
mı, bir ıey •Ö)'lemesioi krndi ·İ·ı 
den rica etn•;ııe-rdir. TayJOf" ~u 
cevabı Y•rmişt•r: 

« - P. p•oın s.h\atı çok 
ivirl:r ı. 

bay•a~ı t d . • . • • •fi ırı ıçıo bır şw yapa-
Dl•yız, derıtek, O J:•maa lng1ttere· 
Y.• yudımımız Hfariyle dıişecek· 
tır • 

M. H•ll'ün lıu mütaleas• Shn-
dart O 1 ' k U 'Dpanyasının bu tu• pıl 

lenme hakkında oeşrotıiii tebl•ıi'I• 
•likadar b il aıı ıoa ere cev.ııp ola· 
tak ileri •Ü•Ülmüştur. Stan lart O 1 

lcbvhite petrol ıremi•inin Paoa"'a 

bayraiıoı taıımakta olduiunu, f,. 

kat 1 ır•lterede kayıtlı ve to• pH
lendiii zaman loırilhre kiymotiode 
bulunduiuou bildırmişt;, 

Almanlara göre, Lenin· 
g•ad cephesinde Ruslar 
insanca ağır kayıplara 
uğradılar 

Brrl•n 6 (a, a.] - Şsrk c•p· 
ho•inde balen y•p•loıakta olan bü· 
yük taa•ruz çe•çevesi dahilinde 
Alman hava kuvvetleri bilhaua 
Sovyoll•rin arka11odaki iaşe kuv
vetlerine ve demiryoln şebeır.esine 

hücumlar yapmışlardır. 30 tren ya 
lı.umen veya tomamen t•h•ip edıl
miştir. O ger bir tren bor b ıva ol• 
mu;tur. 20 düıman tayyaresi düıü 
rül.,.üş vo 6 tayyare yerde t.b.,p 
edil oi~tir. Birçok de..,iryolu battı 
ra,l.ra yapılan tam iubetleılo ke 
1'İimiştir. 

Alınan haberlere röre, 4 ilk
t•şrio ırünü Sovyetler 83 tayyare 
kaybetmı~lerdir. 

Sovget mukabil lıücu..,/a,, 
Borlin 6 (., a J - A•keıi bir 

kavnaktan b•ldı•İldıgıne iöre, Bol 
ş•vider dü ı Şark cepbesının Şı
mal bot.g-e.inde Al ınan mevzi erine 
karşı OJUv•fi.ı1kıytt•İ•li-.Je bıteo bır 
çok. h 'ÇUrnlar yapm •şlardır, Bun 

~ardan maada, içıerınde 52 tonluk 

t•nlar buıu100 bırçolt t•n~ da 
kaybet m•şlerdir, 

Sovg• t tebliği 
Moskvva 6 [ . a.J - S•vyet 

teblii·: 
5 ilk l•şrinde kıtalarımız bü 

tün C~phe ÜLe-rın Je rlÜJ -.. uına &ıarş1 
io•tl• çarpı,m14hudır. 3 1 kıeırın· 
de 41 düşman t •yyare., tab"p 
edilmiıtır. Bııım lr.a)ıplarımız 18 
h Yf•r•dir. 

5 lıkt•şrin le Mo•kova yaku1-
larınrla 2 Alman tayyareıi ~ü 1ü
rülmüeıü•. 

Lening•ed'Ja Sor•get 
ı/e,le!Jİ1i 

Arkadan bir çıilık do ba: 

- KaymaU (Bunun son telif
fıızo ga • • • mok şekline girmiı· 
tir. Fak at ehemmiyeti yok ) 

Moıkova 6 ( a. a. ) - Kızıl 
yıldız W ızetd·one g~len bir h<tb 4r• 
de bıldırildığirıe wöre, Leniııgrad 
c•pheaiode Oır•n.,al Ko ·~ofon 
emri alltndakı Sovy•t kıt•lorı şid· 
detli muhare!>elerd~n sonra üç di 

b"ş kil •metre ilerlem•ş'erdir S •V· 

Y"t kuvvf'tltori .. V ., remzi ıl,. ıf,. 

dft e jılen ırmatı g•çaıeğe mu "ttf. 
fak ol ouş ve Etlül •onlarına do. 

ı==============:=================~~;;;;~ır. 

Sak•o aldanmayın: Kaymak di
ye satılan yoiarttan ibarettir. 

AKA Gündüzden 1 

M onila, a a. - U ı t .. ı p,ou: 
Utakd~iu lnıri İt ku 'voıleri b•ş· 
ko naodanı h"v" ma· f'Ş. tH Brook 
Po,b ım bey4natıa buıuoar.k do· 
mıştir ~ i: 

( Uz •k • rloğu'd• hükii'11 •Ü· 

ren ıü ... Q ı:-t J ıpnrıy 'ııırı n"" ya 
p:ıc•21 .ı 1 bi mf'lınet-İııe atf ·oi •tot il r. 

SJn dert!'ce fena bir du u.o ... 

düş nüş bulunan J t.'>ont ,,., bu va. 

vaz •yı- tten nas 1 ç k tbılecıSkJerını· 

' araştırıyorlar. 
Tıp" ı Alm,.nv•' nın ya otıiı 

gi"ıi J ıoonya d.ıı Rt1-tyı'u•n kudre· 
ti ıl cıızırn!l:1roıştır. 

M ınıU, ko ıfdr.ıtn .. ın•n. Çin 
hu .. u u ı fal(i J gııız ve Ameıikın 
g' •yretı•rıni bırlrşttrrnek I' 'Y"5ıııı 
gütıü"ü 1Ü z •nnetmekte J ponya 
h.lr. 1 ıır. 

Si ır pır müla•l·ları 
bir Ölçuııe İ"İlt ştırılmıştır 
pur artı<. h .. ıh gi bır ıaaı1uıa 

k. Ş• koy•t.ıl•Cckıır. 

ru ırmafın sol s•hıtınn yrrle~m ş 

lerdi" Bu 0 ıdao so ,. S ı y•t k ta· 
ları 1 kirş• oın ılk 3 gü ü •ç•·•de 
mu "'a'akıyett~ı İne dev .. m f'derrk 
kati bir ıJerİ h.1rekP1İ )'rp'DIŞ VO 

Al rnaol.ı,.ı •· O ., re'llzİ ile ıf4 do 
edıJeo ş~hirddn kovıoı ş ardır. 

Kuım' da v zı .,, t 
Monova 6 ( a. a ) _ So.>vvet 

dondnmısına men,,. p bır şahsıvet 
Ko o"oaıolıkava Pra ... da g tzete"in 
dd yaz t 1 fı bır m.s,alede dıyor ki: 

u O ı ş nan tU•nea eri muht"Jıf 
bilt-lere mürac<1at eddrrk bır yar. 

m• hareketi yapm•k için şıddetli 
1'4)'retler ıar fedıyoı lar. 

Kırım'ı aıüJafc1a e Jen Sovyet 
mevzil.,rinl ele g~çıru o< iç rı AJ 

Derken kıvrak bir ıual daba 
çınlar: 

- Kazu musun mübarek? 
Amul Cinsi ve şekli taayyün 

etmeyen bıı acip bıyvan acaba 
nedir? No olacak? Bıldıaimiz p .. 
lam ot. 

lstiklil savaşından notlar 
'==========================================· 1 rn•nlar tardfıodan yapııao bUtüo te 

f bb isler pÜ!kÜ• tütmü )tüt. 

-Kesmece pazaıl 

1 
Meçhul Asker J 

C·ph•d ·ki Bınbaıı b•r ırün 
la bir paket ırön l•rdi. 

l•tiklil mubar•be• 
l•ri başlıyalı iki 
ıeooyi reçmiıti. 

evine bir mektop-

Kavuna alem olmuş'ur. Çt>luk çocuk, evde kim vana ıevinçle top 
- E• uf•iı kan kırmızı .. landılar babalarından rlen p1keti açtılar. 
Ka•puz demektir. Paketin içinden kuru kemikten bir in•an 
- Buuuvvıl Kelimeıôoi işitir- kaf•sı çıktı. H•pıi bu lı.af•ya bakarak şaştılar. 

1eoiz bıınao aeyyar şerbetçiye ait Ôoce bir küçük korku ır·çirir ribi oldular. 
oldaiunu tasavvur etmek hatadır. fakat babalarından, damatlarından g·ld ğ •ne 

etrafına toplanırdı. Horkeı Hur ve bilyük 
anne kısa bir dua okudu<tan ıonra, bütün 
.v halkı, küçilk bilyU~, h•ı>ti bir ağızlaa 
c !.t•klil Marşı » Ol •O ılerdi, 

aılcerin 

dıp liri 

N•h•yot bir ıon• ıonra 0 meçhul 
bu kura kalasından, maltlaı dünyaya 
bir Tar kiye dot.Ju. 

B,ınu dünyada ancak ve ancak Türk aile• 
ai yapar, 

• Kaıap, sattıaı eti böyle tavsiye e· ırör. her halde korkulacak bir şey olmıdığ'ını 

der. dii,llodüler. 1 l Küç~lt düpıan, 
Zaten ş•rbetçi: Elbette bir ı•y yazmıştır diye melttulıo Pirinç Kama büyük düş'banlarıo 
- Oişled donduruyor( Bu•lu açtılar. Mokhpta ıelimdan kelamdan sonra i&ini ve bor tllrlQ 

ayran lalan daı «Hayat verıyor» ıunlar yazılı i~iı ( _,, S•perlerim,zi dol•ı rken yardımı ile lz..,iri aoı•zın zap•etti. Mütareke 
diye baiırır. bu koru kalayı buldom. Bu bizim nelerlordeo olmıış. ralip1er bütün lililılarımızı almışlardı. 

Sokak satıcılarından eda ve birisinin kafa,ıdır. Acaba bu bilinm"y•n aıker B•l•keıir den D ·oizliye kadar müdafaa cepboti 
oaıııe itibariyle lr.alaycıları sevmem lı.lmd r? Kimin nişanlısı veya kocaııd · r . Bunu kuran mill•t derme çatma ıillblarla mlldalaa 
Bıı hazin feryat sokakta birinin can ötr•omek bilmek ırüçtür? Bu olsa, olsa türkün ediyordu. O.ha d<>i:ru u canla başla, diıi, tır-

iıter, torna ma'•inaları i.ter, muazzam 
elekt<İk ku •veli iıter. 

Türk ustaları bir dalcilc• ş•h1d•t 
lar•nı ş•kaklarına dayayıp düıündü ler 
şu cevabı verdilrr. 

fabrika, 

parmak-
ve sonra 

- Karşı.,uztla şu u~ üiôiden iöy d•frme· 
ni varya, onu fıtbrika g-ıbi ku laoırız. Yalnız . 
biz~ bu tar.flarda ne kadar bakır ç•kır, p'rioç 
m•rıç varıa retirini7. L,.ten, ibrik tJ.ı, ha
van eli .••. H.-p•ini getviniz • 

H•psioi ır•tirdiler. U tal•r kora d•jirmeni 
top karna•ı f abrikaaına Ç@Vİrrliler4 Ve pirinç 

kama dö1<mesre b•sladılar. Rövlece Tii•k l•t·k 
li.1 moharebeıiode ilk top f4brikuı D.oiz ide 
bi köy deairmeoi oldu. 

Gerçi pi•inç hma, çelik kam• kadar iş 
roremiyordu. Beş OD atıştan sonra bozuluyor· 

do. Fakat beş on gülle, beı on ırülle idi. Bo. 
zuldkça tamir ediyorlar, eskidıkçe yapıyor
lardı. vermek üzere olduirunu zınaettire. ad!lz san41z meçhul askeridir. Yani, bu bütiio oığ•, iman ve azmiyle ç•lışıyordıı. 

re• ka" defa booı· p•ocereye ko• lstiklil urdıılarımızın, bütün milletimi~io kahra- Bir ıriin Donizli tarafındaki kuvvetlerden l t'ı·lil' t hü • • - , 
' T , • ı~ ı, va tnı, •rıyetı uırroo ,a çalışan, 

t11rdu. mantık tim•alidir. ıa h•ber ıreldi: y·l'Dayan Türk ilk top kaoıas•oı işte b•ırada 
B r de aabonco sinirime doku- Bu meçhul şobidin kurumuş kalı ta11nı - Mııtlaka top )izım. Hiç olma!Sa bir dö•tll, ve düşm•olarını bu kamaların atııiı 

noyor. Baıını evlere doiru kaldı· cınınızdan dab• aziz bili .. iz ve ıröz b•b-ğniz- kıç tan•. Yoksa işimiz dıımandır, ırüllelerle döi iü. 
rarak: den daha dikkatli ma~afaza ediniz. Mechul E B "lk · • k 

• lim;zde top tüfek vardı. Neye yar~r ki u ı pırınç a'lla pek aturlo ç•k'llışt•. 
- Kuru nbunla•I Kuru ta• a•kerio lımu kalası, maltln dünyanın ortas•nda Ô 1 ı b 

' g~Hpler kamalarını, makanizınalarını çıkarıp Ye uiur u, mü ar"k ç1krnı,tı ki o tırıhtea 
banla.( O.ye bır· ırması, b4Jla hain bir ırün Turkün dimdik ve canlı baııuı meyda 

alm•şlardı. Vuiyot mühômdi. Boiuş•n kahra- üç bnçuk s•n~ ıonr• ( Atatil•k ) ün ( Koca 
bir beddua gibi ırelir: na ır•tirecekir) ·ıı man 1111 ete top yetiştiTmefi idi. tepede v•rdii'i bif' iı u nandı1 ü:ıerine, al)n sis-

E•kiden Beyazıt meydanında Büyük anne kura kaf•yı yeşil bir ipekliye G•nç topçu •nbayları, miliı kumand•nları tem bataryalar bir anda ateş etmofe bış · 
Q.ku.) li · t b ıırdı ve evı"o en ı"tı"barlı bir tar .. fıoa yerle• h 1 d P vı sa an ara ın: •' •p toplandılar, ( ne y•palım? ) dıye düşündü a r. 

- Kos, kaı yel Ku•, koı y.f tirdi lor. l•tanbuldaki a•keri fabrikalardaa kaçıp O pi i ·ç kamadan bu ceh•nnem yat..,uru 
o ••• ti herlteıi ôiürtilp kaçı- o ırnnden sonra her cuma ıreceti, kum milli kuvv<.tlere katışan Türk n•tal•rı dedi- doid•. Ve •ayooız düşmanlu onan altu.da 

rııcai•n• bilikit te...,.,enia batıoa kafa ortadaki m .. &nın üılüoe konur. büyük 1.,. ki ı - lllı: öaoe t plera k•- ,..,..ı.-. bİI"• ka4er malavolda. -··•· - ~ 
ı. .. ıuı • dıı. __ ,;;.,::o.?,r..IV'k_...lıeehıi 6rtlhr lımr=ıa • ., •-ıWlıı. • .,..., r.:i..-.t *dil • - • .-"'""''nd-- dal•r 6'•P• Bi,wtoı., lli.,Jı. .,. 

ıııı- Oliiiı .. ltadır. • x T- eabit ...ı • INrl vuk•a el 

B r diiıma" müluz s b r inek 
sürüiünün arka;sı ıa K•Zlt:norflk ıl"'r 

le<nefe hşobbü ı eıın ştır. S •vyet 
kıtal1rı aldaoaı i nış ır fak tt ,.,,,., 

açmadan evel '1Ü~ n4nıo 200 mt-tl'e 
kadar vak.laşmaı n' mü~aa te etmİ(• 

' lerdir. P .nıi• ugr ya ı inekler Al 
mıo kıtal41rının ı.izerıne aıılmışhr. 

Bu çevrede sogu.lar şi ndidrn 
başlamıştır. M.kaleyi y Z•Dın b J. 
dırdij'ine göre bır Alman e~İri par• 

muları doomuı olarak bulunmuş
tur. 

Cenup /;örgesinde 
Londra 6 ( a. a. ) - R utor 

ıj 1 n1ınao MJ:.kova'Jaır.i mub~biri 
bıldıriyor : 

Pravda gozetesi muhahirônia 
v•rJiğ• t.f,i 0ato gö e Snyet cep• 
heıioın baza c~nup b ıtısı ke-icnlo· 
rinde vaziyet eıki:tıne göre SJ11yet 
kıtaları bir sıra muvd. ' f ttnyetli a U· 

kab 1 hüCU'Dlar yap n 1 ve Ü~ lt lo 
içinde Ra nen ve A'm nlard•n 30 
ka'Dyon i•tird•t •tm·~lord r. C ph•· 
de şim ~i vaziyet ço< daha iviJir. 
Bu mubatebede Cf'phıtnin d"i'u 
bir hat üz:erınde İııtilc:,arh bir vezl· 
yfltte olmarlıtı da göz önUnde hı· 
talm.ıhdır. Mü to l i akını durmuştur. 
Yoll•r ve s ı İr yorJerd,.ki bütün 
la ,ıiyet mvh ır~be c ph• si. ı'n haki .. 
ki iht y-•çl .. rına fam•miyJo yardım 
edOCt!k mı:ı hivıttt ... riir. 

Rıımeolerin nürllz ettikleri 8. 

al-

oc• 
ra· 
tl•ı 
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ı Y' 
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ıder-

, .. 
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iLAN 
Seyhan Orman Çeviroe müdürlüğünden ; 

Orman Emvali Satış ilanı 
Cinsi Hacmi 

M3. DJ. -Çam 168 000 
1-Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hudutları 

§&.rtnamede yazılı Karaburun devlet ormanından (168) metre· 
mikap çam ağacının on iki ay İçerisinde çıkarılmak üzere 
6 J 0.'141 tarihinden itibaren 15 güa müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2- Artırma 21.10.19H tarihine müsadif Salı günü saat 
tS de Or. ç. Müdürlüğü binasında yapılacaltır. 

SAYlfJ HALKIMIZA 
Kadın ve erkek her çeşit kol ve 

cep saatlerimiz gelmiştir. 
Tarsus kapusunda saatçı 

Dilaver Bilen _, ____ -= 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D EL E Rı 

l::!!I B U A K Ş A M l!!::t 

rr YAzlıK SİNEMA~ 
. 

iKi MÜSTESNA FiLMDEN HAZIRLADIGI ŞAHANE 
programlarının en m ü k e m m e 1 i n i gösterecek 

• 1 iNCi FiLM ~ ... 
E~ hzla ıevilen ve sınemamn en sahhar JÔN PRÖMiYERi ERROL 
FL YNN - OLIVAl de Hı>. VILLAND ile beraber yarattıkları 50 
seneden b• · · • "t · ı·t I'-. _ ,rı eşı go u aıemış ı m vo .. anı şahı ğöklere ıığm•yacak.M 
Şerclı dunyaları dar bulacak- Hatırası bütün gönülleri kıvıracak tek eser 

l~+j] KEŞiF ALAYI l~JI 3- Beher gayri mamul metremıkibın muhammen bedeli 
( 190) kuruştur. 

4- Muvakkat teminatı (61) lira 74 kuruştur. 4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. Tilrkçe sözlU 
S~yısız yıllarclan bni eIDs•ll yaralılmıyan film ejderı kasırga gibi 
dun yayı oaran or iular... Fırtına gibi ülkel~r dolaşan ala lar 

z.ıfer gibi iklimler aşan şerelier dolu şabaseri görünüz. y 

5- Şartname ve mukavele proj eleri Seyhan Or. Ç. Mü. 
ile Or. Umum Mü. ve Oımanıye Or. B. Ş. de görülebilir 

6- Tı ki f mektupları 21.J0.1~41 günü saat ıs e kadar 
komisyon reisi ğ i ne verilm .. si lazımdır. 

7 • lsteklıl.-r•n Tıcartl odası vesilı~siyl,. bitlikte bı-lli olan 
gün ve saatla ihal~ komis..ronuna murııra •tldrı ( l:.u vesika 
~öy ! iileden i•tenmez ) 7.11.15 t9 1308 

• 
imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

l'ınren L ka ta 1t.10941 Cumartesi gününden o n Si hibaren bütün Konforiyle ö~le 1 
ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın mü~terilerine 

arzeder. 
Adana Beledi1 e caddesınde Telefon : 113 

130? 

İLAN 
Seyhan Kültür direktörlü
ğünden: 

lılcokullar için 10,000 kilo kırılm•ş sobalık odun alınacak· 
tır. Bı her kilonun muhamm~n bedeli 3 kuruş 25 santimdir. 

1 

Açık eksiltmesi 9 birinci Teşrin 941 perşembe günü saat 
10 da daimi encümende yapılacaktır. t~teklilerin 24 lira 37,5 

kuruşluk teminat makbuzuyla birlikte encümende bulunma· 
sını, şartnamı-sini görmek için de her gün maaıif dairesine 
muracaatları ilan olunur. 23.27 .2. 7 1266 

1 Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra Gece her Yakıt basta 

kabul eder 
Salı·Cuma·Pazar günleri 17-17,30 da fakirler parasız 

bakılır 
Adres: Yeni otel caddesi 124. 

1-15 1241 

! 

1941 iKRAMIYELERI 
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TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal

am para birlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl de denemı, olursunuz. 377 

t\SRI SINEtJJA L9NIN 

YAZLIK BAHÇESİNDE 
•••••••• • ••••••• • • :BU AKŞAM: • • •••••••• • ••••••• 

Suvan 
8.3ö 

~uvart 

8.ao 

Büyük Türk Sairi ( FUZULiNİN ) 
ölmez eseri 

Görülmemiş bir halk kitlesinin ıürekli alkı~ları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

..... ( Mari Antuvanet ) .... 

Saatçı Vehbi Çömel ek 
Saat Kulesi Karşısında 

1 

l~· .s .......... ~·....,.,.·;~----i~~-- .... · .. j ~:~~an belediyesin-
Çi/t/ik · Memur alınacak 

1- Ceyhan belediyesin
Yenice istasyonuna ya ~ de münhal 40 lira iicrctli 

rım saac mesafede Topçu ( zabıta memurluğuna imtihan• 

t 
köyünde Çıltlik binasiyle t 1 hır memur alınacaktır. 
bırlıkte 2500 dönüm mık 2 b 

1 
d - mü<a aka 16/10/941 
arında bir Çıfllik satılıktır Perşembe günü saat 15 de 

ı Taliplerin Jd.ıre evimize mü t b 1 e ediye encümen salonunda 
racaatları ilin olunur. yapılacaktır. 

.. • • " • ' • • • a • • • • • • , • • • 3 - isteklilerin evrakla-

Kad i r li Beledı·ye riyle birlikte riyasete müra-

Riyasetinden: 1 caatıa;~4.1 1290 
1 Adana Belediye Riya,: 

setinden: 
1 - Kadiılı kesabasına 

bahçelerin sulanması için ge
tirilecek olan suyun ( 9370 ) 
lira ( 43) kuruş bedeli keşfi 
üzerinden açık eks.ltme;e ( Tesviyei türabiye, 
konulmuştur. Çakıl imla ve silindi-

2 - Eksiltme 16 10 941 raj yaptırılacak ) 
tarihine müsadif perşembe 
günü saat H de beled•ye en• 1 • Depboy parke yolun• 
cümeninde yapılacaktır. dan itibaren Taş karakoluna 

3 - f3teyenler bu işe ait kadar uzanan yolun tesviyei 
keşifname ve şartnamelerin! türabiyesi ile çakıl imla ve si· 
görmek için belediye yazı lindiraj i~i açık olarak eksilt· 
işleri kalemiııe müracaat ede· meye konulmuştur. 
bilirler. ı · Muhammen bedeli 

4 - isteklilerin (702) iİ· 4701.42 liradır. 

1 
ra (78) kuruş muvakkat te- 3 • Muvakkat teminatı 
minat vermeleri ve bu mik· 352.60 liradır. 
tar iş yaptıklarına dair bon- 4 • ihale 24/I0/941 tari-
servis erile tic.ıret ve sanayi hine rastl•yan Cuma günü 
odasına kayıtlı olduklarına t 1 s d B ı 

Zenit, Arlan, Omega, Neker, Hislon dair vesika ibraz etmeı~rila- ~~:de yap~lac:~1~;~e encüme· 

K d V E M d 
zımdır. 5 İstekliler bu işe ait ke-

3 ın e rkek Son o el Saatlerimiz 5 - isteklilerin ihale gü· şif ve şutnAmesini Adana be-

'-------------------------------,--------
nü teminat makbuzlarile Ka lediyesi fen işleri müdürlüğün· 

Seyhan Nafia mudür-
1 

Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her ~~:1~!~!:~irı::n;1:~:;.inemÜ· ~~~r;!!.kuruşmukabilındeaıa-• iLAN 
Adana askerlik daire
si satınalma komis
yonundan: 

tününden : Türlü Tamirat Kebul Edilir ın 1225 3 1
• 

10
• 

12 1296 6 
• Bu iş hakkında razıa 

1 ·Adana trkek Muallim -------= Bir düzeltme malumat almak ve şartnamesi• 

1. Adana askeri birlik Ye 
ır. üesse~d~rin üç a)'lık ıhti· 
yacı olan 3~0 ton kuru ot 
3· 10· 941 curr.a günü ka· 
palı Z' rlla y•p•lan ihalesin· 
de taı p zuhur ttmedığind~n 
bir ay lok ıht ı yaç olan J !.O ton 
1.. u • u ot pazarlık surt.lile mu· 
"• yaa "dlll cd..tir. 

2- Toplu tutarı 8250 lira 
ol~p ılkı.oıinatı 619 liradır. 

3 lbalehi 9. 10. 941 per· 
Ş ' mbe güııü saat l l de Ada· 
na As daireai Htınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4- istekliler belli gün ve 
saatte komioyona müracaat· 
ları ilan olunur. 

5- 7 1301 

mektebi ta i t ( 2880 ) ı· ni görmek istiyenleriıı Adana 
m ra' ıra ı•----••ı•---------------91! 3 B:rinciteşrin 941 tarİ· üzerinden açık eksiltmeye ko· belediyesi fen işleri müdürlü· 

nuımuştur. Dr zı· a Tümgo·· ren hinde 337 numaralı g~zete- ğiinevemuııakasayagirecek-
2. Eksiltme 27-10-941 • Y mizin 4 üncü sa hifesirıde çı· lerin de ihale günü muayyen 

tarihine mü;adıf Pazartesi gii· B" • · S f El kt "k d • • kan Faik kızı Eminenin Ha· ı.aatte belediye encu"menı'ne ırıncı ını Röntgen ve e rı te avısı nü saat onda N.fıa dairesin· san oğlu Ali Çakır aleyhine müracaatları ilan olunur. 
de: yapıl.caktır. M Ü t e h a s s 1 s ı açm.ş olduğu dava ilanında 7 11 15-ı 9 1306 

3 · lı.tryenler bu İşe ait başlık ( Asliye 2 inci hukulc -----------
kcşilname ve şartnamelerini Her gün hastalarını Abidin Paşa crc'cr~irc'di 17~ mahkemesinden: Numero ıı97) tamyaz •alııbı' Cavn OKAI. 

k 1 k Duma 1 h d kabul ve ted · b ıJ. N•~•lyat Mildilrii : Avak•t 
ve mu ave e projesini görme ra ı muayene anesin e avıye aşlamış• klması lazım geliı ken yalnız 
içıu Nafia daııesıne müracaat tır. 1271 1-15 ilaıı olarak çıkmı~lır. ilave Rlfat YAVF~OCLU Bı,.fdı ı yer ı ( BU:; ON J 

ed~b lır 11er. 1 ·-----------•••••••-••- 1 ederiz -~ · • '-••., ·- 6 ,ı . ... 
q - stelılilerin (?16) lira 1 

muvakkat temınat vermeleri 1 
ve ehtıy..t vesikası almak üze
re bu işi yPpbbilrceklerine 
daır bonso' i.lı riyle ticaret 
ve urıai odası vesikalarını 
ve iki adet lotograflarını ve 
bir adet (3b) kuru~luk bir 
adet lb) kuruşluk d•nığa pu· 
lu ve bı r kuruşluk uçak pulu· 
nu dılekçeltrıne bağlamak su 
reti} le ihaleden üç gün evvel 
vilayet-: müracaat etmel.ri 
lazımdır. 1307 7·12· 16 21 

ÇAKI 1 FE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesine 

çektiği malGmdur. 

~--~ .. ----·---------------i S TAN BULDAN GELEN 

ÇAKICI EFE'nin kitap heline konarak piyasaya çıkarılması husu· 
eunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
rapılan •lfahf mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın latifedelenmeslnl temine karar vere I '<. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUraceatla islmierlnl yaz· 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Dr. MARK O iKİZ 

Birinci Teşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 
Eczahanesi üstündeki binada kabul ve tedavi -edeceğini 

1299 
Yeni" n ca d,,.d~e-s~ı--=: 

• 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER ..... 


