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Erzincan 12 [ a. a. ) - .Bu$ün saat 12, 16 
da 20 saniye süren şiddetlı hır yer sarsıntısı 
olmuş, orta mektep hasara uğramış, diğer ba
zı binalarda da küçük hasarlar vukua gelmiş· 
tir. Hafif bir kaç yaralıdan başka nufus za
yiatı olmamıştır. 

Ankara 12 [ a. a. ] Erzincan Vilayetin-

Amerika Bahri
ye Nazm 
Knoks 

s6yliyor: 
"Japonyaya kar-

şı kati hareket 

de vukua gelen yer sarsınhsına dair alınan 
haberlerden, merkez kazasındaki köylerde 
mühim hasar olduğu, ıimdiye kadar 4 Ü ağır 
olmak üzere 36 yaralının tedavi altına 
alındığı ve 10 ölü bulunduğu anlaşılmıştır. 

Erzincan 12 [ a. a.] - Tercan kazasında 

hasar ve zayiat yoktur. Kemah kazası mer
kezinde iki ev ve Kemlik nahiyesi köylerinde 
bir kısım evler yıkılmışsada nufus zayiatı ol
mamıştır. Erzincan merkezinin Hamdesi, Til· 
his, Kurt, Göziler ve Aba Palangası köyleri 
kamilen, Cirzini köyünde de üç ev yıkılmıf· 
tır. 5 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştır. 

iki Vekil istifa etti 

. ıd·' saatı ge ı . ,, 
ln6iltere tıua/ından 111iilıl• ilıtigat tedbirleri 

alınan Si111opar llaii 

Milli müdafaaya ili Riza 
lrtunkaı, Münakalat Ye
kiletine amiral -Fahri 

tayin olundu Finler 
Amerikan notasına 
rad cevabı verdiler 

lnglRerenln FlnlAndly•
ra harp lllını muhtemel 

1 1 Ratlgo ıazet~ıi 

Raı • Alman harbi hakkında 
ı elen haberler, Alman 

Deri harekibnm yavaşladığını bil · 
dlrmektedir. Alman • Raı cepheıi· '- 1 

1 Albag Kno"ı nin bqlaniıcındanberi ayrılmış 
balandera üç bölredeki daram 
töyledir: 

L en i n g r a d cepbeıi : Barada· 
ki Almanlar. Hki Raı h n k (l m e t 
merkezini 1armışlar ve şehrin mil· 
nakale ı yollarını ke1mişlerdir. Fa
kat Leninrradı almak için şehrin 
ilzerine bir taarruz hareketine 
fİ ri til me m it tir. Bun on sebebi 
Hitler tarafından ıöyleoileo natuk· 
da bildirmiştir : Almanlar atır 
zayiat vermekten çekinmektedirler. 
Leninrrad dOşmeie mabkGmdur. 

ket olur. 

Almanlar Ruzvelte kızıy~~ 
1 

• Bu vakit kazanmaktan Ruı· 
ya iıtifade edebilir. Fakat 

logiltere ve Amerikanın çok daha 
fazla istifade edeceklerinden şOp 
he edilemez. lntilizler bu müddet 
zarfında tayyarelerioi Alman bav~ 
kuvvetleri ayarına getirebilmişlerdar. 

Grçen seneye niıb~tle lıırilte 
• d ha '-u..,vetli bir dorumda 

renın a " 
oldağ'una şüphe yoktur. lnfi~izler, 
durumlarındaki bu iyileşmeyı ev· 
veli kendi çalıtmalarıaa ve belki 
de ayni derecede, önemli olan 
Amerikan yardımına borçludurlar. 

S o v y e t 1 er L e n i n r r ad dan 
bllyillt bir çıkıt hareketine tepb
bilı etmişlerdir. Almanlar ba te
tebbllılln de akamete uiradıjını 
IÖylemelı:tedirler. Rusların, ba ha· 
reketlerle Alman müdafaa cephe- Amerika endültriıinin verimi 
Iİnİ yanp çıkmaktan ziyade, Al· her rün artmakta, fakat lnriltere 
man bqkamandanlıiının ba cep· ve Amerika nakliyat zorluiayla 
be kt1mından her banği bir cephe karşılaşmaktadır. Amerika, Atlan-
k11mına asker ayırmaınıa mani tikte donanmasiyle logiltereye yar-
olmak İltedilderi tahmin olunabilir. dım ediyor. Yarın (bugün) .Meb· 

Moıkova cepheıine relince; uıan mecli9inde verilecek bır ka· 
lofilWere röre Almanlar bu şehri rarla Amerikan remilerinin harp 

• l'ımanlarına rirmeıi yasaiı kaldı· l&l'mata çalıtıyorlar fakat yaımur 
• rıldılı:tan ıoora ba yardım daha ve çamar dolav11ile t8'ebbüılera 

ne mavaffak olamıyorlar. müesair olacalı:tll'. 
Alman gazeteleri, Amerikan 

Cenap bölreıindeki barekit b 
fimdilik Kınm y arımaduında top· yardımı arttıkça, Razvelt.e üca~· 
lanmlfbr. Aacak, ba barekit da larını tiddetlendirmektedırler. L~t-

vioofun Va•irırtooa Ruı Bllyuk 
Sıvutopol önilnde yavaşlamış bu· .. d A 
lanayor. Elçiıi olarak ıöoderilifi e . m~ 

rika Cümharreiııine karşı yenı bll' 
lnfilizler ve Almanlar harelı:i-

hücum veıileıi olmuştur. 
tıa yatmar, çamar ve Roı moka- R 

d 1 d • '- Alman radyo Ve razetelerİ, QZ• •emeti yilzün en yavaş a ııını ıı.a· 
bal et•ektedirler. veltin, YehadUerin ileti oldoiunu 

Almanlar yatmor ve çamura ıöylüyorlar. 
daha fuı. 7., aymlı:en, loımzıer FinlAndiya red cevabı verdi 
harekatın yavqlayııında yajmur -·~-----

Am'erika, Fmlindiyanın harp· •• çamardan ziyade Rus maltave-
metinla bllyilk bir &mil olduiu id- tşı çekilmesine çalışmak· 
diuındadarlar. tadır. G .. çenlerde Fin>. bükOme• 

Ba yavqlama ne kadar ıOre· tine b•r nota verildiği malOmdar. 
cek ve bandan IOnra barekitın Helıinl(ideo gelen malumata röre, 
temposa ne olacak? Bu nokta üze. Fin bükOmeti Amrrikan notasına 
rinde ber banri bir tahminde ba- red cevabı vermiştir. Bu ııotada 
ı... .. ktaua bldiaeleria selifmul- ileri ıilriUen mac:ib 1ebeple,· ıan 
•• hekl•••k .... dotn Wr ban- ludan 

1 - Fiolindiyanm y.p•akta 
oldağıı harp tedafüi bir harptır. 

2 - Finlandiyayı ~harbe R111 · 
ya macbar etmiştir. 

3 - Finlindiya dünya harbi 
ae iftirlk ....... nc1a dejijcllr. 

4 - P•~ •endi ••clat· 
lanaı t .. ınat albna al .. dan harp 
ten çekilemez. 

Bu cevabla, Finliodiyayı harp 
den çekilmek için yapılan lnriliz. 
Amerikan tfıebbüıü ıaya dilfüyor 
demektir. 

lnriltere ve Amerikaam bana 
naı1l mukabele edecekleri mer~lda 
bekleniyor. lnrilterenin Fmliııdıya· 

b' 'hti ya kartı harp iJinı yakm . ar ~ • 
maldir. Amerik.ada Finlindıya uze-
rine mali ve ilı:ti1adi baıkılar ko. 
yacaktır. 

Japonya lngiltereden 
~~:..............:;....~~~~~-----

korkmuyor ! 

Çörçilin nutku Japon ıazet .. 
lerinde te1irler uyandırmıı· 

tır. Oıi Şimban razete1i Çörç lin 
tehditlerini rülünç buluyor: cBu 

b, te· 
sözler J 11 pooya ilzerine biç ar 
sir yapam1yacaktır.,. 

Bir başka Japon razeteti de 

c Uzak prlı:taki lnıilis ku"ve~e· 
• 1 IDU..&" rile Japonya kuvvetlerın n 
d•kten 10n· \. esesi rülüoçtür » de 1 • • 

J h ıeau1ıoe 
ra Japonyanın 500 arp 

ı 'l . cak 75 harp makabil orı terenın an 
l'•miai balandaiunu, Japanyanı: 
lnl'iltereden .. korkmadıiını yaıa1a 
tadar. 

M8'bur bir Japon razet~c_i~ 
iıe, Japonyanın mihverle qbırlırı 
ıiyasetioe devam edecejini, A•e· 
rikanın da dünya nizam1.slıi'1nın 
bat mürevvici olarak kalacajını 
yazmattır. 

Amerika bahriye nazırı albay 
Kookl, Japonyaya kuıı kati hare
ket ... tının reldijindeo bahtet• 
miftir. 

Tokyodaki loriliz büyük elçi· 

sinin Japon hariciye nazaretioe 

rittiii haber v~lmekte, fak~t 
bu zıyaretio sebebı hakkında bır 
fey bilinmemektedir. 

Amerikada bozgunculuk 
ihtimali 

Am;,ik;-renel kurmay bsıka
nı Radyoda dikkate defer 

b r nqtuk ıöyleverek dem•ştir ki; 
c - Gizliden rizliye devamla 

ıarette ba71rlanmakta olan maaz
aam bir tetkilibn topla b'r boz. 
pncDlata te .. bbilıll ih"111ali da· 

Anhra 12 (a. a) - Refah vapuru badiseıindeo dolayı vekllet· 
lerine m,n,ap yülcsek rütbede ıubay ve memurların alakalı görülmesi 
~e tahk.i$&t.a .baılaamuı münuebetile Milli Müdafaa Veltili Erzincan 
mebaıa Saffet Anka •e Müoakalit nkili Siaop ••bua Cevdet Kerim f 
l....._Flt tuldkab• •ell•etl• d..,aan11 temin mak1adile f•tifalarıam ka· '--------------
•ıa.ı 8-fwekllclen rica •tmitlerdir.Her iki iıtıfa kabul edilerek Milli Mü· 
clafaa veklletine Mani .. mebusu emekli korreneral Ali Riza Arturıkal ve 
Milaakallt Ve.ltiletine Samıon mebusa e Lı! • l F b · E.n · •· . I . meUJ amıra a rı gın ın 
tayın en yük1ek tastika iktiran eylemiıtir. 

B. M. Meclisinin 
dUnkU toplantısı 
Ankara, 12 ( a. a. ) - BOyük 

MıUet Meeliıi burGn doktor Mu· 
bar Germen'in bqkanlıitnda top
lanmıştır. Bu topladıntıda Denizli 
meboıu Necip Ali Küçülta, lçel 
mebuıu ıreaeral Cemal Mersinli, 
lstanbul mebaaa reneral Hakkı 
Şinaai Eren, Tokat mebaıu gene· 
ral Sıdlı:ının öldllklerini bildiren 
Bqvekilet tezkereıai okunarak ba

bralarını anmalı: için bir dakika 
ayak~ ıükG~ edilmiş ve bazı üye· 
lere ızio verılmeıi hakkındaki ri· 

ya1et tezkeresi tuvip edilmiftir. 

~ecliı müteakiben, ründemin· 
de gorüıülecek başka bir ıey ol· 
msdıiından pazarteıi ıünO toplan. 
mak üzere daiılmıştır. 

Yunanl•tanda reni 
bir vergi 

Atina l:l ( a.a ) - HükGmet, 
~a11~tı münbaıaran içtimai yardım 
lflenne tahıiı edilecek olan bir 
verri ihdaa etmeji kararlaştml· 
mattır. 

Sovget 
ihtilô.linin 
gıldönümü 

Milli Şef'le Kali
nin ve başvekil
le Stalin arasın
da telgraflar te
ati olundu 

Ankara 12 (a.a) - İlktefrin 
ihtilalinin yıldöoümü münasebetiy· 
le Cumhurreisi lsmet loönü ile 
Sovyetler Birliği yükıek So.,yet 
meclisi riyaset divanı reiıi Kali· 
nia, başvekil Doktor Refik Say 
dam ile Sovyetler Birla(i halk lı:o 
miıerleri heyeti reiıi Stalin ve 
hariciye vekili Şükril Saracoilu 
ile Sovyetler Birli(i hariciye ballı: 
komiseri Molotof arasında tebrik 
ve teşekkOr telrrafları teati edil. 
miftir, 

Vergi ve re•lmlere zam 
Japllma•ına dair kanu· 
nun tef•lr ve tavzihi 

ima röz önünde tutulmahdar. » Ankara 12 ( Haıuıi muhabiri 

A k d mizden ) - F evkalide vaziyet do· za enizi bir Alman t 1ay11iy1e bazı verfi ve reıiml•re 
zam icra1>na ve bazı maddelerin 

gölü oldu mükellefiyet menuaoa alınmuına 
--- dair kaaaoan sekizinci maddeıile 

Donetz havzuında Almanlar muvakkat birinci maddeıi hülı:Om· 
!erinin hudut ve filmalüniln tefliri 

yeniden bilyilk ölçllde bir yola ile tavzihi talebine mütedair 
taarruza fİl'fmiflerdir. Kınmda Kerç tezltire meclise verildi, 
iıtikametinde ilerlemekte olan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.....!!.....!!-..!!!!_il\!!!!~~ 
Almanların Kerç'in cenap sahiline 

indikleri bildiriliyor. Sivastopol 
ve Kerç müıtesoa olmak üzere 
Kmm tamamen işıal edilmiş de· 
mektir. 

Sivastopol bir müddet daha 
mukavemet edebilirH de iyi tah· 
kim edilmemiş olan Kerç'in Al· 
manlar eline diifmeıi beklenebilir. 
Alman:ar Kerç boiazıaın Kırım· 

daki aahıl k111mlarını ele reçirdilı:· 
lerine röre, Sovyet donanmasının 

Auk denizinde faaliyet fÖI• 

termoleri ihtimali ortadan kalk
mıtbr • 

AtatUrk H•rkell 
lıtanbuldan retirtilen bir ••• 

tehau11 tarafıodan, Atatürk Par
kındaki Atatürk Heykeli ve Her 
kelin etrafındaki fijüranlar temb• 
lenmiş ve renklendirilmiflir. 

Budapefte 12 (a. a.J - Ma· 
· car ajansı bildiriyor: 

Müttefiklerin Ukraynadaki ha
reketleri plin mucibince dev .. 
etmektedir. Donetz'io dop ... 
biline atılan diiıman kıtalan an· 
cak f uılalı faaliyetlerde balan•• 
yorlar. 

Sovyet hava teıkilleri bala 
Macar kıtalarına karşı mokerrer 
taarruzlarda bulunmqlarl& da 
bu taarruzlar teliniz ol•Dfl11'• 
Macar kartı koyma topÇ ... 
bir rata düşürmüıtilr. 

(Rus • Alman harp bareklb
na dair haberler Radyo , ... tt11 
ıütanlarımızdadır.) 



BUGON lJ ftdncJt .. rtn 1941 

1 GYntıın ad~mDaıro 1 

Gazete satıcılı- ' 
TETKıK 

Kafkas petrol 
kuyularının 

tahribi 

DAHİt.i 1-1.ABERLER 
1 ''·!· . 

ilk tahsil çağın-1 Bir günde
daki çocuklar 13450 lira! ğından nazırlığa 

Almanlar Kafkaa cephesine 
yaltlaştıkc;a bu mmtakada\ı.i 

petrol kuyularının tahribi mesele 
si de srayri ihtiyari zihinleri itgal 
etmektedir. Senede 25 mılyon ton 
verimi olan bu kuyuların ateş al· 
masını bir tasavvur edin. 

Amerika bahriye nazırı 
al oay Knoks kimdir? 

Art.nesi onu Papas gap 
mok içfedi. O, igi bir ga
zeteci, gaman bir politika
c• oldu. Kuooetli oe ce
surdu da ••• Al~ghine bir 
huber neşrettiği cihetle 
k,,.ndisinden izahat isteme• 
ğe g,,len bil' he,.hel'İ gu.rn
rukta me,.divenden aşağı 
gutlflrlamış, bir sabıkalı 
tarafından vurulacağı bil-
dirilen sokaktan perflasız
ca gPçmiştir. 

Gün geçmiyor ki ajanslar, A· 

merika bıı hriye naz ı rı albay 
Knok.s'un Mıhver ve bilhassa Al
manya aleyhine irad edilmiş bir 
nutKunun hulasasını vermesinler. 

Albay Frank Knoks, Bahriye 
nazaretine geçelidenberi, Amerika
yı Mıh11er devletleri aleyhine sü• 
rüldeıoeğ'i kendisİJJe siyasi hedef 
ittih lZ etmiş, ve bu gıı.yeye eriş· 
mek için hiçbir fırsatı kaçırmamı;· 
tır. 

Albay Frank Knoks kimdir? 
Franlc Kno'ks Birleşik Amerikanın 
et mühi o nezaretl .. r inden biri olan 
b.ıhriyı=yi kabul etmezden evvel 
Şikago şehrinde çıkan DaUy Nevs 
gazc.te!noin müdürü, ve B. Roos• 
veltin aleyhtarı olan cumhuriyetçi 
parti inio liderlerinden biri idi. 

Bıı itıbotrla albay Kooks'un B. 
R •osveltin kendi-tine teklif ettıii 
bahriye n~zaretini ve onunla bera
ber çalışmağı kabul etmesi, Birle
şile Amerika da büyük bir hayret 
ve cumhuriy~tçi parti mahfillerinde 
şiddetli bir iofıal uyandırmıştır. 

Hatti o zamanlar, Cumhuri
yetciler bir kongre aktederek 
Knokı'un partiden çıkarılacağı bi· 
lo şayi olmuştu. 

Knoks'un baba11 Bo~ton'da 

istiridye ticareti yapardı. Girıştii'i 
bir işte sermayflsini kaybetmiştir. 

1881 senesinde Knok• ailesi Mic· 
hırana nakletmif, babası da orada 
bır bak.inliye dıikkinı açmıştı. O 
ıırada Frank Knokı yedi yaıında 
idi. Ba"kalıye dü~kiı ı1 rek az bir 
kir bıra~ t •g1 cihetle, Frank on bir 
yaşında ailesine yardım etmeio 
başlamıştır. 

Bu maksatla, razete satmak 
için sabahları uat üçte evden fır
lıyor, gazeteleri s.ıtbktan ıoora 
ft1Celeri bir akşam mek.tebine de· 
vam ediyordu. Çocuiun ailesine 
baftahk yardımı 2,5 dolardı. Anneıi 
çocuğu paprıs yapmak istediği cihet 
le. onu btr pnpas mektebine gön 
dermete başlaroışttr. Küçük Knoks 
f.:>k!.utala ... da ayak hiımdı rörmek 
ıurt1tıle bayatını kazanıyordu. 

Gazeteciliğe giriş 
... ------ - --

I• spRnya • Amerika harbi başla· 
d ıgı .ıaman Frank Knokı de 

likı ntıhK çağ'uıda bulıınoyurdo, 

Dcrııal keiıdıı11 iÖu üılü yazılmış 
bır bÜvari k ıtc&ıtma gırmi~, harp 
meyd.ınıııdan gönderaiği mektup· 
lar, b ır g zetecıe ne~redıimış, harp 
bıti ıı co ır..eudısiue 10 dolar b<&ftalık• 
la bu guetede muhuHık vazifesi 
voıılau~tlr. Mııtıbır.ıK vazifesinı i'Ör 
mek.ıe boraoer siyast'te atılmış ve 
naaıdc&r bır hatip olm~1tur. Cüm• 
burıyetçıler, tertip ettıkleri toplan 
tı1ardıı K olı.ı'a nutuklar söyleti 
yorlcırdı. 

1902 ıeneıiode bir nıatbaact 

ile anlışıtrak a-.ı.ıete çıkarmai'a 

bıtşlamlf, yazdıj'ı ııddetli makale 
lor le 11ert ve k.eıktn bir politikacı 
ıöhrdını kaıuıauştır. 

Hatti KnuKa ırazeteainde aley 
h ne bir haber neşretdıi cihetle 
kend's ıoden ızabat ııteaı.eie ırelen 
bar bcSrberı, bır .)' umrııır.la aı.erdiven• 

den aşağıya yuvarJamış, bir mey 
h'l ıeci, üleyhıne neşriyatta bıııun
oıuş olan Kııolu'a arkumdan ta · 
b ırıca ue ateş etınış, takat lr.ur
fUll bo;a iitmi4tir. 

Sabıkalılardan biri. Knoks'a 
erteJı •• bah aaat on birdS" River 
Stteet s >kaiıod .. o ıreçerao kendi· 
sini vıır acaj'ıoı bilJiraiii halde 

Kook• muayyen ıaatte& ıilibıız ı 
olarak o ıtOk1&ktan p~rva11zca i'eç 
mııtir. Siıut faaliyetine fiindea 

. .. 

güne daha bü,.ük bir hızla sarılan 
Knoks, 1910 senesinde, eyal•t va· 
!iliğine cümhuriyetçi namzedinin 
intihabına temin etmiş ve bu hiz
metine milkifat olarak o eyalet 
cümhuriyetçi komitesi riyasetind 
getirilmi,tir. 

Ruzvelt'i korkakhkla itham 

1912 senesinde riyaseticüm · 
bur iotıhıı.batı yaklaştığı za 

mao Theodore Roosvelt nam.,,etliii 
oi koymakta tereddüt ediyordu. 
Tbeodore Rooıvelt'in namzetliğin 
de şiddetle Hrar eden Knokı, te• 
reddüdüoü görünce kendiıioi kor .. 
kaklılda itham etmif, bu ithama 
dayanamayan Theodore Rooıovelt 
nam.ıetlij'ini ,kÔymaj'a karar ver
miştir. 

1917 senesinde Birleşik Ame· 
rıka umumi harbe girdiğ-i zaman 
K'lok~ 43 yaşında bulunuyordu. 
Aslı.erlik yaşında bulunmamasına 

rağmen idi bir nefer sıfafile orduya 
yazılmış ve kendisine aslreri bir dai 
rede bir vazife verilmek istenmesini 
reddederek. Fransa harp cephesine 
gitmiştir 

Knoks umumi mütareke akte
diJdiği zaman albaylığa kadar yük 
selmişti. Oıı iki sene evvel Şika· 
gocia çıkmakta olan Daily Nevs 
gazet,sinin başmubarrirliiine re 
çcm Knolu, bu son derece muha 

fazalı:ir gueteye nim ve şiddet bam. 
lesi vermiş « Uyuşuyor muyuz?>, 

« An' aoeperest Amerikanın ce 
saret vo iıtiklil du, goso nerede 
kaldı?• «Konan azası balkm kor
kudan hoşlandırrm nereden çıkarı 
yor?> başl klı makalelerile ortalık· 
ta bh heyecan hava1ı doj'urmuıtur. 
Daily Nevs razeteıi, Knoks'uo eline 
geçtikten sonra akademik şeldini 
terketmiş, canlı ateşli, .mücadeleci 
bir gaz~te olmuıııtur. 

Gazetecilik 
krahnm emrinde 

K nok büyült raıdeciliie atıl 
mış, ve raıete krah Hearat 

1927 senesinde kendisini senede 
25 000 dolar maaşla Boston ıebrin 
de intişar eden rueteJerinlo baıı 
na a-etirmııtir. 

Knoks bo vazifesiode o kadar 
olmuıtur ki, raıete krah Hearat 
kendısini senede 150.000 dolar ma· 
aşla bütüıı iazetelerinin umomt 
müdürlüj'üne tayin etmiş, fakat 
1930 aeneıinde bu vazift.don ansı 
ı:m istifa etmiştir. 

Ba istifaom sebepleri, teati edi. 
len nazikine mektuplardan anlaşıl· 
mış ve Knoks'un imirane karakteri, 
gazeteler kralının işine i'elmediii 
söylenmiştir. 

KnokM Şilcagoı:la çıkan Daily 
Nevs ıazetesinin başmnbarrirliiioe 
avdet etmiştir. 

Devamı 3 UncUde 

Be~er tarihinde bir misil ırö 
rlllmemiş bu facia bir nefis "e 
vatan müdafaası iti olduğundan 
önüne ıreçilmesi mümkün olmıyao 
bir vakıa olacakbr. 

Bu nbeple böyle bir tahribin 
icra şekli ve müe11iriyet derece· 
sini aratbrmak faydahdır. 

Potrol teılıatı umoaıiyetlo iki 

kısma ayrılır: 
1 - Petrolütı istihsal olan 

doiu sabalar (lt0yolar). d 
2 - Petrolün tasfiye olun U· 

ia yerler [tasfıyehaneler] ve is 
tibsal yerleri ile tasfiyebaneler 
aruında veya aahiller arasında 
naklini temin eden boru tesisatı. 

Tahrip keyfiyeti de bo teıi· 
sata fÖre düfünülür ve tatbik O· 

dilir. 
Tahribi en kolay yerler tabii 

tasfiyebaoelerdir. Buraların kazan · 
larında bulunan petrolün ve bil· 
hassa hali tasfiyedeki benzinin tu· 
tuştıırolma11 bütün tesisatı berha
va etmeie yetişir. Ancak şu var 
ki taıfiyebaoenio tahribi demek 
petrolden tamamen istifadenin 
kelimesi demek değildir. 

Gemiler veya sarnıç vagon· 
larile başka tasfiyehaoelere ve 
hatti Almanya, İtalya veya Ro· 
manyaya kadar sevkedilecek ham 
petrol buralardaki taafiyehaneler• 
de de tasviye olunabilir. Bundan 
başka tasviyehanelerio muhtaç ol· 
duğıı malzemeyi renif mikyasta 
imal kabiliyet ne malik olan Al
manya i'İbi 1&nayici bir memleket 
için buraların fasılasız bir çalış· 
ma ile 5 - 10 ayda eski haline 
getirilmeleri mümkündür. 

O halde tahrip bakımından 
en •"•••\" y•r\•I' '-" t:-viy•~a• 
ler değildir. Bunların tabrib\ ı .. 
tihsali aksatır, fakat tamamen dur· 

durmaz. 
Nakli temin eden boru teıi 

satı da böyledir. Tahribi kola1-
dır, fakat tamirleri de kolaydır. 
Aııl tamiri rtıç olan ve istihsal 
faaliyetini k.ökl1nden durduran ku 

yulardır. 
Kuyular tutuıtunılma1ıı: sure

tiyle it• yaramaz bale konabilir. 
Fakat petrol ile hava talı:akut 
arasını tecrid edilen yanmaz mad· 
delerin (benzin yanrınlarına karşı 
kullanılan eczalar bu koyular Ü· 

zerine çokça atılmısı, bilhassa faz· 
la tazyikli olmıyan kayalarda ate 
ti ıöndürUr. Y aloız başına totoş 
turma çok bailoengiz ırörillürsede 
ekıer hallerde karşı konulmaz va 
11fta driildir. Kuyuyu tamam~n 
işe yaramaz hale koymalc, dij'er 
tabirle dOşmanı içerideki petro-

Devemı UçUncUde 

Sayım neticesinde tehrl izde - -___ 3769 erkek. 5011 kız çocuğunun, __ _ 

-tahsilden mahrum kaldığı anlatıldı-

8 ikinci teşrin cumartesi günü ş~~imizde yap lan ille tahsil ça· 
ğıodaki çoculdarm sayımı tasmfı dün akşam bitirilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, 7 16 yaf arasındaki çocu"ların 1ayısı 20188 
dir. Boolardao 10770 ini erkekler teşkil etmektedir. 

2057 si erk.ek, 1271 i kız olmak üzere 3278 çocuk ilk okulu bi
tirmiştir. Üçüııcü smıftan 44 erkek, 44 lı.ız çıkmıştır. 

Ha.len okula 4944 erkek, 3136 kız talebe devam etmektedir. Sayım 
neticesinde, 3769 erKek, 5011 kn çocuğunun tahsilden mahrum kaldı. 
ğı anlaşılmıştır. 

Vilayetimizde açılacak 
sanat okulları 

inşaat ve tesis masrafları Ma· 
arif Vekaletinden verilmek, arsası 
mahallinden temin edilmek şartiyle 
bu yıl vilayetimizde üç tane sanat 
okulu açılacaktır. Bu okolJardan 
ikisi Adana merkezinde 60 • 80 bin 
metre kare arsalar üzerine inşa 
edilecek Saoat ve Yapı usta okul
larıdır. Bir tanesi de Ceyhan ka. 
zaıında 10 bin metre kare arsa 
üzerine inşa olanacak Akşam kız 
ıanat okuludur. 

Arsaların temini ve haritasının 

vekillik makamına gönderilmesi 
için alakadarlara emir ve direktif 
verilmiş tir, 

Damar Arıkoğlu okulu 
Seyhan mebu<ıu B Damar A· 

rılcoğlq Büyük dikili köyünde bir 
okul binası yaptırmaktadır. B~ okul 
Maarif vekaletince açılan musab'l· 
kada birinciliği kazanan Yüksek 
mimarın Sıcak iklimlere mahsus 
okul planına göre yapılacaktır. Bu 
hususta ııereken esas ve tafsilat 
planları Maarif Vekilliğinden 
Vilayetimize gönduilmiştir. 

Gezici köy kadınla" biçki 
• dikiş kursu 

Geçen yıl Mısis nahiyesinde 
açılan ve büyilk movaffakiyet gös. 
teren Köy kadınları G.,zici · Biçki 
Dikl• karaa ba y-1 da Merkeze 
bağlı Kadıköyünde faaliyete geç-

miştir. Kalabalık bir talebe ile ted

rasata başlayan bu kurs köylerimİ· 
zin muhtaç balunduj-u iş bilir ev 
kadınlarmı yetİftİrecektir. 

Okullar arası Spor 
müsabakaları 

Her yıl yapıldıiı gibi bu vıl 
da vilayetimizde okullar arası spor 
müsabakaları yapılacalttır. Ba iş 
için Beden terbiyesi öğretmenleri 
Maarif müdürlüğünde toplanarak 
çok zengin bir proiram hazırla . 
mışlardır. 

ilk okullar mesai 
birlikleri 

Öğleden sonra İlkokullar me 
sai birlikleri hk tedrisat Müfettiş
lerile birlikte Gazipaşa ilkokufonda 
mutad toplantılarını yaparak esaslı 
konuşmalarda bulunmuşlar ve ka· 
rarlar almışlardır .. 

Bir tayin 
Adanamn çok se,,diği bir şah· 

siyet olan Kız Enstitüsü Müdürü 
Ali Yaver Bayazıt, terfıan Anka 
rada Maarif Vekaleti Kız Teknik 
öğretim şube Müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Yeni Eiilmenli · Okullar 
Bu yıl Düziçi köy Enstitüsün

den Vıliyetimiz için 24 yeni Eğit. 
men yetışrniştir. Bu Eğ'ıtmenlerle, 
Adananın Feyziye; Bahçenin Yt11z· 
lama.ıh, Haruniye, Cuınafakılı, Ô 
rencik, Kardere; Kadirlinin Me
hirli, Bozk.uyu, Topraktepe, Kara
kOtülı:, Kallinci, K .. ratepe, Cıicllt, 

Mecidive, Tatarlı; Karaisalınıo . Ka. 
şoba, Kırıklı, Salbaş, Fadıl; Koıa 
nın Bucok kövff'r inde olmak üze. 

re yeniden ( 20 ) Eğitmenli lıko· 

Devamı DördUncUde 

NIKAHSIZ KiRi KOCA 
GiBi YASIYANLAR 

Yardım sevenler kurumu Seyhan kolu azaları dün saat 16 da Hark
evi salonunda bir toplantı yapmışlardır. içtimada kurumun bir senelik 
çalışması etrafında azaya izahat verilmiş ve kuruma yardımda bulunan 
larJD isimleri okuolmuştor. 

Yine düo kü toplantıda, yılbaşında yardım sevenler kurumu menf aatına 
bir balo verilmesi, kurum azalarmm her pazartesi günü saat 14 de Halk· 
evinde blr araya ıelmeleri kararlıı.ştırılmıştır. 

Kurum tarafından bıı ayın 17 sinde, nikahsız karı koca g ibi yaşıyanlar 
bak kında ırenç kızlara bir konferanı verilece", mevzu ile alikadar bir de 
filıo ifÖsterilecektir, 

Şehrimizde, kah-
ram an erleri mi-
ze kışlık hediye 
tedariki faaliyeti 
--~-~-

hızlandı 
----------

Şehrimizde kahraman erlere 
kışlık hediye tedariki faaliyeti 
bütü bararetile başlamıştJr. Dün 
yardımcı komiteye müracaat eden 
Dedepınarından Mustafa Nevroz· 
lar isimli hamiyetli bir ihtiyar 
ynrddaşımız paket yaptıiı bir 
çift yün çorabı ozatarak: «Fa. 
kirim, daha fazla alamadığıma 
üzülüyorum. Asker evlatlarımıı 
için bunu kabul edin » demiş ve 
bu ulvi manzara, hazır bulunan· 
larıo gözlerini yaşartmıştır. 

Yadımcı kolunun tahsil ko· 
lunn teşkil eden vo değerli fab 
rikatörümüz Nuri Hasın riyaıe
tinde bulunan lbrahim Bnrduroğ 
lu, Halil Savatlı. Zeynel Bilici ve 
Kerim Utascutürklen mürekkep 
heyet dün bir kısım hamiyetli 
vatandaşlarla temasa gelerek 
aşağıdaki teberru listeaini temin 
etmişlerdir. 

Yak.o Benyeş 4000, Gilodo 
3000, Corç Lütfullah 2000 lb 

' rahim Burduroıilu 500, Bekir 
Sapmaz 500, Ömer Sabuncu 500, 
iş farikaıu sahıpleri 500, Mürşit 
Güngör 300, Abidin Ramazanoi'
Jn 300, Alber Diyap 300, Süley· 
man Nuri Kazmirci 300, Lütfi 
KalaioğJu 200 H ılil Savatlı 200, 
Ze}lllel BiJici 200, Mehmet Soy
türk 200, Salim Seınre 150. lsa 
Şllkir 150, Süleyman Ekici 100 . 
Ali Münif Y "fenağa 501 Kerim 
Ulu•cotürk 50 lira. 

Faaliyet devam etmektedir. 
Dlln, Kızılay merkez heyetinin 
kararı üzerine, yardımcı lcomıte 
Kitibi Zeynel Besim Sun yardım 
sevenler cemiyetinin Halkevinde· 
ki toplantısına giderek amomt 
merkezin yeni talimatım bildirmİf 
ve yardım sevenler cemiyetine 
mensup müoa1ip miktarda bayan· 
la yardımcı komitenin takviyesini 
dilemiştir. Buründen itibaren kı
zılay k.omitesile Yardım sevenler 
cemiyeti el birlii'ile çahıma;a 
baıslıvacaklardır. 

Tapu grup slcll mUdUrU 
Tapu a"rup sicil müdürü B. 

Hakkı Erbilen'e 25 rün mezuniyet 
verilmiştir. 

H1rsız kadın 
Bodurumlu Osman km Hanife 

Nermin isminde bir kadın, ibra• 

himin, içinde evrakı ve 215 lirası 

bulunan çantasını çslmıı, yakalan
mış, hakkında kanuni moamete 
yapılmııtır. 

• ~ j ROMAN : 35 I KORSAN ZIRHLI ===.] 
Evvela kızın vahşiliği devam ettL 

Haoıın istedii'i randevuya vermedi Al 
man üç l'Ün ısrarda bulıındu ve nihayet 
kJzdan ertesi ırünil beraberce " Yanık 
orman ... ritmok v .. d.ini koparmaj'a 
mavaff ak oldu. 

Bo rezinti ayni zamanda Han•ın V&• 

ıifeııyle alakadardı. Evvelce kararlqtm• 
lan plin mucibince tehlike iıareti veril· 
dilden beş i'İin sonra fÖı:cQleria ifo bq. 
lamaları icabediyordu. Hını baca da ba· 
kacakb. 

laimleri Ernıt ve Frıdrık Rohrız olan 
iki rözcüyü dDşündükçe intihabındald iaa .. 
bete hayran oluyordu. Filhakika sahne 
adları .. Cek Kardeıler ,. olan ve bi.r 
çoklarınca loriJiz diye bilinen iki akroba· 
b bu iş için tavsiye eden lı:oodiıi idi. 

·• Y an114ılmaz ., tepesine İPmok ?çin 
Jüzıımu derecede mahir birçok para4ütçil 
bulunabilirdi; fıtkat tepeden tayyueye çı. 
kı;, birinci derecede mabir caobazlardao 
başkaları ıçin halli kabil olmıyaD bir me

aele idi. 
Bu iş için iki caobazla kooıqulmuş ve 

onların tavsiyesi llzotine bir aıuf bulana• 
ralt birçok tecrilbt-ler yapılmı1 ve muvaf· 
fak neticeler alınmıftı Şımdi tatbik edil• 
mekte eılan bu usul fa idi ı 

Paketlerini ıırtlarına baihtorlar, •ynl 
ipin acuna koltuk altlarından l'-tiriyor
lar, birbirlerinden oa metr eme1&fedı 1Mk .. 

1. 1 d T . re ıilrilae· ıyor ar ı. avyare ırelıyor, ye d 
k • 'b' l bu eıma a ce mış rı ı a çaktan uçuyor. d k" 

b
. . . ucun a a çen 

tayyareden ozatılm•f ır ıpm 
1 

"k' 
ı . it d'. . takı ıyor, ı ı re yeri tarayara tırer ıpe d 

O ıar a muu. canbaın havalandırıyordu. P • k 
tazam nefes almak hbiliyetlerinı azanır 
kazanmaz ipe tutunarak tayyareye çıkı 
yorlardı. 

Graf - Spee de bu 111aoevr~y~ alıı· 
m11 çok mahir bir pilot oldniu 1'1bı, ma. 
ıot depolannı doldurmaja ıelea _hır pet
rol 1arnıç remiaindt de ~ene böyle ma• 
hir birer pilot bulunuyordu. Manevra İle 
oa defadan fuladır muvaffakiyetle ya• 

pılmıftı. 
Hant Stiınan, hakiki adiyle Kari Liı· 

ton ve Luiza •• Yamk Orman., a öıleden 
ıonra va11I oldular. 

Alman kuşu ilriı.ütaıemek lizım rel· 
di;tni anlamıştı. Ba sebeple kendisini a1ıl 
alakadar eden mevzua temas etmiyerek 
kızı erlendirmeye çalıştı. Oaoa trüldlliU· 
nü rörünce partiyi kazandıiına hükmetti. 

- Triıtanın rlllmesini bilen, l'üldü 
;a zaman da çirldnleımeyip bilikiı rüzol
leşen tek kıı Hnıin Luiu 1 

Aynı zamanda kıııo ılioi tlıtmu1ta. 
Lulıa roldü, fakat ıeaini çıkarmadı, elini 
de çekmedi, bu hoıona ridiyordu. 

Hanııo ce1areti faılalaıtı, elini k111n 
beline attı. Lain irkildi H kac;tı. Birka9 

adı• it••• yaın lup kır•ıeı .&arda. a •. 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 
ne ses ç karmıyorda. 

- Luiza, sana çok mühim bir ıey 
ı3yliyeceğim. Ehemmiyeti ikimiz için de 
büyük .... 

Yalvarır gibi konoşuyordo. Fakat ba
ldkatte hem Luizaya, hem de ileri l" 'tmek 
te bir defa daha acele ettiii için kendi· 
ıine mntbiş kızıyordu. 

Kızı · meı~ql edip yumuşatmak için 
cebinden dürbününil çıkarıp" Y anqılmaz 
., a çevirdi : Beyaz bayrak yerinde idi. 
Sonra di1rbünü kıza U7.attı : 

- Bak Kolonya, nasıl yakından rö· 
rtıntıyor. 

Luiza merakla yaklaıtı, dllrb\lnil alıp 
baktn 

- A [ Ne tuhaf 1 
Haos ona yaklaştı, elini gene beline 

attı. Kız bu ıefer kaçmadı. 

Bu bir movaffakiyotti ve Hans dllr• 
bünü oldoiono l'Östermek suretile ihtiyat. 
sızlılt yapmış olınasına bu sebeble üzül• 

medi. Zaten büyük bir tehlike de yoktu; 
Luiza, kendi yaşındaki kızlar müstesna 
dij'er TristaolılarJa o kadar az konuşuyor
du ki dürbünden bahsetmek fırsatını bn
lancaya kadar harp biterdi bile.. E•asen 
randevuyu ifşa etmeden dürbünden hah 
aedeoıezdi. 

Cesareti arttı, e~ınl kızın belinden 
16ılıllne doiro röttirdO. Loiza ihtimal 
dtlrbllnle faal• mttrul oldat11 itin ıeılnl 

çıkarmayınca Öpmeğe davrandı. Fakat kıı 
rene kaçtı. Bu sefer çok heyecanlıydı. 

Han!I söylendi : 
- Ne,.e razı ol•ouyor aon sanki l 
Baıiyle tepeyi işaret ederek deum 

etti : 

- Ondan korkuyorsun defil mi ? 
Karşımıza çıkarelmeıinden eodiıedeıio. 
Gelirae weüin. Pek botuma rider. • 

Luiz:a, somurtkan, cevap verdi s 
- Peter için dejil .. Yaptıiımız ayıp ... 

bem Peter tepede detil ki ., 

Hanı dilrbünü luzın elinden kapıp 0 .. 

bine koyarken heyecanla batırdı : 
• Nasıl ? Y nkarda deiil mi ? Ne• 
rede ? 

- Tepeye çıkmadılar. isteseler Peter 
çıkardı. çünkü o Tristanlar .. Fakat raliba 
yabancı., çıkışa devam etmek istemedi, 

" Yanık Orman ., dan yukarıya ritme. 
diler. 

- Peki sonra nereye gittiler 7 Ben 
rörmedim. 

- Ben de rörmedim. t::'akat döndük· 
leri zaman " Tepeye tırmandık,, diyo övil 
nilrlerae hepimiz Peterle alay edeceiiz. 

- Pelıd ama neredeler ? 
Bunu, Luizayı ürlr.6ten bir şiddet ve 

&1abiyetle ıöylemiıti. Pişman oldu. 
- Affedoraio Lulza ... Merak ettim de-

0...Mt flfll' 



tJ hcitetrln t jıf ı BUGON s 

HARİCİ HABERLER m-ınrn1· 
~§ • n•J -----

A 
Bulgar 

tatürk, Türk askeri ve t ~~!.~!,1!~r~!d•k• 
Y11kal 11naın bir Fransız 

vapurunda Yunenll 
denlzcller 

Loodre. 12 [a.a] - Cenup 
Afrika ıahili açıklarında son fÜn• 
lerde yalı:alınan Fran•ıı vapur ka. 
filesi arumda bulunan k'lınpiyen 
vapurundaki JO Yunanlı denızcinio 
dün verdikleri ifadeye göre, Al 
manya Yaoaniltaaa biicum ettij'i 
ıırada Madaraıkar'daki Vişi ma· 
kamlan iki Yanan vapuruna el koy• 
muılar ve mürettebatını hap•et
miılerdir. Ba mürettebat sonradan 
Fransız vapurlarına lı:onmaı ve bir 
müddet ıonra da Madaraskardao 
ayrılmqbr. 

Ortaşarkta 
hazırlık 

1 J IK1.11ci ı, şrin P,.rşr:mbd 
Turldye Radyodıtlh.yoD poatalara, 
Turklye radyoau, Aıılısara radyo•• 

7,3') Prurram, ve memleket 
saat ayarı. 

7 33 Müzik: H.f,f Prorram (Pı) 
7 45 Aj.aoı baherlerı. 

Alman Gn. Fon Sanders :~~:.:·~.::r;:, 
e t t 1 

M U t t e f 1 k hava 
........_._.--~~~~~~~ 

kuvvetlerl yakın-
.....__....._,~ ......... ~~~~~ 
da pek zlrede ert· 

8 00 Müıiil.: Hafıf prorramıa 
devamı (P') 

8 15 E11ın ıaati. 
8,30/ 

8 45 Müzik: H"fıf prorramıD 
SOn k11mı (pı ) YAZAN 

&elAheddln 
GUng8r 

Dekorda değişildik yolı: . Eyüb tepuindeki konak 
yavrnsa ev. E!ld usnl, kenarı yaldızh koltnklar 
la döşenmiş salon. Köşede, emaye boruln büyük 
aaray aobası. Duvarda, her biri bir maruf hatta 

Sofya 12 (a.a) - Bulrar fÖ
mendöfer nazırı Goranof 5.3.1941 
tarihli nazırlar heyeti kararına 
dayanarak, demiryollarında çalı
şan bütün işçi ve memurların ıe 
f erber edilmeıine karar vermit· 
tir. BıJDdan baıka liman amele 
sivle Bulgar deniz seferleri kom. 
panyası memur ve işçıleri de as
keri kanun ve nizamlara tibl tq. 
t11lacaktır. 811 kampanya tek 8 111. 
gar vapur şirketi olup merkezi 
Varnada b11lunmaktad1r. 

tırılacak 

Kahire 12 fa. a.J - Oıta
ıarktalti müttefik bava kuvvetleri 
yakında pek zi,.ade arttırılacaktır. 
Talimini bitirmİJ olan bir hür 
Fra,ııız tayyare fıloıu batı çölü· 
ne relerek lnwiliz, Avastralva 
ve cenubi Afrika hava kuvvetle. 
riyle birleşcektir. l"riliz öiret• 
menleri tarafından yeitırilmiş olan 
bu filo dOnyanın belki de en bü. 
yük birliji olaralı: vaaıflaodırılmak-

12 30 t'rorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

12,33 Müzilı:: Porıev ve ta.s 
ıemaıleri . 

12,45 Ajans haberleri 
13.00~uziıt:Şı&rıu ve türküler. 
13.30/ 

ha kaleminden damlamıı levhalar .. 
Ve o, rene her zamanki köıesinde .• Ankara mebusu Yahya Galip 

Kartıl 
Oç Hne evvelkine nazaran beli biraz daha bükülmüı. Salı:ahna bir 

kaç beyaz tel daha dütmüf. Fakat ayni vakarh ve heybetli çehre .. Ay
ni kalın ve tok 1eı: 

- Şöyle reç evlidım... 
Ve sonra uzun süren bir ökıürGk vakfeıi. 
Nice tecrilbe haddeleriaden reçen ince zekuı, taal açmama mey· 

dan bırakmıyon 
- Atatürk'üa ölüm yıldönümü ha .• Zamanlar, ne çabuk reçiyor .• 
Sonra, parça parça, batırma reldilı:çe yeni ufhalarım da illve ede

rek anlatmata bqhyorı 
- Hatay mHel.UniD bAd devre1e rirdiği 11ralardaydı. Bilmem ne 

mllna1ebetle Atatürlı:ün yanına rirmiştim. Baktım, yüzü rülmüyor. Vazi• 
yetiodea bir feye ıinirlendiiini anladım: 

- Seal dilıilaceli rörilyorum AtatOrk. Neyin var? diye ıordam. 
- Şu Hatay iti canımı aılut1or, dedi, vakıa gayet keıtirme bir yol 

var: Çekecetim aıkeri .. ( Bu tabir, aynen lı:•ndisinmdir. ) Her ıey olup 
bitecek. Fakat, o zaman da Türklerin ıulhıeverliği hhte imit, diyecek· 
ler. Aleyhimizde tiirlü proparaadalara ririıecekler. Avrupanın eline 
böyle bir f ınat vermek istemiyorum! 

YOzilme bakarak alba ile 
ıorda: 

- Sen ne dertin bakalım bi-
kan? 

- Vallahi, ne diyeyim Atatürk. 
dedim, erer reaç olaaydım beni 
Adaaaya vali yap, rönder, derdim. 

- Adanada val· obaydın ne 
yapardın. 

Aıkeri ıoyardım! Oodan ıonra 
da .. 

- Mecliıte bulananlardan biç 
ldmıe, benim neyi kaıdettijimin 
farluna varamadı. ....türle 

aalamıfb. GGIOm1ed Ü derit-
atirdh 

- Senin valilik edecek za· 
ID&DID reçti, Hakan.. Şimdi ODU 

bir bnara bırak da, alalına başka 
bir tedbir pliyorsa IÖyle .. 

(Atatirlı.ln ldeti idi: Herk .. in 
ayn ayn reyini aorar, ••hataplan· 
nın .özilae keamedea aoaua kadar 
dinler, ve hepıi IOIUDC& da: «Ba· 
lun ben ne diifilnOyoraml• diyerek 
kendi fikrini ortaya atardı.) 

Dedim kh 
- Sizin yerinizde olıam Ada 

naya fiderdiml 
Hep biliyorus Atatlrk Ada· 

naya kadar fitti, fakat ne yazık·ki 
oradan yarım ciierioi de kaybet
mif olarak döado. ... 

. . . . . . . .. 
Bir rOa, Atatlrkten Türk aa

keri hakkında, ne dlltilndiliüoü 
aormqlardı; 

« - Daran. Size bir bikiye 
anlatayım, dedi. Yıldırım ordalan 
kamandanı idim. Liman Fon San
derı Pap da o 11rada, Kıtalarımı· 

sı teftişe relmifti. Hastaneden ye
ni çıkmıf bazı efradı da her na1ıl 
1a b6l&klerin ara11aa k.arııtırmıf 

lar. Fon Sandenı 
- Canım böyle adamları ne 

diye buraya ıönderirler? diye ıÖy· 
lenerek, bu ta ve cıhz bir neferi 
röpladen itti. Mehmedcik, derhal 
yere yuvarlandı. 

Alman reaerali, davuını iıpat 
•tmlf olmanın rararu içinde: 

- işte rörd&nüz ya, dedi, dBt · 
mek için bahane arıyormql 

Oracıkta Fon Sanderae küçük 
b l r a • i • 1 l k yapmak akhma 
reldi. Neferin yanına ıolnalarak. 

- Ne kuf ı•ymifıia, Nn •• 
Dedi•, dikkat ebene, Hni yere 
yavarlıyaa adam biadea de;ildi. 
Ne diye kendiliae kartı durmadın. 
Şimdi tekrar yanına felİrH, ııkı 
ct.r. Gllclla yetiror• bir kakma 
da.- ona nr •• 

Soora Fon Saadene dönerek: 
- Sizia takataiz 1andıiınız 

nef•, bot bulandaia için yere yı· 
lulm11o Tilrk aıkeri, &mir kartııın · 
da, dllnyanın en ayıal inHnı olur, 
Kendiıin• ıöyledim. 

c Hel• rebin. bak bir daha 
beni yere yıkabilir mi?• diyor. 

Fon Sandert ulterlerle taka 
ı.....mı ıeverdi. GOlerek ayni •erin yanına l'eldi. Fakat elile 
dok•• dokuma&, o mecabiz 
t.1--.ıtea l'öiailD• öyle bir kak· 
~ hdl ki. derhal ıırtiiltü yuvar· 
'- 1• Fon Saader1, Mebmetcijin 
a.ua:"•belalne hiddet etmemİf, 
ı.. T&rk neferin• kartı olaa 
.,.. "::" utmfb, o kadar ki, 

la flıta •••• ilk iti. fidip Ut· 
........ ... •k•ll ol-

P• 1 • Atatürk sözlerini: « işte 
Türk askeri bodur J > diyerek bi 
tirmiıti. 

( Cu1Dhurlyet'tea) 

• Bir hatıra 
etrafında 
8 z 8 n Balanduj-um mec· 

lııte Atatiirlı.'e ait 
Hllcmet hatıralar anlatıh· 
Feridun yordu. Banlar n 

mühım bir k11mı yazılmış ve ititil· 
mit pylerdi. Lilıin içlerinde az 
ıöylenmiı olanlara da vardı. San
ların içinde bilhassa büyüle insanın 
meziyetlerini, kudretini, etrafında 

derhal bir otorite tesis etmek ka· 
biliyetini fÖstermfllİ itibarile fO 
batara pek siyade dikkatimi Gaeri 
ne çektL B•Da anlatma .. t Ata 
tilrk'G çok ealııdea tanıyorda. 

lıte hatıra111 
Geçen bü• ük muharebe... Ga· 

zi, Halepte Baron otelinde karar. 
rab kurmuı... Vaziyet çok cidal. 
Her taraftan hiçte hoşa ritmiyen 
haberler biribiri üzerine yağıyor. 

lşte ba ıırada Muıtafa Kemal şeb 
rio şark tarafında bir mıotakanm 
itral edildiiini ve burada mühim 
karıtıkhklar çıktırıaı işitiyor. Der· 
hal otomobıle athyor, yanıoa Sa. 
riye valisi Tabain Beyi de abyor. 
Yola çıkıyorlar. Makıat verilea ha
berin doj'ra olup olmadıiıaı biz· 
ut tabkiktir. Fakat vaziyet tah
minden de fenadır. 

Gaziain otomobili isyarıc1 kav 
vetlerin elıoe düşüyor. Ve bu ... 
nada Büyük insanın yanında bir 
tek neferi bile yoktur. Sır takım 
kimaeler hemen otomobıli sarıyor 
lar. Hanların bir çoğıı, otomobilin 
çamurluklarına atıhyor. Bir an için 
de tehacGm ıon derecede büyü 
yor. 

Bu vaziyet karııaında hemen 
her ,ey bitmit ribidir. Fakat Muı 
taf a Kemal büyük bir ıilkOnet için 
de ıoföre emrediyor: 

- Darl .. 
Oodan sonra yanına oturan 

Tabıin Beyin kırbacını alarak aya 
i• kalkıyor. Sert bir ıHle ve et· 
rafını saranların liıanile ıoru• 
yor: 

- Reiıiniz hani ? .. 
Hepai birden cevap veriyor! 
- Hepimiz reiıizL 
Ve böyle ıöyliyerek İfİ azılı· 

yorlar. Bir çoklarınm otomobile 
firmeie çabaladıklarını rörtnce 
Gazi lurbacıoı etrafa ıallıyor ves 

- Çekilin.. Hemen reiıiaiz 

kartıma çıkıınl .. Diye 1ert bir MI 

le ba;ırıyor... lsyancılarda bil· 
ba11a kırbacı yiyenlerde büyük bir 
tereddilt .. 

Nıbayet reialeri reliyor .. Gazi 
ona : 

- Ben sizin taraftakilerini ta 
maaaile matlup ettim. Sızin onlara 
i4tirakinizi mazur rörüyorum. Yal· 
aız bana yardım ediniz. Akıama 
reliniz rörüıelim ı .. diyor. • 

Reb bu vazıyet kart111nda ıta 
atklr bir tavar takınmai• mecbar 
oluyorve: 

- Emredeninis efendi mi. dl 
ye etibyor. AtatOrk toförOoeı 
• Geri~ cl6a.. Çabak » •ariol 
ftllJOI'• Ve IODra da H nlti Ye 

-------------------Fin hUkOmetl Amerı. 
kan nota•ın• cevabını 

ver d 1 
Helsinld 12 ( a. a.) - Hari· 

ciye nazm Vıtting, düo a\tıam 
Fin hiikOmetinin Amerikan nota11• 

na cevabını Amerikan elçisine 
tevdi etmittir. 

Yun•n krell lnglllz 
amırellerıne madalra 

ver d 1 
Londra 12 ( a. a) - Yunan 

kralı J >rj. Yunanistan& yaptıkları 
hizmetlerden dolayı Britanyaaıo 
Akdeniz filosu lı:amandanına ve 
kamandan muavinioe askert liya 
kat madalyası vermiştir. 

Norveçte Yahudilere 
kartı mUcadele 

Londra: 12 (a.a) - Norveç 
devlet ajanıınin varditi bir habere 
fÖre, Norveç Küidingleri Alman· 

lardan aldıkları talimat üzerine, 
bütün Norvrçte yalnız 1400 Ya 
hadi balanmasıoa ra;men Y abu 

dilere kartı mücadeleye hazırlanı· 
yorlar. Ahnması derpif edilen ted 
birler Alman1ada şimdi meriyette 
bulunanların aynı olacaktır. 

Yunan helkıne yiyecek 
d•lıtıllyor 

. tadır. 

lıgal altındaki Fransaga 
lıava taarruz/a,ı 

Londra 12 (a. a.) - Hava 
nezaretinin tebl ği : 

Bir tayyaremiz Hollanda açık· 
larında düımamn bir iaıe gemiıini 
bııtırmııtır, Av tayyarelerimiz iı 
gal altındaki Fraaııa'ya taarruz. 
larda bulunmoılar, demiryollarım 
hombalamışlar, bir hangara ateş 
vermiıler ve bir fabrikayı mitral
yöz aletine t11tmuılardır. 4 av 
tayyar .. miz kayıptır. 

Atina. 13 (a. a.) - 1500 ton 
Baray ynklü bir vapur salı günü 
Pire limanına welmi~tir. Buğday, 
enternasyonal Kızılbııç•n Y onan 
milletine hediyesidir. Bu, l'eleo 
ikinci vapardar. Pek yakında bir Gazete satıcıhğın· 

14,00Müzik:karııık prorraaı(Pı.) 
18 00 Pro,.ram, ve meaaJeket 

saat ayarı 

ati) 

18,03 Müzilt: Danı müıiii (Pı ) 
18 30 Muzik: Geçit proı-ramı. 
19,00 Konaıma (0.,rtleıme N• 

19,15 Müzik: Danı müziri pror 
ramınıo ikinci kıımı (Pı.) 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
ajaas baberl .. ri. • 

19 45 Müzik: Yurttan eHrler. 
20 15 Rodvo razeteıi. 
20,45 MüziıL: Rast Makamından 

fakılar. 
21,00 Zıraat tekvimi. 
21, 19 Müzik: Türkçe film ıar· 

kılar. 
21,30 Kooaıma (tiir saati). 
21,45 Müıık: Radyo Senfoni 

orkestrası. (Ş ·f: Praetoriuı). 
1 • Ernııt pııul: Teneıte n .. feıli 

Sazlar ve yayh sazlar için koıuer 
parça11. (Op 45) 

2 . Fr. Geminiani: Koncerto 
Groaso, No 12 ( La Follıa üzerioe) 

3 • R. V arnor: Me11tcrsıorer 
prelüd'u 

vapur daha gelecektir. Yiyekler dan nazırhğa 
halka parasız daiıblmalı:tadır. 

~e!!t!!ra~f~m~d~a~kı~· !!a~d~a~m~l~ar=ı~e~m=r~i~a:lt~ıo'!!!!!a!!'!!!!!!l!~z~~;;~~~~;;;;;:;;!!!!!!!!~ - Bastarefı ikincide -
kılibı, m91ratiyetleo Cümburiyete B. Rooıevelt, bir müddet ev-

22 30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberlerı; Zıraat, Esham -
Tabvılit: 

Kambiyo - Nııkat boraa11 
(Fiyat). alıyor .. > 

l~te batıra burada bıtiyor. La 
kin bu derece müşltil bir vaz yet 
ten kurtulmalı:; el•n• eıir diişebile 
c~ji ir aanları emri alhna alabil
mek için inııanda ne karar ve ia 
tikal aü•ati, etrafındakiler üzerin. 
de ne bilyük bir otorite teıiı et 
mek kabıııyetı o mıslıdır? 

doiru ••ılan bir tekimül adımın vel Knok'a Bahriye Nezaretini tek. 22,45 Müzik: Danı milziii (pı.) 
22,55/ dan ibaret olacak ve oaıibi met· lif etmiş fakat Kaok bana reddet· 

ratiyetinkinden pek farklı olmıya mittir. B. Roosevelt, •onradan ha 
Caktı. Esas tetkilit kaaanumur:, neza!eti iki defa dııba kendisine 

2300 Yarınki Prorram. ve kapanış. 

Atatnrka, aonraC;ian yaptı;ı inkı teklif etmiş ve en nihayet cümba· Kafkas petrol 
liplardaa biç birine mecbur etmi riyetçi partiden Stimsonın da Har kuyularının tahribi 
yordL biveye retirilmeai ıartile bu neza· Betterefı 18' incide 

Avrupada Atatllrldl talıip eder; reti kabol etmiıtir. lnn dı,arı çııLarılması zamaauıda 
Hanri c~phedea bakılırsa ba. 

kılsan insan onun harıkalide ibti. 
şamıoa hayran oluyor .. 

miıallerden de anladık ki COmhur. Amerikan Amiralları Knok- ya çok fazla İf rörm .. ;o ve batti 
reisi batka, « tef > bafka feydir. bazaa yenı kuyaıar açma;a mec· 
Lebrlln Franaada Cümhaneiaiydi, s'un meftunu Ol d U 1 ar bar bırakmak ıçın petrol kayala· 
fakat tf'f değildi, rıoı baylı derınlerden ve ınfılik 

Bugün de biz Atatürkü sabık B irleşilı: Amerika müdafa::- :.~~~~~eriyle berhava etmek li · 

Cümhurreisi olarak deiil, ıef ola mu temelini te~kil etmekte fa\tiden ve fıtıl ile ateıleme 

- Ak,am•du 1 

• O niçin Ebedi rak,lbedi Sef olarak anıyoruz. olan Bahriye Nezaretine Kookı'a de bu it belki fÜÇ olurdu. Zıra fi 
~ ba.,ak bati_ .. fi diktat6rle l'•tİrea .. bep. _, • .,... ve ... is tılin ateıiyle petrol tutuşur ve İn· 

Şef'dir? ~--kt .... Atatlrk fferriot'ya: -•rj••hffr. Ş•mdıye kadar Amerikan f!Jlk maddelerıaın dıtarı fırlatılma 
c IMa dıktatclr detlllm, flnkG mil ~~riy~ Nezaretine getirilmiş olan sıyle esaslı tahribe oıioi oturdu. 

YAZAN 
PEYAMi 

SAFA 

Hatıran ba· 
fÜn üç yaııoa 

baııyor. 

letimia •t•dikleriai rerçekle-ıtiri- ııvılıerın vaıifeıi ıathi ve bürola· Fakat Şımdi elektrikle ato~leme va· 
sıtasiyıe iatonildii'i kadar az.aklardan 

yoram • tarzındaki meşhur sözünü rına getirilen ltiıi'ıtların altına im- ve istenildırı kadar derınden ka• 
ıöy~~d~ii zaman, şefin en doiru za atmaktan ibaretti. Bahriye Ne I yaya tahrıp etmek miimkündür. 

Latin harfleri 
k o n f e rao11aıa 

tarı ı1ıı Y•pmııtı. z~retini ilk defa eli içine alan ıi Derio tabaıtaların altüıt olma· 
_ ~t~tü~kün ıab11nda ilk modern vıl nazır Knokı'dar. AmiraUarıo bu 11101, boranao kopup yerlerinin laf 
orae~ıa roıdüiümüz ıef Ona der b~le kartı beklenen itirazlara hiç vetoprakla kapanmasını mucip olacak 

allşamı, Atatürk Dolmababçe sara• ler _ıu yalnız kemmi ve 1Un'i b' bar .zaman p~ tlak vermemiı, bahri böyle bir infılik kayuru asan za. 
yınıo muayede 1alonanda, büfenin ~ım mekanizmaaının de;il, tab~~ veoın mubtehf ıobelerini idare ede 1 man ve belki de biç bir zamaa 
önünde etrafını çevireolere toru bir ııtıfanıo da maba ı- 1 amirallar, Kooka'an meftuna olmq.o istıfade edılemez bale koyabı!ir. 

0 du• a u o •un ve lardır. R l 1 Y r • yaman ı•haiy t" · . us arın ve ıfihslerın Kafıtat 
- Avrupanın her memleke· . e ının ıçiode milli di- Ba,.üa Bah•iye Notz,,. Knok 

leklera toplayıp ııLıtt k . 8 l s PetroUorındo tatbı" etme isteyecek· 
tinde Reiaicümhurları orta ve silik . . .. 1rara dıni· ir "tik Amerikada Mıhverin 2 nu- lori tahrıbat her halde bu fckılde 

'ahıiyetler aruıodan 1eçerler. Aca· ~ık. bır farlayıı haliude .. erçekl•• maralı dilımam olarak t 'f olacaktır. t mı ı. • -. • avsı ve 
ba bizde de mi öyle oldu? ;. y_e L -.oyalıan. Orta ve ailik tellklı ı edilm .. ı. tflrlir. Y almz bu eaaalı tahribat. e1aıh 

Bir « esta;firatlab I • fartınuı osyo ebrunden kimH buna bek· 1 hazırlık ister. S"ara hiç defilse 
koptıa ve zamanımızın en büyük liyenıezdi ve harpten evvel de f I' F\ il ..z ' buralardml bet oa aene içinde 
m ... leleriaden bı11, en kuçük un ~arbio içinde de Fraaıada tef ih' --::-~--~---'-"- 1 .VI Omıd kesilmişse yapıhr. Yok~a dÜf· 
suruna, t•h•I uoıunıaa irca edilip t l l mana zarar verecegim dive mi yar 
kaldı ıyacının nuıl haykmldıj'ını bura 13 lcinciteırin 194 1 tarla hhının edılecek mılli servet 

G ı. • L A dan bile duyduk. Setki ( ve bence bu ÇP••t tıahr b,.ta tabi t"talama .. erçe-.tir .. i, urımızın vra b PERŞEMriE .. .. -
mu _alı kak ) Fran1an n yıkılıtı , irıa . Sov~et ıer bu huıuıta ne düıunil 

paııada, Atatürlı.'e .. eliacıye kadar d 1 M • t b't · B 
h b. C • a ıgı feri prenıiplerin zorı"le b"ır r 11 u •• ... 17 Kaa11D 6 yor ar ı emeyız. ana anc•k za· 
ıç ır umburreııi, daha ıoar• •mı l!IS7 BI 

d . mi Ş f t•fdeo mahrum oldur· u ·ı,.ı'n"'ı'. . rlneltqria 31 man ırösterecektir. 0 1'•a naııte • e • dei'ildi; te· B " .... -' e 1 !16l Şevval 
21 

Yalnız Almaoların bariJne ka 
mel kananda yazıh ödevlerin dar ana ilk anlavan olduğ dar K,,fuayadakı petrol tasfiyeha 
çeçevesi içiade protokolan iıterle Atatürk ebedi, onun 'b' 

11 ~çın 1 8 :..:ı. ld . . . fi ı mıllet U 

1 
nelerine ve kayatarma bıç bır ha 

rioe ıöre klmlldayan bir otomat uau o u l NO" b t · t ki ba 
tan fazla bır ıey deiildi. Atatilrk c..ı· . ru ıçın nônü de Mılli fece 8 CI 8Czane 1va ••brraz

1
a Y•P111

•1d• arına b kı· 
b ..,-ımız ve milli •erefı"m'ızd' ._......,:-::---:-...... ~-_;-~.:...- ır•a ar• arı eıaa ı ıurette enim· 

de onlar r• 1 aıeıade bir teşrıt•t .. "· Mustafa Rifat setiıkleri ve tııhrıplerine kendıleri 

•ka~k=i~aı~ı:h~a=l=ın:d:e:;:::k:a:lsa==yd=ı=,==T=ü=r=k=i=a=·::::::::::::~~=[=T=a=av~l;ri~e~fk~i~r~'d~a~n~]::::::b:::::=:~~~~~~~~::::::::::::~;D;in~m~e~y~ia~n~v~e:r~m:e~k~~:t:e:m:e:d:ik~leri 1 

( Kale kap11mda ) anlasılıyor. 

~ Bir Türk gencinin vatanseverliği • 
Uzak bİr yabancı memlekette tablitini ya· 

pan Cankatan iaimli bir Tilrk reaci, aileıiae 
poıtayla mektup fÖadermif. fakat mektup ıa· 
rada bekletılmıf, ~orada ıanıllre tibi tatalm~ı· 
Ve dolambaçlı yollarda aylarca aeyabat ettık· 
ten 1<>nra aihayet latanbııJa varmıf. 

Genç mektuba röaderdiii 11ralar, Yakın 
Şarkta ve Balkanlarda ortahk pek daha karı· 
tık • ıiyast vaziyet de pek daha vasehı•zmut

'c.nkatan riyle yn1yormaı: 
cÇok aaabi ve ilzüntiltüyüm. _ . • 
Burada barünler zarfında Turkıyemn de 

behem•hal 
1

barbe ıürülı.lenect ğini iddıa edıyor
lar. içim içime ıı;mıyor. _Yataoımızın ~elame_ti 
namına orada hepinizin ıkhdarmıza ıore do . 
vüıGp mücadele edecei'ıniz bir sırada,. ben 
borada ecnebi bir memlekette ne yapacarım? 
Nasıl ;afıyabilece;im? Muhaltkak iti böyle bir 
hale tahammül edemem. Banu nefsime karşı 
hır hakaret aayanm. Mutlaka bir çare.ini ba. 
laca;ım. Bizimle ayni cephede çarp1tacak bir 
devl~tin TOrkiyeye ıııüttefik ıaretile l'Öndwi 
lecek aakerleri aruıoa ıöoilllil sıfatile olaaa 
katılır, relirim.• 

Bu Ntarlan ok.ayan ecnebi unıBr memar. 
ları mektubaa içine bir kart ilive etaitler. O. 
zerine de •Bravo Canbtanf• diye yazmıtlar, 

Ayn .. Y&ld olmat bir b&diMdir. 

• 

3 def 8 idam S&h Amerikada A 1 be r t 
Gaetti adında 26 ya· 

pasına giden gen flDda bir renç üç de-
.. fa Ölümle karıı kartı· 

~:n~e~~rıidat::•:ab~~ümdden knrtulmuıtar. Ba 
G t. mu ar. 

ae tı aslen ltalyandır. Geçen Hne Caro-
aela ve Cbiccola adlarında iki arkadatil• bera· 
be b' r !r meyhanede içerlerdea kavra çıkıaq 
~aettı, Caroaela ile bir olarak Cbioccola'y; 
oldürmilttür. Bunun üzerine iki katil yakalanarak 
~ah.kemeye verilmiı ve 1940 temmuzunun bi • 
rıncı rünü .ma~k.eme tarafından ikiıi de idama 
mahkOm edıımııtır. 

. _. idam. b~kmü temyiz tarafından taııtik edil. 
dı~ın~eo ıkı katilin şubatın 14 üncü rünü elek· 
trık 1~kemleıine oturarak. bu suretle idam ediJ. 
melerı kararla4mıştı. O sabah iki mabkOm idam 
hücrea.ine ıörtürüimek üzere ikea Gaettl arka· 
d~ıı~daa ayrılmıt ve yalnız C.roaela idam edil· 
m11tir. 

B~aa ıe~p. -~ir hlkimio, baıka bir it için 
Gaettiain ıahıdhcıne IG:ram l'Ö•termeıidir. Bu 
lazam Ozerine ı•ıa dakikada katilin idamı 60 
fÜD feri btralulmlftır, 

iki •J tonra Gaetti yeniden idam edlı.ek 
bere la&J1rlua11br. Fakat adUJeaia elaa 11 ... 
61.e Hatipeı nrda Bu .. a..,ı. ..... ..., 

kerede İd&mlDID yenıden 60 fUD feri bll'&kıl• 
dıtı yazıhyorda. Bu haber mahkOma bUdirilait 
Ye idam baurhjı feri bırakıJmıttır. 

Bu 60 i'Ün de weçmif ve nı~ayet kati idam 
zamanı relıa11tir. Geçen baha Gaetti erkenden 
kalkmlf, hazırlıklarını yapm14t1r. Sior Sinr ha· 
piabanesioi katolik papasına rilaablanaı çı· 
k&rtlDlf, idam mabkOmtarına mabsaı ıiyab paa· 
taloota beyaz römlerı 1iyerek elektrik İlk••· 
leline fitmek üzere yola çıkmıttır. Ba uoada 
cellid ve muaviı.leri elektrik iıkemluiai haa•· 
lamış bulunuyorlardı. 

Gaetti tamam bu odaya fireceji awacla 
hapiıbane mildiiril weJmif ve CUAllDID mleb
bed bapte tahvil edildiiini ıöylemitdr· ~ de· 
fa Gaeıti o kadar heyecana kapıhDıftır kı ~Ü· 
tüp bayılmı4 ve bap~baneoia JaaaUbaoe11ae 
kald1r1lmı4tır. 

Cezaoıa deiifw;ı....ıaia Hbebi ıadarı S. 
defa bak ta bir bikim, batk• bir .... ı.cte ,.. 
hid diye dinlemek için Gaettin'ia ida•IDID ~ .. 
ri barakılmaıını iatemittır. Nev1ork valili bir 
a ama böyle mütemadi muevl ifkeace yap
mata ldwia baklu olm.daf' Dl dlfGaenlıı 
7nkl• lda• Jalkalnl•,,.,... ........... ... 
rl bl•akaakta• ..... ..... ıe ... ,ı ..... ..,. 
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.~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t En Meraklı ve en Güzel fılmleri bir araya tophyan 

: Tan Sineması , 
• Bu Akşam ı 
: Yine iki güzel ve heyecanlı film birden takdim ediyor 1 
• - 1 - 1 
t ideal için ülkeler aşan hayaline dunyaları dar bulan 1 
ı Kahramanlık ve fedekarlık filmi 1 

l 1 ~vcı Bölüğü 1 ! 
t T""' RKÇE. SÖZLÜ Mevsimin ilk Süper fılmi 
• -2-1 Neworku Titreten Haydutların müthiş maceraları 

arTda~:ı:~:r t;;rmecK~~i;:;;;n ru 
Pek Yakında 

TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Şark Opereti 

• • • • • • 
• /1. ASIN MALALaN : 
t ~ 91> '.e::... ..... ...: -e; - ..: :eı: :e; !e' ~ ;eı: ... ...., ~ ..: !eli: ... ~ :.-: ... ~ ~ ;e.: .... 

Hacılar Köyü ihtiyar Heyetinden : 
Köyümüzün şahsiyeti maneviyesine ait su ve bark 25-12-941 

tarihinden 25 • 12 • 942 tarihine kadar bir sene müddetle 
icara verilecektir. 

1 - Bedeli muhammen 1150 liradır. 
2 - Depozito akçası 82 lira 50 kurut olup taliplerin 

bu parayı köy sandığına veya bankaya yatırmaları lazımdır. 
3 - ihale 20 - 1 i . 941 perşembe günü saat 14 de 

Hacılar köyünde yapılacaktır. 
4 • Taliplerin şartnameyi okumak üzre Hacılar ihtiyar 

heyetine müracaatları ilin olunur. 
1402 11 - 12 - 13 - t 4 

ı ŞIK BAY ANLAR ı 
t DİKİMEVİ i 
t rF~trölhla Etrdlnlfilç · y 
t Atelyesini YENi OTEL KARŞISINDAKi BlRlNCl ' 

• ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59/61 No.LU A I EVE . NAKLETMiŞTİR • Sarın mu,ıerllerlne I 
y bHdlrlr. 1416 1-6 y 
-~~~·~·~~~~···~~~~~~~~~~· 

Adana Ziraat Mektebi Müdür -
lüğünden: 
Cinsı Miktara Fiatı Tutarı Dipozito akçesi 

Kuruş Lr. Ku. Lira Ku. 
Ekmek 35000kg. 15 .5250 00 393 75 

.. 35000 ,, 17 5950 00 446 25 
Ko>•un et 8500 .. 50 4l50 00 318 75 
Zeytin ya~ı 600 ,. 100 600 00 4S 00 
Makarna 600 ,, 53 318 00 23 85 
Kuru fasulya 2500 ,, 25;5 637 50 47 81 
Sabun 1500 ,, 60 900 00 67 50 
Çay ıs ,, ıooo 250 oo 16 75 
Bulgur 2500 ,, 21 525 00 29 50 
Un 17 torba 1350 229 50 17 21 
Mercimek 500 kg. 23 115 00 18 62 
Tu7'. 800 ,, 8 64 00 4 80 
Zeytin tanesi 700 ,. 50 350 00 26 25 
Kok kömürü lO ton 4000 400 00 30 00 
Beozin ç . teneke 100 ,, 10l5 1015 00 76 12,S 
Petrol ,, 20 775 ı55 00 1 l 62,S 
Mazot 6000 kg. 15,55 933 00 70 00 
Vakum t~nekesi 15 1700 255 00 19 12,S 
Gres tenekesi 1 S 2000 300 00 22 50 

Mc:ktep ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazıla 18 
kal m nzak ve saire eksiltme suretile satın alınacağından 
ıst klil · rtn % 7 .5 dıpozıto akçelerini mal sandığına yatırdık
larına dair ibraz edeceği makbuzla bir hkte 2 inci teşrin 18 
zinci günü saat 11 de hükumet konağında ziraat müdüriye
tinde toplanacak olan mubayaa komisyonuna müracaatlau. 

1375 4 - 8 - 13 - 18 

l IRMAK HAMAMI 
Yeni mUsteclr altında Adananın en temiz en 

konforhı yeğine hamam.1d1r. 
MUkemmeı servlale lttemektedlr. 

Erkeklere : Hergün saat 5 den 11 e 
kadar ve 18 den 24 e kadar. 
"'adınlara: Hergün 12 den 18 e kadar. 

Adres • HUkOmet civarında Ulus Parkı 
• k•'•••ında. 1· 7 1389 

ilk tahsil çağında· 
ki çocuklar 

· Battaraf' ikincide . 

kul açılrJn~hr. Yeni açılan bu İlk· 
okullar 1-Kinunuevvel-1941 gü 
nü faaliyete g-çec.-IClerdir 

Bunlarla birlikte Vilayetimizde· 
ki Eı[itmen sayısı 88 e ve Erit· 
1Denli köy okııla ıay111 8~ e balii 
lomaftor. 

/ nşaatı ikmal edilerek ted
risata açılan okullar 
Adanada Yemişli, Baklalı, Sı 

rınsı, lsmailiye, S ıluca, Boynayo 
iun köylerinin ilkokul binaları ik· 
mal fldiler,.k tedrisata 11çılmışt1r. 

Abdülbadi, Abdioğlu, Dağcı, 
Büvükkapıl , incirlik, Biiyükdikili 
lcöylerindeki okul inşaatına da hız· 
la devam oJunmalctadır. 

Kua ltöyleırinde de okul İDf& · 

atına devam eclilmeldedit. 

Matina 
2,30 

BUGON 

ASRI SINIMADA 

BU AKSAM ., 

iki müstesna film birden 
1 

Suflal'e 
8.30 

Amerika film mü~abaltasında birinciliği kazanan 
ıioema dünva11nın ebediv~n iftihar edeceği şaheser .• 

'"-----~~--------

-----~ ~ . ·~"~~---~ 

Aşk, Kadınlık, Sanat , Güzellik 

Baş Rolde: 

-Büyük Vals- filminin unututôıs;iR8iner 
2 

Bugüne kadar gördüğünüz heyecan filınlerinin en müstesouı 

·~Büyük artist:· MELVYN DOUGLAS·ın garattıiı)I!,• 
J § ~ C)l'",ı,";f. .,.r~ "' 9 ~""·• •. .. ~ .. .. if ıı; "' 

., i Gangsterlerin kucağında g""~ 
• .,.,_-..':J'.Jl:JOl:>,,.. •• .ı: '.)t)!i+:).;o. 'eeee •Y,,ı!iJOı-; ,.. ••* '10f"-+: e 

Ôlüm ve ateşle karşı karşıya .. heyecan ve 
korku ile yüz yüze büyük G#\NGSTER filmi 

Bugün gündüz matinada 

1- Sonsuz ask 1- Gaosterlerin kucağında 
Pek yakmda Pek yakmda 

Vahşi koşu 
Temamen renkli 

13 lkinciteırin 1941 

............ ~~~•••••••i"••••.,,••••~.-••••.-••, 
Millli Şefimiz ismet lnönü'nün Vecizeleri: 

« inkılapların Kıymet Ve Azamatini Taktir Etmek için Zaman 
Zaman Maziye Rüca ile Mukayese Etmekde Fayda Vardtr. > 

1914 Ten Sonra 
1 1 TUrkçe SözlU 1 

1 

25 Senelik Dünya Siyasetinin Geçit Resmi 
Ebedi Şef ATATÜRK , Milli Şef iSMET INÖNÜ 

Umumi Harp - istiklal Mücadelesi l -Herkesin Merak ve Heyecanla Göreceği Film. Bu 
~ Filmde 25 Sene Dünyada geçen Siyasi, İktisadi, içtimai 
f t.n Mühim Vakayii Göreceksiniz . 

Bugünü iyi Anlamak için Dunu Gösteren Film 
Pek Yakında 

Alsaray ve Tan 
Sinemalarında Birden 

~AAA*~AA••AA4•A~•••••A•*•A~4A••Aa•a•h-.V...~ 
Adana asıiye 1 nci hukuk hakimliğinden: 
~~nanı~ kayalıbaA' m. den yüzbaşı Mehmet Vehbi kızı 

v
0

e olu Adıl karısı nefsine esaleten çocukları muıtafa yalçın 
zer ve N l"' l ' ec aya ve iyeten Bebiyenin İstanbulda sirkecide 

şahinpaşa oteli karşısında kars otelinde mukim adanalı ke· 
mal keresteci aleyhine ikame eylediği kereste bedelinden 
1500 liranın tahsili hakkındaki davanm yapılmakta olan 
duruşmasında: 

~~ddeil~yh namına yazılan davetiye, mumaileybin ma· 
halh ılcametı meçhul oldugundan bahsile iade edilmesi üze
rine davetiyenin namına ilinen tebliğine ve muhakemenin 
11 ~a~u~u evvel 91 t perşembe günü 1aat 9 talikina karar 

Adana suıh 2 nci hukuk mahkemesinden : verılmıştır. Mu~yyen olan meskiir duruşm3 günü ve saatinde 
Adananın Der.,,iıli K. de oturmakta iken 5-11-941 tari- mahkemede butunmadtğı takdirde giyabında muhakeme ıcra 

olunacağı malum olmak üzere ilin alunur. 
hinde vefat eden Kürt mamonun terekesine mahkemece vaziyet 1413 
edildiıc..inden alacaklılarile borçlularmm ilin tarihinden itibaren ••••• ~ . ·················································; bir ay zarfında mahkeme ıe müracaatla alacak ve borçlarını • A 1 s 
defterine kaydettirmeleri ve nirasçılarının kezaiJan ta •hinden ! saray inemasında i 
itibaren üç ay içinde müteveffanın varisi olduklarına dair • • 

ı d d :
• - BU AKŞ _- ı• veraset ilimı ibrazetme eri ve aksi tak ir e müteveffayı ne 

şahsan ve nede terekesine izafetle takibedemeyecekleri il.in • - 1 - 1 : : olunur. 1415 • Mevsimin Ea Muazzam, En Muhteşem ve Şimdiye Kadar • 

Adana sülh 2 nci hükuk mahkemesinden: : Gö.düğünüz FHmle•in •• Güzeli i 
Adanan•n Ulucaml e;v-•nda 107 nu. lu evddkamet et i 1 Metroport 1 : 

f.!::{!%~~ı;:.:;:~i.:~:~~~:;::;~{;~~~1~:~;!::~:E f - ı- . 
1 8~.:;;;I i 

müracaatla alacak ve borçlarını defterine kaydettirmeleri : cMonmarter Geceleri> Filminin Unutulmaz Artiıti 1 
ve mirasçılarının keza ilin tarihinden itibaren üç ay zarfında İ A L B E R T P R E J E A N ' 1 N İ 
müteveffanın mirasçısı olduklarına dair veraıet ilimı ibraz : Yarattıiı Em•alıiz Harikası, Baştan Nıbayetine Kadar Gözler 1 
etmelerine ve aksi takdirde müteveffayı ne şah1an ve nede : Kamaştırıcı Fevkalade Lüks ve Saltanat ... Kalpleri 1 
terekesine izafetle takibedemeyeceklcri ilan olunur. İ Titreten Aşk ve Sevişme Sahneleri İ 

14 4 .: -
2 

- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ~~~ • ~enç · · · Sevimli · · · ~üzel · . . Şirin • • • ve BillGr Sesli • 

DOKTOR i DEANNA DURBIN'IN i 
• En son çevirdiği ve şimdiye kadar yaptığı • 

Hüseyin Rifat Evirgen i. 1 Fumıerın En ouzen ·ı! •• 
Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 1 

: iLK 1 
M ti • Sabah - 6-9 öğle. 12 - 14 : AŞKI • 

uayene saa eru akşam - 17 den sonra yeni ta ::= 111·____ --- -- ------ .:i şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı __ _ 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınnıaz ) ı • • : Bütün ... Şarkı. Dans. Şılthk ve Göz kamaştırıcı Musikinin 1 

1399 1 • 10 İ Tuvaletlerin i'Üı:elliği arasında çevrilmiştir. İ 
._ ________________ _. : Pek Yakında Pek Yakında : 

1 LAN : Sioemanm ne~~si .. • Hayatın zevk ve q111 1 
: Valt Disneyin en büyüle ş,be!leri 1 

~O_IB~ı~!!ninftt~!i~~~!!~~~~d:min ve amelesi t.l.. .. !~~!~.f~!~.~~!.Y.~.!~~l.~~~.~!!! .... Li 
~~:uı~:::::~•cak 90 takıın .. kışlık. eıb··~ açık eı..ı1ımeye Adana AS , dairesi Halk evi Reis -

2 - Kumaş ve dikiş rnuteahbıde aıt olmak üzere mu- f 1 k • 1· 
hammen bedeli 1740 Ura olup muvakkat teminatı 130 lira 88 10 a ffi8 OmlSJQ• Iğİnden : 
50 kuruştur. nu· odan 

3 - ihalesi ikinci teşrinin 25 inci sala günü saat 15 de : 
belediye daireıinde beleclifP encümeninde yapılacaktır. · 1 • 60,000 Kilo sığır eti 
4 • isteklilerin aynı gllo 'le aaatta yatırın~ oldukları teminat kapab zarfla eksiltmeye kon-

makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve kumaş nümu- muştur. 
neıile şartnameyi görmek isteyenler her gün belr.diye mu• 1 • Tutarı 16800 lira olup 
baıebesine gelmeleri ilin olunur. ilk te'minatı 126Q Liradır. 

20 3 - ihalesi J.1/11/941 cu-
1004 9-13-18-

TASHiH 
T.C.Z. bankası Adana şube
sinden aldıtım S-9-935 tarih ve 
1128 numrolu cüzdanla mü
hürllmll kaybettitime dair 12 
11-941 tarih 368 numro.u 
nushada yaptıtım ilinda cüz 
dan numarası yaohşlıkla 1178 
olarak yazılmış cüzdan nu
marasının 1128 olduiunu 
ta11iban ilin ederim. 

1410 Hllteyia Kayı 

lngilizce ------ -·-----ders 1 eri 
Tahsilini lngilterede yap

mış tecrübeli bir İgilızce 
öğretmeni haftanın muavyeo 
günlerinde hususi ders ver. 
ınek istiyor. lstiyenlerio şart
ları öğrenmek üzere Kırta
siyeci Bay Me'lmet Sadık 
Aldatmaza müracaat etme· 
leri. 

ma gllnil saat 11 de Adana 
askerlik dairesi satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 • istekliler muayyen za 
manından bir saat evveline 
kadar teklif zaflarını komis
yonda bulandurmaları ilin 
olunJr. 

1373 4 - 8 - 13 - 18 

lmtıvu Sahibı : C"vit ORAL 
U Ne~rivlll MildilrO : Avukat 

Rifat YA VEROfiJ .l' 
Baatldıiı ver : ( BUGÜN ) 

Matbaa11 - Adana 

Belediye sokağındaki Hal
kevi kütüphanesi herkeıin ia· 
tifade edebilmeai için ( Salı) 
dan baıka her gün saat ıs 
den 22 ye kadar devamlı 
surette açık bulundurulacak· 
tır. 1412 

Satılık demir 
parmaklık 

Yllz elli metre uzunluğun
da, b i r b u ç u k metre ir
tifaaoda aatlık demir parmak
lık vardır. Demirlerinin kut
ru onaltı milimdir. Parmak
calığın ara direkleri iki inç 
borudandır. Taliplerin Tar· 
susta emek fabrikasına mü· 
racaatları ilin olunur. 

1411 13.15-18-20.22 


