
BQmuharrlr1 : Cavit ORAL 

ÇARŞAMBA 

19 
lklnclte,rln 

1841 

1 IOA!tS veni • Yıftl 
l1ta11on c.4dHI • Ad•na 
Tefıfon 138 Poeta K. 48 -
Abone ı Yılhlı 14, Altı 
a11ılt 7, a1lı&ı 125 Kr. -

Uzak ıarkt• 
Amerikan hazırhlı 

Yll ı 2 No. 374 
lıln tartlan laarı Ilı 

kararl•ttırıhr. 

P' 1 y at 1 (5) K u r u • t u r ı '----------------..;_.. ___ , SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

Maııilla 18 a.a. - Burada dola.ıan 
bir şayiaya röre, buı ihtiyatlar BirleJik 
devletlerin uuk ıark OTduıuna kaydo· 
laamak üıere 4ubelere müracaat emrini al 
mışlardır, Banlımn adedi lSO bini bula· 
caldır, 

.. 

Parti grupu 
dün ·toplandı 

Milli korunma kanu. - ..... .._...._ 

nunda yapılacak de. 
~-__..__.._...._~,,_..,.~--~-----~ 

ğişiklikleri müzake. 
--........ 

re etmek üzere bit 

komisyon 

An~nra 18 {a.a) - Cumhuri
yet Halk Partiııi rropu Umumi be 

yeti bugün ( 18.1.1941 ) aaat 15 
de Reiı ve~ili Trabz.orı mel?asn 

Hasno Sil.kanın reisliğinde toplan. 

· ı dı. Celsenin eçılmuım ·müt"a\dp 
g,.çen toplantıya ait zabıt hülisaaı 

okunarak tasvib e~ilmiş ve ll)i)li 

korunma kanunuodll yapılacak de

ğişiltli\tleri müzakere etınek üzer" 
Partice t .. şkil oluoacak komisyona 

seçilecek ha için grup idare be. 
yetine ıelihiyet verilmui hususun. 

daki riyasetin teklifi kabul olun 
muş ve ruzoamede başlca madde 

buluomadığıodan toplantıya son 

verilmiştir. 

Başvekil Me.rsl~'de 
hararetle karşılandı 

Sagın Refik Saydam'ı ara
/Qrında g ören Mersinliler 

sevinç içindedirler 
-Mersin 18 ( Husuıt muhabirimizden) - Başve• 

killmiz Doktor Refik Saydam, bir aylak mezuniyetle
rini geçirmek üzere bugün saat 15 de hususi tren· 
lerile Mersine relmişler vali, garni:ron komutanı, 
belediye reisi, parti erkioı, halkevi reisi, halk par· 
tisi ileri gelenleri ve yüzlerce halk tarafından te
ubQratla kar4ılaumışl4rdır. Başvekilimi:ıe hususi 
kalem miıdürleri ve yaverleri, dahilive mütehassısa 
doktor lb~ao Aksan refakat etmektedirler. 

rıo ellerini sıkmışlar, otomobille vali konıtına ıit· 
mişlerdir. Borada bir mtlddet istirahat buyuran ve 

daire müdürlerini kabul eden Sayın Ba4vekilimiz 

bilahare belediyeyi, ıarnizoou, halk partisini ziya· 

ret eylemişlerdir. 

Başvekilimiz vali konaiıoda haıırlattarılan ba· 

ıasi dairede ikamet bııyaracaklardır. 
f l • 1 1 da aöreD Mer Muhterem misa ir erao ara arın • 

ıinlllf'r bUv6k bir 1evlnç içind .. dirler. Doktor R.,filt Ssvclıtm, k~ndil .. ,.ini ' kıı~ılavanla-

Japonya 
çıkmazın 
içinde 1 

lnglllzler ve Ama· 
rlkeltlar Japon dev 
let adamlarının söz 
lerlnde bedbinlik 
aezlyorlar 

Ankara radyo ıaz.eteai - Ja· 
poo ba4vekili ve hariciye nazırı 
tarafından ıöylenilen nutuklar dün· 
ya basınının geniş~ ölçüde tefairJeri
ne yol açmıttır. Bu tefairler bir· 
bltloı uymamakla beraber baılıca 
lkl kaama ayrılıyor: 

loriliı ve Amerikan raıet•l•· 
rl Japon de•IDt adamlarının ıöıle· 
rinde büyOlt bir bedbinlik, tımit· 
ıiılik aeziyorlar. 

Bu ıaıetelere röre, Japonya 
bir çıkmazın içine firmiştir, j dpOn 
l9 durumu rittikçe kötflleşmek· 
tedlr. 

Japonya Çin harbine şlmdiye 
kadar 26 milyar yen harcamış, 
fakat bana raimen istenilen neti· 
ceyi elde edememiştir. 

ltalyaolar ve Ala.anlar Japon 
devlet adamlarının sözlerini üçlü 
mihvere karıı bağlılığın bir işare· 
ti olarak telakki ediyorlar. 

Amerika kömUr latlhsall 
Va4inrton 18 (a.a) - Ruıvelt 

köaıilr lıtıbsilioin yeniden batlama• 

lioı temin mak•adile, btıkClmet rei· 
ti ııfat1yle tam 1elihlyetlerlnl kal
ı....ta bulr ltaloıaa•ktetlır. 

Japon askerleri, son ıünlerde Japong~da 6ügiik J 
o18ka ıö,.mektf!Ji,/f!,-'------•-

Napoli sık sık Hava 
hücumuna uğruyor 

Roma 18 (a. a.] - ltalyan 
tebliği: 

Dün gece düşman tayyareleri 
bir birini takip eden dalgalar ha· 
linde Napoli şehrine hücum et· 

mişlerdir. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Tahrip edilen bir binada 28 kiıi 

ölmüı, 40 kişi de yaralanm ııtır. 

Katanya' ya yapılan son bava 

hücuma eınasıoda ölenlerin miktarı 
30 olarak teabit edılmiştir. 

Sirenıılkt• Alman kartı koyma 

topfGIQ lkl dOtıaH tayyar .. bal dlıftlr 
•ittir. 

Dr. Şmlt, Matbuat 
Umum mUdUrUnU 

ziyaret etti 
Ankara 18 ( a, a. ) ) - Al 

man baeın heyeti başkanı orta elçi 
doktor Şmit, yanında Alman büyük 
elçiliği müsteşarı ve basın ate· 
ıesi oJdoiu halde matbuat amam 
müdürünü ziyaret etmiş ve amam 
müdür ba ıiyareti iade etmiştir. 

Irak hUkOmetlnln bir 
karar1 

Londra 18 ( a. a. ) - Roy· 
terin diplomatik muharriri, Irak 
hükOmetinin Japon ve Vişi hilkQ 
metlerilı miloaıebetlerioi keameie 
karar vumlf olduta hakkındaki 

~aberla lnarna Loodrad• teyhi 
Mllclitual yuukta4ır, 

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

Yeni Parti 
müfettişimiz 

Seyhan C. H. P. 

mUfettifllğlne B. 
Halld Onaran ta· 

vın edlldl 

Aolı:ara 18 (Huaati muhabiri. 
mizdeıı ) C H. }'. Se han mü 

fetti4liiine Mardin mebıısu 8. Hı 
lid Onaran tayin edilmiıtir. Bay 

Onaran Eski parti müf ettiıleri 

mizdendir. Y eti4m~ ve luymetU 
bir ı:attır. 

Ôi•eodijime ıöre, yeni müfet 

tiş e11ma günü Adanayı hareket 
edecektlr. 

BUGÜN Parti müfettiıi 
miıi tebrik eder ve yeni 
va:ıifesinde de muvaffaki· 
yetler diler. 

1 Motlcova müdaf'!,!!ırıa ;sıi,81c ,.J,.n Ame,ilca~ talcları \ 
Bir Alman hava 
generali öldü 

MoskOva'ya 
taarruz 
a rtt ı 

Alman kıtaları 
şehre 45 kilo

metre mesafede 
1 ••• 111- - - A•••••l-
kan tankları kul
lanan Sovyet Blr
llklerl Mo•kov• 
mUdata•aınd• va· 
zlfe aldllar 

Berlln 18 ( a. a.) - Alman 
tebllti: 

Kırımda savaı "tayyarelerimiz· 
le Stoka bombardıman tayyarele
rimiz miııtahkem mevzilere ve Si· 
vaatopol limanındaki tesisata imha 
edici darb"ler indirmişlerdir. Bu 
•~ada hilyOk bir şilep batıralmıı, 
hır ticaret remisile bir muhrip 
haaara airamıştır. 

Havanıa düzelaıesi ve yolların 
kullanıllJ' bir bale gelmesi üzerine 
Doı.ıetz bölreıindeki hareklta de
vaaa edilaıiştir. Düşman reri atıl· 
mı4 ve baıı yerlerde kııvvetle mü 
dafaa ettikleri tahra mevzilerinden 
çıkarılmıştır. Ba sanayi mıntaka 

11oda yeni yerler ele reçirilmiotir. 
Ankara radyo gazetesi - Al 

manlar Mojdılt istikametinde de 
taarruza baılamışlardır. haber ve. 
rildlj'ine göre, en önde fiden Al
man kıtaları Moıkovaya 45 kilo· 
metre mesafeye kadar yalr.laım•ı · 
larJır. Almanlar bu taarraıların 
ıonanda Moskovanın ~ral edile. 
cetini ümit ediyorlar. 

Rus Ba4komandanhtı, tayyare 
'!e trenlerle Uzak Şarktan ıetirilen 
teze kuvvetleri Moskova müdafa· 
asına aevketmektedir. 

• 

lnriltere ve Amerikadan röıı· 
derilen tankları kullanan Sovyet 
Birlikleri de Moıkova mndaf aaaın· 
da yazif e almıtlardır. 

Bir baskın neticeıinde hareket 
halinde ,bulunan bir çok marıan• 
diz treni alınmı4tır. 

Alman hava kuvvetleri Moı· 
kova ile Leninrrada ve Volovda 
bölresindelti tayyare meydanlarına 
rece bOcumlart yapm1ştır. 

Denizaltılarımız Atlantik 4lma 
linde ve ıimal baz denizinde top 
yekOa 21000 ton hacminde 4 düı· 
man ıillhh ticaret gemiıi batır· 
mı,lardır. 

loriltere etrafındaki denizler · 
de moharebe tayyarelerimiz dün 
rece düşaıan vapur kafilelerine hü 
cum etmişlerdir. Oldultça büyük 
3 ticaret remisi hasara airatıl
mıştır. 

Moıkova 18 ( La.) - Sovyet 
teblijiı 

17 18 ıon teırio receıl kıta• 
lanmıı bGtQn cephe boyunca m•· 
webeler• dff am etıaitltrd!r. 

MelkWI 11 (M) - lffyet 

Soogetler tarafından 
yollara serilen kara 

mayinlerinden biri 

tebliğine ektirı 
Cephenin bir i.ttikamelinde 

Sovyet tavyareleri bir rflnde 118 
kamyon tahrip etmi4 ve beı yüz
den fazla Alman askeri öldürmü4· 
lordir. Bir Sovyet birliii Lenin· 
rrad cephesinde bir tank koluna 
hücu'11 ederek Alman ilerilemeıi· 

IFIKRAI 

Berlio, 18 (a.a.) - Hava• 
cılık levazım reisi reneral l!~~! 
17 ıonteırinde yeni bi~~}l''ıurette 
rfibesini yop~r~~~eye rOtürülOr· 
yaralanmıf v~ 
L -1 ,.11r. 
&OD O · 

fübrer, vazife başında böyle 
feci bir ölOme kurban riden ba 
sobıy için mili cenaze töreni ya· 
pılmasanı ve 3 numarala harp filo· 
ıuoa o: reoeral Udet filo•a• adının 
verilmesini emretmiıtir. 

lnglltere Kanada'dan 
buğday alıyor 

Loadra 18 [a. a.] - la1e Na. 
zarı yeniden bir buçuk milyon ton 
boğday alınması için Kanad1ı1 ofl
ıiyle bir anlaşma yapıldıiını ıöyle
mi4tir. 

ni dardormoı ve S tanlı.la baıka 
harp malzemesi ittinam etmiştir. 

Ukraynada Sovyet çetelerinin 

faaliyeti ründen güne artmakta• 
dır. Çeteler bir Alman birliiinin 
kararrihına Ye Alman faıist kol· 
larına sık aak hücum ederek mils• 
tevlilere atır kayıplar verdirmek• 
tedirler, 

l şte dünga budur I 
YAZAN: BiZ 

iyi flin~er~ iyl saatler . çabıık r•çer derler. Yine böyle iyi ve 
ne4eh bır cumaerte11 akşamı. Ankaranıo insana biru kafa 

dinlendirecek, bir miaafıriaize siıi otandırmıyacak biricik fehir lok.antaaı, 
Karpiç'deyiz. Mualar ber motad bıocabınç dola. GarJonların biri ıidip, 
diier~ re~iyor. Biralar, şaraplar, rakılar, viıltiler dolup boşalıyor. Möıyö 
Karpıç_ yı?e ıahnedeM Güler yüzü, sempatik bareketloriyle reç kalan 
müıterılerıne yer bulmakla meşi'al. 

Bü~On lokanta hudatauz bir neıe içinde. Yanımdaki bir ma•ada rnıel 
:;atetlı kadınlarla lnrilizler otorayorlar. Kartımdaki reni4 bir masayı 

mantar ifral etmiıler. Şa öoilmdold masada oturanlar bılU k.l Fran• 
ıızlar. Karmakarıfık ••• Her milletten bir örneklik bulmak mflmkflodOr. 

• Saat ona r.tiyor. Yelkovan, akrep bütOn ıOratlyle ifliyor.. Yinı 
lyı filnlerden biriıi mazi ohıyor! 

Kapella aeklı baçoktanberi çaldıiı kllaik parçaların fwla11odın 
dönüyor. Şimdi Rıbrtttrauıin Viyana kırlanrıçları sanki bqluımmn 
ll:ıerinJe açayormuı gibi kemancının mahir ellerinde canlanıyor. Herk.,· 
te bir tobalilk var .• Kimıe bu clizel val11 kaçırmak iıtemiyor. Adeta 
blltOn masalar boıalmıı bir vaziyettedir. Her çift kendisini cazın bu 
tatlı ve ahenktar oaimelerioe kaptırmıı.. çiftler dönüyor. Döadtıkçe 
içkilerin tesiri daha iyi a-örfllQyor, Fakat kalabalık o kadar çok, daa• 
eden o kadar fazla lr.i itişmeler, kakıımalar rittik.çe ıık.lqıyor. 

11to Llpıska saçlı bir Alman kıziyle daaseden reaç bir bir Al· 
man ra,yolmuı bir halde, 40 hafiften biraz fazlaca kaçırmıı 

kırk beşlik kıvrak ve ıiyah 1açlı bir kadınla mütemadiyen dönDp d~r~ 
lnrilize çarpıyor. Ôyle bir çarpış, ki iki tarafta ıendeliyor. Ben ıımdı 
kıyamet kopacak diye bekliyordum. Garp cepbesioin, yahut ta Atlantik 
mobarebeıioin bir küçült manzarasına burada da ıahlt olacajımızı ıa• 
oıyordum. Fakat hayul iki ~iftde birbirine dönDyor, tatla bir reveraolla 
aelimlnııyorlar, çarpanlar rülüyor, çarpılanlar gillüyor, hep birlikte rüla· 
ınyorlar. Danı yiae d~vam ediyor. 

Ben şimdi şu dilnyaoın her tarafında birbirini yiyecek, kemirecek, 
öldGrecek kin ve intikamla botaıan iki milletin, Tllrldyenln meaa~ ve 
hazarla havası içiade 1ellmlqıın vı yılııaa ıu fertlerine bakıyorum, bırde 
b 

. k bekl•feD ., .... 
oolann BerllDde, Loodrada alperlerde tıtreyere V ı..t. •ta 

H akrabalannı, doıt ve arkadıılanoı dDtODD,rorsua- • " 19 
bader ••••ktea baflse Wt ,.,. nluu)'Of'1UA-
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1 1 

BiR ADAMI ALKOLDEN NASIL 
a ..... 

Oçtnmao meseDeDer 

MükU/ atlı atış 
müsabakaları 

! 1 Kehra<11an erle· 
- rlmlz için 

teberrular 

vaz GECIREBiliRiZ ? ---·------------------.. Hamıyet müsabakuı delfam 
ediyor. Dün Vali Bay Faik Üs 

türı, yanında vilnyet parti idare 
h e y e t i Reisi Bay R i f a t 

------------------- ------------------------------------""'.:~ ------------------------ =:=.:~========~=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::~=::==~~::__~~~::__~~~~~~~~-~_-;;;;,~~~-~---------~~::_::...:: .......... . Bu Cumartesi ve Pazar gUnl•· 
rl açık poligonda Jl!pılacak - Gülek olduğu halde Kızılay 

1 ıplrtolu içkiler ve pıın sarhoşluk hallerini bilirsioiı. eder. belkf bu anda bir cioayetdo 
ruh hastallklarl Ben dabs derinlerine nüfıız ede· yapar fakat müteakiben yatağına - . -

Toplantı9a ve kar'~ ~~ 
meye davet: 

yardımcı komıtetinin f aaliyetiylc 
alikalanmış ve komitenin ç•lış 

ma tarımdan memnuniyet beyan 
etmiştir. Diğer taraftan yardım 

Rah hastalıklarının meg· 
dana gelmesinde ispfrtola 
içkile,in rolü çok mühim 
dir. Delilik VI? bunaklık 
hullerigle sar'ada, cinayet 
le,de ispfrto hemen daima, 
sebepler arasında ilk ak· 
la gelendir. 

!...---------------------------lspırtolu içkilerle :zehirlenme 
veya serh?~luktan mütevellit cin· 
net nedir? Serhoşlnkla mücadele· 
nin themmiyeti. Suomak istediğim 
fikir yolu başlığaodan da anlaşıl· 
dıiı veçbile maksat ve gayemi • 
zi vuzuhla göııteriyor. 

Alkolizmle mücadele bugün 
milJi şuur tarafından benimsenmiş, 
kavranmıştır. Bilgi ve fen ışıkla· 
rile aydır.lanan yolumuz.da; var· 
mak istediiimiz gaye , şüphe 
siz mcmhıkete bedeoeo,ruhan ıai 
lam bir neıil yetiştirmektir. Çünkü 
s,rirıyatlarao müşabodderi, labo· 
ratvarların tecrübeleri bize gö1 
terıyur ki - İçki iptilası - tered· 
diııin en mühim imilldir. 

Türk cemiyetini tereddiden 
korumak her Türk vatandaşının 

•.~ ı sh vazifesidir. Cumhuriyet ve v~ . 

rek ispirtodan h11sule relen deli yatar, ovar, uvandırıldıiı zaman 
liklepi kısaca nalcloıfeceğim: biç bir ıeydeo haberi yoktur, in· 

Ruh hastalaklarının meydana kir eder facia karıııaoda cibayet 
gelmesinde ispirtolu içkiloria rolll ıaımr piıman olar ama İl ifteo 
çok mühimdir. reçmiıtir. 

Delılik ve baoakhk ballerile Hezeyanlı delilik 
sar'ada bir takım cinayetlerde iı· 
pırto heaıen daima sebepler me· 
yanında ilk alda srelenidir. Fakat 
ispirto ile zehirleomenia derecesi 
içilen ispirtonun miktarile mütena· 
sip değildir. B.ızılarının tabamınÜ · 
lü ziyadedir. Bazılara İH hiç ta· 
hammül edemez. Mes'ele cümlei 
asabiyenin ve bu zehirl dışarı ata· 
cak olan böbreklerin büoyo ve 
mukavemetine tabidir. 

ispirtolu içldlero karşı cümlel 
asabiyeti ve böbreıderiode taham· 
mülil olmıyaolarda srayri tabii aar• 
hoşluk halleri, ublrlenme hali zu· 
hora gelmektedir. 

Bo üç şekilde srörüJür: 
ı - Dimağın ani olarak ta· 

barrüşü. 
2 - Göze .korkunç hayalle · 

rin gözültme'Iİ, 
3 - Devamlı hezeyan halin · 

de delililcler. 

1 YAZAN 

D. H.R.Evirgen 

U•• çüncOsü; 1&rhoşta bas~I~ ge• 
len _ hezeyanla dohhk -

halidir. Bu vazıhan b;r zebirlneme 
sayıklamaaı mahiyetindedir. 

Sarboı bu hezeyanın devam 
ettiği bir kaç rün adeta uyanık 
olduğa halde rüya rörür ve bıı rü 
yanın korkunç 1afbalarını yqaya
rak bazı ıuçlar da iıleye bilir. 

Meseli ayakkablara içine kız. 
srıo demir lconmuıta ayakları yan· 
mıı olduiuou ıöyleyerek Borsadan 
fstanbola çıplak ayakla geldikten 
sonra müıehedehaneve yatmla!I 
bir sarboıu hatırlamaktayım:" 

Birde alkolizmin hezeyanla mü· 
ter afi lı: fakat çok mühim bir bnh· 
raoa d8hıı vardır: ekıerayetle vü· 
cutları ispirto ile hali iıbaa srelen 
lerde rörülmelttedir. 

Bövle bir adamda ufacık bir 
ıebep bu buhranın huıule relme. 
ıine kifayet eder. 

Beden Terbeyeai Umum Mü· 
dürlüiünd"n alınan talimata göro, 
Aıiana'da Mılli Mensucat, Malatya 
Mensucat, Altıncı demirsp'>• i"enç· 
lik kulüpleri ara~ında Hölgemiz 
•çık poliroannda 22 - 23/ 11/941 
Cumarted ve Pazar günleri ferdi 
ve takım mükif .. th atış mÜiabaka· 
ıı yapılacaktır. 

Atış şartları : 

1 - Tüfek : 22 çap poligon 
ıilahh 

2 - Mesafe : 50 metre 
8 - Mermi adedi : 5 adet 
4 - Nışao vaziyeti : Yatarak 

dedekli 

5 - Hedef : Bir Hntimetre 
aralıkla daıre karton hedefi 

6 - lf a şarta : Y edideo aşa· 
iı olmayacak ve,ahut beş voruş 
yekQnu kırktan aıaiı olmayacaktır. 

Mükli/atlar : 
Takım halinde kazanan mües· 

aeseyo bir kupa, ferdi birinciye 
( en iyi atıcıya ) bir saat, ikinciye 
bir saat, üçüoCÜie dolına kalemi, 

lştirlik şa,tları : 

Atışlar her müesseseden mü 
na ve be ile ve kor' a mucibince 
Cumartesi srünü ıaa t 15 de baş · 
lıyacaktır. 

Kur'anın çekitmesi için her 
kulipten bir murahhas 10 ldşılilt 
abcı listelerile birlilr.te 21/11/941 
cuma günü 17.30 da Beden terbi 
yeıi Seyb~n Bölgesi Bina1ıoda bu· 
lonacalttar. 

Hakem hPg~ti : 
Müsab~kalar binbaşı Kerim 

Kızılkayaoın idare1inde yapılacaktır. 
Huem hey'eti Beden Terbiyeıi 
Mildürü Rıza Salih Saray, atıcılık 
aj•nı Dr. Ekrem Baltacı ve Böl 
sremiz atış muallimi Bıobaşı Kerim 
Kızılkayadan mürekkeptir. 

Atışa başln,,gıç: 

Yukarıda adları geçen üç mü 
essesenio onl\r atıcısı ve bir idare 
cisi 22/ 11 /941 cumartesi günü tam 
saat 14 JO da atışa hazır bir vazi 
yette bulnnacakbr. Kur'a mucibin· 
ce sırası gelen atıcı çığırıldıkça 
vazife ıfa edilmiş olacaktır. 

Kur'a mııbibince at11 vakti 
gelmiş ·olup d" poligonda hazar 
bııluomıyan atıcı hakkını ltaybe 
der. 

.sevenler cemiyeti de bayanlar a· 
rasında faalivete reçmiş ve Ba 
yan Güzıde O tün'ün riyasetinde 
Bayan Muazzez Arpacı ve Bayan 
Meliha Sundan mürekkep bir be 
yet, bayanlardan hediye kabulüne 
başlamıştır. Kızılay varduncı ko 
mitesine dün teberruatta bulunan 
yurddaşlaramızm isimlerini neıre 
devam ediyoruz: 

LiRA 
2164:> 

250 

150 
140 

100 
100 
100 
100 
75 

Dünkü yektln 
Hü•eyin v o Mustafa 
Aiba 
Aıiz Köseoğlu 
Abdiotlu köyü namına 
ihtiyar heyeti 
Ô uer Limaııoilo 
Yu~uf inandı 
Ma bmut Malaz 
Mecit Kahya 
Abtiullah Sayar ve Ali 
Ô.ıduran 

75 Tahır Sözütek 
50 

50 
50 

Misis halkı oamma ilk 
parti 
Daran Ağa 
Celil Zeleycao 
Vahdet Ateşok 
Şııban N san . 
Mebmet Pişmiş 

d 
•· .. 11sinin umdelerı meya· 

nın a cemr} ~ _ 
nını düşünmek :P..~ sru~ ve .~a~ı· ( Ruh ha.talıkları mütehHllll ) 

yer almıştır. inkılap " 0 
.. ~ ~ ~ Alkol delileri 

' Keza ilk defa ağ'zma rakı ko· 
yaolardada bu cinnet hali gö•ül· 
mü~tilr. Bunlar hakikatta olmayan 
4eyleri rörürle•; hezeyan tabir el·· 
tiiimiı: bıa haller daima i'ei.s veren 
ve tethiş edeo tablolara taşır. 

Yukarıda adlara sreçen üç mü· 
OllOSd fençlık kulübünün her biri · 
nden ooar, cem'an 30 srçltin ve 
rüzide atıcı müsabı&kaya iıtirak 
edecektir. 

Müe1Seselerce ıeçilen vo mü· 
esseselerini temsil etmek üzere bu 
müsabakalara iştirik edecolc onar 
atıcının iıiıo Jlsteleri 21 / 1 ı / 941 
Cuma &"Ünü akşamına kadar yazıla 
olarak Bôlgeye bildirilecelttir. 

Müesseselere verilecek takım 
birincılik kopası en fazla puvan 
alan takıma verilecektir. 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

Etem Soyerrin 
Asım Ô.ıbileo 
Ali Saraçoğlu 
Guton Mizrahi 

milli terbiye, sıhhat ve muavef.
5i: f. .,.,..__,,..,,. _ 

içtimaiye teş'kilatıyle bıı umdeyi 1 J) irinci,irıde ispirto beynin ha· 
Fe~di birinci, ikinci ve üçün 

cülük mükafatları en fazla pu.,an 
alan ferdlero hakem h"y'eti kararı 
ile verilir. 

30 Man!lur Beyazvürek 

takip etmektedir. • re,..~ "''llriai veren merkez-
Fakat her şevi hükllıneltf'n 1 ferıne tesır etını~. u h l • 

Mesela; ,arhoş; kendini, hay· 
dutlar, lcatıller, yılıın, fareler gi. 
bi; iğ'renç ve korkunç, insan ve 
hayvanlar tarafından çevrilerek va· 
nanda lı:arııınıo, çocnlclaraoan kesil· 
~itini, parça\andıianı rörür. He· 
men -üdalaaya kalk.ıtır. Tehdit 

30 Hacı lb,ahim Eıyas 
25 Şükrü Mııtluıün 

oU a e arra· 
beklemek. demokrasile kabili te'lif yan ~ ıh ı kurlnrmuşcas1 .. L - _ 

1 
h ..,o~enır, 

25 Kaaıın Alkaya ve or 
takları 

olmadıtından vatandaşların kendi onune ra1tsre en erıevi karar, ... Okullar arasında 
mUaabakalar \ 

Dr. Suat Seren 
Adana Trahom Müc4delo H<11 

25 Ahmet Şahin aralarında yekdiğerioe 1ardım et· rur, öldllrür. Bu 1arhoşluk nöbeti 
25 Osaıan AJtıkalaç ve şe meleri çok lüzumlu bir iştir. Yor· nzua aü•mez bu esnad. yaptıiı ı .. _ .. _. --.. . - - ----·- • ıaı yu yapuwafi.la uııan 011.UI• .. _ - - D •w,.. .. uecın IK1nC1 tabibi rild 

dua seçkinleri tuafaodan müsbet nalaıdar ravrt ı..-h:ı: •-'- ~- ... 
fıkarler üzerine kurulacak bir prog dittir. Biraz sonra derin bir oyku Onları öldftrüp kartalmak iıter ve lar arııı müsabakaları ba Comar Doktor Suat Seren f •partaoao Gö --23185 
ramla harelcete geçilmelidir. ya dalarak nihayet balar. Adıi va. 

Hcırkes n vcı bilhaa•a reoçliiin kalarda bu g ibi sarhoşluk hallerine 

bu hezeyanı içinde de mutlak ıa. te1i ıiloü saat 14 d4 şehir ıtad· 
rette cioıyet iıler. 

nen köy enstitüsü tabiplii'ine tayin 
edilmi~tir. 

ihtiyaçları keza özlü vo Hmimi dİ· arada ıırada diliün vı eilence ri 
!ekleri için hıç bır fedak.arııktao bi vesilelerle ziyade mi"darda rakı 

yomuoda okulların ıeçit resmile 
Fakat düsman zannederek vah 

baılıyaca'ktar. Yapılacak müsaba· 
ıiceılne öldürdüi"ü ya annesi, ba 

Bir tayin 
çekınmiyerek çalııılmahdır. Bugün içenlerde te1adllf edilmiıtir. Bövle 
içın bu tınzdalı.i programlı mesai birinin dört arkadaşı01 bir anda 

buı, çocaıdarı yahut kıra1tdır. iş katar ıunlardır r 
le hep bunlar lıpirto da~ busale 1 - Ktzlaran jimnaatiii. 

Seyhan Orman baıkitibi Hay· 
dar Arkoo Tokat villyeti Orman 
başltitiplij'ino tayin edilmiştir. 

• iktisat Veltilliiince hazırlana. 
ru Büvük Millet Meclisine sunul• 
muş olan işçi ıigortalara kanon 
projesi Nafıa Encümeninde ince• 
lrnmf'ktedir. iş ve işçi bulma tes• 
killeri hakk•ndaki pr< j1 ise Dahili. 
ye Eocümtniode İncelemoelttedir. 

yarınki nuil kadar burün yaşıyan• öldilrdiiiü de vakidir. Düiüne da 
tar ıçin de faydalı o•acak.tır. vet edilen bu adam içtiii bir mik· 

relmif deJılılderJir. 2 - Kızlara 100 metre koıo 
Yapılan istatiıtiklere röre, iı· - erkeklertı: srillle, cirit, disk. 

Alkolikle mUcadale dar rakıdan ıonra alkol delitiiine 
yakalıınm•ı, 1ebebsiz yere aevdij'i 

pirto delılerioio iıledikl~ri ıoçlar 3 - Erkeklere : 100 metre 
tekmil cinnetler• mütell olanların koşa ( büyükler ve kilçükler) 

Salmbevll HUkOmet 
Doktorlui" 

Kaleme aldığım bu yazıda : 
Alıtol ile zehirleneolere ait 

ve)ııhut alkolün vücut dBhıliode 
yaptıiı fcnalılr.lan, mücadele tar· 
zını izaha çahşacagım: 

Bır adamı serboş olmaktan 
men edebılmf'k için bir çok çare· 
ler vardır. Fikrımce ancak ooon 
bu bale karşı nefretini davet ede· 
celr. z~mini hazırlamak en keıtir· 

me yoldur. 
Meı5elii bir sar hoşu o yaptı ki~· 

t tLık imkiınıoa vermrlı· 
rım on'll e .. . . 

d. B" lece sarhoıon balina saat· 
ır. oy • • 

larca gören şuurlu bir ~ansan ~m~· 
ı.. hoş olmaktan artık ıçti 

nım .. ı sar 
d •· tir Yordun her tarafa· nap e ece. • 

na köylere varıncaya kadıır •.ar· 
b;şlugun avakıb na göıterir resım· 
li ı. vhaların vatarıdaştaran roıu 
önüne koymalıdır. V • bilhas9a i~ 
lı.İ ı çılen mahallere de teşmil eda · 
li su bir çok vatandaşlan içlı.i ava 

kıbından kurtaranı olaroz. 

Sanlara röıen, okuyan şab11ta 
bıı veciz levhalar fren vazifesini 
yapar. O 1ab11 fazla içmek.ten, Hf' 
boşluktan alakor. Keza matbu re· 
ei!:nli kıırtpoıtallar tamim etmeli· 
dir. Bıı kartpoıtallar poıtabaneler• 
de 1&blab \melidir. 

Kez.a içkiden mütevel'lt deli· 
tiklere ait facialar • Avrupada ol· 
duta ribi • teraım edilmif olmalı 
dır. Sinemalarda tesadüf dtiıimia 
yeni çıkarı~an . i~kilere ait r~kliın 
dan sonra ıçkınıo avakıbt llo hu· 
ıu • ırelen cinoot halleri, cinayet 
ve ıofalet tablularınan beyaz per 
d 4de halka gö.derılmcsini karar 
altına almalı ve ıistematilt çalış· 
malt .saretıle içmeyen ,vatandaşla" 
hıç olmaz.sa ehşmamalara buiasu 
temin edilmi~ olmalıdır. Bu vazife. 
yı ougiln melı.tepler, halk evleri 
ve belediyemiz: yapabilirler. 

Ruh hastahkları ve içkiler 

1. çlimat yaralarımızdan birini 
b•tlkl de en mUbrmmioi teı· 

kil td.., bu derdin çok 16n çar. 

dört arkadaşını t banca ile öldür
müştür. Katıl ile kurbanlarınao ut 
radıi"ı fU kanlı faciayı rakı yapmııtır. 

ııtedilr.lerı omam suçlara müsavidir. 4 - Kızlara: Tele adım, yülc:. 
Dokt.>r Ha Oıi Balkan, 35 lira 

maatla S ıiınbeyli kaza11 HükQmet 
tabıplıj'ıne tayin edilmiştir. 

11 müddetleri niumnamc pro· 
jeıiyle, h .. zırlama, tamamlama işle . 
rile birıı ideriyle ilgisi olan işler 
haltkmd<ll i nızamname proj-leri ikincisi ; Sarhoıun gözüne kor• 

kunç hayaller rözükerek delirme• 
ıi?ir. Bazı ada~lar vardırki çok 
mıltdarda ralu ıçtikleri vakıt bılhas 
sa rözlerine hayaletler fÖrünür. 
Bö.,le gözlerine hayaletler fÖrÜD· 
mui bazı ıuçla işlerede sebep ola· 
bilir. Meseli kendi yat.tında ba.J 
ka bir erkeği srö•ür bu hayali düı 
mania mücadele etmP.ie kalıı:ı.Jır. 
Sonra da aile1i üzerine hOcom 

Hemen rün sreçmezki rakı yü ıek atlama - erkeklere tuoel topq 

zündeo iılenmiı bir ıuç işitilaıesiD. 5 - Erkeklere : 400 metre 

Ba r bi müzmin Hrhoşlarıo içme· koıo - kızlara el topu yarışı. 
dikleri zaman elleri, bqlan, ita. 6 - Erkeklere teıt adım, 
caıı.lara, zaman zaman titrer vo k yn sek atlama - Kızlara daos. 
içtikleri zamanda da K' a y e t 7 _ Kızlara 4 X 100 _ haut· 
ini ve tamamen abes suçlar irti 

· bal hazırh;ı. 
kip ederler. Bunlar zokinın nasi-
hatlarını diolemeıler. Seciye ve 8 - Kızlara manialı koşu. 
karekterlerl deiiıtiii içio mubake 9 - Haotbal - erkeklero 200 
meleri yoktur. Bir ıarboıa katil aıotre koşu. 

Bir bisiklet h1rsızı 
yakalandı 

1 

Hamza Kutlu ile Kerim Ô.tlcan 

isimlerinde iki kişioio b siltletlerini 
çalan lbrahim oğlu Adıl Alca ya
kalaom•ştır. 

re kosu. 
Törene htiklll marşile niha· 

yel verilecektir. 

iktisat V rkiletlıii ış "taireleri reis· 
lıiırıce l:aıırlaoarak Baıvekillığe 
verılmistir 

• Bir kaç r nd mberi S hh:ye 
V .,. i. etinde tuplcınmakta olan Yük· 
s"k Sıhhat Şil·asa toplantllarıaa 
nıhayet vermıştır. ŞQri, bul~şıcı 
hastalıklara karşı açılan mücadele 
iısi nzerınde rörilşmeler yep•OlŞ vo 
yordun bu bakımdan memnuniye• 
ti mucip bir halde olduiu netice
ıine varmıştır. · Devamı UçUncUde 10 - E·keldere 4 X ıoo met· 

•=:::::::::::::::::::==============~=========================================--

ı 1 ROMAN : 40 1 K o R s A N Graf ~n ·.p~n ~n ~nı~rl ==] 
Hanı Sıiman bir diııgi ile tele baııoa 

"Y J " • aoaıı maz a ııtmek iJzere yola çık· 
mışh. 

Rimntto ve arkadaşları Varkleye dön. 
düler ve onun emrini beklediler. Kararı• 
nın pe,inden koımak mı, yoksa d6omeal• 
oi beklemek mi lhımdı ? 

V•rkley : 

- Güle rille ritain, dedi. Şimdi bl· 
zim için yapılacak iı aile relıleri mecliı(. 
ni toplavıp meseleyi onlara anlatmaktır. 

Bir saat ıonra Rimettonun e"lnde 
tcıplanılma11na ve çok tenç olanaaına rat· 
men Peterin do içtima& alınmasına karar 
verildi. 

Aile reiıleri meclisi içtimımda V ark· 
ley, Rianetto ile arltadaılarıoa anlattılda• 
rını tekrarladı. Fakat maltsadı ıadece yap 
bldarını anlatmak değlldi. 

- " Y aoaşılmaz .. a bu mazot depo
larıoın tesiı edilmesi, dünyaoın ne kadar 
uzak bir köşesine çelcilmiı olarsanız ola· 
ouz harbin akislerinden büıbütüa uzakta 
kalmanız imkioı olmadıj'loı size i5bat edl· 
yor. Tedbir almanız liı:ım. Almanlar, ma• 
zot depolarına 1&botaJ yapıldıj'ını öj'reo· 
melerioiu barsile burayı bombardıman ede
bilirler. 

ihtiyar Kommoa baiardı ı 
- Eter ıiz onlara dokonmaaaydınız 

Almaolır10 Trl1t1D1 bombardımıo etmek 
akıllınaa bile ,.ım..ctL Ujayaa 11laaan 

kuy,atana ba1tınız ! 
V ark ley mukabele etti : 
- Yılan uyamayorda ki ! Hırpten 

aylarca evvol gelip bayvaolarınızı ôldOren· 
ler onlar deiil mi ? 

Rimetto ıordu : 
- Ne yapmalıyız ıfeodim ? 
- Deolıi tarumt etıo•li •e bir harp 

remiıl ı&-llnecek oluraa koloniden ayrılıp 
data çıkmalı, bir yerde toplu bir halde 
balonmamalııınıı. 

- Gelen bir lnrlliz barp remiıi olar• 
ıa rene böyle mi yapınalıyıı ? 

- Tabii bayır. Fakat loriliz mi. Al· 
man mı oldoiuou anlamadan ~oce dedi· 
tim ribi yapınahııoız. Alınaolaı ıizinle 
me,rul olmak için bıırada aaatlerde kal· 
mular. Zıat•n ben de bir müddet aizinle 
beraberim. 

- Hanı geri K'elirao ? 
- Geliue ben onunla metrııl olurum 

aaaa trelmez. 
Varldeye yatt•iı eve kadar Peter re• 

fakat etti. " Eatelliceoı Serviı, •iana ya• 
tata bir rireno yirmi dört saat uyuyaca
iıoı hesaplıyordu. O kadar yorruodu, 
Gerıç Tristanlı şapkası elinde bir mClddet 
tereddilt ettikten ıonra : 

- Affedenioiz. dedi, Laiıa Rirnetto 
Ue rörtıfmek iater IDiıiais ? Saıe Haastao 
btibndecell. 

v arklı1 ""' •ttcil : 

Mdalmemnuniye. Yaran 1abab gÖ· 
rftşilrüm. · 

Bu, i.tirahat prorramıoda bir enrel· 
di, fakat bu kadarcık birıeyl Luiza

0

nın oi· 
ııolı11ndao eıirK'eyemezdi. 

Peter kekeledi : 
- Şey ... Loiza burada, •?i beldi~or. 
AUe reiıleri içtimaından ooce Lua.za, 

Petere yaklaımıt ve bir defaya mabını 
olmak Cbere mahcubiyeti bırakarak Peter· 
le azutı azadiya konuımaıta. Genç kız 
bata11nı aolamıtb ve bunu 11mimiye.&e 

itiraf ediyordu. 
- Ne yapayım, elimde deiildi. Ko. 

nuıtaia. rllldüiü zam~n ben bir milddtt 
lupmdıyamıyor, bayır diyemiyordum. Ba· 
na .. Yanık orman " da kendiıiol bulma• 

mı ıöyleınişti; gittim. 
- Orada oe yaptı ? 
Peterdo büyük bir istihale olmuştu. 

Eoiza ile koqaıuyor, sual aoroyorda. V ~rk 
leyle birkaç günlük sıkı teması oou de· 
iiştirdiii fibi Hans da renç kızı deiit· 
tirmişti. 

Luiza ( Yanak orman) da olup biteni, 
Hansıu kendisini ôpmeie teıebbüs etmesi 
kısmı müstesaa, taf dlitile anlattı. 

Peter karar Vf'rdi : 

- Bııoları Mr. Varldeye anlıtmaa 

ilzam" 
Varkley : 
- Pıktlt, dıcll, aıdtmkl kraclı, 

ıimdi rörüıürüz. 

Kızı evde sanıyordu. Fakat o kapı 
öoünde rörününce : 

- Dışarıda olmamı:ı daha iyi, dedi, 
ruerek konuıuruz. 

lıd srencin ar1110a reçti. Lııiza Petere 
anlattıklarını tekrarladı. 

- Demek dOrbOaO vardı ? Petor 
11na ıöylemiıtiın, hatar)adıo ya ? 

- Evet efeadlm. 

- Şimdi eter • • Y anaıılmaı " a YI• 

rabilmi, •• hiddetten kodurmuıtar r 
Haydi evlerimize dönelim çocuklar ... 
Nişanhlar ona yattıiı eve kadar re· 

fakat ettilert 

- Geceniz hayırh ol1Un efendim. 

-xvııı-

Hanı Stiman, yahut daha doiroıa 

Kari Liıteuio kayıiı pupasıoa gr.len rüz· 
srirla ( Yanaşılmaz ) a pek çabuk yak· 
laşmısta . Kavılc çok dahK ileriye sridemez· 
di, çünldi Alman ,topuklarına kadar sa 
içinde idi. Tekqe boyası e1kl olmuı yü· 
zündeo su alyordo. 

Hans bana ehemmiyet vermiyordu. 
11Yanaşılmaz ., a kapağl atması ooon 
için klfiydi. O•aya bir daha ritae bile 
kayık.la driil Graf - Spee ile ıid•cek 
Vt adayı birİr.a9 mermi aUıracaktıı 

°"""" .., 
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-m1~rllı 
as._ırn~J ---------------------------~ Mosko a 

için Harp! 

Bir adamı alkolden 
nası ıvaz 

geçirebiliriz ? 
19 I kinci T eıl'in Çarşamba 

MuharTir ve 
MEVZU 

y AZ AN Dışarıda fırtınalı, yağmurlu, loş bir loş Hbabr .. 
Penceremden damlara baltıyorum: Bacaları, bir 

REFiK CO!Jkonluk gününde meydanlara kurulmuş kürsülere 
HALI D çıkıp kendilerinden reç'!n sokn\c başı konferanslarına 
KARAY benzetiyorum ... Dumanlarını da beliğ'atli sanılan boş 

ve kuf lif botuntuıunal Sanki uğnldayırn rüzgar detildir, hatiplerin se
sidir ve dumanlar, yanık rırtlaklardan fırlayan sözlerin cisimleşmiş şek· 

lidir. 
Geriye dönüyorum. lşte masam, kağıtlar, kalemler, hepsi hazır. Akşaırın 

yazı yetiştirmem li'1m; bonu yap.aa" zorundıtyım. F ııkat fikrim hazır değil; 
bomboş ..• Günlerdenberi ara ııra düşündügüm, süie aradıiım, bir k~~ 
tane de bulduium halde, nedense hiçbiri işime yaramadı. • Daha ıkı 
rün var » dedım; c bir gün var » dedim; şimdi de, « sekiz, on saat 
v r » diyorom. Müblet geldi, çattı; bir saat meselesi! 

Güç iş, belalı meslek •.. Belli günlere yazı yetiştirmeyi üzerine almış 
bir muharrir, filan güa, filin tarihte borç ödemiye mecbur, gelirine rü· 
veoilmez, kazancı lut bir adama benzer; aklı, ne yapıp nt. ed•p, Alinin 
külahını Veliye, Velininkini Aliye, parayı vererek kurtulmaktadır. Kur· 
tolancıya kadar da dokuz doğurur; akla karayı ıeçer; anasından emdi

i'ı ıµt burnundan relir. 
Yıoe pencere Önüne i'eldim; bakıyorum. 

Ah, keşki şu soğ'uıt manzarayı, bu sıcacık odamdan bir İŞ9İz adam key· 
fiyJe seyredebilseınl H:1yır; benimki • bizimki • kurtarıcııını bekJiyen 
bir zindıan mahkumunun • pencereyi kollayışını andırır: O kurtarıcı ne· 
reden, na•ıl, ne zaman gelecek de başımızın dört duvar arasında zin
cire vorulrnuş fıkirlerimizi elinden tutup feraha çıkııracak diyet helecan· 
h, ııkıntılı. az ümit verıci bir bakı'J ve bir beldeyışl 

Kafamız bir demir kumbaradır, sallarsınız para sesi relir amma çok 
vakit nahtarı ele geçmez. M ~vzu aramak, bir anahtarı aramak kadar 
yorucu, şaşırtıcı ve zihnıniıi büsbütün dağıtıcı bir ş,,vdir. Kapıda san 
ki bir tahsıldar veya alacaklı bekliyor; s'z çırpınıyonuouz, çekmectyi 
karıştırıyor, ceplerinizi boşaltıyor, s ğa sola koşuyor. öteyi beriyi altüst 
ediyor, fakat anahtarı balamıyor.1unuz, « Şeytan aldı götürdil, satama 
dan getirdi» ... Bir muharrir yazacağını ararken, böyle sövlenerek evin 
içinde dört dönen teyze hanıına, yahııt emektar kalfaya pek benzer. 
Bunlar · utanacak '1lisııfire tam le.ah o1altı çıkarıJacağı zaman ince kilerin 
anahtarını, çırpına ıöylene naSll ararlarsa! 

• Sıkıntılı, kurun-
tulu, meçhul 

içinde Bulga
ristan 

y a z a R BnJgaristandan 
relen sesi be

Necmed• ğenmedik. 
din Sadak Biz, komşu· 

larımızdan toprai'a dokunan bir 
ıey iıtemiyoruz. Onlardan istedi· 
iimiı., ilkin, komşulnk baklunı bi. 
zim le.adar gözetmeleri. sonra da 
bize karşı emn yet ırösterip yan 
fÖde bakmamaları, gürültÜSÜ71 

ılkin, rahat olmalarıdır. Fakat 
Bolıarıstan rahat değil. 

Bulırar meclisinde Hariciye 
Encü 'Deni Reisi gospodin laneH. 
Türkiye hakkında baıi sözler söy
lemiş. fju ıözleri, çok dıkkat etti• 
iimiz iyi komşuluk münasebetleri 
ne aykırı buldnğumuz içın doi 
ruso, b ~tenmedik. 

Bu zat diyor ki: «Yugoslav· 
yanın parçalanmasından ve Yuna · 
nistaoın yenılmesindeo sonra, Bul. 
rariıtanın bugün smırlarında bir 
tek meçhul h•lmııtır: Türkiye. :ıı> 

Bu görüş çok yanlıştır. Yu. 
roslavyanın ağradıi'ı kazadan, y d · 

nanııtanın başına gelen geçici f•· 
ille.etten ıoora, bugün ve yarın, 

hem kendiıi hem başkaları için bir 
tek meçhul vana o da Bulırariı· 
tandır. 

Bulraristan 11nırlarında, du 
rumunda bilinmez bir neıne bu· 
lanmıyan, düokü, burünkü ve ya· 
rınki ıiyaseti apaçık olan tek 
memlekette Türkiyedir. 

Bulrar mebuıuoun Türkiye 
babalnde meçbal ıaydıiı ıey ej'er 
TOrkiyenin ne yapacaj'ı, yahut ne 
yapmak iatediii iıe, biz kendiıini 
hemen temın edelim ki Türkiye· 

nln vaziyeti hiç deiişmiyecek, 
Tilrkiyeye, dün olduiıı rıbi yarın 
da biç kimseye aaldırmak fikri 
gelmiyecelr.tir. 

Butrarların, buna şimdiye ka· 
dar anlamamış olmalarını rerçek· 
ten acayip buluruz ve bundan do 
layı üzulürüz. Çünkü komşularımı· 
zıo bizim yüzümüzden bakıız yere 
korku içinde yaşamalarını iıteme 
Yiz. Bıliriz ki bu L.ötü dayj'o, art
tıkça, insanları olduğu ribi millet 
lcri de istenmedik tehlikeli yolla· 
ra götüren bir illet balıni alır. 

Bunun içindir ki bugün Avrupada 
lllcçbol bir tarafı otmıyan tek 
Dleınlek t Tüt kiye oldupna kom 
tu.laramn:ın inanmalarını dileriz. 

8qlrır Meb'usu ilive ediyor: 
· "Pakft umarız ki Tllrklye Ut 

•lln11tbttlerlmlı her ıamıa, ıra· 

[ Tan'daa ] 
mızdald dostluk anlaşınasına daya 
nacaktır. Bahu•uS ki Türkiyenin 
Şnk ve cenup sınırlarında İogiliz 
ve S >Vyet orduları var.» 

Bu sözlerin birinci kısmı, sa 
yın meL'usun bütün beyanatındaki 
tek doğru düşüncesidir. Hıç şüphe 
edılmemelidir iti Bulgaristaodan ter 
sine bir hareket olınadıkça Tür· 
kiye. iki memleket arasındaki iyi 
geçim aodlaşınasına bağlı kala 
car.tır. 

Ne yazık ki B. laneff, bu doi· 
ru düşünceye, sonradan ırelcn sa· 
kat delilde dayar.ç aramıştır, 

Türkiye sınırlarında lnriliz ve 
Sovyel askerleri bulunmasını, Bul 
g..r Mcb'usu, memleıı.etımiz için 

korkunç bir durum mu sanıyor, 

yok~a bize cesaret verici bir arka 
mı sayıyor, pek anlıyamadık. Fa· 
kot, her ne olursa olsun, bu vaıi 
yet Türk · Bu g.sr mÜnJset>ctlerile 
bırleştirilincc her iki göruş de 
yanlıştır. 

Tur kiye, ne sınırlarına yakın 

İııgihz yahut Sovyet askerleri bu· 
lunuugu ıçın kendısini Bulgari:ttan 
la iyı geçınmegc mecbur ııay4r, ne 
de aynı aebeptcn ötüı Ü Bu garis 
tanla bozu~maya yü1. tutc&r. U.ıut 
mamalıdır ki lnıriıızlcr istikıalimiz 
kad4r bıtarahığımıza saygı gö .. te· 
reu m ü & t e f i ld mi z, SıJ11yet· 
ler de karşılıklı aaldırmazlı~ sözü 
verdiJi'ımız dostlarımızdır. 

öulgar meslckdoşımız, iki Ve · 
kilin işten çekilmelerini de ehem
miyetli görmüş, bu değişmenin 

«gerçek sebepleri heoüz bilinme· 
diginı» ıöylüyor ve diyor ki: 

cBelki de, Türkiye dış politi
k.asının dejişmtdijini bıldiren bir 

teblıi Anlı.arada neşredilir.~ . . 
iki vekilin niçin çekıldıklerı 

açıkca yazıldı. Dış politikaya ie· 
lince, hemen temin edelim ki hil 
kOmette ne ribi deiişildikler olar· 
aa olsun dış siyaaetimiz biç bir za 
man yerinden oynamıyacaktır. Bul· 
raristanla doıtluk isteiımiz de bu 
nun içiodedir. 

Beyanatın - Ttilgrafta oku· 
duiumoz - Son kısmı bızi o de· 
rece alikalandırmaz. Bulıar mebu· 
sa, Bulgaristanın uyanıklığı eltıil· 
memelidır, diyor. 

Bu cümleyi yu~arıkine bir «fa 
katı& le bağlamış olmaSl uyanık 
dormıının Türkiyeye karşı olduğu• 
nu glhtermekle beraber Bulgar 
kükQmetinin Türkiyeye, bıattii biz 
zat Bulgaristana karşı uyanık kel 
malı: istemesini çok göremeyiz. Çün 
kü bizim de komşu ve dost Bul 
g tristan yanında bir lahza raflet 
uykusuna dalmadığımız meydanda· 

dır. 
Yalnız bir nokta var ki dik· 

kate dtier. Bulıar mebaıanı rö· 
r• !nrilt•r•, burıın, Mihver dev· 
letlerln• karıt yeni cıph• ıqecık 

RUZVELT 
Ordu için 

munzam tah-
. 

sisat istedi 
Vaşirgton 18 (a.a.) - Ruz 

velt mebuHn meclisinden ordu 
için 6 milyar 687 milyon dolar 
munzam tahsisat istemiştir. Bu 
paranıa yarısı harp malzemesine 
ayralacak tır. 

Vaşinıton 18 (o. a.) - Bir. 
lr.şik devletler reis.i Ruzvelt bita. 
raflık kanununun iki maddesini 
değiştiren kanunu imzalam•ştır. 

Bu suretle Aınerikan gemilerinin 
silihlandırılmaaı ve muharip 
memleketler limanlarına gönde· 
rilmesi için şimdi kanuni mera
!İm tamamlanmış bulunmaktadır. 

5.rp çeteler1 ıle 
Almanlar arasında 

çarpı,malar 

---
Kudüs, lo ( a a.) - Buraya 

gelen haberlere ıöre, Sırbistanda 
Nı~'ın cenbunda harap olan Leba. 
ne şehri yakınlarında Sırp çetele . 
leriyle Alınan askerleri arasında 
yapılan bir çarpışmada 3~0 kişilik 
bir Alman müfrezesi imha edilmiş· 
tir. 
lngiltere Uzerlne hava 

hUcumları 
Londra, 11 (a. a.) Hava ve iç 

emniyet nazırlıklarınıa tebliği: 

Salı snb ıhı sayıca az düşman 
tayyareleri logiltereoin doiu kıyısı 
çevrimleri üzt'rinde uçmuşlardır, 
Dün lrgilterenin doğusunda ilci 
yere bombalar atılmıştır. Bir kaç 
ev hasara uğramıştır. 

zayıf bır nokta aramakla meşgul 
mıış. 

1 gilterenin Mihver devletleri. 
ne karşı yeni ve zayıf bir cephe 
arayıp ııramadıj"mı bilmiyoruz. Bu 
zayıf nokta Bulgaristan mıdır, hiç 
farkında deıiıiz. 

Ancak, liulgar mebusu bu ih 
timali Türkiye bı.hsinde İleri ıür· 
düiü için şunu söylemekte fayda 
görürüz ki luriltere, şayet yeni 
cephe kuracak eu zayıf bir nokta 
ararken Buıgarıstaoı baloraa, Tilr· 
kiyeyi aal• lıeaaba katmaz, ve Bul• 
a-arııtanın Tur kıye ııınırJarıoı fıiç 

gözıemez. 

İngiltere ile bailıl ğımızın bü
yük am4Cı Türkiye topraıı.Iarınıo 
butünlüiü ve hıç kimıeye &"eçil ol· 
mıtmıısuıır. 

Netıce şudor ki Bulgari»tan ra· 
hat degildır Kowşu memlekette eh.ar, 
şüphe, kuruntu, ümıhizlık içındedir. 
Zıra Buıgarist4n gt:lcni ve gelece· 
jı ile b.sşlıbaşına bir m~çbuldür. 
l~te bu malOm meçhulü - avnn• 
mak için ol:ıa gclerelt - b.tşka 
taratlarda aramayıt çalı!J•yorJar. 

Buna cevap vc:rcıeıt kurun· 
tunun bir k11mıı.1 gidermeye çalış· 

Almanlar Rus 
müdafaasında 

bir gedik açtılar 
Sovyetler Karelide 
de yeni bir Alman
Fin ilerlemesi bil· 
dlrlyorlar 

Vişi 18 [a. a.] - Alınan ha
berlere göre, Rus cephesinde çar
pışmalar bütün şiddetiyle devam 
etmektedir. 

Ruslara göre. Almanlar Kali 
nin bölgesinde büvük bir faaliyet 
göstermekte ve hükOmet merkezi 
ne şimalden cenuba bir hücuma 
teşebbüs etmek üzere Rus cenahı · 

nı çevirmeie çalışmaktadır. Rus· 
lara göre Almanlar Rus mevzile· 
rinde bir gedik açmağ'a muvaffak 
olmuşlardır. 

S Jvyctler Kareli' de yeni bir 
Alman · Fin ilerlemesi bildirmek· 
tedir. Tola bölgesinde çarpışmalar 
şiddetle devam etmektedir. 

Rut radyosu Sovyet lcıtaları
nın bir mhtar arazi terketmek zo· 
runda kaldıklarını kabul etmektedir. 

Moskova 18 [a. a.] - Dün 
1receki Sovyet teblii'i : 

17 ıonteşrin günü kıtalarımız 

bütün cepheler boyunca düşmanla 
çarp şmışlardır. Çarpı!Jmalar bil
hassa Kalinin istikametinde ve ce. 
nup batı cephesinin bir kesiminde 
şiddttli olmuştur. 16 sonteşrinde 
'll Alman tayyaresi düşürülmüştür. 
Bizim kay•plarımız 6 tayyaredir. 

16 sontrşrinde Moskova civa· 
rıoda evvelce bildirilm·ş olduğ'n 
1ribi 3 degil fakat 11 Alman tayya• 
rui düşürülmüştür. 

Berlin 18 [a.a] - 16 Sonteşrin rünü 
Alman topçusu Si 11astopol limanında 
bulunan Sovyet remilerine movı.f-
f akıyetli bir ateş açmıştır, · 

Helsiki 18 [a. a] - Finlandiya 
aiaosı bildiriyor: 

Hanio cephesinde düşman 
topçusunun faaliyeta çok ıiddetlo 
devaaı etmektedir. Fio topçu•u 
karoı ate~ açmı§ vo Jimaoda boJu. 
nan bir düıman gemisini bombar· 
dıman etmiştir. istasyonda ve Tak. 

ton tayyare meydanında yangınlar 
çıktığı görülmüştür. 

Kareli berzahmda iki tarafın 
topçu ve bomba makineleri faali. 
yetı bütiln cephe kesiminde devam 
etmiştır. 

· Baştar '' ikincide 
yapmak için en ehemmiyetsiz bir 
sebep baıen bir tek kelime, ma 
nidıır bir bakış bile kifı gelir, 

Maatteessüf müzmin alkoikler· 
in cemiyet ve aile içinde sarhoş 
lok hali bile görülmeksizin bulun
. doklarına ve yaşadıklarına şahit 
bulunuyoruz. Falı.at bu müzmin al 
kolikler çok tehlikeli insanlardır. 

ispirto ile meşbu ba gibi adam 
larda her zaman mizaç değişikliği 
görülür. Bir kısımları haricen iyi 
görünürler evlerinde ise ailesine 
çolu\t ve çocuğuna bir çok iıken· 
ce İka ederler. Ve bazan da se· 
bebsiz olarak vurup kırarlar, cina· 
yet işlerler. Bu 2'İbiler netice iti· 

' barile cemiyet için bir bela kesi. 
lirler. Halk araıında bunlara « ça· 
mor» adı verilmiştir. 

Şu vaziyet karşısında emniyet 
tt'şkilatında bulunan kuvvetleri· 
miıin, sarhoşu görünce, eter gizle 
ncmiyecelc mertebede ise bo gibi
leri ammenin selameti namına açı· 
lıncava kadar nezarette tutması 
çok muvafıktır, lcnnaatindevim. 

Mevcut tedbirlerin kifayetsiz· 
liği karşında cemiyetin selameti 
namına her batıra relen çareyi 
tecrübe •tmelc: muvafıktır diyenlerde 
vardır. Zaten kanunlarımız sarhoş 
ların işledikleri suçlara ceza ver· 
mektedir. Ve hatta ileni sarhoş. 
Juğu bile tecziye ediyor. işte ben 
kanunun bu maddesinin tatbikine 
tarııftarım. 

Derne ve Bardiya
ya hava hücumu 

Kahire, 18 (a.a.) - Orta şark· 
tııki lngiliz hava kuvvetleri teblij'i: 

15 • 16 Sonhşrin günü bava 
kuvvetlerimiz Derne hava meyda. 
nına hücum etmişlerdir. Yallgınlar 
ve iofilaklar olduğu görülmüştür. 
Bardiyada bombardıman edilen 

bir çok depolı.rda yanırıolar çıkmış· 
tır. Crnup Afrika tayyarelari Gazala 
yn hücum etmişler ve Derne tay· 
yare meydan101 boaıbalamışlardır. 
Tmimi tayyare meydanına da hü· 
cum edilmiştir. Hedeflerin görül 
mesine mani olan havanm fenah. 

iıoa raimen boınba tayyareleri 
Tmimi ve Gazala tayyaro moyda 
nıne pazar gecesi bir akın daha 

y.ap.mışlardır. s,cilyada tayyarele. 
rımız cumartesi günü adaoın cenup 

doğıısundaki hedefleri bombalamıs 
tır. Noto da bir trene bir bomba 
ile tam bir isabet kaydedilmi,tir. 

miştir. Bundan başlıa Karhuruaeki. 
nin cenubuoda düşm !lDın bir topço 
mevzii ve bir motörlü ve 6 nak. 

TOrldye RadyodlfGıyoa poıtalan, 
Türkiye rad7oıu. ADlıara rad70•&1 

7 30 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

7 3'.\ Müzik: Hafif Parçalar Pı • 
7.45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik : Hafıf parçalar 

prorramınıo devamı (pı.) 

8 15 Evin saati. 
8 30/ 
9,45 M~zik proi'ramınm ıron 

kısmı. (Pı.) 

12.3•) Program, ve memleket 
ıaat •varı. 

12,33 Müzik: Şarkı ve türkn. 
ler. 

12.45 Ajans haberleri 

13,00 Müzik: şarkı ve tilrküler 
prorramıoın devamı. 

13,30/ 

14,00 Müzik: karışık program 
(Pı.) 

18 00 Program, ve memleket 
saat ayan. 

18,03 Müzik: Rodyo Dan.a or• 
keatrası. 

18.25 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri). 

18,45 Radyo çocuk kulübü. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
aj•ns haberl"ri. 

19,45 Serbeat 10 dakika. 

19,55 Müzik: Radyo Dans or• 
lcestrası programının ikinci kısmı. 

20 15 Radyo gazeteli. 

20,45 Milzilc: Bir halk tür\tüsi 
öğreniyoruz: Haf tanın tilrküıil -
menteşeli, 

21,00 Ziraat takvimi. 
21 10 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler. 
21,30 Konuşma (Posta kotuıo) 
21,45 Müz k: Riya9eticumbnr 

Bando u (Şef: İhsan Künçer). 
1 . Paul Lincke : Feıtival 

( Marş ) 
2 • H. Klinl': Fil ve ıivrl si· 

nek ( Küçük FJüt ve Fago için 
Solo ) 

3 . Saint - Saens: iskeletle
rin dansı 

4 . Gabriel F aore: Şaylok 
5 • Franz Lehar: Paranini ope• 

retinden Melodiler. 
22 30 Memleket saat ayan ve 

AJans Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvili.t: 

Kambiyo - Nokot borsası 
(Fiyat). 

22 45 Müzik: Dans mUziii (Pı ) 
22.55} 
23 00 Yarın ki Program, ve ka· 

panıı 

-
liye lı.olu bombalanmış ve mitral· , , ~ 111 JI V İ MUI 
yöz ateşioe tntulmuştur. Düşaıanın ..c::'ll. ,~ :.::J 
3 av tayyaresi düşürülmüştür. 

19 lkinciteşrin 1941 
Bu -
~ece Nöbetci eczane 1 ÇARŞAMBA 

\'JLı !'41 • A Y:Il Gün "22 Kuım 12 

tık. Ali Nasibi - R•mi U.S7 lktnctteırha 6 

Fin topçusu ile bomba maki
neleri düşman tesisatına ve muka· 
vemet yuvalarına tam isabetler 
kaydetmişlerdir. D e n iz d e Fın 
cenup kısmında geceleyin bir çok 
infiliıı.lar olduğu görülmüştür. Ha
va kuvvetlerimiz Murmansk demir
yolurıu b:ımbalamağa devam et· ( Ak,am'dan) ( y w ı.ı c ; 1!,60 . Şevval 29 
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~ Ark Royal Nasıl Battı 1 
•========~~======~================= 
1. nailizlerin en büyük ve en yeni tayyar.e re· mağa vakit bulmadan •es devıım tt' C •• 

6 il terketmeye hazırlanın.> e ı: « emıyı 
mılerinden birinin, Ark Royal'ın tor.pı ene· 

_ h . k d az Sıze aşa• Güver. ten_in_. açık lus~ına aert"ı'-, Fa,_at , r~k batırıldıiını şup esız o u on · _ _ & "' ıı; " 

iıdaki ıatırlar bu geminın nasıl battığını anla· fazla meyıl yuıuoden, motorlü tekneleri denize 
indirmenin imkansız oldoionu ıördük. Güver· 

tacaktır. d A k R b b h . l 
Bir lnl'iliz muhribi, sonuna ka ar r 0 • teye irkaç yüz a rıye i dolmuıtu. Kiminin 

yal'ın yanında kalmıştır. Ark Royal ıuvarlıi Ustünde reti~i ruzel bir esvap vardı. Kimisi 
· i k ı ~ l ıııı" ve tabii. Y t U kt h 'b' remın o artarı amıyacagını an a .. arı soyunmuş u. ı:a an mu rı ın bize yak-

ıiye emrini vermiştir. ll(i ıaat sonra Ark Ro. laıtıiını rördük. Bir ıubay, efrada, dörder, dör-
yal, mezarına dalmııtır. Ark Royal'ın ~ahrıbe der dizilmeleri emrini verdi ve torpillenen re-
sıiınan sobaylarındar:ı biri, hadiıeyi şoyle an· minin her an yana devrilip batma ı ihtimali bu· 
latmaktadır. londatuna bildikleri halde, onlar, bu emre 

• derhal itaat ettiler. 

-
1
--.1-. -y-ed-ı'-k-- Ben, çay içıneden ev. 
orpı 1 vel, kamaramda tova-

t Onra let yapmakla meşrut. 
en s · · · ·1 düm ki, torpı , gemi. 

nin orıaaına çarptı. Ant bir ıarsıntı oldu ve 
bir çatırtı işıtıldi. Işıklar ıöndü. Sarsıntı beni 
duvara doğru tırlath ve remi tam bir dakika, 
bir musiki iletinın kirişi gıbi _titredi durdu. 
Torpıllendığımiıi anlamıştım. Bır canlturtaran 
kemeri yakalayıp koridor boyunca koştum. Ko. 
ridorda zayıf bir ışık vardı. Merdivenlerden 

fist güvertelere dotru subayların ve neferlerin 
çıklıgını gördüm. 

Babrıyo neferlerimizin tehlike anındaki soğuk· 
kanlılıklarını çok defa işitmiştim. Filhakika bun• 
lar, sanoe.i Ceb llüttarıkta karaya çıkıyorlarmış 
gibi snkındıler. Bu arada Ark Royal, ıskele tn· 
rııfına doğru korku verecek şekitde yatıyordu. 

• • Sonra, yukarıdan bir 
'' G e m i v ı 1 optrlörlln 11 ıi reldl. 

terkedin ! ,, Herke1 sancak tarafı· 
, ________ ! na diyordu. Kımılda• 

• 
1 ip canbazhgı 

' 

Biraz sonra mub,ip , 
Ark Roynl'in yanıbaşı· 

na geldı. Bıze hıslat attılar. Snbay, ilk sırada
ki neferlerin gemiden çıkmalnrı emrini verdi. 
Bahriyeliler, halata tutunarak muhribin baş ta. 
rafına inaıeğ'e başladılar. Henüz güvertede bu. 
lananl r ellerini 5allıyorlar, emnıyet nltıoa ri· 
renlerle şakalaşıyorlardı. Geminin ön tarafına 
doğru, deniz e, kauçuk flikalara binmiş efrad 

rördüm. Yüzenler de vardı. Gemiden atılan 
flikalar bunları birer birer topluyordu. Bir sa
ate yakın, balata tutunarak inış devam etti. 
sonra keslc.ın bir ıslık işıttik. 

Yukıırıda bavalanmıı gilvertesinde, silvari 
aşağı doğru ejilcrelc, muhripteki efrada gemi
den inecek daha başka arkadaşlar için yer 
ayırmaları emrini verdiğini gördilk. Ark Royal, 
bir parça mllvaıene balaıu~ i bi idi. 

SQvarl. birkaç yilksek rOtbell ıubay ve 
atUı8ndisler, kala~alak •ir mtlfrec• ile lteraber 
,.mtd• ılaılır. 

.-----· Yükseklerden QÖ· Zaruret inaanlan yeni 
yeni ıeyler aramaya 

rUnmiyen ışık aevkeder. Tayyare kor· 

~-~-------· kasiyle receleri zifiri 
karanlığa göcnülen Avrupa tehirleri halkı, ba• 
na karıı muhtelif çarelere bışvnruyorlar. Fa
kat Hollıında iıtihkim yilzbaıılarından Bak.er• 
in keşf ettiii yeni bir ziya, hepsinden üatOn• 
dür. Hollandalı yüıbatı rece karanlıklara için 
üç ay evvel bir ı§ık keıfetmiıtir. Bu 11ık yük· 
teklerden rörünmemekte ve ancak kendi etrafın• 
daki sahayı aydınlatmaktadır. Yeni ıtık evin ~ 
çiode kullanıldıiı zaman pencerelerde siyııh per 
deler bolunmaaa bile harice katiyen tızmamak
tadır. Yeni ışıkla aydınlatılan iıkeleler otocno• 
biUer ve caddeler katiyen yukarıdan r&rnnme· 
mektedirler. 

• .----------------
Sakalh bir vi
layet ahalisi 

Hindistanda N a ha n 
vilayeti valisi, bütdn 
erkeklerin sakal bırak· 
masını emretaıiştir. ilk 

baııc.ışta garip görülen bu emrin sebebi, bo vi• 
liyet datıilinde berber dükkanlarının lüzuman• 
dan fazla çoialmasıdır. • _ • 

Bnndan iki sene ev11el bu vılayette 31Jih 
taşımak kati surette yasak edılmiş, fakat bu 
yasaktan iki ay sonra berber dükkinla~ı~ıo on 
misli arttığı görülu üştür. Naban eyaletıoın bil• 
tün ahalisi ustura taşıyabflaıek için b:rber. 0 !• 
muşlardı. Herkes, müıteriyi traı etmefe rıttı· 
ii babanesil• Qzeriod• birer uıtora taı~oUda. 
Bunan Oı:erfn• vali, berberlerle astara il aD• 
malarını 111enetm•k itia erkeldetlia takal bıt1k4 
••larıDı emretmfıtlt. 

... ~--
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Adana Mlntakasl ık - ! .......... ~········~· .. ····~···~ .. ·~··~······ ..... ·ı 1 Daıma En Buyllk Serıal Fılmlerı Gosteren 

tisatMüdürlüQünden: ı Tan Sineması 1 
lskenderonda Kilise so- 1 · Bu Akşam f 
k~k 6 n~marada Maden- : Yine E!i ~örQlmemiş 3~ ~ISlmlık serial Film takdim ediyor i 
cı Necati Tansel - : Kohmbıa fılm Şırlcetınm 1941 ııenesi için bazırladıiı 

Ceyhan kazasına bağlı : ı- Erı Büyük Fılmi 1 
• 1 • 

Nacarlı köyünde taharrisini : : 

istediğiniz Manganez madeni .! Kara Çay 1 ak :, 
nin keşfinin yapdarılması hak· 

•• 1 kındaki tebliğatm eski ika· • R • 
metgahınızda bulunamadığı· : Haş .,ıdo = ('iaytekıoJ bUS ı ER l,,REBBE. 1 

• H"'yecan macera ıer;rüı:~ştle dolu 36 ltısımı Tekmili Birden • 
nııdan tebliğ edilememiş ve • l • : D KKA T ı Sınema Sctat Tam - 8 - de Ba1lar e 
yeni ikametgabmızın da meç- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
bul olmasından mezkür ma- ---------.... -----------
denin kt"şfinin icrası için mü· A e o ı 
racaat etmeniz lüzumu tebliğ fj ~·~~ll SINlEtJl!\l)j\ 

Zengin karyola ve möbilye dairemizi ·ziyaret ediniz. makamına kaim olmak üzere Mnfina 
ilin olunur. 1411 BU AKŞAM 2,30 -

Su1Jare 
8,30 

iki müstesna film birden TAHSİN SAtUI IOSNA Halkevi Reis -
liğinden: Abidin 

Tel.: 274 

Paşa Caddesinde 
Telg: TABO ADANA P. K. 74 1·12 94 l Tarihinden itiba

ren H·alkevinde bir Dokuma 
lcursu açılarak yeni doku 
ma tezgihı ile halka el do 
kumacılığı ö~retilecektir. 

1 Belediye ilanları 
iLAN 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye müstahtemini için yaptırılacak 19 takım 

kışlık elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kuma~ ve dikiş olduğu halde beher takımın mu· 

bam men bedeli 26 lira olup muvakkat temin 1 tı 37 liradır. 
2 - İhalesi İkinci teşrinin 21 incı Cuma 2ünü saat onbeı 

de belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekliler ayni gün ve saatta yatırmış oldukları te· 

minat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şaret· 
namesile kumaş nümunesini görmek istiycnler her giln be· 
lediye muhasebesine müracaatları ilin olunur. 

1383 6 - 9 - 14 • 19 

iLAN 
Belediye Riyasetinden = 

Belediye parklar müstahdemine ait (16) takım kışlık el· 
bisenin yaptırılması işi eksiltmiye konmuştur. 

A) Muhammen bedeli ( beher takım (25) liradan ) 400 
Muvakkat teminata (30) liradır. 

B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. isti
yenler oradan parasız alabilırler. 

C) Eksiltme 25 - 11 • 941 Salı günü saat ( \5) de Bele· 
diye encümenınde açı~ olarak yapılacakdır. 

isteklilerin t e m ı n a t makbuzlariyle birlikte göste
rilen gün ve saat e Belediye encümeninde hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

1392 7 • 11 • 15 - 19 

iLAN. 
Belediye Riyasetinden : 
ı _ Belediyenin temizlik işleri müstahdemin ve amelesi 

için yaptırılacak 90 takım kışlık ell:.isc açık ekııltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kumaı ve dikiş müteahhide ait olmak üzere mu-
hammen bedeli 1740 lira olup. muvakkat teminatı 130 lira 

50 kuruştur. 
3 - ihalesi ikinci teşrinin 25 inci salı günü 11at 15 de 

belediye dairesinde belediy~ encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin aynı glln ve aaatta yatırmış oldukları teminat 

makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve kumaş nümu
nesile oartnameyi görmek iıteyenler her gün belr.diye mu• 
hasebesine gelmeleri ilin olunur. 

1004 9·13-19-22 

;ŞIK ~A.YAN~AR; 
• DIKIMEVI İ 

İsteyenler Halkevine müra· 
caat ederek bu kursa kayd 
olu nabilirler. 

1432 19-20 

lmtlyaıt: Sahibi ı Cavit ORAL 
u. Netriyat MGdGrli : Avukat 

Rlfat Yı\VERO(;Lu 
Baaıld ı iı Yer ı (BUGÜN)Matbaa•ı

Adana 

En Büyük ikramiye 

20,000 Lira 
Yine Uğurlu 

Altınoluk'ta 
Geçen ay Dökmeci MUkremln Çellk döğe· 

rln ••vglll kedisi Mesten·e 
10,000 liragı kazandıran 

~Altınoluk 
Bn ay da 20,000 lirayı Os oaolı bankası altında halıcıda çalışan 

Faraç Dıler ve ortaj'ıoa kazandırdı. 

Ayrıca bu kişede 266922 No: biletle ismini vermek 
istcmiyen bir zat 5000, ve 166871 No: biletle Sarıyakup 23 
No: Ômer ve 363228 No: biletle Kale kapısında kör Ah 
met Dotan ikiıer bin lira kazandılar. 

Altınoluktan bilet alınız. Zengin olursunuz 
Altınoluk Mersin ve Tarsusta şubeler açmışhr. 

Maraş Askeri satın alma 
Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarfla 20000 kilo sabun satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli lıOOO lira oıuvakkat teminatı 900 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 26 • 11 • 941 çarşamba günü 
saat 16 dadır. 

3 - isteklilerin teklif mektupları ihale aaatından liakal 
bir aaat evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4 - Şerait ve evsafı hergün lstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satın alma komisyonlarında Adana, Antep, Ma· 
raş ıatın alma komisyonlarında görülebilir. 

1403 11-15·19·23 ,,.. .................. .,... ... .,,..,, .,...,, . .,... ...... ......,, ...... .,... ... ... 
l Al~r~J !!~:~ası 

iki film birden· 
-1-

Ôlmeyea Melodilere Yeniden Hayat Veren Sanatın Altın 
Seılnden Zaf•r Takınan 

Bıııilniln KAAIZOSU Glno LuAu'nun garattılı 
)ı()O.. ... »».,'X'ı(();~ .. :))P:;ıo_ O( ................ .. 

! SIVGlllNIN SESi 1 
···················••Jı"jo; ~ ~ Dt'.)O O(.l!-')ı:):)+:+J!'Jo.~:X:+: 

Kalpleri müzikle mest eden bir sanat abidesi 
Gönülleri aıka bağlayan bir hayat romanı 

Senenin en zengin bir musuki KONSERiDiR 

-2-

ı ıııı ııııı ıt ııı ıı ııııııı::I 

• Atelycsini YENi OTEL KARŞJSINDAKI BiRiNCi y l t ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59/61 No.LU t 
u Arşın Malalan H 
H:::::::ı Türkçe Sözlil ve Sarkılı ::::::::::ii .... ~ ...... ~ .......................... .. 

Pek Yakında Pek YGkında 

! 
EVE NAKLETMiŞTiR • Sarın mU9terllerlne • 
blldlrlr. 1418 1-8 T 
~~~·· . 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 

==I DOKTORUN AŞKI =1 == 

1 
( CEBELJTTARIK ) filminin unutulmaz büv6k u"atlrlrı 

ERIG .V. STROHEIN ve ANDRE BUGUET'in 
yarattıkları 

Heyecan, ve ihtiras hislerini canlı bir 
a-österen muazzam bir f ılm 

~JllR İIN A--ı 
···~···········..,,..,,,...,,. ..... 

2 

surette 

Umumi arzu ve istek üzıorine GLAUDETTE 
KOLBERT HENRY FONDA'nın ibdagkerdeıi 

: )1( :ıt:• 
~ r:-..--.»~X+lt'\ı.3t'.)o?ır)ıt)()":E ee.~e+Jı;r.~C..')»~J'>..'1t ?v :;...e+~ ~ 

• .,·s VAH$1 KO$U ~ ,,,a 
•ıa'..)!-.... r+>O.>~ ••}Qio:-v v~~v·~ ....... .,....,,.._..-JJ().'}t:.J> •• ). >l'.,,r+:,'"~+jıf'J() . 

--
.,..,._.. 

~"'.)I\ ·· 
·· · ~ •• 

Bugün gündüz matinada 

Vahşi koşu 
-~----

--
•• )1 .... .. ••)!()( -,>> 

Pek q,,krnJa 

~: Malağalı kadın I• 
Seyhan Suhulet Nakliye 

Şirketinden : 
Şirketimiz idare heyetinin daveti üzerinde ıerikler umu· 

mi heyeti 15·11-941 cumartesi günü saat 15 de şirket idare 
merkezinde içtima ederek aşağıdaki kararı vermiştir. 

Seyhan suhulet nakliye ıirketi meoafiine ve mukavele 
abklm~na muhalefetleri tekerrür cttiğı halde yepıJan müte• 
a~~ıt ıbtarata karşı muhalefetlerinde israr etmekte oldukları 
gıbı ıon defa olarak bu içtima için yapılan davete de ic 
betten imtina etmiş . ~l.an ~irket azasından Mustafa atııga: 
ve Mehmet Tunr.;.demır ın şıaket mukavelenamemizin 12 nci 
maddesi mucibince şirketten ihraçlariyle haklarında 0 mad· 
de ve buna müteallik umumi hükümler dairesinde muamele 
yapılmasına ve kararan N.>terce tasdik edılecek Mustafa 
Attlgan ile Memet Tunçdemir e tebliğ edile ek mıuaddak 
ilmuhaberlerinin şirketimize verilmesi, suretiaia gazete ile 
ilanına karar verilerek Umumi heyet azaları tarafından im-
za ve tasdik kılındı. 15·11·941 

Mehmet Pişm~ Kadir Tankınç 
İbrahim İmre Gani Baylan 
Abidin Cankat Ahmet O ımex 
Abidin Atasözü Mustafa Eraydın 

Mustafa Okat 
Yusuf Var 
Selim Akuçkun 

1434 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K I! ' I D E L 1! Rı 

Z ŞrılJaı, 4Magu,3Afrutoı,211dneiteırin ta.rilılerbule ..,,.ı,,, 

------19421KRAMIYELERl-------
1 Adet 2000 Lirahk 
3 " • 1000 " 2 ,, 750 ,. 

2000. 
3000. 
1500. 

Lira 

" 3 " 500 " - 1500 ,, 
1 o " 250 " - 2500. .. 
~g " 100 " = 4000. 

" 50 " - 2500. " 
200 " 25 ,, ·- 5000. :: 
200 ,, 10 " 2000. " 

TUrklye it Bankaeın• p•ra rat1rmakla r•I· 
ntz para blrlktlrmlt ve faiz •lmıt olmaz, •ynı 
2am•nd• t•lllnlzl de denemle olur•unuz. 377 

Beden Terbiyesi Sey
han Bölgesi T e n i s 
Ajanlığından : 

22 ve 23/ U/941 cumar• 
tııi Yt puar ıaal•i •A4ı· 

na Halkevi teniı Turnuvası:o 

yapılacaktır. Tenisçilerin 20 • 
·11·941 perşembe günü ak· 
şamına kadar Beden terbiye-

ıi büroıuna mllracaat ederek 
kayıtlarını yapbrmıları rica 
olunur. 14JJ 

I 


