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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi ,GÜNDELiK GAZETE 

r 
Edremit 31 a.a. - Edremit 

sahilinden başlayarak palamut· 
lukta nihayet bulan 30 kilamet 
ıelik Ilıca - Palamutiuk hattı 
işletmeye açılmıştır. 

Milli ŞEFiMiZ BU GUN SENELiK 
NUTUKLARINI iRAT BUYURACAKLAR 

Universite'de 
9000 genç okuyor 

İstanbul Üniversitesi dün sabah mera
simle açıldı; Rektör bir nutuk verdi 

Büyük Millet Meclisi 6ncı intihap devresinin °·::.:~"·· 
üçüncü içtima yılına bugün başlıyor ._~:~_:~~;n_r~:. 

lstanbul 31 [a. a.} - o .. iversite bu oabah ıaat 9 da merasimle 
açılmıştır. Rektör Cemil Biloel. Üniversitenin geçen ders yıl ona ait ça 
1 şmalarını ve durumun bu çalışmalara yaptııi'ı maddi, minevi tesirleri 
anlatmış, bu aene 719 kişinin mezun bulunduğunu, tedris heyetinden 
85 kişinin askere alındığını, bu .sene vüzde elli fazla çalışmayı parola 
olarak kabul ettiklerini söylemiş, 9000 gençten disiplinli olmalarını 

ıstemİ$ ve milli iımetio, milli lcudretin, milli dPbinın öz Örnej'i olan 
M.lli Ş • f'e en derin ıaygılarla sÖ•Ü •Ü bitirmiştir. • 

Bund•n sonra ille der•i H • lide Edil> Adnan v•rmistir . ..... , ............................................. ... 

1 

Büyük Millet Meclisinin altıncı İntihap dev
resinin uçuncü içtima senesine bugün saat 
15 te başlanacaktır. Bu münasebetle Cüm
hurreisimiz Milli Şef İnönü, yıllık nutuklarını 
irad buyuracaklar, dahili ve harici siyaseti-

Japon 
Başvekili 

"Bütün mania· 
ları yıkmak için 
blrletelim !" diyor 

Japonlar Hol
landa Hindis
tanını terke 
hazırlanıyor 

mizi izah edeceklerdir. 
Günlerdenberi gerek memleket icinde ge-

r ' rek memleket dışında merakla beklenmekte 
olan MilJi . Şefimizin. bu nutuklarına büyük 
bir t.hemmıyet atfedilmektedir. 

Ceza kanununda yapılacak değişiklikler 

SüRGüN 
CEZASI 

Siyasi maksatlarla işlenen cürümler;n failini bir 
" "'Ya birk"ç vilaqet r1e kaza hududunun içine gir 
mekten menedılecek. 

Siyasi Mücrimlerin 
iadesine aid mem -
nuiyet kaldırılıyor 

Tokyo 31 ( a. a.) - Başve 

kil ıreneral Tojo, milli hizmet· 
ler birlijfoe mensup 300 izaya 
hitaben bir ~utuk söyliyerek, 
Japonyaoıo, tarihinde benzeri 
ırorülmedik bir buhranı yeomeıi 
için azami ırayret sarfedilmesi· 
ni istemiştir. 

Bir Rus ş~hrinin mu ha re btd erdt'I n sonraki hali 

Ankara 31 (Hu•usi muhabirimizden) Adliıe Vekileti, Ctza kanonu· 
nnn tadilatı Ü•erindeki çalışmalarına devam etm•ktedir. Bu ırüoe kadar 
ceza kanununun umumi hükilmleri göıden SfPÇirilerek yeni es1tılara bei· 
lanmı~tır. Tevsi ve ikmal ediltn hükümler 124 maddeden 183 e çıkrrıl· 
mıştır. Yeni layihada. siyasi mücrimlerin hakkındaki hüküm tadıl edil
mekte ve bunların ialesine aid memDuİvet kaldırılmış bu luomal tadır. 
Muahedelerde sarahat bulunduğu takdırde mücrim olan Türk vatandaş· 
ların dahi iadeıine cevaz verilecektir. 

Dığer taraftan halı! ve aiır· -------.... ,,.,,....,..,....,~ 

para cezalarında hakimin kabul Milli Şef' e gelen 

Başvekil bundan sonra 
« Asyanın verimlendirilmesi » 
federasyonuna bir meHj gön
dermiş ve bu mesajında şunları 

söylemiştir : 
« - Dünyanın karışık bir 

durumda bulunmasına rajmen 
biz Japonlar bütün maniaları 
yıkmak için demirden bir irade 
ile birleşmeliyiz. » 

lngiliz tabaası Şanghay
dan ayrılıyor 

Şangbay 31 ( a. a) - Vazi. 
yette görülen Jon inkişaflar 
üzerine, Britanya makamları, bu· 
rada esaslı işi olmiyanların ve 

bilhassa kadın ve çocukların 
hareket etmeleri için bugün ye· 
ni tebliğat yapmıştır. 

Batavya 31 ( a. a.) - 1000 
kadar Japon kadın ve çocuğu 
nun Hollanda Hiodistaoından 

ayrılmaları beklenilmektedir. 

AMERiKA 
Almanya ile diplo-

matik münasebet
lerini kesmiyecek 

Vaşinırton 31 a.a. - Ruzvelt 
ırazetecilerle yaptoğı görüşmede, 
Almanya ile diplomatik milnase 
betleri kesmek için h•ç bir imkio 
ırörmediği ve Reyolt Ceyms dest 
•?yerinin kaylu ve Alman gemile· 
".~e lcarşl son zamanlarda yapılan 
dıırer. hücumlar karşısında Ameri · 
kon sıvasetinde hiç bir değişıklik 
olmayacağı fıkrinde buluodugunu 
ıöyle'1liştir. 

V aşiogtoo 31 a.a. - Ruzvelt, 
orduya verdiği bir emirde işçileri 
tarafından çıkarılan bazı kargaşak 
hk.lar yüzünden İstibıalata müessir 
olan Berdi f" brikaaıoı istemiş ve 
tunları ıöylemiştirı 

" memleketimi& teblikedıtdlr. 

Berlin 31 ( a. a. ) - Alman Alman tebliğine göre 
ve Romen kıtaları tarafından şid · 
detle takip edilen düşman Kırım· 
da firar halindedir. Hıı suretle 
uzun ıüreo şiddetli yarma muhare 
beleri muvaffakiyetle neticelenmİf· 
tir. Bu muvaflakiyet ıreneral Fon 
Manştau'n piyade tümeni ve onun 
la işbirliği yapan kor ıreneral Fıuk 
bay · kumandasındaki hava fılosu· 
nun yarım adaya gıden boğazları 
zorlamaları suretile kazanılmıştır. 
Dooetz havzasında da Alman ve 
müttefik kıtaları, yenilmiş düşman 
kuvvetlerinin takibine devam et· 
mektedir. 

Leoioırrad da Alman çenbe· 
rini kırmalc içio düşmanın yapmı~ 

olduğu bir çok , teşebbüsler püs
kürtülmüştür. 

Ağır topçu bataryalarımız Le 
ningrad şehrinin ·askeri ehemmi
yette olan "bedellerini bombardı· 
man etmişlerdir. 

Şark cephesinin diğer kesim· 
!erinde askeri hareketler devam 

etmektedir, 
Karadeniz çevresinde Alman 

savaş tayyare teşekkülleri mühim 

1. n tesisatını bombalamış ve 
ıma h . d 

cemao on üç bin ton acmın e 

5 şilep batırmıştır. 
Alman denizaltıları cem'an 

27 bin ton hacminde 16 Britao~a 
ticaret gemisi 1 destroyer ve bır 
devriye gemisi batırmıştır. • . 

Bir Britanya top çekerı torpıl 
isabetile ağır h .. ara uğramıştır. 

Merkezde Sor1get 
mukar1emeti 

Kuibişef 31 ( a. a.) - Merkez 
Sovyet mukavemeti son hafta 
içinde gittikce muanoidane bir şe 
kilde devam etmişoe Je Sovyet 
müdafaa mevzileri hali tehdit altın. 
da bulunmaktadır. Almanlar ham· 
lelerini yapmak için külliyetli as 
ker kullanıyorlar. Ve zayiatı besa· 
ba almadan ileri hareketlerinin 
ıüratioi idame etmeje ırayret 

ediyorlar. 

Ruslar_ 
Kırım'da 
firar 

halinde ................ , .. 

-

Orel ve Tulada 
Alman taarruzu 

şiddetleniyor 
Merkezde Sovyet 
mUdafaa mevzileri 
halA tehdit altında 
Rostof'a karşı ve Donetz hav• 

zasında Stalinodan Dooetz nehri 
istikametine yapılan Alman hücu· 
munun başlıca hamleleri cepheden 
yapılmaktadır. • 

Taganro'nun ötesinde bir köy 
üst üste üç defa bir elden bir ele 
geçmiş ve nihayet Ruslarda kal· 

mıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri bu 
kesimde mühim rol oynamaktadır. 

iki günlük h rekat esnasında 

21 düşman tayyaresi tahrip edil· 
miştir. Bir düşman tayyare mey· 

B. Sükuti Sözen 
şehrimizde 

M•latya fabrikaları umum mü

dürü B. SükOti Sözen ile Malatya 

merkez fabrika1ı müdürü B. Etem 

Miharbi şehrimize ırelmişler ve fab 
rikaya ait işler üzerinde tetkiklere 

başlamışlardır. 

Bu tetkiltler neticesinde, fab 

rikasının ihtiyaçları tesbit edile 

• çektir. 

danı da ciddi ıurette h 
ettiği miktar ıuçluuun iktisadi va· asara nğ

ratılmıştır. 

Atalantikte uzun mesafeli Al. 
man tayyareleri Kadiz'in şimalinde 
2000 tonluk bir ticaret gemioi 
batırm•şlardır. Diğer bir şilep te 
bombalarla hasara uğramıştır. 

ziyeti dolayısile teıirden uzak bu t e b r ı" k 1 e r 
lunduğu taktirde bikim l>u para 
cezasının yukarı haddini üç misli 

Deniz üzerinde ıiliıblı keşif 
faaliyetinde bulunan tayyarel~r dün 
g_ece büyük Britaoyaoın doğu ve 
şımal doğu sahilindeki limanları 
bombalamıştır. 

Düşman Alman araz' • • • 
ısı uzerın· 

de uçmamıştır. 

Ruslar bir köprü b 
~ aşına 

hucum ettiler 
Berlin, 31 (a.a,) _ D N B . 

ak"k "••Din ~ erı aynaklardan öğrendiğine 
ırd~re, ~ephenio şimalinde Sovyetler 

un bır kop • b ru aşına saldırm1şlar 

v~ kanlı zayiatla püskürtülmüşler
dır. Bu muharebelerde Sovyetler 
60 ıubay ve 600 er ölü bırakmış 
lardır. 

Orel ve Tula'da kanlı 
muharebeler 

Moskova, 31 {a. a) _ Pravda 
gazeteıioin muhabirine ıröre, Mos· 

kova çephesioİI! cenup çevresinde 

Orel ve Talaya karşı yapılan Al. 
man tnarrnzu şiddetlenmehedir. 
Almanlar bazı yerlerde Rus kov. 
vetlerini geriletmişlerdir Kanlı mu 
harebeler olmakta ve düşman bü
tün tank ve tayyarelerini kullan
maktadır. 

GUre,cllerlmlz bu ak

••m lstanbula gldlıor 
Bu ayın yedisinde lıtanbulda 

Türkiye ırü .. ş birincililderi yapıla· 

ne çıkarabilecektir. 

. Yeni projede, emniyet tedbir
lerı de tevsi edılmektedir. Bu su· 
setle akli mağlulıyetıne duçar olan 
uyuşturucu madde kulJanao, yaşı 
küçük olan kimseler doğrudan 
dotruya ıahverilmiyecek, bu gi 
biler tedavi muesseselerine, dev. 
let idare ve murakabesındeki il· 

lab ve terbiye müesseselerine ko 
nulacaktır. 

Devletin şahsiyeti veammenin 
nizamı aleyhinde veya siyasi mak· 
sallarla işlenen cürümlerin failleri 
hakim tarafından bir veya bir kaç 
vilayet veya kaza hududunun içı· 
ne ırirmekten menedilebilecektir. 

Bu euretle yeni bir emniyet 
tedbiri mahiyetinde bir sürgün or· 
taya çıkmı~ olcaktır. 

Halen mevcut olan hükümlere 
ıröre, suçların içtimaında bir ıuç 
tan dolayı tam ceza şerilmekte 
diğerlerinden muayyen nisbetle; 
altında bu esas cezaya ilive yapıl· 
malt tadır. 
• Y eoi !adille her suç için ve
rılecek cezalar cemedilerek çek· 
tirilecektir. 
• Bundan başka diğer bir deii· 

şıklik ile hakim cezanın asgarı ve 
izami haddi arasmdaki mıkdarı 
tayin ederken suçlunun vehamet 
derecesine ve ıuç işlemek istida· 
dına bakarak büküm verecektir. 
Suçun vebamet derecesini ıuçlunno 
ahlaki redaeti derecuioi tayin e. 
d •cek ahal yeni liyiba ile topla 
bir halde teıbit edilmektedir. 

Tadı:e tabi tutulan maddeler· 
ağır hapsın hapis ile olan karısık 
vaıivetı ni bertaraf etmek bakımın 
dan cürümler için verilecek ceıa 
ların ıınılları değiştirilmektedir. 

Hitler, kur,una dlzllecek 
rehlneleri affetti 

cak, Seyhan bölıreıi de buna işti Paris 31 ( a. a. ) - Fransa-
rak edecektir. lkiıi Mersinden ol dairi Alman işgal lcuvvetleri kn 

b mandanı nııoşrettıği bir beyanname-mak üzere eş fÜreşcimiz, bölğ-e. 
de. Fübrerin Nant ve Bordo ıui· 

nio ırüreş •j•oı idaresinde bu ak· kastlarmdan d ılayı kurşuna di•il · 
şam l•tanbula hareket edecektir. m•leri emredıl•o rehineleri affet 

Genç ve tecrübeı.iz olmakla tiiini birdirmi.ş ve bu ribi fena 
beraber rüreşcilerimizin iyi neti- hareketlerin tekerrllr etm~meıi te 

Ankara 31 a,a, - Jngilte•e Kı· 
ralı Msjeate Altıncı Jo•j Arj ıntin 
cu ınhu,.reisi K•stilo, Lehi ttan cum· 
burreisi R•kkiyoviç, Şııi cuonhorre· 
isi Romen bükümet reiti M.raşel 
Antene.ko, Yemen imamı Yahya 
Cumhuriyetin onsekizioci yıloönü· 
mü mün•sebetiyle cumhurreisi lnö· 
o üye telgraflar tebrik ve iyi dilek· 
!erini b ıldirmişler, Milli Şef bil 
mukabele telırralla teşekkürde bu· 
lunmuşlardır. 

Parti mUstakll grup id•· 
re heyeti •zllıkları 

Ankara 31 (a.a) - Cumburi• 
yet Halk Partisi müstakil grupu 
reisi vekiliğinden bildirilmiştir: 

Cumhuriyet Halk Partisi mil•· 
takil grupu Umumi Heyeti 31.10,-
941 Cuma ırünü Reis vekili latan· 
bul mebusa Ali Rana Tarhanın 

Reisliji altında toplanmış ve bu 
içtima senesi için mistakil ırroPu 
idare Heyeti ualığına Konya m• · 
busu Ali Rıza Tilrer, Muğla ııı•· 
busu Hüseyin Kitapçı ve Rize ıııe• 

buıu Fuat Sirmen'i ıeçmiştir. 

Şehir Meclisi 
bugün toplanıyor 

Şehir Meclııi burün aaat oo• 

K E •· "ılir" ;od• da, B. ııım oer ıo reı 

toplanacaktır. 

S . b 'lk toplantı11oda 
enenıo u ı 

. . b" 1 k esai raoora rıyısetın ır aeoe ı m . 
• k"b Beledıye okunacak mute• 1 en 

' • . t .h b yopıla· Daimi encüme.nı ıo ı a ı 

cakhr. 
lıccllerlmlz A nk•radan 

döndüler 
. b 1 ,eitr .. -

Cumhurıyet aY'amı • . 
mine iştirak için Ankaray~ ~ıt· 

. .1 · · d"o donmuş· mi.ş olan ızcı erımız u 

ferdir. 't 
izcilerimiz Ankaradalci l'"i1 

reominde takdir edilmio n Y"' 

celer alacaiı umıılmaktadır. meoniaiod• bolııom111tıır. yer alkıılanmııtır. 
• - •• .,. .. •otel'ft!I &fr .. 

-~-------..:Jt ( Dev•mı u~uncUde ) ........... .-==---------......ı..--~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Satılık hümma 
ve zatürree mikrobu 

17 inci asırda zehlrleme 
ealgını 

-

CIFTCI MALLARININ i LK 1-LMAN_ 
KORUNMASI FAALiYETi _hede/ı ~ Volga 1 

Ufacık şişeler içinde 
zatürree, yahut torbalarda 

b .. gin hümması " ibadul· 

lah ,, satılıyordu. Verem· 
lilerin kemiklerinden, ko· 
teradan ölenlerin barsak 
muhtevigalından türlü tür 
lii hültisalar çıkarılıyor, 

büyük ekseriyeti kibar ta· 
bakaya mensup zengin ka 
dın müşterilere, ağırlığın 
ca altın değerle satılıyordu 

Bunu hediye olarak alıp par· 
mağına takan gafil, etine batan 
sivri bir ucdao, zebirin tamamen 
kanına karıştığını kat'iyyen hisset· 
mezdi. Bu zehirli yüzük taşlarının 
foyası, daima, işişten geçtikten son 
ra meydana çıkar, batta bazao biç 
çıkmazdı. Kapının kilidine sokulur 
sokulmaz, elle tutuldniu yerden 
zehirli, sivri uçlar fırlayan anahtar 
lar, zehirli yüzüklerin bir başka 
türlüsüydü. Sevdiği bir kadından, 

yatak odaoının anahtarını almak 
saadetine nail olan Prens Savelli, 
bu anahtarın zehirine kurban git
mişti, Bütün bunların bartl::iode, 
reçellere, pastalara, çorbalara: ek· 
meğ'e, baharata, tuza, salçalara. 
etlere, ilaçlara, batta ıtriyata, ve 
batta lavmanlara zehir karıştırıh z ehircilik, daha doğrusu zehir· yordu. iş o hale gelmişti ki herkes 

leyicilik, on yedinci asırda herkesten şüphe ediyor, en sami-
garp memleketlerinde son derece mi dostun elınden, en berrak bir 
karlı bir ticaret halini almıştı.Ger- bardak ıu içmeğe, hiç kimse ce-
çi, kocalarına zehir içir~o kadın· saret edemiyordu. 

lar, karılarından kurtulmak için M•şhur Fransız cerrahı Amb· 
zebire müracaat eden kocalar, roise Pare, dini içtihatla· 
mirasa konmak için birbirinin vü- rından dolayı kendisine düşman 
cndüoü. dünyadan kaldıran hısım olan bir adamla yemek yediği bir 
akraba, her devirde görülmüştür, sırada, tabağına aldığı lahoadan 
bugün dahi görülmektedir. zehirlenmişti. Zehirlendiğini, boğa. 

Ancık, o dediğimiz devirde zındaki şiddetli yanmadan hisse. 
zehirleme denılen cinayet usulü, dince, bir bardak su alıp gargara 
basit bir otopsi ile derhal meyda yaptı, doğruca eczaneye koştu. Bu 
na çıkarılması mümkün olan geli- hadise, o devirde olagan işlerden· 
şiıüzel bir zebiri kana karıştır- di. Kapandı gitti. 
maktan ibaret bayağı bir katillik Ricbelieu'nün ıarayında sürü· 

BugUn Şehir Meclislnde Bele· 
diye, Ticaret ve Ziraat od ala
rı azAları arasından 5 kitlllk 
bir koruma Meclisi seçilecek 

Çiltci mallarının korunması yolıında, mevcut kanuna istinaden Zi

raat Vekiletioin almakta olduğıı tedbirler cümlesinden olmak 
Üzftre, şehrimiz Ziraat Müdürlüiü yeniden faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. 

Bugün toplanacak olan Şehir meclisinde, Belediye Ticaret ve Zira 
at odaları azaları arasından beş kişilik bir koruma Mecli •i seçilecek tir. 

Bundan başka gine yapılacak seçimle y ~teriner müdürü de dahil 
olduğu halde, ayrıca b~ş kişilik bir mürakabe heyeti teşeklı.ül 
edecektir. 

Bıı iki komityon derhal işe başlıyacak ve çiftçi mallarıuın korun
masına ait kanun bül< ümlcrinin tatbikine girişilecektir. 

Kanonda. çiltci mallarına zarar verenler hakkında 
kümler mevcut oldui"undan bunların derhal teabiti ile 
na başlanacaktır. 

ağır cezai hü
cezalandırılması· 

Şehirde. bir yılda 3804 
esnaf cezalandırıldı 

14586 hasta Beledlyece 
muayene ettirlldi ve bun· 
lardan 8541 ine reçete, 
9765 ine de bedava Uiç 

veri idi 

Bu yıl Belediye, faaliyetleri 1 
deg· ıtdi. On yedinci asırda bu işı lerle kedi vardı. Çünkü, oayılı 

b
, zeki devlet adımlarından olan arasında sıhhi işlere büyük bir yer 

gören katiller, zehirciliği ır sınat 
Ricbelieu, istisnasız bütün insanla ayırmıştır. 

tır. Çocuk muayene ve müşavere 

evinde 1398 basta çocnk tedavi 

olunmuştur. 

haline getirmişlerdi. ra karşı itimatsızlık besler, kendisi Aldığımız malOmata göre, 940 
Ôldürmeii tasarladıkları kim- kadar kuşkulu bir mablQk olan ikinci teşrinden 941 birinci teşrin 

selerio vücudüne sinsi usullerle kedi sayesinde, zehirlenmekten nihayetine kadar ~ehirde mevcut 
soktukları zehir, zatürree tifo ve kurtulurdu. Kedi, velev en itimad muhtelif 1868 esnaf dükkanında, 
saire nev'ınden, insan uzviyetine ettiiı insan tarafından verilmiş ol· 1475 defa mükerrer teftiş ve· kon 
musallat bir hastalık tevlid eder; ıuo, Önüne konulan yiy•ceği, kok trol yapılmıştır. 
zehirlenen biçare, bu şı fuız hasta lamadan, nenin nesi olduğunu anla· Müteaddit ıoçlardan dolayı 

Beledıyece hayvan ha.talıkları 
karşısında alınan letbirler de iyi 
neticeler vermişti•. Ş · bir dahilinde 
hastalıkları önleinek için bir sene 
zarfında 1834 köpek ve 66 kedi 
öldürülmüştür. 

ı . 1 t b'" madın yemez Rıcbelieu'nün kedi 
1 g• ıo pençeainden .. urlu amaz, a 11 4804 f t ' d'I · t' p l' t leri, Başvekılin ç•şoicibışılarıydı. esna eczıye e ı mış ır. o ıs e: 

Stallngrad ve Rostof'· 
un ehemmiyeti ..... ~~~ ~~~~. 

Almanlar Stalingrad ve 
Rostof'u ele geçirdikleri 
takdirde matörlü Rus or
dularının muhtaç bulundu
ğu benzini veren iki mus 
lak kapanmış olacaktır. 

A lman kolları; yıldırım harbi 
telakkisine belki biraz ya• 

vaş fakat devamlı olarak şarka 

doiru ilerliyorlar. Ben daima bu 
kollardan cenuptakioe ehemmiyet 
verdim ve bil.disat da beni daima 
teyid etti. Çünkü kanaatimce bir 
motörü durdurmak için en iyi. ve pra• 
tik çare bu motörün benzin mus. 
luğunu kapamaktadır. 

Rusyanm tamamen motörleı · 
miş bir memleket olduğuna ğöre, 
iç bemlekete gelen iki yol üzrrin
de iki musluğu vardır. Bırisi Kaf
kasya Mo. kova yolıı üzeriadeki 
Roıtof, dığeri Volga nebır yolu 
üzerindeki Stalingrad. Bırinci mus· 

luğu Almanlar belki bu makalenin 
çıktığı zamana kadar yaracak bir 
mesafeye ğelmişlerdır. Diğer mus· 
iuğa varmanın ıse pek güç olaca

ğıoı zannetmiyorum. Çünkü Don 
nehri bu mıtıkada Almanların le· 
hıne olara , şimal dogu istikame 
tınde devam etmekte ve binaaoe .. 
leyh Sovyetlere iyi bir müdafaa va
zıyetini temia etmedikten başka 
bu nthri takiben şimale doğru çı· 

kacalt Almanlar da Stalingrad hi · 
zalarında kenditerini Zoıg"d dD an .. 
calt 50 kılometre mesafede bula· 
caklardır. 

Almanlar Stalingrad'a - -- -
varırlarsa hır ölümle düoyadan ayrılırdı. Onun yiyeceti yemek.ten. evveli. 1981 srıda maddaaioin tahKl· 

Bu menfur sanat, bu sebeple onlara verilirdi. 'Lehiraiz ve zara.r ler\ yapılmtf ve bunlardan mab:ı.ur Çakı ile yaralamış Bu ikinci benzin musluğu da 

bem ·n hemen tehlikeıizdi. Yalnız aız oldukları katiyyen anlaşıldıktan lo görül•u 275 gıda maddeıi imha Tekke Kurbu mahallesinden kapanabildıği, yani Alman• 

zehir ciler, gerek müşterıl erinin da sonra da, Rıchelieu, rahat rahat e<lilerek satıcıları hakkıoda kan uni Abdurrahman oğln Hasan adında lar Stalingrad Önüne vardıkları za. 

l"ma yu-kaek tabakaya mensup kimse karnını doyururdu. Kediler, bil. muamele ifa olunmu•tur. V 1 b d k" S 
J k 1 b 

• biri Mehmet oglu Kadir l ı hanı es man o ganın atısın a ı ovyet 
olmaları, gerek bu ış ı n çok revaç hana hediye o ara getiri en UD• 14586 hasta muayene edı'lmı'• d 1 • k"I ki 

k 1 d d b t K 1 
• ki bir husumet yüzünden çakiyle or u arı ya gerı çe ı ece er veya 

bulmaoı yüzünden, •00 derece ur ar meyanın a a, assa en, ra ve bunlardan 8541 ı"ne reç.te ve · 1 kl d ç·· · d ı. f 1 f d . d · ı . '- yaralamış, zabıtaca yakalanmıştır. esır o aca ar ır. unkü beozın en 
naz hareket etmeöe ve pu aza tara ın an gtn erı en yıyeceıı; ve · h k 1 k b · ı· t" d h • 9765 şine de meccanen iliç veril· yeaı are e a ı ıye ın en ma 
yoruımağa mecburdurlar. Bununla içece&'in tadına bakmaia memur· 13 ya9ında bir hırsız rom kalacaklardır. Bence Alman· 

beraber. OD Yedınci asırda bu i•i dular. miştir. Ayrıca 795 haotanın mem l • y 1 b k 1 ından d • "I Bayram og· lu Sungur adında lar Moskova batısında verdik eri 
b ) kt • a ltlZ "' • ar egı • leket hasthanesine g· önderilmek su aan,at edinenler, u mes • e us kendı kendinden bit~ şüphe eden 13 yaşlarında bir çocuğun Mehmet muazzam meydan muharebelerini 

tad keıilmişlerdi. insanlarla dolu o cemiyetin baleti retiyle tedavileri temin olunmoştnr. de beazin musluauau kakamaya 
K 1 Emin ismiode bir satıcının tablaıın • 

Z··hir, 0 tarıhte, muhtelif şe ruhıyeaini, Fransa ra ı Oııüçüncü 29 yokıol çocoia yardım ya· giden bu cenup kollarının ıol ya-
killerde, fakat daıma, tabii Loo•~'.~in,_ dostlarına hediye gön pılmıı ve 25 lciz Beldiye Oarül dan 80 kasket çaldığı görülmüş ' nında tehlikeli vaziyet alan Timi· 

derdıgı yıyecekler hakkındaki tav- dl' 
bir baatalık tevlid edecek nsuller- siy~yi ne kadar beli&' ıurette göı acezesine kabul olunmuştur. suç üstü yakalanmış ve a ıyeye çenko ( Merkez ) ordusunun bu 

her taraftan Volgaya varmak iste· 
diklerini, Moskovanın ya sukut ve• 
ya muhasara edilmek suretiyle or
tadan kaldırılacağını, Leningradın 

İse zayiatsız ele geçirilmesi ıçın 
mukadder akibetine kadar muhasa
rada devam edilec•ğini göstermnk
tedir. Akla ilk gelen sual şudıır: 

- Volgadan öteye ne olacak? 
Sovyet ordusu buralarda ne yapa
cak ? 

Rusya o kadar büyük ve in 
san kaynaiı o kadar fazladır ki, 
Volgadan Öt•de dahi arazi itıba· 
riyle Almaoyanın bir kaç miali,oü· 
fus itibariyle bir buçuk misli bü 
yüklükte bir devlet kurmak ve o 
nisbctte bir ordu çıkarmak Sovyet• 
ler için ka b ı ldir. 

Y aloız şu var ki, bu devlet 
ve ordu esas sanayi mıotakalarıo. 
dan, petroldan ( hali Ural mınta· 
kasında işletilmekte olan kuyular 
pekaz bir şey vermektedir ) , ge· 
niş mikyasta tanktan, tayyareden 
motörlü vasıtalardan mahrum ola· 
caktır, 

Yollar da azdır. Arazinin büyük 
kısmı st•ptir. Bunların hepsinden 
daha mühım olarak harp t4mamen 
Rus olmıyan bir mıntakaya intikal 
edecektir. Bu şerait altında bulu· 
nan bir orduyu eski Kızılordo ile 
mukayese edemeyiz. Kııvvetli mo· 
törlü ve zırhlı birliklere sahip ol
mıyan ordunun bugünkü manada 
mü ıafaa kuvveti de kalmamış de
mektir. 

Çünkü saldıracak zırhlı kıtala· 
rın Öoenmesi için bunlardan daha 
mühi•o vasıta olamaz. insan itibari
le birkaç misli aded üstünlüğü da· 
bi bu noksanı telifi edeme7. Sov
yetler ise kendi tanklarının büyük 
kısmını kaybetmişlerdir. Yenilerıni 

de büyük sanayi elden çıkmış bu
lunduj'u için, inşa edemezler. 

Bu sebepler dolayısile Alman· 
ların , olgava dayandıktan ıonra, 
bu nehrin ötesine çekilecek Sov· 
yet orduıundan korkuları kalmaz. 
Bu nehri müdafaa a memur ede
cekleri yarım veya azami bir mil· 
yontuk ordu, natamam teçhizatlı 
Sovyet ordıısun u durdurmaya kafi 
gelir. Almanların elinde yeni hare
ketler ve teşebbüder için gene bir 
hayli serbes kuvvet kalır. 

Kafkaslarda bu kış mu-

harebe başlar mı ? 
le verilirdi, demiştik. Vücudü yer terır. Salgın hastalıiı zuhur eden verilmiştir• tehlıkesini ortadan kaldırmak için 
yüzünden kaldırılmaaı matlup lı.ım· Kral, bu yiyeceklerle beraber, ve ıüpbeli görülen 314 ev, otel, Kasket çalıyormut yaptılar. yoksa eğer bu tehlike B 0 kuvvetlerden bir kısmı 

- azar ve mütead •u ~ekild 1 b - h · K fk 1 sey•, oııce, azar • • _ • . e yazı mıı ir de pusula ban ve hamamd,a fenni tatbirat ya· Sabıkalılardan Yusuf, Mahir olmamış olsaydı, cenubun tıkana· şup esız • asyaya ve 0 • 

dıd def.,lar, midenin mubatı_ l~ışa gonderırdi: «Size, Venayın ye· pılmış ve 41498 parça mübtelif oilu Hamidin dükkanından kasket cağı h•nzio musluğu Rus merkez giliz petrol sahalarına ( lran, Irak) 

1101 tahrış edı c ı bır kostik ıçırıhr mişleıindeo gönderiyorum. Yeme· eşya etüvden ieçirilerek temizlen çalarken yakalanmıştır. ordusunu dimdik durdururken de a tevcih edilecektir. Kafkas geçil-
di. den evvel çeşnisioe baktırın. Sıze mi•tir. BI yere serm•g· e kiili idi. )erinde karlı günlerde muharebe 

b. t k b • r yaralama vak'ası Görünüşte z•rarsız ır a ım er yolladı ğım yiyecek için ayni Belediye ebesi tarafından 86 V r I 1 · d t k"I başlar mı ? Youa bir iş için ilk· 
ide bozuklukları bir bırini takıp şekılde hareket edin • " Yabud doğum yapılmış ve fakir oldukları d a h a O ga Ö e erın 8 eş 1 baharı beklemek mi lazımdır? Bu; 

:der, hastanın hali güoden güne «size yavru domuz i•mboou göu. anlaşılan 538 ölü gömülmüştür. Akil oğlu lbrahim adında biri Almanların elindeki taze kuvvetlere 
fenalaşırd• . işte tam bu devırde, deriyorum. Yemeden evvel, birisi, 11481 kişiye çiçek aşm tatbik Ali oğlu Mehmet Aliyi kavga ne edilecek bir Sovyet ordusu ve geri<l•n ikmal imkanlarına bağ 
vüdude, gene mide tarik.ile, verem çeşnisine baksın . Şu veya bu kim olunmuş ve emrazı zllbreviye bas ticeıi çakı ile yaralad . ğından ya lıdır, Maamafib eğer Kara<lenizi 
kanser, tilo, çiçek, gibi hastalık se vasıtuile göndereceiim her ıahanewinde 1354 kadının müker- kalanarak hakkında kanuni mua• tt•r ne hal ise, ıon durum Al- kısmen temizliyebiıir veya Kırımı 
lardan birinin mikrobunu •ıılamak şeyiu, Löylece çeşnisine baktırın » rer gonokok muayenesi yapılmış· mele yapılmıştır. manların kara kış gelmede n ( Devamı üçüncüde) 

itten bile deiildi. -=============;;:;==~====:;;==:;;~==========================================~===~, 
Üç asır evvel yaşıyan hekim il 1 

ler gırtlağna kedi tüyü kaçan ROMAN: 25 
kimseler ö ı ür diyecek kadar cabıl 

KO RSAN ZIRHLI 
oldu~ (arı için, ekserisi, hakikaten 
ilım insanlar olan zehirciler, mey 
danı boş bulmuşlar, Paıtör'ün asır 
)arca sonra keşfettigi kurtarıcı 
usuller" öldürücü şekilde, alabildi· 
ğine tatbı ka başlamıılardı. 

Ufacık şişeler ıçinde zatürrie, 
yahut küçük torbalarda beyin bom 
muı, • c ibadullah " aatılıyordu. 
Vermlilerin kemiklerinden, kolera· 
dan öl• nlerin bauak muhteviyatın· 
dan, türlü türlü huia•ılar çıkarılı· 
yor, büyük ekseriyeti kibar taba· 
kaya mensub zengın kadın m!işte 
rilere, ığırlıiınca altın deierle 
ıatılıyordo. z ehircilerin. ~ıı ~ehirler _iç.in 

tavıiye ettıklerı « ıuretı 11-

timal ~ ler, şeytanin aklına ret 
miyecek şeylerdi. 

Mesela, bir sofra bıçağının. 
bir yüzüne, bıı şekilde hazırlanmış 
zebiri sürmek. Bıı bıçakla kesilen 
yemişin yalnız bir tarafı zehire 
bulanır, ö te taralı , yiyene h•ç bir 
zarar vormiyec ok tarzda, terremız 

kalırdı. 

Başbaşa yemek yiyen iki kişi 
için bu en şaşmaz zehirleme UIU 

lü dive tavsiye ediliyordu. Taıın 
oturduıfıı yuvası zehırle dolu, ha 
ınsl ıorette yap ıtırılmıf yilzfikler 
........... 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

İstediilm nokta kaç gün müddetle uzak· - Peki efendim, !arı için hemen kumsala nzanmağı canla· 
laştıklarıdır. Makul düşünülürse bu müd- J Bak, hen işin töyle olduiunu il· rı pek istemekle beraber, Varkley. ancak 
deti dört veya beş gün olarak tayin et· nıyorum: Tehlike görmedikleri zamanlar on beş dalı.ika kadar istirahati münasip 

miş olmaları lizımgelir. tepenin açık deniıe hakiın tarafında bir gördü. 
Anlıyoraun deıfil ıni ? işaret, mesell bir ateş, bir ayna, yahni - Tepeye tırmanmak için şimdi va· 
- Evet elendim. bepıinden iyiıi bir bayrak bulunduruyor• kit çok geç .• M. demki karaya ç ı kmamıza 
- Bir nokta daha var: Bu dört ve- lar. Ba işaret yolun açık olduğunu haber mini olan bulunmadı, biz de bundan is· 

ya beş gilnlük tehlikeli müddet zarfında veriyor. Vapurlar mazo"t boşaltma&'a veya tifade ederek adanın öbür tarafına ge· 

daada aö•cü bulunmazken bir vapur ge· mazot almaia çekinmeden geliyorlar. çeriz. 
11.rıe tehlikeden naııl haberdar oluyor ? G • I H t kil Maamalih ıen iatirahat etmek iıtiyor. özcü veya gozcü er anıın e • 
Belki• de adada bı'r ı"ıaret bırakıyorlar ve• · • Ü ı 1 k • · • ıan bora.ta kal, ben dolaşıp gelirim. keli işaretinı gor nc:e ' yo açı ., ışaretını 

Peter beraber gitmeği terci1ı etti. 
ya bir işareti kaldırıyorlar. Son defa te· kaldırıyorlar ve kendileri de gidiyorlar. 
peye çıktı&'ın vakit nazarı dikkatini cel• Naaıl ? Belki o:ıakta bekliyen vapur· Adayı ilk ziyaretinde olduğu gibi 
beden bir şey görmedin mi ? laı belki gene o vapurla, fakat vapura Varkley bıı sefer de gayritabii biç hır şey 

- Eier toprakta iz olsaydı farkına kadar daima adada bekliyen bir motörle.M görmedi. Onun tarafından ikaz edilen 
varırdın d•iil mi ? Faraziye nasıl Peter? itirazın var mı? Tristanlı da etrafı tetkik etmekteydi. 

- Evet, tabii .. Fakat tepede karış - Hayır elendim. Adanın cenup tarafına geldikleri za• 
karrı ber yere balr.madıtn. - Mükemmel.. Bu laraziyel~rimizin man Peter Hansın " Yanaşılmaz " agel-

- Tepeye kadar çıkmağı çok iıter- yerinde olup olmadııfıoı bir azdan yapıı· diği zaman yaptığını anlattı : Büyük ka· 
dim. Maamafih tecrübe edoceiim. caiımıx. teblıkelerle anlıyacaiız. yanın üstüne çıkmış, kollarını kavuştur· 

- Çıkmazsınız. Peter biı ve düşüncelerini izhar et• muş ve uzun müddet denize bakmıştı. 

_ Ben de öyle sanıyorum, Bu sebep- mek itiyadında deiıldi, Bu ıebeble Vark Varkley elini alnına vurdu. Büyük 
le aana bazı vazifeler verece&'im : Triı· leye duyduiu hayranlı&'• belli etmiyordu. kaya, açık denizden gelen bir vıpur içın, 
tanın en rüzel görilndüiü yerde topraiı, Birkaç gün evvel Ölüm halındeyken kur- muayyen bir noktayı belli eden nıükemmel 
vana aıfaçları, otları muayene edecekıin. tardı&'ı bu adam timdi ona yalnız baya· bir İşaret olabilirdi. Hemen kıyaya tırman· 

- " Yanık orman ,. tepesini en gll• tiyeti, enerjısi itibarile de fevlı.ilade fÖ· dı. Oturdu, kollarını kavuşturdu ve deni-

ze! gören yerde degil mi ? rülmekteydi. ze bakarak : 
- Evet. Sonra tepenin diier tarafı. " Fok balıiı körfezi, nden şafakta - Böyle mi yaptı ? dedi. 

na, açılı denize bikim ola!I kısmına gidip hareket etmişlerdi, " Yanaşılmaz,. a ıım· - Evet. Bövle yaptı ve pek uzaklara 

geldi. 
Varkley, adayı çevreliyea kayalıkla• 

::! n ilerisine doğru denize dikkatle baktı, 
fakat köpüklerden başka bir şey göreme· 
di. Sinirle aya&'ıoı yere vurdu. işin esrarı 
belki de gözlerinin önündeydi de o gör· 
mil yordu. Karar verdi : 

- Yarın tepeye çıkacaiım, oradan 
deniz daha iyi görünür. 

-xıv-
varkley hesaplı hareket etmesini bi. 

len bir adamdı. Tepeye çıkmağa karar 
verdikten sonra bu işte muvaffak olabil 

mek için tam manasile istirahat etmiş ola· 

ralc teıebbüse girişmeii ve erkenden ya· 
tarak 1ababa kadar dinlenmeği münasip 
gördü, Fakat adanın şimal tarafına dön· 
dükleri •aman bir parça galeta ve baş· 

lanmış et yedikten sonra yatmazdan ev-

vel filikayı düşündü. Petere : 

- Fılikayı saklamak için dalga ve 

rü•girdan mahfuz bir yer göremedim, de· 
di. Filikayı saklamamız lizım, belki gelen 

de olur. Böyle emin bir yer biliyor mu· 
ıon ? 

- Hayır. 
- Öyleyse filikayı batırmaktan bı4· 

ka çare yok. 
oradan etrafı dikkatle gözden ıeçirlr· doklarından önce ve çabuk, ııruptan iki deiil de daha yakma bakıyormuş gibi 
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1 lkıncitcortn 1941 

Bayram sesi, şen 
liksesi duvulsesi 
1 

Geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğ.umuz_ şu ırüzel 
Y a Z 8 n Bayram güaleriade alıştığımız bır sesm ve hoş 

1 
REFiK laadığımız bir şeklia eksikliğiai doymuyor musuauz? 
HALiD Gümbürtülü davul sesiaia ve gösterişli davul şeklı· 

nial Dün sabah Aakara radyosu, öğle saatine güm· 
bür gümbür bir davul ahengiyle ;eri, gök'ü sarsarak başlay_ınca gönlü 
mü kaplıyan sevincin, çocukçasına, delikanhcasına coşkuolugun der~c~ 
· · H b b 1 1 d bori dedelerımm ıını gerçek.ten anlatam!.m. esıı ı u unmaz asır ar an .. 

milli ej'lencelerıne ve zafer şenliklerine ortaklık eden. beraber gurleye~ 
·· b "k b" · 1 b · d "mden kaldırdı· sankı ve kukreyen u ses atavı ır tesır e enı e yen ' 

11rtımJa cebken, b:Jimde yatağan, başımda tulga vardı; Palabıyıklı, gür 
perçemli ve aslan yeleli idim! Pıjamasınm yumuş.ak pantalonu ~~cakla
rına dolanmış omuzları kaçmış, silik ve sönük bır hayalet d•gıl... Bır 
heybet ve kudret örneği 1 lfü şeyler yapmak istedim, bir hamle ve bir 
pertevl Yahut da haykırmak: « Siqe üryani Kılıç al kan 1 » 

Bir an süren kudret dalgasın · Muhterem Relık Halit, bu 

dan sonra yüreğime pek tat~ı, a.d~- \ prensipi tatbik~t. sahasır.~ ko!mak 
t~ göılerimi nemlendiren bır hıslı üzere işe gırışırkea, oz turkçe 
lik yayıldı; bir sevinç sarhoşlutuna ırustosuaa ne kadar ehemmiyet 
tuutldum. Davulda, birbirine uymaz veriyorsa, türkçeye girmiş tarih 
gö.üaen iki çeşit tesir bulurum: y•digirı hlimelerle bundaa sonr~ 
Hem dünyaya meydan ouktur, hem girmesi gereken arsıulusal mahi 
de insanın içine şefkat doldurur. yette sözleri o derece k.üçüksüyor. 
Davul bizim kan kardeşimizdir; iyi Diğer cihetten, ille kulağa hoş 

ve fena günlerimizin can yoldaşı gelen, alışılmış lOgat ve tabir kul 
dır; onda her sesten ve her davet !anmak kaygusuna da kapıldıgı 
ten ziyade bir '"ba,ıaa toplayı,ş. , için, ister istemez, pek mahdut 
her sıoıf halkı bir tek duyguya ı bir lOgatç_e kesimine düşmüş olu-
bağlayış, bir ruhta birleştiricilik yor. 
baısası, kuvveti mevcuttur. Cumhur ı Doğru: Kendisi mükemmel 
onun sesiyle birbirine kenetlenir, nisirdır. Cümle parçalarını, ek ve 
on• uyarak bir gaye etrafında top· kökleri öyle tertipler ki, kullandı 

lanır ve bir yolda yürür. ğı lOgatlarm azhğı belli olmayabi 
Şenliklerimiıden davulu kal· lir. Amma mesele yalnız gazete 

dırdıiımız, yalnız orta eyonlariyle fıkra yahut tefrikası yazmakta de· 
Karagöze mal ettiğimize kederle j'il, bütün türlıçeı davasını ku~ba-
niyorum. Terakki ve medeniyet kışı g-örebilmektedir. 
manzarasına onu yak.ı~tırmıyanlar Onun ehemmiyetli bir tarafı, 
lskoçyalıya bakııolar: Bug-ün bile meseli, tercüme işinde derhal gö-

milli •enliklerini gaydası ile kutlu zükü veriyor. 
• Çok hürmet ettiğim edibimi· 

layor ve savaşlara da oauala gi· 
zin Tan gazetesindeki neşdyatı 

riyor. Mılli ruhu beyecaaa getiren R 
r üzerine, ben de: « Hele hir, • ıes . her ne oluna olsua, moaern 

file Halit mütercimliğe kalksın, bn şekle ve abenıre uysun, uymasın · 
kutlu ve lüzumludur. O balkıo güne kadar kullandığımız kelime· 
sesidir ve halkın sesi - !itince bir 
sözüo de belirtt!ii g-ibi - , Hak., 1111 

residir. 
[ Tan'dan] 

• Refik Halidle 
anlaşamadığım 

bir nokta 
Refik Ha. 

lid'ia yazıyle, 
sözle iltifat. 

ı--YAz'AN 
~NO ları beni vak 

tiyle sevindirmişti. Şimdi ikidir, 
dolayısile, tarizine uğradımsa da 
bunu «azar» ve «nazar» meselesin

ce işime geldiği şekilde yormağa 
yelteniyorum. 

Sanırım, tarafından yadırg•n· 
mağa başlanışım bir nazariye ça 
tallaşmasıodan doğdu. Üstad, pek 

haldı olarak, yazıda öz türkçe 
çeşniyi birinci plina almak; o,. 
manlıca, lstanbulluca ve • tabir 
caizse • beynelmilelceyi geri itmek 
istedi. Kurultaylar devrinde hepi 
mizin Sfnadıiımız, fakat yine ken 

dinin hemen berkesten--daha iyi 
başardığı bu az katıklı Türkçeye 
IİMdİ yeni bir inan ve istekle B~ 
rılan Refik Halid, bütün Türklerın 
yalnız zevkle değil. ayni umanda 
ders gibi de olmmamız gereken 
ilırilendirici örnekler veriyor. 

Ben kendi he•abıma inanırım 

ki dilimizin bu benzer.iz ustaıı, 

clıtanbullo Türkçesi• denen ve 
yazı dili nümunesi e>lmatan yaoa 
artık sanatkar bir iosaoı oyalıya

bilmek hassasını kaybeden çeşide 
karşı bir kanıksama duyuyor; bun· 
dan ıonra Ön•yak olduğu işte de 
elbet ec güzel çeşitleri onun ka· 
leminden okuyacağız. 

lstanbul tilrkçesinin üotünde 
bir yazı türk ç ·si 1 

Bunun ne kadar lüznmlo oldu· 
ğonu, buna doğru gitmemiz lizım 

ıreldiğlai ve bunun o terkettiğİ· 
miz osmanlıcaya benzemeyip çok 
daha yüksek ve çok daha ıreoiş 
kucaklayıcı bir şey olduğunu ka 
bul etmemek imkansızdır. Akşam 

kollek.siyonları karı~tırılırsa, sene 
lerdenberi bizim de ayni fikri, 
ıöyleyip, isteyip durduğumuz mey
dana çıkar. Hor hangi bir milletin 
kültür dili ile filanca şehrinin •K'zı 
•ra11nda fark vardır. Türkcede de 
lataobulluca eıaı olabılir. Amma, 

!ı. o olamaıı • 

leri atma cereyantna uymanın ne 
fena yol olduğunu görecektir» 
domiıtnn. 

işte, - doirudan doğruya 
cevap vermemekle beraber - üs· 

tadın bana dolayisile tarızleri de 

bunu takip etti. 
Refık Halıd'in eski eserlerini 

yeni tecrübelerini, batta bu sonun 
culardan aldığı neticeleri beğen· 

mekle ve hepsind•n istifade et· 
mekle beraber, Türkçeden kelime 
ve tabir atmak meyli - batta 
sade meyil değil gayreti - boşu· 
ma gitmiyor. 

Yalnız zevk meselesi değil, 
Bunu doğru da bulmıyorum. Lisa· 
nımızdan artık atılacak kelimflı kal 
mamışbr1 desem mübalağa sayıl· 

maz. Belki atılmış sözleri bile tek 
rar eşelemek zarureti var.Netekim 
tanınmış nisir de bir kaç [gün ev· 

vel bambaşka bir gaye ile yazdııi'ı 

bir makalede, « ve minelgaraib » 
« hafazanallah » tarzında sözlerin 
Larousse'a muadil müstakbel Türk 
IOgatinin has ve cins isimlerinin 
arasında, « penbe > bir kısım İŞ· 
g-al etmesi fık.rini ortaya sürüyor 
du. 

Hülisa : Tiırkç•yi kol kol de 
relerden kuvvet alan bir nf"hir şek. 
tinde farzedelim. Elbet ana dere, 
Relık Halid'in g~yretini akıttığı 

o mutlu ve kutlu öz türkçedir. 
Amma diğer dereler, tarihi ve 

şimdikl arsıulusal münasebetleri· 
miz muhakkak , olanlardan aldığı· 
mız veya alacağımız ne vars~ hep 
si bizimdir. Bunlardan katıyyen 
vazgeçmeyiz. 

Vazgeçemiyeceğimiz de Kurul 
tay tecrübelerinde görüldü. Sına· 
mayı yenilemenin ne zoru var ? 
Belki « danse macabre » sözünün 
karşılığı başka bir sözdür; bunda 
Relik Halid'ıo hakkı olabilir. Ama 
her halde « ölü dansı » değil., 

Zıra «ölü» nüa karşılaştığı 
Fransızca «mort» Jur; «macabre» 
deK"il. Ve böyle bialerce beynel
milel meşhumu hele tercüme işi~ 

rindflı • kflılime belcelime bulmağ-a 

mecburuz. işte bu takdirde, Refik 
Halid'ın bug-üok Ü meyli ile bize 
tavsiye etıiğı türkçe kili gelemiye 
cektir. Klisıkleri tercüme ederken 
ayrı bir lisan kullanmaga kalkar• 
sak da dilimizde ikilığe katlanıyo· 
ruz demektir. 

Onun için üstadın yarattığı 
kelimelere ve söz gelişlorine: • 
Türkçeye sala geldilerl Baş köşe 
ye buyursunlar! 

Kopı dışarı ettiklerine iseı • 
Çıkış vizesi vermeliy,.I 

BUGÜN 

KARADENiZ
DE TEHLiKE 

Sıvastopol dU,er-- -ae Rus donanma: 
. --
aı na olacak ? 

Londra 31 (a.a) - Deyli tel 
graf gazetesi « Karadenizde teh
like » başlığı altında şöyle yazı. 
yor: 

« Moskova istikametindeki 
Alman hamlesi yeniden durmuş. 
sa da Cenuptaki hamle daha t~h
likeli bir mahiyet almıştır. Rus 
basını tehlikenin büyük olduğunu 
kabul etmektedir. 

Donetz havza•ında Alman 
iltırilemesi henüz durdurulamamış 
tır. Rusyanm istih il kudreti git 
gide d .. ha fazla tahrip edilmiştir. 
Sivastopol, Karadenizdeki Sovyet 
donanmasının başlıca üssüdür. 

Gerçi Almanlar Sivastopola 
kadar gelmişlerse de ve yarım 
adanın istıhkimları uıuo bir za. 
man dayanmak kudretini haiz 
ise de Alman hava kuvvetleri 
Rus donanmasını daha şarkta ye 
ni bir üı aramağa mecbur ettiği 
taktirde bu donanmaya ağır bir 
darbe indirilmiş olacaktır, Ma 
malıh Almaaya bu cepheye der 
bal deniz yolile asker göndere. 
miyecektir. 

Binaenaleyh, Almanyan1n za 
feri kazanması İm~ inları pek 

uzaktır. Sivastopol düş .e bile Ru• 
donanması uz.un bir zaman tutu. 
nabilecek ve Hıtl"rin kendisine 
karşı gönderec•ğİ herhangi bir 
denizalhya meydan okum~k ve 
Alman kıtalarının naklini tehdit 
etmek için kalı derecede li.uvvetli 
olacAktır. » 

ilk Alnan hedefi7/ 
Volgal 

( Baştarafı ıkincide) 
ele g•Çır<relt den,zden ikmal sev. 
kiyatını emniy,te alırlana Alman. 
iarın daha kış aylarında Kafkasy .. 
ya derınce nuluz etmelerı ve Kal. 
kas geçitlerını ele geçırmek içın 
muharebeye aririımeJeri çok muh 
temelrlir. 

Hülisa : Şiddetli kışların baş
laması zamanıoa kadar Almanların 
elde etmege çalıştıkları ilk hedd 
Volga nehrine kadar uzayan ara 
zidir. Bugünkü hareket tarzlarına 
göre bunda muvaffak olacakları 
söylenebilir. Ondan ötede ise kış 
aylarında durmaları ve Ural dag 
larına kadar ilerilemek için yazı 
beklemeleri muhtemeldir. Rusya 
işi Almanların dedigi gibi tama· 
men bitmemiştir. Sovyet or~osu 
belki daha uzun zamanlar muca· 
dele edecektır. Fakat bir kere sa 
nayii. petrolü ve yolu zaptolan, 
ahalisi tamamen Rus olmaya Vol· 
ga öte.ine atıldı mı artık Alman· 
ları düıündüremez, Mosk.ova ve 
Vnlga batısında muhasarayı ve 
hatta esareti göze alarak çarpış· 
manın manası da budur, 

Kırıma 
hücum -arttı 
Almanlar, bu bölgeye 
taarruua%a geçti/derin· 
denberi 50,uOO zayiat 
oermişler 

Ruslar adım 
adım geriliyor 

Knibişef, 31 (a.a) - Cepheden 
gelen S•>n t~lgraflara göre, Moh'tr 
kuvvetleri Kır,m istikametindeki 
mütehevvir hamlelerine devam edi
yorlar. Bu son 5 gün içinde Af. 
manların 20000 asker kaybettikleri 
söyleniyor Sovvet müdafaaları Al
manların Rostof, Moj•i•k, Maloya. 
roslovest: Valokolansk'a karşı yap· 
tıkları taarruzları durdurmuşlardır. 

Bununla ber•her Moskovaya karşı 
cenubtaa gelen tehdidia g:tıikçe 

arttıgı kabul edilmektedir. Ruslar 
adım adım g.,ilemektedir. 

Orel ile Tula arasındaki çev
rede 5000 V olokonsk, çevresinde de 
bır çok Almanıa öldügü bolrilmiş

tir, 
Kızı\ ordunun org11n1 Kra1na 

Z ıe~da Almanların Kırımda ıleri 

l•dıklerıni kabul etm kte ve fakat 
P•r•kop.a karşı taarruzun başla· 

dığı tarihten yani 24 eylülden beri 
50000 Alman askesrinia kaybedil· 
dığini yazmaktadır. 

Mo•<ova, 31 (a a) - Dün ge· 
ce neşredilen Sovyet tcblıği: 

30 lıkteşrinde bütün cephe 
buyunca ve bilha .. a Volokolansk, 
Mı>jıisk, MJiovar •sl>vest ve Tula 
istikametlerinde şiddetli mub-lre• 
beler devam etmiştır Sovyct kıta· 
ları düıman tarafınd11ın yapılan hü· 
tün hücumları pü .. kürt'Düşlerdir. 

Yunan ea,vekilinin 
NUTKU 

Londra 31 l•· a J - Yunan 
Başvekıli Teodoros, lngiliz · Yu 
oa.n cemiyetıoin Le ndra'da yaptıj-ı 
toplant1da bır nutuk vererek şua· 
İ•rı söyJemİltir: 

- Muhakkak olan zafer günü, 
Yunan toprakları hürriyete kavuş• 
tuğu zaman, biz de cedlerimizın 
Termopilde yaptığı g • bı, ölen in· 
giliz ve Yunan arkadaşlarımızın 
bakiyelerinı üretmek için mukad. 
des bir tepe meydana getireceğiz 
ve bu suretle onLrın ölmez kıy· 
m•.t. ve fedakarlıklarını tcbçil ede· 
cegız.» 

Kanada Ba,vaklli Ruz
Yelti zlıarat edecek 
Oıtava 31 ( a. a.) - R,smen 

bildirıldill'ine g-öre, Kaaada başve· 
kili Makenıi King bu hafta so. 
nund.a Ruzvelte hususi bir ziyaret 
yapmak arzusundadır. 

Hindistanın 
müdafaası 
Gandl politikası • 

nın değittirilmesl 

isteniyor 

Londra 31 (a.a) - Mork;şe 

Post ırazetest KalkOta'dan aşağı 
dald telğrafı almıştır: 

Açık •urtıtte beliren alamet· 
lere göre, taarruz tehlıkesi Hin
dıstana yaklaştıkça, Hındlilerio 

ekseriyeti büyük Brıtanyanın harp 
gayretleri me.ıelosinde Gandinin 
ittıhaz etııll'ı hareket hattı değ'İŞ· 

tırme!o!İni lU.2umlu görüyorlar. 
Gandi tarafından il8.n edilen 

Hint polıtik.aıı\ının tadili busuaun 
da sahil vılayetlerinde ve bilhas 
ıa kongre azası arasında şiddetli 
bir cereyaa bükQm sürmektedir. 

Bu tad'I l•hind•ki hısler, Par 
dada bulunan Gandiye kongre 
iizasmdan bir heyet taralmdan 
)"Bpılan bir ziyaret esna!lında ifa 
de edilmiştir. Heyet Gaodideo, 
,Parlamento u•ulleriae avdet edıl 
mesioi ıateınıştir. 

Heyet aza<ınıo bu yoldaki 
gayretleri h•ç b·r netice verme 

miı olmalda b• raber, Gandi poli. 
tik..:ısının gıttıkçe fdzlalaşan bir 
m .. oınuniyetsi~ıi" uyandırdığı aşi 

~ardı~ 
1 

Bununla b•ra ber Gandi bü 
yük Boitanyoy• nıüşkili.t çıkarma 
mak kararını muh01faza etmektb 

dır. Müslümanlar da tehlikeyi id 
ri.lt etmiş bulunuyorlar. Müslü· 
manların ittıbaz etmeleri lizımge 
len h •reket hattı Bengal dahıhye 
naz•rı Hoca N zametun tarafın 

dan son g-üalcrde tayin edılmiı 
bulunuyor. 

N .. zır Uzak doğudaki hi.dise 
lerin ciddi m ıhiyetinflı işaret ede
rek şunları söylemiştir: 

« - Artık bahis mevzuu O· 

hn l 'giltereye yardım değil, b~z
•at Hindistanın müdafaasını te· 
min mesele idir, » 

.Japonya, Çung • Klng'e 
karşı ablukayı sıklaş· 

tıracak 

Şanghay 31 ( a. a.) - itimat 

değer mahfillerde beyan edildiğine 
göre, Japon Vay . Ping · Vey re 

jimi takviye hususundaki planın· 

dan •••geçerek müteaddit idari 

çevreler ihdasından ibaret olan 

eski ahvale dönmek ve murafıı 
olacak bir iktisadi harbe girişme· 

ğe lüzum kalmadan Çaoır · Kın'e 
karşı ablukoyı sıklaştırmak düşün 
cesindedir. Japonların işgal edilen 

Çin topraklarında sulhü temin içirı 
bir çok çinliyi askere aldıkları da 

dikkate d•ğer gÖ•ülmektedir. 

3 

Türkiye R11ıdyodifü-ıyoo po•talan. 
Türkiye rad1o•u. A111':ara radyoıu 

1 lkinciteşrin Cumartesi 
7 . 30 Program, ve memleket 

Saat Ayarı. 
7.33 Muzik : Hafif proırram 

( Pı.) 

7 45 Ajans haberleri. 
8 00 Mıizik: Senfonik program 

( Pi. ) 
8 15 E.vin saati. 
8.30/ 
8 45 Müzik: Senfonik programın 

devamı ( Pı. ) 
13.30 Proırram, ve Memleket 

saat ayarı. 
13 33 Müzik: Türkçe plaklar 

13 45 Aj ıns haberleri. 
14.00 Müzık : Türkçe plaklar. 

programı1ın ikınci kısmı. 

14 30 A okara sonbahar at ya· 
rışlarıuın tahminl"ri. 

J4.40/ 
15 30 Müzik' Riyaseti cumhur 

Bandosu ( Şef: lns•n Künçer ) 
18 00 Proırram, ve Memleket 

saat ayarı. 
18.03 Müzik : Çifte fasıl 

18 40 Müzik: Radyo Caz ve 
Tango Ü•ke.trası. ( 1 Üzgür ve 
ateş böcekleri ) 

19 00 Konuşma : ( Kahram•D 
lar saati ) 

19.15 Müzik : Ra<lyo caz ve 

tango orkestrası Programının de· 
vamı. 

19 30 M•mleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19,45 Konnşma: ( iaşe saati. ) 
19 55 Muzık : Kar.ş.k şsrkı 

ve türküler. 
20 15 Radyo gazetesi. 

20 45 Müzik : mohtelif makam• 
dan ş:--crkılar-. 

21 00 Zi • aat takvimi. 
21.10 Müzik : D.nleyici istek· 

leri. 
21.45 Koouş'lla ( Günün mes 

eleleri.) 
22.00 Müzik: Ra<lyo salon or

kestrası ( Vıoloni t Necip Aşkıo). 

22 30 M ml•k•t saat ayarı, A· 
ians haberleri; Ziraat E!Jbaaı -
Tahvilat Kambiyo - Nutuk bor. 
sası ( Fıyat ) 

22.45 Müzik: Radvo salon or· 
kostra•ı programının ikinci k ımı. 

22.55 / 
23.00 Yarınki program, ve ka· 

panış. 
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J !:e Nöbetci eczane 1 
Yeni eczane 

( Belediye yanında ) 

Meşhur bir artist gazete satıyor ! 
\=====~===~===============================' Fransanın sahne artistlerinden Maud Loty 

• "k şöhret kazanını• geçen harptea sonra buyu , • •· 
Pariste en çok alkışlanan kadın san atkar ol 

muştu. • . kıam kendis · 
Oynadıgı tıyatroya her a ını 

alkışlamak içın biolerce halk gidıyordu. 
Bu -muvallakiyet bir kaç sene sürdü. Ar 

tist yavaş yavaş bırçıalaşmaga herkes~e kavga 
etmeK-e başladı. Polısle aralarında bır takım 
hadiseler oldu. Bunun üzerine itibardan düştü. 
Araya muharebe de girince büsbütüıı işı.iz 
kaldı • 

Maud Loty işsiz kalınca hatıratını yazma· 
ğa başladı. Fakat bunun bas•lmasına İntizaren 
geçinmek için gazete satıcıl•ğı yapmakta1ır. 
Bır zaman el üstünde tutu ' ıın arti t şimdi Pa
ri.te Clichy meydaaında gazete satıyor. 

• 
1 

Buhar makinesi 1 Ceymis V~t ilk ~·la 
buhar mak.ına!ını ıcat 

ettıği zaınan bunu o kadar teblıkeli tethki et 
• t" kı' kullanılması için hükilmete müracaat 

mış ır , 
ederek bir kanun neş•edilmesıni istemişti . Vat 
bu bu•usta hüi<Omete verdiği raporda şöyle 

diyordu. 
«Buharın tazyik kuvveti 1 her sanfmetre 

murabbaında yüz litrei bulmaktadır, ma~ine kul
lanıldığı takdirde bir takım kazalara ve leli· 
ketlere s- bebıy"t vermesi ıhtimali vnd>r.» 

Fa.kat bugün santi.ııett'e mıırabbıt.ı başına 
1200 litr•lik tazyik yapan makinalar ve halli 
ıaatte 820 mil silratle bir lokomotıf tekerleğioi 
dö,düreo Şıkagonun meşhur makinası hıç bir 
kazaya sıııbl'tb·yot vermemektedir. losan zek3.g1 
buharın taıyikınden vul<ubulaca~ kazaları, had· 

dl .. ırariye indirmiştir. 

v • rındaltı bır hıkayeye 
Bir yüksük İÇİ· ı Binbir g~ce ".'a~alla-
ne sıgan elbısa göre evvel uman ıçia 

de lran prenseslerin· 
d~o birinia dükün elhisesi o kadar iııce iıniş 
tı ırelın. dügüaünden sonra bunu b,. fındık ka· 

ugu ıçı~e koymağa muvalfak olmuş. 
Bıobır gece masallarından birı diye anlatı 

lan bu hikaye, bugün bir hakikat şeklini almış· 
tır: Les Angeleı terzilerinden biri, yeni sinema 
Y~ldıılarından Liliao Vemia için o kadar ince 
bır tuvalet dikmiştir kı bunu bir yiikıük içine 
koyarak artiste göndermıştir. Bu tuvalet en 
hafı! ve ince elbıse musabak d b . '.1 •• as1ı1 a ırıncı ıgı 

kazanmıştır. 

lkiocı mükafat 85 gram oğırlığ•nda olan 
bir tuvale-te-, üçüncü mü1tifat ancak yiız gram 
gelen bir kostüme vetilmiştir. 

,-----;• !Garip bir hadısel Amerikada Baltimoor 
---------'- • yaleti dahilinde M•y 

rl nd k•saba"n\la. bır salonda koı, feraı s vui. 
liyordu. Kasaba'1nda, hır sa onda ko .. feraı s ve. 
riliyordu. Konferanssalonuadakı 200 ltoltu<tan 
y ln·z biri tıoş kalm•ştı. 

H<ttip, söz sötlerııen. tavana asılı 50 kilo 
ağ'ırlıgındaki büyuk avize büyük bir gürültü 
ile koparak boş ko tuğun üzerine riüş rıüş ve 
koltuk ile pattlm parça olmuştur. Konu~ boş 
oldu~ondan nüfusça. bıç bır zayiat olınamışıır. 

Bu hidiseyi )'&Zan A..ner ka mecmuası, bunun 
eşsiz bir ıyi ttsadüf teşkil ettırıni bihakkın 
kaydediyordu. 

den dünyanın en eski topu addedilen bir top 
çıkarmışlardır. Balıkçıların ,ğıarıoa takılaralt 

bu topun namlusu, bir metre uzunluğundadır. 
Namlu üzerinden paslhr temizlendıkteo 

sonra topun barutla dolu olduğu ve ateşe ha
zır bulundugu görülmüştür. Barut bartuçunun 
hiç bozulmaması namlunun t pa ile s111?sıkı ka· 
palı bulunmasındon ve içeriye deniz suyunun 
girmesinden iJeri gelmiştir. 

·-----·; Loodrada a s a b i ye c İ ''Bekar erkek
ler muvazene
sizdirler 1 ';;-

kadın doktı>r Miss S 
loan Ceser'io ortaya 
>tlığı f,k,.fer, içtimai 
yatç,lar arasında müna· 

kaşalara sebeLİyet ver'lliştir. Bu kadın doktor 
kendisinflı mua}ene için müraca11ıt eden müşte 
rilerine verdiğı reçetelerin üzerıne yazı ma~İ· 
nesile şu satırları yazıyordu: 

«E.rıteklerel Cevabı Hak evlenen kad•ola 
rın çocuk sabıhi oimalarıoa irade buyuruyordu. 
Bekir yaşamak. i"teyıon erke~ler, ruhi muvaıe 

nesizhkle malOldürl«"r:• 
c Kadınlar b;yoloji b a k ı m ı n d 8 n 

yüksek m•h il <lard,.. Bir ç 1k kadonlar, beğen. 
di<lerı erkekle evJeniyorlar. Onu istedi1tleri 1c11ı .. 
lıba sokmak• ç . Jışıyorlar. Bır çok kad olar, baş 

. f 1 · · j kocaldfl ag- rıloı1rıoı ve ıınır za ıyeıt erıoı en ıy . 
· t. edı bile şirazedeo çıkaracak. surette ıs ıımar • 

yodar. 
Ka,hnlar için ideal izdiv11ıç sinni 22 "e et· 

. . 24 El · le aolJ;gj kadat keık ler ıçın yaştır. ıoız cı o . . 
9 fazla ç -.cuK eahıLİ olonuL. lıJivaç büyilıc; bı~ •ş 

.,---------, Franıtanın Calaiı f"h· olarııı" teliklc.i rdılm~lidır. Çocuklarınızı daıma 
En eski top ri Almanlar tarafıoJaa evet d~m•i• icbar edoueııi&, riyaklr yapmlf 

ı.-.ı .... ___ ... __ --·· &.-t 1 ~1-..... -.ıııı ... _, ' ( DeVllntl 



4 BUGON 1 lkinciteırin 1941 

t •.. ____ - - _ • _ • -·-·-·- _ - - ~ J •••• • ••••* ,.+ ••
2 *••.,.•*i'•••••!•• .. ••••••••+:••• ~ +++s++2++++++++ 3 8 •• • 

: Daima iki büyük filmle PROÔRAMINI süsleyen : ı I A~ SINEMASINDA : :: il) :: : 

~~ ~ ~ • • - Takdim ediyor .~ : iiiiii ~ı ASRI SIMIMADA m ıııııı: 
:ı Al SARA 'f[ ~i(M[E\MAS~ : • Dungaları alt üst eden Kızgın çölleri ölüm fle ateşe t ıııııı ~ ~ ıııııı, 
t t boğan Me'1simin en büyük TÜRKÇE sözlü filmi :. ~·. •• ..• ıııuı, 
t Bu akşam yine iki iÜzel film takdim ediyor. t ~ -,: .. .+ ı •• • t 

: 1 t :i;_:_;;t BEY AZ TABUR !!;i_;il ı: Su'1are BU AKSAMHergün~Mtina: 
t Kudretini yok etmeye SAV AŞAN ölüm ordusu ..... : • 2 : ~! B.

3o ~ 2,30 t 
t d h , . l! Romeo fle Julget, ladam o kamel a k d k t Kızgın Çölleri alev ve e şete gömen ..... t • Tarıhıne zaferler yazdıran Bayrağına zafeıler yazdıran t• tr ~ k t· 1 d d h _ l gd ~ ar Ufl· t 
t İnsanları Ademe gönderen ...... • BiR ŞAHASER t fle ı ..• ,a a . on ar an a a guze fle aha ıçli .......... ? 
; ~ Mevsimin en muazzam filmi ..... : : - • '• Dünya edebiyatının şaheserlerinden t • ı ~ Türkçe Sözlü : 
1·~··•••••••••• •••••••••••••ı · T;~:,~e Fedaisi • ~ ..... , ,~ ..... • 

• 
: •••••••••: ~ı ~ı •••••••••• • ! Türkçe Sözlü • ti: Bob stel tarafından • 

! •••= ~ !~ İ... : : i~[+]ilAVCU BöLiF'if;lfi ! 1~·1iiiiii CESUR SUVARl!ıniit; 
• •• Türkçe sözlü •• • : : ...... :_ llı~lı ...... ı [!< ~! Son derl'Ce heyecanlı büyük sergüzeşt filmi • 
! t ..... + .... ••l'J&:i:~ .u ... u ..... ., t! PEK YAK --••••••• • 
• • Ve Şarkılı • • •••••••••••••••••••••••••••! Bir tashih ,tJ INDA )••••••• PEK YAKINDA t 
t •••••••••••••• t imtiyaz Sahibi: Cavit ORAL • .. ~ A -

1
..... t 

t 2 t U Neşriyat Mildürü: Avukat 29 T. Evvel 941 tarihli ıraze· ,•-~ KASYA PALAS :";Urt 
t t Rifat y A VF.ROCLU temizin ilan sahifuınde Hacılar [~ 11 .. ....-
f Hilda Schneider - Marta Ternu ve Dehakar Heinz t Ba11ldıtı ver , ( BUGÜN ı mubtarlıiına ait ilanda, Su arkma ~ ugun gündüz matinada son defa 
• Ruhmaun Müşterek yarattıkları : MAthu .. - Atl•n• yazılacak yerde su parkına denile Son beste "--.-.,.., Lorel hardi kodeste 
: -BEKARLAR Cenneti- • ••••••••••••••••••••••••••• rek yazılm•ştor, düzeltiriz. 00 + • unu~ + •hu+u+•u+•Hu .. • • • -= = = ""---- - -=- - ~ ---=::- ~ ....._ 

••• Gayet neş'eli son der~~kı:ı:::::k:.:ı~üzel filimde hararetle . : M A R K o N ı· '· Adana Askerlik dai-
Pe~n~!:~ı:~:i Harikası ... py~~zı!a:ı!:da 1 res.İ 88flnalma kO-

DEANNA DURBlNl 
1 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek misyonundan : 
• biricik r a d yon u n markasıdır. 1 · Maraştaki askeri bir· 

likler ihtiyacı için 1146 Soba 
borusu 191 soba dırseği .t80 
boru dirseği layık gatti bu· 
lunduğundan yeniden açık ek
siltmeye konulyuştur . 

t DiKKAT: ...... ...... ...... .. ...... İLK AŞKI ==m .. .... .. .. .. .. : Yeni Tip R ad y o 1 a r ı m ı z Gelmiştir 
-· Tahsin · Salih BOSNA • iLAN _ 

Malatya bez ve iplik fabrikaları A b i d i n P 
8 
'a c a d d e 

5 
i P. K 74 1 

2 · Tutarı 2 ı47 lira olup 
ilk tezinat 20b liradır. 

Telg: TABO Tel.: 274 

T.A.Ş.memurve iş~lerii~ihlik 1~~~~~~~~~~~1~~·~~~~~~ 
kooperatifi şirketinden ; ..---------1--111111!! Çakıcı Efe romanı 

3 · İhalesi 6/11/9~ l per· 
şembe günü saat ( 15 30) da 
as. daire satınalma komisyo• 
nında yapılacaktır. 

Kocperatılimiz bir oeoehk bir aeoelik ibtiyacı olan aşaiıda cioa ve HO RO zo A LU pek yakında kı·fap ha miktarları yazılı erzak açık ek.ı\ltme suretile ••l•n ahnaca\c.tır \.:1 
1 _ Eksiltme 17.11.941 pazartesi günü saat 15 de Şirketimizin ı ı· d k 

v • ıstekliklerin muayyen 
za'manda teminatlarile bir-lik· 
de komisyona mürucaatları 
İlan olunur. 

Malatyadaki Merkezinde yapılacaktır. ın e C, 1 ıyor 
2 - Tallpl~rin Ticaret odalarından alacakları vesikaları ve lemi· 

1369 

nat akçelerini tayin edilen saatten bir saat evveline kadar komisyon 1 
Reıshiine tevdı etmış olmaları lazımdır. K b 

3 - Bu işe ait şartname şirketin Malatyadaki Merkezinde parasız i t Q e 'lJ i n e Bayan Şapka Salonu 
olarak verilir. 

4 - Euiltmeye konulan erzak münferit ıurette de verilebilir. 
5 - Şirketimiz ihaleyi yapmakta serbesttir. 
ihtiyaç 

Sığır eti 
Fasulye 
M•rcımek 
N>hat 
Bulırur 

Pirinç 
Sade yai 
Snğan 

S•lça 

ı 67. 500 Kır 
' 15. 000 .. 
: 15. 000 .. 
: 15. 000 .. 
1 35. ooo .. 
: 10. 000 .. 
: 7. 500 .. 

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

bulacaksınız 

Adres : adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 

delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her turlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

S >da ( çamaşır için ) 
Patates 

' 14. 000 " 
: 2. 500 .. 
: 2.000 .. : 10. ooo .. i .................................................... ı 
'~:;::: T. iŞ BANKASI 1 Saatçi Vehbi Çöme/ek 1 Z·vtin yağı 

T. b;n 
PtkmtZ 
Tahin belvaıı 
Kuru üzüm 

, ~'. E :.: Küçük tasarruf hesapları İ Saat Kulesi Karşısında İ 
1 - 4 - 1 ı 9 4 ı 1 K R A M 1 Y E P l A N ı 1 Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon ıı 

....................................... " .. ".......... K d E ı 1 C • f" k 1 ı K E ş 1 D E L E Rı ı 8 ın ve rkek Son Model saatleri- ı 
i Kızı ay emıye 1 as er erimize ı 'Şubat, 2Magıa,1Aiustos,3/kinciteırin tarihlerinde yapılır. f miz yedekleriyle beraber mevcuttur. i 
i kışlık hediye almaoa başladı i --I Her Türlü tamirat Kabul Edilir. I 
1 1 . ,. i i 1225 i 

1941 IKRAWllYELERI 
1 Adet 2000 Liralı~ = 2000. Lira 

1000 3000. 3 -.. .. .. 
ı Kahraman asker erım ze kışlık ı .................................... " ................ : 
İ hediye hazırlıyalım f 

2 750 .. - ısoo. .. .. 
4 .. soo 

" 
- 2000. .. 

8 .. ıso .. - 2000. " ss " 
lOO .. = 3500. • 

80 so = 4000. " 
JOO 20 "" 6000. 

ı Adanamız geçen yıl kahraman askerlerimiz için 60 bin i 
ı parı,.a kışlık hediye vererek yurd içinden en ileri derece. ı f yi bulmuştu. Bu yılın kışı da gelmiş çatmıştır Hudutları· ı '---------------------

1 

ı rımızı bekliyen kahraman yavrularımızı amansız, zalim kı· ı TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal
ı şm. s?~uklarından muhaza için bu sene de kışlık hediye· J nız para blrlktırmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
ı lerımızı tez elden hazırlayarak cem.yetimize verilmesini ı ~•manda talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 
ı sa}n yurddaşlarımızJan beklemekteyiz. ı 

.. " .. 

ı Kızılay Cemlretı Seyhan Merkezi ıı!!l--1------------------J Alınacak yeni eşya şunlardır Pamn~lu hırka, don ırömlek, çorab, =ı 1 DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 

1 
ı yün kuşak, yün eldiven ve yün başlık. ...................................................... 

1 Pn!ct Sı~j~~g!~S:~,~~!~~ 
Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamıf• 
tır 1271 1-15 

As. Has. Dahiliye •efl 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu muayene hanesinde ktbul ve tedavi 
eder. 

Muayene 1aatleriı Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 
136i 1 - 15 

•• BUGUN Matbaası 
Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa

sına yaptırman ·z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı -
1 rırsanızanlarsınız 


