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Ankara, 19 (a.a.) ltalgu Kralı 
Haşmetli Üçüncü Vilctor Ema.· 
nııel'in dolum gıldönümü milna· 
sebetile Cumlıurrelsi ismet lnönii 
tarafından tebrik telgrafı çekil· 
miş, ltalgan Kralı da. telgrafla 
teşekkürlerini bild"mlıtir. 

AMERiKA 
Tecavüz hareketlerine 
son vermesi hakkında 

Japonyadan 
teminat 
istiyecek 

Bir Amerika gazetesine göre 

Beşinci kol Ja
ponyayı delice 
bir harekete 
sürükleyebilir 

Anura radyo gazetesi -
J •p'>n baş•ekili ıreneral Tojo 
'lı/O baricayc nuı ,.ı Toıo'ooo iyan 
ve meb ıtı10 mecliılor1nde ıöyle 
d ! k.Jerı oatuklardan ıonra siyaıi 
faal yobo ajıd•ıi'• V dtioırtondaki 
ırörilımeloro l[•Ç niş tıulunuyor. 

J•poo baş , •• ili, Amerika 
ile yapılan ırörilşmelorin banıri 
korıulırla ilrıu bulundaiuou an• 

latırken bılbuH fil noktayı 
ehemmiyetle belırtmiştirı 

J ıpooya Çın üzerinde hare• 
ket ıorbeSlisi ı:ttemektedir. 

Amerika ırazetderino bakı· 
brıa, Amerikanın buna razı ol· 
masına ihtimal verdemez. Bonuo 
ıçındır ki ıröıüşmolerin mü•bet 
neıico vermesi müıntiln ıayıi

mıyor. Gelen haDerlerde aö üş 
molorin iyi bir yolda yürtımooıı· 

tıoi anlatmaktadır. 
b- -1. Japonyaoın V aşinırton ~yu 

elçisi Namura ile, büyük o_lçıyo 
yardımcı olarak ır Ö o d e rı.l ~ n 
Karasa, A m e r i k a harıcıye 
nazırı Kordel Hal ilo mub
telıf ırörüşmelordo bulunmuşlar· 
dır. Bu tomaılardaa soora ıruo· 
teciler• yaptıkları beyanatlarda 
Namura vo Hal, sörQşmolerİD 

netıceıi hakkıoda nilLbin ıröriln· 

memışlerdır. 
Zıbinleri meoırul eden me1e· 

le ıudurı 
Japonya iıtediklerioi kopa 

ramaua harekete geçecek micıır? 
Kimse bana •·E.vet,, yolla cevap 
veremiyor. Fakat, J•pon polıtika 
adamlarıoın lı ır•ltereye, Ameri 
kaya, Hollaa.ıaya kartı ııyni 
zamanda harbi göze alamadık· 

ları mahakkaktır. Akıi baldo 
Japonlar. pek şiklyet ettikleri 
A. 8. C. O. cepbtlerindo dö. 
vilşmek mecburıyetinde kala· 
caldarJır. 

Japı>nya şimdiden sıkı ~ir 
çeober ·çine alınmış de"'.ek~ır. 

Bir Amerikan ırazeteat ;oy
lo yazmaktadır: 

" V aşioırtoo, J •pı>o fevkali· 
de murabbası Kurusu'dan J,. 
ponyaoıD tecavüz bareketle~ioe 
IOn vermesi hakkıoda temıoat 
iıtoyecektir. Tokyoda bcıinci 
kolun rol oynadıjı mnhakltutır. 

ya Japonya btşinci kolu 
kıracak ve gerçek bir barışı te· 
min edecek, yahut ta beşinci 
kol Japonyayı delice bir baro· 
kete ıürükleyecoktir ... 

Mançukoda 
bir hadtse 
Rus . Japon as· 
kerleri arasında 

bir çarpışma oldu 
Ankara radyo ırazotesi - Bir 

Sovyet birliii Pazar ırüoü Mançu 
ri'den Mançuko topraklarına ırir· 
mittir. Japon aıkerlerile çarp•ıma• 
lar olmuı, bir Rus ölmilı, iki Rus 
eıir edilmiştir. 

Japonlar hadiseyi Harbindeki 
Ru koosoloslniu nezdinde protes· 
to elmiılordir. 

Urfa Vallsl 
Ankara 19 ( Husnoi muh•biri· 

.,izden ) - Urla Valiıi Kizım 
Demirer, Kırıklareleri Valilijioe ta 
ylo edildi. 

Alman baaın heyeti 
An aradan ayrıldı 

Ankara 19 ( Haıaıi muhabiri 
ııılsdeo ) - Almaa Baaıo heyeti 
bıııtıııktı trealı Ankaradau lıtan
~le ml..,,..oıben hareket etti. 

, 

Bir çocuk az kalsın 
diri gömülüyordu ! 
- ÖldU •anılan ve yıkanıp kefenlenen çocuıc:, kebre konulacağı -
- aırada harekete geldi ve muhakkak bir ölUmden kurtuldu -
Oılu şehrimiıde, bir facia ile oeticeleomesioe 

ramak kalan ırarip bir hadiıe vukua ırdmif, bir ço
cu, tesaduf oıori olarak mezara ırömülmekten kur• 
tulmuıtur: 

Dovlot Domiryolları kiıesi memurlarından Muı· 
tafaoln bır y&11ndak.1 ç•ıcuıu birdenbıro ba::.t•laomıı 
vo bır aıildıJot S\Jara b•roııtelıız bır bate ı-oJmııttr. 
çucuruo. ana vo oabası büyüıt bir toıaıa Ve ıeeı· 

:nir• kapucnış, yapdao.,,muaycnodo nabzıuın almaıııtı 

görülmüı ve çocniun öldiliil neticeaioo varılmııtır. 

Hidiseden bekçi haberdar odilmif, n hazırlan• 
11111, çocuıtu yıkamıılar, kefenlemi;ler ve meurhta 
doıru yol• çıurmıtlardır. mozarlıl<t& küçük bir ita• 
bir açılmış ve mini minınio ırömülmeaino hazırlantl• 

maştır. 

Tam bu 11rada, çocutuo birden bire harekete 
ıroldıeı ırörülmilı, derhal belodıye doktorloiuoa cıö
nulmuş, çocuırun saır bu ıunduıi'u anlqılmışur. 

1 Yeni qopılan bir Amerilcaıı:h~ gemisi denıze iı. d11!!!!!: I 1 

HASYEKIL 
Mersin 19 / Hususi 

nıulıabirimizden ) - Dün 
şehrimizi şereflendiren baş 
r1ekilimiz Doktor Refik 
Saydam, Luıün yanların 

da emniyet müdürü oldu 
ğıı halde " Kızkulesl ,. ne 
dogru bir gezinti gopmış \ 
lardır. 

'·-----------S~o~u_v~e_t ___ to~p_r_o_k_l_a_r_ın_d_a ___ ;_ıe~r-l~iy~e~n;.;_~A;..;.;.lm;;.;..o_n ___ m __ ot_ö_r_ı_ü __ b_ı_·,_ı,_·k_l_e_r_i __________ I 
Gnl. }on Dil 

İngiliz genel kurmay 
oaşkanı B. M. Meclisinde 

Kuibiıel, 19 (a.a.) - Sovyet 
ol-O ~il il l.ozobld Alaıaııların Kerçi 
aldıkları hakkındaki haberi tekıip 
ve muharebelerin ıebir eivanoda 
devam ettlj'lni UAve eylemlstfr. 

Kulbitef, l,1 (•. a.) - loıriliz • 
Amoriltan yardımıoın şimdiki hali 
hakkında ıorulao bir aaale l.ozofs
ki ta cevabı vermiıtir: 

Gnl. Dil 
çekildi 
Yerine, sihirbaz la· 
kabile anılan genç 
bir komutan gatl· 
rlldl 

Ankara radyo gazetesi - la· 
glliı ordusu komnta&ında bir de· 
ıi'•tildik olmuş, imparatorluk ıreoel 
kurmay baıkanı ıroneral Sör Jon 
Dil çekilmiş ve yerine Sör Alon 
Brult ıretirilmittir. 

Eski genel kurmoy başkanı 

orduya gönderdiği bir mosa j ia, 
çekilişinin, yerini geçenlere tork 
etmek arzo•undau ileri ırelditiai 

izah etmiıtir. 
Sör Alen Burk, loırili:ı: ordusun· 

da ıihirbazl akabile anilmaktadır. 

Amerikan 
gemileri 

Büyük bir hızla 

silahlandırılıyor 

Ankara Radyo ıazeteıi - Va· 

ıioırtondan bildirildi(ine il' öre, 

Amerika Bahriye Nazırı Albay 

Knokı, Amerikan ticaret ıremileri· 
nin nerelere gidebilece(ini ıöylemiı, 
bunların oo zaman ıiliblandırıla· 
catı hakkında malOmatvormemiştir. 

Bazı kayoaklarır. bildirdiiino 

ıöro, ıremilorin ıiliblandırılmaaına 

bir haftaya kadar başlanacaktır. 
Diier bir kısım kaynaklar iso si· 1ı 
liblandırma işioio bışladıiını, işin 
hızla ilerledijini habor veriyorlar. 

Bahriye nazırına göre, ilköoce 

Amerika ile loıcatore ve şimali 
Avrupa arasında işleyecek olan 
Amerikan gemileri siliblandırıla

cak, bunları Kmldenizo ve cenubi 
Atlantiie gidecek ıromilerio ıilih 
landırılmau takip odecol.tir. 

Knoks'uo ıözlerindo Akdeniz. 

don bahiı yoktur. Bir lbtimalo gö 

r•, Kızıldenize ıridecek Amerikan 

r•mlleri Akdenlııı de ı•çeMk· 
!erdir. 

Ankara 19 [ a. a J - BüyDlt 
millet meclisi buırüo oaat 15 de 
Doktor Mazhar Gormeo'in baıkan 
htıoda toplanmıı, bir ay izin alan 
baıvokil Dr. Refık Saydam'ın dö· 
oilşüne kadar bışvokilet işlerine 
hariciye voltill Şıikrü Saracotl~· 
nan veklleten bakaca(ına daır 
riyaseticümbur müzekkeresi okun· 

moıtur. 

M•cliı önümilzdeki cama ıü· 
uil toplanacaktır. 

Brest dokları 
bombalandı 

Londra 19 [a. a.) - Hava n•• 
zırlığınıo tobhği: 

Düo akşam Gruba doğru bir 
keşif uçuşu esnasında bombardı 
man tayyarelerimiz Breıt'deki do~· 
ları bombalamışlardır. 

Batı çölUnde flddetll 
yağmurlar 

Kahire 19 [a. a.] - Orta· Şark 
Britaoya teblıği : • 

Batı çölünde diln ıiddetli y•f 
mu•lar askeri harekata mani ol· 
muştur. Mamafih motörlü devriye· 
!erimiz Sidi.Ômer'in cenup batısın 
da hücumlarına devam etmişlerdir. 
Az dOşman mııkavemetiylo l<arW 
laıılmıttır. Bir Alman motörlü dev· 
riyesi ele ıroçirilmlştir. 

Bir lnglllz fllebl battı 
Novyork 19 (a. a.] - Bir in· 

giliz filebi Cenup Afrikasında Est 
London açıklarında batmırtır. 

Cezaları affedllecek 
mahkQmlar 

Ankara 19 ( Huıa>i muhabiri• 
mizden ) - 1939 yılı SOTiuoda .u• 
ku bulan zolzelelordo foliketo at· 
rıyanların kurtarılmasında fevkall· 
de hizmetleri ırörillen bazı makOm• 
!arın cezalarının allı hakkında .hü• 
kOmet Meclise bir liyıba verdı. 

" - Büyük Brihova ve Ame· 
rikanın Raıyaya yardım etmek 
iıtomoyecoklori veya edemeyecek. 
leri hakkındaki Alman ve ltalyao 
ümitleri tahakkuk etmemiştir. A· 
merika ve bilyük Britaoya, Raıya· 
ya harb malzemesi ıröndermok is· 
tiy..ırlar. Vo ıröoderebilecok vazi. 
yettedirler, Fakat tabi ba işin 
tafıilltı l)zerinde ancak harpten 
sonra konuıalabilir. ,, 

Berlio, 19 (a.a.) - D. N. B. 
oin ötrendiiino ıröre, 18 sonteı· 
rinde Bir Almaa tiimooioin öncü 
kıtaları dotu copbeıinio merke· 
zinde Bolıevik ardcı kuvetleri 
tarafından müdafaa edilen bir yeri 
ele ıroçirmiılordir. 

Ôtledoo sonra Bo!4eviklorio 
tank t.ışekilleri ile yaptıkları bil· 
cam tank karıı koyma bataryala· 
rımız tarafından pilıkilrtülmüştür. 
Z1 Bolıovik tankı tahrip edilmittir. 

Bıırlin, 19 ( a. a.) - Alman 
tebliii : 

Son ilç ıriln içindeki mubaro· 
belerde 10000 den fazla eair alın· 
mıı, 1:1 zırhlı tank tahrip odil· 
miıtir. 

Sivastopol kalesine kartı yapı 

Münir Nureddin 
şehrimize geliyor 

Ôğreodiiimize ıröre. aao'atkir 
Mnolr NQreddin, önilmüZdeki bal. 
ta içinde lıtaobQ!dan şehrimize ıre 
lecek ve Alsaray ıinema salonun· 
da, arkadaılarile birlikte, iki kon• 
ıer verecektir. Sa saretle şeb· 
rimizio çok yakından taoıdıtı kıy
aıetli aanatkir, Adauahlara müıtes. 
na iki sanat ıreceıi yaşatmış ola
caktıf , 

.---Dörtler Kulübü 
BUGÜN nün "Korsan zırhlı,. gı müteakip tefri· 
kasına başlagat:alı çok meraklı zabıta romanının 

adıdır. Znk ve hegeca.nla. olcagacaksınıı. 

Moskova önlerinde 

Alman 
askerleri 
donuyor ...... , ............. __ 
Alman kış 

harekat planı 

• 

Almanlar Moskova 
bölgesinde Rusları 
hafif surette geri· 
lettller 

lao hava hücumları esna11nda pat. 
!ayıcı madde dtpolarında ve tez· 
ırahlarda tiddetli iofililtlar iıi· 
dilmlşti•. Limanda büyük bir şil•p 

IFIKRAI 

bombalarla baıara ntratılmııtır. 
Savaş tavyareleri diln ıroce 

Moıltova ile Lonioırraddaki askeri 
tesiılerl bombalamışlar ve cephe• 
aia merkez kesiminde düşman.uı 

ırerideki münakale yollarına hücum 
etmişlerdir. 

Büyük Britaoya adaaında Al· 
man bava kuvvetleri 18 • 19 Soa• 
teırln ırecoıi bütün dotıı sahil 
boyanca mevcut limanlarla yiyo· 
cok ve malzeme toıiılorini •iır 

çapta bambalarla bombardıman 
etmişlerdir. 

9 • 15 Sonteırin devresinde 
Sovyet hava kuvvotlwi 232 tay
yare kabotmişlerdir. Ayni devre 
esnasında doiu cephesinde 24 
Alman tayyaresi düşmüttür. 

Moskova 19 ( a. a.) - Bu 
1abahki Sovyot tobliıi'i: 

18 Sootoşrin ırecoıi kıtaları 

mız biltiln cepheler boyunca dilı 
mania muharebeye devam etmiılor• 
dlr. ( diler telırrallar 3 üncü nbi· 
femizdedir.) 

Soyadı meselesi 
YAZAN: BiZ 

K annolar niçin yapılır, icabları ve ibtiyıçları karşılamak üzere d• 
i'il mi? işte ıiıe blr kaouo ki tatbikatı yoloız klitt t!zerind• 

kalmıı, nüfus deltorlerioe, oüfuı kütüklerine inhisar etmiıtir. 
Bir ıoyadı kaounıımnı vardır. Bn kanuna ıröre de herkes ve hepi· 

miz bir ıoyadı ılmak mecburiyetindeyiz. Fakat hani yal-
Hill içimizde ıoyadı almıyarak eski itim ve imzalarında tarar eden, 

blli ıoyedını kullanmamak için makalelerinin batına veya da altına ır•· 
zetoıioin ismini koyan muharrirler mi ararsınız ..• Belki bu kafedı, balki 
bo zihniyette olan daha bir çok vatanda4lar da eksik değildir. Şiklyıt 
olmaaıo amma acaba bu insanlar ıoyadı kaounanao bti.aoalarıoı mı teş
kil ediyorlar? •. 

inat bir pronıip meselesi oldnia zaman dotrn vo mi kal ırörülıbilir. 
Fakat bir yenilik ve yüksolit yürüyüşü içiudı bu ıribi fikir besleyen, b11 
ıribi zihniyet taııyao insanlara ne denir?,. 

Bilmem oodeose böyleleri vardır ki bir çok şeylerde, bellı.i bltilD 
adetlerimize, örflerimize, an'aoelerimize aykırı olan ıeylerde bile Avrupa· 
lıları taklit etmekte, onlara benzemekte ve onlar ıribi özeomoktı hepi· 
mizi ıreçerler. Fakat baıao da alınması, öireoilmeai, benimsenmesi bizim 
için fakdalı olan şeylerde i.toksizlik ıö.tormeii bir maharet ıayarlar. 

Haydi bu hota ıritmiyoo dar vo inat kafalı kanon kaçkı11larından da 
vazgeçelim. Ya ıoyadını alıp ta bunu kullanmaaıoı bilmiyon, ~u~lanm~k 
iıtemiyeo, bana, aaoa, ona ve hepimize birden ne diyelim!.. Bııım bı~
diğimiz ırarp momlekotlorindo insanlar bir birine hitap ederken, yokdı
iorini çaıi'ırırken yalnız soyadını ıöylorlor. ilk isim biç kollanılmaz. Çün• 
kü ayıptır. Çünkll liObaliliktir. Ôn isim ~enli benli olan, aralırında hu· 

lı Hıb '-'bidebadata• ıuolyeti bulunan inaaınlar tarafından l.nllanı r. ı a .. ı • , . . • - •-ı ı bir bırımısı vıı· mamll• aksinedir. Biz ıoyadıoı biç kullanmaz on '" m • 

tırır dnruruı. . ık zamanı r•lmlıtlr. 
Hır haldı bu it• de doj-ra olan ıekllnı verm ._. __ -'bl ..1-

bal Şıa tıaldı r•rp.....- • • ... 
Mademki ba uııala rarptau ılıaıı anuyoras.I .... ltlrtdir 1&He4erlı. 
kallaımak 1turaak0 ..... ,.ı tıa1atı1111 l•p arııı 
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İngilterede 
iaşe vaziyeti 

- . . .. . "\• .. ·-

· ,?·.~DAHİLİ . H·AB ERLER · 
,, •. . . . -· . ' ...... ~. ,!.~ • lngilizler Libyadaki Bir lngiliz fudbol takımı 

Ankaraya geliyor 
- Kahraman erle· 

rlmlz için 
teberrular 

-
Mihver ordusunu 
imlıa edebilir mi? 

Şu sırada Avropada muharip 
memleketleri en çok düşündDren 
balkın iaşesi meselesidir. ls,,içre'dt
çıkan Gazette de Lausanne bu 
roüııasebetlo yazdıt1 bir makalede 
lngiltere'oio vuiyeti en iyi oldu· 
j'uodan bahsederek diyor ki : 

Adanamızın şerefli ve yurd 
sever bayanları kahraman orduya 
kışlık hediye tedariki iıi,,de şah 
si masraflarından keserek hıımi 
yet ve ıefkıst mü•abııkasıaa itti 
ralte başlamışlard ır. Bavan Güz.i 
de Üitün'ün başkanlığ-mda Ba 
yan Meliha, Bayan Hayriye ve 
Bavan Mııazz.ezden mürekkep be 
yet deliletile teberruatta bolunan 
bayanlardan bir kıımıoın isimleri· 
ni bugünkü listemiz.in başına re· 
çirlyoruz.: 

' 

-_A_l_m_a_n_l_a_r_v_e __ lt_a_l_r_a_n_I;.:- ___ G_e_ç-.. n-ı-en_e_k_i_L_•_r-ek_i_t_r_ö_s .. tf'!-r--

Libya da çok zayıfladllar mişti ki ltalyanlar deniz nakliyati· 
le bundan fazlasını bealemeğe, tec· 

113 haftalık muharebeden 
sonra Avrupada yiyecek mesele· 
sinin endişe ayandırmadıiı biricik 
memleket lngıltere' dir. Filhakika 
fngıltere'de şimdi yiyecek ıtokla· 
rıoın harbin iptidasından faz.la 
olduiu anlaıılmıştır. lngiltere'do 
kafi derecede yiyecek bulamadı· 
iından kimse şiklyet edemez, 
M4den amelesinin bazı itirazları 
üzerine laıe NeJ&reti bıınlar le· 
binde tedbirler almııtır. 

-
Beden Terblresl Seyhan bölgesl 
mUdUrU sporcuları kar,ılamak 

Uzere Meıdanıekbez'e gitti 

--
/,,gilizlerin son günll'!rde de- hiz ctmeğe malttedir olamıyorlar. 
nizdeve hauoda temin ettik· Bıı seno akdenizde lnriliz bikimi
leıi üstünlük dolagısile ltal· yeti daha arttığı için bu kıtaJarıo 
yan ve Alman ikmal sev· vaziyeti geçen senekinden parlak 

A nkarada 4 ma~ yap_mak ~ı.ere Mısırdan. bir. lngiliz. fudbol talc
0

1 

mı relınolttedır. Bolrem·z Beden Terb•yesı müdürü Rız.a Salıh 

kigatı çok azalmış, bina· olamaz. 
enalegh Libgadaki Mihver Ş ırk cephesinde bu kadar zırh· 

Saray, yanın<la lngilizce bilen diier bir zatla beraber sporcuları karşı 
luuk üz.ere M.,ydaaıekbue ritaıiştir. Bölremi.z mü !ürü, Turlt sporcu 
ları narnıoa lnrilız. fodbolcularına bir buket verecek ve kendilerine Anka 
raya kadar refakat edecektir. 

Öiren~ii'~aıize fÖre, misafir sporcular Adana istasyonundan ır~çer· 
lerken 4ebrımız. rençlik kulüpleri tarafından aelimlanacak ve böl re adı 
na kendilerine bok.et verilecektir. 

LIR4 

23385 Dünkü pkOtt 
lı vasıta kaybeden Alınanların ba 

ordusu çok zai/ vaziyette cepheye yeni tanklar ve kıtalar 
kalmıştır. röndermesl de alda. relemez, Filhakika et, yumurta, tere. 

yaiı, marrarin, lnriliz peyniri, 
( Cenubi Aınerikad•n gelenler 
deiil ), reçel, şeker ve çay ve
ıikaya tabidir, Fakat banlar yete
cek kadar verilmektedir. Piyaıada 
tavak bnlunmaltla beraber dıier 
kan,th hayvanlar pivasadan çekil 
miıtir. Bazı sebzeleri de bulmak 
kabil deiildir. Fakat patateı, ba 
vuç, lahana, şalıam, pancar, do 
mıteı. bezelye, yeşil ve kuru fa. 
ıulye boldur ve bunlar ucuzca 
satılmaktadır. 

200 Bayan Kizıme Ôzler 
~o c Tevhide Ener 

c 

- Rusyadaki Alman baro atının I lngilizlerin stratej'k 
yavaşladığı muhakkak. Bunun Askere allnanıann co -

cuklanna bakılacak 

50 
40 
25 

Fatma Burdaroilu 
« Huri Kurdak 
« Zekiye Haı 

ister Sovyetlerin mukavemetinden, durumu ÇOk müsait 25 « N tlı.iye Artun 
25 Cevahir Bosna iıterse hava ve 1olların müıaade 

ıizliğ"nden ileri gelsin, herltuten 
fazla 1.,rllizlerlo işioi kolayJaştırdı
ğ'ı tahmin olunabilir. 

Zira büyük s nayi mıntakaları· 
na kimılen elden çıkarmış vr.y& 
hıırp sahl'lesi haline koymus olan 
Rusyanın geriye kaçırabildiği şey 

!erler hazırlanması meşkO< olduğu 
halde Dominyonlar ve Amerikadan 
müteınodıyen asker ve ıilib aldıiı 
söylenen ortı şark loriliz ordusu 
nun d niz., hııva ve karada gere 
ii lıtador kuvvetlenmiş olması li· 
zım. 

Bundan bir müddet evvel bu 
ordunun her şeyden evvel K fkas· 
lar hodudanda ve şimali İranda 
toplanmaHnın icabettiği, zira en 
büyük tehlıkenin. petrol mıntalta. 
}arını tehdit eden tehlikenin bıı 

taraf tan belirdiğini yazmıştık. Ba 
kaz.iye deği~miş dekilnir. 

Bu rün de. önümüzdeki ilkba. 
bar ve yazda da avni t~hlilte dai
ma mevcut olacak ve Ro•yanın 

erımcsi nisbetinde büyüyecektir, 
Ancak Rusyada Alman hareki· 

tının yavaşlaması, kışın 1relip çat· 
mıısı. Kah.as istılisıııın en müsait 
tartlara rağmen dahi önümüzdeki 
ilkbahara kadar uzamasıoıo çok 
virıt rör ünmesi ortaşark lnıiliz 
ordusunun karşısına kendisine ıü 
lümaeyen bir tilı çılcarmı~tm 

Alman seli nasll 

önlenebilir ? 

B ütün deniz ve bava l-uvvet• 
lerile ele geçirebileceii tank 

luvvetleıini M ·sıra toplı)arak L b 
ya hııııudundaki Alman - İtalyan 
cephesine yüklenmek, bu orduya 
kısa bir zamanda imha ederek. or· 
ta şarkın sol yanını sağlamak. 

An~ak böyle bir harekdtir ki 
önümüzdeki ilkbahar ve yazda a 
Jevlcomesi ve şıddedlenmesi melhuz 
olan orta şark mohnrebelerınde 

lııjliliı.ler e sağlam bir dur um temin 
edebUir ve bütün lıuvetlerile Kaf 
kastan cenuba inmesi mohteaıel 
Alman ıclini önlemek im,iaını 

b;aşecler. 
Aksi halde orta şarkta ve ıe· 

oi, mesafelerle kuvvetleri ikiye 
ayırıp ilr.i cephede müdafaa vazi
yetinde kalmak fngiJizler için hi\! 
de boş değildir. 

Strıtr j ık faydasını izah eHiği
miz bu hareket tarzı son haf tala· 
rın 1 ıgilizlere müsait giden vakoa· 
tı dolayısile tahakkuk ettirilemez 
bir Şf!Y deiildir. 

Bir defa Rus harekatı baıl•· 
madtın Akdeniıi kasıp kavuran Al 
man hava kuvvetleri büyük mikyas• 
ta ,ark cephesine alınmıı bulunda 
fq rıbi Libyayı luıilizlerden reri 
alan Alanın tenk kolordusonun da 
eıld taketta kalmadıj'ı tanldarmdan 
mühim bir k11anoın zayi olduia, 
boı.uldui'u. yıpr"ndıiı muhakkaktır. 
lnı lız.ler ise buna karııhk daha 
yeni ve daha takatlı t•oldar almıt 
lardır. 

Libyadaki Mihver 

ordusu çok zayıfladı 

S on günlerde deniz.de ve ha
vada temin ettikleri üıtüolük 

dolayı ile İtalyan ve Alman ikmal 
aevıdyatı çok azalmıı, binaeoaleyb 
Libyadaki Mıbver ordosıı çolr za
yıf vaziyette kalmıştır. insan mev· 
cu fo ıtibarile de ıeç •n ıeııe lnri· 
liz erin mahvettikleri ltalyao orda· 
an mil-tarından fazla ( 250.000 -
300.000 kitf ) olduk!a11 talamia 
olu.mu. 

• 
Ingilizlerio L i b y a cephesindeki 

ıtrateiik d u r u m l a r ı da 
çok müsaittir. Bir defa d•niz bi· 
klmiyeti dolayısiyle besliyebildilı.lo 
ri Tobruk müstahkem mevzii Al 
ınan - ltalyan cephesinin gerisini 
tehdit etmektedir, Yine İngilizlerin 
ellerinde bulundurdukları Siva va
hası, Tobrnkla müştereken veya 
daha gerilere dojru bir ibatayı 
çok kolaylaştırır, 

Socak Jambon, aa)am fibi 
maddeler boldur, fakat kaJiteıi 

bir parça ııaiıdır. Tavşan, kere
viz; yeıil aebı:e de bol ve ucu. 
dur. 

Ankara 19 ( Hosasi muhabiri

mizden ) - Çocuk Esiı geme Ku. 

roma, teşkilatına tamim göndere. 
rek, askere alınmış vatandaşların 

geride bırakacakları anasız çocuk· 

larıoı koruması için tavsiyelerde 

bolnamuıtur. 

Tamime rörer bir yıısına Jıa. 
dar olanlar Ankaradaki Çocuk yu 
vasına gönderilt'cekJer, bir yaşın. 
dan büvük olanlar mıhallerindr-ki 
ıütnanelerde, balcınıevlerinde b•· 
rıodırılacaklardır. Murafları Bele. 
diyelerin asker ailelerine yardım 
fulından temin edilecek tir. 

25 
25 
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250 
200 
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50 
50 
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30 
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« Nesrin T uımer 
« Hayriye Kusun 
« s~cide Ener 

Bay Mühür Biraderler 
« Yasin Bilici 

Kasııp M.,hmet 
lsmail Çorat 
Salamon Gilodo 
Nabi Meoemencioilu 
lbrahim Sekmen 
Eınin Ôz~öz ve Yusuf 
Sarı kelle 
Mahmut Şallı 

Hülisa bir çok şartlar şo bir 
iki ay içinde İnrilizlerin boradaki 
Mihver ordaıanu çevirip imha et. 
melerine çok müsaıttir. Elverir ki 
lngilızler çok •Öyledikleri sayısız 
malzemeyi boraya yığmış olsunlar 
ve bıından daha mühim olarak 
zırhlı ve bava kuvvetlerini sürat. 
le bııraya yığma kabiliyetini rös . 
teuinler. 

lnrilizler ekseriye harbin icap 
larrnı ve bu icaplara uygun feda· 
kirlıkları ( hazerde büvült ordu 
beslemek d.t buna dahildir ) göze 
almadıkları için muvaffak olamı· 
yor)ar. 

Ekmeie gelince, beyaz ve 
esmer '>lmak üzere ikisi de çolc 
mükemmeldir. Ekmek vesikaya 
tabi detildir. Pastacılarda pa1ta. 
lar, çörekler boldur. Fakat bu-.. 
larıo &'Örünüşü eıkisi kadar işti 
hayı çekmemektedir. Sebebi ou 
olmakla beraber ıeker. yai ve 
sütün azlığıdır. Süt çocuklara, 
hamile ve emzikli kadınJara, mek. 
tep talebesine, hastalara tah·iı 
eaılmistir. 

Sel erberlik ilanında mo
törlü vasıtalarını bozanlar 

H11IQsi Yalman 
25 Hilmi Ôzbilen 
25 M .. ~usa 
~5 Ahmet Üzeynim 

24905 Ye~Qn 

Tallm için askere 
ahnan erlerln 
meh k O mlıetlerl 

Bakalım bu defaki Janstan ia· 
tifade edecekler mi ? Akai halde 

relecok baharda vo yazda fÜÇ 

duruma düşmeleri muhtemeldir. 

Harptea evvel loı'ilterede 
meywa çok bol ve çok ac01do. 
OOnya•- cl&.-t .._ ---~- .-. 
lea ba meyvalar timdi ortadan 

Ankara 19 (Husuıi muhabiri 
mizden) - Mılli mü-iıtfaa mükelle
f yeti kanununun 68 nci maddeıi
nin tadiline dair liyıha encümen
lerden i'"Çerek meclıs ruznamesine 
~tadı. Uyiba, kanan maddeaine 
yeni bir fıkra lllveıine dairdir, 811 
ıuretle, vasıttı1ını tahrip ed•n ve 
ya kasten malzemesini dej'iştiren· 
Jerfa ceza fÖrmoleri temio edil 
mektedir. 

«F evkalide hallerde oduca 
tal"P vuknundan sonra veya se
ferberlik ilanında motörlü nakil 
vasıtalarının durumlarını kasten 
iıtifade edilmez bir balo retirmek 
aaretiyle boadaklart veya b:.aı ak· 

aamını deiiştırdikleri veyahut ye-
dek allt vo parçalarını kasten 
aaklıyarak komisyonlara noksan 
teslim ettikleri sabıt olanlar birinci 
fıkrada yazılı para cezasile birlik· 
te 3 aydan bir Hneye kadar hapis 
ceıaaile cezalandırılırlar.,. 

Ankara 19 (Hususi muhabiri• 
miz.den ) - A•lterlik kanunonan 
39 unca maddesini df'iiştiren liyi· 
ha encümenden reçerek ruzname
ye alındı. 811 tadil telr.lıfi ile, fev
kalide ahval dolay11ile taliıa için 
celbedileo yedek eratın aıkere 
alınmadan lılemiş oldukları bir 

ıoçtan dolayı askere reldiktea 
ıonra teblit edilen mablr.Omiyet• 

Eklenmesi teklif ıdUıa fıkra 
ıudurr 

lerlni, bir seneye kadar olaoların, 
ıtaj devrini ikmalden jOnra çek• 
meleri eaas temin edilmektedir. 

10 vagon buğ
day gönderildi 

ô;rend iimize röre, Çumra. 
da mevcut ıtok buidaydan ıehri· 
mize 10 vagon gönderilmiştir. 

çokilmiftir. Y alatı portakal var
dır. Fakat ba da hususi bir ve 
sika ilo 6 yqıodan •saiı çocuk 
lara verilmektedir. Yalnız elma 
ve armut boldur, Herkeı bunlar
dan iatediti kadar ıatın alabilir. 
Lokantalarda daima balık ve et 
yeme;i bulmak kabildir. Şar•p ta 
vardır. Yalnız ıarabın fiati arttı 
iı halde cinai bir parça kötüle 
miştir. 

C.H.P. keza kongresi Kozan yolu lntaatı 
H••tahk dolayı•ll• me• 
zunlıet •l•n memurlar 

Nafıa Veklletl, Kozan yola 
inıaatında kullanılmak Qzere Ha 

lçol ve Antebo de onar va· 
ron boj-day yollanmıştır. 

Hava kurumuna 
yardımlar 

Türk bava korumanı yardımlar 
devam etmektedir. ô;rendiiiaıi
zo röre, Selıh Bosna veresf'Si fab 
riltası 1000. fabrikatör LQtfi Kala· 
oilu 400, tüccar ı .. 1 Candan 50 
tahııfiyeci Hılmi Ôıbilen 20, kita~ 
çı Sabri Evrendilek 25, manifatu· 
racı Süleyman Nuri Kazmirci 150 
f abrikator Ali karabucak 200 lira 
vermi,lerdir. 

Loadra'nın yl1ece;iniq temi· 
ni Avropa balkının elcaeriıi için 
mucize gibi rörüoür. Fılbakika 
birkaç ay ovve! kıtın vaziyetin 
ne olacıiı ıoralayordu. Havala· 
rın fena ritaıesi, temmuz ve a;os 
toıta mütemadiyen yatan yatmur· 
lar mahsul hakkında endiıe ver 
meie başlamııtı. Halbuki, koka 
metin tavsiyesi ilzerioe, eski zeri· 
yat Hhaııodan başka yGz binler· 
ce hektarlık arazi ekiJmiıtl. 

Cümhuriyet Halk Partimiıin ka 
za kongresi bo ayın 2ı inci Per 
şembe ıünü saat 10 da Parti bi
nasında yapılacaktır. Bo konrreye 
iştirik edecek delegelere · vilayet 
idare Heroti riyaseti tarafından 
di 11etiyeler ıöoderilmcje başlan 
mııtır. 

Fare mUcadelesl için 
kö ılUye zehir dağıtılı 1or 

Buiday tarlalarındaki fare mü 
cadelesi devanı etmektedir. Fare• 
lerin öldürülebilm~ai için lü2umlo 
olan z.ebir köylerımİ7.e daiıtılmak
ta ve nasıl kollanılacatı anlatıl· 
maktadır. 

tay villyetinden 13 tonluk bir si· 
lindir malıtinesi alınması için alika 
darlara emir vermiıtir. 

Kızllay balosu 
Seyhan Kızılay Cemiyeti yıl

lık balosunu bu sene 5 İkinci ki 
nuıı 1942 tarihin ie vermeği karar· 
laştırmıştır. Adanamızın kurtuluı 
bayramına tesadüf eden o rün , 
balonun tam bir bayram neşesi 
içinde &'eçmesi için şimdiden ter 
tibat alınm"ta ba4laomı~tır, Balo 
komitesine yardımaevenler cemiye· 
tine mensııp bayanların da iştiraki 

Hastalık dolayısile kendisine 
uz.un müddet mezuniyet verilen 
moaıurlar hakkında dahiliye Veki· 
letince aliltadarlara bir tamim ya• 
pılınıştır. Bıına göre, bu gibiler 

tekrar vaı.ifeye döndükleri zaman 

bir ııhbt heyet tarafından muaye
ne edilecekler, vazife ıöremiye· 
celı.leri anlaşılanlar tekaüde aovk 
olanıcaklardır. s .hbi heyet bolun
mıyan yerlerde muayeneyi hülı.O· 
met doktorları yapacaktır. 

Vakit kaybetmrmek maksadile adaya, 
Tristanhların her zaman karaya çıktaklara 
ıirnal cıhetinden yanaşmak istememiıti, 
Doirudan doiraya depoların bulnnduiu 
tarafa ritmek içi o cenubu rarbi istikame
tinde adanın etrafını doJaııyorda. O ta
rafra sahile yanatmak biraz .zor olacakb 
ama mOıkOlitı röıe alm•ıtı. 

baret kayaaı civarına reldiji zaman 
biraz rahat bir nefeı aldı Ada ıuııdı ve 

denizde hiç bir remi yokta. Eodifeyi ma
cip olarak ortada tehlike ifaretlne raimen 
elin dalralanan beyaz bayrak.tan batka 
birıey yokta, 

lngılızle Peter acaba kayalık tepenin 
yu\tarıa oda mı idiler ? (ki fÖzcuyil Dl 

yapaaıılardı ? Eiec yukarıdalar ve iki röz 
CÜ)Ü ia veya bu ~ek.ilde bareketıiz bıra· 
kabilıniflorae ln1rilız. ne maksatla beyaz 
bayrai'ı tekrar çekmi,ti ? G"ııf - Spe•'· 
ye bir tuzak kurmuş olamazdı. Paıinde 

bir gözcü rezdirmiyordo ya 1 
Bereket zamanında yetiımiştİ. Ejer 

Varkleyle Peter yakarıda iseler Ctp zırh· 
1111 veya bir petrol ıemiıi reli ce yıo ıoı 
birkaç kişi alıp yukarıya çıkacak ve ilti 
yll!lni miHtefikio haklarından relecekti. 

lr.gilız. projelerini diier Triıtanlılara 
açmamak budalalıj-ını yaptı;ıoa f'Öre, Pe
terle beraber ölümO Trlataolılar için eb .. 
diyen meçhal kalmalı mahl&tmda. Oalan 
( Pok Witı klrful ) ad• uay acaklar, 

Devamı UçUncUde 

' 

mukarrerdir. Gelecek ay başında 

faaliyet başlıyacaktır. 

K ORSAN ZIRHLI ] 
( Yanaşılmaz ) a gitmi~ oJdaklaıını akıl· 
larına bile retirmiyeceklerdi. 

Adaya yaklaıtı. Talii vardı, büyük bir 
dalf'a kayıtı yükaeltti ve adayı çevreliyen 
küçük kayalardan •fırırak kumsala attı. 

Der hal kayıktan atlı yarak İfıret ka· 
y111na koıtu. 

Tristanlılara bluikablelvukudan bah· 
ıet:niıti. Ancak, kartılaıacaiı ve kalbini 
parçal•yacak olan maıısarayı hiçbir bi11i. 
kablelvako keadilioe evvelden haber ve
rmemiıtf. 

Kayanın zirvesine çıkıncaya kadar 
köpQkJü denizden baıka bir tıy rörem•· 
dl. Tepeye varınca Uk defasında yıptıtı 
ribl oıarda ve depolaraa olduiu tarafa 
bakınca bayılacak fibi oldu. 

Ônünde, adayı çevreliyen kayalıklann 
ileriıinde deniz şaıılacak derecede sakin· 

di. Denizin o kısmıoda tuılu ıu de ii l, ma· 
zot vardı. Reat•, lfÜnetin albad• p.rılda· 
~ııı b1111a fbphe buakmıyorda. 

Cenuba ve 1&rka dojru dnnixin üzeri 
kilometrelerce mazotla örtülmüıUl . Akın
tılar bu ÖrtOyll ıarkı ıllrilklilyordu. Ada· 
nın cenuba rarbt tarafından relırun Kari 
Lııten bu Mbeple petrol& tesadüf etme• 
miıti. 

Felilcetl timdi rörDyor •e anlıyordu. 
G~lerine J•I hocam etti. 

laıttit •• Peter orıJ9 plaltler, ,a.. 
•llerl lldlra.Dtltadl. Yıla u .u u~a ... 

Grat Fon Şpe'nln son gUnlerl 
vel adadan uzaklaşm şlardı. Sonra iki ye . 
ni müttefik depoları delmişlerdi. Fakat 
nasıl ? Kari b11 sualin cevabıuı bulamı· 
yorda. 

Graf - Spee felaketten aonra adaya 
relmemiı miydi ? Karl bu lcaya ilzerinde 
açlıktan ölüm• mi mabkOmd11 ? 

• • • 
- Bo&'iln, 12 Sonteırio 1939 rnno. 

Gr•f - Spee ölüme mabkCm oldu, ~(. 
manyaya dônmei• bile teıebbQı edemem, 

lagillz - Franıız donanmalarının abluka 
çemberiui yarmaj'ı Omit etmem fazla nik· 
binlık olur. 

Mabru'c:at ihtiyacımı cenubt Amerika 
sahillerinde temin etmek mecburiyetinde· 

yim. Hunun ne demek oldutunu tahmin 

edebilirsiniz sanırım. lnrilızler orrakları
mı süratle teıbit ederler ve beni sahile 
11i..ıştırıvetirler ve umumi harpte FaliLlao· 
dda olan facia tekerrür eder. 

Graf - Spee süvarisi kumandan Lan
l'dorf kısa bir sükOta müteakıp devam 
etti : 

- Mülizira Kral Lhten, bunan tek 
mos'ul(l sizsiniz, Doiradan doiroya donan 
ma başkumandanı tarafından vazifodar 
kıhnınıt olmasaydıaıır:, ıiıi derhal r•aıide 
karacatım bir divanıharbe verirdim. 

V aaiyetl S.rliae Wldlreeejim, 
1'•41 YWffefl• Yllit..la lfumı aD· 

teakip Berlinden emir relinceye kadar 
remide mevkuf kalacaksınız. . 

Kari Liden, •• Yanaşılmaz .. da çok 
kalmamıştı. lıaret kayasmın ilıtüode bek· 
lereen deniz tayyareıi görünmüş. Alman 
el ko) işaretlerUe vücuduna haber vere· 
biluiıti. Fakat tayyareye i•çebilmeai pek 
kolav olmamıştı. 

Kavıta binerek kayalıklardan açılmıı, 
denize inen tayyareye, oradan da cep 
zırhlısına ıeçmi~ti. Kumandan Larırıdorf

. la milllkatı pek fırtınalı reçmifti. Gıaf 

- Spoe ıüvarisi mazot depolarıoın boş 

olduj'una öirenince kıyameti koparmıttı. 
Kumandan Langsdarf, emri llzerluı 

relen tayyareci mülizim Henrih Borga 
talimat verdi : 

- Mülizim Borı, tayyarenize mGli
xim Valter H.ıno ile mülaıim Kari Listeni 
alacaksınız. Onlar •• Y anaıılmaz ,. yayll
ıına paraşütle atlıyacaklar. 

Kari u~tenle, OD& refakat edecek 
dijer zabite döndü : 

- Silahlı olacaksınız. V azif eolz can• 
baz kardeşleri aramaktır. Erer bayattay
aalar, deniz tarafındaki beyaz bayraiın 

altından elektrik fenerini üç def• yakıp 

söndürmek suretile işaret vereceksiniz. 
Bu takdirde, yani iki kardot hayat 

tayaalar mülizim Borr, sabahleyin erlten
den tayyareaile ıfdlp evvell onluı, ıonra 
.W alacak. a..-. .... 



, 

20 lkıncltetrln 1941 BUGON 
- - --- - - - -------- - - ~ ·------- ----· - ---------

-mI~illJ 
a ~ 11 11• • 

Milli birlik 
Milli iktisat 

HÜKÜ\1ET her zam•m fazla miktarda oo stoku 
YAZAN bulundurab ılmek için, baıdava, börek, pasta gibi 

PEY AMI evlerde yapılması mümkün ve lüks mahiyetinde gör· 
SAFA düiiü madılelorin dışarıda satışını yasak etmek niye-

•-------• !indedir. Böylece on istıblaki sınırlandırılmış ( tahdit 
odılmış ) olacak. 

Her iktisadi buhran, iıtih•al ve iııiblik arasında bir milvazeno 
buhranı da ifade eder. ihtikarı emziren de bu müvazenesizliktir: Mal 
az, iıtek çok; mal çok, istek u; veya bir yerde mal çok, istek az f•kat 
baıka bir yerde o mal az, istek çok ( Diyarbakırda yirmi, lıtanbulda 
iki yumurta beş knrnş ). Bunlar, istihsal ve istihlak arasında, buhranı 
doiuran üç müvaı~nu , ılik halidir. 

Harp okonomiıi az istihlilı. çok iıtibıal emreder. Çilnkü harp _ve.ya 
harbe bazırlık istihsal gücünü azaltır ve istibliki çoj"altır. Demek 11tıh
IAki ıınırlandormak, iıtıhsali ayarlandırmak, ıerekiyor. Buoo plinıız yap· 

mıya iml<in yoktnr. 
Plinlı ekonomi, bazılarının yanlış olarak bildikleri gibi, ıerbeat ferdi 

ekonominin deii'ıl, datıoık 1 düzenıiz, başıbof ekonomınin düşmanıdır. 
V. Sombart rüzel söyler: c Pıinlı okooomi ıçtiii'imiz her kaşık çorbaya 
karıı•naz. » Ba plln>n likayıt kaldıjı iktisadi faaliyetler pel< çoktur ve 
fert orada d•led•i'• gibi kımıldar. Fakat milli menlaatleri hülioa eden 
bir bütüne ııöre ay•rlanmış bir plaodan mahrum olan memleketlerde, 
istıb·al ve istıblik arasındaki müvaıeoes•zlh ı•n doiao bubr amn ve ib 
tikir•n önüne geçilemez. Çünkü onlarda istıb ik başıboş, iıtıb•il kifa· 
yetaiz kalır ve aralarında bir denkleşme temini mümkün olamaz. 

Kapitalist ve ferdi iw.tisadda yalnız bu•usl menfaat grupları planlı· 
dır, çünkü onlar yaloız kendi menf•allerinin peşindodirıer; mıl•İ ıktıaad· 
da yıloız devlet plinlıdır, çünkü o yaloız mıili menfaatin peşindedir. 

Plin olmıyan yerde milli iktısad, milli iktisad olmıyan yerde milli 
birlik yoktur. Çünkü sınıf ve zümre menfaaatlerlnın çatışmasından do· 
jan birlikıizliiii ve düzensôzlij"i yalnız milli plia öoler. 

Ticaret ve !ktiıad Vekilttlerioi bir • M . ııı f.tioad Vekileti » ha· 
llııde birl•ştirmek fikrini bunun için alkışlamıştım. Mılli birlıjın milli ık · 
tiıada ıımııkı baiilı olduiiunu bılenler ıçôn bu fikir. en büvük müj iodir. 

- Ta.vlriefk:Ar'dan -

• Burunlara takı- ı 
laın taksimetreli I 

mandal 
YAZAN 
vA-NO 

Ecnebi memleket· 
lorin birinde vak 
tiyle bir tiyatro 

piyosı görmüttüm. Sahnedeki in~ 
sanların burunlarına çamaıır man· 
dalı tert•bi aletler ılı4tırlmiş. Va 
taodaııara taaarrulla ve vc1ıkıoyla 
neleı aldırılıyor. Sob.:bı do, bava, 
devletçe tuh ıırketın inbıurına 
verıımıı. Ancak ücret ve reaım 

mokaoııi mü .. ade kopardıjınız 

ııi•bctte, bw nunu.z.dan maudaU 
ır••ıotıyorlar, niıbeten rahat to· 
nctıüıunuzo imkan bıra1.ıyorlar. 

Fakat baZ•n pıyaıada darhk &Ö· 

rüouyor. Ooun ıç1n, k.olcuıar ve 
k'oructar taralınoan mao<taııarın 

tabımetroııoo ıtana ılo bakılıyor. 

lıtorsoniz Karun ot.un, istıbı.akıoız 

111 kaelar metro aukabıoclan zıyaclo 

bava yogaltmaoız yasakl 
l N.t: 'l'oııaıtmakr çoiialtmak 

veınıuaendar. clııtıbAik etmek kar 
ıılııı. Faııb R.lkı hararetle ıavsıye 
eaıyor. Bon de aldım, kabul oltım,) 

tsu mıandal.Uıar ulkeıınd•t ancak 
pek babtıyar ımtıyazlar, buruoları 

ıerbeı <loi•ta.buıyorlar. 
Muharrırıo maıı.1&dı1 büyük 

tirketler, inbiıarlar rejııoıylo alay 
etmek. F aıı.at eser, ıeyredooı gül· 
dürmek.le beraber, inaaoa: 

"- Amma da saçma .. Olacak 
oey mi? 11intıbamı ~ırakıyordu. 

••• 
Heyhat... Kurıı.arım ki rünüo 

biriodo olacak ... E.vlidlarımızın bu• 
ronlarına takaimotreli mandal takı· 
lacakl 

Farzedin, çok eıki neıillero 

fÖyle deHydi 1 

- F ıiloca noktada durup mao· 
zar• Hyrotmelt parayla olacaktır. 
(Zır• orası duhulıyeli bahçe balıoo 
ıokolacaıı..) fııinca menbaın ıuyu• 

nu ıçmek kezi parayla olacak; (Zı· 
ra ihale edilecek; şııolere doldura · 
laralt, o ıu, başka momleketlore 
1evkolunacak.) Şu aiiacın öte11ne 
ıeçmek de baltezi parayla. lZıra 
A devletiyle B dovlotinın budu· 
donu teşkıl edeceğinden pasaport 
vızeıi alınır ) 

Dodolorımiz bu tafsilattan bir· 
fOY anlam•yacalı.lardı. 

Netekım, bizım çaii'daşlarımız 

timdi ıu ıözler hayal gelecek: 
Fraoaızın bıri. havadan elektrik 

kovvtlı almak usulünü bnlmuı. Ôıo
deobori idettır: Fransızlar keşıf ve 
Almanlar istıfade eder. Yine öylo 
olur belki. 

Art BakOnun potrolüne, Bri-
tanya adalarının kö.ııür madenine 
hacet kalmıyacak. Bütün üı na 
ve tqıt vuıtaluındao radyoların· 
klııe bıiuer ant .. ler laaYeya clotra 
... 11cak. 

(ikinci not: •Ürün = istihsal». 
«taşıt = nakliye» ») 

•. Evet, havaya doj'ru uzatıJa. 
cak. E okıriiı toplıyarak haydi ba· 
kalım faalıyete ... 

- Aman ne mükemm•I iş .. 
- diyenler olacaktır, biliyorum. -
hte, beşeri eti yeni medeniyet de· 
virlerioe sürükleyecek olan bir 
icad .• 

Taş devri, tuoc devri, demir 
devri. çelik devri.. Ve nihayet, 
yeni bir aafbanın ır4ij'indo buluoua 
yorazz 

c Havadan iotifade etmek • 

devrıl. .. 
Amma ... 
- H•vadan yaşamak diyo bu 

na derler •• • diyerek buna pek faz 
la ıeviomemeh .• 

Zıra tayyarenin de icadı alkış 
lanmıotı. Fakat onun ıulh gü verci. 
ni deiiıl de bombardıman ileti olıı 
verişi polı: çok kimsolori inkisara 
urrattı. ( Hoş, ben kendi hesabı· 
ma tayyarenin ilerde müsbet rol
ler oynıyarak bu günkü günahla• 
rıoı bol bol öcıeyt ceJtıoe emİ· 

nim) 
Her halde, şu beşeriyeti « ba· 

vadan yeşotd.calıt » vehmini veren 
icadın da bazı çapraşık tarafları 

bulunacak: Topragın istismarı, do· 
niz•n iftısıııarı derken, bir de ha· 

vanınki çıktı demektir. 
Buııün elekıriji, yarın azotu 

ve okaıj•ni..bepıinı toparlıyacaklar. 
Fılioca kıtayı iıtıli. y. hııt Kameri 
fetb gibi dahiyane bir plan niiru· 
na havayı oeıimi • fazla•• » nın 

urfıoa karar .•. 
- Ey hamiyetli ;vatandaşlar •• 

Azıcık bnrnoouzu mandailayın •. 

Ne yapalım, ıabredeceksiniz .•. 
Fakat ondan ıonra ıaadete kavu· 

oalacalı.tır.. . . . . 
Ve lıunlar1 ıeyrettıiım pıye1· 

teki ıibi, taksimetreli mandallar• 
uzanacak! 

••• 
laoallab bıı yazımı istikbalde 

de komik ve bayii 1açma bir mov 
ıo diye okurlar ve bana: « lıoriki 
devirleri görebilen 1941Jül Verni• 
demezler ... 

( Ak tam 'dan) 

• 
Kış mevsimi yar-
dım mevsimidir 

Yazan 
Kemal 
Zeki 

Kış geldi Üç döıt 
günbenberi bu mtv 
simin şiddetli ıo. 

&"ııklarına girmiş 

balunoyoruz. Doi'· 
G l:NÇ OSMAN rusunu ıöylomek 

liızım gelirse, bu kadar erken ve 
bu kadar insafaız bir kış karşıla
maya hazırlıklı detildik. Kış derli. 
jini vaktinde g<lromemlı olanla· 
rın ve bondaı. ıonrada ıöreıııiye· 
nklerla Allala yudımoııı olı11DI 

Kıf, fakirleri&, eknllana n 

·: HARİ c i-., HAB E.RL.ER:'· 
lngilterede iaşe 

vaziyeti 

JAPONYA 
Üçüncü bir dev. 

letin uzak şark 
işlerine müdaha-

-· -~~-
lesine göz yum. 
maya~ak! 

Tokyo 19 ( a. a. ) - Japon 
haberler bürosu ıöıcÜ 1'Ünün düa 
rnoteçiler toplantısıoda bildirdi. 
ğiao göre, bir Sovyet mayınına 
çarpmak soretilo batmıı olan 
Kebi Maru vapuru Ldiıesinden 
dolayı J•ponya ıle Sovyetler Bir· 
liii'i arasında yapılan müzalcereler 
devam etmekteyse de J•ponva 
şimdiye kadar tatmin edici biç 
bir cevop alamamıştır. 

Söıcü beyanatına ilave ola· 
ra\c, daha mayının meoıei üzerin. 
de münakaşa edilmekte olduta 
nu söylemiştir. Başi<a ıuallere 
cevap veren ıö~cü « Japonya 
üçü •CÜ bir devletıo uzak şarkın 
işlerine müdahaluino müsamaha 
ed~m,.%. ,. ôemistir. 
!...:.:-~~~~~~~~-- ........ 
Amerlkadakl yabancılar 
göz altına alınmaracak 

Vaşi n gton 19 ( a. a.) - Mü · 
meuiller meclisi harareıli bir mü
zakereden sonra, siyaset bakıaun .. 
dan şimdi bütün yabancıların adil 
tahkikata lüzum rörülmedon ıröz 
alt•na alınabilmeleri için hükOoıete 
selahiyetlor veren bir kanon pro. 
jeıini 141 reye karıı 167 reyle 
reddetmiştir 

çaresizlerin kara günüdür. 
llık bir oda köşesi, nar gibi 

kızarmış bır soba başı, hali vakti 
yerinde olanlar için, sıcak yaz gün· 
lerinin serin havuz baıları it.adar 
eilendiricıdir. Fakat, ambarına k.ö .. 
mürünüt kilerine zahiresini yerleş 
tiromemiş olanlar, uzun kış gec0 • 

!erini titriyerek ıeçirecoklerdir. 

Çares•zlerin hali, mevsimin baı 
lao rıcında yard ım duyralarımı ıı 
harekete getirmelidir. Hayır ve şef· 

kat kurumlarının kış yardımları ba
zırlıiına başladıiını ıevinerek du· 
yuyornz. F"akirJoria teJc amudu. ha 
Ji vakti yorlode oJaoların yardımı
dır. 

Bir avuç bulgurun, bir kucak 
odunıın, bir tH ııcak çorbanın ba· 
ıık odalarda, isli ıaz llmbalarının 
etrafında teşekkür ve minnet duy 
guları yaratacaiını düşüoelim. 

Bori yanda, vatan hizmetinde, 
badat boylarında bekliyonlerimiz 
vardır. Bir çıft çorap, bir yün el
diven, bır kat çamaşır, Mobmedile, 
anacından gelmiş bir mektup gibi, 
temız ve asil bir hediye olacaktır. 

o.uflar •çılmış, yavrular ııra· 

!arına geçmişlerdir. lçleriode, göz 
lerimizı dıktij'imız yırıolarıoı ka 
rabilmek içın, comıyetio yardımına 

avuç açanlar vardır. 

Bır ki lap, bir kalem, bir def· 
tert o y.tşta1.iler için bazao bir cİ· 
ban b•ıl'•şlanmıı kadar makbule ı0• 
çer. 

Kış mevıimi, yardım ıne\fıimi 
demektir. Karınca kararınca, hayır 
ve şefcat duygularımızı harekete 
Ç• İİ'ırıuak içın, ıon ÜÇ dört fÜDÜD 

dondurucu bava11 yetıe ıeroktir. 
Uiuı'tan 

Moskova önlerinde 

Alman 
askerleri 
donuyor 
Alman kış 
harekat palnı 

Almanlar Moekova 
bölgesinde Rusları 
hafif surette 
ger ilettiler 

Londra, 19 (a.•.) - Rusyadaki 
askeri vaziyet hakkında cepheden 
ılınan son haberlere i'Öre, Alman• 
lar Moskova bölgesinde bilyük 
fedakarlıklar bahasına Rusları ha· 
lıf snrette geriletmeii'e muvaffak 
olmuılardır. Şimdi iki köy etrafın· 
da kanlı bir mnharebe yapılmakta• 
dır. 

Diier taraftan vaziyetin biriz 
vas•llanndan b ·rini do Almanların 
Moskova şimaliaden ve M ıskova 
cenubnodan iki ilerleme ile Sovyot 
ordularını kısımlara ayırmak. ve 
Moskovanın Roatof limanı ve şimal 
deoiı.i Jimaolariyle münaltalelerini 
kesmek teşobbüıü to,kil eylemek
tedir. 

Londra gaz•teleri bu yeni Al· 
man takfülni belirtmektedirler. 

Doylı Telrrafın Stokholm mo· 
habiri dıyor ki: 

"Nazıler Moskovanın 290 mil 
cenup doiu1onda Voronoi' e var· 
malt için Orel kursk'dan doıiuya 

doj"ro taarruz hareketleri yapıyor• 
far. Bıı yeni Alman hareketi Krazna • 
ya Zvezda Sovyet gazetesinin de 
belirttiii a-ibi Almaolarıa muazzam 
kış barekitı planına dahil bulun· 
maktadır. Bu plin mubtelıf Rus 
copblelorioi tocrid etmek bedoliııi 
güdmektedir. 

Alaıac başkıımandanlıiı ba ıa· 
retle bu mobtelıl 'cepheleri, kara 
kışta teşebbüıü elinden bırakma
dan asıari mikdarda &1kerlo tn· 
tabilecej'i Omidindedlr. Ru•lar bu 
taarruz hareketine de ıiddetlo 

mok.avemet etmokte ve Tula'da 
mevzilerini bisolonur derecede iyi
leştirmektedir. 

Tola c 1 v a r ı n d a Sovyet 
topçusu Alman tanklarının bir hll· 
comuno, tanklar daha Tula banli. 
yöıüne varmadan kırmııtır. 

Taymiı ıazeteıinin H ndiıtan 
muhabiri İ1e Hazer denizi ve Kaf. 
kasya yoluyla Ruıyaya müttefik 
memlok•tlorden 1000 ton harp 
malzemeıi ve iptidai madde gön· 
dorilmiş olduiiuou bildirmektedir. 

Londra, 19 (a.a.) - Bıı gün 
Lodranın oalihiyoıli mahfıllerindo 
temin edildiiine göre, miibim mik
darda Alman askeri Moskova cep· 
besinde donmu~ olarak bulunmuş· 
tıır. Alman aıkerleri araıında Ruı. 
y• k şının ıoiiuiuna dayanabılecek 
derecede ıiydirilm•ş kısım azdır. 

Ölülerin çoionon üzerinde 
kadın kürkleri vo hona benzer 
kışlık eşya bnlonmuotor. Halbuki 
Mo•kovada harp eden Sovyot kı
tıları iyi techi.t edılmişlerdir, 

Moak.ova, 19 ( a. a. ) - Dün 

· Battaraf' ikincide • 
Bu; yerlerde butday, yulaf 

mahsulü bozuldu. Fakat umumiyet 
iıibariyle mahsul memooniyet vo 
ricidir. Hor ne olursa olsun un ıı• 

kıntısı çekilmiyecoktir. Çünkü do. 
roinyonlardan ve Amerilcadan pek 
çok mikdarda buiiday geliyor. Pa· 
tatoı mahsulü ortadır. Fakat pan· 
car ve sair bu ıribi maddeler pek 
boldur. Atlantik muharebesi loril
tere lehinde inkişaf edeue kışı, 
yiyecek hususunda endişe duyma
dan geçirmek kabil olacaktır. Şim. 
di iaşe Nezareti her ameleye, mek· 
teplerde yüz binlerce çocuiia biç 
olmaz .. günde bir defa, bir kap 
tam besleyici yemek hazırlamakla 
meşrnldür. 

Sikorski Rus
gaga gidecek 

Kuibişef 19 (a a) - Polonya 

başvekili general Sikouki'nin bu lS 

rüa içinde Sovyetlor Birliiiioo reı 

mi bir ziyaret yapması beklenmek

tedir. General Sikorski Sovyotler 

B•rliii'lndeki Polonya kıtalarını tef· 

tiş edecek ve Sıalin, Molotof, Ti 

moçenko ve diter Sovyct ıelloriy 
le ıörüşmelerde bolıınacaktır. 

lnglltere Uzerlne hava 
Uhcumları 

Londra 10 (a a) - Hava ve 
iç emniyet nazırlıklarının tebliji: 

Dün gece, gece yar111ndan 

evvel bir kaç düıman tayyaresi 

logilterenin doii'n vo cenup doiio· 

!D kıyılarına bombalar atmıştır. 

Biraz basar, bir kaç öl il ve biraz 
yaralı vardır. 

Ruzvelt 
Demir yollarında 5 
ilk kanunda b•tlı· 
yacak grevi önle· 
meğe çahşıyor 

Aokara Rodyo ı-azetesl-Ame· 
rilcada grevler Jreniılemektedir. F•b

rikalerda iıçilerle patronlar arasın 

da artmakta olan ıerıinliiie kartı 
koymak için bükOmet tedbirler al· 

mayı düşünmektedir. 

Cumhorreisi Rıızvelt demir yol 

larında 5 ilk Hannda bıılayacak 
ırevi Önlenmoto çalıımaktadır. iş· 

çi ve patronların milmeıillerf Be· 
yaz 1araya çağrılmıştır. 

M•denler ve demir yolları gf· 
bi milli müdafaanın mühim iki un· 
surunun felce utraması Amerika 

20 ikinci Teırln Perıemb• 

TUrklJ• Rad1odlfU•1oa put.tan, 
Türklr radyoau., A.Uana ndro•• 

7,30 Proırram, vo memleket 
Hat ayan. 

7,33 Mi!zlk : Hafif prorram 
(pı.) 

7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Milzilc Halil proıramın 

Davamı (Pı.) 

8, 15 Evin saati. 

8 30/ 
8,45 Müzik: Hafif programın 

ıon kısmı (Pı.) 

12.31> Program, ve memleket 
nat ayarı. 

12,33 Mözik: Oyan havalan 

12 45 Ajanı haberleri 
13,00 Müıikı ince 1&1 fallı. 

13.30/ 

14,00 Milzlkı Karıtık Proırım 
(Pı.) 

18 00 Proıram, ve memleket 
Hat ayarı. 

18 03 Müzik: Kadınlardan la· 
ııl şarkıları. 

ati) 
19,00 Konoım• (Derdleşme 1&• 

19,lS Müzikı Halil Solo'lar pL 

19,30 Memleket ıaat ayarı, ve 

ajanı haberl•rl. 

19.45 Serbest 10 dakika. 

19,55 Müzik: Dünya oarkıları. 

2015 Radyo gazeteıi. 

20.45 Kemençe, TaobOJ' ve 

Ney'den Saz eserleri. 

21,00 Z•raat tıkvimL 

21,10 Müzik: Unak ve mohay• 
yer Makamlardl\o şa•kılar. 

21,30 Konuşma (Şiir ıaatl) 
21 45 Müzik: Radyo Senfoni 

orkeıtraaı. lŞel: Praeteriııs) 

1 • M Glioka: Vals Fantezi 
2 • Monioszko; Bajka GvertllrO 
3 · Ahmet Adnan: Kantat, 

22.30 Memleket nat ayarı ve 

Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -

Tabvilit: 
Kambiyo - Nokot bor1a11 

(Fiyat). 
22,45 Mnzlk: Danı müılfl (Pı ) 

22,SS/ 

23 00 Yarın ki Proıram, ve ka· 
panıı 

jTAKVİ~ 
20 lkinciteırin 1941 

PERŞEMBE 
YILı iMi • lı. y,ıı Göo 524 Kooım 15 
R .. t 1557 lklncolefrla 1 
M'crl 15'0 Z lkado 1 

için obemmiyetaiz sayılamaz. 1 Bu 1 
Amerikadaki grevler tabii ... . tflCfl Nöbetci eczane 

yılacak iktisadi badİ•elerdir. Har- 1-...ı:.=-...-----------' 
bi baltalamaia matuf bir hareket istikamet eczanesi 
d•iiildir, 

ıreceki Sovyet tebliiiiı 

ll:S sont•ırinde kıtalarımız bü. 
tün cephe boyuoca düşmanla çar
pı,mışlardır. Çarpışmalar bilhaasa 

Kalioin ve Volokolanık bölgele· 

rınde ve şimal batıda bir kesimde 
şiddetli olmuştur. Kıtal.,ımız düt· 
nıan büco.mlarına makavomet et
mektedirler. 

( HükOmet yanında ) 

Bir Macar vapuru Kar•· 
denizde mayına çarpa· 

rek battı 
Bııdapoşte 19 (a a) - Motör• 

le i,loyen Ungvav adındaki Macar 
vapuru Karad.eoizde bir mayına 

çarparak batmıştır. Bu vapur 1200 
tonilatolaktur. Mürettebattaa 10 
kiti ölmüştQr. 

Tombulluk Gene Moda Oluyor ! 
BirkaÇ oene evvel bir Almaıı raıeteai , 1 

nisan tarihli nüshuında, kadınlarara11nda tom· 
bolluiioo moda oldntuna dair bir haber neı· 
retmişti. Bu haber dünyanın her tarafında bü 
yük heyecan uyandırmıştı. 

Tonbul kadınlar vücntları modaya mova· 
fık olduto için, ioco kadınlar ise, inceliiii mu• 
halaza etmek endişeaiyle kendilerini birçok 
g ü z e 1 şeylerden mahrum etmeii'• lüzum 

kalmıyacağından sevinmitlerdi. Seaelerdenberi 
ıiiıılıı.rına hamur işi tatlılar, börekler koymamış 
olanlar artık bunlardan istedikleri kadar yi· 

yebileceklerdil. 

Hatta Pariain en methor terzilerinin ıayıf ka· 
dınları tombul göıtermek için buldukları yeni 
modeller kadın gazetelerinde çıkmııtır. 

Umumi harptonberi kadınların en korktıık· 
ları ıey, tombnlluk, birdenbire neden moda ol· 
ınootıır? •• Bıına merak edecekler, bu zevk do. 
İİ'İşmesinin 1ebelıini anlıyamıyacaklar vardır. 

ları bıılamıyanlar vardır. Bu Hbeple tombollat· 
mak çok rııçleşmiştir. lıte terziler bono ıöı 
önüne alarak yeni modelleri kadınları tombul 
ıösterecek ıorotte haıırlamıılardır. 

• 

Fakat bu ıevlnç çok ıürmediı haberin 
bir puassoodavril, gazetede ıon moda kadınlar 
diye çıkan reıimlerin uıtahklı uydurma feyler 
olduiiu anlaşıldı. Herke1 bilyilk bir hayal H· 

kııtuna ııiiradı. 

• 
K d 1 Şimdi Avrupadan relen 
a ın arı tom· haberler, kadınlar ara. 

bul gösterecek ••oda tombollojun mo· 

modeller daoldııtuna tekrar bil· 
.._ ______ .. diriyor, Ba defa e.ta· 

·-•'-mı yvit•r, •• u"1 .W.Ntr. 

Fakat MHele basittir. lıviçrede çıkan bir 
kadın mecmnasının anlattıtına ıöre tombulluk 
modası kadınların lüzumnndan fazla iocolme• 
lorinin neticesidir. Bu incelmede kadınların per• 
bizinden ziyade Avrupa memleketlerindeki yi• 
yecek azlıiiının, mabramıyotin tesiri olmoıtor. 
Ki.lı ırıda alamıyan ve vücadlarında da ihtiyat 
bulunmıyan kadınlar iki ıooe içinde ideta deii'· 
neii'o dönmüşlerdir. Bunlar göze çirkin görün. 
dOklori gibi oıhhat bakımından '• endişe ve
riyorlar. işte baoon için Paris'in büyük terzi. 
leri tombolluj"on moda olmasına karar vermiş• 
!erdir. 

Bir zamanlar kilo almak nisbeten kolaydı, 

Yiyecetino dikkat edenler birkaç halta içinde 
bir iki ~ilo alabilirlerdi. Şimdi yiyecek, bilbaı• 
H bealeylcl yiyecek her tarafta aaalmııtır. 

Tereyıt, ıelı:er, onle maddeler sramla .,.. 
rlDpr ...... aalllelıetıenle e,..,._lıerf lıu• 

Göğse ve sırta 
konan kalori • 
ferli yastıklar 

Yeni modellerde bit 
busuıiyet do cekotlorio 
göğsüne veya ıırtına 

inco birer y&1tık kon• 
masıdır. Yastıtıa için· 

de küçük bir elektrik bataryası vardır. Kadın· 
lar el çantalarında hfıdıkları kordonun bir 
ucunu bu yastıii'a, diğer neonu pri•• takıyorlar. 
Yastık elektrik cereyaoiylo ıunıyor ve vücudu 
tatlı bir ııcaklık içinde tııtııyor. Y utıklar •Y" 
ni zamanda vücuda tombııl göıtermefe de ya• 

rıyor. . 
Küçük yaatıkların elbiseler• il1ve edılm•· 

ıine aaıl sebep kışın bor tarafın ı11tılam•:at• 
dır. Pariıte ve Franunın diter bilyük ~l0d.•1r. e-

b. ı kömilr verı ı ın• rinde ancak umumi ıoa ara 

d 1 • ...., ıo-"-ktar. Sotnkta oturmalı en ev erıa ço.,.. • .. 
kabil olamacıtı lfln slyaretlerde aöbatle elek• 
trllı eereyuuıdea ı.ılfade e4wek "'"'- fi• 

..ıdalı ..... -·~ 
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ASRI Slı~lEMADA 
BU AKŞAM Sııvare 

8,30 

iki müstesna film birden 
1 

{ CEBELITTARIK) fölmioin nnntulmaz bOviik aanatUn 

ERIG . V. STROHEIN ve ANDRE BUGUET'in 
yarattıkları 

Aşk, Hoyecan. ve ihtiras hislerini canlı bir ıurette 
ırösteren ınuaızaın bir !ılın 

2 
Umumi arzu ve istek ilz~rine GLAUDETTE 

K:.LBERT HENRY FONDA'nın ibdagkerdeıi 
•,,, Ye 

§ ·-; ı.· .... -...ı.:ı.::ı•.J·~u:+»"".:X". •• · ••• . .-x-~-:.r.ı.x-ı ~ 

· ~--~ VAH$) K0$U sXA• 
• •» . . . · •• . . . •••• . •.<V • • ·••>OOo'.>C•)(X.O:• 

Bugün gündüz matinada iki film birdetı 

.,,. .,, 1 ••••• ..... •• FıR·rlftlA J a~ 
Vahşi ~oşu ---- --

Pelc golcrnda 

~: Malağalı kadın 1..,. 
\ 

T. c. Devlet demir 
Yolları Yol Dairesi 
Merkez 1 inci Komisyonundan: 
Tarsusta Devlet Demir yolları idarrsince yaptırılacak o

olan istasyon binası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Bu inşaat için muktezi deıniri, istekli tedarik edemediği 
takdirde idarece verilecek raylar kullanılacak veyahut diğer 
bir inşaat şekli tatbik edilecektir. 

l -Bu işin muhammen bedeli70000 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 

Demiryolları Ankara, Haydarpaşa ve Adana veznelerinden 
350 kuraş mukabılinde alabilırler. 

3 - Eksiltme 4-12-941 perşembe günü saat 16 dıı An· 
karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde merkez linci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gırebilecek olan isteklilerin teklif mek
tupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve veıaiki ayni 
gün saat t 5 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

a) 2490 numaralı kanun ahkamına uyguo 4750 liralık 
muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Bu işe mahsus olmak üzere Müoakalit Veklletinden 

alıomış ehlıyet vesikuı, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gila 

evvel bır istida ile Münakalat V ckiletine müracaat edilmesi. 
1439 20.22.25 27 

-,--D~O~K~T~O~R~~ 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. D•hlllye ••fi 

Birinci sınıf iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarım Abıdinpaşa cadd~si Namık Kemal okulu 

karşısında 8 ı Nolu ııı_uayenehanesınde _ k,.bul ve tedavi eder. 
Muayene saatlerı: Sabah: 7 - 8 oğleden sonra 3,5 - 8 

136i 1 - 15 

Adana Ziraat Mektebi müdürlüğünden : 
l<ı5 Takım dahili elbise 
165 Çift h~rici kuodura 

Mektebimizin ziraat ve makinist talebeleri için 165 takım 
dahili elbise ile 165 çift harici kundura ilkkinun beıinci 
gllnü eksiltmeye konulacaktır. Nümuneleri görmek iıteyenler 
mektebe gelerek görebilir. 

lsteklilcrın ayni günde saat 11 de Vilayet Ziraat Müdil· 
riyeti odasında toplanacak olan Mubayaa Komisyonuna di· 
poı:ito akçalarile birlikte milracaatları. 1442 20·25 29-3 

SEYHAN Defterdarlığından: 
18 yaşını ikmal etmeyen kız ve erkek çocuklarla malf• 

Iarıoı bizzat kendi elile almayan mütekaitlerin ve yüksek 
tahsilde bulunan talebelerio eskisi gibi yoklamaya tabi ol
dugundan yoklamalarını 25-11-941 tarihine kadar Defter· 
darlık Muhasebesine vcrmeleri ilan olunur. 1443 

İLAN 
Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

Şırketimize ait 220 l ili 2250 sıra numaralı ve 2223 
ill 2250 savılılar htDÜ7 kullanılmamış makbuz bloku kay· 
bolmuştur. Hükümsüzlüğünil ilin i•e bu numaraları taşıyan 
makbuzların hiç bir ıurctle kabul edilmemeıini sayın hal• 
ıaıııdan rica aderiz. 1431 

Alsaray Sineması 
.=: BU AKŞAM .=: 

iki film birden 

ı Tan Sineması 1 
1 Yine Eti Göriilmeaı~: Kı~m~~ı~r~ Film takdim ediyor i 1 

-1-
Ôlıneyen Melodilere Yeniden Hayat Veren Sanatın Altın 

Seıinden Zafer Takınan 

Bugiinün KARIZOSU Glno LuAu'nun garattılı 

: Kollmbia film Şirketinin 1941 ıenesi için bazırladıj'ı e ,: it 
1: : • • ! : . : • • • • : . 
• Baı R<>ldo ı (tiaytekınJ bUS ı ER <..REBBE: • 
: Hevecaa macera aer;:ilzeıtle dolu 36 kısımı Tekmili Birden 1 
: DIKKA T : Sinema Saat Tam - 8 - de Batlar ! 
....................................................... 

Cı H. P. Seyhan Vilayet idare Heyeti 
Reisliğınden : 

1 Parti konferans salonuna ait sahne tesisatı ve bir 
kısım noksan ioşaat; Müteahhidin taahhüdünü ifa etmeme· 
sinden dolayı, milteahhit nam ve hesabına yaptırılmak üı:ere 
ıs gün müddetle yeniden açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 • Keşif tutarı; 6635 lira 28 kuruştur • 
3 • ihale; 29· 11941 cumartesi günü saat 1 l de parti 

binasında yapılacaktır . 
4 • Proje ve şartnameyi görmek istiyenlerin, her gün 

parti kalemine müracaat etmeleri. 
S • ihaleye iştirak etmek istiyenlerin ihale tarihinden bir 

hafta evvel, şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere aıt vesika la· 
rını idare heyeti reisliğine ibraz ederek bu işe girmek için 
vesika almaları IAzımdır. 

6 • Taliplerin ihaleden bir gün evvel keşif b·delinin o/O 
yedi buçuğu olan 417 lira 67kuruş muvakkat teminat para· 
sını, parti kasasına makbuz mukabilinde y; tırmaları ilan 
olunur. 

1420 15-20-l7 

En Büyük ikramiye 

20,000 Lira 
Yine Uğurlu 

Altınoluk'ta 
Geçen ay Dökmeci Mükremin Çellk 

rln •evglll kedisi Mestan·• 
10,000 lirayı kazandıran 

Altınoluk 

döA•-

Bo ay da 20.000 lirayı Osoıaolı b•nka11 altında halıcıda çalışan 
Far•ç Oilel' ve ortaiına kazandırdı. 

Ayrıca bu kişede 266922 No: biletle ismini vermek 
istemiyen bir zat 5000, ve 166871 No: biletle Sarıyakup 23 
No: Ömer ve 363228 No: biletle Kale kapısında kör Ah 
met Doğan ikişer bin lira kazandılar. 

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

Adana askerlik dairesi satın alma ko
misyonu Başkanlığından 
1 • Adanadaki askeri birlikler hayvanlarının üç aylık ih· 

tiyacı için 350 ton kuru ot kapalı zarf usulu ile satın alı· 
nacaktır. 

2 • Tutarı 19250 lira olup ilk teminatı 1444 liradır. 
3 • ihalesi 4. 12. 94 l Perşembe günil saat Jl de Ada· 

na Askerlik Dairesi Satın Alma komisyoou salonunda yapıla· 

Sevgilimin sesi 
Kalpleri müzikle mest eden bir sanat abidesi 

Göoülleri aşka bağlayan bir hayat romanı 
Senenin en zengin bir musuki KONSERiDiR 

2-

1 
Pam~~me~~n~nses 

Pek Yakında Pt!k Yakında 

ı 
l 

1 ==ı oôKTOR'UN'AŞKı I'== 
~"""""- . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Şımdiye kadar Ömer Baş.,ğmez firması altında icrayı 

ticaret etmekte iken bu kere Milli Mensucat febrikası sahip
lerinden Nuri Has ile teşrikimesai ederek Adanada Hükü· 
met caddesinde 274 numarada: 

Ömer Başeğmez ve şeriki 
Unvanı altında meyi ve madeni mahrukat, radyo, elelc

tirik malzemesi, motörlü ve motörsüz nakil vasıtaları ve her 
tilrlü ticaret emtiası alım ve satımı ile m"şgul olmak üzere 
hususi bir şirket akdeylediklerioi ve harice karşı her ikisi· 
ain müştereken vaz'ı imza eylemeleri suretile şirketin temsil 
ve taahhüd altına sokulacağını ve taahhüdü mutazammın olmayan 
muamelat ve evraka Ömer Başeğmez muohasıran imza etmekselii· 
h yetinde bulunduğunu birinci noterlikten tasdikli 5 11·941 tarih 
ve 5343 sayılı siı kül erle bildirilmiş ve Odaya 713 sicil numa· 
rasile birinci sınıfa kaydedilmiş bulunduğundan keyfiyet 
ticaret kıınununun 42 nci maddesine tevfikan sicılli ticarete 
kaydolunarak ilin olunur. Sicil ticaret No.86 

1440 Tescil tarihi .19·11-1941 

IRMAK HAMAMI 
Yeni rnU•t•clr •ltınd• Ad•n•nın en temiz en 

konforlu r•OAne hamamıdır. 
MUkemmeı servlsle ltıemektedlr. 

Erkeklere : Hergün saat 5 den 11 e 
kadar ve 18 den 24 e kadar. 
Kadınlara: Hergün 12 den 18 e kadar. 

Adres 8 HUkOmet civarında Ulus Parkı 
• kartısında, 1 7 1389 

Dr. Ziya Tümgoren 1 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her gün hastalarını Abidin Pqa caddesindeki 12S 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye ba,lamış. 
tır. 1271 1-15 

caktır. 
4 • isteklilerin muay)len zamandan bir saat evveline •LAN 

kadar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları ilan olunur. 1 

""' ı•-ı•20-2s I Bel~diy~,~iY,~~!~~~~~ 
Satılık demir 

parmaklık 

DOCU AN BARI lediyeye ait Gül~n bar adın-
daki bina bar veya tiyatro 

Fevz 1• G u·· ven olarak kullanılmak üzere ıhale 
tarihinden itibaren 31-5-942 

ISKENOERUN tarihine kadar kiraya verile· 
Nakliyat ve komisyon işi yapan iıte bu anbar müşte• cekıir. 

eder. 2 - Bina tamire muhtaç rileri gibi muhakkak sizide memnun 
Telefon 218 olduğundan kiracıya ait olmak 

üzere muhammen kira bede· 
Telgraf dolu •nbar1 li :tOO liradır. 

137"4 1 - 28 3 - Tamir ve icar bede· 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan : 

1 - Adanadaki askeri 
birlik ve müesseselerin üç ay· 
lık ihtiyacı olan 30000 kilo 
patates açık eksiltme sureti• 
le mubayaa edilecektir. 

2 - Tutarı 4SOO lira olup 
muvakkat teminatı 338 lira 
dır. 

3 - ihalesi 8-12-941 pa· 
zartesi giloil ıaat 11 de yapı· 
lacaktır. 

4 - isteklilerin muayyen 
zamanda teıninatlarile birlikte 
komisyona müracaattan ilin 
olıunır. 1'37 20.2J.27·2 

Belediye Riyasetin
den: 

Tarsuıkapııı • sebze hali 
arasındaki parke yolun tamiri 
iıi açık eksiltmiye kooulmuı· 
tur. 

A) Bu işin keşif bedeli 
1335 lira 85 kuruş, muakkat 
teminatı lUO lira l9 kuruştur. 

B) Bu hu~udaki keşif ve 
şartname belediye yazı işlerin 
dedir, istiyenler bedeli muka
bilinde alabilirler. 

C) Eksiltme S-12-941 cu· 
ma günü saat 1 S de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin mezkür gün ve 
ıaatte teminat makbuzlariyl• 
birlikte belediye encümeninde 
huır bulunmalen illn olunur. 

!436 20.2S·28·2 

linin tutarına göre muvakkat 
teminatı 40 liradır. 

4 - ihalesi birinci kinu· 
nua S inci cuma gilnil saat 
on beıte Belediye dairesinde 
belediye encilmeniade yapı· 
lacaktır. 

5 - istekliler yatırmış 
oldukları teminat makbuzları 
ve ehliyet vesikalarile birlikte 
mezkur gün ve aaatta beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmek istiyenler her gün be· 
lediye muhasebesine müraca· 
atları ilan olunur. 

1435 20-23 27 2 

laıtlyH Sahibi ı Cavit ORAL 
U. Neıriyat MOdOrO ı Avııkat 

Rlfat YAVEROÖLU 
Baaıldı tı Yer ı (BUGON)Matbaa11-

Adau 

Ynz elli metre uzunluğun· 
da, b i r b u ç u k metre ir· 
tıfaında satlık demir parmak· 
lık vardır. Demirlerinin kut· 
ru onattı milimdir. Parmak· 
calığın ara direkleri iki inç 
borudandır. Talıplerin Tar· 
susta emek fabrikasına mü
racaatları ilin olunur. 

1411 13 15 ıs.20.22 

Çifçi birliğinden 
Tarla faresi hububatımı· 

zın 1 numaralı düşmanıdır. 
Ziraat idaresi mücadele yap· 
maktadır. çifçimimiıı bu mil' 
cadeleye yardım etmesi ve 
son derece alika göstermesi 
elzemdır. Ziraat mücadele 
idaresinde de bol iliç mev· 
cud olduğundan çifçimiz'in 
Uıus parkı karşısında ki, mil· 
cadele idaresine müracaatları 
ehemmıyetle rıca olunur. 

1428 18 18 20 

Halkevi Reis
liğinden: 
1-12 941 Tarihinden itiba· 

ren Halkeviode bir Dokuma 
lı ursu açılarak yeni doku· 
ma tezglhı ile halka el do· 
kumacılığı ö~retilecektir. 
lıteyenler Halkevine müra· 

caat ederek bu kuna kayd 
olunabilirler. 19-20 14J2 


