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Aakara 22 Hususi muhabirimizden -
Bu sene zeytin yatı rckoltc11 40000 tona 
bıılmoıtor. Bunun tahminen 20000 tonu 
mahalli ihtiyacı karşılıyacatıadaa Ticaret 
V ekiletl zeytin yatı lisanaı vermei• da· 
vam etmektedir. 

Kuru•tur ,,/ 

Libya'da 
Mihver 
ordusu 
sarıldı 

Büyük bir tank 
muharebesi 

''Yenice,, yi Batıran 
Meçhul Denizaltı 
- Kaptan, vapurun Batmasından bi -
- raz evvel bir teleskop gördü -
Sofya 22 ( a a. ) - Karadenizde batan Yenice vapuru hakkında Sofyaya gelen mahi· 

mata göre, vapur Burgaz'dan hareketinden 4 saat sonra batmıştır. Bulgarlar dalgaların 
ıiddetine rağmen vapurun nürette batına yardıma çalışmışlarsa' da yalnız iki kişik urtulmuştur. 
Türk vapurunun kaptanı vapurun batmasından pek az evvel bir denizaltı gemisinin teles· 

oluyor 
Simdiye kadar 
Mihver tankların
dan 200 Ü harp 
dışı edildi 

1 O• ta şarkta bir siper haoanını kullanan Hint askerleri lı ~.;k;,;o;.;b;.;u;,;;n;.;u_g;;,ö•r•m•iı•' ş._o.ld•u.ığiıou•n•u-b•il•d•ir•m•i•şt•ir•. _________________ _ _ _ _. 

Almanların Giritten -
kuvvet getirme te· 
şebbüsleri akim 

~~ -
ka 1 d ı 

Ankara Padyo razetesi - Lib· 
ya'da baılıyan barekit Britaaya· 
lıların lehinde inkişaf göıtermek· 

tedir. lngilizler Sollum, Sidi Ômer, 
Sidi. Rezai<i böltclerinde Mihver 
ordularının ehemmiyetli kısımlarını 
reniş bir çember içine almata 
mııvallalı. olmuşlardır. lngiliz lı.ay· 
nai<larına röre çember daralmalı.· 

tadır. 

bab yeniden başlamıştır. Falı.at Toprak kanunu 3 k d • k 
dünlr.ü kayıplar dolay11ile bugüu Ankara 22 (Hususi muhabiri. oor ınasyon ararı 
iaşztdir1irlı.. eden aanlı.ların adedi daha mizden ) _ Ziraat veUletl, Top· 

ralr. kanun liyıbasının esasları ilze. 

::a::c:!!~D~:öu~;m~mai~n::tt:.;nr:k:lrak~raın:ı ;t:aib~r:ı': ~~Dd~;~:i.:·:::::::·:::::::e:::::· sah 1s1 ar da ha rict en p a- Rosto f 
• mürekkep bir komiıyoo projede • "" ı 

b• do•- od;,o~• HodohmO Llb· 000 "°''""".,; <•"' •<••k l<h> k o I" v • od h 1 d b" I k 1 ş g a 
§;·~~~::i;:~E~::: ~~~E~~.:.::::::~;~ mu __ ıp 1011 a e e ı ece edildi 

Almanlar, aanıldıtıoa göre, lamel lnönU ilkokulu- Lokanta mutfaklarında ve evlerde le· Al p· 
ıon laolı:a kadar çarpışmağa de nun açılı• töreni hamur i' 1 e r i y a p 1 1 m a s 1 m e n ır man ıya-
vam etmişıerdir. Batıda Almanlar, Burün saat 14,30 da Retatbey 1 k d ı• •• }d •• 
aralarına rirmiş bulunan ı.uvvet· mahallesinde yeni yapılan lımet o unmayaca e genera 1 o u 

lnöoü llknkolunuo açılışı onuruna Ankara 22 ( Hususi muhabirimizden ) - Undan yapılan _bazı ~·· 
d 1 tihlik maddelerini ilgilendiren bir l<0ordinasvoo i<ararı çıi<mai< uzeredır. 

ismet lnönü Kız Eostitüsün e 5o s~ ı.arar, boğday unundon ekmek, francala, makarna, şehriye, piıküvit, 
kişilik bir çay ziyafeti verilecek pokıimet, ıimıtteo başka maddeler yapılmasını menetmektedir. Bu suret 
ve müteakiben saat 15,30 da lık· le, rato, tatlı ve saire ribi lüi<a yiyecekler kullanılmasının önüne re· 
okulun açılış töreni yapılacaktır. çilmiş olacaktır. 

Halkın ve okollarıo lştırak Lokanta mutfaklarında ve evlerde yapılacak hamur işleri bu karar· 
rdeceii bu açılış löreoi eıoa1ında dan istiıoa edilmiştir. Men olunan maddeler esasen ihtiyaç maddeleri 

lı: detildir ve lüzumsuz yere boğday ununun ıarlona yol açmaktadır, 
hoparlörlerle nutuk ıöylenece ' Kararname hükümlerine göre, ellerinde on bulunan pastacı ve tat· 
plak ile müzii< neşriyatı yapılacak lıcılar, kararnamenin neşrinden itibaren üç gün zarfında uolarınıo milı.· 
ve bütün !Örene iştirak edeolere ta.ın• beyanaameyle bildireceklerdir. 
on bir dershaneli ve bütiin lı.ooloru P .. ıartesi rücü çıkacak bir diier koordina9)'0D _kararı,_ bn yıl~n 
havi bu modern olı.ııl binasıoın ber haziran ayında bu bu bata el koyan kararın bir maddeaınde ooeml• bır 
tarafı geıdirilecelı.tir. .:ailşjklik yapmaktadır. Ev,,.,lki kararda: b'babatına e~ ~onan mllst~b· 

ıilio l<oşum hayvanları içın ayda 75, dıger hayvanları ıçıo ayda 4~ kılo 
Okullar araaı voleybol orpa ve yulaf bırakılmıştı. Bu mikdarlar ihtiyacın üstünde görülmuş ve 

mU•ebak••ı ye n i kararı .. , b üyük baş koşum. hay vanlarına ayda 45, koşqlmayan bü· 
Bul'ÜD •••t 14 t e ismet lnönü yük. baı ha yvanlar• d a a yda 15 kilo yemlik. arpa ve yulaf kifi 11-ayıl 

Berlio 22 (a.a)-Reımi tehliiiı 
Ordunun general Fon Klest 

kumandasındaki 1eri kıtaları ve 
SS hücum teıi<illeri tiddetli muba· 
rebelerdeo ıonra Don oebri üze• 
rindeki Rosto! ~ehrioi işjal etmiş• 
lerdir. Bu suretle müstakbel hare· 
kat için hususi bir ehemmiyeti bu
lunan bir ticaret ve müoakale mer• 
kezi Alman i<ıtalarıoıo eline geç• 
mittir. 

Alm•n hava kuvvetleri bu mu. 
vallalı.iyette büyük amil olmuşlar· 
dır. 

L~şarktaki /ngiliı kuoflellerine mensup tank la,. 

En büyük meydan muharehe.~i' ler tarafından tutulmalı.tadır ... · 

Kız Enstitihııüodo okullar araaı VO· mıştı r~ 

leybol müsabakaH yapılacaktır. Ç_ı~ac~-~ ~lan bir üçüne.il ~oordi~asron kararı da şodur: 
I I Bıhnd•rı uzere, pamuk ıplıkleılnı Tıcaret Velı:ileti hariçten getirte. 
nglllz futbolcu arı cek, b~nları". d_aiı.tılması işi~i Sü~~rbank yapacaktı. Hususi ,ahısların 

Hücumlar şark cephesinin di· 
ğeri keıimleriode de derinlik kazan• 
mıştır. Mühim milı.darda düşman 
i<uvvetlerioio Leniorraddan çıkmak 
için zırhlı tanklar ve alçaktan uçaa 
tayyareler miizaharotiyle yaptıjı 
bir çok teşebbüsler mavalfai<iyet• 
ıizliie utramıştır. lS tank tahrip 
edilmiıtir. Şimali Alrilı:ada AlmaD, 
ltalyan kıtaları reni; bir cephe 
üzerinde çok mii<darda lngiliz zırh· 
lı kuvvetleriyle muharebeye tutuş• 
muştur. Muharebe <!ovam ediyor. 

yakarıda ismi ıreçen üç mevkıın Nevyorlı: 22 (a, a.J - Kahire 
teşkil ettiği aaba içinde başlamak de saliibiyetli kaynaklardan bildi. 

bu gUn ,ehrlmlzden da harıçten ıplık ıdbal edebılm'5ını temin içio yeni çıkacak kararla bu 
geçecekler bükllm iptal edilmektedir. 

üzeredir. b b 1 Büyük bir tank !"uharebesioin ıildiiine göre, To rukta mu asara 
cereyan etmekte olduğ-u relen ha· altında bulunan Britaoya kuvvetleri 
berlerden anlaşılıyor. Şimdiye ka. cenup batı istikametinde muhasara 
dar Mihver tanklarından 200 Ü hattını yarmışlardır 

Anlı:arada dört maç yapmak 
üzere memleketimize gelmekte D· 
lan lngiliz ıp~rcuları bu günkü 
ekspresle Adana istasyonundan 
reçecekler, Beden Terbiye•~ m~· 
kellelleri ve rençlik kulüblerı mu• 
me5'illeri tarafından ıelimlaoacak· 

Sümerbank 
harp dışı edilmiştir. Bu hattan S kilometre kadar 

lnriliz radyosu, Almanların 

Fabrik~larını dah;; verimli 
bir hale sokmak için tedbir
i_!!! alıyor 

Giritteo kuvvet retirmeie çalış· 
tılı.larını, fakat bu teşebbüsün mu· 
valfalı. olmadıjıoı bildirmiştir. 

Sollum, Sidi • Ômer, Sidi Re· 
zal<i ınevkileri arasında her taraf· 
tan irtibatı kesilmiş olan Mihver 
kuvvetleri çemberden kurtulmak 
için durmadan karşı hücumlar yapı· 
yorlar. 

Cerabub'dao hareket etmiş 
olan lngiliz kıtaları Tobrotun 20 
kilometre cenubunda Eliden mev. 
kiioe gelmişler ve Kaputzo batma· 
da muharebe ettiği bildirilen Mıh· 
ver kuvvetlerioia en mühim muva 
sala yollarıoı kesmişlerdir. 

, Libyadalı.i lngiliz taarruzu ltal· 
ya da çok acı bir tesir yapmıştır. 
Ra~yolıır ve gazeteler halkıo mi· 
nevıyatını kuvvetlendirmeye çalış· 
maktadırlar. 

__ Kahire '22 [a. a.) - Herşey, 
b~tun şiddetiyle büküm ıüreo bil 
yulı. tank muharebeaioe bailı bu
lunayor. Tı.nlı:lar karşılıklı ateş 
püskilrmektedir. Mub•rebe bu sa• 

Yeni bir 

Hitler 
Peten 

Mülakatı mı? 
Ankara radyo razeteıi - Al· 

man devlet reisi Hıtler';n, Mareşal 
Peteo'i relecek balta bir mülii<ata 
çatıracağı haber verilmektedir. 
Görüıme, işi al altındaki F raoaız 
topraklarının bir yerinde vukubu 
lacaktır. 
P A111erikao kaynakları Hitlerio 
t •tenden Fraoıız donanmasını iı 
eyecetini bildirmektedir. 

Amerik an - Japon 
görüşmeleri 

tond~nev~ork 22 (a.a.) - V •ıinır 
t . evyork Herald Tribyun 

raze e11ne bildirild'.. " J 
·ı . 11f•oe rore a-

pooya ı e bırleşik devletler 'ara. 
ıındakl mQ• kereler J .h d km , apooya mı . 
vb~r •kn çı •ta yaoaımadıtıodan 

ır çı maıa 1&pm1ftır. 

dışarda bazı mevzileri ele geçiren 
lngiliz ~uvvetleri ilerlemekte olan 
ve Tobrnlı: cenubunda mühim mev· 
ziler zaptetmiş bulunan Britanya 
motörlü kollarile birleşmete ça· 
lışmaktadır. Diter taraftan seki
zinci lngiliz ordusunun barekitı 
mühim bir şekilde gelişmekteyse 

de taarruzun tam neticelerini ölç· 
mek için vakıt henüz erkendir. 

lardır. 
Atı, mUaabakalar1 

ger i bırakıldı 
Atıcılık ve okculuk ajanının 

bölgemizden ayrılması dolayısiyle 
yapılacak olan atış müsabakaları 
29 ıonteşrin comartesi rününe bı· 
rakılmıştır. 

Ankara 22 ( Hosust muhabiri· sokmak için teknik bazı tedbirleri 
ıoizden ) - Sümerbanlı: omam mil tayin ve teshit etmektedirler. 
dürlütn 1942 senesi imalit proğ. Fabrikaların faaliyeti hakkın· 
ramlarıoı bazırlamata başlamıştır da verilen malOmata göre, istihsa· 

1 
Sümerbank fabrikaları mildilrlerl 

Yı 
e t e ee/ t . lı. • d b . b lit, bu ıeoe dünya vaziyetinin 

e bır aç gun en erı 11 prorramıo gÖ9terditi fevkalideliklere rağmen enlpar l mu esaılarile meşgul olmalı.ta ve şim· reçen senelere nisbetle d:.ha faz· 
diye kadar yapılan tecrübelerden ladır. Eıı son alınacak bazı ted· 
iıtilade ederek Önümüzdeki ıene birlerle istihsalitın daha çok ol· t iş imiz dün ge idi "';'""""' ,., .... ;.u b;, •••• ·-- ··~· • .,.~.... .. 

B. Holld O••••• ...... onda - H agat pahalılıgı 
- VilAıret ve parti Heri gelenle ri l 
=Parti müf:::i:~::::r~ kartı landı - ve memur ar 

din mebusu bay Halid Onaran Bir amele, kafası par .. 
dün ıaat 16,45 de Ankara elupre 

sile ıehrimize relmiştir. istasyon· çalanarak öldü_ 
da vali B. Faik Üstün, parti reisi 
B. Mustafa Rifat Gülek, belediye Haruoiye ile yarbatı arasında. 
reisi Kollm Ener, Parti teşkili.tın• ki yedinci Tünelin tamiri eınaııoda, 

s.>ndaj hafriyatı yapılırken bir 
dan B. lbrabim Burduroğlu, Bay kaza olmuş, O•maniyenin kozlu 
Ziya Rona, B. Basri Arsoy, Ba~ dere köyünden Mehmet oğlu 326 
Mahmut Barlas, B. Tevfik Kadrı doğumlu am~le Sabri, o.yağı kaya· 

rak kuyuya düşmüş, lı:afa11 parça· 
Jaomak suretiyle ölmüştür. 

R•mszanojlu, B. Hazım Savcı, 
B. Memduh Çelik, B. Halil SaYat· 
1ı ve B. Zeynel Besim Sun ile bir 
çok partili zevat ve ş•bsi .dostla· 
rı tarafından karşılanmıştır. 

• Bay Halid Onaran 1298 do· 
tumlu ve lzmirlidir. lzmirin tanın· 
mış ailelariodeo birine , meoıuptur. 
1927 senesinde lzmir vali muavini 
iken mebus seçilmiş, reçeo devrede 
Moraşta parti mülettişliti yapmış· 

tır. Kendisi muvaffak idarecileri · 
mlzdendir. Yeni vazifesindede mıı· 
vallak olacaiı tllpbeılıdlr. 

ilk tahalllerinl yapma· 
yen ço cuklar 

Maarif Müdürlüğünce ilk tah· 
sil çatında bulunup, ilk tahsil mec· 
burivetini ifa etmeyen çocukların 
tesbitine baılanmıştır. 

Bu gibi kız ve erkek çocuk· 
larıo ya ilk tahıilc devamları veya 
Sanat okuluna alınmaları imkioları 
arastırılmaktadır. 

Bir muhtekir yakalandı 
Manifaturacı lbrabim otlu Da· 

vit Depur, 140 kuruta satılması 
icahedeo kadife lı.omaıı 250 karıı· 
ta aattıtı ırörOlerek yıkalaomııtır. 

Devlıatln memurlar için fazladan bir mea9 
vereceAI hakkındaki 'aylalar mevalmslzdlr. 

Ankara 22 ( Husıısi muhhirimizden ) - Avlık kazançları muayyen 
ve mukannen olan ıınıfıa hayat pahalılıtı Önündeki vaziyetleri tetkik 
mevzuu olma~ va~fıoı. mııhafa.. etmekte ve bu sınıfın korunmaaı için 
a!ıoacak . tedbırlerıo bır an evvel kararlaşması uma mi bir arza halinde. 
dır. Parti ve bülr.Omet mabafiliode de ayni kanaat mevcuttur. 

Verilecek karara göre, Maliye Vekaleti icabeden formalitelerin 
hazırlanmasına teveHill e~ecelı:tir. Devletin memurlar için fazladan bir 
maaş verecegı ve fevkalade ahvale münhasır kalmalı: üzere ıenede 
13 ilocü maaı eaasıoı lı:abııl edeceği hakkındaki şayialar mevıimsizdir, 

Ve böyl~ bir tedbir}n. ameli bir _çare teı~il etmiyeceti lı.aoaalı var 
dır. Bazı valıler mahallı ~caplara gore hülı.Omete muayyen tekliflerde 
bıılunmalı.tadırlar. Bu telı:lıfler gözden geçirilecektir. 

- Dörtler Kulübil 
BUGÜN nün •Korsan zırhlı" gı müteakip te/ri· 
kasına baılagacaiı çok meraklı zabıta romanımn 

adıdır. Salı günü neşre baılıgoruı. 

.-..... 

Bir i<olorduya l<umaoda eden 
piyade renerali Fon Briseo 20 son 
Teşrinde şark cepheıi muharebe· 
!erinde ölmüıtür. 

Stokholm 22 (a.a) Oli bildiri
yor: 

Stnlı.holmdaki kanaatıoa röre, 
Almao kuvvetlerinin Volokolansk 
ve Mo(ailı.te açtıkları mühim gedik· 
ler neticesinde Rus cepheıi dün 
Moıkovanıo batısında yarılmıştır. 
Alman kuvvetleri dotrudan doirn• 
dan doiruya Moslı.ova üzerine iler• 
!emekte devam ediyorlar. Alman 
kuvvetleri Moskovaya 85 lı:ilomet• 
ro mesafededirler. 

Mosi<ova 22 (a a) - Moıkova 

radyoıo bu sabah şu haberi ver• 
miştir: Moılı:ova yai<ıoında vaziyet 
ciddidir. Memnun olmamak için 
biç bir sebep yoktur. Bunonla be
raber şimdi daha kuvvetlenmiş bu
loouyoruz. Durumomuz bundan bir 
ay evvelkine röre daha iyidir. Düı· 
mana lı:eain bir darbe vurdok. 
Moskova aakindir. Herkea harp 
için ıöyle batırmalıdır: c Bir adım 
bile rerilememelı. lazımdır. Düşma· 
nın bükQmet merkezine yaklaşma· 
aına meydan vermiyelim. a 

Moslı:ova 22 (a.a) - Kraana• 
ya Zvezda razeteai, ıu malOmatı 
vermiıtir: 

Tula'nıo cenup doğusundaki 

muharebeler tiddetleomektedir.Şim· 
di relişmekte olan Alman taarro· 
zu bıı istikamette bundan evvel 
yapılan li<i taarruzdan daha kuv• 
vetlidir. Bir Rus Birliğine 30 tank 
ve 2 makineli piyade kıtası bücu

0
m 

etmiştir. Ayni zamanda 60 tank 
noktasına hücum edere!< bu nol<· 
tayı zaptetmişlerse de AJ'!'ınlarıu 
bundan sonraki bütün ılerleıne 
teşebbüsl•ri lkim kılmıf ve Ruslar 
karıı bir bücumle dü~maoı bu aok• 
tadan reri atmıılardır. 

Ba çevrede 2 ırün ıüren mu• 
barcbelerdeo aooH Almanlar 17 
tank kaybetmişlerdir. Keza razete
ye ıröre, merkez cepbuioio baılta 
bir keaimind• Sovyet hatlarına ıo· 
kulan Alman tank v• aıotllrlG bir· 
( Dev•m• uc;unc:Ud 
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IRK VE MiLLET Spor bagrlımı 
- ı-

Kahraman erle -
rimlz için 
teberrular 

-
Ziya Gökalp'a göre 

millet 

Ziya Gökalpr;a millet, 
tam kültürlü bir cemiyet· 
tir. Türk" dili dilimden, 
dini dinimden olanlar ., 
diye milletdaşlarını belirt• 
mek istemişıe kısalığı sev
diiindendir. 

Unutmamalı ki dil gal
nı.ı: konuşma, anlaşma va· 
sdau değil, bedti zeukin 
d.ı ifade vasıtasıdır. Türk, 
din denince, , onda kut 
.sallıkla birlikte güzelliği, 
iyiliği oe doğruluğu da 
uar görürdü . O halde 
Türk milleti yalnız dilde, 
dinde birliği değil, 11hliik
d.1 , estetikte, hukukta bir-ı 
liii istndi. 

--
o\•m benııJ•Seyip ·ııbsncı ırktanl bi•e « Türk milleti bir bölünme• 
olanı itmek gerektir. bütündfır » dedirtiyor. 

Ziyanın ırktan da bahsettiğ'İni Bu olağ'anları,bu ııerçekleri bi-
bilirioı; fakat onan ırka ver len Cumhariy.ı Halk partiı;, pro· 

dlğ'ı milna, biyolojik değ'il, soıyo gramındn « millet • i şöyle tarif 

l»ji.t'r. eder : • 
Kan birliği, fiıcri tüteyimizmden kal • c Millet; dil, kültilr ve mef-
ma bir ananedir. Kan, bedeni beı küre birliğile l>iribirine bağlı va-
liyen bôr maddedir; bedenin büyü· tandaşların teşkil ettii'i iı;timöİ ve 
mek, gelişmek için i9tediği madde siya•İ bir bütündür. 
leri kan retirip verir. Ana •üdü, Camhuriyet Halk psrtisi, mil· 
ananın k:ınından olma isede bu kan let partisidir; bu partiden olma· 
ananıu y-yip içme yolu ile durup yanlar, Türk mill~tiaden ddeıi'il~ir 
dinl~nmeJen dışarıdan aldığı mad- diyemezsemde, ıimdiye ita ar gor-
del<rd•n meydana gelmiştir. düklerime bakaralr, gOya fikir 

Babadan, anadan çocuğa ge. ve hllrriyet iıtiklili taşıdıklarını 
iddia ~<lenlerden başka bütün mil 

çen kan değildir. Babar.ın hayvan· 1 • 
let, •ebirli, kaoabalı, köy ü,_ P.artı .• 

cığı He ar.:ının yumurtacığı ana " b k d nin temel Ü ye sidir. Hal n 1 şım •-
karnında birleşerek çocuğun göz ·ı d ue kadar .... .ıelerd... cl•rııı er e 
le rörülmiyen bir tobumcuğunu ' millet ve milliyetciliti b1his mevzuu 
yaratır Bunda kanın rolü. o to eıdculor Parti proıramındaki şu 
bomcoğu büyütoc•k ırıdayı getir 'f b"I yukarıda yazd•rım tarı i ı miyor 
mektir. Bn1 ootın ce kromüıürole-

G görünüyorlar. 
rini, Dflde arolerini d"ği.,tirir . en • Şu balde mill•t ve milliyete 
lerde, ıs.na ~abanın karış1lt i!ıtidat ıhlr ortaya •ürülen fildrl<r, ya 
ları vardır. l-san cir:alerinin yer 

( 1 b• indi düşüncelerde~, yahut Avru 
yüıünd-ki birçok kayna~ma tesa Ü ı 
leri b yolojilt (iuiyetlerı) bir ırk pa e••rl•rinden gelişi rüıel al:rıa 

' d 1 • • d ı· d mu"tılialardon ba•ka bir t•V olmu vasfın a top om•ga mu•a• e ı e- • 
rildir yor. 

Bund&o ötürü ı•k nuariycsi, Emekli general Hüsna Emir 
mili•! bakımından, büyük Önemle Erkilet'io, 8 •ayılı (Çına•altı) 
görülemez Germf'n ırkcılığı, Avu•- d•rııisinde ( devlrt, üınmet ve 

-- DUn ,ahir stadında çok kala· 
balık bir davetli ve seylrc:I 

önünde yapıldı 

___ , 
--M ekt•pliler spor havra mı dün şehir stadında, ç<.>k kola balık bir 

davetli va 1eyirci öoü•ıdo yopılnııştır. Bayrama bütün okullar 
ittirik etmiştir. 

Kız lisesi talebelerinin akr?h»i hareketleri ve l.öylü kıyafetile oyun• 
ları bilhassa çok b ıi'~nilmiş ve alkı<laaınıştır. 

Yapılan müsabakalardı alonan neticeleri bildiriyo,uz: 

Kızlar arasında: 

100 metre koşuda ~ ız lise•;nden Türkan birinci 
4XIOO bayrak koşurnnda k z lisesi t.ıkımı birinci 
Tek adımda 4, 10 ile kız e~st•tüsiinden Vıcdan b'rinci 

Erk-kler arasında : 
100 metre l..oşurl'l öiretınen 

:lOO metre 

obılıından lbrahim birinci ( Adana 
rekoru 11 saniye ile) 

ohlur.<lan sarı Kemal birinci 
27 IAniye ile 

400 metre koşuda oir~tmrn o~ ıluııdan lbr ,Jı ;m bııirci 56.4 
Aaniye :ıe 

'l'"k adırn ·la ö~ retrnf'n okulundan lur,.hiın 6 metre ile birinci 
JOOX4 bayrak -.•.arr-:'n .ia öğretmen okı.ıln b t1ı·ci oimuştur. 

Mersin ve Tarsus'ta 
-

Muhtaç Ciftciye tohuın-
luk buğday veri iyor 

M•ıroliyet olur olmaı, l:ıele 1•
tınbuı.la, Türkcülük akımı 

bı1 rö•tercli. Fo<at bu ılk ,.~,.,. 
o ka hr beli•siz, o kadar hayall• 

karışı'< illi ki, ne de!llek İ•ted;ı(i, 
ne erofe yÖ>el-iiği anlaşıl.mıyor 
rln. Türklerin içiodelti duyğo. kö 
lr.ü çok de-inlerde olan bir ll'illi 
doyğu idi. Bu <iuygu, yüzlerce yıl, 
bir kalop alt n·Ja kapatılmış olma· 
sıodan ötürü, ilk y 

toryalı olan bir rabibin. yüz bu millet) yum bana birinci türlü 
kadar yıl önce ortaya ottııi'ı bir yazılardan ııörüodü. S•yın gen•ralin MersiD (Hususi ) - Mersin merkez kazaıile Tar1U1 kunınıo moh-
:nttoledir O ııü~den bugüoe ka· psiko ao•yolojilr biJg;Jrrde ne ker- taç çiftçileri için hükOmotiıoizce 150 t~n tohuoıluk. buiday t.hıio edil-

hüriyet luvılcı 
miyle, birdenbire 
d11ınanlı bir alf'v 
halinde fışllır.ver· 

& z 8 n ltye katar ileri miştir. l bulu doğuoiu bil- Bu b1tifd•ylar mohhç köılülere paras•z ol rak nrileccktir. 

am l
• Duru \ myaiyzoıırıonmd;a za,·mya.. Zir•at Bankalı buğdayları bu günlerJe tevzie b>şloyacaktır Bundan 

Kazım başka bn iki k•zanın lrnraklıkta'l mahsul alama ıan çiftçileıine bedeli 
Gökalptan aldığı peşin öi~nmcık ilze:e 850 to> tobumluı.. bu1'day daıi'ıtılacaltır. 

di. ••••••-•••••••••••••••••••••••"'satırları, he 1 e Yel.Onu bin tona baliir olan tohumlukların T rsuo ve Mersin kazaları 
lıtanbulla hemen bir ııünde So dar meocıltyi ele alanlar ol. uştor. 1 'Molleti de barata müştertk ol•n ihtiyoçlarının mühim bir kısmını karşılayacak• ümit olunıııak•ad•r. 

lioikte de bö}le 1;,ir alevli ve yay Son yıllardadır Oi ilmi tatbik Itri 1 lerdlerin mecmuu,. parçasını, eyi· -- - -
ılın bir patlama o 'du. Yalnız Se aranıyor; fakat biyolojik hadler ce kavramam>ş oldutunu ııördüm. • Sümerbank, Ren•i ve bu-
lanık, biraz ıonra, ( Ziya Göl.alp) den ileriye gidilemiyor Hem aayın ııeneral. çok açık bir suıi bütün ınü.ııseselerin memur-
ııibi, Türklük duyıfusuou şuura iklimin insan b•deoi üzuin (teoakuı) a da düşüyor: ' Milliyet, farını aliktıd'r eden mühim bır 
çıkaran bir Türk debasiyle, lıt.n· deki etkLi gö:ı öoüne alınal>ilir; davasını sıkı, ır< ve kan tahlil ve karar vermiştir. Bu kar ra ııöre, 
baldan dah• bahtlı görün dü. yer yüzünün başka başka bölııele· faraziyeleri üzerine knramıyacağı- memu•lar, aileltri efradını'• ay· 

Ilı.. ( Tuıar. )şiiriyle ortaya a· rinde yaşa1anların biyo pisikolojik aşikardır. Bu hususıaki müşkiliıt ni soyadııı t4,ıy.ın oüfu• lıiiıi'ıdla 
tılan Gök.alp, az zamanda ıitli Tu· vaaılları ı.raaıud!ı baı.ı farklar bu ırkların birıb•rlerlne ço~ca "nrı$mı; ~ rly e ber"4btr \erli m•H•r pa.ıar 
rancıhkla güneşli Türkcülüiü biri· hıoar .. l::luoa gôro •'mal 1r\ı.l (. roc• o\m•lartnden, temell ve t.oo:a•-ü\üo ' \arın--. mürac •l otttkh:ıri ta\c.dirdo 

birinden, ıoıyolojilt temellere da· nordique) olabilır. Elbetle bir Ea bir vah (vakıa olaca~, tertip ihtiyaçları olan basma, patislca, 

yınarak, ayırm~ ycluoa girdi. z;. kimo ile bir Aıı>trikalı zenci biyo· yapılışıdır, sanırım) ve bir hakikat pazen, demi ve ameri~an bezini 

yanın ( Türkleşmek, is i"'laşıuı., Pisikolojik vasıfları bakımından teşkil etmesinden ve nihayet ırk çok ucuz bir fıatla alabilecekler 
mua9ırlaşmak ) adındaki kibbile birıbirine tamı tamına benzemez, ve kan enmuzeçlerini ( tiplerini) dir. 
( Türkçülüğün .... ıarı ) adındaki lklHiıin, tabiatile, ıoayolojik vasıf- biribirinden ayırd ederek ferdlori Sümerbank'ın bu lo.ararıudan 
kitapları, 

0 
günlerin aydınlorıııa lar üıerind<ı de ete-isi vardır. Bü ve milletleri yalnız ırk ve kaobakımıo memurların geniş mikyuta istıfade 

ıöyliyordu;fakat 
0 

kitaplariyle bir- tün buolardan, Germenleri, bütün dan tefrik ve tasnifin pratikte ita. edebilecekleri şüphesizdir. Yerli 
likte bütün yazılarında, onun için inıaolara üst kılan bir şey çıkmaz. bil ve batta faydalı ve d<.>ğru bir Mallar Pazarlarında patiska 70 ku-
din, Turk c milli vicdanı ,. nın bir Ben, fU ıoouca varmak iıtiyo şey olmamasından ıleri ırelir., de- ruş, basma 38 kuruş, Amerikan be-
ltaç yüzJnden biriydi, cliye görünür. rum: Milleti, ırk bakımın dıkteo sonra daha ileride "fil ıi 28 kuruf, pazen 47 kuruş iİbi 
" milli vicdan » , bir teiı: var· dan tarife imkio yoklar. Mıllet, hakika insanları bir millet h!liode ııerçekten çok ucuz bir lıyatla ta· 
lık.tır. O varlıgın kutsallık, güzel· tarihi bır kuru!lldur. Bir kan için birleştireo , dil ve dinden maada, tıldırı cihetle bakiki ıbtiyaı; H• 

lik, iyilik, doğruluk ( bak ) gibi de, bir kültürle yaşamadır ki milli daha bir takım manevi va abliki biplerioin bu yeoi kararla istedik 
yüzleri vardır: Kutıallılt yüzü din· özlükler doğurur; bu ölzüklerdir ba(l•r ve faurlar vardır ki bunları !erini de(er fiyatiyle tedarik et · 
.ı~, 1ıiiz~\li1< yüzü edebôyat, resim, ki bir milleti, başka bir milletten ancak müıterek ırk, müştrrek kan, meleri kolaylaşmaktad.r. 
hevkeltıraşlık, mhıarlık gibi bedii ayırır. Bir millet, tarih içinde, bu müşterek hrıh, müşterek ab'iiı. ve Sümerbaok fabrikal•rı, bütün 
.. ,.·~ı .,d ı. ıyihk yuzn ahlikta, lunduğu yerden baş ita yerlrre ya müıterek an'ane ve adetler vücude bu mamuiitın ipliklerini kendi lab 
bık yilzü de hu<ukt• görüniir.Bü yılabilir. Mutii Türk milleıi ilk gel rebilir. rıkalarında imil etmekte ve bu 
tü·ı b•ınhr, d·I ıl~ b'.rtıkte, Türk Orta A•yada iÖriindüğü balde, O halde Türk milletinin tari iplikleri el tezgahlarına da da(ıt 
milleti1>i:ı har., ( Kültür") dür. Zi- yer yllzünün en uzak yerlerine kı fini b'ç bir şüphe ve ibtimalo mey- maktadır. Hilkümetimiıin yayılma· 
ya hırs kelime•iı.İ Fr o ızca bir dar yayılmış, Ziyanın dediği ııibi, da1 v•rmeyecek ıurettc tamam ~ıoı teşvik ettiıfi bu el tezgahla 

çolt 3nlall'lı « Cullure • kelimesi yalnız, « Özbek, Noiay, Kırğız,. lamak ısrııreti v•rdır,, cümleleri rında İmal edilen mikdarlarıo se-
nin değil,Alm .. nca bir anlamlı cKul· I gibı d•ıfil, F.r, Macar, Gaııooz., içinde "Müşterek ırk, müşterek nede 85 milyon metreyi buldugu 
hır ,. kelimcsiniu kar;ıl·gı oluak gibi din, dıl ve kültür drıfiıtireo kan,. tabırlerini kullanarak, bir haber verilmektedir. 
kullanmıştır. pa•ç,,(ara ayrılmııtır. Bunların biri defa deter vermediği ırk ile kanı, 

Öyle •••• Ziya Gökolpç• mil- birlerine en yakın olanları. Elbette milleti tarifte birleştirmİf oloyor. 
le', tam kültürlıi bir cemiyettir. dinlerini, küitürler:ni birlik v... Son söz olarak: "Irk, kan ve 

• Aokaradso bildirildiğine ııöre, 

1 
Kızılayın tetekkUrU 

Seyhan kızı!oy mu~.,; reisli 
ğinden : 

Adana yardıınsevenler cemi
yeti merkez idare h'yeti reiıi sa
yın bıyan Gü oicle Üstü" vo a•ka
datl>trı ~ayın b1y•n Mua.:ı:-ıez Arpa
cı, bayan Hayrive Daıra, bayan 

Meliha Sondan mürekkep heyet, 

kahram1n askerlerimize k11lı< he 

diye alınmak ütere merkezimiz yar 
dımcı komiteıile Çllış:na ortaklığı 

yaparak ve ev, ev dola,mak sure· 
tile zahmet ibtiyar edertk hamiyet 
li bayanlarımızdan bin kırk altı li 
ra topJıyarak merkezimiz veznesine 
teslim etmek ıuretile yüksek al.ika 
ve bamİyf!ıt göstermiş olduklarını 

şükranla kaydeder teşekkürlerimizi 
ıunarız. 

Halkavi resim ve fotoğ 
raf sergisi açacak 
Öğrendiğimize göre H ılkevimiz 

15 birinci kinun~a mükafatlı bir 
resim ve fotoğraf sergi•i aç•c•k· 
tır. Reaim sergisine r"sim öiret 
menlorıie am•törler, fotoğraf ıer 

gi•ine yalnız arn>!Örler iştirak ede 
ceklerdir. 

Resim ve fotoğraf 
ıerbe~t bırakdı:nıştıt .. 

mevzuları 

la bir ,eker buhranı 

gibi, ,eker liatlarıno 

pılmayacaktır. 

olmayacağı 

da zam ya 

Kahraman erlerimize kışlık 
h•diye te,(ari~i yardımı günden 
güne horJretlen•rek lukikaten 
göğüsleri kab>rtacak bir mahiyet 
almakbdır. Kızılay yardımcı ko· 
mitesine dün de birçok müraca· 
atlar vukubulmuş ve teberruat 
yekOou bir miktar daha yüksel
miştir. Listeyi neşre devıw edi . 
yor uz: 

LiRA 

28300 
200 
150 

Dünkü yekOo 
Mehmet .\1enıi 
Muıtafa Akçay 
Ali Cevher 

ve 

150 
100 

75 

Emin Gökce 
Abdulkadir U•lu •Ki· 
remitliden » 

Ahmet Özdemir « Y o· 
niceJeo » 

75 Eyyup Ünal « Küık 

75 
cüden » 

Muıtafa Gürışık cMe 
letmrzden • 

50 Salih Soyekici « Go
misuradan • 

50 Hakkı Cennet « Ka· 
dıköyünden » 

50 M~hoı~t Yalçın .. Ye 
niceden» 

50 Hayvar Tan tekin •Bey 
köyden• 

50 Ayşe Gürışıir. c Mo
letmezdtn • 

50 Mustafa Çaylak 
50 Muıtafa Öz.kici cÇa

vuşludao• 

50 Muıtala A 1pçokay 
40 Haşim Sökün « Y aı 

ııverenden» 

30 Ahmet N>şal «Kadı 
köyündeo :ıı. 

30 
25 

25 

25 
25 

M<hmet Gök 
Mu ıa Mut « Feyziye· 
den :ıt 

Bekir Turgut « H.cı 

Hauıı köyünden ,. 
Mustafa Aksuğan 
Ahmet Yıldız « Ha• 
cıha•an köyür.deo > 

20 lsmail Y ılınaz c Y aı· 
sıverendeoJ> 

20 
20 
15 

Davut Yalman 
Mebmet Sabri Gur•t•k 
lbrabim Çöktü «Ye· 
mişlid<r>IO 

15 Lazar Asya 
10 Mustafa Kolboşı 
10 Abdulhh Arıdomir 

29835 Yekıln 

Bundan başka Kiremitli köyü 
balkı ilk parti olmak üzere 100 
çift iplik Ç""P hedive etmiştir, 

Sa ııat okulu için 

bulundu 

bina 

Şehriınizde sçıl•cak sanat oku

lu için bina temin edilmiş ve gere

ken kroki ile resirulor Maarif Ve• 

l.illiıfine gönderilmiştir. 

Pek yakın Ja faaliy~te geçecek 

olan bu san1t okulu Viliyetimiziıı 

büyük bir ihtiyacını karşılııyac"k 

ı kalbinde ıanat atkı ıa,ıyan yüzler

ce yavruyu sıcak bağrına b•s1caktı Tür~ " dili cllimdeu, dini dinim- fmdan ayırmamış oladardır ki Devamı UçUnc:Ude 

~~~r~:;~i;~:~!~;: ~:~':,~~~·t~;:ı nu~=, =R=O=M==AN::::==4=3=ı ===~=K=O==R==s==A=N===z==,=A==H==L=l====J•ı' 
Unutmamalı ~ i dil yalnız k o· : 

nu•on3, onl•ıma VAsıtuı ı.leğ•I. be • = Grat Fon Şpe'nln son gUnlerl _ 
dil ••v~inde ifade vasıtasıdır . 

şeker fabrikalarımızın bu ıeneki 
rekoltesi >0000 tondur. Bu itibar-

Tıirk, elin deyönce, on.la kut•al 
lılr.la b:rlikt~, rüzellijri. iyiliği ve 
doğ'r.ı'uğ• dl var ııörürdii. O hal 
de T~rlı mill•ti, yalnız dilde, din 
de birliği değ;I, ah!iı~ ta, estetikte 
bakukla b;rliği isterdi. 

Zi ı•, ( v tan ) başlıklı şiirin 
de : 

Bir lllke ki toprağında bqlta 
elin rözil yo\:, 

Her frrdinde mefkOre bir, li· 
tan, l-iet, din b:rdir •• 

( Millet ) başlıklı şiiriodede : 
Sorma bana oymnrımı bo 

ynmu .. 
Bet bin yıldır millet gibi ya· 

şarım. 

S?rma bana ailemi, ıoynmu .. 

Soyum Türklük ... 
Der. " adet ,. kelime1ini çok 

dallı bndaklı bir •alamda kollanır, 
" i<let ,. b11rada Fran<ı;ca Conta 
me keli111e5indon zlyode moeurs 
lr.arşılığıdır; b na Z•ya « örf ,. der. 
Bütün kültür, canlı ırkların toplu 
luğud~r. Demek ld Türk milletin 
J9n olabilmek için, Türk lı.ü\tilrli 
çiııde kanı olmak, Türk ırkındaıı 

Barnda lnııili~ lirasının bile kıymeti 
yok. liinaenaleyh harp madalyHı teklif et· 
miyecei'im. 

Eter lr.cndiıine ilci sandalye, bir kol 
tuk• vo bir maıa verirıcoiz beni minnettar 
tıdcuini,, Bunları bir nevi merasimle ver
menizi ve evlenme mcraıimini de bizzat 
yap nanızı rica edeceğim, Nişanlısı H· 

vimli bir kızdır ve bu 1Dacorada onua da 
bir rolü vardır. 

- Kabal • • Başka ? 
- Kendiıioe dü(ün hediyesi olarak 

bor radyo makinesi rica edecektim. Fakat 
a.b<la el~ktrik olına<hğma ııö:o bediy" 
iş" yaramaz. Ben son. a Kap' tan ııelenle 
bir radyo makinesi yolJarıın. 

- S. ı •imdiden ona bir rramı>fU>ola 
on on beş plik hediye ederim. 

Hepsi bn kadar mı ? 
- Hemen hemen •• Dij'er Tristanlıla 

ra da, Londra o::ıları iki 9enedir nnallıı 

ğuoa göre birkaç çuval un, patates, kon
•• ,..,, kura ıebıe, çay ve tiltün verilme 
ıi ıçio oınrioi&i rica ederim. 

1 - Baıka ? 
- Kibrit, eski razete ve mecmualar, 

biraı çamqır ve f'lbi••, ıu almai'a baıh· 
yan ko1ıldarını bo>yayabilmeleri l9ln boya.-

- Başka ? 
- Tri•ta.,lılarıo gemilere çıkmosına 

müsaade •. 
- işte yalnız bo olm•• 
- O balde Peteri ovlendirmek içi., 

karaya mı çıkacak11oız ? 
- Hayır. Tri•tandan gelecek azami 

sizin Tri3taıolı 

yapuım. 

o ı iki şahidin !mzurond• 
ııençlerin oikiiı merasi111inl . . " 

17 ilkk&non 1939 günü 1aat 9,30 da 
Moatevideo limanı öuünde duran Graf -
Spee harekete bazırlar.ıyordu. 

Sahilde on binlere& ln1&n birikmişti. 

Herl<eo meraktaydı, açıkta bekledikleri 
bildirileıı logiliz ve Fraoaız harp ııemile 
rile Almıın cep zırhhıı ara•ında cereyan 
edecek. m.ulıarebenio oetice•İ ne olacak· 
t• ? Graf - Spee kendiallo beraber kaç 
remifi batıracaktı ? 

Bfr nefer, mülizim Kari Listenin, g• · 

mioia '' Yaıısşılmaz,, dJn hıreketettij'in· 
daoberi mahpus bulıınduğıı kaoııauom ka• 
pmoı vurarak miilizime sil variniu lıenıli · 
sıol ç•ıiırdıiıoı haber verdi. 

Kari Liıteo neferi takip etti. Manrn 
bitkin bir haldeydi. Mahpuı bıılıınduitı 

bir ayd:.uberi kondisine hizmet eden nef~r 
den başka ioaan yüzü ırörmomişto. Teo11üf 
ve vicdan anbile baş baıaydı. 

Cep zırhlı•• lnııiliz gemilerile karşı· 
Ja~tıi'ı vakit top rürültlilerini doynnca 
kamara•ından fırlayıp muhHebede lıir vıı
z fd almak iıteır.it fakat •lloııülü bir r.e· 

fer yoluna ke•miıti. Onıı Alman bahri· 
yesi artık iıtemiyordu. Ş•refioi kaybetaıi' 
sayılıyordu. 

Mabarebeden sonra üç gün g•çmiıti. 
Karlın olup bitenden babed yol<tu. Yal 
nız geminin ba•ara njrradığını tamırat te

lişından anlamıştı. 

Luiz, ya ber g ib bin deh lanet edi 
yor.in. Graf - Spee d~ha Triıtandaylten 
ve Kari Li•tonin vazifeıinde dikkat ııös• 
termemeıi yüzünden mağlOb edilmişti. Tok 
mesai kendisiydi. 

Acaba süvari kendisini niçin çoğır· 
mıth ? Herhalde Berlioin verdii'i kararı 
t~bliğ içio" Ba karar ne olursa olsun t•· 
reddüt içinde b•klcımeıfe milreccahtı. 

Kumand3o Longıdorl, karşısındiı ha· 
zır ol vaziyeti alan mülizimin yüzilne bak

madon konuştu: 
- Külbim K•rl Listen. Almanyanıo 

bu fd&el remiıiııi mahva ıOrllkliyen alı 

oldunuz. Liman d•,1n<l:1., Uru1rısav kara 
ouları haricinde, müttefiklerin büyük bir 
filosu bizi bekliyor. Mu har• be)·i i<azanma
m.za imkan yok 

Bir Alman harp ıremisini" mağlup 
eclilm;ş olma,ıu1 İqteıniyoruz. Binaenaleyh 
düşman tarafından batırılmıyacaiız. Al 
manların yaptığı ııemiıni•i gene Almanlar 
batır•caklar. 

Size bo mfinat~brtle ~·ref'n;zi kurtar-
• mağa yarıyacak bir vozife verec•ğim. Be· 

ni dinleyin. 
Zırhlı birndan hareket edecek ve 

Montevideodan beş mıl me1Dfede ıtop 
eddcek. Bütün mürettebat ta hlioiye /ilik•· 
larile ııemiyi terkedecekler. En son ben 
çıkacağım, fak•t s;z ııemicle kalacaksınız. 

Ne drmek istediğimi anlıyor~uouz 
değil mi ? 

Evvelden her şeyi hazırlotacag•m. 
Güverteye, bazı tahta kısımlara benzin 

döktüreceğim. 
Milbimmat depoıu da açık b :una 

caktır. Söyliyecek bir şeyiniz v~r mı ? 
Kari Listen rene bazır ol vazi etinde ' 

cevap verdi : 
Hayır kıımanJan. ·T•şekkür ede-

rim, 

-SON-
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Irk ve 
Ba,ıarafı 

millet 
lklncid• -m-,~:~mı 

a~11,.a7J 
h:ır~ cibeti,.. io konJ,ni ·rurk h:ssedcn 

ve ırk dı~ınde Türklüğü heııim•eyen 
hor ferdin Türk millotindea addedıi• 
me•i pek ili mümkünuür.,, diyor. 
ki yazı91nıo •Onucunu (his)e ve 
(Türklüğü benimsem•)ye vardırmı1 
bolunu yor. 

~~---~~~~~-~ 

Veggandın 

Ekmek Yerine 
Pasta Bolluğu 

y AZAN Yapılan araştırmalar sırasında dört pastacı fırınında 270 
çuval ekmek ve bir başkaıında 100 çuval francala unu hu• 
)unmuş; sorguya çekilen fırıncılar, unları, çok yüksek tu
tarla ekmek fırınlarından satın aldıklarını, ekmeğimiıden 
~sldıklarını ıöylem•şler. Bu ana baba gününde «pasta• da 

REFiK 
HALiD 
Karay T ı 

nedir, necedir? Pastaya düşkünlük niçin öyle, çı gı.ncasına 
aldı, yürüdü? Hangi memleket bizdeki kadar kendisini bir~enbıre p•• · 
taya vermiş, gırtlaiına kadar pastacılığa boğulmuştur ? Bır. takım ba · 
yanlar, bayancıklar rörüyorum ki, pasta yemesini, P"s~a ders~ . almasını 
bir «ileri adım • san ı yorlar; ü•t•lik bir pastacı dükkanına gırıp boyalı 
tırnaklı ellerile pasta tabağını ve çatalını frenkçesine tuttular m.ı m~ 
dern olmanın bütün şartlarını yerine getirdiklerini anlatan komık bır 
hal alıyorlarl 

Ben pastaya karşı koyanlardanım. Seh•p•iz olarak mı? Hayır. Pas· 
talar lüzumsuzca süslüdürler ve süsleri de, çok kere. yumurtanın, sütün, 
kaymaiın, yağın halisi, tazesi, temizi ve gerçeği knllaoılmadığı için za· 
rarlıdırlar. Ôace damağa hoş bir tal yayarlar, boğazdan melhem gibi 
geç~rler amma mideye indiler mi besleyici maddelerden çok zehirler, 
c toluin»lor çıkarmıya başlarlar. Sonra, yine o süsler, boyalar, sıvalar, 
harçlar, ne iditi belirsiz ezmeler ve mıncıklanmış nesn•ler yüzünden 
bunlar, pasta dediğimiz çok makiyajlı - haşa - ırıda kokotcukları , 
boylarından amulmıyacak derecede pabal,ya satılırlar; yapma ve zararlı 

ırıi•elı.lderile çoluğu çocuğu kendilerine çekerler, aile kHetinde azım 
10nmıyacak bir gedi k açarlar. 

Ya isimleri «Sop• ler, «monblan 7' lar, «piramit• ler «şu ali krem» 
ler, celder• ler, neler de neler, maydaoozlu köfteler ( ktşki !>u olsa!) 
Hepıi yabancı, çetin, sevimsiz kelimeler . • • Yalnız k e n d i 1 e r;i 
değil , adları da ağzımıza yakışmıyor. Bir mesele daha: Bunları kimler 
yapar? Arasıra dükkanın alt katında lekeli önlüklerini, traşı uzamış kart 
suratlarını lı:ara tırnaklı ellerini gördüğüm iştah kaçırt• cı izbandut adam 
lar mı? Oudaiıma sürünecek dilirne dokunacak olaii badem, fıstık, re
çel inci mercanlarını o tırnaklar mı diziyor? Bütün bunları düşündüğüm 
içindir ki, bana her pasta, elimi uzatırken~ «Aldanma (Ô!terişimeı, yeme 
beail• der gibi gelir; her pa•tacı cemekinı üzoricde de, dültkinıa adı 
ne oluna olsun tehlikeli yerlere şoförler, vatmanlar için aoılmış yazılar 
gibi şunn okurum: [Aç gözlü, dikkati Mideni bozarsın!] 

• Halk türküleri 
ve gençlik 

Yazan Bilmem dinliyor 
musunuz?. Radyoda 

B. felek zaman zaman (Bir 1 
halk türküsü öğrenelim) ismi altırda 1 
güzel şarkı meşkleri yap.'hy~r .. Bu 
derılerdeo - bütün müsıkı ıstı~a~ 
dımın kıtlığına rağmen · ben bıle 
istifade ettim. Üç yaşındal.i yeğe 
nim bile bir şeyler öğrendi. 

Bu türkülerin en güzel taralı 
ve en büyük kıymeti bir musiki
şinas eforu olm ... dan halk şua~u? 
dan doğmuş olmasıdır. Onun ıçın 
!<olay öğrelinir ve kolay öğrenildi· 
ği kadar bizim bu güzel san'at şu 
beıindeo beklediğimiz heyecan ve 
zevki bol bol verirler. 

Ôğrenmeıi kadar dinlemesi 
zevkli olan bu türküler bana, vak
tile Avrupaya gitmiş olan sporcu
larımıza misafir olduklcrı memle· 
ket sporcuları: 

- Bize bir milli türkü çajır· 

aanızal 
Teklifinde bulundukları za 

man Galahsaraylılaıın: 
.. Hamsiyi koydum tatatavaya,, 
Şarkısını söylemek mecburiye· 

tinde kaldıklarını lıatırlattı. 

[Tan'dan) 
kolejler, - bilhassa kolejler-; ırenç 
lerin musiki zevklerini tatmin için 
yabancı şarkılar söylemeğe muh 
taç olmamalarını temin edecek ted· 
birler almalıdırlar. 

(Cumhurlyet'ten) 

• 
Kısa fakat çok 

kıymetli 
bir rapor 

Yazan 
Türk Hava kurumu 
merk.ı heyeti al· 
tı aylık toplantı· 

sını yaptı ve ra 
Burhan 
Cahid 

porunıı okudu. Bu 
rapor kııadır. Fakat o kadar özlüdür 
ki her cümlesi büyük bir enerii ifa· 

de ediyor. 
Bu bir sayfalık rapor bize an· 

latıyor ki Türk bavacılıiı salibi 
yelli ellerde en yeni ibtiyaçlara gö 
re ve en kestirme yolda hareket 
halindedir. 

Hava kavvetini yaratmak 
ve yaşamak davası çetin bir dava 
dır. Tayyare almak, pilot yetiştir 
mek divanın göze çarpacak tarafı. 
dır. Fakat bu kuvveti yaşatmak 

~arttır. 

Elden çıkanın yerini boş bırakma· 
mak ve her zaman yabancı kaynaklara 

muhtaç olmamak bu daaanın en 
caç alıcı tarafıdır. işte okuduğu 
mu• r•por bu can alıcı noktada 
bizi aydınlatmıştır. 

Bence, her türlü tarif Cumba 
riyet Halk partisi progra. 

mındaki millet tarifinin açıklığını, 
ilmiliğini gereii gıbi anlatmağa ye. 
tişemez. Ziya Gökalp'te ümmeti 
din ile vasıflandırdığı halde milleti 
harsla vuıflandırıyor; demek isti
yor ki_ T~r~ milleti~in büyük bir 
çolı.lugu ıslam camıası içindedir. 
Fakat bu camia ıçıne girmemiş 
olan ferdler de vardır ki Türk 
milletindendirler. 

Meşrntiyette haşlayan Türkçü. 
lük, yalnız kültürel bir alı:1m (cer· 
yan) yapıyor, siyaseti hemen be. 
men unutmuş gibi davranıyordu. 
Bunun sebebi meydanda idi: Os. 
manlı devleti, çokluk Türklerde 
bulunmakla beraber, islıiıııı cami· 
aya bailı olsun olmasın, başka 
başka dilde ve barsta milletleri de 
içinde bulunduruyordu. lttihad ve 
terakki, hu başka başka milletlerin 
siyasal birliiini yapmak isteğiyle 
çırpındıiı halde, o" Mılletler, ya tam 

istiklal, yahut istiklale yakın bir 
muhtariyet horsiyle lttihad ve te. 
rakkiye karşı koyuyordu. 

Böylelıkle biribirine taban ta 
bana zıd istekli iki ıiy•sal fırka 
karşılaşıyordu. lttibad ve terikkiye 
karşı duran Hürriyet ve itilaf fır. 
kasının içinde " Dili dilimden, dini 

dinimden olan,. Türk milletdaşları da 
vardı. Halbuki Tiirklük "Bölünmoz 
bir bütün,. olduğu için, P"' tilerde 
bulunan Türklerin, siyasal alım
lar yüzünden, milli birliğe aykırı 
durmaları doğru olamazdı; l,te 
bundan ötürü, Türk ocaklarının 
ıiyasal birer kurum olmaları isten 
miyordu. 

Ama istiklal savaşı, büyük 
zaferle ıona erere~, Türk 

yordu, Türk olmıyaa ~zlıkların bir 
çoğundan ~urtulunca, devletin adı 
da Türkiye Cumhuriyeti olunca, 
millet kültürel olduğu kadar siya· 
sal da olmalıydı; Netekim de öyle 
oldu. Artık yeni Türkiye'de Türk· 
ten başka bir millet yoktur. Türk 
olmıyan azlıklar, bütün mili hak. 

!ardan paylarını almak istedikleri 
takdirde, -«Türk hissi»' ile doygu· 
lanmaj-a ve «Türkhirü benimsemek»e 
mecbur bulunuyorJar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin mil· 
leti tarifte dayandıiı temel budur. 

Bu tarifte, «dini dinimdeo• diye 
balkın dilinde yer tutan din kay. 
dinin bulunmama11, dinin bir ahret işi 
uyılmasından, davlotle ditin bir 
yerde birleşomiyeceğiaden ötürüdür. 
Laiklik prensibi bunu anlatır 

Parti prensiplerinden birinin 
cmilliyetcilik» olduğunu biliyoruz. 
Bu milliyetcilik, garp memleketle· 
riadeki anlamiyle bir milliyetcilik 
dtğildir. Garbin birçok memleket
lerinde milliyetcilik bir sosyal sınıf 
vasfıdır; bizde ise, ıoıyal sınıf 
farkları, yoktur denecelı< kadar de· 
ğersizdir ve belirsizdir. Her ne ka· 

dar genel alı<ım içinde kötü bir 
bıırjovalıia doğru gidildiğini ıöy· 
liyenler vardır; fakat bu, ıo•yal ve 
ekonomik bir deifşmenin sakınılaını· 
yan arızalarıdır; (balkcılık» ı ess• 
prensipleri arasında sayan bir ınil· 
let, sosyal 11nıfların ya,amasına 

me)·dan bırakmıyucaktır. 

Kısacası: Biz, milletin en ıyı, 

en dajru tarifini, Parti prcgramın· 
da gördüğümüz için, aramaia kal· 
kışmayız. Türk duyguoo içimizde 
sönmez bir ateş gibi yanıyorsa, 
onu ülkü edindiğimiz ereğinft var• 
dırmak için el birliiile çalışmayı 

azli 
Almanya, 
nüfuzunu şi· 

mal Afrika
sına uzatmak 
istiyormuş 

Londra 22 ( a. a. ) - Gaze. 
tel er Britanya taarruzile Fransa 
ve şimal Afrikasındaki vaziyeti 
biribirine bağlı göstermekte de· 
vam ediyorlar. 

Gazeteler, Veygandın az 
lind<n sonra Almanyanın nüfuzu
nu şimal Afrikasına kadar uzat· 
mak ve batı Akdenizi terk ile 
geri mevıileri sağlamak istediği· 

ni söylüyorlar. 
Vaşington 22 ( a. a. ) - Ha 

riciye nazırı Hal, Veygandın ay. 
rılmasile yepyeni bir safhaya gi 
ren Fransız· Amerikan milnase· 
betleri hakkındaki bir soruya 
cevaben Fra"ıız · Alman iş birli 
ği etrafında tesbiti mümkün bü· 
lüa hadiseleri ve bu mesele ile 1 
ilgili husnsları bir araya topla· 
maltla meşgul olduiunu söyle 
mittir. 

Berlin 22 ( a. a. ) - Koreı 
pond•ns Politiken gazetesi, ge· 
neral Veygandın vazifesinden 
çekilmesi münasebetile Birleşik 

Amerika tarafından yapılan teh· 
dit ve tenkitlere dair şöyle diyor! 

« Amerikanın vaziyeti, Ruz 
veltin Avrupa işlerine hakaret 
edici bir şekilde müdahalesinden 
başka bir şey deiildir. Amerika 
hariciyesi daha ileri giderek Al 
manların şimal Alrikaırnı kont· 
rolleri altına almak niyetinde ol. 
duğunu söylüyor. 

Amerika Fransayı cezl\l&n · 
dırmak için yiyecek göndermek 
ten vazgeçmiştir. Ara ~ıra bir 

vapur yiyecek göndermekle 
Amerikalılar bazı Fransız mar. 
fillerini vitamin politikasile tesir
leri altına almak ve Fransayı 
açlık ve hastalıklarla tehdit et
mek istiyorlar. » 

Bulgaristan 
TUrklye'r• demlryoluyle 
transit hakkı verecek 

Sof ya 22 [a. a J - Burada 
bildirildiiine göre, Bulgaristan! 

k
. a 

Tür ıye arasında demiryolu müna· 
kali.tı yakında başlıyacaktır. Bu 
Türkiye'ye deniz Avrupa1t memıe'. 
ketleriyle ticaret münaoebetl . . . . erının 

gelışmesındc hüyülı. kolaylıklar ve· 
rece~tir. Bulgarlt•an Türkiye'ye 
demıryoluyle transit hakkı verecek 
ve bu suretle Türkiye ile iyi mü· 
oatebetlerini idame etmek arzusu-
nun .•çık bir delilini de göstere· 
cektır. 

Bulgaristanın 
A nkara Elçisi 

Solya 22 [a. a,) - Bir müd 
dettenberi .Sofya'da lınlunmakta 
olan Bulgarıstaoın Türkiye I .. 
M

• _ K" f e çısı 
osyo ıro buaün Ank ' 

.. L o ara ya 
nonmeı< üzere hareket edecektir. 

Amerika lzlanda 
anıa,ması 

Vaşinırton 22 ( a.a. ) _ Bir· 
leşik Amerika lzlanda ile bir kira· 
lama, borç verme anlaş:maıı imza 
lamıştır. Mister H,J, anlaşmanın, 
bilh~ .. a lzlandaya yiyecek göoder 
ıı:ıe11 balıkında olduğunu bildirmiı· 

Yıldırım 
harbi! 
General Ro

lngiliz mel, 
kıskacından 

kurtulmağa 

uğraşıyor 
Londra 22 ( a. a. ) - Libya· 

ela muharebe bütün ~iddetile de · 
vam etmekte ve Britanyalıların 

J.,bine gelişmektedir. General 
Romel, lngiliz kukacından kur 
tulmak için büyük gayretler ya· 
pıyor. 

23 ikinci Teşrin Pazar 
TUrlr.lye Radyodlflltyo• Po•talaf'ı. 
Türkiye radyoau. ADkara radyoau 

8,30 Proırram, ve memleket 
saat ayarı. 

(pı.) 

8,33 Müzil< : Hafif program 

7,45 Ajans haberleri. 
9,00 Müzik: Marşlar (pı.) 

9,15 Evin saati. 
9,30/ 
9,45 Müzik: Marşlar 

mının devamı (Pı.) 

proırra· 

13,3') Program, ve memleket 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: Mahur Makamın· 
dan şarkılar. 

12,45 Ajanı haberleri 
13,00 Müzik: Taksim, ıarkı ve 

türküler. 

13,30/ lngiliz baskısını atmak için 
yapılan üç Alman hücumu püs. 
kürtülmüştiir. 

Kahire 22 ( a. a. ) ) - Lib · 
ya taarruzu Mısırda o kadar ha 
her merakı uyandırmıştır ki, resmi 
tebliğler halkı tatmin etmemekte· 
dir. Büyük Britanyannı kudretile 
Amerikanın teknik kuvvetinin 
bilinmesinden doğan bir güven 
hissi mevcuttur. Kahire ve isken· 
deriye borsalarında kıymetler 

yüzde 5 ile 10 arasında yüksel· 
miştir. Bu taarruzun muazzam bir 
harp strateji planına dahil ol
duju ve Sııvyet muharebe cep· 
hesile alakasız bulunmadıiı ka· 
naatı vardır. Keza pasifikteki 
J•pon tehdidi ve ltalya ile Al· 
manyadaki maneviyat ilede ali. 
kalı görülmekte ve Afri~adaki 

Alman kuvvetlerinin ujrayacajı 
bir hezimetin ltalyan milleti üze· 
rinde felaketli bir tesir yapacağı 
takdir edilmektedir. 

14,30 Müzik : Radyo Salcı. 

1 orkestrası. ( Vialonist Necip Aş· 
1 kın) • 

Kahire 22 ( a. a. ) - Cephe. 
den gelen bir haberden, garp 
çölünde barekitın yıldrrım süra 
tile cereyan ettiii anlaşılmakta. 
dır. Bu habere göre, lngiliz kov· 
vetleri kısa bir muharebeden 
sonra El • Aden'deki geniş bava 
meydanından bir ırünlük uzaklık· 
ta bulnnan Sidi · Rezek hava 
meydanını işgal etmiılerdir. 

Britanya zırbh kuvvetleri o 
kadar seri harekitta bulunuyor
lar ki bu tayyare meydanında bu
luna.n 50 pilot ve başlıı:• memur
lar olup biteni anlamafa valcıt 

bulamadan esir edilmişlerdir. Bir 
gün evvel Tomahok Britonya 
tayyarelerinin bücumun3 uğrayan 
19 tayyare, bu tayyare meyda. 
nında taarruz anındaki gibi ııra. 
lılDmış olarak bnlunmnştur 

Kahire 22 ( a. a. ) - Seli· 
biyetli bir kaynaktan öirenildiği 
ne göre, Almanlar şimdiye kadar 
tank kuvvetlerinin yarısını kay · 
betmişlerdir. Hareket teşebbüsü 
daima lngilizlorin elindedir. Ro . 
mel'in durumu ~imdi daha fena 
dır. Britanya ordo•ile hava kov· 
vetleri arasında çok .,ı. 1 bir iş 
birliği vardır. 

ı Rostof işgal edildi 
(Battarafı birincide) 

liklerine Ruslar tar•lından yapılan 
bir karşı hücumda da Alm 1nlar 50 
tank kaybetm;şlerdir. 

Moskova 22 (a.a) - Ba sa· 
babki Sovyet tebliği: 

Bütün cephelerde düşmanla 
çarpışmLlar ol .,,uştur. 

Moskova 22 (o.a) - Bu ırece• 
ki Sovyet tebliği: 

21 Sonteşrin ırüoü bütün cep
helerde muharebe devam etmiştir. 
M~harebeler Roıtaf, V olokolansk 
ve Tulada bHhaHa şiddetli olmuş. 

1 · Recktenvald: Kaçamak . 
2 • Beetboven: Möaüe 
3 . Schumann: Ninni. 
4 . Rıcbmaaiaofl: Prelüd 
5 . Tscbaikov•ky ı Ormanda 

uyuyan ırüzel. 
6 Dobnanyi: Rapsodi 
7 • Nevin: Narcissus 
8 · Ganglberırer: Tirili 
9 . Kreisler: Güzel Rozmari 
18.00 Proırram, ve memleket 

saat ayarı. 
18,03 Müzik: Radyo Danı or· 

keıtrası. 

18,40 Müzik: Karışık şarkılar. 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

ajanı haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika. 
19,55 Müzik: Piano Solo'ları 

( Pı.) 
20,15 Konuşma (Meılekler ko 

nnşuyor.) 
20,30 Müzik: Suıinak Makamın

dan şarkılar. 
21,00 Konuşma (Ziraat ıaati) 
21,10 Müzik: Oyun havaları ve 

türküler. 
21,35 Ankara Sonbahar At ya· 

rışlarıoın neticeleri. 
21,45 Müzik: Piaoo Solo'ları 

- Emine Mibter çelebi: kendi 
eserleri. 

22,0 Müzik: Danı müziii (Pı ) 

22,00 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberleri: 

'.t2,45 Anadolu Ajansının spor 
servisi. 

22,55.1 
23 00 Yarınki Proırram, vo ka· 

panış 

23 lkincitepin 
PAZAR 

1941 

YlL: 1941 • A. Y:ll Güo 327 Kuım 16 
Roıui 1'S7 lklnclte,rlo 10 
H'c ' l.'60. Zilkade 4 

Bu 
rece Nöbetci eczane ] 

Toros eczanesi 
(yenicami yanında) 

20 Son teşrinde 3 düşman oak· 
liye gemisi batırılmıştır. Tonaj ta• 
tarı 19000 tondur. 

Loodra 22 (a.a) - Ruıyadau 

alınan son haberlere göre Alman· 
lar Rostof çevresinde rayretler 
aarfedi arlar. 

Moskova radyosu vaziyeti cid· 
dl telakki etmektedir. Bunanla h•· 
raber Sovyetlrr mevzilerini muba· 

928 de Amsterdam olimpiya· 
dına giderken 18 gün kaldığımız 
Peştede il<i arkadaşımla birlikte 
bizi evine çaiırmış olan bir Ma 
car ıpor idarecisi tarafından yapı 
lan buna benzer bir teklifle karşı· 

laştıjımız zaman biz dahi hayli il· 

kılmış ve birbirimizin melQI melQI 
yüzümüze baktıktan ıonra zaane· 
derim .. Güneş ufuktan şimdi do 
iar şarkısını çağırmıştık. 

Musukiye olan iıtidadı söz 
ırötürmez d e r e c e yüksek 
olan halkımızın başka yerlerdel<İ 
kadar, milli şarkılara ratbet et· 

memeıinin ve her yerde her vesi· 
le ile hunları okumamasının ıebo 
bini tetkik etmedim. Bu, miili kül· 
tü le uğraşanların üzerinde çalışak· 

ları bir mevzudur. Fakat bu arada 
bir şeyden acı acı şikayet ede· 

cerim: 

Rapordan öj'reniyoruz: ki mem
lekette bir tayyarecilik endüstri•i 
kuruluyor. Çivisinden, boyasına. 

tahtasından demirine, kanadından 
motörüne kadar tayyareyi kuran ci 
hazları memlekette yapmak imkanı 
artık tahalı:ıtuk etmek üzeredir. Şu 
nu derhal ilave etmeliyimki ba ha
kikat bizim şu anda meseli yüzbin 
tayyar~miz olmasından çok daha 
mühimdir. 

11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;;~::::::::=::==::::=====::::::::::::::::::::::::::::::::~~fa~z~a~y;a:d;;ev;a;m~e;y~l;e;m;e~k~te;d;i;r~.::::: 

Romel Ordusu Çevrilebilecek mi 1 
düşünürüz. tır. tur. 

Radyoda her tarafta bir gü· 
zel nümunesiai işittiğimiz bu ve 
hallı< arasında dolaşan diğ~r milli 
Ş:.rlr.ıları hemen hemen biç hır ırenç 
lik toplant .. ında söylenmez, çaiı· 
rılmaz ve diale,.mez de, kız olsun 
erkek olsun beş on genç bir ara · 
Y~ ıreldiii zaman moda olmuş bir 
ıınema veya bar taogoıu, ya bir 
Amerikalı hanendenia okuduğu ln
ırilizce farkıyı aslı k.ıdar güzel 
okurlar. 

Bu bir dalalettir. Milli dnyıın· 
farımız. ve nıusiki zevklerimiz bakı 
mındıa bir oapılr.lılı<tır Halk I . , ev •rı, 
ıpor klOpleri, okullar, liseler ,,. 

Son hadiseler göstermiştir ki 
muharıb bir devlet üç dört ay için 
de 20,000 tayyare birden kaybede 
biliyor. Bu kaybolanın yerini dol· 
durmak imkanını bulamıyaa taraf 
için felaket muhakkaktır. Göıönün 
deki bu misal bizi aydınlatmağa 
kafidir. 

Bunun için o küçük raporun 
ifade ettiii büyük haldkat bize de 
rin bir emai et vermiştir. Hava ku 
romu bize allı ayda şu kadar tat• 
yare aldım demekle iktifa etseydi 
bu sevincimiz yarım ve yetim ka 
lırdı. Fakat memlekette bir tayya · 
re sanayii kurduğunu motör fahri 
ka11 yapmak için çalıştığını ve ta~'
yare için lizım bam maddelerı 
memlekette arayıp bulduiuau söy 
!emele bizi doyaoıya sevindirmiştir. 

Milli müdafaamızın temel taş• 

!arından bir olan bu hareket kay· 
naiına bizimd• milletçe yapacağı
mız vazife onun bu masaisini tabak· 
kok ettirecek yardımı yapmaktır. 
Ve ırene sevinçle görüyoruz ki 
Türk milleti bavacılırı bu manada 
k~vram·ıtır. 

l So•poıta' daa ) 

• 

ASKERLlt( J 
Şark cephesindeki muharebeler şiddetini 

arttırırken lngilizler M111r hududundan Libya 
ya doğra taarruza ıreçmişlerılir. Gelen haber
ı~r lngilizlerle Avustralyalı. Yeni Zeliadalı , 
Hindli kıtalardan mürekkep Britanya kuvvetle
rinin salı sabahındaoberi bütün cephe boyunca 
harekete başladıklarını bildirmektedir. lngiliz. 
ler bu taarruzda büyük mikyasta tank ve mo· 
tarize kuvvetler kullanıyorlar. Taarruz bilhaı 
u Cerabubdan garba doğrn inkişaf etmekte
dir. Cerabub Libyanın cenubnnda Mısır hudu· 
dona yakın bir vahadır. lngilider ıreçen Libya 
seferinde burasını işgal etmişlerdi. Libyadın 
çekildikten ıonra bu vahayı ellerinde tutmuş· 
!ardı. 

Cerabubdan şimale doğru yapılacak kuv 
vetli bir hareket Alman - ltalyan kuvvetleri 
nln ırerilerini tebdid edebilir. Hele ayni zaman 
da Tobruktan çıkarak mOhim bir kuvvetle ce 
nuba dotro il rl~meid muvafak olurlana Mih. 
vor kuvvetleri çeaber içiade kılmak ribi müı 

kül vaziyete düşebilirler. Başlayan taarrnzun 
h_edefinin bu olma91 çok muhtemeldir. Vaziye 
tın nasıl inkişaf edeceği bir kaç ıriln içinde 
anlaşılacaktır. 

Evvelki günkü haberler iki ordu arasında 
eaaı . c~pbede henüz karşılaşma olmadıiını bil 
dırmıştır. Bu cephe Sollum'dan başlıyarak ce
nuba doğru uzamaktadır. lngiliz donanmuı 
aahilde ve Halfaya g~çidinde bulunan Mıbver 
kovvvetlerini bombardıman etmeie başladıiın· 
dan burada da yakında çarpışmalar beklene· 
bilir. 

lngiliz meobaları hareketin plin mncibince 
devam ettiğini ve bedelin düşmanı Libya'nın 

ıarkından atmık olduğunu bildiriyor. Bu ha · 
herler ve taarruz başlamazdan evvel kıtalara 
lngiliz Başvekili 8. Church'll'ia bir mesajının 
okunması hareketin ehemmiyetini ıröıtermete 
kilidir. 

ltalyan tebliti düşman ınhlı knvvetlPrinin 
tardedildliinl bildirmekle beraber !SO kilomet 

•--r• '"~ffli 

relik bir cephede muharebenin devam ettiilni 
kaydetmektedir. 

lngiliz gaıeteleri başlayan taarruzu mem· 
nuniyetle karşılamışlardır, Gazeteler, mub•re
benin çetin olacıiını, fakat muvaffakiyetle ha· 
ı•rılacağını yazıyorlar. lngilizler, umid ettikleri 
ıribi hareketi muvaffakiyetle ueticeleııdirirlerse 
bundan büyülı< istifadeler temin edebilecekler• 
dir. Bn istifadeler şunlardır: 

1 - M111rı karşı olan tehlikeyi ortadan 
kaldırmak. 

2 - Orta Akdenizde yeni Oılor ele ıre-
çirerek hikimiyeti knvvetleodirm•k • 

3 - Ruıya ü<erindeki tazyiki hafifletmek, 
4 - Manevi tesir ppm~lı:.. 
Bu son iıtifade çok ehemmiyetlidir. lnıri· 

!izler aıkeri i<tidarını göıtetertk Afrilı.a efkirı 
umuıniyeıini daha mühim yardımlar yapm•i'a 
meylettireceklerdir. Diier taraftan Fran•a d~ 
MihvMle milnuebetlerinde daha çok dil~llnme
i• mecbıır olaoalı:ıır. 
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Matintı 

2,30 

ASlt1 SlNltJl!\DJ\ 

BU AKSAM 
~ 

Suvare 
8,30 

Yine iki müstesna 
1 

film birden sunar 

Edvıge Feuıllere ••.•.• Plerre Rlchard Wıllm'in 
ytırattıkları 

oıı111: Malağalı kadın I• 
2 

( CEBELITTARIK ) filminin unutulmaz bllyi\k sanatlı:irı 
ERIG . V. STROHEIN ve ANDRE BUGUET'in 

. •• 1 ••• •• 

yarattıkları 

FIRTINA 1 •• •••• . . ....... 
""· 

Bugün gündüz matinada iki film birden 

1 

Malağalı kadın 
2 

FFJRİINA--ı ...................... ...,...,,,...., .. ·..:..;.; 

BUGON 

Çif çi Birliğinden: J 

Birlitimiz'in müracaatı ve 1 
HükOmetimiz'in teşebbüsleri 
neticesinde İngiliz Ticaret 
Şirketi elindeki çitit küspe· 
!erinden bir mikdarını bedeli 
mukabilinde çifçimize verme· 
ğe muvafakat etmişdir. 

Çiğidden çok kuvvetli ve 
faydalı bir öküz yemi olan 
küspeyi öküzlerimiz mükem· 
melen yemekdedir. Bu küspe
lerden almalarını çifçimize 
tavsiye eder ve birliğimize 
müracaat etmelerini f'hemmi· 
yelle rica ederiz. 

1448 23-25-26 

Halkevi Reis -
liğinden: 

Sosyal yardım ko_m_itesin· 
de açık olan iki azalık ıçın 28-
-11- 941 cuma günü Halke
vinde seçim yapılacaktır. Bu 

23 fkincltettln 15141 

~ -

Zengin karyola ve möbilye dairemizi ziyaret ediniz. 
lAllSIN SAllN 00,SlMA 

Abidin Paşa Caddesinde 
şubeye kayitli izalann o Tel, : 274 
gün Halkevine gelmeleri.1447 . 

Telg: TABO ADANA P. K. 74 

:·····~-········.·~······~·~-··························: '•ŞIK BAYANLAR : Sınema Alemının En Buyuk Şaheserlerini Sıralayan : A. ı 

1 Alsaray ve Tan i i . DİKİM EVİ ... 
! == Sinemaları Bu Akşam == i •ı Y 
: M EV S 1M1 N B 1R1C1 K : Y IF'~ırüllil~ fElf"©IÜlfilÇ r..-------------------- i 1 TUrkçe Söı:IU rl ve 1-1 TUrkçe Şarkılı 1 1 t Atelyesini YENİ OTEL KARŞISINDAKl BiRiNCİ 

M A k • t 1 i : A ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59 61 No.LU A 
araş s e rı sa 1 n a ma : Şaheserini Takdim Ediyor ... Memleketimizin tıı. Defa tanıyacaiı :. Y EVE NAKLETMiŞTiR . Sarın mU .. terilerlne ty 

e Büvlllc Sao'atkir Mısır'da Beynelmilel Şöhrete Malik A T 
: EMiNE RIZZIK ve Büyük bir temsil heyetinin : T bildirir. 1416 1-6 Komisyonundan: i Mobte~em dekorlar içinde oyuadıit ı _._ ... _~_ .... _ .... _ ... _ ... _ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ...... _ .... _ .... _ .... _._ ... _._._ ... _ .... _ ... _ ........ 

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

2 - Kapalı zarfla ihalesi 26 • l1 · 941 çarşamba günü 
saat 16 dadır. 

3 - isteklilerin teklif mektupları ihale saatından laakal 
bir saat evvel komisyona veriloıiş bulunacaktır. 

• • ii"" 
• Muazzam Film • • • • • 

1 ~ Doktorun Aşkı .. il i
1 • ... 1 1 • •• 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

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

: :ı • Çok Ciddi Bir Mevzua Malik olan ve bıyatı hakikatı gö . ter~n • i Herkesi alakadar edecek derecede kuvvetli olan bu film : 
: ~imdiye kadar görülen ŞARK Filmlerinin en ırüzelidir. : ı . ı . i Filme laveten : 5 

Muayene Saatler•I Sabah - 6-9 öğle · 12 - 14 
: akşam - t 7 den sonra yeni ta 

şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarmı kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

1 

1403 11-15-19•23 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

lstanbul'daki muayenehanesini An· 

kara'da Yenişehirde Afatürk bülüva

rında And apartımanına nakletmiştir. 
Telefon : 6767 1390 1-10 

DOCU ANBARI 
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte• 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telgraf doğu anbar1 

1374 1 - 26 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 

. -ı . 1399 1 - 10 : 1 : ...... ı .... ~ ................ ııiıiiiiiiiiıı ........... . 

i ÇininTG:J=io~e ~mşek· ' Alsarayda ! i 1 Adana askerlik dai-
i ~~~~,:·~.:.ı::h;:~·r~:~; MÜKÜ i Belediye Riyasetinden resi satın alma ko-
' ŞanhayYanıyor ~Ai!AVJS i 1 - Kuru köprüde be- misyonundan : 
1 U W U lediyeye ait Gülen bar adın-
: Ba~ Rolde: Boriı Karlof : 1 - Adanadaki askeri 

• daki bina bar veya tiyatro 1 k : • bir i ve müesseselerin üç ay-
U G Cll • olarak kullanılmak üzere ihale : • lık ihtiyacı olan 30000 kilo i Alsaragda 2- O - DA Tanda İ tarihinden itibaren 3l-5-942 patates açık eksiltme sureti-

•. 1 Doktorun a,kı L 1 Doktorun aşkı : tarihine kadar kiraya verile- le mubayaa edilecektir. 
2 Ş • cektir. 2 

• _ - : 2 - Bina tamire muhtaç muvakkat teminatı 338 lira 1 
: 2-Mlkl Mavs anghay yanıyor. - Tutarı 45001iraolup 

• p • d : Pek Yakında ek Yakında • olduğundan kiracıya ait olmak ır. 
: •Unutulmaz Bir Balo Gecesi'nin• Unutulmaz Yıldızı : üzere muhammen kira bede· 3 - ihalesi 8-12·941 pa· • : MARIKA RÔKK ' un En Güzel Fılmi : li 200 liradır. zartesi günü saat 1 l de yapı· 
: .... 8-' ~IE5) iN.. jjlE"IE5>a .... • 3 - Tamir ve icar bede- lacaktır. : .... :::: ~~R~ ıı=:.RO :::: .... ! 4 - isteklilerin muayyen 
• ' • linin tutanna göre muvakkat zamanda teminatlarile birlikte =•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••• temı·natı 40 lı'radır. k omisyona müracaatları ilin 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E ş 1 D E L E Rı 

l Şubat, 4Magıs,,3Alustos,2/kinciteırin tuilılerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi ---. 
1 Adet 2000 Liralık 2000. 

3 1000 3000. ,. " 
2 
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- 2500. 
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.. 
" - " .. .. .. .. .. 

4 - ihalesi birinci kinu olunur. 1437 20-23-27-2 
nun 5 inci cuma günü saat 
on beşte Belediye dairesinde 
belediye encümeninde 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 

lmtlyaa Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Neıriyat Mlldllrll : Avukat 

- Halkevi Reisli
ğinden: 

Resim ve fotoğraf sergisi 
15 / 12 / 941 de Evimizde 

mükafatlı bir resim ve fo. 
toğraf sergisi açılacaktır. Re
sim sergisine Resim ötret· 
menlerıle amatörler, fotoğraf 

çeşit Okul malzemesini kitabevimizde TUrkly• it Banka•ın• para yatırmakla yal· 
b u ı a c a k s 1 n 1 z nız para blrlktlrmlt ve faiz almı' olmaz, aynı 

Rlfat YAVEROilLU 
Baoıldıtı Yer ı (BUG0N)Matbaaıı-

Ada Da 

sergisine yalınız amatörler iştir Ak 
edec•klerdir. Resim ve fo. 
toğraf mevzuları serbesttir. 
Tafsilat almak istiyenler 
Halkevinden öğrrnebilirl..-r. 
Sergiye iştirik edecek olan· 
lar 15 / 12 / 941 akşamına ka· 
dar eserlerini Halkevine ge· 
tirmiş olmalıdırlar. 

1450 23.25-26 

Ad d H 1 zamanda talllnlzl de den•mlt olursunuz. 377 

res : a ana orozoğ u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
---- • 

Kardeşler kitabevi 1 Saa'ltço Velhlbü çoMıı::Lıı::k i :............................................. . . 
---------~~~---.ıl Saat Kulesi Karşısında 1 

ÇAKICI EFE 
Romanı Çıktı 

Fiyatı 100 Kuruştur D O K T O R İ Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon ! 
Em·ın uıv·ı So"'ler : Kadın ve Erkek Son Model saatleri·: 

• • Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 
As. Has. Dahlllye ••fi ! miz yedekleriyle beraber mevcuttur. i 100 Kuruş Gönderdiği Takdirde Kitap· 

e~::t~l~~n~~~:!in~~ş~=~:e~i .. ~aı:.~ı ~~~~~as:~~:u i.= Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i:. AladrırHeesm.·AendadrnesalerHineoProsota zileoGöng~r,iliur. 
karşısında 81 Nolu muayenehanesind~ kebul ve tedavi eder. 

Muayene aaatleri: Sabah: 7 - 8 ötleden ıonra 3,5 - 8 i 1225 : K d ı 
t36s 1 - lS • ar eş er .. ____________________ .. . ......... - ....................................... . 

, 


