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General Veygand 

göz hapsinde 
Ankara Radyo gozet .. i - General 

Veygandın Franıada göz hapsine alındı· 
iı, Amiral Darlaoın en yakın arkadaşı 
Amiral Olao'ıo Cezairden Vişiye geldiii 
bildirilmektedir. 

Yıl ı 2 No. 379 
han tartları l«arw Ilı 

kararlattırılır. 

Fiyatı (15) Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE 

TURK - ALMAN TiCARI 
MOBADELELERi 

----·- - ..... 
BUyUk Mill.;t Meclisi, hususi anlaşmaya bağ· 
lı protokoida tayin olunan mUddetın 2 ay 
uzatılmasını kabul etti 

Ankara 24 ( a. a. ) _ Büyük Millet Meclisi bugün Şemseddin. Gü· 

1 • d I k B M Meclisi 1941 yılı haz ıran naltayın başkan ıgın a top anar& , · · . • ' 
temmuz aylarına ait mazbataya ıttıla peyda etmış Ye Ankara şehrı 
imar müdürlüğü 1938 mali yılı hesap kat'isine ait mazbatayı kabul 

eylemiştir. 
Meclis bundan sonra posla kanununa müzeyyel kanunun 4 üncü 

maddesinde deiişiklik yapılma•ına ait kanun liyiba1ile, Türkiye-Alman 
ya arasında ticari mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli husu· 
ıi anlaşmaya bağh protokolda tayin edilmiş olan müddetin ikişer ay 
uzetılmalarına ait kanun layiha\arını müzakere ve kabul ederek çarşam· 
qa günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

Kar ııe yağmur Şark cephesinde Alman motörlü kıta· 1 
larının hareketlerini çok güçleştirmektedir 

iki cepheli 
muharebe 

Yazan : CA YiT ORAL 
Ankara - 20 

~imdi Stalin'in nutkunda 
~ işaret ettiği ikinci bir cep· 

he tahakkuk etmiş oldu. Libya l.a• 
roki.tı baJladı. Demek. oluyork.i in· 
ıriltere bükOmeti bo harekittan, 
müttefikinin mineYiyatını yükselt
mek için Moskovıyı daha evvelce 
haberdar etmiştir. Çünkü Svoyel 
Lideri bu müjdeyi geçenlerde ibti
lilin yıldönümü münasebetiyle va· , 
tandaşlarına haber vermişti . 

Londradan ve Kabireden ge· 
len havadisler ayın on sekizinden· 
beri Libya' da lngiliz kıt' alarmın 
büyük bir taarruza geçtiğini bil
dirmektedir. Hatti doksan kilomet
re kadar da bo taarruzun inkişaf 
ettij'i aöyleomektedir. 

Henüz elimizde harekatın ne 
ıekil aldığını gösterecek esaslı 
malOmat olmadıiı ıçın ba harp 
vaziyeti halı.kında şimdiden birşey 

ileri sürülemez. Ancak mantık ve 
muhakeme İngilizlerin bu taarruz· 
larında muvaffak olmcaklarını ve 
olmalarını icap ettirir. Çünkü in· 
filizlerin mihvere nazaran avantai· 
ları daha büyüktür. Arkadan mü· 
t•madiyeo beslenmekte ve deniz
den çok kuvvetli bir dooamanıo 
yardımını görmektedirler. 

Şu haıde Libya harekatında 
logilterenin munffak olmaması 
için biç bir sebep yoktur. Ancak 
muharebenin çetin olacaiını da 
kabul etmek lazımdır. Zira Alman· 
!ar ve ltalyanlar da zamandan ol 

dukça istifade etmek imkanını bol· 
muşlardır. O aun için bu hususta 
fikir beyan etmekten ziyade badi· 
ıeleri beklemek en doğru bir ha· 
rekel tarzodır. 

Y a,nız fİmali Afrika muhare· 
beaile beraber ıark cephesinde do 
mücadele yine şiddetlenmiıtir. Al· 
manlar yine merkez cephesinde vo 
D<>neç mıntakasında büyük taar· 
ruzlara başlamışlardır, Ve gelen 
haberlere bakılırsa da ilerlemekte 
devam etmektedirler. 

Eier merkez cephesinde bazı 
Roı müdafaa hatlarının yarıldığı 
toyid e.:lerae bu haber Moıkova 
nın ilr.ıbeti için pek hayra ilimet 
değildir. 

Devamı ikincide 

Dörtler l 
Kulübü 
Yeni zabıta romanı · 

mızı bugünden itibaren 
ikiı ci sayfamızda bula • 
caksınız. 

l°"Lıby•d• muhareb~I 
L: •lddetleniyor :...J 

ingilizler 
15000 

---·r aldılar 
Alman ve İtal
yan tank kuv-

vetleri dağıtıldı 
Muharebeyi kabul 

eden mihver kuv· 

vetlerlnin ikmal 

yolları kesildi 

Ankara radyo gazetesi - Lib· 
yadaki askeri harekatın ırelişimi 
hakkında keain bir fıkir edinmek 
mümkün değildir. lng-ilizler bu ge· 
lişimm kendi lehlerine olduğunu 

bildirmektedirler. lnriliz kaynakla· 
rına göre, şimdiye kadar yüzlerce 
Alman ye lıalyan taukı tahrip 
edilmiş ve 15000 esir alınmıştır. 
Maamalih lngilizler kendi kayıpla
rının da ağır olduğunu itiraf ot· 
melr.todirler. Alman kayukları ln
ıriliz tank kayıplarını 260 olarak 
gösteriyor. 

loırilizler Libyada Amerikan 
tanklarının gördüiü hizmetten 
memnuniyetle bahsediyorlar. Bu 
tanklar daha ağır Alman tankla· 
rını tahribe muvaffak olmuşlardır. 

Geletı haberlere göre, Alman 
ve ltalyan zırhlı kuvvetleri, lnriliz 
tank birliklerinin tesirli koıatma 
hareketi karıısında daiılmağa ve 
münferit gruplara ayrılm:.ğa mec· 
bor kalmışlardır. lugilizler bu 
münferit "rupları yakala.ylp barp 
dışı etmek için mütemadı taarruz· 
lar yapmaktadırlar. 

En şiddetli çarpı;maların Tob 

ru(un cenubunda Sidi Rezak 'ta 
vnku bulduğu bildirilmektedir. 

Gelen haberlere ıröre, lnıriliz· 
ler taıırruza geçerlerken aaıl bü· 

yük kuvvetlerini cephenin cenubun· 

da kullanmışlardır. Sahilde daha 
zayii kuvvetlerle taarruz edilmiı· 
tir. 

Harekatın ilk güoü Kaputzo 
istikametinde harekete ıreçmiş 
olan lngiliz tank kuvvetleri bir 
günde 200 kilometre ilerliyerek 
Elgobi-Tobrok hattında muharebe 
yi kabul etmiş olan mibvor kov· 
vetlorinin ikmal yollarını kesmeğo 
muvaffak olmoılardır. 

Kat'i muharebeleri Snllomla 
Tobruk arasında kabul eden ltal· 
yan ve Alman ordularının bu mey 
dan moharebeıini kazanmaları ih· 
timali pek zayii gibidir. 

Londra 24 ( a. a. ) - Selibi· 

• 

Kuibş'ef 24 [a; 
a.J - Cepheden 
gelen telgraflara 
göre, Moskova 
meydan mubare· 
bcıi bütün Moı· 
kova cephesine 
yayılmıştır. 

Rostofta taarruz teşebbüs
lerinde 7 düşman 
tayyaresi düşürlll bir Rus müştür. 

Moskova, 24 

muvaffakiyeti ~::~ kıtaı~~:.; 
Bn cephede mu· 

barebPler geceli 
gundüılü devam 
etmektedir. 

Bir A iman kol- bütün cephelerde 
--.. ~ düşmanla çarpış 

Ordusuyla i k İ mışlardır. 
• •• r - - Berlin 24 ( a 

Almanlar bu 
hamlelerinde ilk· 
teşrindeki taarruz· 
)arda kullaodılr.ları 
kuvvetlerden da· 
ha büyük koYVet 
kullanıyorlar. Fa· 
kat Sovyotlerin 
müdafaası artmış 

Ye müdlaa usulleri 

iyileşmiştir . Bu 

artış Almanlarııı
kinden de üstün
dür. Muhakkak ki 

!urnen tama mi- . a.) - Berlioe 

le h~zimete v. Lolr.al gazetesi, 
- - _ Ug Rostofun mevkiini 

ratıldı ;öyle anlatıyor: 

250,000 
Alman askeri 

Roıtof cenub 
dan Kafkasya • 
ya, dotudan Yol 

ıraya g Ötüre n 

noktadır. Rosto! 

Almaolarıo şim· 

ayni 

Donetz 

zamanda 

toprak· 

!arını, Dooetz'le 
Volga aruıodaki 

Moskovayı itgale uQra· 
ra,ıyorj B u 1 g a r 1 ar a 
göre Almanların Mos· 
kove'd• k••••m••• muh· 
temel çevrelere bai • 

lamaktadır. Bolşevlklerin burada 
•tradıkları hezimetin neticesinin 
yakında hissedileceii ıimdidon 
söylenebilir. 

diki bamleei her ne babasına olursa 
olıun, Moskova'ya vormak için ya· 
pılan ümidsizce bir teıebbüstür. 

Borlin, 24 ( a. a. ) - Alman 

tebliği: 
Doiu cephesinin orta kesi· 

minde Moıkovanıo 50 kilometre 
şimal batısında bulunan Solneço· 
gouki şehri zırhlı kıtalarımız ta· 
rafından zabtedilmiştir. 

Moskova bölgesinin demiryol· 
ları bomba ioabetleriyle kesilmil· 
tir. Leninırrad önünde düşmanın 
yaptıiı çıkış teşebbüsleri aiır za· 
yiatla püskürtülmüştür. 8 Düşman 
tankı tahrip edilmiştir. 

Topçumuz Leniogradın aıkeri 
ehemmiyeti olan tesislerini boaı· 

bardımana devam etmiıtir. 
Düo rece lngilterenin cenDP 

batı •ahilinde müteaddit limanlar 
Alman hava kuYVetleri tarafından 
bombalanmıştır. 

Manş sahiline karıı yaptıkları 
-= 

yelli lnıriliz makamlarının sözcüsü, 
Libya muharebesi balı.kında de· 

miştir ki: 
« - Böyle bir muharebe ba· 

zen eyimıerlik, bazen kötümserlik 
olmadan mütalia edilemez. Çünkü 
bir muharebenin türlü ıafhaları 
vardır. Libya muharebesinin do ilk 
ıalha11 fevkalade iyi ıritmif ye 

bitmiştir. Bu oalba, zırhlı teşkili•· 
ri icabeden mevzilere kadar iler· 
!etmek ve huduttaki mihver mü· 
dalaalarına karşı çeYiı me hareke· 

tine ıririımekti. Şimdi ikinci aafha 

dayız, bu safha, 9evrilen ve par· 

çalanan düıman kuvvetlerini mai· 

lup etmektir. Münferit ve çok şid· 
detli mubareber olmaktadır. 

Üçüncü safha iıo şimdiki mu

hareberin neticesine bağlıdır.» 

Helsinki 24 ( a. a. ) _ Fin 
tobliii: 

Hanırö cephesinde ve Kareli 
ber~ahı~da düıman şiddetli topçu 
faalıyetınde bulonmuıtur, 

J?oto cephesinde şiddetli 
mevzı muharebeler lehimize netice 
vermiştir. 

Şimalde düşmanın zail kuv
vetlerle yaptığı bücomlar püskür
tülmOştür. Düşmanın bava faali
yeti bava şartlarının müsait olma· 
ma11 yüzündeıf hemen hemen tam 
bir ıoretıe felce oiramııtır. 

Ankara Radyo ırazetesi - Al
manların Moskova'ya 250,000 kişi
lik bir kuvvetle taarruz ettikleri 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 
Ruslar durumun ağır olduiunu ili 
raf etmektedirler. 

Ruslar, !evir.alide bir tebliğle, 
Rostol'on batısında mühim bir mu. 
vaffakiyet elde ettiklerini bildir
mişlerdir, 

Buna göre, 20 · 23 teşrin ara
sında cereyan eden muharebelerde 
Almanların 49 uncu kolordularile 

55 inci hücum tümeni, 16 acı tank 
tümeni lamamiylo hezimete njn· 
tılmıştır. 

Bo moharelerde l 11 tank, 55 
top, 365 kamyon, 86 makineli tü. 

fek iitinam edilmiştir. Teblii, Sov. 

y~tl~~in Almanları takip ettiğini 
bıldırıyor. Rosto! civarında dün 
1~7 Alman tayyaresi düşürülmüş. 
tur. 

Volokolanık istikametinde ha· 
reket eden Alman motörlü birlikle· 

rinin moskovaya 30 kilometre mo· 
aafeyo kadar yalr.laımaia muvaffak 
oldukları bildiyor, 

Şehrin dışında ve içinde Y•· 
pılmış olan tank tuzakları dolayı. 
siyle Moskovanın kolay kolay ole 
ıreçirilomeyecegi anlaşılmalı.tadır. 

Bulgar ıözcü•Üne g-öre, Al. 
manlar Moıkovayı aldıktan ıonra 
ilerilomeyecekler, orada kıılaya
caklardır. 

1,- Libgada bir lngiliz ı 
tank dlifi topu 

Libya muhare
belerinde 

1 ingiliz 
generali 

esir düştü 
İngilizler Gambut, 
Sidi-Azeyz ve Ka· 
putzo'yu işgal et. 
tiler 

Kahire 24 (a. a.) - Ortaşark 
\nıiliz te\ıliai: 

lnıriliz ve Alman lı:nvvetleri 
ara•ında baıhca muharebe Sidi 
Rezak etrafındaki çevrede devam 
etmiştir. Her iki tarafın da en bü 
yük. bir azimle çalışmakta oldnğu 
bo meydan muharebesi 48 saatten 
fazladır devam etmektedir. Bu arada 
Sidi Azeyz ve Kaputzo'yı alan ye· 
nizelanda kıtaları Trik-Kapntzo 
yolu boyanca batıya doiru ilerle· 
yişlerine devam etmişler ve Tob· 
rukla Bardiya ara11nda yarı yolda 
balıınan Ye düşmanın ehemmiyetli 
bir iaıe merkezi olan Gambot'u 
işg-al etmiılerdir. 

. Halfaya ve Sidi Ômer çevre
ıınde Hint kıtaları düşmanın mü· 
dalaa hatları gerilerinde hareketle· 
rine devam ediyorlar. Bu düıman 
kuvvetleri şimdi batıdan tecrit e• 
dilmişlerdir. 

Tobruktaki lngiliz kuvvetleri 
kazandıkları yerleri kuvvetlendiri
yorlar. Bu knvYetlerin düşmandan 
al~ıkları ıranaimin arasında bir 
mıktar da ıabra topu vardır. 

jFIKRAI 

Japonya' da 
seferberlik 
hazırlığı 
Başvekil Tojo -
60 valiyi top· ___ ...... ..- .... 

lantıya çağırdı 

Ankara radyo ırazetesi -
Japon murahhası Kurusu, Ame• 
rikan hariciye nazırı Kordel Hal· 
le tekrar görüşmüştür. Ameri· 
kan-Japon ;rörüşmelerinin de· 
vam edecej-i bildiriliyor. 

Hal evellr.i g-ün lngiliz, A· 

vustralya, Çin ye Hollanda elçi · 

!erini kabul ederek kendileriue 
görüşmeler hakkında malOmat 
vermiştir. Japon gazeteleri bo· 
nu bir çemberleme teşebbüsü 

olarak telakki ederek Amerika• 
nın kötü niyotlerioe bir örnek 
diye ırösteriyorlar. 

Gelen haberlere göre, Ja· 
pon başvekili general Tojo, 60 
valiyi toplautıya çaiırmış, sefer 
borlik işlerini görüşmüştür. Ja• 
ponyada barp hazırhiı en son 
haddine varmış bulannyor. 

Tanklar maharebeıine gelince; 
Hava kuvvetlerimiz muharebe mey· 
danında düşmanın ıililhlı kuvvet· 
!erine, makinalı nakliye toplantıla· 
rıoa karşı bomba ve makinalı tii · 
fekle yaptıkları taarruzlara muval· 
lakiyetlo devam etmişlerdir. 

Berlin 24 ( a.a ) - Alman 
tebliii: 

Şimali Afrikada, tecrübe ırör· 
mü~ ıilih arkadaşlıiilo birbirine 
bağlaomıı olan Alman ve ltalyan 
kara ve bava toşelr.küllerinin kar· 
fi taarruza dün de muvaffakiyetle 
devam etmiştir. Yeniden bir çok 
tank ı .. brip edilmiştir. 

Esirlerin ve ıranimetlerin mik
tarı her an artmaktadır. Tobruğun 
cennbundaki meydan muharebesi 
ve büyük lngiliz kuvvetlerinin Sol· 
lam ve Bardiya cephesine karşı 

yaptıkları taarrozlar hala devam 
etmektedir. 

Roma 24 [ a. a ] - ltalyan 
tebliği: 

Sirenaikte büyük meydan mu· 
borebesinin beıincı günü olan dün 
kü ıründo muharebe Alman·lıal
yan huvvetlerile lnıriliz kuYvetleri 
arasında sab•hlan ak;ama kadar 
fasılasız devam etmiştir. 

Tobruk, Sidi·Ômer, Sollumun 
dört yanında havada ve karada 
çok çetin muharebeler olmakta· 
dır. 

Hezimete uğratılan bir logiliz 
tuğayı kumandanı general Sterling 
esır alınmıştır. Daha timdıden bir 
çok düşman taalr.ları tahrip edil· 
miş, veya kullanılmaz bir bale ge· 
tirilmiştir, lnadcı bir mukavemet 
gösteren kıtalarımız düşmana ağır 
kayıplar verdiraıektedir. 

Okumak zevki 
YAZAN: BiZ 

H•yatta herkeı bir şeyden zoyk alır. Kimisi parayı sever, bor1a• 
k la~dan ayrılmaz. Kimisi spordan hoşlanır; ata biner, kürek çe-

er, ava gıder ve saire ve saire. Kimisi bütün me1ıruliyetini kadına haa· 
redor; "alı.tını güzel bayanların arkasında, masuında g-eçirir. Kimisi de 
~amanı~ın büyük bir kısmını kütüphaneaindo, kitaplarının içinde okum•· 
ıra verır. Acaba bunlardan hangisi daha iyidir diye hiç ıormayınız. Zira 
zevk meıeleıidir. Adamına g-öre, tabiata ıröre, yaradılışa g-öre deiişir. 
Bu hususta kimse kimseyi ne tenkit ve ne de muahaze edebilir. Ancak 
bir de milli kültür divası vardır ki bo mesele bahiı mevzun oldoiu za· 
man işin rengi deiişir ve batti deiişmesi de bir zarnrot halini alır. 
d Geçe? ırün kitap yazan muharrir arkadaşlardan birisiyle konoşayor· 
~m. Y eoı çıkardığı, herkesi ve hepimizi ilg-ilendiren ciddi mevznla bir 

kkıtaldbından kaç aded tabııttirdiğini ıordom. Bin cevabını verdi. Dona· 
a ım. 

Şaıkınlığım arkadaıımın gözünden kaçmamış olacak ki o ıojakkaohlık
la, « ne o hayret mi ediyoraun, dar bakalım ba binin aatışını kaç ay 
bııkliyeceğiz~?• Dedi. O zaman acı acı düşündüm. Gözlerimin önünde 
yirmi milyona yaklqan nufoıomuz canlandı. Bir de tarh işaretiyle bo 
it yarar, okoomağa değer bin adedcik kitap 11 ralandı. Ameliyat netice• 
ıinde ideta korktnm. 

Halbuki, orta ve ırarp Avropasıoı bırakınız da, ın komşumuz Balkan 
memleketlerinden her banıri biriıini ele alacak olsak, bu mevzuda yazıl· 
mıı sayısız eserlerin en azdan birkaç defa tabedildiğini, kitap ııayılarının 

Londra 24 ( a. a. ) - Libya. 
dan ahnau ıon haberleri bahis 

mevzun eden melibiyetli lngiliz 

kaynaklarıoa ıröre, imparatorluk 
kuvvetleri azimli, iyi kumanda 
edilen ve ıon derece ümitsizce 
çarpışan bir düşmanla karşılaşmış 
bulunuyorlar. Şu anda olup biten 
!erin oldukça doiro bir tablosuna 
çizebilmek feykalide güçtür. Fa
kat düşmanın ne stratejik vazi· 
yetinin, ne de iaıeıinin iyi olma
dığı söylenebilir. 

da en azdan altmış, yetmiş bin oluğunu görmek mümkündür. . . 
Tobruğan connbonda ve ce· Şu halde insanlar için zevkler, meşguliyetler ayrı ve farklı olabılır. 

nup doğusunda Alman zırhlı le· Herkes bir ıeyden bir dijerine nazaran daha çok zevk alabilir. Fakat 

laııiliz bava knvvotlori üıtün· 
lüğüoü idame etmeklodir. 

şekküllori ile iş birliği yapan ita!· bir millet bütünlüiü içinde, bir milli kültür davası halinde, yükıelmek 
yan kuvvetleri bir çok düşman ve büyümek inaoiyle okumak zevki yalnız benim defi!, benim kadar ıe· 
tankı imha etmişler, bir çoiuouda Djn, ıenia kadar ODllD ve ODllD kadar da hepimizin baıta ırelen ve içl•• 
auara uj:ratmqlardır. - ,.MJW tılr 1 ,.,..,,-flıtU .. -ı. -Q .. ~ • l ~ ,,.,. de•••" .btr ••'"• .k•".,"ce· 

ı _,, '1 UQİf f'ls• ,, .. •• <I• '-llf'•• ......._.,, 



BUGON 25 lkillcltepbıı 1941 

1 A~k~ırDük IB©ıhüsD~ırü 1 

Denizaltıları bulan - .. .. Jnonu ilkokulu 
törerile açıldı 

1-
Kahraman erle • 
rlmlz için 
teberrular 

ye!li bir ilet 
====~~= 

Kahraman erlerimize k ı ş 1 ık 
hediye tedariki için necip ve ver
gili halkımızın hamiyeti 2ün geç· 
tikçe hepimize prur ve iftihar 
verecek derecelere yükıelmekte· 
dir. Teberruat listeainin nOŞl'ine 
devam ediyoruz: 

lngillzler Atlantlkte 
niçin daha az zayiat 

veriyorlar? 
,...~~~ ~~~ ..... 

Asdik denilen elektrikli 
aletten intiıar eden elek
trik meflcelerinin denizaltı 
gemisine çarparak sada ha· 
linde tekrar alete akset
mesinden 2500 metre da
hilinde denizaltının cihet 
ve mesafesi dol ayı sile 
meflkii sıhhatla tesbit edi
lebilmektedir. 

• 
ı ogilizler Atlan tikte ki gemi 

zayiatını gizli tuttuklarından 
kayboıtikleri gemi tonajının hakiki 
miktarını tesbite imkiin görülemiyor 
du Fakat lngiliz Başve'.·i!i Mister 
Çörçil'io salahiyetli beyanatıodao, 
son dört ay zarfındaki zayiatın da 
ha evvelki dört ayın zayiatına nİ•· 
betle beşte bire indiği anlaşılıyor. 

Buna göre Temmnzdan Birinci leş· 
rio sonuna kadar aylık vasati za .. 
yiat l~0.000 tondan ibarellir. Yani 
yuvarlak hesap evvelce günde 5 
gemi batırıldığı halde son avlarda 
günde ancak bir gemi batırılabil
miştir. Acaba hu mühim tenozzü 
lün sebebi nedir? 

Bu saale cevap verebilmek 
için evvolemirde lngiliz nakliyatına 
düşmanın hangi vasıtalarla taarruz 
ettiğini saniyen bu harp taarruz. 
larına karşı nasıl mücadele edil· 

diğini kısac• gözden geçirmek li
zundır. 

Alman taarruz silahları 

A lmanlar ln2iliz nakliyatıoa 
karşı denizaltı, tayyare, kor· 

san rem.isi, mayo, hücumbotu ve 
ağır sahil bataryaları olmak lizere 
muhtelif vasıtalarla taarruz etmek· 
tedirler, Bunlarıo en müessiri de· 
nizaltılarla tayyarelerdir. 

Alman hava kuvvetinin Şark 
cephesindeki m ü h i m meuu· 
liyetiodenberi Atlantik muharebe· 
sine fazla tayyare ayırmasıoa ih'i
mal verilmemekle beraber Alman 
denizaltı ıremileri için başka faali· 
yet oahası bulunmadığından ade· 
don ziyadeleşen ve müsait hava 
şartları içinde çalışan denizaltıla
rın daha fazla ıremi batırmaları 
beklenirdi. Zira Atlaotik mohare· 
besinde Almanyanıo güvendiği ana 
ıilah denizaltılarıdır. 

Her ne kadar Almanlar gemi 
zayiatının azaldığını inlcir etme· 
mokte iıoler de bunu ln2ilizlerio 
gemi tonajının azalmış olmasından 
dolayı Atlantikteki seyrüseferin 
oeyrekleşmesine ve bn ıebepten 
denizaltıların düşman gemilerine 

11k sık raslayamamalarıoa atfetmek· 
todirler. Fakat logilizler bu iddia· 
yı kabul etmiyerek denizaltılarla 
mücadele vasıta ve teşl<ilatıoıo 

kuvvetlenmesinden dolayı deoizal 
tılara göı açtırmadıklarını ileri aü · 
rüyorlar. Filbaldka logiltere harbin 
iptidasındanberi denizaltılarla mü 
cadele işine en büyük ehemmiyeti 
vermiş bir taraftan mücadele va· 
11talarını hazırlayıp tekemmül etti· 
rirkon diğer taraftan personal ye
tiştirmeğe haşl .. mıştır. 

Nakliyatı denizaltı tehlikesinden 
kornmrkta on mühim keyfiyet 
bir 2eminin 2eçtiği yol üzerinde 
denizaltı ıremiıi mevcut olup olma• 
dığıoı keşfetmek ve mevcut ise o
nan meıafesioi ve cihetini bula bil · 
moktir. Bu noktanın teabitioe im · 
kin hasıl olduktan aonra ya yol 
değiştirmek ve yahut denizaltıoıo 
üzerine giderek ona sn bombası 

atmak ıuretile hücumu tesirıiz bı· 

rakılabilir. 

Şayanı dikkat bir keşif 

U zuo tetkiklerden ıonra as · 
dik denilen elektrikli bir 

ilet keşfedilerek bu mühim mese· 
le halledilmiştir. 

Bu aleıten intişar eden elek· 
trik movcelerinin denizaltı ıremisi· 
ne çarparak aada halinde tekrar 
8.lete akıetmeıindeo 2500 metre 
dahilinde denizaltınıo cihet ve me· 

18feıi ve dolayisile mevkii 11bhat· 
le teshil edilebilmektedir. 

Nakliyatta kullanılan 2emiler 
kafile halinde toplu olarak 2idor0 

k•n etrafındaki himaye ıremileri 

asdik aleti vasıtasiyle devamlı ola 
rak denizaltıları aramakta ve bu· 
lonca üstüne hücum etmektedir· 
ler. 

Alman denizaltılat10ıo tayya· 
relerle teşrikimesai ettikleri ve 
Amerikadan loıriltereye gelen ka· 
filelerin geçtikleri yolları ekseri· 
yelle tayyare keşiflerinden öğren· 

dikleri anlaşıldığından denizaltıları 
tayyarelerin emniyetle ulaşabildik
leri sahaya çekmek ve onlarla bn 
mahdut oahada mücadele etmek 
planı tatbik edilerek muhtelif iıti· 

kametlerden gelen kafileler bu 
maksatla ve bililtizam lnır\lterenio 
500 mil 2arbıoda muayyen bir ıa· 
hadan geçirilmektedir. 

Bu 1ahaya biriken kafileler de· 
nizaltı ve tayyarelere cazip bir şi· 
kir oluyor"" da a•dik iletlorile 
mücehhez devriye ve himaye ge
mileri tarafıodau kolayca keşfedil · 
melerine fırsat vermektedirler.Mev 
kii tesbit edilen denizaltının tah· 
rip edilmesi ve yahut derinlere sü 
rülerek baskı altında tutulması 

mümkün olmaktadır. 

ln2iltereden malzemesini boşal· 
tarak dönen kafilelerin de ayni iç. 
tima sahasından geçmeleri mocbu· 
ridir. 

Bu sahadan geçmek mecburi· 
yeti yalnız Amerikadao değil Is· 
landa, Cenubi Amerika vo Cebe· 
lüttarıİ<tan gelen kafilelere de 
teşmil edilmektedir. Şu halde dört 

istikametten gelen kafilelerin ge· 
çişine mahsus olan bu saba bir 
şehrin dört yol ağzına teşbih edi

lebilir. Kafilelerin burada durma· 
ları yasaktır. Durmadan yollarına 

devam ederler. Bu esnada devriye 

gemilerinden düşman denizaltı ve 
tayyareleri hakkında wnalümat ahr. 

lar. Bu saha bir dılı takriben 400 
mil olan bir murabba şeklinde 
olup lngiliz ve Amerikan muhrip· 

leri tarafından ıistematik bir tarz. 
da taranmakta ve sahaya giren 

her kafileye burada yeni himaye 
ıremilori iltihak etmektedir. De
nizaltılar bu sahada kafilelere 
müteaddit noktalardan oürüler ha· 

liode saldırmakta ve bazıları kafi 
lenin içine 2irerek ıremileri batır· 
mağa muvaffak olmaktadırlar. 

Denizaltılara karşı müdafaada 
bütün ticaret 2emilerinin seri 
ateşli toplarla ve iyi nişancılarla 

techiz odilmesi"in de hayli tesiri 
olduğu muhakkaktır. 

Kafilelerin tayyareye kar
şı korunması 

Tayyarelere karşı kafilenin 
korunması gemilerin kaptan 

köprüoüodeo baş tarafına gelen 
kısmına konulan ve fırlatma ileti· 
le uçurulan spitlire av tayyare(e. 

~ 1 Polis Romanı 

1 inci kısım 

--
rile temin edilmektedir. 

Bunlar Alman bomba tayyere· 
!erinin kafileye takarrübünde ge· 
milerden uçurularak düşmanı ha
vada karşılayıp dövüşmektedir. 
Her kafilenin yanına bir tayyare 
g-emisi vermek mümkün olmadığın· 
dan bu uaul büyük fayda temin 
etmiştir. 

Gemi zayıatı 

azalacaktır 

gittikce 

Hülisa; Atlaotikte cereyan el· 
mekte <>lan muharebede lo

giltere için tehlikenin zail olduğu 
söyleneme; ıe de son dört ay zar· 
lıoda hava şeraiti ırerek denizaltı 

ve gerek tayyarelerin faaliyetine 

en müsait olduğu halde zayiatın 

bundan evvolkii dört aylık devreye 

nisbetle be~te bire inmesinde logi· 

!izlerin mücadele vasıta ve teşki
latını ıslah ederek mües!ıir bir ha. 
le koyması başlıca amil olmoştur. 

Amerikanın bitaraflık kanonu. 
ou ilga ederek ticaret gemilerini 
logiltereye yollamaya karar verme. 
ıiyle Atliotikte daha sıkı bir A· 
morikan devriye ıistemioin tatbik 
edileceğine şüphe yoktur. Bu IA· 

yede Alman denizaltı ve tayyare· 

lerioio taarruz imkioı elde edebil. 
mek için daha büyük müşkülata 

maruz kalacakları şüphesizdir. Bu 
müşkülata ayni zamanda kış mev. 
siminde hava şeraitinin fenalığı da 
inzimam edecektir. Binaenaleyh 
Özümüzdeki aylarda Atlaotikte ıre 
mi zayiatıoıo daha ziyade azalaca
ğını kabul etmek lazımdır. 

A. B. 

\ki cepheli 
muharebe 
(Battarafı birincide) 

Hor baldo şark cephesinde 
muharebe en kritik bir ıalbaya gir· 
miş bulunmaktadır. Ve umumi va· 
ziyet tamamilo Rosların aleyhine 

olduğunu göstermektedir. Ôyle an 
(aşılıyor ki Almıınlar hava müsa· 
ade ettikçe ıon darbeyi indirmek 
ve bir an evvel Kafkasyaya çık· 
malt ve Libyadaki lo2iliz kıtaları
nın buralara getirilme9İne mini 
olmak niyetindedirler. 

Eğer yakınlarda Moskovayı 
düşürmeğe ve Libyada da lngiliz
leri oyalayabilecek kadar mukave 
mote muktedir olurlarsa, vaziyetin 
gidişine bakarak, Almanlarıo ilk 
bahara kılmadaD' Kalkao kapnları· 
na geleceklerini tahmin etmek &'ÜÇ 
değildir. 

Artık kabul etmek lazımıroli· 

yor ki muharebe gerek şark cep· 
besinde vo gerekse Akdeoizde bir 
dönüm noktasıoa gelmiştir. 

- Maarif mUdUrU, yeni okulun -
Adanada bUyUk bir lhtlyecı kar· 

- tıladıöına 1 t a r e t e t t 1 -

I• smet loönü ilk okulunun açılış töreni puar ırünü yapılmıştır. 
Davetliler ismet loöoü kız enstitüsünde toplanmışlar, burada kız 

lisesi ve enstitünün Voleybol müsabakaları seyredilmiştir. 
Müteakiben büyük bir kalabalıkla loönü okulunun önüne 2idilmiş, 

burada Maarif müdürümüz B. Ekrem Gürsel bir söylev vererek, ilk 
tahsilin milli bir dava olduğunu belirtmiş ve yeni okalun Adanada bü· 
yük bir ihtiyacı karşıladığına işaret etmiştir. 

Nafia müdürünün ve bir küçük yavrunun sözlerinden sonra, Vali 
alkışlar arasında kordeliyı kesmiş ve okulu açmıştır. 

Törende hazır bulunan Vilayet ve Parti ileri ırelonleri, büyük bir 
halk kalabalığı okulu 2ezmişler, kendilerin o okul hakkında verilen iza
hatı dinlemişlerdir. 

Müteakiben okulun açılışı şerefine kız enotitüıüode 200 kişilik bir 
çay ziyafeti verilmi4tir • -
f(~~ -

Demirspor gene kazandı 
Pazar gUnU ilk maçlerına devam edlldl; 
Milll mesucat, incirlik takımını O . 11 yendi 

Pazar günü stadyomda kalaba· 
lık bir seyirci huzurunda ve mü• 
oait bir havada lik maçlarına do· 
vam edilmiştir. Saat 11/30 da ha· 
kem Nihat Calba idaresinde Mi1lli 
mesucat takımı ile lncirlirlik takı· 

--
Bundan sonra rüoün en ehem-

miyetli maçı Demirspor ile Ma· 
latya meosocat ararısnda yapılmıştır. 
Hakem Abdi Atamerin idaresinde 
yapılan bu maça Malatya menso· 
catlıların akınıyla başlandı. Bu 
maçı behemehal kazanmak azminde 

mı karşılaşmış ve bu maçı sıfıra 
karşı 11 golle Milli meosucatlılar bulunan Malatya meosucatlılar ta. 
kazanmıştır. Bunu müteakip saat kımlarıoı 3 yeni ve iyi olomaola 
13/15 te hakem Kenan Gülgüoüo takviye etmişlerdi. Demirspor eski 
idaresinde Adana ve Ceyhan 2eoç- kadrosunu muhafaza ederek bu 
lik kulübleri karşılaşmış ve 2 • 1 maçı da 3 · 1 kazanmış ve şampl-
Adaoa gençllk kulübünün 2alibi 0 yonluğuo ön aıraııoda yoluna 
yetiyle neticelenmiştir. devam etmiştir. 

23- 11- 941:tarihindeki Puııan Cedveli: 
Maç saliblyet berabere maı}'. attıtı yedili puvan 

Altıncı Demir spor G. K 3 3 o o 10 3 9 
Malatya Mensucat G. K. 3 2 o 1 16 4 7 
Milli Mensucat G. K. 3 1 1 1 20 5 6 
Adana G. K. 3 1 1 1 5 6 6 
incirlik G K. 3 o 1 2 2 17 4 
Ceyhan G. K. 3 o 1 2 3 21 4 

lngiliz fut bolcuları An karada 
Ankara, 24 ( a. a. ) - lo2iliz 

profesyonel futbol takımı, Suriye 
yoluyla Mısırdan bugün şehrimize 

gelnııiştir. Sporcular arasıoda bir 
çok defalar beynelmilel olmuş 5 
oyoncu ile beynelmilel hakem 
Lokıa bulunmaktadır. lnıriliz takı
mı şehrimizde 4 maç yapacaktır. 
ilk maç önümüzdeki cumartoıi tak· 
viyeli bir takımla olacaktır. 

• An karaya vardığı bildirilen in· 
2iliz ludbol takımı pazar 2üoü saat 
18,20 de şehrimizden geçmişti. lnıri· 
liz sporcuları g-arda sporcularımız 
tarafından selamlanmış, kendileri· 
ne bölıre ve spor kulüpleri adına 
birer buket takdim edilmişti. 

Dahiliye Vek61etlnin 
tamimi 

bir 

Dahiliye Vekaletinden alika· 
darlara gönderilen bir emirde, 
Jandarma subaylarıoın zaruri bal· 
lorde Dahiliye Vekilinin emrilo, va· 
li, kaymakam ve nahiye müdürle
rine vekilot edebilecekleri bildi· 
rilmiştir. 

Karalaalıd• bir teberru 
Karaisalı kuası merkez ilko· 

kulu fakir talebelerine sarfodilmek 
üzere, fabrikatör B. Ahmet s~p
maz tarafında teberrudan boluoul 
muıtar. Kaza maarif memurluğu 
hayırsever fabrikatöre teşekkür 
etmektedir. 

-

LiRA 

29835 DüokO yekün 
1045 Y ardımaevenler cemi• 

600 

150 

100 

yetine menıup bayan• 
lar elile 
Halil K1111cık c kar· 
deşleri namına ,. 
Buruk köyü halkı na· 
mına 

Aliye Y erdelen clkin
ci defa> 

50 Hilmi Çimeli ve Muı· 
tafa Remzi Yalım 

50 Mehmet Urlu c Ye· 
mi41i köyünden ,. 

50 Abdnlkadir Ç a k ı r 
cEğriaiaç köyOndenıo 
Nihat Ayaydın 30 

25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
10 
10 
10 
7 
5 

32107 

Veli Dayı 
Reşit Ekorbiçor 
Arif Kaman 
Yuouı Seyhan 
Mehmet Güner 
lsmail Yılmaz 
Tabir Rıbıodiiz 
Kadir Hüner 
Ali Ünal 
Mehmet Tekin 
Ali Boğa 
Müri Pepe 

Yekün 

Şimdiye kadar Kızılay Umu· 
mi merkezine 23000 lira 2öndo
rilmiştir. Tabsilit yapıldıkça der
hal merkeze yollanmaktadır. 

Yeni parti mUfettı9lmlz 
t•reflne ziyafet 

Milli Monıucat fabrikuı sahip 
!erinden Bay Mustafa Ôzgür ov· 
velki akşam parti müfettişimiz B. 
Halid Onaran ••refioo a•falt cad-

dedeki evinde bir ziyafet vermif. 
tir. 

Valinin, belediye reiıinin ve
memleketimizin bir çok ileri 2elen 
!erinin davetli bulunduğu ziyafet 
çok samimi bir şekilde uzun müd· 
det devam etmiştir. 

Ziyafet aıraamda, yeni açılan 

ismet loönü ilkokulunun nokoanla. 
rının ikmali için fabrikatör Gilodo 

1000, Muatafa Ôz2ür 500, Ômer 
Sabancı 500 lira teberruda bulun· 
muşlardır. 

Ank•r•da Kızıl•J 
gençlik kurumunun 

faallyetl 
Ankara 24 ( a. a, ) ) - Kızıl

ay gençlik korumu tarafından An· 
kara ilk okullarında okayan fakir 
çocuklarından 146 talebeye 621 
parça elbiıe, palto, manto, ayak· 
kabı, kazak, potin ve 242 talebe
ye de 500 liralık kitap ve mektep 
levazımı datıtılmıştır. 

• • 1 DÖRTLER KUL0B0 
-nıo bir kaç 2üoünü Pariste 2eçirmeye ırit 

• 
ç •• ,, •• , Mecdi Enön J 

Beklenilmegen misafir 
miş ve bu gidiş gelişler• kanıksamış İn· 
sanlar olabilirdi. Halbuki ben tam bir bu
çuk aenedonberi Arjantin raocb ( çiftlik) 
!erinden birinde ya~ıyordum. işlerim yolun 
da gidiyor ve karımla beraber rahat ve 
huzur içinde ömür sürüyordum, Fakat, 
buna rağmen vatanımın ufuklarını gör· 
düğüm zaman boğuımda bir düğüm biı· 
oettim. 

sine müracaat edilen bir ( zabıta müşavi
ri ) tehlikeli haotalılı.lar oonasında baş vu· 
rulan meşhur doktorlar rniailli bir zabıta 
doktoru telikki etmek yanlış bir ıey ol
mazdı. 

- Dostum Hastinırı 1 diye bağırdı. 
Ve bana doğru koşup beni kolları 

araaıoda 11ktı. ilk ı•ıkınlıktan· ıonraki mü· 
kilememiz k11a müzakere, meraklı aaaller, 
yarıda kalan cevıblar, karımdan aelimlar, 
ıeyabat hedefim hakkında malGmat olmak 
üzere karmakanşık bir şekilde devam et
ti. Nihayet kendimize reldilden aonra ı 

Bu dünyada öyle ooğukkanlı insanlar 
vardır ki Fransa ile ln2ilteroyi bağlayan 
Maaş denizinin üıtüode koca bir aeyıtbat 
yaparlar da yerloriodoo ancak gemi lima. 

·na yanaştıktan sonra kıpırdarlar; bavulla· 
rıoı alıp ıakio bir eda ile merdivenleri 

inerler. Ben şahsen bu karekterde bir 
adam değilim. Seykhat çabucak bitecei. 
ve kazara vapurda kalacağım diye yerim· 

de duramaz olorum. Valizlerimi de ora· 
dan boraya taşır ve yemek salonunda bir 
şeyler atıştırmak mecburiyetinde kaldığım 
zaman, beo aıaiıda iken vapurun rıhtıma 
yanaşması korkuıu ile bir kaç lokmadan 
fazla yemek yiyemem. Belki, bu bana har
bi umumiden kalma bir yadl2irdır. O za
man aldığımız iziolerin bir dakik.atını bile 
kaybetmemek için vapurun asma merdi
veninin yanıoda bir yer bulmaya çalışır 
ve karaya ilk çıkanlar arasında bulunmak 
isterdik. iki, üç günlük izinin saniyeleri 
bile bizce bir kıymeti haizdi. 

O temmuz sabahı, 2ittikçe bize yak· 
laşan Dover kayalıklarından arada 11rada 
2özlerimi ayırarak kanapelerioe yaslanmış 
ve ana vatan topraklarına yaklaştığımızı 

umursamayan oakin yolculara bakıp bay• 
ret ediyordum. Belki onlar benim vaziye
timde bııluomayorlardı, Bir çokları balta-

iki 2üo ev•el Fran1aya 2elmiş ve 
acele işlerimi bitirerek Londra yolunu 
tutmuştum. Eski doıtlarımı ırörmek için 
burada bir kaç ay kalmak niyetinde idim. 
Bilbasaa yeşil 2özlü vo yumurta kalalı 
küçücük dostum Horkul Puaroyu görmek 
birinci emolimdi. 

Kendiıioe bir ıürpriz yapmak maksa· 
diyle ırelecoğimi bildirmemıştim. Zaten İş• 
lerimio icabı ani olarak kararlaştırdıiım 
bu •eyabatimden kendiıioi ariantindea ha .. 
berdar etmeme imkan yoktu. Pariıe rel .. 
dikten sonra kendimi bu ıürprizi yapmak
tan alakoyamadım. 

Onun karargahından uzaklaşmış ol
mıaı ve kendiıini evinde bulmamam ihti
mali hemen hemen imkansızdı. Mühim va
kalarıo tahkikatı için lnıriltorenin bir ucun 
dan öbür ucuna mekik dokuduğu zaman• 
lar artık 2eçmişti. Bu kadar büyük bir 

ıöbretin tabibi olduktan ıoora Puaroyu ancak 
miibim ve ririlt vakalır karı11ıuda kendi-

O, zaten bin bir kıyafete girip cani· 
lorin peşinde dolaşan bir poliı hafiy .. i 
tolikki edilmeyi hazmedemezdi. Bana da· 
ima : 

Bu işleri Jiro ile arkadaılarına bı· 
rakalım dostum Hastlngı : derdi • 

Puaronun zabıta iJleriode nevi şahsı
na mahına uıulleri vardı : Motod üzere 
çalışmayı intizamı ve bilba11a zeki büc· 
relerini çalıştırma11nı severdi. Onııola kol· 

tuklarımıza oturup bir çok vakalarda baş
kalarının 2öı em ediği şeyleri 2örür ve doı. 
tumuz Jop 2ibi her makul ırörünen şeyi 
derhal kabulde ııtical 2öıtormezdik. 

Evet, Puaronun bu sobeblerden do
layı evinden çok uzaklarda bulunmasına 
imkin yoktu. Loodraya 2elir relmez ba· 
&'•jlarımı derhal otele gönderip bir tak· 
siye atladım ve bizim oıki apartımanımı
zıo adresini verdim. O evi 2örüoce bütün 
eski hatıralarım 2özlerimde canlandı 1 
Ev sahibesini alelacele ıelimladıktan ıon· 
ra merdivenleri dörder dörder atlayarak 
Paaronun kap11ıoı çaldım. lçorden : 

- Buyuran 1 diye bağırdığını duyun• 
ca derhal rirdim. Puaro, kartımda ayakta 
dııruyordıı. 

- Benim eıki dairemde klmıe var 
mı ? diye aorduın. Tekrar burada tatlı 
... ııer reçirmek boş olacak 1 

Fakat Puaronun yOzü birden bire 
değişti : 

- Aman yarabbi 1 Ne fena teaadOf •. 
Etrafınıza bakıanız a, bir kere dollnml. 

işte o zaman ilk defa olarak etrafıma 
baktım. Duvar konarıııda müzelik bir ha· 
vnl duruyordu. 

Bu koca bavulun yanında da boy 11• 

raıiyle bir ıOrü valiz vardı. Vaziyeti aıı
lamamak imkio11zdı. 

Bir yere mi ridlyoravuıız ;ı dedi-. 
- Evet 1 •. 
- Nereye ;ı 
- Ceoabt Amerikaya... 
- Nasıl ? 

- Alay zannediyorsunuz deiil mi I' 
Evet Rio dö Janeyroya ridiyorıım. Her 
2ün kendi kendime : " Ona biç bir fey 
yazmıyacağım. Haatinrı beni rörnnce 
klm bilir ne ıaşıracakl" diyip duru)ordam. 

- Dntımı ..,. -
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~~-r;s-m-filını 
a~11 .. a7J 

Garpta sark tabloları 
YA 

Fransanın Paris ve Marsilyadan ıonra en kalabalık şehri 
ZAN olan Liyondaki radyo, ateş ihtiyacını önlemek için, .g~çen 

akşam halka şu yolu gösterdi : " Hayvan gübrelerın~ l~p· 
l•yıoız, yuğurunuz, topak yapınız, kurutunuz v~ ko~ur 
yerine kullanınız .. ., Anladınız ya, bizim bildi~imıze go~e 

REFiK 
HALiD 

Karay tezek yapmak ve yakmak öğüdü veriyor 1 Işın ~sh?ı bıl· 
miyenler bu usulü Ömürlerinde işitmemiş, görmemiş olanlar kımbıllr na· 
111 ıaşmışlardır, nasıl iğrenmişlerdir; belki de öğürmüşlerdir : " Yapılır 
mı, yakılır mı ? Allah gÖ!termesio 1., diyenler bile olmuştnr.F akat _o~ak 
ateşsiz, ocaktaki tencere dumansız ve evin içi de ıssız kalınc:ı duşun
müşlerdir • " Olur mu, olmaz mı, bir denesek., karariyle ilk önce bu· 
ruolarıoı tıkayıp mırın kırın ederek, sonra da gül gibi alışarak başlamış· 
1 O · · · 1 d "'I k ika " Sen ardır kırlara yayılmıya _ küz, ınek ugragı yer er e egı e a • 
buldun, ben buldum., diye diye _ bir zamanlar besili kaz kızartmaları 
için mantar aradıkları gibi - çayırlorda dönüp dolaşmıya 1 

Haydi bakalım bayanlar, iş başına 1 Paçalarınızı ve kollarınızı sıva· 
yınız, aıvaoınız fakat dikkat : yüzünüze gözünüze sıvamayınız. Sepetle· 
ri doldurunuz, 'rüzelcecik eziniz, güneşe dizin.iz'. Ar günü _değ.il'. kir 
giloü de değil, ana baba günü 1 Garbde dahı, ışte Şark koyl.mnı ha · 
tırlatacak manzaralar türeyor: ilk bakışt:ı ne olduğu bilinemiyen yıiın· 
lar, kuyruklu dai odunları J Fakat sanırım ki, orada tezek şekilleri, 
ıntizamlı kalıplardan geçirilerek briket kömürüne benzetilecektir ve el 
ile değil bir makine ile karıştırılac&k, kurutulmak için dıvarlara deiil 
tezrihlara serilecek, açıkta bırakılmıyarak dam altlarına istif edilecektir. 

Eıki idareler zamanında bulunsaydık bu yeni yakıma alışır, onu 
medeni biçime sokan garplıların bir gün tezeği de ambalajlıyarak mem· 
leketimize ihracat eşyası ara.,nda satmaları, bizim de kapışmamız ih 
!imali vardı. Sobayı göstererek " Ne yakıyorsunuz efendim ? ., diye 
aorulunca çalım satarcasına : '' Avrupa tezeii 1 ., derdik ve bordo şa• 
rabı İçiyormuşuz gibi keyiflenirdik. Şüphe yok ki tezeğe bile terakki 
şekli verilebilir; o bile medeni kıyafete sokulabilir 1 

• Cemiyetin 
mantığı ·-----

Yazan da, muharib millet ı 
1 

Bu harbin başların· 

NADIR l lerdeo birine men-

i ıub bir gazeteci, 
NAD bir gün bana: 

- Mutlaka galib geleceğiz, 
çiiokü biz oamağfQbuzl 

Demişti. 
Bir hidiıe ile doğrudan doğ 

ruya atik.adar olmıyan bir inıan, o 
kidiıe karş11ında bitaraf, ıoğuk 

kanlı ve makul hükümler verebi. 
ecek bütün şartlara malik sayılır. 
ika de, yurdumu doirudao doiru 
ya ilgileodirmiyen bu iddiayı tama 
mile objektif olarak dinlenmiş ve 
doirusunu söylemek lizım gelirse, 
ecnebi arkadaşımın sözlerini maD· 
tıia pek unun bulamamıştım . 

- Galib geleceğiz, çünkü na· 
mailnbuzl 

Ne demekti? 
Bir defa o gazetecinin mensup 

olduiu millet, bugüne kadar haki
katen hiç mağlQp olmamış mıyı.lı? 
Tarih bilgim, bunun aksini ispat ede 
bilecek kadar kuvvetli idi. O mil· 
let de her millet ıribi tarihte mağ 
lnbiyetin acısını tatmıştı. 

Sonra, arkadaşım doiru söy 
lemiş olsa bile, bugün" kadar hiç 
yeoilmemiı olmak, yarınki zaferi te
mine yarayabilir miydi? 

(Tan'dan] 

• Büyük lngiliz 
taarruzu 

YAZAN 
Korkusu yaz or• 
tasında çıktı. 

PEYAMi Mevsim bekleni 

SAFA yordu. Yapılaca 
i• maıa başın 

da biJe sezilen bu taarruzu Mihver 
Genelkurmaylarının önceden kes
tirmemiş olmalarına inaoılamaz. 

belki de g:!niiode yanılmışlardır. 
iki tarafın da hazırlanmış ol· 

duğuna şüphe yok Fakat hazırlık 

imkanları, görünüşte, logilizlerin 
çok lehinde. 

Suyunu bile dışarıdan getirmek 
zorunda kalan Mihverden daha ko 
!aylıkla, lngÜizler, cepheye malze 
me ve insan yığmış olabilirler. «gÖ· 

rünfişteıo dedim, çünkü şimal Afri. 
kasında Almanlar taarruza geçme· 
den önce de böyle düşünülmüştü. 

Mihverin oraya küçük paket. I 
ler halinde asker ve malzeme gön· 
derebileceii, bununla da büyük bir 
taarruza girişilemiyeceii saoılıyor· 

du. Nerede Alman varsa orada 
sürpriz görmiye alrştığımız için, 
bu ciefa klasik ölçülerimizi bir ya
na bırakmalıyız. 

Şunları bilmiyorum: 
1 . Şimal <\lrikasında ne ka· 

dar lngiliz, ne kadar Alman ve 
ltalyan var? 

BUGON 

Ruzvelt'in mü
messili diyor ki~ 

Hitlerizm ortadan 

kalkmadan barış

ta olmamıza im · - -
kAn yoktur 

Londra 24 ( a.a. ) - Ame· 
rikanın kiralama ve ödünç ver
me işi için Londrada mümessili 
bulunan Harriman dün söylediği 

bir nutukta « Gönderilen malze. 
menin iyi kullanılmasından dola . 
yı fngiliılere minnettarız. » de· 
miş ve harp karşısında Amerikan 
durumuna şöyle temas etmiş
tir: 

« - Okyanasların, eski dün 
ya ihtiraslarına karşı bizi koruya 
cağını zaonediyordıık. logiltereye 

malzeme gönderirken niradığ1 • 
mız kayıplar bizi deniz devriye. 

!eri ve kafileler sistemine mec 
bur eylemiştir. Son aylarda harp 

dışında kalmak Amerikada yeni 
bir mioa almıştır. Hitlerizm orta 

dan kalkmadan barışta olmamıza 
imkin olmadığını biliyoruz. 

Gemilerimi• artık harp böl· 
gesi limanlarına girebileceklerdir. 
Şimdi Libya çölündeki muharebe 

lere iştirak eden tanklarımızın 
ve tayyarelerımizin faydah işler 
göreceklerini umuyoruz. Tecbiza· 

tımız şimdi başka bir cepheye, 
Rusyaya da ulaşmağa başlamıştır. 
Rusya muharebeye devam ede. 

cektir.> 

Suriyede büyük 
yiyecek stokları 

Lo~dra 24 ( a. a. ) - lngilte
re Suriyeye ucuz ve bol yiyecek 
maddeleri temin etmek üzere ha
zırlıklar yapmıştır. Büyük yiyecek 

stokları meydana getirilmiştir. Baş 

kumandanlık 10000 ton bu(day 

ve 10000 ton un satın almı tır. 
Ayrıca 30000 ton buiday ve un 
Suriyeye l'elirilmek üzere yold•dır. 

Şimal Fransaııuna 

hava hUçumları 
Londra 24 ( a. a. ) - Dün 

akşamki lngiliz bava tebliği: 

Av tayyarelerimiz şimal Fran
sasında tı;ıe yakınındaki bir fab· 

rikayı muvaffakiyetle bombalamış 
!ardır. Gravelne yakınında bir ka· 
nal üzerinde mavunalar ve başka 
hedefler mitralyöz ateşine tutul· 
muştur. 7 avcımız dönmemişse de 
birinin plotu sağdır. 

Rusyada harekat ı 
---zorlaştı 

Soğuk 
Sıfırın altında 

45derece! 
Ruslara göre, Alman· 
lar esir Rus askerle
rinin oe halkın giye
ceklerini alıyorlarmış 

Moskova sokak
larında barikad

lar kuruluyor 
Rostofun batısında iki 
Alman tUmeni bozguna 

uğratıldı 
Kuibişef 24 (a.a.)- Cephenin 

şimal batı ve cenup kısımlarında 

Sovyet müdafaa hatlarını delmek 
için yapılan Alman hamlelerine 
rağmen Sovyetler harekatın neti• 
cesine hali büyük bir itimat beı· 

!emektedir. Durumun bir ay evel· 
ki kadar gergin olmadığı sanılmak· 
tadır. 

Diğer taraftan Ruslar lngiliz 
ve Amerikan harp ml\lzemesinin 
gittikçe artan bir tempoyla gel
mekte olduğuon biliyorlar. 

Libyadaki Britanya taarruzu 
tam vaktında başlamıştır. Gerçek
ten bu taarruz Rusların itiınadını 
artıracak mahiyettedir. Almanlar 
işgal edilen yerlerde halkın, giyi· 
lecek birşeyi olup olmadığına bak
maksızın kışlık elbiselerini toplu· 
yorlar. 

Son günlerde Almanlar tara· 
f1ndan esir edilen Rus askerJeri 
ıoyulmuşlardır. 

Almanlar aceba Rusların alış. 
kın oldukları iklime dayanabilecek
lermidir? Şimal ve merkez keıim · 
!erinde soğuk sıfırın altında 40 
hatta 45 dereceyi bulmaktadır. 

Son 2 veya 3 sene içinde Sovyet 
orduıu askerleri sıfırın altıada 50 
dereceye tahammül etmej'e ahştı ... 

rılmışlardır. Yazın kayak talimi ya"' 

pan ırenç Ruslar cepheye &"Önde. 
rilmemişlerdir. Bunlar kışın hücum 
müfrezelerinde hizmet etmek üze. 
re talim etıirilmişlerdir. 

Berfin 24 (a.a.) - Japon bü· 
yük elçiliii memurlarile birlikte 
~oskovayı !erkeden, Tokyo Asabi 
Şımbuo gazetesinin muhabiri, Mos. 
kova sokaklarında yalnız ihtiyar· 
!arla kadınlara ve çocuklara raıt-
ladıaını •eh'ırde • b' . o , ... umumı ır perışan· 

lık hüküm silrd" • - • b'ld' · urunu • ırıyor • 

İngilizler 15000 
aldılar • 

esır 

Alrnanlar Yuna· 

nistan veya ltal· 

yadan takviye kıta

atı ge~lrmeAe çalı

fıyorlar 

Kahire 24 ( a. a.) - Libya· 
daki harekatı idare etmekte olan 
general Kaniorham, dün matbu
ata yaptıiı beyanatta, mihverin 
bir an evvel Yunanistan veya 
lıalyadan Libya'ya takviye kıtaatı 
getirmeğe çalıştıiını 'söylemiştir. 

General, donanmanın tetikte bu
lunduiunu ve lngiliz bava kov
vetlerioio yardımile mihver ta
savvurlarının tahakkuk etmemeoi 
için elinden geleni yapacağını 
ilive etmiştir. 

Bundan başka general, Al· 
manların lüzumu kadar petrole 
malik bulunup bolonmadıklarının 
şüpheli olduiuou, şayet malik 
iseler bile lıalyanların bundan 
mahrum olduıtlarını söylemiştir. 

Londra 24 ( a. a. ) - Ôğre· 
oildiğioe göre lngilizler Sidi -
Ômer'de 8000 esir almışlardır. 
Şimdiye kadar alınan esir adedi 
15000 e yükselmektedir. Bu sayı 
gittikce artmaktadır. 

Kahire 24 ( a. a.) - lagiliz 
kıtaatı Libyada Gambot mevkiini 
işgal etmiştir. 

Kahire 24 ( a. a. ) - Yeni 
Zelaoda kıtaları Bardiya ile Sol. 
lum arasındaki boruları kesmek 
suretile hudut bölgesinde düşman 
kuvvetlerinin zorluklarını artır· 

mışlardır . . 
!..,.....;~~....;.~~~~~~~~~ 

Muhabirin ilive ettiğine göre, u· 

25 ikinci Teşrin Salı 
TG.rldye RadyodifGıyon poıtalaTı, 

Türkiye radyoıu. Ankara radyoıu 

7 ,30 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

7 ,33 Müzik : Hafif program 
(pı.) 

7,45 Ajana haberleri. 

8,00 Müzik: Senfonik parçalar 
(Pı.) 

8,15 Evin saati. 
8,30/ 

8,45 Müzik: Senfonik parça· 
lar programının ikinci kısmı (pı.) 

12,3') Program, ve memleket 
saat ayarı. 

ler. 

ler 

12,33 Müzik: Şarkı ve Türkü· 

12,45 Ajans haberleri 

13,00 Müzik: Şarkı ve türkil· 
programının ikinci kısmı. 

13,30/ 

14,00 Müzik: Karışık program 
(Pı.) 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik : Radyo Saloıı. 

orkestrası. ( Violoniıt Necip Aş· 
kın). 

1 · Fischer: Tatil rüoleri 

2 • Grainger: Molly sahilde 

3 Michaelis: Türk Nöbetciıi 

4 - Lehar: Eva'dan Vals 

5 - Glioka: Mazurka 

6 · Ganglberger: Aşk çanları 

7 - Straoss: Biobir gece ope• 
retinden parçalar 

8 · Gaoglberger: Küçük kum 
panya 

19,00 Müzik: Fasıl heyeti. 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

aıans haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika, 
19,55 Müzik: Hicaz makamın• 

dan şarkılar. mumi meydanlarda işçiler ilk aske· 
20,15 Radyo gazete•i. ri bilrileri ve bu arada tanka kar· 
20,45 Müzik: Akordoo Solo'la şı koyma toplarıoı kullanmayı ve 

1 rı - Ertuğrul Soysal. top arla ateş etmeyi öğreniyorlar. 
Her tarafta barikadlar kurul· 21,00 Ziraat takvimi, 

maktadır. 21,10 Müıik:Haydn ve Mozar-
Moskova '..!4 (a.a )- Moskova t'n eserlerinden (Pı.) 

radyosu, Rostolııu batısında bir 1 - Haydn: Serenad 
tank tümeoile bir huıuıi kıta !Ü· 2 . Mozart:(a) Figaro'nun Dü-. 
meoônin boztuna uiratıldıiını bil· tünü; (b) Leı Petits Riens. 

dirmiştir. Snvyet ordD!o, düşmanı 21,30 Konuşma (100 ıene ÖD• 
dün gece 37 millik bir genişlik Ü· ce nasıl yaşıyorduk?) 
zerinde takip etmiştir. Almanlar 21,45 Müzik: Klasik Türk mü 
7000 den fazla ölü bırakmışlardır. ziii programı. Şef~ Mesut Cemil. 

Moskova 24 (a.a.)- Dün ge. 22,30 Memleket saat ayarı ve 
ceki Sovyet tebliği: Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -

Bütün cephe boyunca muhare Tahvili!: 
beler devam etmiş, bilhassa Klin, Kambiyo - Nukut borsası 
Volokolaosk, Tula ve Rosto! böl (Fiyat). 
gelerinde şiddetli çarpışmalar ol· 22,45 Müzik: Dans müziii (Pı.) 
muştur. 10 Alman tayyaresi düşü· 22,55/ 

rülmüştür. 4 Sovyet tayyaresi ka- 1 23 00 Y arı.ıki Program, ve ka· 
yıp olmuştur. 

panış 

Gazeteciye cevap vermemiı ve 
kendi kendime: 

- Amma heyecanlı adam l 
mantık kaidelerini bile inkar ede· 
cek kadar coşmuş) 

'..! • Silah, cephane ve bütün 
malzeme niıbetleri nedir? 

3 -lngilizler taarruzun zamanı· 
nı tahminde Mihveri aldatmıya mu 
vatlık olmuşlar mıdır? 

·ı=_=H,=KA=_Y=E=J=B~o=z=u~ıa=n~i=ş====~==== 
YAZAN: Hikayeci==== ı•ı========================= 

Demiftim. Ne zaman biteceği 
biliomiyeo bir barbden bahsolunur
ken: 

- Mutlaka galib geleceiizl 
Diyebilmek için başka (çünki) 

lere, daha kuvvetli, daha müspet 
( Çüoki ) fere lüzum görüyordum. 

Fakat, timdi fikrimi deiiştir
dim. Harbin ne zaman ve nasıl bi· 
tece&-ini bugün hali bilmediğimiz 
halde, o heyecanlı gazeteciye hak 
veriyoruaı. 

- Zafer iradesini, zafer inan· 
cını hangi taraf daha uzun müd
det taşıyabilirse barbi o kazana
cak 1 

Diyorum. 
Büyük cemiyet davaları, ilim 

~anlığı ile değil, ancak cemiyetin 
oz mantığı ile baıarılabiliyor. Cemi 
yetin Öz mantıiı ise, kuru riyaziye 
formüllerine tibi olamaz. O, her 
t•yden Öncıı inanmak şuuruna ti· 
bidir .. 

d h S~vaşan iki milletten hangisi 
a a •nançlı iıe zafer, önünde so· 

0
?oda nıutlaka onundur. Cephaneıi 

bıteo milletten değil, inancıoı kay· 
beden nıillett - 'd' k · • en umı ı esınız. 

( Cuınhurlyet'ten) 

[:r.a.«vtMT 
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1 

Savaş üç gündür ıürüyor. Al 
manlara ve ltalyaolara göre taar
ruz püskürtülmüştür; lngilizlere gÖ· 
re bir tepe ve yüz elli esir allomış 
tır. 

Geçen ilk kanunun dokuzunda 
yaptıkları taarruzda loırizler bir 
günde Sidi Barraniyi zaptederek 
yirmi bin esir almışlardı. 

Bu fark, şimdiki taarruzun ilk 
hamlesinde zorluklara tesadüf edil· 
diğini gösterir; fakat bu, taarruzun 
ıansı hakkında şimdiden keramet 
taılamı1a izin veren esaslı bir mu .. 
kavemet değerinde deiildir ve as· 
ker olmıyanlar da pek iyi bilir ki, 
büyük hutalıkların teşhisi ve seyri 
hakkıoda berbangi bir mütalea yÜ· 
rütebilmek için geçmesi gereken 
müddet, büyük taarruzlar için de 
ıarttır. 

iki şoy muhakkak: lngilizler, 

büyük davalar çapında bir h.~r~· 
kete girişmişler ve bunu butuo 
dünyaya ilin etmişlerdir. Bu dav• 
ranışlarında Sovyetler Birliiinio ıs· 
rarı da bnyük bir amildir. Belki 
Moskova kooferansmın gizli karar
larından biri de bu idi. 

Bu taarruzun başında bizim 
ıöyliyebiloceiimiz ilk şey, bütün 
ihtimalleri içine alan şu halk sözü 
kadar manalı ve kısadır: Bakalım! 

Bu 
ıece 

[TaıYlriefkir'dan 

Nöbetci eczane J 
Yeni eczane 

( Belediye yanında ) 

• 

Zeytinyağı tüccarı Necmi Karabatan ve ka
mı Bedriye meşhur zeytinya~• •. f~brikatö· 

rü Ferhat Kaygının lstanbula geldıeını duyun
ca onu öğle yemeğine çağırmaya karar verdi· 
ler. cFabrikatörüo gönlünü kazanara~. l~tanb~I · 

L ı - · • afabılırız> dıye da fabrİILanın sa ışını uz.erımızo 

düşünüyorladı. I 
Bedriye otuz yaşında çok güz• ' şen ve 

d. ·ndeo on ya• şakrak bir kadındı; kocası ken ısı . . • 
büyük, sailam yapılı, tam meılegıne yaraşır 
şekilde kanlı canlı erkek ... 

Ziyafet ırünü Bedriye erkenden mutfaia 
girdi, hizmetçi Aneye yardım ederek yemek. 
!eri hazırladı. On bir buçukta her şey tamam. 
dı. Bedriye bu cihetten müsterih; odasına çı
kararak mavi satenden ırüzel bir tuvalet giydi. 
Saçlarını düzeltirken kocasına seslendi: 

- Necmi, Ayşeye ıöylede ben hazırlanır· 
ken ıofraya çiçek koysun. 

- Ben koyarım karıcıiım, çünkü Ayşeyi, 
bakkala gönderdim, rakı alsın diye ... 

- Ah ... Neye yaptın bono ... 
Kaç gündür pazar ırüoü bana izin verin 

deyip duruyordu. Korkarım şimdi dönmiyecek. 
Biliyorum onu ben. 

Filhakika Bedriyenin düşüncesi tahakkuk 

etti. , 
Alacağı rakı ile Ayşe dönecek yerde ka

pıda bakkal çıraiı göründü. 
Olan olmuştu. Necmi: 
- Görür o... Bir daha bıı kapıdan içeri

ye adımını bile attırmam, diyordu. 
Sonra karısına ilive etli: 
- Korkma, dedi, şimdi, iş idareıine telefon 

eder' bir hizmetçi retirtirim. 
B'driye fenalıklar geçiriyor. 
- Aman yarabbi, mahvolduk. Söylediğin 

şey de kabil değil Necmi, burünüo pazar ol· 
duğunD ı•nutuyorsnn. Her yer kapalı. 

Karı, koca komşulardan bir hizmetçi iıte

meğl düşündüler. 

Fakat buna imkio bulamadıler. Kimin'n 

• 

misafiri v~rdı,, buı~arile de dargıodılar. 
Necmı bırdenbıre yerinden fırladı: 

b .- Bu
1
.tdum, _buldum.; diye baiırdı. Ferhat 

enım ev ı oldurumu bılmiyorl 
- E, o halde ? 
- O halde mi? ( Biraz sıkıntı .1 d 

') O . ı e evam ettı halde, çaresız sofraya bakar 
sın. 

- Nel Bir mendebur Ayşenin yerine ben 
mi hizmetçilik yapacağım? 

- Çare yok ... 
- Ahi Anneciiim ber •aman c bo beril· 

te nezaketten eıer yoktur> derdi de İnanmaz 
dım. Ne kadar haklı imiş meierl" 

• - Şimdi iş çıkarma Bedriye.. Biliyorsun 
bu ış meselesi. 

F erhadıo gözüne girip para kazanac • 
E • . • agıı. 
vımızın saadeti için. 

Ve iyi kalpli Bedriye ı'z ı· f · • ze ıne s1nı, evinin 
saadetine tercih ederek hizmet .1... • • 

çı ıgı uzerıoe 
aldı, parlak saten robunu çıkardı .. 1 1 

b . , guze ıaç a-
rını eyaz bır kordeli ile sardı - 1_ b' 

1, . , uı une ır p 
roıte a geçırdi. Sofr b ı L • • ayı azır ar11:en kapının zıh 
acı ac~ çalınınca hemen koştu açtı. içeri iri 
Y~rı bır adam rirmişti. Kendine kapıyı oefiı 
bır k:a~ın~n açtığını rören mııafir, yayvan yay .. 
van guldu ve kadının çenesini okşadı: 

• - Güzel çocuğum, dedi, gidiniz, elendi. 
nıze, Fe.rbat Kaygının gelditioi heber veriniz. 

Delışmen fabrikatör, salona geçerk~n ka
dının kalçasıoa da bir çimdik atmayı unutma· 
mıştı. 

Herif içeride, kocasına: 
- Sizinle tanıştığıma pek memnunum a.ı:i. 

zim Necmi. Evinize, hele (bir de göz kırparak) 
minyon hizmetçinize hayran oldum. Ne göz alı• 
cı kadın? Bir mücevher idetal Değil mi? 

Necmi fena bozıılmuştu. Baştan ıavma bir 
eda ile: 

- Yok caoım, pek de ahım sakım bir şey 
deiil. 

- Ne diyorsun azizim, Bizde buna benzer 
bir tek kadın yok. 

- Pek mubalaia edlyornııas. NeyH, bat-

,Oııııı,, 10;.iı-.,~~- Da
0 

b ırpı~n ba • 
• -W• , ••"-'I ,.. . 

ka şeylerden konuşalım. Bu sene rekolte Da· 
ııl ? 

- Şöyle böyle, miktar az amma, iyi mah· 
ınl yetişti. 

Beş OD cümle daha konuştuktan sonra Nec· 
mi misafirini yemek salonuna aldı ve karısına 
emir verdi: 

- Ayşe! Y emeii getiriniz. 
Fer hat, lezzetini methede ede bitire -

mediği yemekleri atıştırırken karı kocaya dün· 
yayı zahir etti. Gözü Bedriyeden ayrılmıyor 
ve fırsat buldukça gözüyle kaşıyla kadıncaiı· 
za işaretler çakıyordu. Kadehleri yuvarladıkça 
cüretini de arttırmıştı. 

Bedriye kendinden geçmiı gibi bitkin bir 
balet içinde, tabakları alıp koymak için ioaani 
gayretin en ıon hamleleriyle çalışıyordu. 

Fabrikatör, dilini fBpırdatarak: 
- E, söyleyin bakalım dedi, o yanınıza 

gireli çok varmı? 
- Kimden bahsediyorsunuz? 
- Nefis hizmetçinizden canım! 
- Evet, çoktan; otuz ıenedir bizim evde. 

Beni de o büyüttü. 
- Ne diyorsunuz? Otuz sene mi ? Fakat 

kendi•i şimdi ancak bu yaşta görünüyor ? 
- Ona bakmayın siz. Belli etmez. Buna 

bırakın da muhterem Bay Ferhat, şu teklifimi 
dinleyin: Mademki benim iş tarzımı beieniyor
ıunuz, zannederim fabrikanızıo fstanbul taşııoı 
baoa verirseniz ikimizin meofıatleri naaıına iyi 
bir hareket olur. 

- Zannederim. 
- Sahi mi? 
- Tabii... Ancak bir şartla, 
- Bu güzel hizmetçiyi bana verecekıiDiz. 
Necmi, gayri ihtiyari ayaj'a kallı:tı: . 
- Bu şerait dahilinde yapılacak hıç bir 

iı lı:almamııtır. dedi. 
Size haki katı ıöylemiye mecburum. Bu biz· 

metçi kadın, benim karımdır ve ıizden bund•n 
ıonra keodiıini rahat bırakmanızı rica ederim, 

F abriluıtor kapıyı SOi' bıılft.. 
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Daima En Hararetli Flimleri Gösteren 

Tan Sineması 
BU AKŞAM 

Amerikanın şehirlerini uçurarak 15 milyon vuran 
rangsterlerle 130 milyon halka dayanan polis teşkilitının 

müthiş ıava~ ı 

OlUMHARDI 
RACKET BUSTERS 

Pek Yakında Pek Yakında 

Türkçe sözlü 1914 TEN SONRA Büyük Kahramanlık 
Filmi 

: Heyecan ve neı' eden yaratılan müsteına program : 

: Bu Akşam : • • • • 
i Alsaray Sinemasıda i 
• • : En l(İizel ser1daları yaşatan... i 

.: En güzel aşkları yaratan... : 
: Gözlere zeı1k Gönüllere kahramanlık daiıtan film : 
• • 
ı ·AA~··sıt oAR.ışAtıM ~~-· ı 
: • .• • · · .,,. • • •• · ,. · · •••• v •• ·v e • 
: BAŞ ROLLERDE : • 1 • : renne Ounne . . . . . . Gary Grant : 
: 1 1 : • • : ıimdiye kadar görülen ŞARK Filmlerinin en ırüzeli. : 
• • • • • • . : - . . • • 

T. c .. Devlet demir .1 ~;, .. Do~k.ıtorun Aşkı ., .. ·.:~: I İ. 
Yolları Yol Dairesi . ~~L ··~ . - • 
Merkez 1 incı· Komisyonu· ndan: i Türkçe Sözlü ve Tü;kçe Şarkılı ! 

Matina 
2.30 

ASRI S)Nf})J.!\DJ\ 

BU AKŞAM Suflare 
8,30 

Yine iki müstesna film birden sunar 
1 

Edvıge Feuıllere ...... P lerre Rlchard Wıllm'in 
yarattıkl arı 

<1111: Malağalı kadın I• 
2 

( CEBELITTARIK ) film inin unutulmaz büyiik sanatkirı 
ERIG . V. STROHEIN fle A NDRE BUGUET'in 

yarattık la rı ----- ...... ·----'!! 
~:: 1 FIR TINA j •• ••• •• .,...... 

Bugün gündüz matinada iki film birden 
1 

Malağalı kadın 
2 

i Pek yakında Pek yakında ! 
Tarsusta Devlet Demir yolları idaresince yaptırılacak o- • • -

olan istasyon binası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi i 25 senelik dünya siyasetinin geçit resmi ! ------------------------= 
fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. : Eb d' Ş f ATATÜRK • 

Bu inşaat için muktazi demiri, istekli tedarik edemediği : e 1 e i 
takdirde idarece verilecek raylar kullanılacak veyahut diğer i Milli Şef İSMET İNÔNÜ i 
bir in~aat şekli tatbik edilecektir. : 1914 ten sonra : 

l -Bu ~in muhammen bedeli70000 liradır. i TUrkçe sözlU bUyUk kahramanlık filmi ! 
2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet • • • • Demiryolları Ankara, Haydarpaşa ve Adana veznelerinden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

350 kuraş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 4-12-941 perşembe günü saat 16 du An

karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde merkez linci ko. 
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin teklif mek-
tupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 
gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

a) 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 4750 liralık 
' muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

alınmış ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün 

evvel bir istida ile Münakalat Vekaletine müracaat edilmesi. 
1439 20-22-25-27 

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

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

2 • Tutan 19250 lira olup ilk teminatı 1444 liradır. 
3 • ihalesi 4. 12. 941 Perşembe günü saat 11 de Ada· 

na Askerlik Dairesi Satın Alma komisyonu salonunda yapıla· 
caktır. 

4 • İsteklilerin muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları ilan olunur· 

1407 12-16-20-25 

DOKTOR DOÖUANBA l 
Emin Ulvi Söler Fevzi Güven 
As. Has. Dahlllye tefi ISKENDERUN 

Bir inci sınıf i ç hastahkları mütehassısı Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte-
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 

Asabiye Mütehassısı 

Profesör Nazım Şakir 
lstanbul'daki muayenehanesini An· 

kar a'da Yenişehirde Atatürk bülüva
rında And apartımanına. nakletmiştir. 

T e l E>f o11 : 6767 1390 110 

Halkevi Reisli -
ğinden: 

Resim ve fotoğraf sergisi 
15 / 12 / 941 de Evimizde 

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

,ergisine yalınız amatörler iştirak 
cdec~klerdir. Rc"im ve fo· 
toğraf mevzuları serbesttir. 
Tafsilat almak istiyenler 
Halkevinden ö rene bilirler. 
Sergiye iştirak edecek olan· 
lar 15 / 12 / 94 l akşamına ka· 
dar eserlerini Ha lkevine ge
tirmiş olmalıdırlar. 

1450 23-25-26 

Çif çi Birliğinden: 
Birliğimiz' in müracaatı ve 

Hükumetimiz'in teşebbüsleri 

neticesinde İngiliz Ticaret 
Şirketi elindeki çiğit küspe
lerinden bir mikdarını bedeli 
mukabilinde çifçimize verme· 
ğe muvafakat etmişdir. 

Çiğidden çok kuvvetli ve 
faydalı bir öküz yemi olan 

küspeyi ôküzlerimiz mükem· 
melen yemekdedir. Bu küspe
lerden almalarını çifçimize 
tavsiye eder ve birliğimize 

müracaat etmelerini Phemmi
yetle rica ederiz. 

1448 23-25-26 karşısında 81Nolu muayenehanesinde k•bul ve tedavi eder. Telefon 2 18 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 Telgraf d oöu anbarı •••••••••••••••••••• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

1361 1 - 15 4 : te .!\,. • 
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1 LAN Adana Ziraat Mektebi müdürlüğünden : i Saat Kulesi Karşısında 1 
Adana Belediye Riyasetinden : 165 Takım dahili elbise • • 

1 - Adana şehrinin , tutarı meskun ve gayri meskun 165 Çift harici kundura i Zenit, Arlon, Omega, eker, Hislon i 
2570 hektar olan sahasının 1/500,1/1000,1/2000,1/4000 ve Mektebimizin ziraat ve makinist talebeleri için 165 takım : Kadın v e Erkek Son .. , odel saatleri- : 

k 1 d h ı .h h 't 1 1 · • k 1 dahili elbise ile 165 çift harici kundura ilkkinun beşinci • • 
1/8000 mi yas arın a a 1 azır arı .a arının a ımı ışı apa 1 k N.. 1 •. m iz yedekleriyle beraber mevcuttur. :. 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. işin maktu bedeli 31000 günü e siltmeye konulacaktır. umune eri görmek isteyenler • • 

lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır. mektebe gelerek görebilir. : H T.. I'" t ı t K b 1 Ed • ı • : 
2 - Eksiltme 12'121941 tarihine rastlayan cuma günü İsteklilerin ayni günde saat 11 de Vilayet Ziraat Müdü- : er ur u anı 1 ra a u 1 1 r ı i 

saat 16 da Adana belediye dairesinde toplanacak eksiltme riyeti odasında toplanacak olan Mubayaa Komisyonuna di- : ' : 
pozito akçalarile birlikte müracaatları . 1442 20-25 29-3 • 1225 • 

komisyonunca yapılacaktır. Eksiltmeye İştirak edeceklerin !-----------------------.. : : 
,toplu olarak meskun ve gayri mesku.n tutarı 500 hektarlık ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • 
bir sahanın muhdelif mikyasda barıtalarını yaptığına dair DOKTOR T ı·ş A KASI 
Nafıa Vekaletinden alınmış bir vesika ile ihale gününden üç • 
gün evvel Belediyeler imar hey ' eti fen şefliğine müracaat H Üse yin Rif at Evirgen 
ederek iştirak vesikası almaları lazımdır. B' • • S U H 1 M ••t h 

3 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferruatı ırıncı ınıf R H asta ıkları u e assısı 
155 kuruş mukabilinde Ankarada Dahiliye Vekileti Bele- M · fi • Sabah - 6-9 öğle • 12 - 14 
diyeler imar hey'eti Fen Şefliği ile Adana Belediyesinden uayene saa e rı: akşam • 17 den sonra yeni ta · 
alınabilir. şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı artırma ve eksiltme 114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
kanunu hükümleri dairesinde ihale saatından bir saat evve· ve ( fakirlerden para alınmaz ) 
\ine kadar Adana Belediye reislığine makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. 1441 21-25-29-4 

iLAN 
Niğde satın alma komisyonu 

Başkanlığından : 
1 _ Kuru olmak şartile (155) ton Meşe, Gürgen, Ar

dıç, Çam yıkıntı kerestelerden biri veya bu cinalcrden karı· 
ıık odun eksiltmeye konulmuştur. . _ .• 

2 - Ekailtme 91121941 pazartesı günu saat 15 de l'lıg· 
de garnizon binasında yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin bedeli(3487,5) üç bin dört yilz seksen 
yedi buçuk lira, ilk teminatı (l62) ild yüz altmış iki ~iradır. 

4 - Şartnamesi Niğde, Adana satın alma komısyonla
rında ve Niğde Belediyesinde hergün görülebilir. 

5 - isteklilerin mezkur eksiltme gününde teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ihale saa• 
tından bir saat önce komisyona vcrmiı veya bulunmuş ol· 
malan lizıaıdır. 1451 25-29·3·6 

Belediye Riyasetin
den: 

Tarsuskapısı • sebze hali 
arasındaki parke yolun tamiri 
işi açık eksiltmiye konulmuş
tur. 

A) Bu işin keşif bedeli 
13.35 lira 85 kuruş, muakkat 
teminatı 100 lira 19 kuruştur. 

B) Bu husustaki keşif ve 
şartname belediye yazı i,lerin 
dedir, iatiyenler bedeli muka
bilinde alabilirler. 

C) Eksiltme 5-12-941 cu
ma günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin mezkur gün ve 
saatte teminat makbuzlariyle 
birlikte belediye encümeninde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

1436 20-25-28·2 

1399 1 . 10 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan : 

1 • 450000 kilo odun ka
palı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 • Tutarı 11250 lira o-
lup ilk teminatı 844 liradır. 

3 • İhalesi 8 12-94 1 salı 
günü saat ı 5 de Adana as
kerlik dairesi satın alma ko 

misyonunda yapı lacaktır. 

4 • istekliler teklif zarf
larını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komsiyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

1445 21-25-30·5 

Küçük tasarruf hesapları 
194 2 iKRAMiYE PLA NI 

K E Ş 1 D E L E R ı 

l Şubat. ~Magıs,3Aiusto ,2/kinciteırin tarihlerınde yapılır. 

1942 iK RAM VELERi 
1 Adet 2000 Liral ılı: - 2000. Lira 
3 .. 1000 .. - 3000 . .. 
2 .. 750 .. - 1500 . .. 
3 .. 500 .. - 1500 .. 

10 •• 250 .. = 2500. .. 
40 .. 100 .. 4000. .. 
50 

" 50 " - 2500. .. 
200 • 25 5000. .. .. - .. 
200 .. 10 .. 2000 . .. 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız par a blrlktirmlt ve faiz almı, olmaz, aynı 
ııamanda talllnlz• de denamls olursunuz. 377 

-----------------------------.... C.H. P. Adana Mer
kez Kaza idare He
yeti Reisliği nden : 

C'.H P. Merkez kazakong 
resi 27-11-941 perşembe gü
nü saat 15 de yapılacağın· 

dan Nahiyelerden intihap e· 
dilmiş bulunan deleğe arka· 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Netr iyat Müdürü . Avukat 

Rlfat YA VEROc:lLU 

Baaıld•i• Yer : (BUGÜN)Matbaau

Adaııa __ , ................... ____________ _ 
daşların mezkur saatta par
ti binasında hazır bulunma· 
ları rica olunur. 1452 


