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=========================== 
1bir kaza savuşturdu 

~~'Lokomotif ve f urugn gol-

-........................ --
Erik~_n gazetesine 1 

gore 

y··kiyenin 
durumu 
Libga'da bir /11giliz 

zaferinden sonra 

Almanlara 
karşı çok kuv
vetlenecekmiş 

Nevyork 25 [a. a.] - Nev· 
york Heral,1 T ribyan gazetesi, 
Libya'dw lnrilizler zaferi elde 
eıt,ri takdirde şu neticeler ola
catını yazıyor: 

General Veyvel Mosırla Sü 
veyş kanalın n emciyetı huso1un · 
d• her h nıri bir kavrıda!l kur 
tul•cak, bfitün di<katini Kalcaı 
ya ile Orta Ş rbn müdafaasına 
basredebı 1ecektir. 

Bnod n blŞka Türkiyeoin 
-:!urumu dah• ziyade i<uvvetle 
necek ve TGrk hükO:neti Alm•n 
tehditlerine karşı daha dayanıklı 
olacaktır. Çünkü bir taraftan 
logilızler Akdeniz hakimiyetini 
mu halaza edecldor ve diğer ta 
raftan reneral Veyvel Almanla 
rıa hücumuna uğradıkları tak· 
dirde Türklere daha Hğlam yar· 
dımda bulunabilecektir. 

Bundan başka Şimal Afrika· 
ıında büyük akisler yapabile· 
cektir. 

i · "çin de 
endişeli günler 
Yazan : CA YiT ORAL 
Ankara 23 

Harp Akdeniz sahille~in~e ıi~ 
detli bir safhaya rırmış ro· 

rünmektedir. Vakıa henüz şimali 
Alrika'da büyük b~r 0meyda~ mu· 
harebeıi, bu cepbeuın ııtıkbalı bak· 
kında bize müıbet veya menfi bir 
fikir verecek büyük çapta bir mu 
barebe vukubulmamışıa da, relen 
haberlerin reori an bean böyle 
bir hadise ile karşılaşmak üzere 
oldorumuzu bildirmektedir. 

Çörçilin Avam kamarasındaki 

nutku ve orduya mesajı lnıriltere· 
nin Libya harekitını kat'i ıurette 
"e mııvallakiyetlı bir neticeye er 
dirmek istediğini röstermektedir. 
Rakamların ifadesine bakılırsa 
lng.lizlerin bu neticeyi alınak için 
külliyetli miktarda asker ve mal· 
zome tabşid etmiş olduklarını da 
anlatmaktadır. Ancalı. bu netice 
erken mi alınacak, reç mi alına .. 
caktır? Sonra bir muzafferiyet ve 
muvallakiyet neticesinde lnıriliz 
ilerleyişi nereye kadar devam ede
cektir? 

Aceba lnırilizler Fransız hodu· 
donda duracaklar mıdır yoksa ber 
h•nıri Alman ve ltalyan mültecilerini 
leıli alm1ğa zo•lamak için Fraq 
sız müıtemlekelerine de girecek 
ler mıdir? Çünkü bu yeni harru 
za tekaddüm eden günlerde Gene· 
ral Veygand'ın Vişi'ye gitmesi ve 
vazifesinden affedilmesi çok mi· 
nidar bir harekettir. Ve bizce Ge· 
neralin iaıath Afrika'dan ba ayrı· 
lışı lamamiyle bu taarruzla alika· 
dardır, 

Bu sebebden lngiliz hareUtı 
ıür,atle inkişaf ettiği t•kdirde Tu· 
noı hudutlarında de Golcülerle ve 
yada doğrudan dorruya lnrilizlerle 
Vişi hül<llmeti arasında hır çatış· 
ma beklemek çok mümkündür. Zi· 
ra rörünüşe göre tutunamadıkları 

bkdirde ltalyanlar ve Almanlar tes· 
lıaı olmaktan ziyade Fraosanın top· 
taklarına ıltiça edeceklerdir. Vişi 
iıe bu ilticayı katiyyen red edemi· 
Y•cek ve belkide kolaylık röster· 
jek _zaruretinde kalacaktır. Erer 

1 ~ırıl_ızler şimali Afrikada pürüz
u hıçbir nokta bırakmamak niye· 

tini kafalarına koymuşlarsa bu illi· 
cayı kendi lehlerine bir meıele ya 
r-c.aklardır. işte o zaman Vişi ile 
~gılterenin arası çok fena bir va· 

''Y•.te fİrmiş olacaktır. Çünkü şi· 
"'•lı Afr"ık h v· · · · yık . anın ırayı ı ışı ıçıu 

kü 'v· ~ır ~urum lhdaa edebilir.Çün
cidd· 't- bukOaıeti Şimali Afrikayı 
ri t 

1
kd ~· ıurette müdafaa etmedi• 

- ırde Alaıanyanıo tamamile 

( •vamı ikincide ) 

Ankdenizde, Libgaga takviye kıtaları ıötürürke11 ı 
/ngilizler tarafında11 tahrip edilen /talgan gemileti 

Libyada tank mu-1 

harabesi bitti 
Büyük ------piyade -

muharebe--------·-leri oluyor 
/ngilizler Mısırdan 
biterJige takrJige kuv· j • • • 

1 rJetleri serJk ediyorlar 

1 

1 Bulgar Başoekılı Fılof 
Ankara radyo l'aı.eteıi -

Libyadaki harekat birinci balta•ını Komunistliğe karşı 
bitirıp ikinci haftasın~ gi~mişt~r. koyma paktı tazelendi 
Bn barekit bili hadııelerın on • 

planını işral ediyor. ın,ilizlerin Be rl ınde 
bir takım zorluklaT karşısında kal 
dıkları anhşılmaktadır. logiliz kay 

rı imanların çok iyi döv- · 
tüklerinJen bahsediyor. 

Bir 1 n ~ i 1 i z tebJiJinde 
harekit1n ikinci aafhaya girdij'i 
bildirilmektedir. Buoa aeb•p her 
ıki tarafın da tank lr.ayıplarıoı.n 
ağırlığıdır. Şimdi her iki taraf pı
yade kuvvetlerini kullanmaktadır •• 

Almanlar ve ltalyanlar, kendı 
kuvvetlerinin de karşı taarru~a 
ıeçtiğ'ini bildiriyorlar. Mıamalıb 
logıhder neticede zaferi kazana· 
caklarından emin ırörünmektedir· 
\er. 

Büyük piyade birlikleri arasın· 
da başlayan muharebelerin sıklet 
merkezi Tobroiun cenubunda Si· 
di-Rezak bölgesidir. Tobruktan 
muvaflakiyetli çıkış harekitı yapan 
Polonya kıtalarının laıriliz kuvvet· 
!erile birleşmek üzere oldukları 
bildiriliyor. Direr taraftan, Kaput. 
zo üzerinden hareket ederek Gam· 
but'u işral e,len yenizelan~a k':'v· 
vetlerinınde Sidi-Re~ak bolreıın.e 
yetişmek üzere oldugu haber verı· 
liyor. logilizler Mısırd~n barekit 
ıabaıına biteviye takvıyo lı.uvvct· 
leri retirmektedirle~.. . • 

Sirenaik eyaletının f"nal doru 
ucunda Sollumla Tobruk sabası 
arasıoda büyük meydan muharebe 
si ceryan ederken lngilizler cephe 
nio başka taraflarında yeni bir ha· 
rekette bulunmuşlardır. Libyanın 
cenubundan hareket eden Britan. 
ya kuvvetleri Mısır hududundan 

350 kilometre ~esaf.ede Cealo 
mevkiini zaptetmışler.dır. Bu mev· 
kiin zaptile m hver ıkmal yolları 
tehlikeye düşmüş bulunmaktadır. 

EDiRHE 
Kurtuluşunu~ 19 
uncu yıldönümü· 
---- - -
nü kutladı 

Edi;ne 25 ( a.a. ) - Edirne, 
kurtuluşunun 19 uncu yıl dönümü· 
oü bugün parlak bir t ö r en 1 e 
ve i ç t e n tezahüratla kutla • 
mıştır. Bu törende A n k a r a • 
dan relmiş olan bir be~et de 
bulunmuştur. Bütün gençlılr. ve 
balkın da hep birlikte söyledik· 

1 . 1 t"ılı:lil marşından sonra, ya-
erı s .. 1• 1 aüoün önemını be ırten 
şanı an • 
söylevler verilmiştir. . .• 

Müteakiben ırençlık teşkılatı· 
na bayrak verilmiş, aıkeri kıtalar, 
mektepliler ve ırençlik . teı~ila~ı 
mensuplarının iştirilr. ettıklerı hır 
geçit resmi yapılmıştır _ 

Bulgaristan, Ro
rnanır• va Flnlan
dlya da pakta gl
rlyorlar 

Ankara radyo ırazelesi - Ko
munistliğ-e karşı koyma paktının 

tazelenmesi münaaebetile •Berlin de 
büyük törenler yapılmıştır. MalOm 
olduğu üzere 1939 da Almanya 
ile Japonya komuniıtlire karşı bir 
pakt imzalamışlar, bilahare ltalyo, 
Macaristan, ispanya ve Mançuko 
bu anlaşmaya ırirmişlerdi, Arustoı 
1939 tarihinde Almanya Rusya ile 
dostluk paktını imzalayınca, ko· 
muniıtliğe karşı koyma paktı yı· 

kılır ıribi oldu. 
Şimdi tekrar, komuniıtliğ"e 

karşı koyma cephesi caolandırıl· 
maktadır. Pakta yeniden şıı bükO 
metlerin gireceği bilairilm•ktedir: 

Slovakya, Hırvatistan, Nankio, 
Danimarka, Finlindiya, Romanya 
ve Bulraristac. 

Slovakya ve Hırvatiotaa Al· 
manya tarafından kurulmuş bükO· 
metlerdir. Danimarka Alman işp· 
!inde bulunuyor. Finlandiya ve 
Romanya Almanyanın müttefikid~r. 
Bulgaristan ise Almanya ile işbır-
liği yapmıstır. . 

Buıırar ıözcüıü demiştir kı: 
"Antikomintern paktı tedafüi 

olmaktan çıkıp tecavüzü bir pakt 
haline inkılip edeçektir. Bulırariı 
tan, yeni bir Avrupa kurulmaıı ~e 
bolşeviklire karşı mücadele yolun· 
da yürüyecektir • ., 

Bulgar sözcüsünün bu ıöı
lerindeo, Bulıraristanın harbe ırirme· 
ğe karar verip vermediri netice 
ıini çıkarmak mümkün derildir. 

Berlin 25 ( a. a.) - Buırün 
12,30 de yeni Başvekileı blnuı· 
om büyük elçiler odas nda dünya 
siyasıti için pek büyük ebemmiye· 
te haiz olan bir tören yapılmıştır. 
Törenin başında Alman hariciye 
nazırı Fon Ribentrop, k.omuniıtli· 
ğe karşı koyma paktını imza eden 
devletlerle bu pakta girmelerı için 
yapılan daveti kabul eden bükQ. 
met mümessillerini Führer ve Al· 
man hükumeti namına selamlamış· 
tır. Komuoistliğe karşı koyma 
paktının yeniden 5 sene için uza. 
tılması protokolun evvelki paktı 
imza etmiş olanlar tarafından imza 
edilmesi üzerine Bulraristan, Da· 
nimarka, Finlindiya, Hırvatiıtan, 

Slovakya ve Romanra mümeasil· 
leri de dünyanın duşmanı olan 
bolşeviklire karşı bir ıavaş paktı 
olan bıı pakta memleketlerinin de 
ırirdiklerinini resmen bildirmişlerdir. 

dan çıktı; gara/ananlar var 
lıkenderon • Adana yolca katarı, dün ıabab 

bQyük bir kaza geçirmiş, hadise bir kaç yolcunun 
balılce yaralanmasiyle savuşturulmuştur. 

nan develer, lokomotifi ve lurgonn yoldan çıkarmış, 
ani duruş neticesinde yolculardan bazıları muhte• 
lif yerlerinden balifce yaralanmıştır. 

Dün sabah saat altıda lıkenderondan hareket 
eden 1508 numaralı yolcu katarının makinisti, Pa
yaıla Dörtyol ara11nda birdenbire rayların üzerine 
üç devenin çıktığını ırörmüştür. Bütün gayretlere 
rarmen treni durdurmak kabil olamamış, Lokomotifi 
bütün hızılya develerin üzerine bindirmiştir. Parçala 

Kaza hemen en yakın lıtaayona ve 6 ıncı işlet· 
meye bildirilmiş, bidiıe yerine İmdad treni tahrik 
edılmiştir. 

Müddeiumumilik kazaya el koymuş, işletme 

müfettişleri tahkikata başlamıştır. lskenderun · A· 
dana tren müoalcalitı durmuştur. Hattın bu ıabah 
açılacarı umulmaktadır. 

IPLiK VESIKALARI DEGISTiRiLECEK 
iktisat Vekaleti ing i 1 iz 

ihraç 
hareketi! 

iplik fiyatlarını yeniden tesbite 
karar verdi 

Berlin 25 ( a.a.)- 23· 
Ankara 25 (Hnıusi muhabirimizden)- lktisad Vekileti ıon iplik 24 son teşrin ıecesinde 

kararnamesini müteakip bazı yeni tedbirler almakta ve bu münasebet· / 
le iplik fiatlarını yeniden tesbite karar vermiş bulunmaktadır. Vekalet nailizler bir kaç gemi 
aynı zamanda ali.kalı makamlan bir tamim yapmış, bu hususta bazı tav· ile Fransız Manş kısmın 
eiyelerde bulunmuştnr. Bu tamime ıröre, vilayetler tarafından verilmek da bir ihraç hareketi gap 
te olan ipliklere ait veaikalar yeniden deiiıtirilecek, Loti ihtiyacı olan· mak teşebbüsünde bulan 
lara ayrı, dokodutunu satanlara da ayrı renkte veıikalar verilecektir. muşlarsada Alman sahil 
Bundan böyle zati ibtiyaç ıabipleri Hnenin muayyen zamanında bir batargaları tarafından 
uya iki defa olmak üzere mahdut miktarda iplik alacaklar, booa mu- ağır gagıplar verdirilerek 
kabil dokuduğunu satan kimselere daha fazla ipli vermek "mkinı ha- tard edilmişlerdir. 
an o acaltt.ı. - ı - Londra 25 (a.a., - Ream 

Diier tar•ftao bazı kim•elerio t•z.l'.lıh ••bibi olmadıkları halde 

tezgih aab;bi e-orOnerek iplik almakta oldukları ve bunların aldıkları 

iplikleri yüksek fiyatla başkalarına sattıkları teshil edilmiş ve bunların 

önünün ahnma11 için haklarında şiddetli takibatta bulunulması mak. 
sadile viliyetlere tebligat yapılmıştır. 

bildirildii'ine ıröre, küçü~ bir 
Britanya devriye müfrezesi •pa· 
zartesi receai F ranaız sahillerin 
de Normandiyaya çıkmış ve ka 
yıpsız dönmüştür. 

~::-~~~~~~--------~~·~--~~--~~~~~...:....~-

Rostof' ta mişlerdir. Pravda ırazetesioin bu 24 Sooteşrinde muharebeler 
ıahab yazdırın• ıröre, Sovyetlerin 

R U durumu Volokolanık ile Mojaiık S bölıreıinin orta kesiminde nisheten 

bütün cephe boyunca devam et• 
miştir. Muharebeler bilbaaaa Klin1 

Tola, Kolinin, Mojaisk ve Roıtof 
bölırelerinde şiddetli olmuştur. i 1er1 eyi ş i iyile~!!~~va 25 ( a. a.) - Bu ı:o-

bahki Sovyet tebliri: 

Moskovada va-
( Direr telgraflar 3 üncü 1&· 

bilemizdedir.) 

ziyet çok ciddi 
1

1 
yar1sı z1rhlı 40 Al· 
man tUmenl tehre 
gittikçe yaklatııror 

Londra, 25 (a.a.) - Moıkova 
radyosu, bu ıehrin şimalindeki Rus 
kıtalarının üç kasabayı bırakarak 
yeni müdafaa mevzilerine çekildik· 
lerini bildirmiştir. Kalinin civarın· 
da kanlı mubarelıeler ceryan et· 
mektedir. Fakat Almanların bir 
gedik açmak için yaptır• bütün 
teşebbüaler boşa gitmiştir. Voloko· 
!anık ta Alınanlar Moıkova ile bu 
şehir araaındaki yol boyunca bazı 
terikltiler kaydet\lliıler ve bir kaç 
köyü ele ıreçirmitlerse de Sovyet· 
ler mevzilerini muhafaza etmişler 
ve başka noktalarda karşı hilcum· 
lar yapmışlardır. 

Mojaiskte Ruslar evvelce ha· 
zırlanmış bulanan mevzilere inti· 
zamla çekilmiılerdir. Buradaki oto· 
mobil yolu boyunca yapılan Al. 
man hücumları püskürtülwüıtür. 

Naroloniık de Sovyet piyadeıi 
kuvvetli bir Alman piyade müfre· 
zeıini bozıruna urratmıştır. Alman
l•r Ölü ve yaralı olarak 600 kiti 
kaybetmiştir. Sovyetler Nara ır· 
mağı Ü.zerindeki mevzilerini aıuha· 
laza ediyorlar. Maloyaroslavest 
durumunda değişiklik yoktur. Tu. 
la'd• üıtün Alman kuvvetleri şeh
rin Joğ-u cenubunda ve doğ-usunda 
biraz ilerlemişlerdiT. Büyük tank 
kuvvetleri araııoda çetin muhare · 
beler ceryan .rtmektedir. Bir nok· 
tada Ruı kıtaları Almanları 6 ki· 
lometre geri atmışlardır. 

Moıkova, 25 (a.a.) T u ajan· 
ııoın reamen bildirdirine ıröre, 

Sovyet kıtaları Roıtol'un batııında 
ki bölrede 100 kilometre ilerile-

• __ ,.,q Da b ır 

IFIKRA 1 

Araba meselesi 
YAZAN: BiZ 

-

Geçen rün bir meslek adamile ırörüşüyorduk. Söz aırası ıreldi. 
Bah1imiz belediyeciliğe temas etti. Arkadaş dedi ki : 

_ _« Ah şu belediye reiıi, iyi bu bir adam amma bizi şu araba gil· 
rultuıünden bir türlü kurtaramadı. Uyku uyumak imkanı yok! her ıahab 
••at dörtte bir araba ıöltünü başlıyor, haydi uyuya bilirsen uyu! bari 
:un~arı başka bir ıokalttan ıreçirıel bari şu arabaların tekerleklerine 
astık takdır11!._ 

Sakın işinize ırelit bulmayınız.Sakın çiftciler ıizde tenkit etmere kalkış 
mayınız. Çünkü hem haklıdır, hem bak11zdır. Maamalib araba mücade· 
lesinin n_e ıribi safhalar geçirmiş olduğuna dair bilgisi yoktıır. Bn arka· 
daş henuz yeni miaalirlerdendir. 

Ben onu ırayet Hrin ve ı<>ğ"uk kanlılıkla dinledim. ıözlerini bitir· 
dikten ıonral 

_ « .P~ki hey elendi ıi•in otorduruııoz o caddenin haricinde bir yol 
roıterınızde belediyeye tavıiye ed~liml ,. dedim. c E.lendim falan yer· 
den ıritıinl ,. dedi. Acaba o cadde üzerinde oturanlar itiraz etmi· 
yeceltler mi? Dedim. O halde liıtik kullansınlar dedi. Listik buluama· 
dığına, zaten olsa da bana maddeten imkin olmadıiıoa ıröre ne yap· 
malı dedim. 

E.y eleadim fabrikada şehrin içinde olurmo imiş dedi. Doğrusunuz do 
delerimiz imar ve ıehircilik işlerinden anlamadıkları için hu kabahati işle· 
mitler dedim. Fakat burllnde bir fabrikayı şehirden dııarı çıkarmanın 
ne fabrikatör ve ne de belediye taralındaıı mümkün olmıyacaiına işa· 
ret ettim. Şu halde ne yapacağız dedi. Ben de yapacağımız şey gayet 
basittir; memleketimize servet ıretiren, milli reliriıı kaynağı olan ilk 
maddelerimizin taşınmasına vasıtalık eden bu arabaların gürültüsüne 
katlanacağız, onların ırıcırtıaına tatlı bir ninni ıribi kulaklarımızı alıştır
mağ-a çalışacağız. 

Ti. ki bunların yerine kamyonlar kaim oluncaya. yeni fabrikalarımı• 
zı şehir dışında kuracak, yeni şehir Fii.olırımızı tatbik edebilecek iyi 
.zamanlara kadar. 

Bu iki tekerlekli arabaları işletmemiz Iizımdır. Düşünelim ki baJk• 
memleketlerde inıanlar top, bomba seıleriodeo ırünlerce, haftalarca, ay· 
larca uyuyamıyorlar, ıinir buhranları geçiriyorlar. Halbuki bizim uyku· 
muzu kaçıran aana, bana, ona ve nihayet hepimize refah ıretiren tatlı 
bir ırürültüden ibarettir dedim. k 

Arkadaş ıözlerimi dikkatle dinliyordu. Veda için ellerini uzalı~ :? 
c baklmnız; bu kadarcık ırürültüye kendimizi alııtırıak ne çıkar• e ı. 

- - -'° •ıımııa imanım tamdır. Ha,.ph>a 
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Du1uşlar 

Düşünüşler Hatıraların kuvveti 
Kahraman erle· 
rlmlz için 
teberrular 

. DAHİLİ ·· .H:~:.BERLER 
Ne geni Türkiye lasta Osmanlı imparatorluiudıır, 
ne geni Türk ordıısıı, hatti bügük harpte en 
bügük yararlıkları gösteren orJudıu. Bııgün eski 
köle/erimizi deiil, geni çıkacak düımanlarımııı da 
•slam:a karp.lagacalc, mertce döoiqecelc, gurdanıı 
•e ıere/ini, tarihinin en 1tınlı saf lıalarınd• oldıılıı 
wfW, korııgacııldır. 

Erluımiz için Kızılaya yar· 
dımlar devam ediyor. Yardım ye
kOoa mütemadiyen kabarmakta
dır. Teberraat liste:ıi şudıır: 

LiRA 

32107 Düokii yekOn 
222 50 locirlik köyü halkı oa• 

200 
IOIDa 
Ali Sofa Ye Mustafa 
Oolü 

Kadın çoraplarında
ki J igat yükselişi 
- lktl•at Yektdetl, fiyat artıtını 
- önlemek Uzere tedbirler alacak -Ankara 25 [Huıuıi muhabirimizden] - Son zamanlarda kadın 

• Nazilliden bildlrildiibıe ırö
re, Sümerbaokın Nazilli ba5ma 
dokuma fabrikasında yanrın çık· 
mış ve ateş birden bire genqlo· 
yerek fabrikanın biltQn blularmı 

tehdide hqlamlftır. Gerek fabrika 

ve ırerek mahalli belediye itfaiye 
tekilitı faaliyete reçmiflerae de 

yanırıoıo ııöndürlllemeyoceii anla
tılmıştır. 

Hılıza ne tuhaf bir akümlllltön 
r oplayor toplnyor;bütilıı bini 

n zibnt hadiıelori durmadın topla 
yor ; bir yıodam toplarken 
öte yandan sarf ediyor; fakat aarfet• 
tikleri, cüıtdaadaki para ırihi akup 
g itmiyor n yok olmıyor; bilikis 
sarf edilen hadiseler, yerlerinde 
daba kuvvetle kök salıyor 1 Tabi· 
atın olsan, insan zekiaıaıa olsıın, 
yarattıkları baoji akümülitörde 
bu ırarip toplama ve sarfettiklerini 

-
Durma, Yanan, durma: kibrini ertırl 
Türklüiün başına hakaret yajdırl 
Uyuyan bir kavma ba zillet azdır. 
Var, e:ıki kölesi, utandır onul 
BIJ'akma, uyusun, uyandır onul 

. . . . . . . . . . ...... . 
Zorla oou,yeni revife ırirsio, 
Gemi yapsın, allf verişe ıriflin. 
F abrikelar açeıo, her iıe ırirsin, 
Vur, eski kölesi, atandır onııl 
Bırakma, nynsan, ayandır onul 

6S Baklalı köyn balkı oa· 
mıoa 

65 SO Suluca köyü « « 
50 Nari Türkmen Kara 

50 

50 

50 
so 
30 

Göçe köyünden 
Mıı.lom Benli Çeceli 
köyünden 
Muhittin Peksaç ve 
şeriki Fnat 
Hakkı Akdeğirmen 
Hüseyin Ôzkan 
Mehmet Ada Kızıltab. 
ta köyünden 
Ômer Uysal 

çoraplarıoda gayri kabili izah fiyat terellüleri olmaktadır. Eski· 
den bir liraya satılan kadın çoraplarının şimdi 3 liraya kadar •atıldığı 
gürülmektedir. 

Halkın en zaruri bir ihtiyaç madde.ini teşkil eden bu madde üze 
rinde iktisat Vekiletioce bazı tedkiklere başlanmak üzere olduğn bildi· 
rilmektedir. Bu locelem~lerde kadın çoraplarınıo bazı kategorilere ayn· 
lacağı ve daima artan bu fiatların Önüne ıreçilmesi için yeni bir takım 
tedbirler alınacaıi'ı haber verilmektedir. 

daha kuvvetli olarak yerinde tut- • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
30 
30 Ômer Baş Eğ'mez ve 

şeriki 

Yenice vapuru karadeniz
de nasıl torPillendi 1 

Bn vaziyet karııııuda Aydın 

viliyeti itfaiye ırrupn da imdada 

çairılmlftır. Snratle yınrıo yerine 
ırelen Aydın itfaiyesi ile teşriki 

mesai eden fabrika ve belediye 

itfaiye teşkilatı ancak 5,S saat 
sonra yanrını aöodürobilmqlerdir, 

Fabrika bina lan ve makineler 
yangıodan kurtalmqtar. Pamuk 
depolarında mevcat biltliıı pamuk. 
lar yanmıştır. Hakiki .. rar vo ıı:İ· 

yanın 50 hin liradan fazla oldap 
tabmim edilmektedir. Y ancının s .. 
bebi benQz anlaıılmamı tır. 

ma kabiliyeti var? Sık•ştır ki ordu, donanma yapsın, 
30 
30 

A lber Bahar Hayatta okuyarak, işiterek Garpta ne terakki fÖrürae kapsın, 
lımail Gözüy"iil Top
raklı köyünden 
Abdullah Doğrul Ha. 
cıbasen kövOnden 

weya· gö rerek YAZAN------- Türklüğü tanısın, 
ÖİJ'endiıi'imiz her ı Tanrıya tapsın, 
yeni hadise, eski Kazım Nami Duru 1 Vu•, eıkl kölesi, 

25 l.taobnl (Huaoli ) - 18 ikin· 1 
citeşrin salı cünll ıaat ıs buçuk
ta Karadeoizde Bnlırar kara ıula· 

Torpili arörmemizle cemının 
kazanına iıabeti bir oldu. Şiddetli 
bir infilak vu'<ua geldi. Kazan ce· 
mi ile birlikte berhava oldu ve 
bir dakikada enkaz halinde sulara 
battı. 

bo.ııurlerioi oyan ...1 atandır onul 2S Ziya Ôn Kurtnlnı 
25 Davriş Demir Döven rı dahilinde meçhul bir denizaltı 

tarafından torpillenerek batırılan 
Yenice vapurunun ıüvariıi Maksud 
Şaşmazer ile ikinci kaptau Hayrul 
lab Denizci, Edirne yolile şehrimi· 

dırır. Bu da hafıza akllmülitörü Bırakma, uyusun, uyandır onul 25 Hamit Serbest 
20 Semiha Ramazaooıi'la • Toprak mahsulleri ofisi ta• 

rafından Mersinde do bir ajanlık 
kurulmuştur. 

oDo başka bir ha•1111dır. Ba • ya
nan hadiseler, yenilerini lzalı et· 
aıei• yarar. 

8noanla beraber zannetmeyiniz 
ki hafıza, yalnız toplıyau ve top
ladıklarını veren puil bir ilettir; 
hayır~ O, ayni zamanda yaratıcı- 1 
dır da.Ovakıt muhayyile adını alır; 
elbette isim deiiJmelde dimaii 
vetirenin ıekil ve mahiyeti deiif· 
mez. 

Şimdi beıı hafızamın içini kar
calıyarak bir hadiseyi üıt 

tabakaya çıkarmak, ortaya koy· 
mak, ona tahlil etmek istiyorum. 

Bu bidise, Balkan harbidir. Bu 
harbi doiuran ıartları borada araş· 
tırmık iıtemiyoram. Eski ranleri 
karıştırıp ta yakıcı közleri meydana 
çıkarmak ıimdi işime ırelmiyor. 
Balkan harbinin, nihayet Çatalca· 
ya dayanan devrini açma(a çalııa• 
caıi'ıaı. Bütüa Romeli &"ittikten 
aonra, muzaffer Bulırar ordusu ç.. 
talcaya dayandı. Çatalcaya kadar 
ırerileyen ordomaz orada kakıldı, 

kaldı. Ba yenilmiş ordu, bu dar 
bat üzerinde nasıl tutunabildi ? 

Bolırar ordusu, Çatalcaya doi· 
ra Uerlerken, lstanbulua diiftüiü 
an fÖZümün Önilnden ıritaıiyor. 

Nüfusu bir milyona yaklaşan koca 
ıebir, baştan bqa ıreniı ve bllyük 
bir yaı evine dönmüştü. Kalplerde 
ilmidin yerini korku kaplamıştı. 

Küçük, fakat tipik bir vaka söy
leyeyim: 

Bu kara ırilnlerden birinde, 
tam Babıili caddesiyle Nnruımani. 
yo caddesinin birbirini kestiği yer. 
de, Talat beyle karşılaıtım. Oıtün. 
de bir nefer elbiseıi, onun üstün· 
de de aba ve kaba bir pelerin 
vardı, Yüzü sararmış, ırözleri kı· 
zarmııtı. O bal ile onu görüp le 
acımamak va acınmamak kabil de· 
ıi'ildi. Cepheden ıreldiii belli idi. 
" Ne var ?,, diye ıordam. Kızar· 
mıı ırözlerioden yaşlu akarak: 

• · M•bvoldakl;, cevabını verdi. 

. . . . . . ......... . . .... 
Zannetme yaptıtın hop &"itmiyor, 
Terakkimiz ko.7a kof& &"itmiyor, 
Emin ol, emeıi'in boşa ıritmiyor, 
Vur, eıki kölemiz, utandır bizi 1 
Bırakma, dalalım, uyandır bizi 1 

B a atanma ·re uyanma, o 
vakit olmadı; aDcak İJtik. 

ili harbinde ırerçelı.lenebildi. Fakat 
sorarım: Türk orduıa, ba kadar 
ıaametli bir badireye, bin bir ezici 
darbeler altında oa11I karıı koydıı? 
Çünkü o, bo 11irio ifadesini vicda 
nıoıo içinde halda. 

No yeni Türkiye, hasta Osman· 
lı imparatorlııj-udar, ne yeni Türk 
orduıu, batta büyük barpde ea 
bütilk yararlıkları rösteren ordu· 
dar. Boırün eıki kölelerimizi deiil 
yeni çıkacak düımanlarımızı da 
aalanca karşılayacak, mertce döıi'ü 
şecek, yardana ve ıerefini, tari· 
binin en polı ıafhalarıoda oldniu 
ribi koruyacaktır. işte akümOlltö· 
rQmclen bu clerai alıyorum ve yar•

DI sonsuz imanla dola bir kalp ve 
r öz ile bakıyorum. 

Vişi için de 
endifeli günler 
(B•tteretı birincide) 

itimadını kaybeder ve Alman tazyi· 
kinin artmasına ve hatta bütün F. 
•••sanın yeniden ifıral edilmesine 
yol açabilir. 

Bu itibarla Libyada inkişaf .,. 
decek, muvaffak olacak bir loıriliz 
taarruzu Vişi bükOmeti içinde kor
kala ve endişeli ırünler yaşatacak 
bir taarruza benzemektedir. Yalı· 
nız muharebenin henüz baılanfl· 
cında bnlannyoraz. Harbin alacaıi'ı 
şekil ve manzara hakkında tabii 
şimd iden bir şey •Öylenemez Fa· 
kat şimali Afrikada kuvvetli ırörü· 
nen lnıriliz pozisyona bizi bu gibi 
tahminlere ıevk etmektende ıreri 
bırakmamaktadır. 

20 Kilzım Akçal 
20 Ahmet Bazlik ve lsmail 
20 Y nıuf izzet .Aykıu 
20 Devriş Dilmaç 
Çakalkuyuıo namına onyedi 

buçuk, Halil Yılmaz, Abdalıalur, 
1eocan, Hacı Hasan köyünden 
Dede Akçay, Feyziyeden Bekir 
Kara, Çakıırlı KöyOndea Hakkı 
loca onbeşer, Ahmet Bolca, Do· 
laplı köyünde Ahmet Ekiz, 
lıabacılı köyünden M e b m et 
ırözü, Çokurkamıı köyünden Ha· 
mit Kırmızı, bisikletci Muıtafa, 

Mehmet Erol, Kızıltabta köyün. 
den Musa Yaşar, Şambayatıan 

Dormoı Ekerbiçer, Sirkeliden lı. 
mail köylü, Kızıltahtadan Ahmet 
bozdoiao, Hacı Ha11ndan Şahin 
Taş, Şevket aldatmaz. Kilise kö· 
yünden Baki Bilici, Herekliden 
Ali Eker, Yemişliden Süleyman 
Dojan Onar, Süleyman Can 
ojilu, Mebmet Uçar • lbrahim 
Tekcan, Abdallab, Mehmet Kurt, 
Durmuıali Yeşil, Bekir ince beıer 
lira teberru etmişlerdir. 

Y ekOn 33527 lira elli karuı· 
tur. 

her-Sünnetciler 
berlik yapamı

yacak 
Ankara 25 {Hususi muhabiri· 

mizdeo)- Sıhhat vekaleti, berber· 
lik yapan sllnnetciler hakkında teş 
kilitına timim yaparak, bazı kaza 
tarda bir tıkım sünnetcilerio ber 
her dilkkinı açtıklarına ve cemo· 
kinlarına «fenni süonetci ve bor· 
bar• levhasını koydaklarına iıarel 
ederek, ıOnoetcilik ıribi bir sana· 
tın berberlik ile aynı ayarda tutu· 
larak dükkAn camlarında reklam 
edilmesinin caiz olamayacağını bil 
dirmq, ruhsatlı sünnetcilerin bo 
ilci ıaoattan birini seçmeıinin za
ruri bolandııpoıı kaydetmiıtir. 

ze ırelmişlerdir. 

Birinci kaptan Mıksud Şaşma 
zer trenden inioce doğru Arnavut 
köyüne ıritmi,, borada ailesine mü 
ilki olmo~tur. Maksud Şaşmazer, 
dün, bir arkadaşımıza başından 

ıraçen heyecanlı vakayı şöyle an 
!atmıştır: 

- Ayıo 18 inde Burırardan 
hareket ettik gemi boştu . Sabili 
takiben ilerliyorduk. Saat 15,30 ıı 

ralarında, tam Va1ilikos'un yarım 
mil açığında v e y a r ı m m i 1 
gerisinde iken, birden bire 20 
metre ileride bir torpilin süratle 
bize dojru ıreldiğini ırördüm. Ken 
diıini 20 metre ıribi az bir mesafe 
de ırördüğümüz için kaçmamıza 

imkln yoktu. Zira, torpil 40 mil 
süratle ilerliyordu. 

Kız En•tltUeil öQret· 
menlerl eresında nakil 

ve tayinler 
lımet lnönü Kız Enstitüsü ev 

idareoi - Yemek pişirme stajiyeri 
Bayan Fatma Gönen Elizıj' Kız 

Eostitilıü ev idare1i ıta jyerliiine, 
Reıim ıtajiyeri Naime Pışkin Borsa 
Necati bey Kız Enstitüsü resim 
ıta jiyerliiine, biçki • dikiş ıtajiyeri 

Lebibe Seğmen Ankara lımet Paşa 
Kız En.titüıü biçki . diki, ıtajiyer· 
liiioe, çamaşır slajiyer iZeliba Gö· 
çener Diyarbakır kız sanat okulu 
çamaşır ıtajiyerlijiioe, ev idaresi -
yemek pişirme sta jyeri Nazmiye Ya
bacı Elizıi Kız Enstitüsü ev ida. 
reıi - yemek pişirme ıtajiyerliii· 

ne, Moda stajiyeri Nimet Türk 
Genci Ankara ismet Paşa Kız Ens
titüsü Moda ıta j· yerlijine, nakış 
stajiyeri Fatma Arın Antalya kız 
sanat okulu nakış ıta jiyerlijine la· 
yin edilmişlerdir. 

Bizden başka kimsenin kurtu
lam .. mış olması, mürettebatın ısın· 
mak için kazan başında bulunma· 
larındandır. 

Torpıl kazana isabet ettiği 
için arkadaşlarımız boğularak de· 
ğil, yanarak ölmüş olacaklardır. 

Biz kaptan köprüsünde idik. 
lofilik bizi lS metre kadar hava• 
ya ve bir o kadar da uzağa fır. 

tattı . Deniz fırtınalı, su buz ıribi 
ıoğoktu. Geminin enkazından bir 
tahta parça.,nı, Hayrullabda bir 
tahlisiye simitini elimize geçirdik. 
Fakat gittikçe yorulmağa başla· 

mıştım. Derken kendimden geçmİ· 
şim. Sahile çıkarıldığım vakit bay• 
ırıo bir haldeydim. Sonradan öi· 
rendijimize ıröre, Bulrarlar Vasi· 
likoltan inlılikı işitmişler, Bulgar 
bahriyelileri ile balıkçıları imdadı· 
mıza yetişerek bizi kurtarmışlar.> 

mniyet müdürü 
değişti 

Ankara, 2S ( Hususi mııbabi· 
rimizden) - Adana Emniyet mü· 
dürlüıi'üne Kastamonu emniyet mü· 
dürü Muhsin Gökkaya, Sey~an 

müdürü lsmail Hakkı Tarı Kaata
monuya tayin edildiler 

Mlllf korunma kanunun 
da yapılacak tadilit 

Ankara 25 (Hususi muhabiri
mizden)- Mılıi ko•numa kanunıın· 
daki tadilatı tetkik eden, Kütahya 
mebusu Recep Pekeria reislığindeki 
komisyon bu gün de faaliyete de 
vam etmektedir. 

C. H. P. Merkez kaza 
kongresi 

Cumhuriyet halk partisi mer· 
koı. kaza kongreıi yarın ıaat 15 
de y•pılacaklır. 

• Van mebusa B. Ibrablm 
Arvatıa ibtikirla mücadele için 
Millet Meclisine bir kanon teklifin 
de bulondniu ve teklifin incelen• 

mek Qzere ilr ili eııciimenler• veril· 
diii yazılmıştı. 

Alınan tamamlayıcı malilmata 
röre B. lbrabim Arvq teklifinde 

ibtikirı kökünden kırmak üzuo lı 
taabol, lzmir, Adana n Samsaa 

g ibi büyük şehirlerde men'i ihtikar 
mahkemeleri karolmasını ve mah

kemelerin mebuslar aruındao Hçl 

lecek birer reis ile ikişer azadan 
mürekkep olma11nı teklif etmekte· 
dir. 

Teklifin ilçüncn madde•ine cö· 
re bu mahkemelerin verecekleri 

bütün hükümler, idam cezuı da 
dahil olmak here kati olacak ve 

temyiz edilemiyecektir. 

Diıi'er maddelerde ihtikar ya· 
panıo cürmil iılediji yerd idam 

edilmesi, m•iaza11nın iiç .. a• mlld· 
detle kapatılması, teklifin kabaln. 
nü müteakip adli mahkemelerdeki 

bütün ibtiklr davalan ve evrakı· 

nın men'i ibtikir mabkemeleriao 
devri iıtenmektodir. 

T "klilin yedinci maddesinde 
toptancı ve perakendecilerdea mal 

saklayanların, narhtan yüksek H• 

tanlarıa da idamı taleb edilmek· 
tedir. 

• Yüzde 7 relirli Sivu -
Erzurum istikrazı ikinci tertip tab· 
villerinin 1 numaralı kuponları öoQ· 

müzdeki ayın beşinde müruru za· 

mana nirayacaıi'ındao, o rllniin ak· 
ıamından sonra kupon bedelleri 
tediye edilmiyecektir. 

Bu sözde, o an için. ne büyük bir 
yeiı vardı. Ba yeis, bir anlıktı, 
fakat yeis ldı, futur idi. 

İ•tanbul ba halde iken, Çatal 
cada kakılıp kalan ordu oe 

vaziyette idi? Düımao karıısında 
mukavemet etıo•ie çalııan ba pe 
riıao ordu, açdıl öyle ki erzak do 
lu vaıronlar önünde nöbetçiler bek· 
lediıi'i baldo içinde ne oldujun
dan kimsenin haberi yoktu! 

==================================================================• 
~!Polis Romanı: 2 1 DÖRTLER KULÜBÜ J 
Y. _ Çeviren: Mecdi Enön 

- Peki, ne zaman hareket ediyor· mameo menli bir oetıce verebilırmış. Her bekesine verilen iıım olduru zannedıli yor. - Fakat bn odadan başlı.a oraya çe· 

Ordaya bir yandan kolerada 
kırıp döküyordu; bor ırtıo yüzler· 
ce belki binlerce aıker, koleradan 
ölüyordıı. Kamanda heyeti ne ya· 
pacatını f&tırmıı bir halde idi. 
Buna b011zer daha bir çok zlyif 
allmetlori vardı. 

Böylo iken Türk ordnsa, ralip 
düıınaaını Çatalca öoünde tatta; 
ona oradan bir adım ilerletmedi. 
lıtanbuldaki bilklmet darbesi Tilrk 
ordasuoao baııoa ırenç kuınandan 
ları retirince bu Ölil ordu birden 
bire canlandı ve U..ı11odakl dilı· 
•anı ti kendi 11•ırlu1 içine kadar 
kovaladı. 

Buna, tarihiıııi.zi ı•alındıran 
Türk macizelerindeo biri diye bak 
mık elbette yersiz olmaz. 

Bn hatırayı barada uyandırmak 
tan maksadım ne dir? Yine 

hatırlarım t 

Z•ya G&kalp, o sıralarda, bir 
tiir yumııtı; ondan ıa parçaları 

burada tekrarlamaktan kendimi j 
alamıdııaı 

ıonoz ?.. kili Paaro'ya bir batı bareket tayin etmek Fakat~. Söıünü kestiiini görünce ıordnm: kilecek kapı olmadııi'ına ıröre nuılfirmif 
Pnaro saatine baktı : bir çılırınlıktır. Fakat bana teklif edılen - Fakat hen bunu daha vahim bir o labilir ? 
- Bir ıaate kadar. para o kadar mühim bir yeklln lntuyor fey addedıyorum. - Hafızanız çok kavvetliymlı Haı· 
- Halbuki ben ıizin böyle ozon bir ki hayıtıaıda ilk defa olarak paranın Iİ· Yalnız bnooo bir zandan ibaret oldu tiors 1 Haydi balr.alım timdi da ıaabak .. 

deniz yolculuiıına katlanmanm hiç hatır birine kapıldım.. iııno da ili •• etmem lizım ..• Şimdi mu· mo yllrütelim 1 
ve hayalime ıretirmezdim. Nuıl oldu da Büyük bir meblii, halı.iki bir ıervet haklı.ak bavullarımı hazırlamam lizım . Va· - Pencereler var 1 demek bir bır• 
bu karan verdiniz ?. teklif ettiler. Sonra dil•• bir nokta daha kit ıreçiyor. 11z ? Fakat boraya kadar nasıl tırmaa· 

Poaro ıröılerini kapadı t vardı: Sizi ırörmek qtiyaki... Bo bir buçıık - Canım vuıreçiniz bo ıeyahaıten, mış acaba ? insanın bıvııalası almıyor. 
- Aman bundu bahıetmeyin do.. ıenelik uman içinde kendimi çok y11loıı dedim. Bıletinizi iade eder veyahut bera Yatakoduıoın kapalı daran kapıaını 

tam 1 Deniz tatma11oın imanı öldOrmiy•• hi11ettlm. Ban• teklifi yaptıkları ıaman bor ırideceıi'ımiz baıka bir vapur için kay" açıp içeri bakmaia hazırlaoırkoıı öte ta• 
cıiini doktoram tamia etti .• Sonra bu dllıllodüm t " Neden olmasın ? Burada dettirirainiz. raftan kapının tokmaiıoı çevirmek lat•y• 
aeyab•t yalnız bir defaya mabıoı nlaeak.. idi zabıta meseleleri hılletmekteu bıktım P uaro t bir el balıındııiuna hi11ettim. Ve darala· 
Yani bir daha baraya döomiyeceiim 1 011ndım. Oldukça bllyilk bir ıöbret kı - Fakat anlamıyor musonoz, H .. tin· dım. Sonra yavaş yawq kapı açıldı. Ve 

Bani bir kanapcıye otortıa : zaomış bulunuyordum. Şimdi de neden ır• ? Söz verdim dıyorom size : Puafo'. eşikte bir adam belirdi. Baıtao qaiı toı 
- Şimdi ıize her şeyi anlatayım. biiyllk bir mebli i sahibi olmayayım Ora· noo aözü bu ..• Beni bu ıeyabaıten ancak ve çamur içindeydi. Zayıf, hltkiıı bir hali 

Donyaoıa on zeııria. RokleUerden de zen· ya ırider arkadqımın yanında yerleşirim" bir hayat memat meselesi alıkoyabilir, vardı._ Bir kaç saniye bize baktıktan ıoora, 
ırin •damı kimdir, biliyor muıanuı? Ahe dedim. dedi • oldugu yerden iki tarafa ııallaodı va yere 
Rylaod.. Poaro'nıın bu samimi ııözleri beni bil Ben de müteeHİr bir tavırla : yıkıldı. Puaro derhal yanına koıta ı 

- Saban kralı mı ?.. ylk bir heyecana düşürmü,til. " Küçük - Tabii böyle bir bidise de çok - Çahok •. Konyak 1 diye batırdı. 
- Evet. K&tlplarin biri beni ziyarete Belçikalı " sözüne devamla : ender vak na celir • dedim. Yalnız en ıoo Bir bardarın içine döktnillm kooya. 

veldı". Oranın "Ok z-,,.;n aanayı· -il••••· K b ed Ş d" d b" dakikada beklenilmeyen bir misafir çıkar ır"ı Puaro bayılan adama ı"ç"ır k • t - -'L o T ·-·· - - a nl ettim, d i. İm ı e ır me ıa '"" 
ıelerindeo birinde biçimiz bir fOJ olmq saate kadar yola çıkıyorum. Tekrar edi· ırelirse işler d•ıi'itir, değil mi ? Sonra kendisini kaldırıp yatatına yatırdı. 
benim r idip yerinde bir araştırma yapma- yorum. Ejer teklif edilen meblağ çok Daba heoilz bu eski darbımeseli söy. Birkaç dakika aonra adam ırözlerloi açb 
mı istiyorlar. Evveli reddettim. Vakarı muazzam olma11ydı bu kadar tamah et. lemi; ve arkaaından ulak bir kabkaba ko· ve etrafa hi11iz nazarlarla baktı. Paaroı 
olduju ıribi anlattıkları takdirde kendile· meıdim. Çünkil ıon zamanlarda ent ereaaa parmııtım ki bitişik odada bir ırürültü - Ne istediniz ? diye sorda. 
rina tecrllbelerime istinaden bir fikir Ye• bir mevzu llzerinde tedkiklere haılamıı· dayaralı. ikimiz de birden yerimizden ııç· M•çhııl adam hafifçe dudaklanııı kı· 
rehileceiiml ve bir muhakeme ynrntabi- tım. Hiç orada " Dörtler "den babsedil- radık ben merak içinde • pırdaıtı ve ırarip H mihaoiki bir edi iloı 
leceıi'imi ıöylediaı. Fakat bonaa imkiı111z dilini ifittiniz mi ? - Bu da ne ? diye aordnm. - Siz Farravay caddeal 14 naaıara-
oldupnu ancak vakayı yerinde izah etmek - " Dörderden " mi ? Bunlar da - Vallahi 1 Sizin ın beklenilmeyen da Miıter Herkill Pnaro mıaııwı ? 
mllmknn olabllecetlnl ııöyledilar. Çllnktl kim oluyor. mlıafirin yatak odama ırirmit oldııiuoı - Evat, evet benim 1 
lıııradaıa Jlltlltlllecık 1ı1r mııbake110 t.. - Banaa b9J111lmllıl bir elnayıt ıe· lnanıcatım reliyor. - 0...... ..,. -
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DORT TURLU SEYAHAT 
b, k " bana pek oevdi· y AZAN Stajiyer doktorlardan renç ır arıım, - . -

iim rıyabi doat mektuplarından birini ırondermıu soz 
YA• NO arasında diyor kiı . 

- Sizi iltiDci mevki bir römorktan inerken ırördüm. Ben ."~ışık bır 
mali vaziyette olduğum için, ekseriya birinciler• binemem. lkıncı araba 
bekler ve vakit kaybederim. Haydi ben buna mecbur oluyorum; fakat 

aizin bu tercihinizin sebebini aolıyamadım. azan halk _ bil· 
Her halde hasislik olmaaa rerek, ıreoç dostam. B lk• . b 

haua Şişli - Tünel tramvaylarında - birinciye doluşuyor. mcı oş 
kalıyor. Galiba tercihimde Hbep oydu. _ _ .• 

Fakat umumiyetle bir huy edinmişimdir: F aydatını ırordurumdeo 
başkalarına da tavsiye edebilirim. Yekoas~klık iç~ode _ça~la_mamak, pat· 
lamamak içiu seyahat. Kanaatimce ıeyahatıo de dort turlusu oluyor. 

B. ' ' ' ın M kQ 'ıçr· Avrupa kıt'asile yarım bile olsa, ırıncısı, ma m: e n ... 
ıeyahat.. Treoe biner, Avrupayı muvasala temin edebilirler: • 
yahut Alrikaya rider avunursunuz. 2 - Mihver devletlerınıo ele· 
Hadd. · d' b' başısı Almanya, Libyadan uzakta ın varsa şım ı uyur. 

c Olamıyor! » diye bunalacak Leningrad, Moskova ve Kafkaıya 
mıyız? lır.incisine başvururuz! kapılarında çetin bir mücadeleye 

Zaman içre seyahat: Bu, ukali tutuşmuştur. ~ouo için, ltalyaya bol 
hıfsıuıhhacıların tavsiyelerini red· bol yardım eQemez. 
detmekle kabildir. Muntazam saat lnriltereye başlıca yardımı ya 
lerde yatıp kalkmamak; hazan re· pan Amerika i•e, aylardaoberi Kı· 
cenin seki%iode, hazan da sababııı zılde11iz yolile yaptıiı yardımları, 
ıakiziode yataia rirmek Günün şimdi, Libya muharebesinin deva· 
mütebaki saatlerini de, bu yalıt mı boyunca daha çok arttıracaktır. 
kalkışa röre tertiblemek. 3 - lnriliz imparatorlok Of• 

Eier moalek, geçim ve beden dusunun «en iyi birlikleri», en iyi 
mukavemeti buna oıüsaidse, bir silahlarla mücehhez orarak libyadadır. 
şehrin içinde de, tıpkı seyabattey· cEo iyi birlikler» diyoru2; çünkü lmpa 
miı tribi tenevvüler elde etmek ratorluiun loriliz, Avustralyalı, Ye· 
mümkündür. Hele tabii ınlb ve nizelandalı, Hindli, Cenubi Afrika· 
emniyet zamanlarında ömür sürü· lı tümenleri burada harbediyorlar. 
lur do, yaıadığ-ınız beldede rece Bunların büyük bir kısmı Lib. 
bayatı civcivli olursa anlattıiım bn yada, Balkanlarda, Giridde, Soma· 
«zaman içre» seyahatin tadıoa do- lide, Eritrede, Habeşiıtanda barb 
yom olmaz. Esasen bir kaç sana görmüş, frenk tabirile ateş vafti· 
ovval bir yazımda uzun uzadıya zinden ıreçmiş tecrübeli askerler· 
ıoniıında bulonmuıtom. dir ki bu tecrübenin kıymeti pek 

Üçüncüsü; içtimai sınıflar içre büyüktür .• 
r•zmeler .•. Düozanın en büyük sı· lnıriliz ordusunuo karşısoodaki 
k.ıntısı, hatti Amerikan milyaFdor~ Almanlar yaman mubaribdir; onla-
leri o bolluia ve bududsuz imkin· ra diyecek yoktur; fakat Mihver 
lara raj'meo intihara sevkeden ıp· orduıundaki ekseriyeti teıkil eden 
leeo (1). raliba yalnız Ve yalnız lıaJyaolar için ayni iddiayı ileri SÜ 

cayoi cemiyet tabakası içindo ya· remezsek ltalyan dostlarımız hiddet 
famaktan» doiar. Varlıiı olan bir buyurmasınlar. 
vataodaı, yalnız baloya deiil, ba· lnırilizlerin harp parolası şu 
loza da ıritmeli; yalnız kulüpte de· imiş: cBir Alman öldür; ltalyan 
jil, balıkçı kahveıinde de oturma· kondiliiindeo kaçar.» lorilizlerın 

---- lı, yalnız Beyailuna deiil, Kaaım- barb parolası doiru mu, yanlış mı 
paşaya da &ezmei• eitmolidir. Gi. bilmeyiz. Biz sadece ı\lmanların 
dobilmeli ve bundan zevk duya• lıalyanlardan daha iyi barbettikle-
bilmelidir. Her zümreden insanla rini ıöylüyoruz ki bu, artık bütün 
konoıabilmelidir. dünyaca kabul edilmiı bir müteari 

Bu da çok dinlendirici ve o· fedir. 
yalayıcı bir seyahattir. Ayni. za ltalyan gazetecilerindon biri, 
manda fikri ve rubu inkişaf ettirici. Libyadaki lnriliz taarruzu ve ce· 

nubi ltalyadaki lngıliz hava bom-Kımıldamıyan bir insanın ha· 
yatını « nokta > ya teıbib edelim. bardımanlarile ıinirlenen ltalyan 
Seyahate çıkaoınki « hat » halini milletine « korkmayın, Almanlar 
alır. Fakat zaman ve sınıflar için gelip bizi kurtaracaktır» diyormuş; 
de reziler yapabileninki « satıh ,. eğer, radyolardan iJitıiiim bu söz 
ve « hacim ,. olur. Noktaya kıyas· doiru İle, bizzat ltalyan razeteci· 
la hacimde epeycedir. Üç bundu leri de Almanlardan meded um· 
olabilmekl Mükemmel ıey.. mak ıuretile onların cengaverlik 

Fakat timdiki beıeriyet, dör- bakımından üstünlüğ-ünü kabul edi. 
düncü buudun da araştırmasına yorlar, demektir. 
çıkmıı bulunuyor. Hayatın bo asri Görülüyor ki ıartlar daha zi. 
()slOba uydurulması için, bir de yade lngilizlerio lehindedir. Bu 
«maneviyat içre ıeyhat» kerek. O oonla beraber neticeyi şimdiden 
da okumaktan başka, f.lur istiklili kestirmei• kalkıımıyoruz. Bu harb· 
içinde düşüoebılmekle, - bilhassa de gördüğ-ümüz ,;eıid çeşid aakeri 
en ilisı: - Gözlerini İç iJeme çe· ve siyasi sürprizlerden o kadar 
virebilmekle olur çok yalancı çıktık ki .• 

Her minadaki c kimil İnsan ,. (Cıımburlyet'tea) 

lığa ıılaşabilmek için, bıı dört cins • 

=~~~t, Ç•n•••d•n biridir ,.ıi . T e r c ü m e n i n 
( Aktam'clu ) • Libyadaki harp 

Yazan 
ABiDiN 

Libyadaki lnıriliz 
taarruzu, iki tara· 
fın zırhlı tümenleri 

~VER arasıoda bir mey· 
dan muharebesi halini aldı. lnıri · 
lizler de, huımları da, resmi teb· 
liilerinde mnvaffakiyetio kedilerin· 
de olduinno ıöyfüyorlar. F akıt, 
hayli bol talıilit veren inrilizleriıı 
dili daha kuvvetlidir, 

Bununla beraber kimin kaza
nacaiını şimdiden kestirip atmak 
milnık.üo deiildir. Yalnız ırörfinüşe 
tröre movcud şartlar, daha ziyade 
lnırilizlerio lehindedir. 

. l - lnrilizlerio arkasında, zen· 
ırın Mısır, koca Afrika kıt'a11 vo d . 
enıı Vardır. Mihver ordularının 

•rkaıında ı•rid gıbi 02anaa fakir 
~r '.?•ınleket ile deniz bulunuyor. 

arulbarekitıo movaaala ve ikmal 
Y llarıoı teşkil eden denizlere in· 
giliı donanması hakimdir. 

11 
Akdenizde, bu hakimiyet, «koş 

çorman bir tarzda olmamakla ba
rıber, ltalyan donanmasının çekin· 
reni ... 1rı yüzünden rene kuvvetle 
"'11vc11ddnr. 

B • el I ınoola beraber, Mihver or· 
1 arı da cleııiz ve ha va yollarile 

güçlüğü 

Yazan 
ULUNAY 

Düo bir meı
lektaı•m bize 
iyi bir ha her 
verdi : Genç 

şair ve ilim adamlarımızdan B. 
Sabri Esad " Edmon Ruıtan ,. ın 

• d" meşhur eserlerinden ( Sirano o 
Berjerak ) ı manzum olarak tercfi· 
me cdi)ormuı. ~· Herkül moaaiıine,, 
ta• çıkartacak kadar aiır olan bu 
işi başarmak için hayli zamandır 

da uirqıyormuş. 
Aolarım.Bahusaı eseri o mef· 

bıır : ·• Non, merci,, tiradının bü· 
tün minaıını ifade eden : " lıte• 
mem 1 Eksik olıun. ,. Gibi güzel 

buloumuf tabirlerle tercüme edi· 
yorsa hakikaten üzerine yoracu ~e 
uiraştırıcı bir iş almış demektır. 
Zira yabancılığ-ı mümkün olduiu 
kadar biuettirilmemek şartiyle bir 
tercüme yapmak zor iştir. Hatıl 
daha ilerisine riderek diyebilirim 
ki ·• telif kadar ,. belki teliften 
de ırüçtür ve bu güçlüiü doiurao 
oebep metne aadık kalmak kayru· 
ıodur Böyle olmayıp da har hın· 
ıri bir eser - bir çoklarının yap• 
tıiı ıribi - aynen deiil " mealen,. 
tercfime ediline bir ırilçlDk kalmaı; 
fakat o zaman ortada H•r de kal· 
mu. 

SUGON 

: HARici ~ · HABERLER -
2000 Yu~o~Ia~ R O S t ~ f 'ta İngilizler Agey
kurşuna dızılmış R u s ı 1 e t: Ia'yı zaptettiler 

100000 Sırp çete. 

1 
e y 

1
• ş .

1 al memleketln bir 

kı•mını ele geçirdi ........ llllİi ....... .:....... 

Moskovada va-
ziyet çok ciddi 

Yerıaı zırhlı 40 Al· 
man tUmeni •ehre 
gittikçe yakıa,ıyor 

Sldl - Rezak't• gö· 

AUa gö§Uae mu· 

harebeler oluyor 

Kahire 25 ( a. a. ) - Sidi • 
Rezak civarında röiüs ıröiüse 
ıiddetli muharebeler olmaktadır. 
Yeni Zelandalılar Gambut'la Bar-

26 ikinci Tepin Çarşamba 
Türkiye RadyodifUsyoa poata1aTı, 

Türkiye radyoıu. Anlıı:ara rad1oıu 

7,30 Prnrram, vo memleket 

1aat ayarı. 

7,.33 Müzik: Hafif Parçalar Pı. 

7,45 Ajana haberleri. 

8,00 Milzik: prorramının deva· 
mı (pı.) 

8,15 Evin saati. 
8,30; 
8,45 Müzik: Programının ıon 

kısmı (pı.) 
12,31J Prorram, ve memleket 

saat ayarı. 
Moskova 25 (a.a.)- lzveıtiya 

ıraıeteıinin cephe muhabirine ıröro, 
Sovyot kıtaları Rostofan ıimalinde 
96 kilometreden fazla ilerlemişler· 

diya arasındaki rediği ıreniıle· 
tirken, Tobruk ramizonn cenup. 
taki kıtalarla arasındaki mesafe· 
yi 6 kilometreye indirmiştir. 

12,33 Müzik Muhayyer makamın• 
dan ıarkılar. 

Tercüme eser, bailıdır; kont· 
role tibidir. Ulak bir anlamamaz. 
lık tercüme edeni movallakıyeuiz. 
liie düıürür. Meseli diğer bir ş1• 
irin yine na2men Bodler' den teren. 
me ettiğ-i bir şiir var ki tilrcüme. 
sinden bir cümlenin mioasını anla
madıiı ırörfilüyor : 

lci la bouo est faile de nos 
pleurs. . 
Mııraını şaır: 

Çamur, rözyqı borada. 
Diye tercüme etmiş. Halbuki 

bunun aynea tercümesi_ ındor : 
" Burada çamur rozyaşlarımız 

la yapılmıştır~, . . . 
Görülüyor kı her hanrr bır 

tercümeyi kolayca kontrol edebili. 

ynruz. b. b. . 
Vak tiyle ede ı ır eserın tor· 

dir. 
Londra 2S {a.a )- Lenioırrad 

bölresinde karşı taarruza reçen 
Ruslar dünkn tebliile bildirilen ve 
cephenin cenup kısmında elde edi · 
len başarılara bazı yeni mnvaffaki· 
yotler eklemişlerdir. Novorrod'un 
cenup doiusunda düımarun üç pi 
yade birliif daiıtılmıştır. 

Moskova 2S (a. a.) - Pravda 
razetesinin merkez cephesindeki 
muhabiri yazıyor: 

Moskova için yapılan son mu· 
barebelorde düşman ehemmiyetli 
muvaffakiyetler kazaadıiından va· 
ziyet ciddileşmiştir. Almanlar Mos· 
kova şosesi boyunca birçok köy. 
ler inal etmektedirler. Tola keıi· 
miode üstün düıman kuvvetleri bn 
ıehrio cenobnnda vo doiusunda 
ilerleyerek v işaretile rösterileo 
küçük şehre varmıılardır. Hitler 
bu fÜn Moskovaya karşı 40 dan 
fazla tümen kullanmaktadır. 

Bunlardan 20 si zırhlıdır. 
Resmi bir telrraf kılinin keıi· 

minde mücadelenin yeniden şiddet 
le başladıiını bildiriyor. Sovyet 
birlikleri son günlerde cephenin 
cenup kısmında büyük faaliyet ıröı
termişler ve Almanları bir çekilme 
barekitına mecbur etmi4lerdir. 

Hintliler Sidi · Ômer, Halfa· 
ya bölreıinde düşmanı çevirmek· 
te devam ediyor. Gambot tay
yare meydanı düşman tarafından 
kullanılamaz bir haldedir. Şimdi 

muharebenin fazla şiddetlendiii 
bölıre, birbirine yakın tepeler sil
ıilesile çok arızalıdır. 

Denize inen vadiler aitr tank· 
!arın harekitıoa elverişli deiildir. 

Loodra 2S ( a. a. ) - Aona· 
liıt Libyadaki vaziyet hakkında 

diyor ki: 
« Libyada geniş bölgeler 

üzerinde bir:ıeri muharebeler ve· 
rilmektedir. Her iki tarafmda ka· 
yıpları aiırdır. Fakat mevziler 
zaptıoıo da iıbat etıiii ıribi avan 
taj lngilizlerde kalmıştır. 

Sollumda sarılan mihver kuv· 
vetleri yok olma tehdidi karşı• 

sında bulunuyorlar. Almanların 
Libyaya acele av ve bomba tay· 
yareleri röndermelerioe raimen 
loırilizlerio hava üatüolüiü devam 
etmektedir. Bir iki trüne kadar 
kati haberler beklenebilir. 

Kahire 25 ( a. a. ) - Orta 
şark Britanya kararrahının tebliğ-i: 

luırilizler Areyla'yı zaptet· 
mişlerdir. Teblii, fngiliz kuvvet. 
lerinin Tobrukta bir çıkış hare· 
keti yaparak 2000 den fazla esir 
aldıklarını ilive etmektedir. 

Moıltova 2S (a. a.) - Pravda 
razeteıinin muhabiri yazıyor: Holanda GUyanına 

Büyük Alman tank kuvvetleri 
Kalinin yolunda Mnsknvaya 90 ki· Amerikan kıtaları 

12,4S Ajans haberleri 
12,33 Müzik: Şarkı ve Tlirkü· 

lor. 
13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık prorram 

(Pı.) 
18.00 Prorram, va memleket 

saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo Danı or• 
kestrası. 

18,25 Konuşma ( Dış politika 

hadiseleri). 

18,4S Radyo Çocuk kulübü. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 

ajanı haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika. 

19,55 Müzik: Radyo dans or· 

kestrası programının ikinci kısmı. 

20,15 Radyo gazetesi. 

20 45 Müzik: Bir halk türküsıı 

öğ-reniyoruz. Haftanın türküsü -

koyun. 

21,00 Ziraat takvimi. 

21,10 Müzik: Karııık ıarkılar. 

21,30 Konuşma ( Sağlık Sa· 
ati ). 

21,4S Müzik: Riyaseticumhur 

Bandosu. (Şef: Ihsan Künçer). 

1 · F. Gornııpf: Marş 

2 . A. Borodio: Orta Asya 

Step'lerinde (Senfonik parça) 

3 . H. Berlioz: Romeo ve jıı· 

liette Uvertürü 

4 · G. Pareı: Kır Şarkııı 

cilmesi tanınmış edipler ara11nda 
bir müsabaka mevzun ol~rdo. Me. 
ıeli " La Martin ,, in hır eserini 
bilirim ki bem Hüseyin C~hit Yal 
çın, hem de. merb.nm Narı Şeyd~ 
tercüme etmışlerdı. O zaman Nurı 
Şeydanıo tercümeıi bi~ ~uuflaki. 
yet ıribi ileri sürülmuştu. Şimdi 
nadir olan bu kitabı geçenlerde 
sahaflarda tesadüfen buldum, biraz 
okudum ve " tetabu .. u · izafat,, 
lara boiulan bu tercümeyi hiç be· 
ienmenim. Bana Mısırlı Kimil Pa· 
şanın Telemak tercümesi ribi dü· 
iümlü ve yapma ifadeli geldi. Ter 
cüme eski lisanla mı kolaydı ? 
Yok11 bufünkü lisanla mı kolaydır. 

lometre meaalede Klin'e yaklaı· gönderllecek 
m \ardır. Sovyet suvarileri bir ta· Vaşinzton ıs (a.ıı.) - Beyu 
bur aakeri kılınçdan ıreçirmiı ve saraydan bildirildiiioo ıröre, Ho-

S · E. Diaz: Arioso de Benve· 
nutn 

8ana kalır•• eski Iİ•anJa ter· 4 tankla 15 maki.nalı tilfeji t.hrip landa GDyanında bulunan ve Bir· 
cOme daha koJ:aydı. Eldo tabirleri atmiıtir.. letik Amarikaya bam alümiayon 
mno.i• olıuo olma•ın kollanabiJece. V ı k ı •- · •- · d 

6 • V aırner: Der Ritt der V al. 
küren 

f o o o an.,. ıotiumetın o au· ihtiyacının ehemmı'yetlı' bı'r kıımını j'imiı: vi•İ bir erapça ve ilrıço 
vardı. Oradan istediiimiz ti.biri ıe· vari birlikleri mevzilerini mohafa' temin eden kıymetli boksit madeıı· 

22,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri: Ziraat, Eıham 
Tahvilli: 

çer, koyardık. Cümle ne kadar fÜÇ za etmektedir. Bir muhafız tilme lerini muhafaza için buraya Ame 
anlaşılırsa o kadar yazanın inşada· ni de Alman hücumlarını püıkürt· rikan kıtaları rönderilecektir. Bu 
ki maharetine baO.ı•laoırdı. mil•tür Fakat Volokol k ı 

• • • • anı yo u madenlerin muhafazası için Ame· Halbııki şimdi öyle mi ? Ev- b ca Alman! "t dd 
oyna ar mu ea id köy rikao hükOmetiyle Holanda hükO· 

Kambiyo - Nukut borsaıı 
(Fiyat). 

veli yazılacak cümleler, ti birler itıral etmiılerdir. 
açık olarak, türkçe olacak, " ray· Mojaisk şoae•i boyunca yapı· moti arasında bir anlaşma yapıl· 
ri me'nuı ,. tibir deiil, izafet ve· la~ Alman hücumlarıda püskürtül- mıştır. 

22 45 Müzik: Cazband (Pı.) 

22,S5/ 

yahut sıfat terkibi bile kullanılmıy~· muştilr. Bulgarlar do§uya bir 
cak; her kelimenin tam karşılıırı . Narnp~miosk ormanlık bölge· aıhhlye treni vllouyorlar 

1 

23.00 Yarınki Prorranı, ve ka· 
panıı 

konacak ;•' haıv,,lerden, lüzumsuz ıınde de arır çarpıımalar olmak. " 
" ıeci " lerden eser bulunmıyacak. tadır. Solya, 25 (a.a.) - Alman • Roı 

Bütün bn kayıtlara riayet ede· . Knibiıef 25 (a.a.)-Ruslar Le· cephesine gidecek olan sıhhiye 
rek bir eseri dilimize çevirmek, el nınrrad cepheoinde azimle harp e· t reni bo hafta içinde hareket 

d. 1 R ı edecektir. jTıı..KvtMI bette kolay değildir. . ıyor ar. o kof kesiminde Alman· T 
Ve işte bu zorluk dolayısıyla- lar ıreri atılmışlardır. Malaya Vi. rende 6 doktor, 6 hasta bakıcı 

dir ki bazı muharrirlerimiz tercüm• ıera geri alıomı•tır. Ruslar bu ci ve çok ıuikdarda aıbhi malzeme 26 lkinciteşrin 1941 
ye kıyışamıyarak, reçen gün ~·: • bulunacaktır. ÇARŞAMBA man Cemal Kaygılının dediO.i ır .. 1 bı varda diier bir ~ebre varmışlardır. A k 

• b ı Bu •ehı'rde ıokak mubarebelerı' ol- merl a da dö Gol'U " armut piş, ağzıma düş,. ka ı ı~· • YIL• 1941 - A y,u Güa·S30 Kaaım 19 

den kendilerini kontrolsüz tercu· 1 maktadır. t a n 1 'I O r ! 
meye yani " adaptaoyon ,, a ver· Bulgar ticaret naz1rı Vaşington, 25 (a.a.) Comhnrre. 

R.,.ı 1557 lktoclteıria 15 
Hlc•i l"O. Zilkade 7 

mişlerdir, batti bu yazı ibtikirını Berllnde isi, kiralama ve ödünç verme ka. 
mazur göstermek için : B 

2
• ( ) n.uoıınuo hür Fransızlara da te•mı· 0 1 kira da ı'ktı'dir lizım erlin J a a - Bolaar tı• • 1 k • 

' · • " ınıı. arar vermi•tir. Bu karar do". Demişlerdi. Halbuki bu mısraın caret, sanai ve iş nazırı, Alman G 1 . d • 1 
Bu 

ffJCfJ Nöbetci eczane 
onlara oyauo .. elmesi için ıu ıokle lkt' d d . 0 1 •resindeki hür Fransız faa. 

• o ıaa nazırıoıo aveti üzerıoa il t• · koDUllDa.ı lazımdı •• ye ınıo Amerı'ka t f d t Berlioe relmiıtir. Nazır uzun müd· ara ın an anın· 
Ol kira da ihtikar lizım. m~sına bir işaret olarak ıelikki Fuat Eczanesi 

· [Tan'cla•I det Berlinde kalacaktır. edılmektedir. ( Yenipostahane yanıoda) 
•ı====~~==============::::=;;~====~~~~~~ 

Dünyanın en garip boşanma kanunu 
Amerikan ırazetelerinden birinin iddiaaını 

ıröre yeryüzünde en garip boıııııma kano~o 
Çinde mer'i bnlonoyor. Bu kanon• rore Çın· 
de 30 yaıından küçük bir koca ve 2S ~aıın• 
dan qağ-ı bir zevce, biribiriaden boıanabılmek 
için ana ve babalarının izinlerini alıaaia mec. 
burdur. 

Koca, zeycesinio çocuk doiormıdıit, ken· 
diıino ihanet ettiii, ev iılerinde becerikıizliii, 
ırevezeliii, bıraızlıiı, kıakançlıiı, vahim bi has. 
talıj'ı yüzünden boşanma talebinde bulonahilir. 

Fakat ıayot, zevce kocasının ana ve ba· 
baıınm ölilmü yüzünden üç sene matem tutar· 
oa veyahııt kocası zengin iken fakir düıerek 
kendisine aadık kalmış ise, bütün bu boşanma 
sebeplerinin biç bir kıymet ve hükmü yoktur, 
Bu aebepten dolıyıdır ki Çiode boşanma vak. 
aları pek nadirdir. 

Bundan başka Çin an' aneleri mucilıinci 1 
kocanın metresini zevcesile ayni çatı altında 
kendiıile beraber yaşamaia davot etmeie bak• 
kı vardır. 

·-----·ı B 1 • 1 · Balırar maarif nezare• u gar şaır erı- ti, bn oenedon itibaren 

nin eserleri pil birinci derecede olan 

gw a alınıyor Bıılgar tair ve edible· 
1-...;;--,..;~--1 riciıı •serlerlııl plije 

almaia başlamııtır. Bu eıerler, ırramofoo plik· 
larıoa Bulgar milli tiyatroın artistleri tarafın· 
dan okunmaktadır. Nezaret, bu pliklarla tale. 

henin İyi aöz aöyleme1ini ve bedii hislerini in· 
kiıaf ettirmek ırayeıini riltmektedir. 

Bilhassa Bulrar orta okullarile liselerinde 

bu pliklardao daha ziyade istifade edilecektir. 

Maarif nezareti, ayni ıorette maruf Bulrar bes
teki.rlarının da eserlerini pliia almıştır. 

Nezaret, kitap, defter ve saire ribi leva

zım vesaitle talebeye yardım yapılması için 

ayrılan paradan Bolrar edabı ve ·musiki eser
lerini havi pliltların ıatın alınmaıını da mec· 

buri tutmuıtur. Hemen biltiln Bulrar orta oknJ. 
lariyle liselerde birer ıinema açılmıştır. Bun
larda talebeye kültür filimleri ırösterilmekta • 
dir • 

Balkanlarda 
Yahudilere kar

şı tahdidat 
ceklerdir. Yahııdiler, 

• - ...... ,q 

• 
Bilkroşte neşredilen 

bir emirnameye röre, 
Bilkreıte Yahudiler pi· 
yaoada istedikleri za. 
man alııveriı edemiye• 

açık rilnlorde aababluı 

yalnız saat 11 - 12 ara11nda, yortu ve paxar 
rünleriııdo de saat 9 - 10 arasında mıiaza 
ve pazar yerlerinden alışveriı edeceklerdir. Bu 
talimata riayet atmiyen Y ahodilerin ıiddetlo 
cezalandırılacakları bildirilmektedir. 

Sofyada, Dahiliye Nazırı Gabrovıki oiıı im• 
zaladıiı bir tamime ıröre Y ahodiler Bulırariı• 
tanda ancak kendi mamulitlarını toptan, bq• 
kalarının mallarını perakende halinde satacak• 
!ardır. Y abodilerin diier her türlü ticari faali· 
yetleri ya1ak edilmiıtir 

Doktor, diş tabibi, eczacı, avukat gibi ser• 
besi mesleklerde bulunan Yahudiler de çalı• 
ıamıyacaklardır. Yalnız ıebirlerdo birkaç kişi. 
den ibaret biror Yabııdi doktoru bırakılmııtır. 

Y abudi rençlerin Bulgar mekteplerinde ve 

üniversitelerinde tabıi! etmeleri de tahdid edil· 
mittir. Bulrar ismi ıoyadı alan Yahudilerin ~· 
tekrar eıki y abııdi iıimlerioi almaları için bır 
ay mühlet yerilmiştir. 

Belırradda da Yahudilerin tramvaylara bin. 
mesi yaaalc.tır. Burada Y abudilero kollarında , 
Y abadi oldukları balll olana diye birer sarı 
ıeritle altı lc.öıeli bir yıldız rozeti ta ırlar. Ro• 
setin üsarinda Y ab11di keliıııaıi yazılıdır, 

-..... . -

1 



4 BUGON 

Zayi Tezkere 

ÇAKICI EFE Romanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Askerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü dmadığını 
ilan ederim. 

Ceyhaoın Sirkeli köy. 
M~hmet oğlu 327 doğ. 
Mehmet Duran 1453 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş 
Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ==== 
Zayi Mühür 

Tatbik mühürümü zayi 
ettim borcum ve alacağım 
olmadığı gibi yenisini yap• 
tıracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 
Mütekait Mustafa Diyarbakır 

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 
1451 

T. iŞ BANKASI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Heyecan ve ne~'oden yaratılan müst .. M proll'ram : 
• • Küçük tasarruf hesapları 

942 iKRAMiYE PLANI 
! Bu Akşam !i 

K E,, o ELER• jAlsaray Sinemasındaj' 
l d • En güzel seodala•ı gaşqtan... • Z Şııbat, 4Magıa,3Aiııstoa,2 '/cinciteırin tarilılerin e yapılır. • E • 

: n güzel aşkları yaratan... : 
~---- 1942 iKRAMiYELERi -----ı : Gözlere zeflk Gönüllere kahramanlık dağıtan film : 

1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira : "'. . •• )( : 

26 lcincitetrin 1941 

Daima En Horaretli Flimleri Gösterea 

n Sineması 
BU AKŞAM 

1 
Amerikanın şelıirlerhı i uçurarak 15 milyon varan 

ll'ang ıtoılerle ;JO milyon halita dayanan poli• te<kilitının 
müthiş ı a va~ı 

Olut;J JJ!\:~B 
RACKET BUSTERS 

2 
Türkçe sözlü ve Türkçe şarkılı 

Doktor 

Pek Yakınd 

n 
Aşkı 
Pek Yakında 

Türkçe sözlü 1914 TEN SONRA Büyük Kahramarıhk 
Fılmi ~ : 

1

: ·:. = ~:: : 'l ·Q~ Gll lDARl$AlltJJ ~ · İ 
3 .. 500 .. - 1500 .. • • •• •••• •• • • ......,,,_ 
ıo ,. 250 " - 2500. " i BAŞ ROLLERDE : ıı:;;..,..:;;.ı~~!I; 

2~ : ı~ .:: -· iE: :: i lrenne Dunne .. i i .. Gary Granl 1 Adana askerlik dai~ 
200 ., 10 .. 2000. " i ıimdiye kadar görülen SARK Filmlerinin en ırüzeli . i resi satın alma ko-

Memur alınacak 
Fıat mürakahe bürosu için 

6') lira ücretle imtihanla me· 
mur alınacaktır. TUrklye it Bankasın• par• yatırmakla yal· • h • 

nız para blrlktlrmı, ve faiz almı, olmaz, •rnı i i misyonu başkanll -
z•manda talllnlzl de denemle olureunuz. 377 • t 1 • · d 

Talip olanların imtihanla
rı yapılmak Üzere 28·11-941 
cuma günü saat 10 da vila· 
yetde fiat murakabe şeflıği
ne mür caat etmeleri 

--------j ~ Dok orun Aşkı "l ! uın~-a~L ........ .,; ,., 
Halkevi Reisli- Çifçi Birlig" inden· ! ~~> 1 ı · ";",. , : tahanenin 1 . aylık ilıtıyacı 

• • : olan 8000 kılo yoğurt ve • d • Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı • 4000 k"l · k ·· - k k 1456 
g" ın en : Birliğimiz'in müracaatı ve : : . ~ o ıne sutu açı e · 

. •. Pek yakında Pek yakrnda • sıltme ıle satın alınacaktır. Hükilmetimiz'in teşebbüsleri cele Satılık 
bağ 

Resim ve fol oğraf sergisi neticesinde İngiliz Ticaret i 25 senelik dünya siyasetinin geçit resmi i 2· Tut arı 2800 lira olup 
15 / 12 / 941 de Evimizde : : ilk teminatı 210 lıradır. 

mükafatlı bir resim ve fo. Şirketi elindeki çiğit küspe· : Ebedi Şef ATA TÜRK : 3- İhalesi 29-11 ·941 cu-
toğraf sergisi açılacaktır. Re· !erinden bir mikdarını bedeli : M 1 1 .. Ü : • illi Şef SMET NON • martrsi günü saat 11,30 da sim sergisine Resim ö"'ret- mukabilinde çilçimize verme- .• .• 

ıs Adana askerlik dairesi satın 

Yılanlı Ali çocuk mezra· 
sında 14 donüm 6 yaşında 

iki çardağı ve oturumu mun
tazam . bir bağ satılıktır. 
Müracaatları. 

menlerıle amatörler, fotoğraf ğe muvafakat etmişdir. : 1914 ten sonra : 
sergisine yalınız amatörler iştirak Çiğidden çok kuvvetli ve İ TUrkçe sözlU bUyUk kahramanlık filmi i 

edeceklerdir. Resim ve fo. faydalı bir öküz yemi olan =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
toğraf mevzuları serbesttir. 
Tafsilat almak istiyeoler 
Halkevinden öğrenebilir lu . 
Sergiye iştirak edecek olan· 
lar 15 / 12 / 941 akşamına ka
dar eserlerini Halkevine ge· 
tirmiş olmalıdırlar. 

1450 23-25·26 

küspeyi öküzlerimiz mükem
melen yemekdedir. Bu kliape· 

lerdeo almalarını çifçimize 

tavsiye eder ve birliğimize 
müracaat etmelerini Phemmi-
yelle rica ederiz. 

1448 23-25·26 

.. ı ................. 11!!!!!~~~ ...... lm!I 
DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye tefi 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81Nolu muayenehanesind<'! k•bul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 

136i 1 - 15 

DOKTO 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

M · a aatler·ı Sabah - 6-9 öğle • 12 - 141 u yene s : akşam - 17 den sonra yeni ta 

şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 1 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

1399 1 - 10 

DOCU ANBARI 1 
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte• 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: rileri gibi muhakkak sizide ınemnun eder. 

! S~e\'ltÇD V 81h\{bl ÇOMELEIK i Telefon 218 
• : Telgraf doAu anbart I Saat Kulesi Karşısında i •------13_7_4 __ 

1
_-_2_s ___ , 

• • i Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon ! ___________ ı _______ _ 

: Kadın ve Erkek Son Model saatleri·: BUGUN Mnıon nsı 1 miz yedekleriyle beraber mevcuttur. f J.I HN 

i Her Türlü tamirat Kabul Edilir. 1 C~nubi Anadolu'nun 
: 1225 : • t k. : ..................................................... : en son sıs em ma ı-

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine • 

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

bulacaksınız 

Adres : adana Ht>rozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

nelerl e çalışan ye
gane· matbaasıdır. 

Bir Defa 
Memnun 

- -
iş Yaptırırsanız 
Kalacaksınız • 

Hariçten Sipariş Kabul Edilir ------ -

Bütün Malzemesi 
yeni, Harfleri 

çeşitlidir 

alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 

4- isteklilerin muayyen 
zamanda depozitolarile ko· 
rni.ayona müracaatları ili.n 
olunur. 

Kale kapısında Mus· 
tafa oalu Abdurezzak 

1408 

Mntina 
2.30 

Colelte 

evındi ~-~~ 

12.1s.2ı -26 1455 

AS~~I S1ılf}J)J\DJ\ 
BU AKŞAM 

26-27 

Suoare 
8,30 

darfenil ve Clande mayının yarattıkları 
Fran,.ızca sözlü SUper film 

Otomobilli Aşıklar 
ilaveten 

Edovıgef euıllere P. Rıclıarc uvılm'ın ibdağerdesi . 
------ •• t' ., _____ "-!! 

••!i 1 Malağalı kadın 1 ::•• 
Bugün gündüz matinada iki film son defa 

1 

... • 

.. , 

FflRJJNA, 
• • • • • • • • • • • • • • • V'V"'V" ' • .. • • -

2 

Malağalı kadın I• 
Pek yakında Pek yakında 

1940 Broduvay melodi 
-----,--------------------------------------= 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

1$tanbul'daki muayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde tatürk bülüva-

1 rında And apartlmanına nakletmiştir. 
Telefon : 6767 1390 110 

Halkevi Reisliğinden: 
26,27 ve 28· 11·941 günle

rinde ~aat 17 de Halkevirı· 
de parasız sinema gösterile
cek; giı iş kartları Halkevin· 
den verilecektir. 1457 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Netriyat MUdUrll ı Avukat 

Rifat YAVERO<lLU 

Basıld•Jı Yer ı (BUGÜN)Matbaa11-


