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Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAf,GÜNDELIK GAZETE 

Başvekilimiz bu sabah şehrimize geliyor 
Bir müddettenberi Mer

sinde aglılc mezuniyetle· 
rini geçirmekte bulanan 
Sagın Başvekilimiz Dolc· 
to,. Refik Saydam bu sa· 
bah otomobille şeh,.imizi 
şereflendirecek/erdir. 

Başvekilimizin tetkik 
ve teftişlerden s o n r a 
akşam üzeri Mersine dön· 

1 meleri muhtemeldir. 
.......................... 

lngillz •porcuları Ebedi 

Şefin kabri önUnde 
Eğlldller 

Ankara 26 ( a. a. ) - Anka• 

raya relen lnriliz sporcuları buırio 

Atatürküu muvakkat kabrini ziya· 

ret ettiler ve Ebedi Şefimizin ma- 1 /ngilizlerin, düımesini yakın bir ihtimal olarak kabul ettikleri Moskova' dan bfr gö,.ünüş 1 
=a;e:v~i~bıız;::n:ra::,ad~a~e~i~il~d~il:•~r,~======~;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~====:::=======::'=========::======':::=="'.::== ,,,__..-====== 

Münakalô.t Vekaleti, Mersin ve 
İskenderun limanlarındaki 
tetkiklerini bitirmek üzere 
Mi 11 i 

müdafaa mü
kellefiyeti 

Meclis, kanunun 
6 ıncı maddesine 
bir fıkra eklenme
sini kabul etti 

Ankara 26 (a.ı.)- Büyük Mil· 
let meclisi bugün Şemseddin Gü· 
naltaıın başkanlığında toplanarak, 
orman amaın müdürlüi'ü 1941 büt 
çeıine munzam tabsiıat k.onulmaıı .. 
na ait kanun llyıbasına kabul ey· 
lemiı ve Büyük Mıllet meclisinin 
1941 araıtoı,eyhll ayları beoabına 
ait mazbataya ıttıli keıp eyledikten 1 
sonra, fündeminde bulnnao diğer 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Mecliı bu maideler arasında 
emekli binbaşı Sabri Yılmazın nasb 
tarihinin düz•ltilmeıine ait takrirle 
mazbatayı adHye encümenine ver· 
m~, devlet memurlara ayhklAnnm 
tavsiye ve teadülü bakkmdaki ka· 
nnnan MiUl Müdafaa Veklleti kıs· 
mında değişiklik yapılmasına ve 
Diyanet iıleri reiıliii teşkilit i<a · 
nunanun 2 İnci madde•ine bir lık· 
ra oldenmesine ait liyibalarla Va 
kıllar amııaa müdürlüğü toşkilit 

kananana ek kanun lilyıba1mın birinci 
aıüzakereleriai yapmıştır. 

Moclia yine bu günkü toplan· 
tı11nda, Milli Müdafaa mükellefiye · 
ti kanununun 6 ancı maddesine bir 
lılı.ra eklenmeıi bakkınd•ki kanana, 
ilıinci müzakereaini yaparak kabul 
eylemiştir. 

Millet Meclisi golecek toplan· 
lıaını cumarteoi günü yapacaktır. 

Bir İtalyan gar· 
nizonu esir edildi 

londra 26 (a. a. ) - Selibi · 
Y~tli bir kaynaktan öirrnildiiine 
rore, dotıı Afrikada şimal balısın 
dan ilerliyen lngiiiz knvvetleri 
~ondar ile Dobro· Tabor ara11nda· 
kr yolu keımişlerdir. 

Fero-Abor ıraınizo • ıı ıiddetli 
bir muharebeden sonra 21 ıon 
toıriado · eıır alta· mııtır. 

._ 1600 ltalyan ile 700 yerli 
••~er teır ı leri b I ua o muşlardır. Hareket 
bııı "c •masandan evvel 15 bini 
.... ~\ ondar. ~ölreıin,de~I düı · 
bı avvetleraorn adedı ıımdi ı2 

Do lor!' 'l •• mif bulanuyor. 

lskenderunda 200· bin lira sarf ile 
büyük antrepolar ıla a 

An.:ara, 2b (H..ıiuat mu~abirimizden) - Milaaka· 
lit Vek.ileti, l~kenderao ve Merain Hmanlarıoıo bu 
l'Üokü ihtiyacı k.arıılayabilm.esi içio bir müddetten 
beri yaplıiı tetkikleri bitirmelc üzeredir. Bu busoı· 
ta verilen malGmata göre, lıkenderan limanına relen 
malların ıüratlo karaya çıkarılabilmesi için bir ta
kım tedbirler ahnmaktadır. Bo arada 8000 dekarhk 
bir saba üzerinde 200000 lira sarfıyle büvük 

ant tep o 1 arı o in ı • • ı dilıünUlınek.tedir. Bu 
antr•poJ•r• alt inşaat mala-emeaiolo dahilden temiai 
mftmk.ün olmak.I• beraber bazı demir parçaların da 
hariçten retirilmeıi zaruri rorülmekte ve bonon için 
tamaslar yapılmaktadır. Bu antreponun yapılma11oa 
mütealdp lngilteden ve diğer memleketlerden celen 
mallaran ıüratle karaya çıkarılmasa mümkün olacak· 

tır. 

Londra 26 [a. a.] - Bnırün 
Londra'da bir aaiilıiyetli kaynak· 
tan bildirildiiine göre, Libya mey
dan muharebesi başhyahdanberl 
Britanyı deniz kuvvetleri deniz 
üstü ve denizaltı bırlıkleri düşma· 
nın 7 iaşe veya oakliyo g-emiıiai 
batırmışla'rdır. Bundan başka ?i~ 
kruvazörle bir torpido oıubrıbı 
muhtemel olarak batmimı1tır. 

Ayrıca malzeme nakleden bü· 
yük bir yelkenli yakılmıştır. 

Kahire 26 (a. a.) - Orta Şark 
lngiliz teblij'ı : 

Yeniden takviye kıtalara alan 
Sidi. Rezak'daki kıtalarımız muaz· 
zam bir mukavemete raimen batı· 
ya doiru ilerlemektedir. 

Tobruk.taki kuvvetlerimiz ka
zandıkları mevzılerin doj'usuna 
tedricen cirmişlerdir. Alman eoir· 
!erin sayısı artmıı ve 24 sabra 
topa ele reçirılmişfü. 

Başlıca muharebe ıabası ola· 
rak kalan Sidi . Rezak'ın çevre· 
ıine Alman takviye kıtaları ır•l· 
mittir. Burün yeni bir çarpışmanın 
reıışimi bekleniyor. Duşmanın 
vakit vo muharebeyi baıka tarafa 

çekmok için Sidi • Ômer'don Hal
faya'ya dogru yaptıiı harek~t tank· 
lara dayanan motorin lngıl~z kııv· 

tleri tarafondan önienmıştlr. ve 1 . • 
o.ha cen• pta kuvvet enmız 

J ,(o'yu ele reçırmiıtir. 200 ltalyan 
esir edilmiştir. Bu çevredeki baı•· 
ket de ırelişmektedir. . 

Berlin. 26 (a.a.) - Şımal Af· 
rikasında Alman . lıalyan katıları· 
nan karşı taarruzu yeni ınuvalfa· 
kiyetler elde etmiştir Düşmanın 
taarruzlarına ntmen Sollum cep· 
besindeki mevziler muhafaza edil· 

miştir. . 
Tobruk garnizonunun yena çı· 

kıt teşebbüsleri akim kalmışlar. 
lnıriliz donanmu• bu son ırünlerdo 
yeniden ağar zayiata urramıştır. 

Berlin, 26 ( a. •·) - D. N. B. 
•i•nıının 9irendij'ioe ıöre, Şim~l 
Afrikaoında Alman . ltalyan teşkıl · 
lerl yeni mııvalfakiyotler kazan· 

/tıgilterenin Akdeniz 
donatıması başkumantla· 
nı Amiral Kanitrglıam '--------------

'Almanlara ve ltalyanlar• 
göre 

Libya'da 
ingiliz 

taarruzu 
durakladı 

Mısır toprağına -- - .... 
geçmek isteyen 

~ --
mühim bir Alman - -
tank kolu püskür· 

tüldü 
mışlardır. Eıirlerin 1ayı11 ve rani
metlerin mikdarı mütemadiyen 
artmaktadar. 

Çok kuvvetli düşman zırhlı 

teıkilleri tamamiyle imba edilmi•· 
tir. Tobrokta yapılan yeni çıklf 
teıebbüıleri de akim kalmaıtır. 

General Romel, aayıça üıtüa 

' ~· 

olan lngiliz ordularının hamlesini 
dor~~rı~ara ve lngilizleri ihata 

etmerı bılmıştir. Bioaenaleyb şiddetlı 
devam eden meydan mabarebeai 
nin bıı ıafbasında arbk lor liz 
tıhrruzandan bahsedilemez. 
. Berlin, 26 (a.a.) - Şimali Af· 

rokada Sidi • Ômer ve Karabab'tan 
gelen lngiliz zırhlı kuvvetleri Tob 
rnk 'ıtikametindo ilerlemişler ve 
Tobrukan cenap dotusunda Ele· 
gobi bölgeıinde Alman, lıalran 
lıatalarınan müdafaaıiyle karıılq. 
mışlardar. 

Ankara radyo gazetesi - Lib 
yadaki harekit etrafında lngıliz 
gazete ve radyolarının verdiği ma 
lnmata göre. Jki taraf araaandaki 
büyük tanı. muharebesi sona er· 
mit, piyade mobarobosi bqlamış· 
tır. lngilizler bor iki tarafında bü. 
yük miktarda tank kaybettiğini 
haber vermektedırler. Birinci uf 
banın lorilidere aotico temin et · 
mod•ii anlaşıhyor. 

loriliz kaynakları reliıimln 
kendi leblerine olduğuna bildirir· 
kon, mihver kaynakları logilizlerin 
darumnno elverı4lı göstermemek· 
t~~ir. lıalyanlar Bardiyanıo ifra 
lını yalanlamakta, lngiliz taarruza· 
nan dnraklad•i•nı, mıbvorio teıeb 
bilıü ele aldt&•Dl haber vermek 
tedırler. 

Almanlar Girit adaaından 
balyadan, Yunaniıtandan takviy~ 
kataları getırmektedır. Buna aıoka 
bil lncihzler de bor an bir k t 
~~ha üıtunlük ttmin edebilm:ı. 
ıçın harp •ahasıaa Mısırdan bite 
vıye kuvvet ıevk etmektedirler. 

Londra radyoıu, mübım bir 
Alman tank kolunun Sidi·Ômer 
ile H~lfay".. tı'eçıdi arasında yap· 
mak ıstedıga bır hareketin tama· 
mile akamete nrratıldıj'mı tanklar 
~an ü~t~ bırin ia yol< edil<İiğini, di· 
ıerlerıom kaçtığını bildirmiıtir. 

Roma 26 (a. a,)- ltalyan teb 
liği: 

Sidi·Rezak'ıa ceuubonda çev· 
rili düımaa birlit.leri yok edilmiı· 

tir. Şimdiye kadar alman 5000 eıir 
araaında reneral Sterlinırden bııka 
bir zırhlı tugay kumandanı, iki A· 
merikah müıabit, müteaddid lnfi 
!iz ve Amerikan raz•l•clıi Yardar. 

YallDID bu 

Vagon bu/ıranı 
önleniyor 

--
lnglltereden getlrllml• olan 230 
vagonla 5 lokomotifin Sivas 
atölye•lnde montajları --yapılmaktadır 

Ankara 26 ( Husu•İ mababirimizrlen ) - Bandan bir müdd•t H· 

vol lngilteredaa ır•tirilmiı olan 230 vagonla 5 lo<omotilıo s.vu atöl 
yeıinde montajları yapılmaktadır. 811 vagrn ve lokom'ltiller parça ha· 
tinde ıreldii'i için her güo 4 S varooao mootajı y pılarak oerviıo ça• 
karılmaktadar. 

D ·rer taraftan l ıgiltareden memleketiıniH verilecek olan ••c >n ve 
lokomotifler balen yolda balon noktadır. Bonlorıa da teıellümfi J&pll 
dıktan ıonra mevcod vaıroo bobranı kısmen ön enmiı olacaktar. 

Sovyet sözcüsü 
diyor ki: 

Alman 
ordusu 

Moskovaya 
giremez! 

Almanlar şimdige 

kadar Moskova 
önünde 300000 kişi 

kaybetmişler 

Moskova Mey
dan muharebesi 

kat'i safhada 
Mo,kova 26 a.a )- lzvestiya 

g120<0 · ahı anılı erhid biri 
16yJ• y•zıyorı 

Sovret mobabirlorin;n dün biJ. 
dirdikleri gibi, Ro•tol C•pbesinin 
baza mıntakalarında ilk mevzile 
rinden takriben 100 kilometre iler 
lemlı bulunan Ruılar 25 ıon t•ı · 
rinde 6 kilometrelik yeni bir ilor · 
leme kayt etmişlerdir • 

Berlin, 26 ( a. a. ) - Alman 
tebliii: 

Doiıı cephesinin merkez ke· 
ıiminde dün yapılan taarruzlar no· 
ticesinde pek çok toprak kazan• 
dık. Sovvet filosunun iki birlıği 
Alman · Fin mayinlerine çarparak 
ıiddetli infılaklardan ıanra batmıı· 
tır. 

[ Zımpara cevheri 
ihracı 

Ankara 26 lHasuıi mulıabirl· 

mizden)- 1940 t•kvim yılı za,f,n• 

da zımpara mü;tabsi .leri için me\f• 

cııt olao vaziyet ve ıa•tlar dej'it 

memiı olduılandan 1941 takvim 

yılı zarfında ecnebi memleketlere 

ihraç edilecek zımpara cevherleri• 

nin de 11140 ve daha evelki ıene · 

terde olduia cibi yüzde 1 niıbi 
reım.e tibi tntalması hakkındaki 

kararname vokiılor heyetince tas· 
tik edildi. 

Okullar •r••ınd• •por 
kar,ıla9malar1 

Erkek öjretınen okulu ile Zl· 
raat li1eıi fdtbol takımları bu ca• 
marteıi günll ıaat 14/30 da ıebir 
stadyomıında bir maç yapacalctır. 

P azar tünü de öj:rotmen olta· 
hı aaba11nda luz l!IOIİ ve lıme 
loöoii enıtitOsü Voleybol t.kua
ları ltaralaııcaktır. 

Moıkova etrafında yapılaıı 

muharebeye gelince; komilniıt ... 

kerlerinin hatlarımıza artan mit.

darda geçmekte oldaia haber •· 

lmm1fhr. Bu buhranı önlemek 

içia Stalin biikGınoti Alman asker• 

!erinin Snvyet erlerine zulüm yap• 

makta olduklarına dair bir günde

lik emir 004ret· ek z..>randa kıl· 

m11tır. 

(Direr telgraflar 3 üncü uyfa. 
mazdadır.) 

Yavrum! ... 
YAZAN: BiZ s irk~ciden köprüye doirn önüm ıara üç genç kız ridiyor... Hal· 

. lera, hareketleri, koltuklarındaki çantalarıile Lhe talebesine ben• 
zıyorlar. Tam küpriive ırirerken ortadaki kız, ah yavrum bakın, fD za· 
valhya bakın dedi. Üçii birden darmut bakıyorlardı. Beıı de durdum ve 
bakmaia başladna. 

Henüz on üç, on d&rt yaılarında bir yavrucak •.• Ark&11nda kendin• 
den büyük bir köle, kölenin içinde kocaman bir y•i tenekesi. Belki 
kendi 11kletioin · b • d b • · b 1 yarı n11 •tin e olan a arar ıeyı ı hya, tıı ıya taşıyor. 

Yan~nda da i~i yarı bir adam yürüyüp ridiyor. Genç kız yine oabred .. 
me~a. Onan Y•ne kadınhk biui ve ıelkati iayan etmiıti. Şu iıbandot rihi 
berıft~ Allah k~rk uıu da yok, dedi. 

Belka var, belu yok .• Fakat bana öyle reldi ki ba adam insani dayırnyla 
evde kara bir ekmek bekliyen ihtiyar bir anneye veya da bir ban. bir hamam 
dibinde titriyerek ıu küçilcük yavroıunan kuar acıiı ve c•tirecri• bir· 
kaç karnıla bayatınıo ıon ıünlerini yaşayan mallll bir adama iyılık et• 
mek için hamalların ara11odon ona aeçmif olacak.~ 

Do<kat ediyorum. Bugilnlerde l.tanbul razet•leri 11k ıık bu ~ llçiik 
ve ıeroe-i tabır edilen ç~codarla ço• i gilenm•i'• başladı. Enolki JÜD• 
kü Tan'da U unay'da bu mevzuda ırayet dotra, doirıı olduta kadar da 
liir.irli bir yuı yazmoıtı. 

Hıkikaten bizim içtimai dordlerimizio en başında plea meaelrler 
den birisi de bu kimıeıiz, okumak çıiında, ıokaiı.larda aç, ıelil, perm": 
perişan dolaıan yavruculr.lardır. Kım bilir hanların içinde •• kabioiyetli 
zelıllar, okutturaldnğo vo yetiıtirıldigi takdirde bu mollete hizmet. ~do 
cek ae kıymetli kafalar vardır. Falı.at onlar bu ıelolin• bayat ıç•ndo 
memleketlerine faydalı olmaktan ziyade mazir iounlar olnJ"rlar veya da 
ba ıekilde hamallıkla hayatlarının nıbayotine kadar kupkuru bir ekmrk 
için çırpanıp duruyorln. Aceba bunları, ba ç•ıid• olan yavraluı ba 
aülli yaıayııtan kurtarmamıza im kin yok ıaador? 

Bence bu memlekette iıtendiır.ten ıonr• yap•lamayacak ve başarıla· 
mıyacak biç birıry olamaz. 'V eter ki hepimizin bıı k~rıdi di•aın zlo, ve 
milli derdlerimizle ilgilenmem•z biraz daha kavvet bolmQf ols~n, yrt r 
ki ınıyal tetkilitlanmoğa biraz daha ehemmiyet ve ıürat vermıt olalı•~ 
Fakat bu memlek.tin itiıi için oe bunları yapmak ve ba çocu~ları vatan 
lehine kartarmaia çal11mak bepimiziD vataıı borcu olsa c•rektır. 

- ........... nator ... . 
C ıtımıza im•nım ••dır Ha,.pt•a 
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.. DAHİLİ · .H.AB .ERLER 1 ŞU::Bn<dlan, Bundan 1 

Büyük muharrirlerin Hava kurumu 
garip hususiyetleri Milli havacıllk bedeline ı 

K•hraman erle· 

rlmlz için 

teberrular 
-

Homiyet müsabakası, mıbdut 
müddete inhisar etmiştir. Kahra· 
mao erlere kıı tamamile basdır· 
madan yardım rerektir. Bu mil· 
him noktayı kavrıyan ıaym halkı 
mız borrlln kızılay yardımcı ko
mitesine müracaat ederek badiye 
leıini sunmaktadır. Tebrruat liste 
ıiuin neşrine devam ediyoruz. 

Nelerden llh•m 

alırlermıt ? 
~~~~- -~~~~ 

Müsse, şiirlerini gaz· 
madan eovel odasının bü 
tıin perdelerini kapatır, 

masası üzerindeki ıamdan
lorı yakardı. 

Aleksandr Döma Fis, 
romanlarını yazarken dai
ma ganıboıında piyano 
t;tıldırırdı. 

Vilige dö l il kalk"r 
kolkmaz bir kase et sagıı 
İçer, sonra kargolasın•n 

içinde gazı yozmola haı· 
lordı. 

H~men biltüo yazı yazan in· 
Hnlarda umumi ıavılabile. 

cok bir idet vardır, G·ce yazı 

razmaı. tan ho,laoırlar. Bannn ae 
bebi çok baııttir. Gece yazı yu 
mak ıçin nykaoazlni• tohammlll 
liıımdır. Uyumıyacaiım d•ye oi 
rq•rkeo inıao vücudunun harareti 
a•tar, hararet derecesi yükı~li-ıce 

ıi .. irler fazl4 teheyyüç ed~r Fazla 
ırerilon ıiuirler hayale ku•vet 
verir. 

Bazı şairler recoyi o kadar 
leY~rler ki, fÜ0'1ÜZ çatqmalr. meC· 

boriyetindo kaldıklırı vakit ~trol 
larında rece olduiu bi11ial uyan
dıracak bazı çardere başvururlar. 

c Geceler » şaıri büyük Müse şiir 

lerioi yazmadan evvel otiaıın•n 

bütün perdelerini kapatır, maoa11 
üzerindeki büılln ıamdaoları ya 
kardı. 

Bazı muharrirler için maıilı:i 

r·n;ş bir ilbam kıynaiıdır. Lada 
mo Kamelyaaını bepiınizio zevkle 
okuduiomuz Alek•andr Düma Fiı 

romanlarını yazarken daima yan•· 
baomda p;yaoo ç ldorırdı. 

Bunun tamamiyle akıine olarak 
Teof.I üotfe kat'iyyen muaikid•o 
h ılanmoz ve muııkiyi cbütün rü 
rültulerin en pıbalın, ve en çok 
hoş• ır•tmiyooi» cümleıi)lo tavıif 

ederdı. 

Balzak, kahve fincanını 

yanından ayırmazdı 

Mobarrirlerin hayalleriol u· 
yandırmak içın bafvurdok

larr vautalar daima maddi deiıldir. 
Tarıbi romanları buııüo bile büyük 
bir zevkte okunan Aieknndr Dü
ma Per çalı4ırk.ea mütemadiyen 
lımooata içer, Bılzak dolu kahve 
fıncaoını yanın<lan ayırmaz, Jorj 
Saad cirara üstüne cirara tellen 
dırirdi. 

Müse karanlıiı ıovdiji kadar 
abıent denilen ve alı.ollü içkiler in 
en fena11 ıayılan içkiden hnılanır· 
dı. insan Moıenin ıüzel ıiırterinın 
absentın verdıji aarho~luk içerisin· 
dtı yazıldıj'ına bor turlü inanmak 
iıtem•y·ır ama bn tam bır baki&atıır. 

Muaoı.İn ılnom.nın birdeob re 
k.uruınaıı içltioio ıçkioin fena teıirıo· 
den başka bıç hır ıeye atfedılemu. 

Zaten bÜ) Ük mub~rrirlerin 
bir ç< iu bir tar .. ftan böyle muzır 
ipt• i ar yü•ilodon 11bbatlerıoi fada 
etmışler ve çok. r••Ç yaılarında 
ıuım i• mecour oımuflc rdır. 

Bızim romancılara benzi-
yen bir Fransız romancısı! 

J ıar Nerval memıe.ıı.etım z\ie 
. ek İfıtolm•f dei•ldır. Fakat 

bır &4m•nlar Fraoıa.'d• romanl•rı 

çuıt oeı .. nilırdi. Oı1ı.uyuco.oan çok 
tuıta~u bu mubori in eıınden yazı 

almak I' zeto ve mcmaa aabıplerı 
içın bu)ill< bır derltı, 

Mub1:1rrir rom•nınıo mevzaunu 
h•zırJar, ıcap edoo toterraatı cebı 

ne doldurduau kQçil• Uııılar üze 
rıne not eder, mevzuu anlatarak, 
bo notlar• aö.terdıkton ıoora ro 
maoıoı Kabul ettırır. 

Fakat oıra oıeıi yazuııta re 
lınce it dei•ıiıdı. 

J er ar bakı• 1. bir çalııma niye· 
tılo razato idarebaneııode bir ma 
ıaoın Önüne ota· ur, cebiodeo kü· 
ÇÜ" bır mürekkep oiıeıi, kaleruler, 
üz•rı•• notı.r yazılmıı kilçücüı. 

kii.t parçaları çıkarır ve iıe baş 

lardı, llu Ç•lıtm•, raıet•y• bir bil 
dık relıncey• lı:i'd&r denm eder 

bir doıtıın kapıdan rirdiiini ;ıörür 
rörmez, derhal ~yasını toplar ve 
matbaadan çıkarak yakın bir kab· 
veye girerdi, Girdiii kahvede ten· 
ha bir köşeye çekilir, cobiııdon çı· 
kardııfs etyaları man llzorine da· 
iıtırdı. Fakat birkaç ntır yazı ya· 
zar ve bir tanıdık kahveye de ye· 

J tişir, artık ber ••Yİ unutan mnhar· 
rir, arlr.adaıile bitip tükenmek bil 
miyen bir lı:.onııımaya bqlardı. 

Karyolası içinde yazı 

yazan muharrir 
K orknnç hikayeler isimli p-

hneri yazan Vıliye dö Lil 
Adaaı da böyle peripa bir deha· 
dır. Geceleri ıafak söcaıedon ov 
vel yataia rirmez. öıiledon evvel 
nykadan kalkmazdı. Kalkar kalk· 
maz bir kioe ot ıuya içer, ıon 

ra karyolasının içinde yazı yazm•· 
ia başlı yan bn adam ekseriyetle 
akşamın ıaat allı9laa, buan da 
recenin aaat dokuzuna kadar ça 
lıfır, bundan ıonra barlarda, yahut 
meyhanelerde dolqırak plakla 
beraber, yıkıla yıkıla evine döner· 
di. 

Büyllk ıair V <rendle aababa 
kadar Pariı m•ybanelerioden çık· 
mıyan ıeneıi ıuhhı büyük adam. 
!ardan birisidir. Oou meyhanede, 
bir man baıında öoünde beyaz 
bır kaıiııla rörmek daima mllm· 
kündü. K•i•dın yanında mubak· 
kak bir abıeot kadehi vardır. Ya 
zı yazarkeu bir taraftan anlaıılaıaz 
kelımoler mırıldanır, lr.elomini içki 
kad• bine batırır, aonra lr.alemi 
nefretle man üzerine fırlatarak 

ellerini uiuıturur, baıta ve muz. 
ta.ip kabkabalar koparır, bir kadeh 
içki ıçer, aonra etrafını ıeıeaıiyen 

bit da r•nlık içeriıinde mıaralarını 
yazmaira koyulurdu. 

erle o ayı oldu o aa.\arda 

içkiya olan bu düşkaolüiünden 

iirenir, bir daha •izına içki koy· 

mıyacaiına yemin eder. Fakat bu· 
na roimen bomeu o aqam tekrar 
meyhaneye dllşerdi. 

içki iptilAsiy le mağrur 

bir hikayeci --
Büyük hiklyeci Hofman da 

içki müptolisıdır. Fakat o 
bu iptilisile adeti marrurdur. Hof. 
man ilham veren şeyleri anlatırken 
ıöylo diyor: "Eserlerine ilham arı. 
yanlara kiliıe musıkiıi dinlemole· 
ri.ni, nefiı Fransız ıarabı içmeleri· 
nı v~ Ren nehrini seyretmelerini 
tavaıye odeceıiim. Halı! mev:tu 
arıyanlar Barronya ıarabı, cidal 
yazmak iıtiyenler şampanya içmeli. 
macaralı yazı yazacaklar da balya
nın kana aıcaklık veren ltalyan 
ıaraplarını tercih etmelidir.,. 

1 
rak, kendi nasihatini tutan Hofman 
bu iptilasının cezasını felce nit•· 
yarak çok reoç yqıoda ölmek 
ıuretiyle çekmiştir. 

Göte ve Dikens 
fakat bütün büyllk adamları 

böyle iotizam11z yqıyan pe• 
rişan kıyafetli inıanlar sanmama· 
lıd... • 

Tabiat ilminde oldaju kadar 
ve belki de daha ziyade edebi hii· 
viyetiyle tanınan m6fbur Bllfon 
çal11mara bqlamadan evvel dan· 
telllı manşetlerini takardı. Her 11 

bab aaat b~t• muntazaman evin
den çıkaıı Büfon babçeıinia bir 
köşeıinde eıki bir kule içeriıinde 
bulunan çalııma odasına ,fider. 
Orada kitibine eaerini yazdırmaia 
bqlardL 

Saat tam 9 da upiı yanına 

relir ve efendisinin ıaçlarını dO 
zeltirdi. Bllfon bu esnada kitibi. 
ne yazı ya&dıraııj'a devam eder· 
dl 

Göte iıtlınaaız olarak berr&n 
aabıbtao öileye kadar çalışmlf· 
tır. 

lnfiliz romancıaı Dikenı her 
rün ilç ıayfa yazı yazar. Dö,t 
aavfa yazması lmltioaızdır. Fakat 
rüode muntazaman llç ıayfa, bir 
tenoda bir kaç cilt, bütün bir ö 
milr Hnaaında İH kocaman bir 'lıü. 
lüphan• viicada retırmeio kifı 
relmiştir. 

adım adım yaklaşıyor 
- Kurum genel merkez heyeti top -

l•ntıaı sonu1td• general Seyfi DUz ---
- gören bey•natta bulundu -
Ankara 26 (a.a.) 
Türk hava kuruma ıenol merkez heyeti dün Mardin mebusu rene 

ral Seyfi Düzgören'in baıkaolırı altında toplanarak Bay Nuri Demirai 
tarafından gelen ve merkez heyeti bqkanlıiına verilen dilekçe üzerinde 
kooaşmu,, nizamnameye ıröre ıelibiyetli merciio feıh ettiii bir mukave
le karıısıoda bu dılekçenio tetkikine mahal röraıemittir. 

Nuri Demira(ın ikinci dilekçeıinin yeni bir tayyare 11tışı teklifin
den ibaret olduiıı rörülmoklo tetkiki için merkez idare heyetine rön
derilmesi kararlqtırılmıı, toplantıya ıreaeral Seyfi Düzrörenin şu sözle· 
rile ıon verilmiştir: 

" - Genel merkuimlz kurultaydan aldıiı direktifleri yerine retir 
mek için var kuvvetile çalışma zevkini bu toplantıda huzur ile tatmıı 
bulunuyor. Şükranla ıörüyoruııki, bava kurama milli havacılık hedefine 
adııa adım yaklaııyor ve her adımını feriye bıkarak deıi'it, hep iltıriye 
dorru, daha azuo ve daba satlam atmalt için çırpınıyor Bu ilerleyiıte 
dayandııiı ve daima dayanac•rı kuvvet kuruma karşı halkımızın röıter 
diii sönmez inanç ile hükOmetimiz;n yapmakta olduin yardımlar ve en 
başta milli Ş•fimizio daha bu dünya harbi patlamadan çok Önce hava 
dan relecelı:. tehlikelerin daba ezici ve yıkıcı tekilleri belirmeden, gerek 
halkımızı, rerek kurumumuzu uyandırmalı:., bava hakimiyetini elde etmek 
zaruretleri yolundaki kıymetine ölçü olmeyan direlı:tıf.eri ve vecizeleri· 
dir.» 

Kurum bışkanı B•y Şükrü Koçak, ırenel merkez h•yet;nin tevec· 
cühlerine merkez idare hey.ti ad na leşe~ kür etmıı ~e ır•y•ye bir an 
evvel varılması ıçin mümkün olan her tedbirin alınacar•nı •Ö)lt uıiştir. 

Adllre vekilliQlnln bir 

tamimi 

B. Halid C naran 

mızı zlraret 
gazete 

etti 
Aalıara, - Mılli korunma ka Seyhan cümbuıiyet balk parti 

nunu ibtiklrı yaıalr. etmekte ve ıi mülettiıi Mardin mebuıu bay 

LiRA 

33527 50 dünkll yokGn 
SOO Cü'Phuriyet fabrikası H· 

bibi Hasan Atıl 
200 Muharrem Hilmi Remo 
lSO Kozacıoilu 
30 lbrahim AltınbaJ 
25 Mustafa Ağbenli 
25 Mehmet Ali Solak 
20 Çukur kamış köyünden 
20 Ka91m Yükael ve Muıtala 

Küçük 
20 Ahmet Batman 
21 Salih Ostanacı 
20 Y aıin Boj'a 
20 Ziva Alcvordi 
15 Naci Erem 
10 Haydar Ôzyedek 
10 Ôkkat Türközll 
10 O•man Deveci 
10 M hmut •aatcioj'la 
10 M hmet Ardıç 
10 Abdülkerim Boj'a 
10 B lil Alı:.doian 
10 Yunuı B•tman 
10 Du•muş Gülok 
10 Faraç Gerçek 
5 Halil Ôzbelı: 
5 Süleyman Çulha 
S Süloymam Tabakan 
S Ahmet Yaicı 

34712,50 YekGn 
HUgo ayakta yazardı bu yasaiı da, elde eJilmek iıtoni- Halid Oaaran parti viliy•t ida 

len menfaatin mikdar ve mahiye· re heyeti reiıi bay Mustafa Rıfat • Mebus İntihabı kanununun 

Franıanın en muntazam çalı- . 111 1 • ı k Gölek ile birlikte dün razetomı'zı' yenı' b •t d • · t' ·ı · · t L tına röre, tür ceza ar sar ama a, an erıı ırı ec•rı ve e.. 
ıan en yor olmaz muharriri tadır. Bunu röz öollne alan Adli ziyaret otmiıtir. dereceli intihap u•ulünün incelen· 

Hürodur. Hor ıabah b .. te '-alLar, mo 1·te olduöu etrafında 1 t b 1 • "' • ye V ekilliii teıkilltına aıaiıöaki "' • ı an U 
derhal çalıımaia baılar, Yatak Asker •llelerlnln razetolerinden birinde bir haber 

tamimi yapmıştor: k 
odaaında pencerenin yanına koy- me tupl•rl çıkmııtı. 
d d - k ,_ b' " Artırma hükümlerine söre il k ar uru yil ıo.. ır maaanın öalln Haber aldııiımıza röre, cilm fili ma amlardan verilen ma-
de avakta ya1ar. yapılacak oat•ılarda ıatılacak oı bnriyet halk partisi Ulucami oca· IOmata röro yürllılükte bulunan 

Hu• aonun il 1 • d ı. yanın hükümetçe azami oatı• liatı • zer n yazı yaz •aı • ıi'ı idare bey•ti. her oalı ırüoü ıa intıhabı mebusan kanana burünkll 
k&i•tlar çok. seni tir. Hllıso daima tayin edilmit olduiıı takdirde mü 
\La» kanadı~ -..,. ka\- "-• \a ••y•d•y• auc•k t•y•'-• balıı1noe.ya bahtan aksama kadar aa\r.er ailele tetkilitımnra uyanyao ifade ve iba 
nır. Hüro da günde antazaman kadar devam edilmesi ve ayni fi, rinla moktuplatrnı yazoııalt üzere retleri ihtiva etmektedir. HilkOmet 
üç 1ayfa yazın Dilcenı fibi her yata müteaddit talip :ı:ubar eıtiri bir arkadaş temin etmittir. Çok pr•n•iplerde ve hükümlerde hiçbir 
rGn 80 mısra yazmaiı idot edin· takdirde aralarında kara çekilerek yerinde baldajamuz ba karardan doiiıiklik yapmadan bu ifade ve 
miıtir, ilıalenin, kura iıabet edecek ta. dolayı idare heyetini takdirle kar· ibareleri deiittirmek llzora kanıııı 

Hilro'y• meıhur Notr dam dö libe yapılmaaı zarııri olduiu ribi ıılarrz. üzerinde incelemeler yapmaktadır. 
Pari'yi yazmak için çok k11a bir • 1 t b 1 • • 1 ti · d b azami ntıı fiyatı hükümetçe t .. - Çivi flatları • an ° ıqe 11 e nın a a 
mllblet vormiılerdir. Tabiin kat'i · b' k'ld 1 
ültimatomuna alın bayilL •air bı'r bit edilmemiş olan •11auıo artır· Viliyotimiz için ayrılan çivile· 1fenı~- " 

10
1 

1 
e yapı maaını ut· 

.. • ama .. için aıe Müateıarlıiınca ha· 
.... e mürekkep, kocaman bir ylln ma ile aatıfında bu e11aoıo cinı rin liatı 108 kuruş 11 aantim ola. I • zır anan kararname projesi yükaek 
cüppe ıatın almtt, dlfarıya çıkma· ve va11flarının ve maliyet fiyatla- rak teabit edilmiştir. tudike arz..dilmiştir, 
malı: için elbiselerini bir dolaba ki· riylo bunlara iliveıi icabedon meı --- Bu kararname ile lllanbul iqe 
litlemiı ve arzıuiylo bapiıbanoya rn kir miktarının icra memurlu(on· • Haber verildiıiioe ıröre, mildürlüiil, bölre iaıe müdürlütil 
rirer ribi romanına baılamııtır. ca ıalihiyetli mercilere teıbit el· Nazilli Bez labrikasondaki yanrındn adiyle daha roniş bir kadro ile 

Hüıo bu romanı yazarken ma• tirdiktec ıonra ancak taayyün yanan pamuklar 1940 yolından bıı kuvvetlendirilmekte ve bu unvanla 
aasından ancalr. yemek ve uyumak eden bu satış fiyatını bnluocaya yıla intikal eden pamuklar olup 1 daha reniı bir otorite sahibi ol· 
için ayrılırdı. Bütün .eilencni her kadar artırmıya devam edilmesi numaralı anbarın içinde bulunmak. maktadır. 
rün muayyen saatte relen bir ita~ ve bu fiyata müteaddıt talip çıktıiı ta idi. lstanbul fiyat mürakabo toıki-
arkadıoiylo bir aaıt kOnUfmadan takdirde rene aralarında kara ço Asıl büyük ambarlar yeni yıl litı bu müdürliliün bir kolu ola· 
ibaretti. kilmek suretiyle ihalenin yapılması mahsulü ile doludur ve bunlarla rak çalııacaktır. Fiyat mürakabe 

Hüro bllyllk bir azimle eseri kezalik zaruridir . ., f.brikaya bir şey olmamııtır. Ya· komisyona hazırlıklarını da bu böl. 
bitirdl Ayni zamanda mürekkep nan pamuklar ıirortalı idi. Yanrın re iaıo müdürlüiüniln bir kolu ya-
ıiıeıi de boıalmııtı. Son mürek· GUre, antrenörU geldl kaza neticesi çıkmıştır. Gerek ban· pacak, hazırlanmıı, etilt edilmiş 
kop damlaaiylo son sayfanın altı· Bölre ıüreş antreoörl~ıiüne kaca rerek müddeiumumilıkçe yan· mevzular üzerinde yalnız karar 
da c ı o n » kelimesini yazan mu tayin edilen Necati Tokbudak dün ırın ıeb•p'eri hakkında. tahkikat vermek fiyat murakabe komisyona 

Nasihat verenlerin aksine ola· harrir derin bir oh çekmiıtir. şehrimize relmlştir. yapılmaktador, aun aatihiyetinde olacaktır. 

~1~f P~ol~is=R=om=a=nı=:=3~l==D~0~R=T==L=E=R===K=U=L=0~===::B0=-====~~~=-j• 
il~~~~;;;~;;;;;;;;;;;;;~~:::::~:;~~~::::~~~~~:::~~= Çeviren: Mecdi Enön 

Adam anlamam11 fÖründil v• aynı Nefesdarlı;.;:-,.ilpteli bir adam Bu sözleri söyledıkteo ıonra do•tor, " Dörtler Esrarı ,, ... 
edi ile tekrarladı ı olmasın sakın ? dedim. reldifi ribi koşarak çıkıp ritti. Puaro da 

- Moater Herklll Paaro, Farra•oy Ba sefer doktor ce11ap vermedi. Eti ilk sık saatine bakarak valizlerini bızır· 
caddeıi 14 nıımara. ne bir kitıt kalam alıp bastaya verdiı lamaia koyuldu ve kendikondine 

Puaro kendi.ine bir ıll o ıaallar aor• - Baulım ne yapacak 1 - Vakıt ta o kadar çabalı: reçiyor 
da. Fakat adem ya biç bir cevap verme· Bit kaç dair.ika adalll biç bir hareket ki 1- dedi. Sonra bana dönerek ı 
dı veyahut aynı cevabı tekrarlamakla röatermedl Sonra birdenbire kaleme 18• - Sizi me111ııl ed .. bilecek bir bidi1e 
h tifa etti, Bnnua &zerine poliı baliy..ı. tılıp anbi hareketleri• bir ı•yler yazma· çıkmıf oldninna m•mnaoum. Haotinrı 1 
bana telefonu İ1"ret etti 1 t• bqladı. Sonra bird•nblre kalemi ve dedi. No aanHıyonel bir moıle deıiil mi? 

- D lr.tnr Ridrevay'a telefon odiai:ı. kiıi'ıdı elioden bıraktı. Oo~tor kij'ıdı t!i- Gö• ten düf'"Oş rıbi bir ad.mı odamızda 
Derhal reıip relmiyecetini aorıınuz. n• aldı ve batını iki tarafa ıallayaralı: 1 buluro• uz. Kimdır ? Nedir ? Bilmiyoruz • 

Büyllıt bır tali ueri olarak doktor _ Burada biç bır ıey yok. Yalnız Vallabı vapurun bu akıaııı doiıl fakat ya. 
yakında ıkamet ediyor ve o anda evinde dört rakamı hepaı bırıbmnden büyük ol- rın aabah ulkmaaı için h1'yatımdan iki 
bu uoayordıı. Birkaç da~ika aonra oda· malı: üaore on nn iki defa yazmıf. Belki yıl feda etmore razı olurdum Çok merak 
dan iç•ri ıirdiı bu evin aamaraıı olan 14 rakamını yu- lı bir bidiıe bu ... Benim için ... Çok ".oto-

- Na oldu ? No var ? mak iıtamıftır •. Oııı1 nıırada at.ıkoyunu re••• bir mevzu .. Fakat zaman lizım ... 
Puaro lı:eodiıina vakayı k11aca anlat Şomdı haıtabanoye kadar ritmem liz.ım. Onuo aiız açıp bir ıeyler ıöyliyebilmeıi 

tı. Doktor de bemen kendındo olmayan Soara hastayı muayeneye r•hrim. Bır dok içın belki rüolor ... Hatıi aradan aylar 
bu acaip ziyaretçıyi mua)eneye koyuldu. tora alikadar edecek entoreaan bır vak• bile ıreçebılir. 

itini botorOikten ıonra 1 karflllDda oldaj'umuıı zanedıyor11m. - Elimden relen her feyi yapaca-
Hıaıl ... Garip bır vaziyet 1 dedi. Do lrım Puaro 1 diyerek Londı"ııno temı"nat 

Ben ı 
- Boyinbummaaı mı yoU. ? 

ıordum. Dokıor oflayarak ı 
diye 

- Beyiobummaaı ?.. Y abıııı romancı· 
ların hayallerinde yqayan bir ba1ıalıktır. 

Hayır, b~ adam miltbif bir 1adamenia ta 
ıirı altında kalm11. oiuraya, Farravay cad· 
deıi 14 numarada Puaro'yu rörmelr. f.ltrl 
aabitlle retmiş. ş mdi de ıöylenilenlori 

doymadan o ıöıleri mibanlki bir fekilda 
takrarlayor. 

ktora Puaro'nan hareket etmek • • 
l\zere oldgianu. benim de kend,aıne San verdim. Size .liyık bir muavin oJmaj-a ça· 
tamptOD'a kaau refakat edecetimi anıat lııaca;ım. 
tııııı. - Elbette •. Elbette ... 

- Pak~ dedi. Kondiıini burada yal- Fakat cevabı baaa biraz ba buıuı· 
nııı da bırakıbılirıiuiz. Tamamen kuvvet· ta şüpbeli olduıiunu iıhar eder r;bi ır•l· 
tan d01miif bit haldedir. Şimdi en •t•iı di ... Adamın bir feylor karal.mıı oldoıiıı 
aakiz ıaatlık bır uykuya İbtıyacı oldotua- kiiıdı yerden aldım. ve: 

dan hqına bir hal relocetıni ıanmam. .- Eier bir roman yazmai• lı:alk11· 
Ev aabibi.niı: Bayan " Kalbi Memnun ,. a aaydım, ıizi aon samanlar da meşral eden 
kwdialoi arasın yok!amaaını da taobib mevzula bu kiiıt araaında bir a•hı ya• 
ederim. ratar ve kitabı ıa iıml verirdim ı 

Ve boyle ıöylizerek kurşun kalemle 
yaıılmıı rakamların llıtüne bir parmatımı 
baoarrm. F alr.at tam ba ıırada kendıainl 
kaybetm•t ıröriloen lıaatanın yattıj'ı yer
den doııalnp ıçık ve işitilebilir bir tarzdaı 

- Li - Çaor - Yen, dedii'ini da· 
yunca olduium y~rdo 11çradım. 

Adamın yüzilado uzan bir aykadan 
ayaomıı bir irııan hali vardı. Poarıı hanı 

ıllkGt etmemi İfaret etti. Adam bir ıayler 
okayan veyahut iıittiıiiai tekrarlayan bir 
inaao edaıiyle u keıkin bir aeıle ılizllne 
devam eıti ı 

- Li - Çanı - Yen, dörtlerirı 
muharrik kuvveti, kontrol Aleti ve nihayet 
en parlak bi, tekilde ifleyon zeUaı adde. 
dilebilir, Bonon için ona bir numara adı· 
nı verdim. IKi numara iae çok ıeyrek ola
rak adıyla anılır. Ona, iki çizrl ile kate
dilmiı bir S harfi temıil eder. Beynelmi· 
lel dolar işareti olan S harfi. Yahut da 
iki ç•zri ve bir yıldızla temıil edilir. Ban· 
dan kendiıinin Amerikalı oldaiuna ve pa· 
ra kudretini temsil ettiiini anlamak müm
lr.llmdür. Üç numaraya relloco bunan bir 
kadın, Fr•DllZ mılıetinden bir kadın olda
ıiuna şüphe yoktur. Onun aoeyate ilomİ· 

nin en rüzide kadınlarından biri olmaaı 

ibıimali olmakla beraber bu hnıuıta kat'ı 
bir delil elde edilememiftir. Dört numara
ya r•lıoce ... 

- Dnamı Nr -
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ANfiULOPEDi -m-ınmı 
d ~ • MJ6J ~j Sirenayka 

B " rünl•rd• en Önemli Ç• .. 

<<Del Povero lnıparatore.>> ı Sir•n;i~~~~~~!:=~:da:~r:ai:~k:~ 
onu 1925 tarihli Mısır- lıalya ınu 

Sovyet sözcüsü 
diyor ki: 

Alman 
ordusu 

Moskovaya 

Rus esirlerine 
işkence 

ediliyormuş 

21 //cinci Tepin Per ,em6-
Tıırı.ı1. Radyocllffbyoa rııtaıın. 

TiirldJ• rıdJHU, Aakara radyeı11 

7,30 Pr~ram, vo memleket 
ıaat ayarı. 

7,33 Müzik : Hafif 
(pı.) 

provam 
ı. d ·er bir fık ahedesiyle çi•ilınittir. Bu bııdııt, lnaau, okuduia tarih kitaplarında dihate •i · . I YAZAN . . k anlatmak arzusu· Sollum'un 1:.! kilometre şıma inden 

r11ya raıreldı mı bunu, karşısıaa çı ana 1 k b .. lar ve Carabub'an 25 kiloınet· Sovyet Hariciye 
komiseri Molotof 
elçilere bir nota 
tevdf etti 

7,45 Ajanı baberlerL 

REFiK 
HALiD 

ua kapılır• iıter ki bqkaları da ondan faydalan11n ar; zev -.. 
' 'b ı 1 B' ndanberi Fransa· re batı11na kadar uzanır. Satıh giremez! 

8,00 Müzik: proramıuıu deva 
mı (pı.) 

duysunlar, yahut ıı·ı_ret 'ha' sın ar. : s::;m. koca koca cilt· mHahası 600, 700 bin kilometre 
nın son yüz sene '" tarı ıoe mera ıa ' d · karedir. Her tarafı meıkOn olına-Karay leri, bir alkolltin şişeleri devirmesi ribi, ıroce eınıDy~r, 

8.15 Evin aaatL 
8 30/ 

L ld ıyoruın un yan bu bölreoin meskOn 0!111 ıo· 
rilndüz demiyor, biteviye okuyor• başımı kitaptan "~ _ "~. k ' göz bir ve kasabaları ıunlarc:lır ı 
bir yero takıldım, kaldım: Napoleon 'an anası Madam ,..etil ıa a!a d · 

Almanlar ıimdige 
lcadar Mos/cooa 
önünde 300000 lcişi 
lcagbetmiıler 

Moskova 26 ( a, a. ) - Sov 
yetlor Birliii Hariciye komiseri 
Mololof, harün, Sovyetlor Birli· 
ğile Iİyasi milnasebotte bualna• 
elçilere bir nota tevdi ederek, 

Almanlar tarafından Raı halkına 

vo eıirlerloe yapılmakta olan zul· 
mü bildirmiştir. 

8 4S Müıikı Proırramıuw IOll 

kıımı (pı.) 

12,34) Prnvaa, n memleket . d . 1 t btlara uray ara llfl&ID& ı· Bina-azi, Derno, Tobruk, Ca-
111, ufak telek, koru bır ka ınınış; 0i unan a : . · b '-ot 0 • rabub, Zuvitine, Cidabya, Bardiya aut ayarı. 

. . . d ,_ . • . b' da pek cımrıceame are.. 
iı, haznelerın dıbıoe arı e..tıırı ır oıra ve Tokra. Bilindiği gibi Carabub 12,33 Milzikı Karıtık ıarkılar. 

12,45 Ajanı baberlori 
der, para biriktirirmiı. • . . t ft Krallık eden ve Tobruk şimdiden loırilizleria el 

Soraulara da dermit ki: c Baıün ~erbır~ö b;: b:;a ü:üa altına rir· !erinde bulunmaktadır. Büyük Şeyh Moskova mey
dan muharebesi 

kat'i safhada 

13 00 Müzik: Karışık tark•lar 
pro&'ramının devamı. ovlltlarıma yuın, yardımda bulunmıyaca&'ım, y 1 Sonusi'nin mezarının bulunduğu 

aıiyoceğim belli mi? ,. •1 nadölü• adını verdiil bu Carabub kutaal bir kasaba sayılır. 
13.30/ 

Anatole France'iu «Dünyanın °0 katı 1 
b ki · · Napoleon Sirenayka ülkesi 1911 deu 

dağ köylüıü kadın öyle yapmakta ırerç~kten a k 
1 

.:mtkat sadeliği 1932 yılına kadar ıiddetli harple-

Notada eı<cilmle ıöyle deııil· 
mektedir • 

14,00 Milaikı Karışık pr~ram 
(Pı.) 

18.00 Proırraaı, •• memleket 
aaat ayarı. ortadaa kalkıaca Roınaya ııiın_ınıı; para ~ ıat~ı f° :ra;orluk modaaı re ,ıahne olmuştur. Bn harpler Raslar cenapla bir lcol-

aever, ıırtında ıiyah yünden bır esvap, aıın a .mp ' T '-1 1 1 1 
« HükOınetim, Alman aıakam. 

ları tarafından Sovyet eıirlerino, 

Kızılordu 111bay vo erlerine ıis
temli bir ıarette zulüm yapıldı 

iını ırösteren pek çok delillere 
malik bııl11nınaktedır. Ekserisi ya· 
ralı olan Sovyet oairlorinin Al
ınanlar taralındau işkenceye 11i· 
ratıldıkları, öldürilldükleri teıbit 
edil ıniştir. lı konco kızğın de· 
mirlerle yapılmakta ve eıirlerin 
gözleri oyularak vficutları parça 
lanıııalttadır. ,. 

18,03 Müzik: Muhtelif makam• 
lardan tarkılar. 

'- b" . bir ıapka berrüa kapalı araba ıle kırlara çıku, ll''Ç 1911·1912 de ' ür" ere ta yanlar artla ile üç tümen imlıa 
UrıK ıçımı ucnz ' - k t k b t elerde arasında aeçmiı ve ilk Lozan mu· aıl•i ve St. Helene adüındakl oğluna düşunere 0 aıına ep 0 •ttilclerini 6ildirigorlar 

... ahedesi imzalandı~taa ıonra Ab· ~ yayın dolqırm~. · N 1 1 b- -k b 
19,00 Koaqıaa (Derdleımo 11• 

ati). Bir ırün orada Papa Vll p;0 ile kırşılaımıı Papa - kı apo eon met Şerif Şeauı , uyu arpton Kuibişef 26 ( a. a.) _ Lo-
la elbirliii ederek Avrupanın altüst olmasında büyük rol oynamış , ona sonra da idris Şenusi bu aıubare· zofski, ırazeteciluo fU beyanatta 19,lS Miixikı Çiran Havaları 

(Pı.) 
emir kolu olmuıt1ır- araltasını durdurmq, kadını ıeliınlamıı ve ıormnıı bolero devam etmiıtir. bulunmuştur 1 

c - Zavallı lmparatordau haber alıyor musunuz, uasıldır, acaba?» Mareşal Grazziyani'nin yazdı- c - Almauların Moskovaya 
19,30 Memleket aut ayan, ff 

alanı baberl•ri. 
Del povero lmparatorel Zavallı lmparato~danl?. l~te, dünya~arı küçük ğı bir kitapla ıöyledijfioe göre ıriremiyocekleriui ıize temin ede· 

ırören dünyaları titretou dünkü o koca cıbarngırın ııfatı bır kaç yıl Sirenaykanın işa-ali, ancak 1932 bilirim. Alınanlar şimdiye kadu 

19 45 Müzik Y11rttan aeıler. 
20,15 Radyo razotesi. 

ıonra 'artık bir (povero - zavallı) dan başka bir ıey değildir. Kubbe de yani Fizanın işgalinden ıonra Moıkova önilnde 300000 kişi 
leri l&Hall ibtitamlı hitaplardan, adlardan, Hnlardan likaplardan, 0 tamamlaomıştır. kaybetmiılerdir.,. 

20, 4S Müsikı Türkçe film ıar• 
kıları, 

«Mejeate» lerden1 cSezar» lardan, cba,metlll» lırda11 ıonra eu aouun Bir ziraat bölgeıi olau bura11, Moıkova radyoıa da Mosko-
caau - bemde bir suç ortaiı ağzıodan - budurı Zavallı! Oımanlı lmparatorluiu "zamanında va meydan mabarebesiain kat'ı lnglllzler Akdenlzde 2 

la9e gemlal batardılar 
Londrı 26 [ a. a J - Amiral 

lık dairesinin tebliği : 

21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Milzikı Şukı ve Tlrkll· 

lor. 

• Milli öfkenin bü-
rüneceği kılıklar 

Yazan 
Cihad 

Bir torpil bir r•
miyo çarpar, bıı 

gemıyı, içindeki 
masum ioıanlarla 

Baban beraber batırır, o 

ııada yüreğımizde bir 11zı, aaabı· 
mızda bir gorinmo biosederiz; k,zar 
vo ölkeleniriz. 

Hiddet tabii bir bal deiildir • 
onan için tıpkı elem ribi keadiıioi 
doiarıa aaikten azıklaştıkçı, kıy 
met vo kuvvetini kaybeder. 

Fert içia doğrn olan bıı teşhiı 
mqerl vicdan için, c:emİJOt için 
yanhttır. Çüokü öfkenin marazi ol .. 
mıyını, çünkü öfltonin millili, çQn 

kil ölkeııin maltaddeıi vardır. Ve 
çüakil ölko bir kere milli ıııura io 
tıkal etti mi kin olu, halk tabaka 
larınıa diıleri araıında zehırli ~ı
cırtılara iokılip eder. Muharrık 
kavvet olur, kancık bir torpilin 
yıptıit tahribatı on mialile ödetir. 

Ôlke ıauran kendiıi olar, mitli 
ıiyaaoti çizerken ıizo rehberlik 
eder, öfke iman olur ıizi mefkOre
nize ırötürür, öfke vatan mefhuma 
na biırüoür, büyük davaların yara· 
tıc11ı olar, ve nıhayet eyi Mertler 
aafıada bir veledizina a-ibi 11rıtan 
kancık torpil, ve oao bir zatiye 
ıribi balkın nazarından kaçarak 
atan eli. Ôfke bir ırüa intikam 
olıır. Yapıp yaptığınıza ve yapa· 
cıiınıza ıizi piımaa eder. 

Şimdi öfkenin a-irebileceii bü· 
tlln kılıklar içinde ve iıti'nadsız 
milli Öflte halinde, ırözümüzü kırp · 
madaa bidiselerin inkişafını bekli 
)Oruz, 

Zaman ır•lecek, ıriloler ıreçe· 
c o k, ş a r t 1 a r d e i i 
focek fakat emin olaoazl Y eoice 
aio içinde ıulara karııaa vatandaş 
larımızın heaab111ı o meçhul deois· 
altının aahibindeo ı»rmanın şekli 
bizim için deiitmiyecektir. 

(Tınlriefklr'daa 

• Nebatlara karşı 
alakamız teden

ni ediyor 
YAZAN 

· : YA- NO 
ri uzatarak: 

V azod11ki çiçek• 
leri okşayarak vo 
heceleri ecnebi va 

- Neeo ırüzel., Nereden bal 
dan111, b11 cicileri? ... Halbuki ma 
fer, boa ıordum, yok biiiti dedi 
leeer_ 

- Panayot adamımdır... Be· 
11lın · · ıçın •alı.lamı~. sekerim.. Hem 
de tıuı .. ı· eıını yarım araya vermez 
mı ? 

- Ne ucnzl Kel pos! •• 
Daha bülyakir bir bayanı 

d - Fuyl - diye, yabancı dil 
ea b' 'd k ır nı ı aalıverdi. - Bu mor• 
lntil •Özlerle çicekleri bayağılıt . 

tırıyora B 
d k llnur. akın ıunların duvar 
ın a 1 ırölreleri110 ... Bir rövQde oka 
•~ta • Kumaı desenlerini yap 

iltl1eıı renaaılar, çiçeld•ri 

[Taa'dıa] müstakil bir sancaktı; askeri ida. bir .. !baya ırirdiiini bildirmekte-
böyle bir Yazoya koyar, ıiluetleri· resi de Trablusırarb'o baıflı idi. dir. Alınaolar bütün tanklarının 
ni projeksiyonla okrano ıkaottirir- 1 d T yarıs111dan fazla11nı muharebeye 

lıalyan isti asın an sonra rab. 
lermiş. Sonra, çiçeii saia ıola oy- d ı aürmüşlerdir. Sovyet radyosu 

1 • losıarp viliyetin eu ayrı ıp ayrı 
natır, baaıl olan rarip rö'r• erı şıındiye kadarki Alınan kavıpları-
model diye knllanırlarmış. Çoiu vilayet haline konulmuş, faoiıt nıu 6 milyoa inaaa, 15000 tank, 
kumaş reıiınleri böyle çıkarmış" r•jimı zamanında da Sirenayka iki 13000 tayyare ve 14000 top ol 
Bilhaua «çicekli» denenlerin ek· viliyete ayrılmıştır ki bu~l~r Bin· duıfuuu bildirmiştir. Ruı kayıpları 
aeriıi. razi ve Doruo viliyetlerıdır. 2 milyon inıan, 7900 tauk, 6900 

- Apropo, ırüzelim... Geçen ------------- tayyare ve 13000 todur. 
ırün düşündüm ki, kumaı re11am HalkeVİ Moskova 26 ( a. a.) - Dilu 
ları, çok mütevazi in1anlar •. içle Reisliğinden : Sovyet haberler bürosu aşatıdaki 
de buluşları •rifeoler var... Dün· buauıi tobliii nefretmiştir ı 
yanın zevki üzerine hikim oluyor- Reıim ve fotoğraf ı~rgi. Rootof'nn batı11nda coaup 

lar.. mize iştirik edecek olanların btikametlorinde yapılan katfı bü-
Fakat, eıerlerine imza dahi at- cum neticeoindo 20 Sontoşrindea 

eserleri 10 12-941 ak§amına ınıyorlar.. Meşhur olmas· İcab e· 23 Sonteşrine i<adadar Kızılordıı 
den ba şabıiyetleri kimse bilmi- kadar kabul edileceği taabi- kıtaları 49 uncu Alınan piyade 

yor.. Onlar da tanınmalarına lü ben ilan olunur. kolordaııı ile bir S S tümenini, 

Orta Akdenizde karakol ıre
ınilerimiz pazarteıi rünü ceıı11ba 

doira ıriden bir dü,man kafilotioi 

batırmıılardır. Ba kafile orta bil 
yiiklnkte 2 iaşe ıreıniaiudeıı mü· 
rekkepti. Kafileyi koruyan ltalyan 
de!troyerleri kaçmışlardır. 

tayyarelerimiz 46 Alman tayya· 
rıııi düşürınliflerdir. 

23 Sontotrin ıltıaını Kızılor
du ltıtaları düşmanı takip ederek 
hareket mevzilerinden 60 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Moskova 26 ( a. a. ) - Sov· 
zum yokt11r aanıyorlar_ Halbuki bir Vikinır tümenini ve 16 ıncı 
batı •• istikbalde bir devir gelecek: istemiyoruz .. Çiçeti, yoşiUiti, mey·,, tank tnınoniai yol efiııiılerdir. • - 2S Sooleşrinde Sovyet kıta· 
İm•••ı• tabloların resaam.larını tab vayı, •iacı yetiftiren .. bir ••vwi KıtaJarımız l 11 top. SS tank. 83 Jarı biltOn crpbe boyunca dflt-

yet teblifi ı 

21.30 Konqma ( tiir aaati ) 
21,45 Müzikı Radyo Senfoni 

orkeatraaı. ( Şef: Ferid Alıw). 
1 · Mozart: Mi bemol majör 

Senfoni 
2 - Debu11y: Küçük Suit 
22.30 Memleket aaıt ayarı•• 

Ajans Haberleri: Ziraat, Eabam -
Tabvilltı 

Kambiyo -;... Nokut borauı 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Daıuı müziti (Pı ) 
22,55/ 
23.00 Yarın ki Proırra•, •• ita· 

panış 

'TAKVİM 1 
21 //cinciteırin 1941 
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11Lı lMl • "Y :lt Giia Ul Kuı• 20 
Ro•I ISS7 lıılaclt .. riı 14 
Hrc.,i' tJ60 Zilkade 1 

kik ederce•İae, kuma' deainatör ferdJerimirin kalbinde yor etmeli, makineli tüfek, 36 mayın topu, mania dövüıme;e devam etmif-
lerinin kim oldukları da aranacak kök oalmalıdır. 36S otomobil, llS motoıildet ve tir. Muharebeler Volokolansk, 1 Ba 1 
tır. Halbuki bıınu, ıeaeden ıeneye bir kaç başka mühimmat almıı· Rosto! kesimlerinde bilhaHa tid- Nöbetci eczane 

- Şark halıları üzerindeki kaybettik. Bıı 1ahada tedenni et· tardır. Dü,man muharebe ıneyda- detli olmnttnr. Staliaokorr ıebri ... _.r .. e_c_e __________ _, 
bayıl! çiçeklerin, 0 cidden olaiı mit bulunııyornz. Yazıkl nıada 7000 ôlü bırakmıştır. Tutanın 4S, Moskovanın da 200 Ali Nasibi 
nüıtü eserlerin müellifleri: aaıl za· ( Aktam'daıı ) Bu çarpışmalar eına11nda kilometre cenubıındadır. ( Yağcamil Yaaıada ) 

vallı olan o ınübdiler. ==================::==:=-================~~::::::::::=======:;;~;;;~;;;:::::~= 
- Olağanüstü mü? •• Haan(a. I• o o s 

~:~~~~?:~~:::~:~.rd;~~~·İ~lir~r ı;===~"~~ı ~K~~ı::vz:E~==~=ı J H A J 1 R 1 
Deminki bülyaklr bayan, ına IMılı ===============================YAZAN: Hikayeci __ bavereye tekrar karııarak: ı •: 

Lf C 1 Ü d beri evli ol- birkaç a•k mektubu yazacak bir kadın bulu. t • t'? 1 'd ı· · b f d L h · · -Çiçek dediniz de, a~ ıma Arkadaşım oma , ç tene en . • o ınış ı ti a ımı ına a aza e ere., eyocaa ıçın· 
reldi- Bir kitapta okıımqtum ı dutu halde, karısını eıkiıi llibi ~ok. ıe~· ruz. Soura, tenin meudiline roj lokelerl, cake. de 0011 aaloaa ırötürdüm: 
« Çıçek, qktan mec~una dönmüş mekte devam ediyordu. Siz, bu ıııucızeyı bıl· tine de kadınların kollandıiı &'Üze! kokular ıil- - Bn ziyaretini neyo ıtfedebilirim Salma? 
bir yapraktır!• diye bir cümle.. mem naaıl izah edeniniz; bence izahı ırayri reriz. Evin de telefon var deiil mi? Oh, mü• O, öheıini ırizliyeınediı 
Bu da olai-anüıtü bir taıvir deiil kabil hidiselerden biridir. Her halde, kar111 kemmel istifade ederain. Seni ıründo birkaç - Ceıaal beni aldatıyor! 

• d' def tel fondan çafıracak L d d b - Yok ca111m- Buna nereden ihtimal ve· ·~ Selma kendisini uzuu zaman koc.,ına aev ır- a . 0 • . " 8 ıu a olmak 
mır... rüç bır lı de&'IL Sen telefon ıaatini önc:eden rlyoraan'? 

• • • • • • • • • • • • ' • ' mo aıulünü öirenmişti. d C ld bilmi, olacakaın; telefonıı Selmaoın açınaa - Bqka bir kadını aeviyor ? Buna kati-
B (( d )) Ubavere böy Fa'-at anla•ılau, bayat arkı •fi eaıa • T ı "b ını 

D aıon en m · ~ • bo~leraio, e in o ür 11cunda11 tatlı bir kadın yen eminim. Bak ıa mektupları oonn yazıba-
leco uzayıp duruyordu. içinde, - o kabiliyet yoktu. . aeıı. •Bay Cemali ıorıcak. Bunan üzerin t neaiode boldaaı. Mendilinde ber vakit rnj la· 
(madem bu yazı ecnebi kelimeler- Bir ırün ona kederli ırördilııı; ıebebınl ao• le!onu aen eline aluak, kırını ıüpheye düıü:'.c:k keleri görüyor11m. Dahaıı var ... Bu kadın bir 
le dolmuş bulunuyor; bir ei.ıik, bir rııncaı dl ıozle~lo cevap verinin. Bunlar da kili ırelınez. haftadır her ıriln konditıne telefon ediyor!. 
fada, zarar etmez; bir taoo daha - Selma artık beni ıevmiyor, yo cevap ae, bızzat kadını, aenia bulanaııyacarıa 

1 
t Ben, yapmacıktan hayret ederek· 

ilive edeyim:) - ((Rafınmao)) e· verdi. d h lerde evine yollarız. aa - loaoaııııyoruml dıye aıırıldaadııa. Cemal 
ıeri olan cümleler de ekıik deiil· _ Allah, Allubl. O ıeoio ı..rın, da a _n• M11tlaka ba bidiaeler Selmanın alika • böyle ıoyler yapmaz!_ 
di. O ıırada radyoda Ziraat takvi iıtlyonon? Evlendikten sonra evlenme• e:;n· 1101 çekecektir. O, k11kançlıiından çatlarken, - Evet, Cemal yapıyor! Hakkt, lıtemete-
ıni saatı başladı. Ondaki ıözler de ceki ate'li •ıkın devam etmesini arzu ea muhtelif yalanlar uydurarak, kendiıini teskine le ırördüiüa ırıbi meydanda. Evveli kendıtilo 
cidden ıairane. . · çalı4acakaın. Bütün bunların bayıl mahsulü ol- kıvıra etmek iıtedim; fakat ıonra caydım. Ben 

- F.ı·at •.• _ diye dü•ündüm. bir koca bilmıyora.... H kk Solıııı ile evlen· doğunu iıpat etmeti için iıtodi"'ı ıribi tahkiLa de ona ayni tekilde m11kab•I• etaıiy• karıır " • - Yanılıyorsan, a •· bl 'b. . . • " 
_ lı ıairaoeye münhaaır kalıyor... dij-iınlz zamanlar knmıular gibi ~ ırı~ıı~ ta ıririım•ıine müıaade edecekıin. O bittebi, verdim! 

« ... Şa çeyrek aaır aarfında lııktık. Ş•mdi, aıatı yukarı bir .•~0 • en . er dediklerine inanmak iıteıniyecek vo bu ıarette - Anlamadım? Ne demek lıtiyoraun? 
bir çok ıeylordo ileri &'İttik füph•· kırımda o eıkl mnbabbot hiılerıoı a-oremıyo· Hna kartı olan aıkı eıki kuvvet ve tazeliiinl - Y ıal bea do oaa ba tarzda cevap vo• 

rııın , bulacaktır ... Plinımı nuıl buluyoraun ? recefiml Saııa relmeminda ıobabi budar! .• ıiz. · - Bana nereden anladın ? B • l d ? Bahçe aovıriıinde do aynı to- - undan iyıs eaa aağlıiı, doıtuaı, Na· - Ben? •• Cemalin on aamimi arka qı 
ra'-kileri kaydedebildik mi? Galiba, - lıte, natıl anlatayım, beni eokiıl ıribl ıibatlerine müteıekkirim. Fakat bıı kadarı klfl - iyi yıl Cemalıa doıtu oldaiun için bıı 

" ıevmı'yor1 beni tatlı, biııt kelimelorle okoa_ını- d - "L IOtf .. _ d · r • o 'ıı·n Nıbayet ben bayır- Evvelki &'Ün Valiyi, Harbi· •ırı il uwn en eıır emıy ce.. • 
. d - dn yor, evde olmadığım zamanlar, nereye rlttıfi- - Baıka ae iıtiyorıan? de, zanuederaem, çirkin bu kadın d.pim; ÖJ-yedeki çocak babçetıD e &'Or um. IO 

Oıanın uobatatlarilo alikadar ola· mi, kiıni llördüiümü, n• y•ptıiımı rınuyor, - Bu pllnı tatbik etmekle baua yardım lo deiil mi ? 
Or . boniınle pek alikadar olmuyor. edecekain. Ben kendim belki bqa çıkamam. - Al Şilpbuiz Selma!.. Hattl fevkalid• 

yordu. Kezl biliyoruz: maa ış- Hayatımızın bu monoton aalha11 bana ce- - Hayhay. Yardım ederimi ırüzelıiol Ve .• 
l.rl·ıe ui-raf yor •• Belediye ınikya• ı· B · k'd t nıraın H '- De · d S ·ı· •- d L ld i lyet • beaDOID ribİ i• 1yor, Onl Ol 1 en a • ' .... IOIU 1ay ıjrım levazım yarına kadar ha• evırı 1 al'"& &flma "&rfl a 1 im yaz • 
11nde Devlet ölçüsüude, ili amma, kıcığıın vo naaıl biıli bir adam olduraınu da zır olK&k. Aşk mektuplarını kilitlenmemiş bir ten dolayı civdıa izabı duy11yordam Fakat 
şehirli, kaıabıılı ferdleri.mizin ao poklli biliraia- ıröze yerloştirirıin. Gllzel kokuları da yarın ••· ır•çen ıran, Selmanıa ziyaretinden tanı dört rD• 
bad .eylliıi, i•te yukarıkı mabıve• _ Pekı' bendoa 00 iıtiyounn? . . T 1 f k aonra Cemal ile karşılaıtıtı• vakit, ba iUP 

• aa retırinm. e e onda ODUfacak kadını da ta ıiliniverdi. Cemal boynuma aarıldıı 
reler tarzındaki ((diyeti}) lerde ka· _ Bana bir akıl öiret... Ne yapmalı ? iki üç rü11 de bulurum. _ Haltkıcıtım, aana tefekkür etmiye ıeal 
lıyor. Kendimi Solınaya_eakiai gibi sevdirmek için na. - Çok teıekkür oderiın, Hakkı! Bu İf ar- öpmiye ır•ldiml 

Yokıa r•çen nesil, yalnız E- 111 bir çareye başvurmalı? Düıün bir kere... zu ve ümit ettığimiz ıribi noticelenirae, aaaa - Neden? • 
ren köyündeki bahçıvanlı köşkle Düıüodüm ve cevap verdim: ırüzel bir bodiyo verecejrim... • - Planın aınvallakiyle aeticele'jdi. J>ort 
r'ıyle, Ni•aota•ıodaki •• _ıimlık _ve - Bunan için bir tek çare var, Cemalci. D t c 1 d rnadür Selma baınbqka bir kadın o da. it ZI• 

• • oı am ema • va ettiklerimi harfiyen yap- ıııaıılarda bJe beni ba kadar aoıtmiyordıı •• Şim b em bahçeli kanaklarıyle deıril, ı;;m, Sana kar•ı Solmanın alika ve füpheıini t z· b '- J ı d 
ar .• b' •. • ım.. ıra en ar..a aş arımı can an aever di de aano videttiii• hediyeyi vereyim.. 

ber pencereıinde bir feslı&'en, ır uyandırmak... bayatlarıaıu mütkil anlarında kendilerine elim· Hediye hakikaten l'üsoldi. Kıymetli bir kol 
karanfil Jakıı11 duran ° kuyubqıaı - Ne şelı.ilde? den l'•ldiii kadar yardım etmeyi bir vazife aaati. • Hakk .. _ 
erik aiaçlı biçare mahalle .evle. - Kıskaoçlıiını tahrik etmek Hretile • • • bilirim. _ Bıı iyilijiol 11Dataaııyacarım, ı; .,... 
riyle de nebat ıeva-isi cihetınden Meseli; başka bir kadınlı münaaebette bulu· 811 toşebbüıüa akibetloi harp pllnmıa ııe- ni kartardınl l balii edl orsan ,,.. 
bize laikti. nayorınuf ıribl, ooa tüpbelendirmeio çdışa· ticelerini bekliyen bir kumandan gibi ıabırıız· _ Hayır, Cema , aıü ı Y • 

Razıyız: Daha az "rafine,,, ol· cakıın-. lakla bekledim. Bir (ÜD öğlodeıı ıonra evimin zifeındea fazla bir '°y yapmadı"'i it rıbat bie· 
d d - Eveti Mükemmeli ... Şimdiye kadar ha· kapısı çalıudıı kofup açtım. Selma •elm'·tl, .,. Evime dönünce vicdanımı ar 1 t • • ıun; fakat ıromiyi ııvar reımıu • • .. C 1 U o kadu meıu ıror .. • 

ı ·ı··· d na naııl düıüomedim, hayret ediyorum. Ukin kadaııınıa karııı. Eudiıe ettim. Acaba ıridl p· ıediyordaııı. emı .zava 1' ki ._ 
rörür tarzda babriye ı ırı an ır- ntlyorda ki baldkıten bana mOtf'fek r o_,., 
ınıyau bir uebat ıevıriıi iıtemlyo. ba dediklerini nasıl tatbik edeceiiın? llnımızdau ınpbeleamlı miydı? Yokta Ceınal, ••-ım •eldl~ln• kanaat ır•tircllaı." 

d • k - Bnodaıı koltvı var aıı ? Sana lıita!,eo ona hakikat, ltiref edecek kadar aptallık mı ... • e na. Çiç•ii yalnıa vazo • rormt • ,. 

-·yu•• _ ...... ..,,., .... n•,t>r ••• ,,. 
Ci ımıza · ' ... 
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Daima En Hararetli Flimleri Göıterea 

Tan Sineması 
BU AKŞAM 

1 
Amerikanın şehirlerini uçurarak tS mllyoa vuran 

ranrıterlcrle 130 milyon halka dayanan polis teşkilahom 
müthiş ıava41 

DlUM HAt~DI 
RACKET BUSTERS 

2 
Türkçe şözlü fle Türkçe şarkılı 

Doktorun Aşkı 
Pek Yakında Pek Yakında 

Türkçe sözlü 1914 TEN SONRA Büyük Kahramanlık 
Filmi 

D. D. yolları 6 ncı iş
letme satın alma ko
misyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 3400 lira olan 200,000 adet tuğla 
8 - 12 • 94ltarihinde pazartesi günü saat 15 de açık eksilt 
me suretile Adanada işletme müdürlüğü binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 22Sliralık muvakkat teminat 
akçalarile iyi buy kigıdı . kanuni ikametgih vesikası ve bu 
ışi başaracaklarına dair Ticaret Odasından alınmış vesika
larını hamilen eksiltme gününde komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler Adanada işletme komisyonundan parasız o· 
larak verilir. 

1446 22-27-2-6 

Matina 
2.30 

Colette 

BUGON 

ASRI SINlEtiJADA 
BUAKŞAM :::oare 

darfenil ve Clande mayının yarattıkları 
Fransızca sözlii SUper fllm 

Otomobilli Aşıklar 
ilaveten 

Edflfllfefeuıllere P. Rıcharc ooılm'ın ibdağerdesi 

'•!! 1 Maiai~İ~···kadın 1 ;;!! 
Buıün gündüz matinoda iki film son defa 

1 

FflRİIN!\ --ı ...................... ~-···· -2 

•I Malağalı kadın 1• 
Pek yakında Pek yakında 

27 llcinciteınn 1941 

:····································· ............. ... • 
: Heyecan ve oeı' eden yaratılan ıııDste3ııa prorram 

i Bu Ak9am 

IAlsaray Sinemasındaı 
i En ttüzel şepJala•ı goşatan." : 
: En güzel aşkları yaratan... ı ! Gözlere zevk Gönüllere kahramanlık dalıtan film : 
: ~ '.)( ~ •• .... . . ·ij'« ) i 
l •«ğ Gll DARl$Al1M ~~·· I 
: •• +' ••QO(.:Y(;• ••••.<)()()<AJV .v•• ">. • : 

: BAŞ ROLLERDE : 

! lrenne Dunne . . . . . . Gary Grant i 
i 1 1 i 
: ~imdiye kadar görülen ŞARK Filmlerinin en rüzeli. ı 
• • • • • • • • • • • • • • 1 Doktorun Aşkı 1 
• • • • • • • • • • • • 

d 
. : Türkçe Sözlil ve Türkçe Şarkılı : 

Bro uvay melodi : Pek yakında Pek gokında : 1940 _____ , ........................................................ ...;: . . 
: 25 senelik dünya siyasetinin geçit resmi : 

T. C. Devlet demir ! Ebedi şef ATATORK i 
Yolları Yol Dairesi i Minı şef tsMEr tNöNo ı 
M k 1 • • K • d : 1914 ten sonra : er ez ıncı omısyonun an: : TUrkçe aözlU bUyUk kahramanlık filml : 
Tarsusta Devlet Demir yolları idaresince yaptırılacak o- : ı 

b. . ...................................................... : olan istasyon ın.ası ınşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiat üzerinden eksıltmeye konmu,tur. 

Bu inşaat için muktazi deıııiri, istekli tedarik edemediği 
takdirde idarece verilecek raylar kullanılacak veyahut diğer 
bir in§aat §ekli tatbik edilecektir. 

ı -Bu i§İn muhammen bedeli70000 liradır. 
2 - latekliler bu işe ait şartname vesair evrakı ~evlet 

Demiryolları Ankara, Haydarpaşa ve Adana veznelerınden 
350 kuraş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 4-12-941 perşembe günü saat 16 .du. An-

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANt 
KEŞ 1 DELE Rı 

l Şubat, 4Magıs,3Aiuüoş,2/kinciteşrin builılerinde gapıl11. 

,----~19421KRAMIYELERI------. karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde merkez lıncı ko-

Do rru A ATBARJ misyonunca yapılacaktır. . . . U J Y, 4 - Eksiltmeye girebilecek olan isteklılerın teklıf mek· 
tupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 

1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 .. 1000 .. - 3000 • .. 
2 750 ısoo. 

Fevzi. Gu··ven gün saat ıs e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
a) 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 4750 liralık 

Is UN muvakkat teminat, 
KENDER b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, . 

Nakliyat ve komisyon işi yapan i§te bu anbar müıte• c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekiletınden 
rileri gibi muhakkak ai:ı:ide memnun eder. alınm•• ehliye~ vea;:ı.. .. ., 

T f 218 hliyet vesikası için ibate tarihinden en az sek~z gu!' 
ele on evvel bir istida ile Münakala t Vekaletin«< müracaat edılmesı. 

Telgraf dolu anbarı 1439 20 22-25· 27 
1374 1 - 28 

nız 

" .. - .. 
3 .. 500 .. - 1500 ,, 

10 .. 250 .. - 2SOO. 
" 40 

" 100 .. . - 4000. .. so .. so " - 2500. .. 
200 

" 
2S 

" - 5000. •• 200 •• 10 •• - 2000. 
" 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal-
para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı ................................................. , ...................................................... . • • 

: Saatçn VelhlbD çcMIEIL.Elk i ------------
1 Saat Kulesi Karşısında 1 Adana askerlik dai- 1 i LAN c. H. P. Seyhan Vilayet idare Heyeti 

ReisliQınden : 

ıı:amanda talllnlzl de denemle oluraunuz. 377 

1 Parti konferans salonuna ait sahne tesisatı ve bir 
kısım noksan inşaat; Müteahhidin taahhüdünü ifa etmeme
sinden dolayı, müteahhit nam ve hesabına yaptırılmak üzere 
ıs gün müddetle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif tutarı; 6635 lira 28 kuruştur. 
3 • İhale; 29-11941 cumartesi günü saat 11 de parti 

binasında yapılacaktır. 

4 • Proje ve şartnameyi görmek istiyenlerin, her gün 
parti kalemine müracaat etmeleri. 

5 • İhaleye iştirak etmek iıtiyenlerin ihale tarihinden bir 
hafta evvel, şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere aıt vesikala
rını idare heyeti reisliğine ibraz ederek bu işe girmek için 
vesika almaları lazımdır. 

6 _ Taliplerin ihaleden bir gün evvel keıif bedelinin o/O 
yedi buçuğu olan 4~7 lira 67kuruş mu.v~kkat teminat p~r.a
aını, parti kasasına makbuz mukabilınde y2tırmaları ılan 
olunur. 

1420 15 • 20 - 27 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

M ti • Sabah - · 6-9 öile • 12 - 14 uayene saa erı: •k§am - 17 den sonra yeni ta 
şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

1399 1 • 10 

Belediye Riyasetinden: 
Belediye müstahdemlerine dikilecek 19 takım kqlık elbi

seye ait eksiltme oa gün uzatılmıştır. 
A) Elbiselerın muhammen bedeli l Beher takım 26 lira

dan) 494 ve muvakkııt teminatı 37 liradır. 

B) Bu işe ait ıartname ve nümune Belediye yazı i§lerin· 
dedır, istiyenler bedelsiz alabilırler. 

C) Eksiltme 9/12/941 salı allnü saat IS de Belediye en
cümeninde açık olarak yapılacaktır. 

isteklilerin gösterilen ııün ve aaatta teminat malı.buzlarile 
birlikte Belediye encllmeııiade hazır bulunmaları ilin olunur. 

1457 

: : resi satın alma ko-
: Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon : mı·syonu· başkanlı - Belediye Riyasetinden i Kadın ve Erkek son Model saatleri- i 
imiz yedekleriyle beraber mevcuttur.! oından; 
• • 
1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i • • 
: 1225 : • • : ..................................................... . 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Adana ıehri içme su tesi~atı için lazım gelen 5 
adet dalma tulumba kapalı zarf usulıle ve 45 gün müddetle 
münakasaya çıkarılmıştır. . 

2 - Muhammen bedeli c25000• .lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı cl87S• lıradır. 
4 - lsteldiler bu ite ait ıart~ame, . proje ve, s~ir evrakı 

Ankara Dahiliye Vekileti BeJedıyeler ımar hey etı fen §ef-
liiinden veya Adana belediyeli fen işleri müdürlüğünden 
(125) kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - ihalesi 13/1/942 tarihine rastlayan aalı günü ıaat 
ı6 da Belediye binasında toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilıııek için teklif mektuplarının ve 
sair evrakın ihaleden bir Hat evvel belediye encümeni Re· 
iıliğine 2490 sayılı kanun ınucibince makbuz mukabilinde 
verilmeıi lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat istiyenlerin Ankarada 
Dal:>iliye Veklleti Belediyeler imar Hey'eti Fen Şefliğine 
veya Adana Belediye Fen işleri dairesine müracaatları ilin 
olunur. 1449 27·2· 6· 1 O 

Acele Satılık 
bağ 

Yılanlı Ali 'çocuk me:ı:ra
sında 14 donüm 6 yaşında 

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

Kale kapısında Mus
tafa otlu Abdureızak 
Sevindik 

1455 26-27 

1 
Cifçi Birliğinden : 
1 Zıraat Vekileti tarafın

dan Adanaya lzmir mıntıka
sından akala pamuk çiğidi 
getirtilm,.si tekarrür etmit ol 
duğundan bedeli mukabilin
de bu çiğitten almak istey~n 
çifçimiz'in malilmat almak 
ve kayıt olmak üzere 1 S ka
nunu evvele kadar birliğimi· 
ze müracaat etmeleri ehem· 
miyetle rica olunur. 

1458 27-28-29 

1- Adana' daki askeri has

tahanenin 3 aylık ihtiyacı o· 
lan 4000 kilo koyun eti açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2· Tutarı 2000 lira Qlup 
ilk teminatı 150 liradır. 

3- ihalesi 29-11-941 CU• 

martesi günü saat ) 1 de A
dana Askerlik Dairt'si Satın 

alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4- isteklilerin muayyen 
zamanda depozitolarile bir-

likte komisyona müracaatla
rı ilin olunur. 

1409 12-i8-12·27 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan : 

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

2 - Tutarı 4500liraolup 
muvakkat teminatı 338 lira 
dır. 

3 - ihalesi 8-12· 941 pa
zarteai glinü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

4 - isteklilerin muayyen 
zamanda teminatlarile birlikte 
komisyona mllracaatları ilin 
oluDur. 1437 20-23-27·2 

1 - Kuru köprüde be
lediyeye ait Gülen bar adın
daki bina bar veya tiyatro 
olarak kullanılmak üzere ihale 
tarihinden itibaren 31-5-942 

tarihine kadar kiraya verile
cektir. 

2 - Bina tamire muhtaç 
olduğundan kiracıya ait olmak 
üzere muhammen kira bede
li 200 liradır. 

3 - Tamir ve icar bede
linin tutarına göre muvakkat 
teminatı 40 liradır. 

4 - İhalesi birinci klnu 
nun 5 inci cuma gllnll saat 
on beıte Belediye dairesinde 

belediye enclimeninde yapı
lacalı:tır. 

5 - latekliler yatırmıı 

oldukları teminat makbuzları 

ve ehliyet vesikalarile birlikte 
mezkur gün ve ıaatta beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmelı: istiyenler her glin be· 
lediye muhasebesine müraca• 
atları ilan olunur. 

1435 20-23-27-2 

lmtıru Sahibi ı Cult ORAL 

u. Neırirat MlldUrll ı AYllkat 

Rıfat YA VER00LU 

Baııldıjı Yer ı (BUGON)Matbaa11-

Adaaa 


