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Bulgar Kralı Alman mallre 
nazırını kabul etti 
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edilmiştir. Alman nazırı bundan evvel 
Balıar maliye oazıriyle ıörüşmüştfir. 
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Irak ve İran hudutlarına ·kadar yapılacak 

emiry lu inşasına 
ait istikraz tahvilleri 

5 milyon liralık birinci 
satışına Cuma 

tertip tahvıllerin 
günü başlanıyor 

Ankara 4 (a.a.) - Maliye velcıiletioden: 
2 - 6 - 941 tarih ve 4057 numaralı kanun 

macibince ihracıaa selih yet verilen ve hasılatı ta
mamen Diyarbokır ve E'.lazık i•tasyonlarından Irak 
ve lran hu.futlarıoa hdar yap l•c•k d~miryoluouo 
insasına tah•is edileoek olan o/O 7 gelirli 1941 de
miryolu istikrazının 20 •enede itfası meşrut 5 mil· 
yon liralı!< birinci tertıbine ait tahvillerin satışı 

7 - 11 - 941 sabahıoda~ 15 - 11 - 941 akşa
mına kadar yap•lacaktır. Takvill~r hamiline mohar 
rer olup reh•ri 20, 500 ve 1000 lira itibari kıy· 

mette birlik, 25 lil< ve 50 liktir. Tahvillerin ibraç 
fiyatı o/O 95 olarak tesbit edilmiştir. 20 liralık tah 
vil herl•li 19 ~00 liralık t•h•il be<l•li 475 ve 1000 

liralık tahvil bed•li de 950 liradır. Bu tahviller 
umumi ve mü hak: bütcelerde idare oluaan daire ve 
mües•eset~rce 1 viliyet hu,usi idareleri ve belediye· 
lerce yapılacak müzayede, münakıtşa ve mükavele 
lerde teminat olarak ve hazinede sat lmı' ve satı 

lacak olan mılli emlak bedelıoio tedıyesınde başsbaş 
kabul olurtacakları gibi, tahvil itfa bedelleri ve faizleri 
tah11illerio tamamen itfatuna kadar her türlü vergi 
ve resim~en muaf bulaoacaklardır. 

MezkOr tahvıller Türkhe, Cumhudyet, Merkez. 
Ziraat. iş, E'.'Dlik, ve E'.ytsm, Halk, Türk ticaret ve 
bolediyel.r baokalariyle Sümer ve E'.ti bank tarafın 
dan satılacağı gıbi diğer bankalar vasıtasiyle de le 
min ,...)unahill" 

Moskova 
meydan 
muharebesi 
En nazik 
safhada 

Finlandiyanın 
mukadderatı 

Fin Cumhurreiei
ne göre, Nazilere 
bağlı değildir. 

Almanyadan mal getirt
mek isti yen tüccarlarımız 

Tula'da Alman taz· 
ylki artıror; Kırım· 
da vazlret vahim· 
dlr. 

Londra 4 ( a. a ) - Son ah· 
nan haberlere göre, askeri vaziyet 

şudur: ı 
Moskova meydan muharebesi 

en nazik ıalhasına girmiştir. Kali
nln çevresinde Ruslar iosiyatifi 
ellerinde tutmaktadırlar. Moako· 
vanın şimal batı•anda Volokolan•k 
iJtikametiode Almanlar hücumla
rına devam ediyorlar. Tula'da Al· 
man tazyiki artmaktadır. Dooetz 
çevresinde Alman hücuml~rı de· 
vam ediyor. Kırımda vazıyet va· 
him telakki edilmektedir. Bununla 
beraber Almanlar keadilerioe Yay· 
lidai üzerinden bir ıe .it teminine 
muvaffak olamamışlardır. 

Almanların Kerç ve T eodoz· 
ye'yi reçtikleri hakkındaki haber• 
!er asılsızdır. 

SoJJget tebliği 
Mosı.ova 4 ( a. a) - Bu ge· 

ce neşredilen Sovyet teblıii: 
3 Sooteşriode bütün cephe 

boyanca muharebeler devam et
miştir. Muharebeler Kırımda v~ 
Kalinin çevresinde billıassa şiddetlı 
olmuştur. Sovyet hava kuvvetleri 
düşmana ajır kayıplar verdırmiştir. 

SoJJget ricali Kuibişe/' de 
toplanıyor 

Nevyork 4 ( a. a ) - A<Sosi· 
Y"ted Pres'io bildirdiiine g~re, 
Lalınio ve hariciye halk komıser 
muavini Vişinski'de Kuıbişef'e gel· 
mişlerdir. Molotof daha evvel Ku
ibişef' e gelmiş bulunuoyordu. 

/ngiltereden Rusgaya 
gönderilen tayyare 

malzemesi 
Londra 4 ( a. a) - Dün Lon

dra ve Stokbolmda ayoi zamanda 
ilin edildijine ıöre, Ruıyaya mah · 
ıuı lngiliz tayyare malzemesi Ar· 
konjel 'e ıelmiştir. lsveç gazt.teleri 
bir çok büyült loıiliz nakliye ge· 
misnin Arkonijel limanına lagiliz 
kıtaları çıkardıjını yazıyor, 

Bu kıtalar Bilhassa tayyare 
mürettebatından ve makinistlerden 
mürekkeptir. lıveç ıueteleri Ruı 
esirlerinin iladelerına atfen, Rus· 
ya'ya harp malzemesinin çıkarıl 
dıiıoı ve hu malzemenin derhal 
cenup istikametine sevk edıldıiıoi 

haber vermektedir. 

Finler bir şehiri işgal 
ettiler 

Berlin 4 ( a. a) - Finlandiya· 
lılar ıon ıünlerde Petrovskoy'un 
150 kilometre şimalinde ve Jaervi 
ıölünün batı kıyısında Taattene'yi 
işgal etmişlerdir. 

Almanlar Nara nehrini 
geçemediler 

Moıkova 4 (a. a.) - Yarı 
reımt kaynaklardan alınan haber· 

Mareşal Timoçenko _I 
!ere göre, Moskova cephesinde 
Almaoların Nara nehrini ıeçmek 
için yaptıkJa,rı müteaddit taşebbüs 
ler püakilrtülmUştür. 

Almanlar büyük 
kayıplar JJerigor , 

Moıkova 4 [a. a,] - Prav a 

iazetesioin h
0

arp_ m~b.abiri, Alm~n· 
1 rın şon ikı gun ıçınde Tula ya a • 
kartı müteaddit hücumlar yaptıgını, 
fakat bepsinin püskürtüldüğünü ve 
düşmanın çok büyük kayıplar ver

diiini bildirmektedir. 

Cenup cephesinde 
Mo•kova 4 ( a. a ) - Bu sa· 

babki Sovyet tebliii: 
Bu ıece kıtalarımız bütün 

cephelerde düşmanla muharebe 
etmişlerdir. 

Moslı.ova 4 ( a. a ) - Buıün· 
lr.ü Sovyet tebliiioe ektir: 

Cenup ce be•inde bir Sovyet 

birliii düımanıu 3 piyade taburu 
nu imba ve 20 tankını tabrip et 

mişladir. 
Kareli cephesinde bir Sovyet 

birliii düşmanın geri hatlarına 
iirmış ve Fınlandiya kıtalarile ya 
pılan kısa :.ıir muharebede iki bö 
lüğü imha etmiıtir. 

Alman tebliii 
Berlin, 4 (a.a,) - Alman teb. 

liği: 
Krım yarım ada11nda Alman 

e Rumen kıtaları düşmanı takibe 
~evam ediyorlar. Kırım sahi~indeki 
Teodosya limanı zabedilmiştır. 

Lioingradtaki mühim düşman 
teşekkülleri tarafından tankların 
yardımiyle yapılan iki şaşıtm~ ~.•· 
reketi teşebbüsü püskürtülmuştur. 

Alman bava kuvvetleri Kırım 
karasularında 1000 tonilatoluk bir 

ticaret vapurunu batırmışlar, beş 
bomaba· büyük nakliye vapuruna 

lamışlardır. 

Leniograd 
ce hücvmuada 
mahallelerinde 
çıkarılmışlardır. 

üzerine yapılan ge· 
şehrin müteaddit 
büyük yangınlar 

Fransız çocuklarına 

Amerlkadan gönderi· 
ıecek malzeme 

V aşiogtoo 4 ( a.a ) - lngil· 
tere işgal altındald Fransada ÇO· 

cııklara yardım malzemesi gönde 
rilmesi için Bırleşik devletler kı· 

zıt haç gemilerine müsade v~r· 

miştir, Gemılerin serbestce seya
hati için mıhverdeo müsaade alın· 
ması ho.susııoda müzakereler de· 
vam etmektedir. 

Londra 4 (a.a) - Gazeteler • Mister Hal'io Fıolandiyaya yaptı 
ğı ihtarı bahis mevzu etmekte 
dirler. Taymis'in diplomatik mu
barrıri, üç ay evvel Rus - Fin 
müzakerelerini bir neticeye bağ· 
lamak için yapılan teşebbü•ün 

neden dolayı akamete oğradıiına 
dair yeni tahilit vererek, havırlı 
bir iş gördüğü için Amerika" 
devlet adamını t~brik etmekte 
ve şöyle demektedir: 

« Ruı hükOmeti, logilterenin 
Fiolere, Romenlere ve Mac•rJara 
h.,.rp ill.n etme5İoi ra•ınen iate
miştir. Bu üç memleket tamamiy 
le düşman ıibi hareket etmekte 
dirler. Ve müttefikimizin düşma 
oıdırlar. lngiliz bükilmetinin ya· 
kında bu hususta bir karar ver 
mesi beklenebilir. » 

Ayni gazete başmakalesiade 
şöyle demektedir: 

c Finlaodiya, Romanya ve 
Macaristaola müoaıebetleriÔ açık 
bir surette kesilmesi ıecikmiştir. 
Bu işin daha evvel yapılması ve 
bu milletlere başlarındaki idare· 
cilerio kendilerini ne ı:ihi bir 
vaziyete sokmuş olduklarının an· 
latılına•ı lizımdır. » 

Taymiı'io diplomatik muhar· 
riri, lngiliz hükQmetinin, Macaris· 
taoa ve Roınanyaya harp ilanını 
Fınlandiyanın vaziyeti serahat 
gö>terinceye kadar tehir edece 
ğin\,.zannetmektedir. Fakat lntri 
liz gazetelerinin çoğu Fıolandiya· 
nın Mıster Hal'io ihtarlarını n•· 
zarı dikkate alacağını ümit etm• 
mektedırler. 

V aşinıton 4 (a a) - Kordel 
Hal'ın Finlandiya hakkında yap· 
tığı beyanat açık ve tamdır. Mıs: 

'dd" hır ter Hal'in tenkıtlerı çok cı ı 

ihtar olarak telakki edilmektedir. 
Zira bu tenkitler Finlaodiya baş 
vekili Ristoriki'inin verdiii bir 
iki saat sonra yapılınıı_ bulunuyor. 

MalOm oldııiu üzere Riki bu 
mulikatte Fınlandiyaoın Nazilere 
bağlı oldoğuou redetıniştir. 

Aiusto.ıa fırsat zuhur ettiği 
zaman Fiolaodiyaoın Rusya ile 
suih yapmak istememiş olması 
resmi mahfillerde fena bir tesir 
yupmıştır. 

Fiolandiyalılara karşı vaziyet 
almak hususunda tabii bir çekin· 
genlik mevcut olmasına raimen 
bir çok müşahitler Kordel Hal'in 
beyanatını, Fin hükOıneti halk 
tarafından istenilen temioatı' ver• 
mediii takdirde, logilterenin Fin· 
landiyaya harp ilan etmesi lehin 
de oöylenmiş sözler olarak tefsir 

etmektedirler. 

Amerika, lnglltere için 
40 himaye gemisi 

yapAcak 
Vaşington 4 ( a. a.) - Kon• 

re, Büyük Britanya için 40 bima• 

ye ıemiıl inşaaıına karar vermiş· 

tir, 

TiCARET 
vekaleti 

\ 
Mıntaka Ticaret mü
dürlüklerine gönder· j 

I diği. sirküJe~de iza
~at verıyor 

Ankara 4 ;( a.a. ) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ edilmi~tir. 

1 - Tütün takas çerçivesi 
dairesinde ithalatta bulunmak için 
Vekilet.ı müracaatlar tevali et. 
mekto olduğundan aşaiıda veri 
l~n malumatla alakadarların ten· 
vır edilmesi lüzumlu görülmüştür: 
l Tütün takasına ait konteojan 
ar temaaıen dolmuştur. Binaen• 
aleyh yeniden idbal müsaadesi ve 
rilmiyecektir. E•aoec bu oevi itha· 
~i~ıu tütün takasından ıeçirilmesi 
ıç1n de zaruret kalmamı~tır. Zira 
9 · 10 1941 taribiode imzalanan 
anlaşmalar mncibince ithalat yap. 
mak imki.oları elde edilmiş bulun• 
maktadır. Bioaeosleyh tütün takas 
hültümleri dairesinde ithali istenen 
maddeler, yeni aolaşmalar hüküm 
leri daireıiude ithal edil. b ler. 
Alilcadarların bu yola müracaatla 
rı tevcih olunur. 

2 - Yeni Türk • Alman tica· 
ret •_?!aşması hükümleri dairesinde 
ıdhalatta bulunmak üzere lısans 
v~rilmesi'. i.dhal veya ıhracat için 
hıue telrıkı yolunda müracaatlar 
alınmaktadır. 

Bu anlaşmalar hakkında Ve 
kilet tarafından mıntaka ticaret 
müdürlüklerine, birliklerine, başlıca 
ticaret ve borsalarına ıönderilmiş 
olan airıüler de alakadarlarca bi 
linmesi lazım ıelen ber şey söy 
lenmiş, aolaşmalar hükümleri tafsi
latlı •?rette izah edilmiştir. 

Bınaenaleyh bu sirgüleri nokun 
ması suretiyle hem. mevcut müra· 
atlar cevaplandırılmış, bem de yeni 
müracaatlara mahal lcalmamış ola 
caktır. 

3 - Yukarikl iki maddede 
verilen izahat işpu ilanın mevzu 
unu teşkil eden bütün müracaat· 
lara cevab teşkil etmektedir. Ay· 
rıca teker teker cevap verilecek
tır. 

.lngiltereden Lo· 
komatif geldi 
An kara 4 (Hususi muhabiri

mizden- Türlı.iye ile lngiltere ara 
11nda mevcut Ticaret anlaşoıaJt 

bükOmlerioe ııöre lngiltere Türki 
yeye varoa ve lokomatil vermek 
tedir. 

25 kadar lokomatif ve 600 lca. 
dar vagon dan bir kıımı bugün An 
karaya gelmiş ve Müoaltalit Vekili 

Cevdet Kerim ince dayı taralıodan 
tetkit< edılmiştir. 

Bugün lokomatiller, montajları 
yapılm~k üzere Siva• atolyeaioe 
röoderılm!ftır. 

-

Basın Birliği 
.. 

l kinci umumi kongre 2 sene 
sonra şehrimizde top/ anacak 
Ankara 4 [o. a.] - Tü•k Ba11n Birloği omomi konıır .. i bugün öi· 

leden öac• fltfnci toplantısını yapmıştır. Koogreoin bn toplantısında 
fürhk merkez heyetinin iki yıllık heaabatına aid hesap l<omııyonu rapo• 
~ okuoarak tesvip edilmiş ve hesap komisyonu taralıodao Birlik ıeliri· 
nın arttırılması hakkındaki temennisiyle bazı murahhaslar tarafından 
Başkanlığa verilmiş olan takrirlerin dilek ve nizamoame komisyonlarına 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

Kongre yarın tekrar toplanacaktır. 
Ankara 4 [Hususi muhabirimizden] - Matbuat konıresi azası şere· 

!ine Matbuat Uaıum Müdürü Selim Sarper bu akşam Gar gazinosunda 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafette Başvekil Doktor Refik Saydam ve Dahiliye Vekili Faik 
Ôztrak hazır bulnnmuşlardır. 

Başvel<il konuşulan meıeleler hskkında inbat almıştır. 
Y abaocı gazetecılerin de bulunduiu bu toplantı geç vakıtlara kadar 

devam etmiş ve çok neşeli geçmişl!r. 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden) - Aldıırım malumata göre, 

Basın kon~resi iki sene sonra Adanada topJaoacaktır. 

Şlınal Fransası Uzerine 
hava taarruzları 

Londra 4 ( a a ) - Britanya 

avcıları şımal Franıası üzerind~ 

taarruzi harekatta bulunarak mü· 
teaddit askeri bedellori muvaffa· 
kiyetle bombalamışlardır. 

ltalyan dıt ticaret na· 
zırı Romanyadan 

dön d U 
Roma 4 (a. a.) - Romanya· 

da üç gün kal•n lıalyan dış tica 

ret ve döviz nazırı Rikardi dün 
akşam Romaya döomUştür. 

jFIKRAj · 

Hesabını bilen =menıleketini 
seven 

YAZAN: BiZ 
Devletin, hususi idarelerin, Belediyelerin kôylerin bütceleri oldoio 

gibi her evin de bir bütçe1i olmalıdır. E'.v bütçesi denilince: 
Önem derecesioe ıöre sıralanan ihtiyaçların gelire göre karşılanması an· 
laşılmalıdır. Medeoi bir iosanın ihtiyacı ıooıuzdur. Banu tamamen karşı· 
laınak esasen mümkün de deiildir. insanın hayatı ile, bir kartopu ribl 
yuvarlandı~ca, büyümek istidadını ıöıt•ren ihtıyaçlar karşısında beıap• 

sız hareket edenlerin, perişanlık ardı ar<iına önlerine dikilir. 

Ayaiını yorganına göre uzatmayanı atalarımız hoş rörmemişlerdir. 
Ayarını yorganına göre uzatmasını bilen, kendi boynou yorganına rör• 
iyarlayabilendir. Bu. masrafını gelirine ıöre iyarlayau da demektir. 

Mılleti, yekdiğerine sım sıkı baglı, acısı ve ıevioci bır lerdler teş• 
kil eder. F erdelr teker teker hesabını bilirse, bütüo millet hesabını 
bilir demektir. ihtiyaçlarını sıraya koymak, buolar karşısında daima i 00 

lirini düşüomek yalnız şabsi deıil ayni zamaoda mılli bir d&v~Jır. .
1 Bugün har vurup barmaa savuraca" bir zamanda d• olmadırı';°ızı ~~ · 

m"liyiz. Bütün ihtiyaçlarım karşılayacak kadar reliri olanlar dahı bu 1 ~ 
tiyaç'arıoın en bayati olaolarını Öoe alıp direrlerinden VIZ treç~e. 
düşünmelidirler Ta•arrul: Zaru•İ ihtiyaçlardan h<r fazla kala

5
n 

1
g• ırın 

1 k - klanmaııdır o rem•ı:• 
ilerideki büyük ibtiyaçlarıj karşı •_ ma uzere sa · b" . . 

k k k - ve her ırımıze 
ancak çoluk çociumuzun yiyeceıı kadar e me ırırı • b·t ha· 

• d- - - bırakmamawı ı e 
de yiyecej'imiz kadarını alm•I'•• kırıntı oa.uotu 

tırıanzdan çıkarmamahyız.. afımtz heıaph, relirimis 
Zamanımız beeaph, çalı-1mam1z hesaph, maır 1 . 

- . h 1 b tta lafım,. h•ıaplı olmaldır. htıyaçlarımız 
beıaplı dilşuncemız: eıap ı, a I ••· . ' ı -~- ameliy••İ- Sılhaua baıriln mem e ... nı Hveda t•rh, ça ıımamı&aa urp 
ula 1apacei1 .. , lıed•dr". • • , 
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2 BUGON S lkincitetrtıı 1941 

1 Büır ADmaırn IO®lf\1D~aD'ltD~o J 

Denizaltıların heye
canlı maceraları 

Kışın şiddetli fırtınalar ve kar tipi/eri At/an
tikte Alman Denizaltılarına göz açtırmaz 

İzmir Belediye 
Reisliğine 
-Behçet Uz'dan açılan riyaset da--

--- imi encümen Azasından Retat---

• lıtanbul Şehir Meclisi son 

yaptığı bir toplantı da, Taksimde· 
ki gezgiye ( lnö >Ü gezgisi ) namı 
verilerek burada birde bir de bey· 
kel yaptırılmasını, toz koparan cad. 
desine de Refik Saydam caddesi 
namı verilmesini kararlaştırmıştır. 

Bir lngillz konvoyuna 
h Ucum 

"Bomba gağmıırıı altın· 
da kurtuluşumuz ancak 
bir mucize oldıı. 80 metre 
derinliğe kadar indik. Tek· 
neye giren suları yenmek 
için bütün tulumbalar o· 

lanca kuvvetiyle işletildi. 
Maholmamıza ramak kal· 
dı. " 

A tlantik muharebesinin ağır 

yükü lngiliz harp ve ticaret 
gemıleri mürettebatının ıırtında 

ise, zahmet ve meşakkatın büyü· 
ğü de Alman Denizaltılarının omuz• 
larındadır. 

Filhakika haftalarca Atlantiğin 
ortasında düşman arayan Alman 
denizaltılarında bayat daimi bir 
tehlike ıçinde geçer. Bir taraftan 
me" cudiyetioi düşmana sezdirme· 
mek, diğer taraltatı hücumu yap· 
tılttan sonra yakalanmamak için 
keçıp kurtulmak endişesi ve hep· 
ıinin fevkinde olarak düşman av
cılarının takıbine uğradığı zaman 
denizaltının yanında patlıyan sn 
bombalarının ölüm saçan dehşeti 
en metin olanJar1n bile isabını te
melinden sarsar. 

Danizaltı gemisinin zaten ruha 
sıkan kasvetli bölmeleri içınde te
miz bava •teneffüsünden mahrum 
kalmak ve hele tiryakiler için si· 
ğarasızlığa tahammül etmek büyük 
bir azap teşkil eder. Bütün sefer 
esnasında rahat bir uyku kimseye 

nasip olmaz. 
Her an htik üstünde bulun· 

ma\c mecburiyetı istirahata fırsat 

vermez. Kışıa Atlantiğin sakin ha 
lioe hemen hemen raslanmaz De
nizaltı gemisi düşman gözetlediği 

zamanlar ekseriya su üstündedir. 
Binaenaleyh ona fırtınaların 

şablandırdıiı dalğalar üıtünde du
rup dinlenmeden çalkanmak mu 
kaddordir. Artık Atlantikte kış 
büküm ıürmeğe başlamıştır. Bahu
sus Amerikan nakliyatının geçtiği 

Şimali Atlantikte kar fırtınaları ve 
tipiltr biribirini takip etmektedir. 

Bir hucum hazırlığı 

Bır Alman tahtelbabircisi, kış 

seferinin meıak ve mezabi .. 
minı şöyle anlatıyor: 

« 940 yılı bırinci Kanun ayı· 
nın ilk günlerinde)iz. Gr<>enland 
ı ç klanı.da dolaşıyoruz. Bır düş 

mao karakol remunnden kaçınmak 

ve 1zımız1 ooa beUı etmemek iç.ıo 

dald•k. 
O ı u bu sordle atlatık geri· 

mizde bır1ı. t.j-ımız sırada of aktan 
dumanlar be-lirdi. Bunları bir müd~ 
dtt takipten sonra yetişemiyoceği 
miıi anlıy•n ku"Dandan ilk avı ka. 
çırmamak için su Ü>lüno çıkıp peş 
(erini tikibe karar verdi. 

E'ral kararır kararmaz su fi•· 
tüne çıktık. H'ç göstMmıyoruz. 

D·zel mo ör leri tam yolla çalışıyor. 
Düşmanm peşindeyiz. Altı saat ti. 
k pten sonra düşmana yetiştik. Ve 
önledik. Hücum vaziyetine geçmek 
zamanı D•h• fazla vakit &'•çirme
ğe gelmez. Konvonyun etrafındaki 

tazılar k~şfedilirae emoiimiz boşa 
&'ider. Mürettebat dalma yerlerin
de. Torpiller bazır. Santalta çarb. 
çıbaşile yanyanayız. Herkes kulak 
keıilm ş, kumanda belr.liyor. 

Tam isabet 

E lektrik makioaları lşlemeğe 
başladı. Galiba kumandan su 

Qstfi hücumu yapacak. Dakikalar 
eaat gibi g"dliyor. Tekne birdenbire 
sarsıldı. 'forpil atılmıstı. O esnaba 
alirm zili de boğuk boğuk çaldı. 
Tam yolla seri dalış yapıyoroz. Ku· 
le kaportası kapanırken top ıesle 
rini de duyoyoruz. Anında on met
r•yi buldok. Biraz sonra derinden 
bir infilik işitiyoruz. Kumandan ku
leden, tam isabet diye ıeıleadi. Bu
tıu baş torbido dairesinden hurra 
nidaları takip etti. Yukarıda lngi· 
lıt ıııuhriplerl elbette bizi arıyorlar. 

İcriıı yeni dunyadan "eslu dunya'!a 
do,ru ne za.aao hareket edoceı•~ 
dır. Çunlı.ü Ruzveltın bu l<ararJan 

-fili.kını bekliyor ve ırittıkçe uzak· 
laşıyoruz. 

Saat 23 de ıu üstüne çıktık. 
Sanki hiç bir şey olmamış gibi. 
Güverteye çıkanlar sigaralara pi· 
polara sarıldılar. Herkes pürneş'e 
Gözcüler bermutat etrafı gözetle
mede. Şakaya gelıııez karanlıklar 
içinden bir düşman avcısı çıkabi· 
lir. Calil bulunmıya gelıııez. Daha 
işin başlangıcındayız. Nöbetler de
ğişti. Motörlerden biri ekümüli.tör 
leri şarje koşuldu. Şarj meselesi en 
mühiıo iş. Rahatçı vardiya dairele
rine uzandı. Eminim ki Atlantikte 
ilk rüyalar görülüyor. 

Dalgalar ortasında 

S ababın alaca karanlığında 
dalgalar araoınJa yuvarlanana 

yuvarlana gidiyoruz. Yeni muvaf· 
fakiyet ümitlerine doğru ... Aşçımız 
çok bectrikli bir asker. Büyük yol· 
en gemilerinde aşçılık yapmış. Pi· 
şirdiği konservelerin taze sebzeden 
farkı yok. Asker, subay bir çeşit 
yemek yiyoruz. Sofrada şarap ek
sik değil. 

Günler ardı ardına hadisesiz 
geçiyor. Atlantikte denizaltıların 

hor gün bir av bulduğn zaonoluo
masıo, bazan bir günde ele birkaç 
defa hücum fırsatı &'•Çor. Bu fır
satlardan en en müsait olanından 
istifade edilir. Yahut aksi tesadüf
lerle hepsi elden kaçar. 

Şansa bağlı bu harp. Şiddetli 
fırtınalar ve kar tipileri göz açtır· 
mı yor. 76 derece arzda y ı z. 
Termometre sıfırın altında 35. Böy
le havalarda çok dikkat etmek 
lizım. 

Aut bir milsaddeıııo her zaman 

muhtemel. Ôlü dalgalar tekoenin 
üzerindeki hrları silip ıüpürmese 

temizlemek bizi çok ugraştıraeak. 

Bn bavada düşmana raslasak bile 
hücum mevzuubabs olmaz. Fırtına· 
nın dinmesini Leklemekten bafka 
çare yok. 

48 saat sonra, bav• açılmata 
başladı. Denizin üıtü blll köpüklü. 
Köpükler arasında poreıkobnmu 
zun görülmesi müşkül olduğundan 
en müıait bir hücum havaıı. Av 
bekliyoruz. 

Denizaltıcı lığın birinci 
. -------şartı : Ataklık! 

Taliimiz yaver. Öğle yemeiini 
henüz bitirmiştik dalma ku

mandası ver ildi. Ufukta görülen 
durumların garp ten gelmek le olan 
kala balık bır konvoy olduio der 
bal anlaşıldı. Konvoy çok kuvvetli 
bir ıurette seri harp ıremileri hi
mayesinde gidiyordu. Bu mohafa. 

zalı koovnyun içine, sürüyü saldı· 
ran kurt gibi dalmak ve bir an 
teroddnt etmemek lazım. Ne olur· 
H olsun ataklık denizaltıcılıiın 
birinci şartı. Dalarak düşmana 
doğru ilerliyoruz. 

Hücum umukunda yarım ıaat 
kadar gittik. Yukarıda neler olu· 
yor? Meçhulat içindeyiz.. Yalnız 
kuıııundao arasıra pereskopo sürii· 
yor. Sur•tle 15 ıııetreye ioerek 
tam yolu verdik. Bn hareket bir 
muhribin altından geçmek mecbn· 
riyetinde kaldığımızı ve artık ko
novoya ıokuldnğumuzu anlatıyor. 

Malcinalar tekrar aiır yola geçti. 
Torpil kovanlarına bazırol emri 
verildi. Pereskop bir daha yukarı 
sürüldü. Akabinde iki torpil biri. 
biri peşinden kovandan fırladı. 
Her halde bedelin biiyük bir g•· 
mi olduiuoa hükmettik. Şimdi 
süratle oradan sıvışmak gerekti. 
50 metre derinliğe doiru siiratle 
iniyoruz. 

Beynimizde su bombaları pat. 
lamıya başladı. Elektrik lambala· 
rından bir kısmı ıöndü. Bölmeler
de el fenerleri kullanılıyor. Tek. 
nedo 11zıntı annıyor. Merak ve 
heyecan içindeyiz. 

60 metre derinlikte ölUmU 
bekleyiş 

- Le b 1ebic1 oğlu seçlldl-

lzıoir 4 ( Hususi ) - Belediye Reisi B. Behcet Uz'un Denizli me
busluğuna intihabı üzerine boş kalan lzmir Belediye Riyaseti için dün 
toplanan şehir meclisinde ıeçim yapılmış, Belediye daimi encümen iza. 
aıodan Belediye Reis Vekili B. Reşat Leblebicioğlu kazanmıştır. 

B. Reşat Leblebicioğlu yıllarca lzmir Belediye azalığında, Belediye 
encümeninde çalışmış, işlerinde bilgi ıabibi olmuş, temiz ve lzmir mubi. 
tinde ıevilen bir şahsiyettir. 

Kendisi şimdiye kadar üzüm ticareti ile iştigal ediyordu. ı\ynı za. 
"'.and.a gençlik ve spor mev~uları üzerinde de çalışmıştı ve beden ter
bıye11 lzmir bölgesi başkanhgıda belediye reisi seçildiği ina kadar üze· 
rinde bulunuyordu. 

lzınirliler, Dr. Behçet Uz'dan ayrıl"'.aktan duydukları teessürü, onun 
yerine Reşat Leblebicioğlu gibi temiz bır şahsiyetin seçildiğini göro:ekle 
gidermektedirler. 

lşbankası keşidesinde kazanan 
tasarruf sahipleri 

Ankara - Türkiye iş banka
sının kumbaralı ve kumbara91z kü 
çük tasarruf hesapları ara•ında 
tertip eylediği 1941 ikramiye pli 
oıoın lkinciteşrin keşidesi banka 
umumi ıaerkeziode ve noter buzu. 
runda yapılmıştı. 

Bu keşidede kendilerine ikra· 
miye ; s a b e t eden hesap sa· 
biplerinin isimlerini, besap ouma. 
ralarıaı ve bulundukları merkezleri 
bildiriyoruz: 

1000 liralık ikramiye Samsun• 
da 6229 numaralı hesap sahibi 
Fatmaya ve 500 liralık ikramiye 
lstanbulda 70,372 nnmaralı hesap 
sahibi Allons'a isabet etmiştir. 

250 şer lira kazananlar: Kon· 

Beden Terbiyesi 
mu kelleflerlne 

tlllm göaterilecek 
Ôoümüzdeki Pazar günü Asri 

sinema'da Beden Terbiyesi mükol· 

lefferioe der1 mahiyetiode fılmler 
&'Österilecektir • 

Tahsll çeftındakl 
çocukların sayımı 
Bu ayın 8 inde, bütün Türki 

ye'de olduğu gibi viliyetimiz da· 
bilinde de tahıil çağındaki çocuk· 
]arın oayımına baılauacaktır. 

Bunun için yapılmak ta olan 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 

8 ikinci teşrinde yapılacak 
90y1mda, bütün öğretmenler vazife 
alınış bulunmaktadır. Bu sayımın 
neticesinde, tahsilde veya çağında 
olduğu halde tahsilde bulunmıyan 
çocukların sayısı meydana çıka
caktır. 

Adana Gençlik kulUbU 
MU•amere hazırlıyor 

Adana Gençlik Kulübü bir 
fdilsamere hazırlamaktadır. Müsa
ıner• yakında Halkevinde verile 
cektir. • 

ya'da 482 Abdüssömet; Zongul· 
dak'ta 106 Hatice· • 

Yüzer lira kazananlar: Adana. 
da 31435 Remzi, 28234 Ergun; 
lzmir'de: 9453 Leon, 19493 Mob· 

ıııet, 12997 Avşe; lıtanbul'da:61':!89 

Sadık, 49628 Nurettin, 90453 Ce
lal: 2132 Rıfat (Erzurum}. 175 Ra 
il (lskeoderun). 

Bunlardan başka 18 talihli el· 
lişer lira ve 70 talihli yirmişer Ji. 
ra kazanmışlardır. 

Bu keşide ile 1941 yılı ikra
miye planı tatbikatı sona ermiş 

bulunduğundan bundan sonra 1942 
yılı için hazır lanmış bulunan yeni 
planın tatbikatına geçilecektir, 

Ceyhanda Beden Ter
blıesl mUkelleflerlnln 

apor faaliyeti 
Ceybaoda Beden T erbiyeai mü 

kelleflerinin Spor faaliyeti başla 
ıoıştır. 

Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi 
Müdürü B. Riza Salih Saray bu· 

gün Ceyhana &'İderek mükellefler
le temaı edecek, kendilerine nü· 
mnne dersleri verilecektir. 

Atıcılık ve avcılık kulU· 
bunun yıllık kongresi 

Atıcılık ve Avcılık ıpor ko 
lübü yıllık kongreıni akdetmiştir. 

Bu kongrede nizamnamesinin bazı 
maddeleri tadil edılmiş ve intihap 
yapılmıştır • 

Koruyuculuk baskanlığına Soy· 
han valisi B. Faik Üstün, Uaursal 

başkanlığına da B•lediye Reisi B. 
Kasım Ener geçirilmiştir. 

Kuliıbün idare heyeti başkan
lığına B. Cevdet Benker, azi.lıkla· 
rına Bayan Fehamet. 8. Temel, B. 
Salih Zeki Boiay, B. Boriı Gilodo 
seçilmişlerdir. 

• Maarif Vekaleti Neşriyat mü· 

dür muavini Mustafa Aral Orta 
Todriaat Umum müdürlüğü şube 
müdüdüğüne, lsfanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türkoloji asis· 
tanlorından Adnan Ôtiiken Neşri· 
yat müdür muavinliğine terfian ti. 
edilmişlerdir. 

• lstanbulda altın 1atışları art· 

mıştır. Bir altın 2510 kuruşa yük
selıııiş ve bir gramı 350 kuruştan 
satılmıştır. 

• Cumhuriyet Halk Partisi Ge· 
ne Sekreterliği, radyosu olmıyan 
Halkevlerine radyo teminine karar 
vermiştir, 3 sene içinde yurdumu
zun hor yerindeki Halkodalarına 
da birer radyo temin edilecektir. 

Askerliğini 
yapmayanlar 

Memuriyete alınmayacak 
Ankara 4 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Memurlar kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında hazır
lanan kanuo liyihasının önümüzde· 
ki günlerde ali.kadar encümenler
de ıııfizakeresine başlanacaktır. Bu 
layihada, askerliiini yapmayanların 
memuriyete alınmayacağı ve ı:ss
korliğni yapmadan memur olanla· 
rın dahi muvazzaf hizıııetleri ııra• 
sıoda memuriyetle alakaları kalma• 
yacağı gibi memuriyetin verdiği 
bak ve salibiy~tlerden de iıtilade 

edemeyecekleri hakkında hüküm· 
ler vardır. 

Ankarada Veteriner 
kongresi toplanacak 

Önümüzdeki Mart ayında An· 
kar:"'da bi~ Veteriner kongresi ak .. 
delılecektır. Konğre hazırlıklarına 
başlanmıstır. Bu hazırlıklardan ol· 

mak üzere, Bütün memleket veteriner 
müdürleri Ankaraya çağrılmış ve 
kendilerinden malOmat alınmıştır. 

Bu arada vilayet baytar mil· 
dürü B. Şefik Tezel de Ankaraya 
gitmiş ve Vekltten direktifler ala
rak dönmiiştür. 

Komisyon ite batladı 
Çiftçi mallarını korumık için 

Şehir Meclisince seçilen komisyon 
işe başlamıştır. 

Bu komisyon, Ziraat Müdürü 
B. Nuri Avcı, Baytar Müdürü B. 
Şefik Tezel ve Vilayet makamının 
gösterecej'İ bir idare müdüründen 
teşekkül edecek mürakıbe heyetine 
iltihak edecektir. 

Milli Mensucat KulUbU
nUn forması değlttl 
Mılli Mensucat Kulübü ıenelik 

konğr~sin~ _•kdetmiştır. Bu koog· 
rede Kulubun forması d•ğiştirile· 
rek sarı lacivert renk kabul edil. 
miştir. 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

y~r itibarile ırayri tabii bir ıesle oyandı: 
Bır motör gürfiltllsu işitmişti. 

Kondiıine yatak vazifesi görmüş olan 
kayanın üzerinde doğrularok kulak kabart
tı. Motör seıi ırtıyordu, bir tayyare ır•· 
liyordu. 

- Tuhaf f•Y 1 Nasıl inecekl~r ? • 
Filhakika tayyarenin ıı:araya ı?me~ı 

ancak bir mucize ile mümkün olabılirdı, 

Tayyareden, iki saniye ara ile, iki ıi· 
yah cesim ayrılmış, boşluğa dalmış ve hi· 
raz sonra iki paraşüt açılmıştı. 

yapmağa koyuldu. 

Yere eğilmişti. Sanki tokrağı tetkik 

ediyor veya ot topluyordu. Onun ne yap
tıtını Varkley biraz sonra anladı 1 yere 
indikleri zaman yaptıkları izleri ortadan 

kaldırmakta idi. Bu işi büyük bir dikkar. 
le. arkadaşımın &'iltiii istikamette geri 
ıreri ilerlemek suretile yapıyordu. 

Varkley ayağa fırladı. Peter, ıapkast 
• yumurta dolu şlduğo halde koıarak geli
yordu. Cenup tarafını va açık denizi fÖI· 

!ererek, nefeı oefeoe : 
- Bu taraftan geliyor, dedi. 

O zamana kadar, tayyareoia ancak 
resimlerini görmiiştil. 

Varltley mırıldandı: 
- Bir tayyare &'•leceiiol bi11etmi1· 

Um. 

Hiı doiil, mantiki bir düşünce ile bu• 
no tahmin etmişti. Ancak bir noktayı 
balledememışti, tayyare bu kadar dar ıa
haya nasıl inecekti ? 

Aiaçlık kısımda bir ağacın ıltında 
beklediler. Bulundukları yerden görclme
lerine imkio olmadıiı içio Varkley milı· 
terihti. 

Çok beklemediler. Motör ıeıl rittikçe 
yaklaştı ve nihayet tayyare ufukta bir 
nokta halinde göründil. büyüdü, iyice ya• 
kına geldi •• 1500 - 2000 ıııetre yükoelı: 
likten uçuyordu. 

Başlarıoın ilzerloden reçtiil saman 
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zira deniz tayyaresi idi. 
Madeni idi ve açık renkte boyaıoıştı, 

bu aebeple nç bin metre ınetafedeo iÖ· 

rnnmnyordu. Fakat bir kaç yoz ~•tredeo 
deniz tayyaresi oldnio v&zıbao &'Orülilyor
du. 

Tayyare adanın llzerinde uçtu; üç tur 
yaparak alçaldı ve uzaklaşıp &'Özden kay
boldu. 

Varkley &'ene ıöylndi: 
- Etrafı kontrol ediyorlu. T eblike 

işaretiodeo ıoora beş gün bekliyorlar ve 
• 

yere inmeden evvel emin olmak için et· 
rafı kolaçan ediyorlar. 

Birazdan gelecekler ve denize inocek
ler, Gözcüler kıuçnk bir sandalla adaya 
çıkıp buraya tırmanacaklar. 

Peter itiraz etti : 
- Tırmanamazlar. 

Gittikçe hafıllemiı ve nihayet itltil· 
mez olmuş olan motör gOrültüıü tekrar 
yaklaştı ve tayyare &'Öründü. Ada üzerin. 
de bir kaç daire çiurek alçaldı, iki üç 
yüı metreye iodl ve dört daire daha 
çizdi. 

Vırkley birden heyecanla mırıldandı! 
- Ben de oe budala lmiılm, Bunu 

dnınamemlıtl& ., ..... 

- Gözcülerin buraya naaıl geldikleri 
anlaşıldı: Na1ıl gittiklerini de elbet öğre· 

oiriz. Şimdi mesele kendimizi onlara gös• 

termemekte •• 
Paraşütçülerin ineceii yeri takıııint 

olarak hesaplayın membam ıimalinde diye 

tesbit ettikten ıonra oraya mümkün mer· 
tebe yaklaştı ve beş yüz metre mesafede 

gene ağaçların ve diğer yeşilliklerin ara. 
ıınpa aaklaudı. Yumurta dolu şapkasını 
bırakmamış olan Peter de onu takip et
mekte idi . 

Paraıütçülerin yere inişini böylece 
uzaktan seyrettiler. 

Tayyareden atlıyan iki adaıo fevka· 
ilde mahir paraşütçülerdi. Yere mü kem. 
mel indiler, ancak bir kaç metre sürük. 
lendiler, derhal kalkıp rüzgar istikametin. 
de koştular \le paraşütçülerini geçtiler. 
Paraşüt kocaıoan bir kelebek &'ibi yere 
serilip kaldı. 

V arkley, birbirlerine yardım ederek 
paraşütlerini derhal toplayıp usulü daire· 
ılnde devşiren iki adamın uıtaca faaliy .. 
tini takdirle ıeyrettl. 

Bunlardan biri paralütlerl omuzuna 
dilrilp lnriliz bandırasının bulunduiunu 
tatafa doiru ilerlerken ötlıkl rarip bir ı, 

Ba11ldıtı yer ı ( BUGÜN ) 1 Telg: TABO 

Arkadaşı da faaliyette idi. Paroıntie
ri bayrağın batlı bulonduiu ağacın dibi· 

oe bıraktıktan sonra beş metre ötede 
uçurumun kenarına geldi. Yüzükoyun yal· 
tı. elini uzattı ve bir ipi çekerek doğ
ruldu. 

Varkleyle Peterio hayretten açılan 
gözleri önünde bu ipin ucunda üç metre 

uzunluğunda bir bayrak digori çıktı. 
Adam bu direği 7ere diktı ve üç raşla 

tesbit etti. Bunu öyle silratle ve alışkın 

bir tavurla yaptı ki Varkley bu taşların 

orada evvelden bu iş için hazırlanmış ol. 
duklarıoı derhal anladı. 

Bu esnada tay are tekrar gÖrfiodil. 
Bir paraşllt daha göründü. Fakat bu pa• 
raşüte bir insan oleğil. bir paket merbuttu. 

lzltrl silen paraıütçü doğruldu ve 
paketi düştilğn yerden almak üsere koı· 
mağa başlapı. 

,n....,..,, 
L----~-..... -~ .......... :; .. h· 

.,uharrlrlo izin Ayın 31 rinde ırUnder. 
dlil bu raıı maalesef postada ı•· 
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Düngaga doğruluk, 
aydınlık saran nutuk 

Londra, 4 a. 
a. - Gazeteler 
Cümhurreisi lnö· 
nü'oOn nutkuna 
ön aafta bir yer 
vermişlerdir. 

''Türkiye 
boyun 

miştir. 
Nutknn mn· 

htemel bir •ulb ta· 
vassutuna ait kıı 
mına ır•lince lnö 
nü'oün beyanatı 
kati bir tekliften 
ziyade akademik 
bir temenniden 
ibaret sayılmak 
)izımgelir.,, 

Bir Alman 
Denizaltısı 
ea,taraft ikincide 

üstünde geçirdik. Seferin uçuncü 
baft&9ına •·ıririyoruz. Bir düşman 
kruvazörüne attıiımız torpil boşa . 
gitti. O da farkına varmamış ola 
cak kı bizi takip etmedi. Akşam 
üıtü ağır akaak giden bir karakol 
gemisini dibe yolladık. Sai kalan 
mürettebatının bindikleri aandalı 
bütün gece yedekte çekerek sabi· 
le yaklaştırdık ve aabaha doğ•u 
koyverdik. Bu sularda yelkenlıoin 

ne işi var? Galiba kapan ıremiıi 
ilişmeğe gelmez. Bin türlü marıfet 
icat eder başımıza beli olur. 

TOrkly• Radyodifllsyou po•taları, 

Türkiye radyo•u. Aıılıara rad1o•u 

5 lkinciteşrin Çarşamba 
7 . 30 Proırram, ve memleket 

Saat Ayarı. 
7.33 Müzik : Hafif parçalar 

(Pi.) 

YAZAN Hiç bir ıiyaset ve biç bir siyao! nutnk, oou ıöyliyen 
vak<>r belagatin, kendi tabirile bukadar duru ve dü 

ABiDiN rüst değildir. 
DAV cR Büyük Mılli Şof, Büyük Millet Meclisinde, milli 

iradenin tecelli ettiği yüksek kürsüde Türkiyenin temiz ve doğru politi· 
kasının bir defa daha, bütüo dünyaya tekrarladı. Başbuğunun gür ıesin· 
de bütün Türk milletinin ıesi gürlüyordu. 

Şefin nutkuna göre; 
Mılletimi>. derin anlayışlı, ıoiukkanlı kendi kuvvetine ğüvenilir. 
Memleketimizde dirlik, birlik, berkesin serbest yaşama hakkı vardır. 
Yabancı emellere sürükleyici telkinleri dioliyeo, dinlese de bunlara 

inanan ve aldanan knlak yoktur. 
Milletin yapısı aağ ve sağlamdır, bu da en kıymetli dayancımızdır. 
Türk milletinin devleti idare eden kuvvetlere tam itimadı vardır. 

Türk yordu, yangınlar içinde inliyen Avrupa, Asya, Afrikanın ortasında, 
s{ikQnun, insanlığa ve medeniyete hizmet arzusunun güzel yurdudnr. 

Türkiye, dünya barışının kaynağı da olabilirse bondao en büyük 

aevinci duyacaktır. 
Barışa aşıkız, fakat bu aşk 

ve şerefimizi muhafaza için 
tikteyiz. 

bizi kör etmemiştir; 

uyanığız; dilr.lr.atliyiz; 

emniyet, iıtikliil 

kıskancız ve te-

Bitarafız; fakat dostluklarımıza, ittifaklarımıza ve taahhütlerimize 
sadıkız. Kimıeyi tehdit etmiyoruz, harbi i•temiyoruz. istediğimiz, doğru· 
luğu şiar edinmiş olan •iyasetimizio anlaşılıp takdir edilmesidir. 

Büyük Mılli Sel Cümhuriyet ordusuna itimadını tekrarladıktan son· 
ra şöyle demiştir: 

c 0Jşarı ile müoaaebetlerimisde siyasetimizi doiru, dürüst olarak 
söyliyeceriz ye ahidlerimizin samimi yolunda yürüyeceğiz. Hiç bir şart 
altında zor kabul etmiyecei'iz.> 

Hiç bir siyaset ve hiç bir siyasi nutuk, bn kadar açık ve dürüst 

olmamıştır. 

Dünyanın bn karmakarışık ve kapkaranlık vaziyetinde Türkiye 
cümhurreisioin sesidir ki ortalığa doğruluk ve aydınlık saçıyor. Başbu· 
ğumu:ı:un siyaseti ve sözlerile iftihar ederiz. 

• Beş dakika sükut 
YAZAN 

ULUNAY 

Fransızlar Ş a r k 
bikiyeleriJi çok ıe 
verler Bılbassa bil-

yük mubarrirlerden «Tristan Ber• 
nar» (Birinci Alber) tiyatrosunun 
müdürlüğünü aldığı zaman, her 
akşam ıeyircilere yarım saat süren 
bôr fıkra konuşması yapar •Ve ek 
ıeriya Şarka ve Nasraddin Hoca• 
ya ait fıkral.r anlatırdı. Hatıl 
tatlı dılli müellifin yine Şarka ait 
fıkralarından biri •Her şey yolun 
da Madam Li Markiz» diye türkü 

haline bile konulmuştur.· 
Bu fıkralardan «SükOtiler Aka· 

demisi» namiyle bir cemiyet top
lanıyor. Bu cemiyette hor türlü 
müsababe zarif, rümuzln işaretlerle 
yapılacak. 

Akademinin şartlarını bilen bir 
oamzet, iza olmak içın, müracaat 
edıyor. Reis, hemen masanın üstün
de duran sürahiden boş bir bar 
dai'ı ei'zına kadar su ile doldnrup 
namzede gösteriyor ve bununla 
yer kalmadıi'ıdl söylemiş oluyor. 

O zamau namzet hemen yere 
~düşen bir gül yaprağını alıyor ve 

bardaktaki suyu hşırmıyao ve ay· 
ni zamanda kendine de makbul 
bir hüviyet veren bu rümuzu bar
dakdaki suyun üzerine bırakıyor.» 

Fransızlar böyle bıkiyeleri sev. 
melde beraber, sükQtno pek oka· 
dar altın olduğuna inanacak zihni· 
yette değiidirler. 

Dün Londradao ğelen bir tel 
ırralta şöyle bir haber vardır: 

Bugün 31 Ilı.teşrin, Fransızlar 
aaat on altıda beş dakika sukQt 
edecek, bu suretle i;gal himayeıio• 
den kurtulmak ve her ne pahasına 
oluna olsun. hürriyetini tekrar ka· 
zaomak azmini gösterecektir. 

Beı dakika sükOtnn, işgalden 
knrtnlmıya ve hürriyeti tekrar ka· 
uomıyb ne dereceye kadar teıir 
edeceğini bilmiyoruz. Fakat geçen· 
ki büyük harpten sonra eski F ran
aız ricalinin lüzumundan çok fazla 
konuştuğuna uzun teneler şabit 
o)muştnk. O kadar ki, artık Sen 
Graoye, Rip gibi artist ve Revü 
muharrirleri bu fazla konuşmalı: has 
tabğıoı sahnelerde her zaman tez· 
yif ederlerdi. Yirmi bir seneyi mü· 
temadiyen münakaşa ve nutukla 
geçiren eski Franıız rejiminin şim 
di beş dakika olan sükOta nasıl 
tahammül edebilece;i düşünülecek 
bir noktadır. 

Eğer Fransa 1918 den ıonra 
mevki bıraiyle böyle fırka buhran 
!arının içinde yuvarlanarak lakırdı 
ile vakit kaybedeceğ!0 • .. granit,, 
ribi birleşik, tek idealli bir devlet 
olmasını bilseydi, herhalde kolay 
kolay bugünkü felakete uğramazdı. 

insanların belilardan münakaşa 
ile lmrtulmaları zamanı çoktan geç• 
mlştır. Mılletleri her türlü badire
ler• karşı koruyao yegioe imil, 
elele vermek; dağılmaz. p~rçalao· 

( Cumhul'lyet'ten) 

maz bir kuvvet baliode bulunmaktır. 
Bu, olmadıktan soora beş da 

kilca deiil, beş sene bile •Ülı.Ot •· 
dilse faydası yoktur. 

[ Tan'dan ] 

• 
Çarın köprüsü 

YAZAN 
VA-NO 

Evvelki akşam , 
Beyoğlunda gene 
ekmek bulunama 

dı. Gönderdığimiz adam, fırınların 

Önündeki kalabalığa katılıp hayli 
bekledikten sonra, elleri boş: dön 
dü. Nihayet bir pastacıya başvur· 

mak mecburiyetinde kaldık. 
Balıjı sütlü ve şekerli bir ne

vi pandispanya ile yemek zarure 
tini duyduk. Hem süte ve şekere 
hem de midemize yazık! 

lçimiıden biri: 
- Mademki nasıl olsa nn is 

tiblak ediyoruz, şunu adamakıllı 
ekmelı. halinde yiyebilseydik •. -a 
dedi. - Bu acayip pandispaoya
mevcudiyeti, on buhranı içinde bu· 
luomadıiımızı gösteriyor. 

- Fakat gene de, birçok se 
ferler böyle ekmek sıkışıklığı ol
du ... Acaba niçin ? 

Başkalarından da işittiğimiz şu 
iddiayı gene ileri sürdüler. 

- Efendim, ekmek için tevzi 
edilen un, lstanbul halkına tıpatıp 
tamamdır ... Bu son bayramlar mü 
nasebetile buıl olan kalabalıktan 
bir darlık oldu: Bir ... Asıl mesele: 
Bazı muhtekirler, - ( ispanyada 
ihtikir yapanlar idam ediliyor, biz
de de ille edilsin! ) kabilinden -
bu unu başka emeller için gizli· 
yorlar. 

Ya daha pahalı bir mal yapıp 
meseli işte böyle pandispanya di
ye satacaklar, yahut da ileride bu
lanık suda balık avlıyacaklar ... 

Bilhassa ki şimdiden sonra ek· 

mele için kepekli un dağıtılacak 
şimdiye kadar verilen ise daha 

saftı. 
- Demek tevzi edilen nn, lı 

tanbul balkı için kili miktardadır? 
Söyledim ya •• Tıpatıp! 

- Hah, işte, mesele burada •• 
- Dedim, - Meşhur bilı:iy•· 

!erdeki haminto yahut da ziftlen• 
me payı bırakılmamoş. Rus Çarının 
köprü yaptırma usulüoü biliyor mu 
ıunuz? 

Acaba, şimdi tahrip edildi mi, 
bili da duruyor mu? .Yloskova ci 
varında gayet mükemmel bir kÖp 
vardır. Sanalın ve sağlamlığın klisk 
numünelerinden ıayıhr. Bulıu Üçün .. 
cü Aleksandır bina ettirmiş. 

- Hesabını yapın... En ıyı 
malzeme kullanılacak ... Hiç bir ta· 
rafında tasarruf olmıyacak... işçi 
emeiine de kıyılacak ... Ne li7.ımıa 
vereceğimi - demiş. 

- Ferman efendimizin. 
Çalışmışlar, çabalamışlar; da· 

kik hesaplardan sonra: 
Tam 200,000 altın ruble edi

yor baımetmeap-
- Ali ... - cevabını vermlı. 

-Başlıca gaze· 
leleri kullandık· 
ları başlıklar ŞUD• 
(ardır: 

eğmiyor,, 
Times'in baş· 

lığı Türkiye bo· • lngiliz gazetelerine göre Tımes, Balkan 
memleketlerinin 

istiklallerine ve 
T Ü r k iy e ' o i n 
hiç bir vakit zor 
kabul etmiyece· 

yun eimiyor'' 
Daily telg. 

raph'ıo başlığı: 

lnönü' nün nutku 
cesuranedir Türkiye Hitler'in 

davasına iltıhak 

etmemiştir, Tür· 
Bazı gazeteler lıe ğine dir olan fık 

kiye lngilteTe'nin Cumhurrelsimlzln son raların ebemiyeti 
S özlerini Almanyaya ne işaret etmekte. dostu olarak ka· 

' kar,ı bir ihtar telAkkl dir. Bu guete lıyor.' a ye göre bu söz 
Nevs Chro· e d 1 y o r 1 a r lor bütün Türk 

nicle'in başlığı: '"in önü, Türkiye'· ınilletioin duygnlarını ifade etmek· 
nin ahitlerioe sadık kalacagını söy· tedir. 

)emiştir.,. Daily Telegraph diyor ki: 
Daily Mail'in başlığı: "Türk· '·Cümhurreisi loönü, ikdidar 

ler sulh olacağını ümit etmiyorlar, ınevkiine geldiğinden beri söyledi 
fakat sulh yapılmasını teklif edi. ii nutukların en enteresanını ve 
yorlar.'' muhakkak olarak en mühimmini söy 

Times şunları yazmaktadır: !emiştir 
"Türkiye'nin şimdi bulunduğu Mebuslar nutkun her noktası 

nizik vaziyetin icab ettirdiğini hi. Dl tasvip ettiklerini izhar etmişler• 
tabet ihtiyatına rağmen Cumhur· dir. 
reisinin nutku kuvetlo ve cesurane 

olmuştur. 
Türkiye Cümhurreisi, Türkiye' 

nim bıtaraf oldnğunu, müstakil 
kalmak ve h•yıiyet ve şerefine 
muhafaza etmek azimde bulundu
ğunu bir ihtilata meydan ver~iye 
cek oiplomatok bir tarzda soyle. 

~~~~'.""""-:-
- 300,000 ruble tahsisat ayrılsın! 
Emir buyuruyorum. 

Muhaıipler biribirine bakışmış. 
içlerinden biri ce•aret ırösterip: 

- Y anhş işittiniz galıba, efen· 

dimiz? 
Yooo ... 

- Fakat biz, 200,000 rublelik 
pir hesap çıkarmıştık. Efendimiz 
300,000 için ferman ediyorlar. 

- Bunu bile bile yaptım. 

-? 
- Zira, ne olsa, şöyle bir iş 

içinden müteahhıdler, mühendisler, 

memurlar, amirler, 100,000 ruble· 
sini aşıracaklar. Pen~elerınden ya· 
kamı ııyırmaoın imkinı yok.tur. Bu 
•eb~ple, malzeme, işç•ltk sillıı.Qt e· 
decok" Halbuki, ben. •Öylodım ya: 
Köprünün mükemmel olmasını ar

zu ediyorum. 
Onuo için, çalınma payı ola· 

rak, 100,000 ruble fazla koydum. 
Sahici manasiyle 2001000 rublelik 
köprü istedim ... İşte, bahsi geçen 
mükemmel sanat eseri bu şeraitle 
aıeydana gelmiş. . . . , . . . . . . . ' . . .. 

Galıba şu fstanbul şehrinin U · 

ounu da Rus Çarı zihniyeti ile, 
baminto ve ziftlenme payı iliye •· 
dilerek dağıtmak gerekecek... iki 
de bir ekmeksiz kalmaktan ancak 
bu suretle kurtulacağız. 

Yahut da lstanbuldaki ıribi: 
Bir tek çöreklik uo mu ihtikar 

etti? •.. K~s kalasını! .• 
( Böyle bir tedbir alınması 

üzerine, İspanyada bütün gizlen· 
miı mallar meydana çıkıvermis) 

Tabıi bu hırsızlık yüzünden 
suçlunun idamına gönul razı ol· 
maz •.. doğrn •• Doğru amma, lstan· 
bul balkının da ikide bir baminto 
yüzünden ehmek 91kıotısı çekme· 
ıine gönül keza razı olmaz. 

Bunun bir çaresini bulmalı 
- Ak,a.m'dan 

Türlı:iyenin sulh l•hinde tavas 
•utta buluomuı imkioı hakkında
ki fıkra ve cümhurreisi tarafından 
kullanılan « bir gün » tibiri böy· 
le bir hareket için vakt.in henüz 
gelmedığini bildii'ini açıkça gör 
mektedir. 

Cümhurreisinio notlı:uou bitirir 

kon söylediği sözler Almanya'ya 
karşı bır ihtar gibi telakki edile · 
bilir. M'h•er tarafından Ballı:anlar 
hakkında tatbik edilen siyaseti Tür 
kiyeoin tasvip etmedijioi ve bi2 
zat kendi toprak bütünlüğü hak 
kında ise hiç bir teklif kabul et· 
miyeceiioi anlatmak tadır,• 

Tımeı gazetesi lnöaünüo nut· 
kuna diğer bir makale daha arr 
mıştır. Bu yazıda deniliyor ki: 

« Cüı:nhurreisi lnöoü'oüo, nut
kunda Türkiyenin dış ticaretıodeo 

de yani bitaraf, tecrit edılm ' Ş ve 
kuvvetli muhariplerle çevrilmiş bir 

memleketin siyasetinden bahsetme 
si icabetmiştir. 

Cüdhurreisi Türk.i eyo komşu 
olan momJeketJerio hıç birini 1Da· 
sun bırakmıyan harbin müstakbel 
iokı~afından codişe ettiğini tabıi 

olarak söyleıoiştir. Gümburreisioin 
Türkiye Almanya münasebetlerinin 
şimdiki durumundan ,memouoiyetle 
bahsetmekle beraber münhasıran 
te•adüli mahiyette olan 1 "it . . ngı ere 
ıttıfakıoa sadık kalmak h d ... ususun a 
T_urkıye hü~Qmetinin kararıoı ve 
bıtaraflıırını ihlal edebılecek taviz 
lere m~vaf.akat edemiyeceğioi açık· 
ça belı~tmış olması manalı görül 
mektedır. 

Cümhurreisi loönü, Balkan 
rııemleketlerinin istikbali hakkında 
OJeşrQ endişesio iifade etmiştir.Görü 
nüşe göre bu cihet Türk·Alman 
münas• betlerini tayin eden kati bir 
amil olacaktır.» 1 
ÖldUrUlen bir Almana 

kar,ı 100 rehine 
idam edildi ı 

L~ndra 4 ( a. a ) _ lşğal al 
tındakı Avrnpada rehinelerin id 
edıldiğl hakkında haberler g:~ 
ınektedir. Beligrad'da bir Alman 
askerine yapılan taarruz üztırioe 
100 rehine idam edilmiştir. 

Ağa düşen okkalı balık 
23 biriociltinond· ağımıza ok 

kalı bir balık düştü. Yanında iki 
büyük tazı var. Türatli bir Trao· 
oatliintik. Fn az 25 mille zikzalrlar 
yaparak geliyor. Tem da bize doi 
ru. Y olonun üzerinde dursak ikiye 
biç p gidecek. Banamısın bile de
mıyecek. Sen görürsün şimdi ca 
itayı. Baş kovanlarda dört torpili · 
miz hazır. Yalnız şu mubripleri 
atlatmanın çkresi. Vardacılar pek 
ateşli Ne olursa olsun kararı ile 
sal<(r korkma! •• Bu dev cüsıeliye 
oldukça sokulmalıyız, Hızlı gıttıii 
için torpili uzaktan yapıştıramayız. 
Komandan bizden " ilisıoı düşünür. 

işte verdi kovanlara emri, Baş ko
vanlar hazır ol! Dıkkatl Herkes 
tam başa. Ayara imli. Her ıki 

makina tam yol 40 metreye. Üç 

torpil birbinini takip etti. Atlantôk 
ejderhasınin gÖb•ğlnd üç yara. 

Tam çan alacak yednden Su bom 
bası inlilaklarıoı beklıyoruz. Gali

ba muhripler kazazedeleri kurtar 

mıya koyulmuşlar. B,zi takip eden 
yok. Uıaktao pereslı.opla felik•ti 
seyredıyoruz. Transatlantık batmak 
üzere Asgari 30 bin tonluk bir 
heyüli. 

Dönüş yolu 

Dönüş zamanı gelmişti. Noeli 
denizde geçirmek mukad· 

der. Fakat gayret ed~rsek yıl ba 
şıoa vatana dönebileceğiz. 

Norveç şimaline doğrn yol 

verdik. Batıdan kopan lırtıosmn 

önündeyiz. Makinalardan birinde 
çıkan arıza bizi OD iki saat kadar 
yoldan düşürdü. Çarkçılarımızın 
mahir ellerile bu mühim .lru:a iza 

le edildi. 

Karşımızda Norveçin karlı dağ 
ları:. _Sahile sokulduk. Cenuba doğ; 
ru ınıyoruz Şıddetli bir kar tipi 
aile karşılaştı~. Danimarka ıahili 

oi güç yakaladık. Alman körfezi 
açıl<larında bekliyen mayo !arayı· 
cılarımızın ) ardımile üssümüze gir 
dik. 

Rıhtıma girer ırirmez tersane 
amelesi tamirat işine başladı . Mü· 

rettel>atı kışlaya yerleştirdik. izin 

liler evlerinin yolunu tuttular. Ba 
zılarımızın çocukları kışlaya koş · 
muş babalarını kucaldamışlardı.» 

Ente~esan olan bu bir aylık 
tahtelbabır seferinin müşlı.ilitla do 
lo olduğunu görüyoruz. Bunların 
arasında ufak bir hata yüzünden 
kurban gidenlerin aayısı az değil. 
dir. 

Geçen seneye nazaran bu se· 
ne Atlantiğio muhtelif noktaların
da av beldiyen denilaltı adedinin 
bir misli arttığını zannediyoruz. 
Fakat hulQ\ eden kış tabiatile bu 
makioalı canavarların faahyetioi 
sekteye uğratacaktır. 

A. B. 

7.45 Ajanı haberleri. 

8 ()<) Müzik • Halil puçalar 
proırramıoıo devamı ( Pi. ) 

8 15 Evin saati. 
8.30/ 
8.45 Müzik : Hafif puçalar 

programının son kısmı (Pı.) 

12.30 Program, ve Memleket 
ıaat ayarı. 

12 33 Müzik : Şarkı ve tür· 
killer. 

13 45 Ajans haberleri. 
13 00 Müzik:Şarkı ve türküler 

programıoıo devamı. 

13.30/ 
14 00 Müzik: Karışık proğram 

18 00 Program, ve Memleket 
ıaat ayarı. 

18.03 Müzik : Karışık şarkılar. 

18 25 Konuşma ( Dış politika 
lıadiaeleri ) 

18.45 Radyo çocuk kulübü. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika. 
19 55 Müzik : Saz eserleri. 
20 15 Radyo ırazeteıi. 
20 45 Müzik : Bir halk tür~ Ü· 

sil öğreniyoruz - Haftanın türkü 
sil : Süpü,gesi yoncadan. 

21.00 Ziraat takvimi. 

2110 : Fuıl heyeti 
21,30 Koouşma: (posta kutusu) 
12 45 Müzık: Rıyaseti cumhur 

Bandosu ( Ş•f: Ihsan Künçer ) 
1. Necıl Kazım Alı.ses : M rş 

2· F . C hopin : Polooez 
3. G. Ros,ıni ; Taokre li Ü· 

ver türü 
4. Saiot - Saents : Javat 

to ( balo ) 
5. J Mayas : Uzak memle

ketlerde şenlikler. 

22.30 Memleket ıaat ayarı, A· 
jaos baberlerİj Ziraat Esham -
Tahvilat Kambiyo - Nutuk bor. 
sa .. ( Fıyat ) 

22 45 Müzik ; Cazbaod ( Pi. ) 

22.55 / 
23.00 Yarınki program, ve ka· 

pan1.ş. 
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Bu 
vece Nöbetci eczane 
Mustafa Rifat 

( Kale kapısında ) 

Slcilya•ya hava 
taarruzu 

Kahire 4 ( a. a.) - Britanya 
hava kuvvetleri, Sicilya'ya muvaf 
;akiyetle neticeleuen yeni taarruz
larda bnlunmuşlardır. Palermo tek• 
rar bombalanmıştır. 

Kanada'da 65000 
genç havacılık 

tallml görüyor 
Ottava 4 ( a. a. ) - Kanada 

da 91 merkezde 65000 ıreoç plot 
tahsil görmektedir. 

Portakaldan benzin 
===========:::::::::===:==::~=============================' 

C.nub•1 Amerikadan gelen bir habere g.Ö· Danici &yan meclisin müzakerelerine i•tı'ra"k et • b' • b 1 k k 1 • • resmı ır ış n ara yü ünü aza tacagını ümit 
re Brezilyanın merkezi olan Rio de Janeıro mek için V aşinırtooa ıritmiş, farat giderken etmektedir. 
üniversitesi profesörlerinden Borboıa yıenna Seksas'ın en çok sevilen ca>.bandını da bera· 
ortakaldan petrol ve benzin elde etme~• mu berinde ırötürmüştür. 

pvaffak olmn•tur. Birezilyada bir tayyare b. ır P __ nr· B b d b ._ • u caz an ~ş er .. lc ve bir kadından mU-
takal benzinile uçmuş ve çok yükıek bır surat rekkeptir. Vazifesi O'Daoiel'in radyoda kendioi 
ide etmeğe muvaffak olmuştur. ıeçenlere nutuk söylediği zaman birkaç güzel 0 

Bu haber ltalyada büyük bir •lika uyan· hava çalmaktır. 
dırmıştır. ltalya çok portakal yetiştiren bir mem. Daniel'in kanaati şu~ur: Bir ayan i.zası 
lekttir. Bu portakalların büyük bir kıs_mı ev müntehiplerile daimi surette temas halinde bu· 

1 
'h edilirdi Harp yüzünden ıhracat 

vece ı raç · k I k lunmalıd ı r. Bunun da en kestirme yolu her aı .• 
d d 

• ·ç·n memlek•tt• çok portakal a ma • ~ 
ur ugu ı ı I ld şam radyoda bir müsah be yapmaktır. Bu mü· 

tadır. ltalya bunlardan benzin ve petro e e b b b 
sa a eye ir cazband iştırik ederse dinleyici· 

etmeği düşünüyor. ler çok artacaktır. 
Portakal benzini, alellde benzin gibi de. 

1 "b' ı. k 1 Ayan iusı son mÜ•ahabesinde ırerek kon· 
ğil de latif bir avanta gı ı ~o ana yo cu tay· 

d b "h d' disinin, ı-erek karıınnıo memlok.-ti ne ke1dar yarelerinde her halde i i enzioe tercı e ı· 
b . d h . rörecekler: geldığini. madam O"Daniel'in hep 

lecektirl .. Devam ederse kim ilır a a ne r•· 
orada bıraktıj'ı kana,.ya ile kırm1zı balıkları 

bi keşifler ıröreceiizl 

• rlC--:b--l--t-k-:11 Amerikada Teksaı bn. 
az ant 1 nu u kQmetinde açılan ayan 

lzalıiına O'Daniel adında biri aeçilmiıtir. O-

düşündüğünü söylemişj Tksas'ı bir çok <net• 
betmi~tir. Bundan sonra caz tak.ımı bir kıç To
ksaı havası çalmıştır. 

Cazband takımı ıimdilik O'Daniel,e paha· 
lıya mal oluyor. Fakat yeni iyan izaaı bunlara 

• Çinlilerin cog- • Çinliler 16 DCI asra 
kadar Çin, Japonya ve 

rafya bilgisi Hindiıtaodan başka ka· 
~--------.1•ra parçaları oldniunu 
bilmıyorlardı. Avıupa ve ırarp milletlori Çinli· 
!erin tamamile meçhulü bulunuyordu. Çın ta• 
cirleri ve seyyahları h•ç bir zaman lrana veva 
but M11ıra kadar gitmemişlerdi Y alo ,z kirvan· 
)arla gelen yolculardan M osır ve Arabistan dl• 
ye iki memleket daha mevcut olduiuou işit· 
mişlerdir. . . 

il< Avrupa barilası, 1614 torihinde Rçı 
namıoda bir misyonor tarafından Ç•nde buıl 
mı' vo Çinliler içio umul .uadık bir sürpriz teş· 
kil etmiştir. Miıyoner Sao•en eyaleti Çonli va 
lisi tarafından vaki olan rica ilzerioe muhtelif 
Avrupa memleketlerininin isimlerini de yazmış 
tır. Bu haritanın adı « Denizler ve d•iJar ha· 

ritası » idi b k k bil o 
Çiolıler, ba h•rftanın adına • ara r 0 

bu memleketl•ri kendilerinin aanıyorlardı. 

. ---· 

• 
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Motina 
2.30 

ASRI SIN[EMj\DA 

BU AKSAM ., 

ilci bii9iilc /ilim birden 
Sezer Romeo' nan garattıfı 

Haydut Aşkı 
il 

SınHUe 
8,30 

Umomi arzu ve istek lberioe bir kaç fÜn daha temdit edillen 

MANONLESKO 
Türkçe Sözlü Biigiilc aşk filmi 

Buıün gündüz 2,.30 matinada 

Manom Lesko - Lorel hardi kodeste 
PEK YAKINDA ~:::::::-: PEK YAKINDA 

AKASYA PALAS ____ .._. ..................... _____ _ 

BUGON 

TAN SllNENASINDA 
BU AKŞAM 

Aıkın bir Mrıama fedaJcblıfın bir Ulflk lıagatın bir 
esrar oldufanrı anlatan ıalıaur 

AŞKIN ZAFERi 
Fransızcn sözlü 

BAŞ ROLDE MIREILLE BALLIN'ln 
Kudretinden yaratılan 

Bir Atk romanı 
2 

BEYAZ TABUR 
Kudretini yok etmeye Savaşan ölüm ordoıu 

TÜRKÇE siizlii ve şarkılı 

PEK YAMINDA Türkçe Sözlü 

AVCUBôLOGO 
DiKKAT HERGÜN 2 - 30 - da MA TINA VARDIR 

5 lkindtetrtn 1941 

Seyhan valiliğinden 
Sayın Adana Halkına: 
TGrk tabiiyetinde ve ilk tahsil çatında bulunan 7 • 16 . 

yaşındaki kız ve Erkek çocuklardan ne kadarının okutllldu
ğunu, ve ne kadaraoıo okutulmadığını anlamak için yurdu
muzda 8 ikinci Teşrin 94 l Cumartesi günü umumi bir sayım 
yapılacacaktır. Bunun için: 

1 - Sayım memurları ayni gün bereye ayrı ayrı utra
yıp ilk tahsil çatındaki çocukları öğrenerek yazacaklardır. 

Bu maksatla Sayım günü evinizde istenilen malumata ve
rebilecek bir kimsenin bulundurulmasını. 

2 - Her hangi bir ıebeple evlerine sayım memıiru gel
meyen vatandaşların evine ~n yakın bulunan ve aşağıda ad 
ları yazıla olan Sayım merkezi okullardan birisine baş vur• 
malarmı, 

3 - Çocuk Sayımı bakkıeda istenilen bilgilerin dotru 

olarak veilmesi Vatani ve Kanuni bir borç oldugunda sa

yın halkımızın Yazım memurlarına kolaylık göstermelerini 
dilerim. 

Sayım merkezi olan okulların adlan 

MARK ON İ !-----.1 KalaO oğulları fabri-
1 Gazipqa ilk okulu, 2 ismet lnönü kız EnstitGıO. 3 Na: 

mıkkemal okulu, 4 Seyhan ilkokulu, 5 lnönü ilkokulu, 6 To
roı ilkokulu, 7 Pilevne ilkokulu, 8 Ziya Gökalp ilkokulu, 
9 Gumburiyet okulu, 10 Çınarla ilkokulu, 11 Milli mensucat 
ilkokulu, 12 Erkek Öğretmen Ok. 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik r a d y on u n markasıdır. 

DiKKAT: 

Yeni Tip R a d y o 1 a r ı m ı z Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA 

kasından= 1379 

iLAN 
...................................................... ı 

1 Kızılay Cemiyeti askerlerimize 1 
::~~:::~~:::.:7.~~~~::; ~· ılı kışllk hediye almağa. başladı ı1 orta müddetlerinin boi'Ünden itiba· 

Abidin 
Telg:TABO 

Pa9a Caddesi 
Tel.: 274 P. K. 14 

~::i!::~711:•d:~;: .. , .. mu,.... 1 Kahraman askerlerimize kışlık j 
1380 s-6 ı hediye hazırlıyalım 1 

,_,_,_ + • _,_,_,_,_,_,_x_, i Adanamız g~çen yıl lcahraDıAn askerlerimiz için 60 bin ı 
Düziçi Köy Enstitüsü 
ğüınden 

Müdürlü-

HARUNIYE 
Dıktlrilecek elbi1ealn Muhammen fiyata ilk teml1&ta cı •• ı 

mladan 
·• 250 ,, kat •• 7 ,, Ura 13125 Kr. Bir ceket, 

bir yelek, 
.. peatoloe 

blT kaaketı 

1 - Elbise ve kasketin kumaıı ve aıtarı Enıtitil tarafından Yerile

cektir. 
2 - Ş rtnameleri rörmek i.tiyeolerin Düziçi Köy Eoıtitüıll mlldür 

lüiOne müracaat etmeleri. 
3 - ltıale 13/11/1941 Perıembe rıına uat 10 da Dilziçl Köy Eaı 

titüıü MüdürlOillnde yapılecaktır. 
1352 28-5-8 -11 

DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
A•. H••· D•hlllre ,.,. 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abıdinpaşa caddeıi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu muayene haneaind~ kebul ve tedavi 
eder. 

Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 ötleden sonra 3,S - 8 
136ı ı - ıs 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 

1941 IKRAllYE PLANI 

K E ' 1 D il L 1! Rı 
f ~abat, 2Magu.I Alrııtoı,.31/dncitepin tarilılerintle gapılu. 

1841 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Uralılı - 2000. Lira 
i tOOO - 3000. .. 
' 750 - ısoo. .. 
• .. soo .. - 1000. • 
d " 

ıso .. - 2000. - .. 
s~ .. lOO = 3SOO. • 
tW .. so .. - 4000. .. 

JOO .. ıo -= 6000. .. 
TUrktye it Bankeeın• para r•t1rmakla ral· 

nız p•r• blrlktlrmlt ve t•I• •lmıt olma, aynı 
~aınand• taı1111ızı de denemle olursu•uz. 977 -Dr. Ziya TOmg6ren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her ıiin hastalarını Abidua Pqa caddeaindeld 125 

aumarab muayenehanesinde kabul Ye tedaYi7e batlamlf-
tır 1271 1-1.S 

1 

, . . . . _ . . . . ı parc,.a kıtlık hediye vererek yurd içinden en ileri derece- J 
Neı elı Şık Haıı.ıkı parıs fılmı rormelt ııtermısınız ı yi bulmuftu. Bu yılın kışı da gelmiş çatmıştır. Hudutları· ı 

BU AKŞAM i rımızı bekliyen kahraman yavrularamızı amansız, zalim kı- ı 

Al eAIAY ~ı1/Mfi:rMA~11 d ı şın soğuklarından muhaza için bu sene de kışlık hediye- ı 
I 9}J i 1 i ~!l~[I':~ fj ~[I n a ı lerimizİ tez elden hazırlayarak Cem.yetimize verilmesini i 

GABY MOALAY _ ELVIAE POPECO _ ve ı aayn yurddaılanmızJan beklemekteyiz. ı 
VIKTOR BOUCHHEA ı Kızll•r Cemlretl Serh•n Merkezj 

AŞK Ve I• HTı• AAS Alınacak yeni 91ya ıunlardır Pamakla lnrlca, doa &'Ömlek, çorab, 
yUa k8f&lc. yUa eldiven ve yan batlık. .................... 

lld aatlllc lcalalcaluı w ne(e filmini ıö,ilniiz 

2 
Kızgın çölleri alev ve ateşe gömen 

~ Mevsimin en muazzam filmi ~ 

BEYAZ TABUR 
TUrkçe e8zlU ve Şarkılı 

Pek Yakında Pek Yakında 

W ALT DISNEY' in 
'AHESERI 

PAMUK PRENSES oe YED/ CÜCELER 
haftan b•ta renkli 

DIKKA T HERGON 2 - 30 da MATIN A VARDIR 

........................................ ı 
Saatçi Vehbi Çöme/ek İ 

Saat Kulesi Karşısında 1 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
dellerlyle muhterem mü9terllerlne 
yeni bir salon açm19tır. 
Ayrıca her turlu fapka formaları modellere gire 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

DOCU ANBARI 
Fevzi GOven 

iSKEN DERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan itte bu anbar müıte· 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telgraf dolu •nb•rı 

1374 1 - 28 

Zenlt, Arlon, Omega, Neker, Hlslon J 
ı Kadın ve Erkek son Model saatleri- ı 

ı mlz yedekleriyle beraber mevcuttur. ı----------------

1 Her Tü~ü tamirat Kabul 1~!1ir. ÇA KiCi EFE Romam 
.......... - ...................... _...... pek yakında kitap 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitablan ve her 
çeıit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Halinde Çıkıyor 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan 

1 - 5000 kilo Beyaz sa· 
· bun pazarlıkla utın alına

caktır. 
2 • Tutarı 2750 lira olup 

ilk te'minatı 206 liadır' 
3 - ihalesi 8-11-941 cu

martesi ıünü saat 11 de 
Aclana askerlik daire.si Nba 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U Neıriyat Mtldllrtl ı Avukat 
Rifat YA VEROCl.U 

Ba11ldıtı yer ı ( BUGON ) 
Matbaaaı - Adana 

alma komisyonunda yapıla

caktır. 
4 • iatekliler belli gln 

ve saatte komisyona ml1ra· 
caatlan ilin olunur. 

1376 


