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Millet Meclisinin bugünkü top• 
lantısında, geni intihap edilen 
mebusların and içme merasimin· 
den sonra, Meclis encümenleri 
seçimi gapılmıştu. 

'- "' 
Bugün bütün memlekette ilk tahsil çağın· 
daki Kız ve Erkek çocuklar sayılacak 
Şehrimizde sagım 

nO.sıl yapılacak ?. -____ 300 den fazla sayım memuru 
_ bugUn ev ev dola9acak -

Türk tabiiyetinde ve ilk tahsil çai'ında bulunan 7 - 16 yaşındaki 
kız ve erkek çocuklardan ne kadarının okutulduğunu ve ne kadarının 
okutulamadığını anlamak için bugün memlekette umumi bir sayım yapı· 
lacaktır. 

Başvekalet istatistik Umum müdürlüğünün hazırladığı talimatname 
mucibince, 7 - 16 yaşlarıoda bulunan çocukların yazım ve sayım tari· 
hi her aene ikiociteşrin ayının ilk tesadüf eden cumartesi günü, yani 
bugiindür. Biltün yurtta ve bu arada şehrimizde,· Maarif Vekiletioe bai'h 
bulunan ilk orta ve mesleki tedrisata dahil okuldar buıün tatil edilecek· 
lerdir. 

Sayım, bu sabah saat 9 da vl· 
layetimizio bertarafında başlıyacak 
tır. Şehir 12 merkeze ayrılmış, böl· 
geler sayımda vazife alacak öğret 
menlere tahim edilmiştir. Bugün 
bunlar. mıntakalardaki evleri ayrı 

ayrı dolaşacaklar ilk tabıil çağın• 

daki çocukları öi'renerek yaza· 1 Cephe gerisirıde askerlik talimi gören Ras ihtiqatları 1 
cak

1
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B. Slalin 

Tehlike 
altında 

kutlanan 
ylldönüm~ 

Kızılordu Mosko-
A 

ananevı ge-va da 
çit resmi yaptı 

STALIN 
Muvaffakiyetslzlllln 

tank ve t• ıyare azh• 
ıından Heri geldiğlnl 

söyledi 
Moıkova 7 (a. a .) - Mosko· 

va için yapılan muharebenin bütün 

şiddetile devam etmekte olmasına 
raj-men lıkteşrin ihtilalinin yıldö· 

nümü münasebetile Kızılordunun 
ananevi geçit resmi bugün Moı· 

kov da Kızılordu meydanında ya· 
pılmıştır. Başta Sovyet piyadesi 
olmak üzere, bir işçi taburu, suva 
ri motörlü ve topçu kıtaları geçit 
r~smine iştirik etmişlerdir. Kitle 
halinde her neviden tankların ge 
çiti yarım saat sürmüştür. Ba es· 

nada Sovyet tayyareleri, hükumet 
merkezini düşman tayyarelerine 

karşı korumak için şehir üzerinde 
nçmalttaydılar. 

Moskova: 7 (a.a.) -Radyonun 
bildirdi2ine göu•, Stalio dün gece 
nutkunu verirken Alman bomba 
tayyareleri Moskova üzerine bir a• 
kın teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Spikt:r,görülmemiş şiddette bir baraj 
ateşi çıldığını öylemiştir. Tehlike 
işareti, Stalinin nutkunu dinlemek 

icin yapılan toplan tının sonuna 
kadar devam etmiştir. 

Moskova 7 [a. a.] - Sovyet 
ihtilalinin yıldönümü münasebetiyle 
dün Moskova'da Sovyet meclisinin 
f evkaliide içtimaında ıöyledıği bir 
nutuk.ta, Stalin, düşmanın 4,5 mil
yon asker telef atı verdiiioi bidir· 
ıniş, ezcümle demiştir ki: 

cBız.ım asker zayiatımız. 378 
bin ölü, bir milyon 20bin yaralıdır. 
4 aydanberi kaynakları azalan Al· 
mı.oya, ihtiyatları anc'lk şimdi tam 
verimli bale gelen Rusya karşısında 
çok büyük gUçlük çekmektedir.• 

Stalio devamla, Heı'in lnıillz 

IOıoatı verebilecek bir kimsenin 
bulunması ]azım gelmektedir. 

Maarif müdürlüğü, şehrimizde 
bulunan bütün okullar öğretmenle· 
rile son sınıf talebelerinden bir kıs 
mını sayım işiyle tavzif etmiştir. 

Bunlar 300 den fazla tutmaktadır. 
Ayrıca telebeler aras odan biıik· 
letli irtibat memurları tayin edil 
miştir. 

Bugün saat 15 e kadar sayı 
mm bitirileceği tahmin olunmak· 
tadır. 

Herhangi bir sebeple evlerine 
••yım memuru gelmeyen vatanda,. 
lar, evine eo yakan bulunan fU a.s

yım ruerkezi okulların~an birine 
baş vuracaklardır. 

ı _ Ga:r.ipaşıı ilkokulu, 2 -

İsmet İnönü Kız Enstitüsü, 3 -
Namıkkemal okulu, 4-Seyhan ilk. 
okulu, 5- loönü ilkokulu 6- To· 
ros ilkokulu, 7 - Pılevoe ilkoku 
lu, 8 - Ziya Gökalp ilkokulu, 9 
- Cumhuriyet okulu, 10 - Çınar· 
h ilkokulu 11 - Milli mensucat 
ilkokula, 12 - Erk.ek Ôi'retmen 
Ok. 13 - Köprü köy 14 - Gü· 
neşli, 15 - Yam11çlı, 16 - Akkıpı, 
17 _ Adasokak, 18 - Karşıyaka 

Torplllenen Amerikan 
vapurunda ölenler 

Nevyork 7 ( a.a ) - Son ka· 
ti malumata iÖre, Roben Ceyms 
Amerikan vapurunun torpillenmesi 

hadisesinde 99 kişi ölmüştür. 
lnglltere, Fransa atra· 

tında ablukayı 
tlddetlendlrecek 
Nevyork. 7 (a.a ) - Ünayted 

Pres'in Londradon ögrendığine gö 
re, lngilterenin Fransa ve Fransız 
müstemlekeleri etrafındaki deniz 
yollarının abloka ını şiddetlendire· 
ceği reımen bildirilmiştir. 

politikacılıiını S~vyetl~r aleybi~e 
dönmeğe ikna içın lngıltereye gon 
derildiğini ve fakat bunun beyh~
de olduğuna, lngilter~ ile -~~erı· 
kanın Sovyetlerle bırleştıgıoı ve 
Sovyet bünyesinin Almanların tah· 
min ettiği ıibi bir darbay!e yıkı· 
lacak kadar çürük olmadırını, bu 
tecavüz dolayııiyle bn bünyenin 
daha çok sağlamlaştıtını, Atman· 
larıo bu hesapta da yanıldıklarını 
anlatmıştır. "k" 

Avrupada Almanlara karı1 ı ıo 

el bir harp cepheıinio kurulma· 
mış olmasının düşmanın kendi ve 
•müttefıki ordularının hıepsinin şark 
cephesine getırilmesine sebep o~· 
duğunu ve fak.at çok yakın hır 
atide avrupada ıkinci bir cephenin 
kurulacağının muhakkak. bulo~du
- "o:te 0 zaman vazıyetın duze· gu ı,.. • b k 
leceiını 5Öyliyen Stalın ua:ıu.va _. 
kat feliketın dij"er sebebının _de 
tank ve tayyare azlığı bulundngu · 
nu tebarüz ettirmiş. Alman ordu. 
sunun vaziyetini tehlikeye koymak 
için tek çarenin tank. tayyare, top 
tüfek ve tank topu ve bombaları 
imalit•nı kat kat arttırmak oldu· 
i'unu söylemit her ne babıı.ıtına 
olaru olıa bunların yapılmasını 

taV1iye eylemiştir. 

Rus ihtilUli yıldönümü 
""""'--·-~ 

Dün akşam Ankarada Sovyet Büyü elçiliğinde bir 
çay ziyafeti verildi 

'""" --
Ankara 7 (a.a Rus ihtilalinin 

vıldöoümil münasebetiyle bu akşam 
Sovyet büyük elçiliğillde bir çay 
ziyafeti verilmiştir Ziyafette Baş· 
vekil Doktor Refik Sayd m, bnri-
ciye vekili Şükrü Saracoilu. bü. 
tOn vekiller, Riya• ticomhar başya 
veriyle deniz yaveri, Kor diploma-
tilc, yerli ve ecnebi mntbnat mil· 
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

Londra, (a.a.) - Hariciye na· 
zırı Eden.Sovyetler birliği hariciye 

Rumen radyosuna 
göre 

MoskOJ!! 
cephesi 
yarıldı 

• 
Ruzvelt ve Stalin 

arasında mektuplar 
teati edildi 

Amerika Cumhurrelsl, 
Rusra'ya suretle ve 
kabil olduğu kadar 
harp malzemesi görı· 

derllmesl emrini verdi 

Radyo gazetesi 

Ruzvelt ve Stalin dUn birer ou· 

tuk söylediler. Bu nutukların her 

ikisi de Hitlerin ve Hitlerizmin 

aleyhindedir. Miıter Ruzvelt in· 

ıiltereye' Çine, ve Sovyet Rusyaya 

sempati ve hayranlığını ifade el· 

tikten sonra, Amerikan işçisine 

hitaben demiştir ki: 

« _ Memleketimizle bütün ba· 

tı küresi Nazilerin dünya hakimi· 

yeti planlarına dahildir. Yapacağı

mız iki şey varclır: 

1 _ Bütün fedakarlıklara kat• 

laoarak istibııali en son haddine 

çıkarmak, bunu dünyanın dört bu 

cağına derhal göndermek. 

2 - Y abudda bugünkü istih 

aalimizle ilttif a etmek. 
Hiç düşünmeden birinci şıkkı 

tercih etmemiz liizımdır.» 

• Rnzveltle Stalin arasında 

mektublar teati edilmiştir. Ruz. 

( Devamı ikincide ) 

komiseri Molotofa a~nğıdaki tel· 
grah göndermiştir: 

« Sovyet Mılli bayr mı müna
sebetiyle hükumetim namına Sov· 
) etler birlği hükQmetine en ıamİ· 
mi selamlarımı iblağ etmenizi siz.· 
don rica otlmeklo mOftohir bala· 
ouyorum. 

Boynk Britanya bükOmeti, Sov· 
yetler bükOmetine hami yardımı 
vaadetmiştir. Büyük Britanya hü . 
kılın"ti ve milleti bu vaadin yeri· 

B. Ruz" e I t 

Benzin 
tahdidatı 
uzatıldı 

Ankara7 (a.a)- Başvekaletten 
teblii edilmiştir: 

9 Eylal 1941 tarihinden itiba· 
ren Benzin tevziatında tatbik edil. 

mekte olan tahdidat, lkteşrin 1941 
tarihinde ilan edilmiş olan esaslar 
dahilinde 9 hkkiinun 1941 tarihine 
kadar devam edecektir. 

Batan Japon vapurundan 
kurtaralanlar 

Tokyo 7 [a. a.] - Nişi Nişi 
gazetesinin bildirdiğine göre, ba· 
tan Kebi Maru vapurundaki 430 
yolcu ve mürettebatından 265 kişi 

kurtaılmııtır. Kayıpların mikdarı 

16S tir: 

ne getirilmesini temin edecekler 
dir. Böylece iki memleketin el bir 

liğile yapacağı gayretler düşmanı 
yenecektir: 

Almaoyaya karşı birlc;mlş o 
lan momlekotlorlmiz böylece iki 
memleketin el birliğile hürriyetin 

ve medeniyetin muhafazası ve da 
ha iyi bir istikbalin kurulması yo 

lnndaki müşterek gayelerine ula 
şacaklardır.» 

CIFTCIYI 
Sevindiren 
Bir Karar 

- Yazısı ikincide -

lngllizler tarafından 
bat1rllan mihver 

gem ileri 
lskenderiye 7 - lnıiliz kuv

vetleri, düşman gemilerine çok 

kayıblar verdirmektedir. 3.5 ay . 
içinde mihverin ceman 339000 to· 

nilitoluk 86 gemisi batırılmış ve 

217000 tooiliitoluk 61 gemisi de 

hasara uiratılmıştır, yalnız ilkteş· 
ria ayı içinde 98000 tonilato hac· 

minde 24 gemi batırılmış ve 54000 

tonilato tutarıoda 11 gemi de ha· 
sara uğratılmıştı. 

\ 

... 

Ruslar 
Sibiryadaki tü-

menlerinden bir 

çoğunu tayyare--
ler]e Moskovaya 

naklettiler 

Moskovada kar 
30 santimi buldu 

Moslcova 7 ( •· a.) - Bugün 

öi'le üzeri Df'Şredilen Sovyet 
tebliii: 

6 · 7 Sonteşrin srecesi kıtala
rımız bütün cephelerde düşmanla 
mobarebe etmişlf'rdir. 

Berlin 7 ( a. a ) - Alman 
tebliği: 

Kırımda dailık araziye ve 

kendilerini İnatla müdııfaa eden 

düşman avcı kuvvetlerine rai'men 

Alman ve Rumen lr.ıtaları düşmanı 

takibe devam etm~lerdir. Şıuka 
tayyareleri Sivastopol iıtihkimları 

ıabaaıoda düşman mevzilerini tah
rip etml1ler ve mntcaddit top ba

taryalarını suıturmuşlardır. Donetz 

havzaıında Alman ve ltaly n te

şekkülleri muharebe ederek Her• 

lemelerine devam etmişlerdir. 

Doğu cepheainin merkez kesi 

minde iki piyade tümeni çok iyi 

tahkim edilmiş düşman mevzilerini 

yararak bir çok esir ve top al· 

mıştır. Alman sahil topçnsn Rey· 

terahop açıklarıQda giden bir dfi1· 

man ticaret remiJini batırmıştır. 

Dün gilndüz ve gece Leoin

rrada aju ve en ağır bombalarla 

hücum edilmiştir. ( Diğer telgraf. 

lar 3 nncü aahifcmiz.dedir. ) 

Amerika, Şimal lrlln· 
dasını takviye ediyor 

Nevyork, 7 (a.a.) - D. N. 8. : 

cNevyork Jurnal Amerika Din bil

dirdiğine röre, Nevyorkta vapur· 

lara binen bir mikdar genç Ame

rikan subayı, harketleri esnaııoda 

bazı dostlarına ıimal lrlindasına 

giJeceklerini söylemişlerdir. 

... ! ....................... . 

Londra 1 (a. a.) - Hava 
nazırlığının tebliği: 

Dün rece havanın fena ol· 

maıına raj'meo bomba tayyarele· 

rimiz ıeoiş bir ahada düşman 

sularına mayin dökmüşler ve va. 
hemshafn'a, Hamburra ve Alman· 

yaı.ıo şimal batısında diğer yer· 
lere hücum etmişlerdir. Havf'da 

doklarda bombalanmıştır • Bir 
bomba tayyaremiz. dönmemijtir. 

Kahire 7 (a. a.) - Dahiliye 
nazırlığının tebliği: Süveyş kanalı 
bölgesi üzerine bu sabah yapılan 
bava akınında birkaç bomba atıl· 
mışhr. Az miktard maddi ha• 
sar vardır. ( Resim. en aoo mo· 
del bir loriliz tayyaresini göı· 
termek.tedir. 

.. .. 
'--·--· •yuncua 1 
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BUGON 8 lkıncit eırın 194 l 

1 AS>k®ırDök lb~hD}ı»D· =-~_J / I_ 

80 kilometre s·u·ra-
tinde seyyar kale! 
ilk tanklar ve 

çörçiı 
-------- --------1914 harbinde lngiliz 

bitirılirlren ötekinin ioşuına başla· 
nır. 

Tank bittikten ıonra mütebu 
sıslarıo tedkik haddesinden geçi· 
rilir. nrp ve yalçın arazide yapı· 
lan tecrübelerde ıürati ve mava· 
zenıi kontrol edilir. En ııonunda 
tank, bir hükOmet murahhası tara 
fından tetkık edildikten ıora ordu· 
ya teaıim olunur. 

ilk tanklar 

Son zamanlarda Afrilta'da Tob 
ruk cephesinde bir tank topçunun 
yedi direkt isabetine dayanmıştır. 

Zırhın bu mukavemeti, ıon 
zamanlarda yapılan ıoğuk perçin 

sayesinde elde edilmiştir. 
Mütehassıslar. beyaz ateş ha· 

linde ııcak perçinlerin lıoğudukla· 
rı taman takallOot ettiklerini gör
müşlerdir. Bu yüzden zırh levha. 
larının birleştiii noktalarda bir ara
za peyda oluyordu. Halbuki yeni 

harbiye nezareti, gopılan 
ilk tonklan reddetmiş, fa· 
kat Çorçil, ba kara zırh· 
lılarının müstakbel inki· 
şafını sezen ilk arlam ol
muşta. Çör çil tarn fından 

yı>ptırılan 18 tank, Al· 
manlara mühim bir darbe 
indirmiş 11e muharebenin 
şeklini dP.ğiştirmişti. 

tatbik edilen ıoauk perçin usulü 

Geçen umumi harp eııoasında • 
sayesinde, kaynak ,noktalarına. isa· 

1916 senesinde lnrilterede bet eden güllenin eski tahrıbatı 
ilk tanklar yapılmıştır. Halk, bnn. 

• J giliz Levıızım Nazırı Lord 

yapamadığı görülmüştür. • 
ların imaline karşı likayıd kalmış 1 l 

Aiır bir tank 25 bin ngi iz ve yapılan tecrübeler<ie elde edi· •. 
Beavı-rbrook son nutukların· Yani beı Hurricane tayyaresının 

len neticeler, ümid verici olmamış- l '-
fiatına mal oluyor. Orta büyük Üıı; 

dan birinde, c Tedafüi vaziyetten tır. O uman tanklar içinde sıcak-
b 1 d·ı · k te tanklar 15 bin ve hafif tank, taarruza geçebilmek için senede lık o kadar ta ammü e ı emıyece 

otuz bin tank yapmamız liz.ımge· derecede idi ki, mürettebatın il· lar da 12 bin İnriliz liras•na mal 
lir.» demişti . caktan boj'ulmasıoa ramak kalınıı· oluyorlar. 

Tankların imal edildikleri yer- tı. Tankın içindeki hava, buhardan Maden sanayiinde vuku bulan 
le .. , ınuaz.zam fabrikalardır. Erkek teneffüs edilmez bir bale rclmiti. yeoi ke,ifler hakiki bir inkilip ya· 
kadın bınlerce amele. uçsuz bo O zamanlar tankların ıürati ratmışlar ve ta~klarda aju çelik 
caksız atelye h onıarlar içiode bü· saatte iki kilometreyi geçmiyordu. levhalar yerine onlardan daha mu 
yük madeni gövdeler yanında ve istikamet değiştirmek için uzun kavim, fakat daha hafif bir maden 
üstünde çalışırlar. Bu büyük iske müddet duraklamak icap ediyordu. halitasından yapılan levhaların kul 
!etler, hnrp meydanldrındo düş İngiliz Harbiye nezareti ilk model lanılmasını temin eylemişlerdir. in 
mana ateş kusacak. olao tankların leri bir metre yük!eklikteki mani- gilterede mangenez ile ' apılmış, 
gövdeJeridir. Her tank 6200 ma- aları aşamadıklarından · ve So ııan- halitalar kallanılmış, Amerikada çelik 
oeni parçadan terekküp eder. Bu timetre su ile örtülü mıntakaları mürekkebatına carbone karıştırıl 

muJ dr i parçalar, -- a mıştır. 
B)'Tı ayrı 70,000 Orta boy bir tank 6200 madeni parçadan terekküp eder. Bu . . . 
ışın s 0 n u 0 da parçalar 1900 perçinle biribirioe tutdurulmuştur. Bir tank üzerinde 

1 
Şı~dı Bırleşık 

tankın lulelerinı, ayrı ayrı 70000 iş vardır. Ai'ır bir tank 25000 lngiliz lirasına mal Amerıka t a 0 k 
maıgallarını, te olmaktadır. imalatında birinci 
kerleklerini ve mevkii işgal et 
sair kısımlarını vücuJe getirırler. ı geçemedıltlerinden dolayı reddet· miştir. Son zamanlarda bir çok 

Bir tankın inşuı işi seri ha• mek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat tank modelleri tecrübe edilmiştir. 
linde otomobil ve tayyare inşasın o zaman bir adam, bu kara zırhlı Bunların arasında en mühimmi sey 
dan 7.İyade bir binanın inşası· larının müstakbel inkişafJa~ıoı vez· yar kale denilen tanktır. Bu tank, 
na benzer. Yarı inşa edilmiş bir miıti. Bu adam da B. Çörçildi. yer yüzüaündeki tankların en kov 
-tank, hafif de olsa atelyenio için· Kendisi hiç bir otoriteıi olmadıiı vetliıidir. M·3 tipindelti orta tank 
de bir mihver üzerinde oturtulma· halde 70,000 lngiliz liraaına 18 lar 23 ton •t•rlı~ ela ol••· Cbr-
dan bir yerden öbür yere nakle- tank ıımarlamıştır. ysler fabrikaları tarafından seri 
dilemez. Tankın gövdesiae ilk zırh halinde imil edilmektedir. Sene 

1917 senesi tcşrinisanisinde B. levhalar yerleştirildikten sonra bir 
yeroen öbür yere nakledilmiyecek Çörçil ceph,,den gelecek. baberl~ri 
kadar ağırlaşır. sabıraızlılr.la bekliyordu. Yaptırdıiı 

Tank, inşası bitirilinceye ka· tanklar ilk defa ateş hattına sil· 
Gar yerinde durur. Tankı teşkil rülmüştü. Aı bir müddet ıonra bn 

eden 6,200 par~ ıı, montajın yapıl· tankların birkaÇ saat içinde Alman 
dığı yere getırilir ve orada yerle· hatlarında on kilometre derinliğin· 
ırine konulur. Bu parçalar, montaj de bir yarma hareketi yapmak ve 
hangarlarından uzak olan fabrika· Cambrai'deki düşman ıiperlerini 

bitmezden evvel bu yürüyen kale 

!erden yüzlercesi faaliyet sahaıına 
rönderileceklerdir. 

Rumen radyosuna -gore 
( B••t•r•fı birincide ) 

la.rda imal edilir. Tankların çabuk temizlemek ıuretiyle muharebenin velt 30 ilkteşrinde Stalin; yolla· 
yapılması ıçin montaj ameliyesini şeklini ve manzarasıoı deiiştirmiş 
besliyecek olan parçaların atelye· oldukları öğrenilmiştir. 
lere vakit ve zamanında gelmesı Bu, bugünkü lngiliz Başveki. 
lazımdır. linin ve tankların ilk zaferiydi. 

Bir tankın imali için yapılan S it 80 
50,000 ameliye, işlerin taksimi es aa 8 ~~lo~etre! 
nasına göre tanzim edilmiştir. Bazı Bugün tankların ıür;;:aatte 
işler, on ilc.i kişılilc. gruplar tara· ıki kilometreden sıo kilomet 

dııi'ı mektupta, Rusyaya ıüratle ve 

kabil olduiu kadar harp malzemesi 

gönderilmesi emrini verdiğini bil· 

dirmi$, Rusyanın da ham madde-

terini Arnerikaya satacağı ümidin 

de bulunduğuna ilave etmiştir. 

Stalin 4 sonteşrinde, Sovyet· fından ve buyük z.ırh levh larını reyi geçmiştir. Ağır bir tank, aaa.. 
ı. td büvu"k vinçlerle ı • lerin Amerika Cumhurreisinin ha· .a ıran yapı ır. lam bir binanın arasından kolay. 
Bazı ameliyeler o kadar naz.ik ve lakla ğf!çebilir Artık tank müret reket•nİ ve teklifini memnuniyetle 
incedır ki, bir parçanın yerinden tebata, ııcaktan ve havasıılıktan kartladığı cevabını vermiştir, 
bır santimetre inhiraf etmesi, ima- boiulma tehlikeıine maruz deiil • Harekit hakkmda buiün 

Çif tÇigi Sevindi
ren bir karar 

Toprak Ofis, hububat flatla
rendakl bir kurut farkın ta· 
diye mUddetini bu ayın so· 

suna kadar uzattı 

Ankara ( Hususi mahabirimirden ) 
~~---~~~~~~~-....,..,_,...---~~~---

Toprak Mabsülleri Ofısi memleketin :muhtPlif mıntakalarında Si· 

lolardan başka 2000 ifa 4000 ton arasında 30 kadar hububat 
anbarı yaptırmalttadır. Anbarlardan bir kısmının inşası bitmiştir. Bir 
kısmının da inşaatı sona ermek üzeredir. 

İstihsalı istihlildne yetmiyen, IRtasyon ve limanı olmayan bazı dahili 
merlcezlerden Ofısçe mübayaa edilen hububatın bedelinden nakliye ücre
ti kesilmekteydi. Bu son neşredilen kararname ile buralarda yapılacak 
olan hububat mübayaasında istasyon mübayaa fiatının tatbikine başlan. 
auş ve bu karar müstabııiller arasında derin bir memnuniyeti mucip ol· 
muştur. 

Diğer taraftan, müıtahııili biran evvel malını teslim etmej'e teşvik 
etmek için Birinciteşrin sonuna kadar Ofıse teslim edilmesi li:ıımrelen 
malların bedeline ilave edilmiş olan bir kuruş farkın tediye müddeti 
ınibtahsilin lehine olarak bu ayıo ıonuna kadar uzatılmıştır. 

Yann ıbaslanacak lik 
maçlannda bir yenilik 

Bö'gemiz lik maçları yarın 
Adana stadında başlıyacaktır. Bu 
yıl bir yenilik olarak kazalar muh 
teliti namına Ceyhan gençlik kulü· 
bü ve köylerden de incirlik köy 
grbuu fudbol takımları lik maçla· 
nna iştirak edeceklerdir. 

Yarın ilk maç incirlik lr.öyü ile · 
6ncı Demirııpor, ikinc-i maç Ccybıın 
g .. nçlik kulübü ile Malatya men· 

Ekmek ucuzladı 
Öğrendiğimize göre, ekmeğin 

950 gramı bugünden itibaren 14 
kara•• -blacakbr. 

Unun çuvalı fabrikalarda 12,S 

liradır. 

Tahran bUyUk elçlllğlmlz 
Ankara 7 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Açık bulanan Tahran 
büyük elçiliiine V arşova büyük el· 
çiıi Cemal Hüsnü Taray'ın tayini 
hakkındaki kararname yüksek taa 
tika iktiran etmiştir, 

tir, Rumen Radyosu Moskova Ö· 

o\lnde Soyvet cephesinin yarıldığı· 

oı bildirmiştir. Ancak, bunu teyit 

edecek haber alınamadığı için kay· 

dı ihtiyatla telekkisi icabeder. 

Moskovadan bildirildiğine gö 
re, Sovyetler mukabil hücumlarda 
bulunmak tadarlar. 

Mosk.ova bölge!linde mütema 
diyen yağmakta olan karın 30 san
timetreyi bulduia, nehirlerin don. 
duiu bildirilmektedir. 

Alman ileri hareketinin durak 
lamasında mevıimio çok büyük 
rolü olmu$tur. 

sucat gençlik kulübü arasında ya 
pılacaktır. 

Bunu müteakip, geçen yılın 
şampyioou Milli mensucat takımile 
Adana gençlik kulubü karşılaşa 
caktır. 

Yine yarın, zeçen senenin şam 
piyonu milli mensuG_at fudbolcala
rına merasimle şampiyonluk kopa 
sı verilecektir. 

GUmruk kanununda 
deği,lkllkler 

A ıkara 7 lhu'lusi mohabimiz 
den] - Gümrük kanon liyihasmı 
bOkOmot bagOn mocliae takdim et 
miş tir. 

170 maddeden ibaret olan fi. 
yibada gilrnrük mükellefiyeti, rüm. 
rük hattı ve mıntakaıı, verri ve 

resim ödeme mükellefiyeti bakımın

dan yurd dışı sayılan yerler, mü 

kellefiyetin başlangıcı, vergini ta· 

yiniııde eıas tutulacak hükümler 

mahal itibarile iümrük takyidleri, 

zaman, tonaj ve aahne menşali et· 

yaya ait rümrük takyidleri; idbal, 1 
ihraç, tranııit memnuiyet ve takyid· 

leri, bu hususta bükOmetin salibi 
• 
yeti, tıcaret mukavelelerinde mu 
vakkat değişiklikler yapmak sala 
biyeli halr.kıoda hükümler vardır. 

200 milyon pul tabet· 
tirilecek 

• Bundan bir müddet evvel 
Kudüste toplanan logiliz ' ticaret 
birlikleri konrresine t~tarı boldan 
riden lngiliz murabut dönmüştür. 

Kongrede, memleketimize bazı 
maddelerin gönderilmesi kararlaş · 

tırılmıştır. ltk olarak İskenderun 
ve Payasa 130 ton Kalay, 80 san· 
dık Yünlü kumaş, mühim miktarda 

Otomobil lastiği, Makine ve Kaka. 
o gelmiştir. 

• Yeni Türk Alman iktisadi 
anlaşması tatbikatındaFı olarak. la. 
tanbulda Alman şirketleri teşek
küle başlamıştır. Yeniden kurulan 

Türk « T. A. B. » adındaki limi· 
tet şirketi derhal faaliyete geçmiş-

tir. Bu şirket, İzmir, Samsun ve 
diier bütün mıotakalannda şubeler 
açacak ve mühim miktarda tütün 

satın alacaktır. Bundan başka ViJ. 
helt Hanı Burger adında bir Al
man da idhalat ve ihracat iıleriyle 
meşgul olmaktadır. Bu firmanın 

kurmakta olduğa şirketi, Doyçe 
bank finanse edecektir. 

• Bulıraristaoda bulunan bir 
firma, lzmirdeki üzüm ve palamut 
ihracatçılariyle, Marsilyada bulunan 
bir Türk firmaSt hıılı ihracatçıla

riyle, Bağdadda bir firma da Tür
kiyedeki manifatura fabrikatörleriy
le ve oyuncak imalathaneleriyle iş 

yapmak istediklerini lzınir Ticaret 
odasına bildirmişlerdir. 

• 1660 sayılı Türkiye -Yu
goslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesiyle kliring anlaşrnaııı ,hükO · 

metimizce feshedilmiştir. 5 Sonteş· 
rinden itibaren bu mukavele ve 
anlaşma hükümlerinin tatbik edil
memesi alakadarlara bildirilmiştir. 

'' ÇıA ,, ın ikinci 
sayısı çıktı 

« Çıi » isimli edebivat, Hn'· 
at ve Fikir mecmuasının ikinci sa 
yıaı çıltmıtbr. Bu nusbada Nevzad 
Güven. Sefa Bozkır. Vahide Bir· 
lı:en, Rasirn Göknel Nazım Tarhan, 
Remzi Ayhan. Süleyman Şahin Tor, 
Osman Suner, Mehmet Deligönül 

ve Adil Altay'ın makale, şiir ve 
hikayeleri bulunmaktadır. Tavsiye 
ederlı. 

Po•ta para alma kl••
•lnde memur ••rı•ı 

U çe çıkaraldı 

Ôğnndiiimize göre, Seyhan 
posta telgraf ve telefon Müdürlü· 
ğü, para alan kişedeki memur sa
y11ını ikiden üçe çıkarmıştır. Bize 
verilen malOmata nazarau Umum 
müdürlük epey müddet evvel bu 
kişedeki memur sayısının arttın). 

ması etrafında yapılan müracaatı 
nazarı itibare almış ve gereginin 
Y"pılması için alakadarlara emir 
vermiştir. 

Ancak, bu vazifeye getirilebi· 
lecek kimse bulunamadığı için em 
rin tatbiki uzan zaman kabil ola

ıatı u~uu müddet sekteye uğrata· lerdı'r. d ( 
e düo) pek az malOmat relmiş 

bılirTank imalinde çalışan •=============K=O==R==S==A=N===z==l=A==H==L=I====• 
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Ankara 7 (Hususi muhabirimizden) 
- Posta Telgraf Telefon Umum 
Müdürlüiü, idare ihtiyacı için 200 
milyon normal poıta pulunun ha· 
riçte tab'ına karar vermiştir. mam•şhr. 

Tauk imalmde şimdi a ın İŞ· 

çıler geniş bir ölçüde kolla· 
m im ,ktadır. Kadın işç lerın perçin 
işlerınje erkeklerden daha hece· 
rııı:lı oldukları tecrübe ile anlaşıl 
mı~tır. Oıtı. büyüklükte bir Ame· 
rıı.;:au taııKthtn 1900 perçini ıhti.,.a 
etuğı düşunülurse bu işın ehemmi· 

Bir ııaat sonra Tri"tanlı koşarak reldi: 
- Mıster Varkley Mııtor Varidey .. 

L• b I k A herhalde baiı · vaıı;ıt o amıyaca tı. ına k . 
'- d d 'kk · · ,.ek.ece tı. 

- Sıra şimdi ötekinde, dedi. arkaııma g'f'Çti. Tam tabancasını alacaiı 
sırada •• Uzun Cek ,, pire bibi ani bir 
hareketle Peterio arkaıına geçiverdi. 

yetı kolaylıkla anlaşılı. bilir. Tan kıo 
hıırıcl zarfı yani tabaoları, kenar 
ları, ve kuleleri yerlerine konduk. 
t"n ıorı ra motörün, motörden son

ra ua ıe-nillerı oin (tırtallarınırı) yer· 
lqtınlıncaıııo başlanır. Bu şeııiıller, 
bir seri parçalardan mürekkep o 
lup, btroırındeo ayrı ayrı işlerler. 
Buolor, alı.ısi ıstikamette işleyeck 

lem gibi, biri dururke rı, öteki ca 
Jışa bılır işte bu savededir ki, taıık 
iı.tikametinı, degiştırebilir. 

Bu ışler bıttikteo sonra tankı 
ytırutmeıc. ışi katıyor ve bu m• kıat 

t11 dııpoıarı su ve benzin ile dol. 
duruluyor. Tankların benzin sarfi 

y11tı galon başına kıloınetre ile de. 
j"il, K ıloınetre başına ralon ile 
heııap ed fir, Hakiki bi; pilot olan 
tank kondüktörü, yerine oturduk 
tan sonra bu çelik kütleyi, yavaş 
yavaş harek1Jte rctirir. Tank, top 
ları, mıtral) Özleri ve radyosu da 
yerltştirıldilFten ıonra :korkonc bir 
•tbrip ileti olar, Atelyede bir tank 

- Ne var Peter ? 
- Gözcüler beyaz hayratı indirdiler. 

Üç defa çekip indirdikten sonra tekrar 
iki def& çekip indirmek ıaretile işaret 
verdiler. Dırej'i ıakladılar. Paraı\ltleri kat 
lıyorlar. 

- Hanı b:7.im oyaoumazu anladı vı 
buraya relaiğimizi tahmin ederek ( Yanık· 
orman ) dan İşaret verdi demek ... Gözcü. 
ler timdi buraya relip di(er bayrağı da 
indirecekler. Tayyarenin birkaç 1aatte bir 
kontrola reldıği anlaşılıyor. 

- Çabuk olalım, neredeyae r•lirler. 
Al~licele membaa doira koştular. 

Oradaki bir kayanın arkaıına reçtiler. 
Bulundukları yerden gözcülerin tarauat 
mevkıini göremiyorlardı. Fakat biraz ıon · 
ra ( Bücür Cek ) in sırtında paraıütler 
yüklü olduğu halde koşarak geldifıiui gör
düler. Alman yaylinıo ortanndakı açı klık 
kısma varmca paketlerini yere bıraktı ve 
deniz taraf andaki bayraia doj'ra koşma ta 
başladı. Peter ile V arkleyio arkasında fİZ· 
le dikieri kayanın önilnden reçecekti ve 
Varkleyin karar vermek içiıı ancak yarım 
dakika kadar vakti vardı. 

Meydana çıkıp Almanın yoluna kes· 
me'ıt imkinsızdı. " Bücür Cek,, kayanın 
beş metre kadar Öh·ıinden ieçecekti.Oze· 
rioe atılMlar belki tabancaıını knllanmaia 

rıp arıı;a aşının ı atıoı T • • • 

V arkley eiilip yerden ırı bır taş 
alırken : 

- Peter, dedi, nişan alıp taı atm•· 

ıını bilir misin ? 
Tristaoh da yerden bir taı aldı ve 

cevap verdi : 
- Evet. Ben taşla kııf vururum. 
- Gelen adamı başından varmak 

ve batırmasına meydan bırakmadan üze· 
rine atılmak liztm ... 

Yirmi aaniye ıonrl, baııııa iki tat ye• 
mit olan 11 Bücür Cek,, yilıü kan içinde 
yerde yatıyordu. Baj'ırmııtı, fakat çok 
zaif bir aes çıkarabilmiıti, elli metre öte-

&,den duyulmaııoa imkin yoktu. 
Varkley, Almanın üzerine atılırken 

Petere emretti: 
- S en öteki ile alakadar ol. 
Kıaa boylo 2özcünüo kasaturası ile 

tabancasını aldı. Sonra önündekinin bai
lanmast icap eden bir yaralı mı, yoksa 
artık .zarar veremiyecek bir ölü mü ol

doionu anlamak için kalbini dinledi. 

Kalp artiıc: çarpmıyordu. Ak."i şaşıla• 
cak bir iş olurdu. Çünkü taılardan biri 
adamın şakatını yarmıı, diieri beronıo 
altında kafataaıoı delmişti. 

Fak at buna diri yakahyabilirsek, iyi 

olur. Burada bekliyelim, neredeyse 1relir. 
Hen oou tuttuğum zaman ıen hemen koş
up paketlerinden ip alırsın ve adamı ıım· 

sıkı bağlarsın. 

- Peki. 

Birkaç dakika sonra " Uzun Cek,, 

üç yüz metre kadar mesafede röründü. 

Yere eğilmiş, izleri kaybetmekle mefi·ul· 
dü. Yavaı yavaı bulundukları tarafa doi• 
ru l'eliyordo. • 

V arkley. Pelerin kulai"tna fmldadı : 
- Dıkkat et Peter. Ben ona taban

ca ile tehdıt ettığim vakit ıen arkadan 
dolaıır ve ıilihlarmı üzerinden alırsın, 
Yalnız çok dıkkatli davran herif çok atik .. 

- Peki efendim. 

- Ceplerini de boşaltırsın. 

On beş dakika sonra " Uzun Cek,, 
Peterle Varkleyin bulunduklara kayanın 
hizasına gelınişti. Arkadaşının düştüiü 
yerde kan lekesini rördü, bunun kan le
kesi oJduiuna anlamaaıoa vakit kalmadan 
Varkley Almanca olarak baj'ırdı : 

- Eller yukarı 1 
Alman derhal itaat etti. Fakat kork

maktan ziyade şaıırmıştı. 

Varkley homurdanarak ateı etti ; 

- Kurşunu hak ettin, 

Peter, bir ııçrayııta kendisini kenara 
attı. Alaıan yere yılcıldı. Boynundan oluk 
ribi kan akıyordu, ölmüttü. 

Varldey beyhude tee111lfterle vakit 
kaybetmedi. iki adam vazife batında, barp 

icabı ölmüı ve öldilrillmilşlerdi. ayni aki
bet ıün\ln birinde oııun da başına l'ele· 

bilirdi. İki ölilmle heye.:anlandıj'ı anlatılan 
Peterin omuzuna vurdu : 

- Üzülme delikanlı, dedi, ne yapa
lım, ,kabahat bizim değil, ba harbe aebep 
olanların. Şu anda iki taraf tan da bunlar 
gibi kaç itişi ölüyor. BıTazdan benim öl. 
miyeceğiın ne ma)Qm ? 

Şimdi biz işe bakalım. Y apılacalt mü• 
him bir iş var. iyi yüzmek bilir misin ? 

- Evet efendim. 

- Denize dalmakta mahir misin ? 
- Tristanda herkes ivi dalırıçtır. 
- Bravo 1 Şu halde lngiltereden re-

lecek bir remiyi burada teobel ten bel bekle
meden burada bizim yalnız başımıza yapa· 
bileceğimiz işler de var. Fakat evveli 
aşaiı inmek lizım. 

- DftHUIU ""' -

lnriliz, cesedi ıOrükliyerek kayanın 
yanına kadar retirip bıraktı. Tabancayı 

çıkarıp ifleyip iılımecliiioe bakarak : 

- Haydi Peter. Aman dikkat et. 
Tristanlı, yapılacak iti anlamıştı. Var· 

kle:;io at91 hattını keamedeo. Almanın _..._llliiiiii __________ _ 
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'' Ettekrarü ah
sen ,, kabilinden 
1 

y z a n Acaba yine davuldan bahsedersem başınızı şişir 
ıniş mi olurum ? Çaresiz, o mesele)e tekrar 

REFiK geleceğim. Sebebi şu: Bayram günündeki yazım bü· 

1 
HALiD yük bir ilgi ile, bir fikir ortaklıtıyle karşılandı; oku· 

yucularımdan alkışlayıcı mektuplar aldım; dostlar ho· 
şuma gidecek sözler söylediler; İstanbul ve Anadolu gazetelerinde de 
sesler duyuldu. Anladım ki, memlekette davula ıevgi besleniyor; ona .· 
mektuplaşmalarda kullandığımız beylık şekilde değil içten gele~ bır 
duygu ile-sevgi ve saygı da diyebiliriz. Boalar, davulun uoutulmadı~ı~a, 
rözden düş'llediğine, davuldan vaz geçmediğimize, davulu candan oz e• 
diğimizf', davulcunun yolunu beklediğimize birer işarettir. 

BUGON 

HARİCİ HABERLER · 1 

Finlandiya 
ile harbi Rus ye 

;:,,.,~~~~~--~ 

~;cek mi? 
Vaşinırton 7 ( a. a) - Fin 

landiyanın Rusya ile harbi bitir. 
mek ııivetinde oldıığıına dair Va 
şingtona gelen rayri re.imi ha· 
berlerin resmen de teyid edile. 
ceği ümit edıliyor. Vaşin~tooan 
durumu sudur ki, kimse Finlin· 
diyaya karşı sert b r tedbir •lın
dığını istemiyor Fakat Finlindj. 
ya Rıısyaya karşı harp etmeğe 

devam edecek olursa başka bir 
çare görülmemektedir. 

Londra 7 ( a. a ) - Fin rad. 
yosu demiştir ki : • 

Memleketimiz bakımından as. 
keri harekat sona ermek üzere. 
dir. Sulh kooferansi yapdmadar:. 
evvel hodutlarrmızın nihai suret. 

Londra 7 (11,11.]· 
Krunaya Zvesda 
gazetuine göre, 
Moskova etrafın
daki son mııha· 
rebeler eınuında 
ıubunetin birden· 
bire düşmesi ve 
le a r fırtınaları 

Htlerio ı k l i m e 
karşı açtığı bu 
harbe yeoı bir 
dekor vermiştir. 

. . ~ 

yonca Sovyet mü 
def ularını yar· 
mai'a tf'şebbüı 

eden bilvük bir 
tank birliğini püs 

kil tmüştür. Bilyilk 

mikdarda düşman 1 

tankı ha1ara ui 
ram ıştır. 

Moskova 
etrafında 

Kar 
fırtınası 
- Moskof1a cep· 

Almanlar yakında kış hesine ıetirilen 
hatları tesisine mecbur • R 
kalacaklar genı a s 

Alman kadınlarının 
kullandığı iki tank 

ele geçirildi 

tümenleri 
Lizbon 7 (a.a) 

- Londradan al 

dığı bir habere 
atfen Stef • Dİ a· 
jansı btldiriyor: 

Mareşal Blu 

Stokholm'a ge
len haberler ta· 
arruzon ümi ıiz 

karakterini mey· 
dana koyuyor. Bo 
haberler General 
Fon Boekun zırhlı 
fırkalllrını kah şi· 

male, kih cenu 
ba sevkederek Ruslar Moskova cep· her'in kumandası 

altındaki Sibirya 

8 ikinci l'eşrin Cumartesi 
Türklye RadyodifQıyon pomt•ları, 

Türklye radyosu, Acılıara radyosu 

7,3•> Prorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

7 ,33 Müıik: Hafıf Prorram (Pı) 

7,45 Ajanı haberleri. 

8,00/ 
8,45 Milzik: Senfonik prorram 

( Pı.) 

13 30 Proi'ram, ve memleket 
ıaat ayarı, 

13,33 Müzik, Türkçe p\iklar. 

13 45 Ajanı haberleri. 
14,00 Müzık: Türkçe plaklar 

programının devamı. 

14,30 Ankara Sonbahar at ya 
rışlarıoıo tahminleri. 

14.40/ 
15,30 Müz k: Riyaseticumbur 

Bandosu (Şef: Ihsan Künçer) 
1 , Franz vo .ı blon: Nişancı 

(Marş) Hakkımız da var: Nesillerce şenliklerimizi davulla yap_aıı~a alışmı· 
şız; bayağı günleri şenlik günlerinden ayıran ses ~avolunk1!dı.. Çocuk· 
luj'omda, bayram sabahı davulla uyanmanın zevkı bana,. şımdı, ~ıll~r~~ 
hasreti çekilmiş sevgili ile bir yatakta uzanmak derecesıode sevındmcı 
ve dünyayı şen gösterici gibi görüoüyüor. 

' 

te tayin edilemiyeceii anlaşıl. 
maktadır. 

zaif bir nokta ara hesin •tay yaralarla yeni 
dığmı,birırüoKalioin tU,,.., enler naklettiler 
şehrine, ertesi gün Tula istikame· le Mosltova 

tilıneni tayyareler• 

cephesine nakledil 

2 , Richardy: lspanyol Rap 
sodisi 

3 . G. Pares: Rıchılde (üver 
tur) 

Fakat asıl meraklı nokta başka: Gözlerini modern hayata açtıi'ı 
için davul ıesini işitmemiş, davul seyretmemiş olan küçük oğlum da o 
gün, radyodaki davul ahengine kendisini benimle beraber kaptırdı, c~ş· 
kunlok doydu ve o ahenk çarçabuk, bir kusur ve kabalık gibi sona erın· 
ce kederlenerek « bıtti mi ? » diye sordu, kanmadığını belli etti. 

Bizde davul c fo lklor» umuza girmiş milli bir ses kaynaj'ıdır, güzel 
minilerimtze ilham ve şevki o vermiştir. Köy düğünleri, at yarışları, 
pehlivan güreşleri, yolcu karşılayışı, zafer kutlayışı, askere çağrılış • biz 
askere gidişe de şenlik mahiyeti veren bir milletız · gibi bütün toplu
luklard11 ve his birleşmesinde davulun rolü vardır. Yurdumuzun olu ve 
ünlü kubbesinde en kudretli ve yürek çarptırıcı akisleri 1apan ses, da· 
vol ırümbürtüsüdür. 

Bütün bu sebPplerdendir ki izci ve sporcu teşkilatında, bayram, 
seyran ve şenliklerinde davala dönüş, özümüze dönüş olacaktır ve ma· 
zimizin güıel bir semtiyle aramızdaki yıkık köprüyü yeniden kormıya 
benziyecektir. Canlının ve cansızın beklediği bu gür erkek sesi - mo· 
dernlik üzentiliğiyle • kısmak ve ve boğmak, özür kabul etmiyen bir 
suç, biç değılse vaz geçilmesi lizımgelen bir savsaklık olaa ırerektir. 

• Karşılıklı 
cepheler ------YAZAN Londrada müttefik 

ler tarafından çıkarı 
Abidin lan «Hür Avrupa» 
DAVER mecmuası, Libyada 

taarruza geçmeyi tavsiye ederek 
şöyle dıyor : 

cMıhvere karşı mümknn oldu
iu kadar çabuk taarruza geçmesi 
icap eden ikinci cephe, garp ctp· 
hesi değil; fakat ıonradan İtalya· 
ya taarruz etmek nihai gayesile 
Libya cephesidir. 

« Hitlerin Kafkasyaya varma· 
ııodan ve Türkiyeden kıt'aları için 
Suriyeye geçit iıtemeıinden evvel 
bütüı1 Libya işgal olunmalıdır. 

«Bütün Lıbya işgal edilince , 
Hıtlerin :zırhının en zayif noktası 
olan ltalyaya karşı bir taarruza 
hazırlanması mümkün olacaktır.» 

« Muttcfıklerın cephesi şim 1i 
• ~urmansk'dan Tobruka kadar U• 

zanmaktadır, bu cepheyi, her ne 
pahasına olursa olıun Trabluı,gar· 
be kadar uzatmalıdır.» 

Mecmuanın istediği taarruz , 
buıünkü vaziyette müttefiklerin, da 
ha dojrusu lai'ılterenin yapabıle• 
ceği biricik taarruzdur. Fakat bu 
mütıılea müttefiklerin askeri duru
mu bakımından doğru olmakla be· 
raber, mecmuanın « müttefıklerio 
cephesi Murmanıktan Tabruk'a ka· 
dar uı.anmaktadır» iddiası doğru 

dejildır. Murmansk - Tobrok cep 
hesi İngiltere ve müttefiıı.lerinin 
dej'il; Almanya ve müttefiklerinin 
cephesidir. Almanya, bu cepheyi 
çok yüksek bir sevkülceyşi görüş· 
le harbin başındanberi itina ile 
kurmuştur. Önümüze bir Avrupa 
haritası açarak takip edelim. 

Almanya evveli. şarkta L"biı· 
tanı ezmiş, sonra rarba dönerek 
Norveç, Danimarka, Hollanda, Bel· 
çika, Fransayı vurmuş ve bu cepheyi 
İtalyan çizmesine, yahut cepheıine 
bailamııbr. Sonra Sicilyadan şima· 
li Afrikaya atlayarak SollOma gel
miıtir. 

Böylece Avrupada Norveçin 
Şimal burnundan Afrıkada Mısır 
hududuna kadar, lngiltereye karşı 
bir sed teşkil ettikten sonra, bü 
yük harpde Selanik cepesinden ya· 
pılan taarruzun köprübaşı mevzi. 
lerini de ortadan kaldırmak, yani 
orta şarktan Balkanlar yoliyle sai' 
kanadına bir taarruz yapılmasını 

önlemek. i~temiş, Balkanları çiğne
mif, Gırıdı almış, mlittefıklerın yo 
lanu kesmiştir. 

Gerıııoı ve sat yanını emni 
yete aldı&'• için, bundan ıonra Sov· 
yetlere taarruz etmiş ve bu defa 
d Murmanık'ta bütün kıta boyun
ca Kafıteıyaya kadar yeni bir hat 

vücuda retırmıştir. 
Biri A11rupanıo Garbında, öte

ki Şarkında iki davar kurdaktao 

[ Tan'daa J 
ıonra, timdi bunların araııından 
emniy~tle Ortaşarka taarruz ede 
bilir. Bu, Çörçil'in nutkunda bah· 
settıği müstakbel Alman taarruz

larından biridir. 
lnıriliı strateii"i de böyle bir 

taarruzu önlemek için Kafkasya -
İran - Irak - Suriye - Fıliııtin 
- Mısır cephesini vücuda g .. tir· 
miştir. Hazer denizirıden Akdenize 
aaao- ba hatta, la.ılterenin, Kaf· 
ka•y•da mGdafaada kalmaaı ve Mı 
sırdan taarruza 1reçmesi 1rerektir. 
Fakat bonon için o genış cr pbeoin 
iki kanadında da çok kuvvetli ol 

mak ıarttır. 
( Cumhurlyet'tea ) 

• İnsan saadeti ! 
I y a z a n Geçen ırün deni· 

1 

z.e kartı bir pen 
Hikmet cerenin önünde 
Feridun dururken derin 

bır hayrete düıtüm. Aman karşı 
dan bir transatlantik gf'liyor 1.. 
Evet bir transatlantik yavrusu 1 .. 
Oıtyacusları aşarak, mayo tarlaları 
arasından kazuız beli.~ız geçerek 
denizaltılarının şerrine uğramadan, 

teknesini delmeden ıeyahet edeu 

büyükçe bir vapur •.• 
Hemen pencerenin kenarına 

bir arkadaşımı çağırdım : 
- Vapuru göıüyor muson ? 

Güzel dei'ıl mi ?... Nereden geli 
yor acaba ... 

Arkadaşım irüldü : 
- Bu bizim Marakaz tipinde· 

ki vapurlardan biri canım ... 
Evet, ırözlerimi kıııp bakınca 

ben de öyle olduğunu anladım, 

Lakın iarip şey 1.. Gözüme 
ne kadar da büyük, ne kadar da 
heybetli, ne de kocaman görünmüş 
tü. Ötüşü, denizi yara yara cakalı 
cakalı yürüyüşü bile pek hoşuma 
gitmişti. 

Halbuki &'ayet iyi hatırladım. 
Ba vapurlar, lstanbula yeni geldiii 
zaman onları ideta birer çocuk 
oyuncaiı ribi bulmaştam. Halbuki 

şimdi ? ... 
Hele o zamanlar bo vapurlar, 

Kızkulesi açıklarında demir atan, 
geceleri bütün elektriklerini yakıp 
şebriyin yapan dünyaca meşhur 
transatlantiklerin yanından geçer· 
ken insanda fındık kabuğu içinde 
seyahat ediyormuş hissini uyandı· 
rırdı. 

Çoktanberi büyük seyahat va• 
purları uzak limanlarda tembel 
tembel oturuyorlar, pinekleyip du. 
royorlar. Bunun için şimdi mini 
mini vapurlar ırözümüze birer tranı 
atlantitt giLi rörünüyor. Tilkinin 
kürkçü dükkanına dönüşü rıbi bir 
gün yine ağabeyleri muazzam va
purlar meydana çıkınca onlar göz 
!erimizin önünde ufalacaklar, küçü· 
lecelı.ler, birer çocuk oyuncaiı ha 
line relecekler ... 

lnaanlarda ıaadet mefhama da 

Japonya 
Birmanya yolunu ele 

almak istiyor 
Tokyo 7 (a.a) - Japon bari. 

ciye nazırlığının pazetesi « lehli. 
keli yol ,. başlıklı bir yazısında 
şöyle demektedir: _ • 

« Birmanya yolu uzerınde doi
rudan doi'ruya bir ilerleyiş yapa
aıamız imkanı ve hatta ihtimali 
vardır. Vakıa hava akınları bu yo· 
ıu bozmuştur. 

f altat kat'i çare bu yolan Ja. 
ponların eline reçmesldir. 

Japonyanın Hindiçiııidt>n ff'Çe
rek taarruz etmesine Amerika iti. 
raz edemez. Çünkü Çung king'e 
yardım etmek için yabancı müda
hale usullarını knndiıi kullanmak· 
tadır » 

Efgan Pt eclisi 
toplandı 

Peşaver 7 (a 

Kabilde açılmıştır. 
lnnan kral, harbin 

a) - M' clis 
Beyanatta bu· 
doğuva yayıl-

ması yüzünden doğan durumu tet· 
kik etmek cızere meclisi toplantıya 
davet ettij'ioi •Öylemi.tir. 

Hariciye, nazırı Efj'aniıotanın 

bitaraflığını muhafaza buıusundalci 
kararını teyid etmiştir. 

Tokyo radyosu, Ameri
ka için netrl f at yapacak 

Tokyo 7 (a.a) - To yo rad· 
yosu 10 Sonteşrinden itibaren A· 
vu~turalya ve Amerilta Birleşik 
devletlerine mahsus radyo neıri· 
yatına başlanacaktır. 

Bir Norveç petrol gemi 
si batlraldı 

Nevyork 6 ( a.a. ) - lngilte 
re hesabına ışlı:mekte olan b~ 
Norveç petrol gemisi Atlantik şı · 

malinde batırılmıştır. Gemi Tek· 
sastan l · wıltereye gitmekteydi. -

tioe hücıım ettiğini gÖ!lteriyor. Fa miştir. 

kat iç münakale yollarından ve /kinci bir cephe ihdası 
Moskova bölgesiyle civardaki gü-
zel yollardan istifade imlı:anlarına 
malik bulunan General Sukof, kı· 
talarını ve topları 'üratle nakle 
debildiği için bu hücumlara karşı 

koyacak bir vaıiyette bulunuyor, 
0 Bgent Nıhter gazetesinin as

keri muharriri, Almanların yakm
da kış hatları tesisine mecbur 
kalacaklarını temin ediyor. Fakat 
bu hatların nerede kurolacaiını 

kendi kendine soruyor. Eker Mos 
kova yakında düsmezse binlerce 
Nıızi askeri karlar altında mezar 
larıoı bulacaklardır. 

Almanlara ağır zayiat oer· 
dirilen bir ı~ce hüccuma 

Moskova 7 (a. a.] - Tas ajan 
sının muhabiri bildiriyor : 

Moııltovayı müdafıta eden 
kıtalar muvaffakiy .. tli karşı hücum. 
lar yapmışlardır. So vyet tank bit· 
Jileleri bir köyü g eri alm1şlardır. 

Bir gece hücumu oetıcesinde su

vari kuvvetlerimiz düşman ge-isine 

nüfuz etmiş, düşmana çok ağır 
zayi8' verdirmiştir. 

Moto•lü piyade kuvvetlerimiz 
mO•tabkem bir nokt.yı ve bir • ö
yO zaptetmi•I- ve dU.mana çok 
büyük zayiat verdirmiılerdir. 

Topçurnuzun temerküı ettiril
miş ateşi Mojısiska giden yol bo-

Orta şarkta ingiliz 

Londra 7 (a.a) - Royter: 
Stalinin nutku, Sovyet Birliği· 

nin son zafere kadar Alman taar 
ruzlarına şiddetle ve azimle karşı 

koymak kudretinde olduğuna iti 

mat vermektedir. ikinci bir cephe 
ihdası husu!lunda Stalinin yaptığı 

telm h büyük bir alaka uyandırmış 
ve b ıyük Britanyanıo ilerideki ha 

reketine ait faraziyelere yol ııç 

mıştır. 

Rusgaga karşı Alman 
kadınları da dövüşügo,. 

N .. vyork 7 ( a, a. ) - Ameri 
hn gazetelerinin muhabirleri, Al. 

man kadınlarının Rusyaya karşı 

ilk saf da dö • üştiiklerioi bıldirmek· 
tedir. Bir Rus subayının naltletti 
iine arörc!', Alman kadınlarıoın 

bindıği iki tank ele geçirılmiştir. 

Bu kadınlar Hitlere hayran olduk 

larını ve Hıtlerin kend ılerine şah 

sen ken füıi için dö " üşmelerine 
izin verdiğini söylemişlerdir. 

Amerika Rasgaga 1 milgar 
dol.,. Pt1rigor 

Vaşinıton 7 ( a. a) - Raz 
velt, Rusyaya bir milyar dolar 

Ödünç para verilmesine müsaade 
etmiştir. 

petrol depolarına, Menaninada iaşe 
depoları ve atölyelere, Bardiyada 

bir motörlü nakliye kolona hü<:om hava faaliyeti etmiştir. Yangınlar çıktıiı ve İn 

Kahıre, 7 (a. a) - Ortaşark filiklar olduğu görülmüştür. 
taki Br ıtanya kuvvetltrinin tebliği: Av tayyarelerimiz dün Afe 

Libyada Tobruk üzerinde diıo dosya ve Elag .. yla arasındaki yol 

düsman hava faaliytti olmıtm•ştır. da düşman kıtalarını petrol nak 
Düşman topçusu az faal olmuş, line mahsus sarır· ç kamyonlarını 
kom fırtınası da harekatımızı ıek- tesirli surette mitralyöz atrşioe 
leye uğratmıştır. tutmuşlardır. 

Hııdud çevresinde Halfayanın Bomba tayyareleri tarafından 
20 kilometre kadar cennp batısın Berka tayyare meydanına karş1 

böyle. Sazan bü~ Ü" saadetler k~ da ve Sıd · Onar'ın 10 kilometre yapılan hücumlardan sonra levazım 
çüklerin mevcudıyetini ortadan ıı· kadar cenubunda küçük düşman anbarlarında şiddeti infHaklrr ol 
lıyor. devriyeleri görülmüştür. Bazı y~r· - t 

Onları büsbütün rörünıııeı, muş ur, 
lerde düşman istihkiın lutalarınıo T y l • • h d fi büsbütün küçük, büsbütün mikr01 ay are erımız e e er üze· 
hudud müd,.faalarırıı takviye tt· · d d. 

kobik bir hale sokuyor- rın e uşman av tayyareleryile 

4 • Pierre Velloneı: Prelüd, 
ve Hint Dansı 

5 • Frederic Curzon: La 
Gıtana (çardas). 

18 00 Pro2nm, ve memleket 
saat ayarı. 

18 03 Müzik : Fasıl h,.yeti. 
18 25 Müzik: Mızraplı sazlar 

dan saz eserleri. 
18,40 Müzik: Radyo caz ve 

tango orke-trası. 
19,00 Konuşma ( Kahramanlar 

saati). 
19.15 Müzik· Radyo caz ve 

Tanıo orkestrası Programının de
vamı. 

19,30 Mf'mleltet saat ayarı, ve 
aj•ms habert.·ri. 

19 45 Serhe-t 10 dakika. 
19 55 Muzik: Kadınlardan Fa· 

sıl şarkılar. 

20 15 R ıdvo sraz~t .. ııi. 
20 45 Müzık: Muhtelif makam 

lardan şarkılar. 

21,00 Z•raat bkvimi. 
21 10 Müzik : Dinlevici 

le•i • 
21 ,45 Konuşma (ıünOo mes'e· 

leleri) 
22,00 Müzik: R ı dva Salon or. 

kestrası. (Violoni!lt N·cıp Aşkın) 

1 . Leııtner: O "er tür 
2 . Munkel: Venedik hatırası 

3 . Toman; Rüyalı viyana 
4 • Lincke: Marş 
22,30 Memlekd saat ayarı, 

Ajans Hab&rleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - N.1kot bouuı 
(Fiyat). 

22,45 Müıilt: R ıdvo Salon or· 

kestrası p•ogrıımıoın İkinci kısmı. 

5 . Millöcker: Rüya Valsı. 
22,55/ 
23 00 Yarınki Program, ve ka· 

panrf. 

lrraKvl~ 
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CUMARTE<;l 
YlLı lMl • A Y·ll Gıı .. l12 Kaıım 1 
!hıso [ lS57 Blrlncltqrlıı 26 
' c t 116n Şevval 11 

L• k. b' . adet mekle meşgul olduğu anlaşılmış- çarpı<1111 .. lardır. 
a ın ır gün hır « ı• "' " 1 

buhranı » çıkınca öteki küç:ik, tır. ( ) o Bomba tayyarelerimiz Sird Hu Nöbetcı' eczane Kahire, 7 a. a rtasarktaki ı_- f l mini mini saadet kırıntıları insan• .. or ezinde düşman vapur arına vece 
kine B..ttanya hava kuvvt-t leri tebliii: hücum etmişl"'lrdir. Orta büvüklük 

ne büyük, ne kocaman ve zell Tayyarel .. rimiz 4. 5 Sllnte•tı"n Halk eczanes·ı ., ., te bir vapur ıüratle batarken bı 
doyulmaz bir halde gözüküyor.. aecesi Binaazi, Berka ve Benina k 1 t 

- Aktam•dao - • 6 ra 1 mıs ır. ( Tarsus kapıııında ) •====::;;:=:::=::::==========================================· 
Fransızlar «kocakan» iliçlanna kaldı! 

Fransa, bozgundan ıonra çok sıkıntılı gün· 
ler reçiriyor. Memleketin büyük bir kıs 

mı işgal altındadır. Her tarafta yiye_cek azd1r, 
kömilr azdır, iptidai madde azdır. Yıyecek az· 
lıi'ı yüzünden rıda maddelerioiu tevzii_ gittiltçe 
azaltılmaktadır. Vicbyde son çı~an bır karar. 
name mucibince lokantalarda yenılecek )emek. 
ler hakkında kayıtlar konmuştur. 

Bütün lokantalarda iki türlü yemek listesi 

bulunacaktır. Bunlardan biri çorba, et ve mey· 

d. • rı' çorba balık, sebze ve meyvadan va, ıge ' 
milrekkep olacaktır. Haftada dört gün et ve. 

rilmiyecektir. 

Bunan yerine 20 gram peynir kaim ola
caktır. Ôğ'le yemeltlerinde on. akşam yemek
lerinde beş gram iç yaiından fazla yağ sarfe · 

dilmiyecektir. 
Kömür ancak fabrikalara, umumi yerlere 

veriliyor. Evler pek az kömür alabildiklerinden 
ktsın, geçen sene gibi... lsıtılamıyacaklardır. 

iptidai maddenin azalması da fabrikalardan bir 
luımının çalııamamasına ıebep olmaktadır. 

Yiyecek ve kömür ulıiıadu sonra timdi 

-ecza azlığı da baş göstermiştir. Tıp akademisi 
mevcut iliç stoklarının hissedilecek derecede 
aıaldığını (Örerek bütün doktorlara hitaben 
bir tebli&' neşretmiştir. Bunda doktorların, kati 
ihtiyaç olmadıkça, iliç vermemeleri, bu ıuretle 
ilaç stokunu korumaları bildirilmiştir. 

Tıp akademisi, bugünkü sarfiyat devam e. 
derse kış bitmezden evvel hastalara lüzumu olan 
başlıca ilaçların kalmıyacağını ~Ö)'lemektedir. 

Mevcudu azalan ilaçların çotu müıtemle
kelerden g elen maddelerdir. Bunların arasında 
hardal da vardır. Halbuki baharatlı macideler 
imal eden müesseııelerin elinde 900 ton hardal 
bulunmaktadır. Tıp altademisi bu hardalın satın 
alınarak iliç maltamında kollaoılmas ını istivor. 

Oiier taraftan 4\cide borigue {asid borik) 
de azalmıştır. Bu tereyağı veya margarinin tas· 
f ıyeıi için kullanıldıiındın bununda yasak edil 
mesi ve ancak ilaç olarak kullaoılmasıoıo le• 
mini teklif ediliyor. 

Şimdi F ransada birçok iliçların yerini ta• 
tacak başka maddeler aranıvor. Bunan içia 
usan senelerden bert tecrllbe edilen bir takta 
otlar ve k61dw 7..W- ...,._, b...-.P INlt 

lamıştır. lıiç azlığı devaın eder ve buna çare 
bulunamazsa kocakarı iliçları devrine avdet 
edilmeıi muhtemeldir. 

Karmm doyur
ma g ı unutan 
sanatkAr 

• 
·---------------~ 

Meşhur Alman ressa· 
mı Adolf Mentıel, biç 
durmadan, dinlenmeden 
çalışırken ekseriya kar 
nını doyurmayı uoata 

yormus Bu büyült resam, bir aktam bir lokan· 
taya 1rirmiş. Yemek ısmarladıktan •oora masa· 
nın üzerıone başını koyarak ayu111oştur. 

·· f · "nfioe Ganon ısmarladıi'ı yemegı ge ırıp 0 • 

koymuş fakat oyandırm•i• cesaret edl!'memış· 
tir. y a:ım saat sonra reıısam kendi!~ğinden 
uyanmış, yemete bakmış, fakat viyecerı yerde 
yemrğin re1mini yapmai'a b.şla11111tır. • • 

Bir lterre de Menttel bastalanmıt. kendını 
• Gelen doktor. bilmiyerek yatakta yatıyormıı... . 

b b. Lendisini muayene etmışler, lar ırer ırer a 

Bir aralık 1röde•ini açan nıaa~, Jab_i'~mn ya• 
aıbqlada baJaaaa ruim deberuıe ehnı uıata• 
rak cloktorlAna nnahıi 1•..-ta bqlam11tarl 



4 BUGON 

······················································: . -- ---------------·- . -·- ._ .... _ ..... _ ... _ .. • • t En Meraklı ve en Güzel filmleri bir araya toplıyan t 

=.·.~ oAaı;~·~~tyistıerSi ~·~fi;i;;;'in 1. : Tan Sinerriası : 
• Bu Akşam • • • • : BU AKŞAM i t Yine iki güzel ve heyecanlı fılm birden takdim ediyor t 

• Yine iki Muazzam Film Birden Sunuyor • - 1 - : J 
: - 1 - i : İdeal için ülkeler aşan hayaline dunyaları dar bulan 
i Genç ••. Sevimli .•. Güzel ••• Şirin . • • ve Billur S~sli : · t Kahramıanlık ve fedekirlık filmi : 

: DEANNA DURBIN'IN :• 1 1 • : :ı· Avcı eo·· ıu·!•gV u·· : En son çevirdığı ve şimdiye kadar yaptığı • : .. 
• • • ! Filmlerin En GUzeli i t TURKÇE SÖZLÜ Mevsimin ilk Süper fılmi t 

1 1 i L K Aş K ı I , Nevvorku Titreten H;d:tl:rın müthiş maceraları ıi 
= : ! .,.röği~:biB~ü;üc::::a~d:; f°'u l 
i Bütün ... Şark•. D• ns. Ş•khk ve Göx kamnştmcı Musikinin İ ı: Pek Yakında 1 

: Tuvaletlerin güzelliği arasında çevrilmiştir. : i TÜRKÇE SÔZLÜ Büyük Şark Opereti :d 
• - 2 - • • ~ i Casu luktan H•ync n Kabramanhkten Şornl Toplayan Büyük 1 : _ _ -_ ı_ ~~!~!"- -~~~~>~!~Lx-:;:J._J 
. 1 . 1 ~:y·::;. AVCI BÖLOGO ~~:ır i Adana Ziraat Mektebi Müdür -
i ! lüg~iinden: 
• • : Vazife Aşk Arkadaşlık Kahramanlık Filrni : Cinsi Miktarı 

: Pek Yakında Pek Yakında : 
Fiata Tutarı Dipozito akçesi 
Kuru~ Lr. Ku. Lira Ku. 

• • : Sine:nanın neş si ••• Hayatın zevk ve aşısı : 

~ 1 Pamukv;ı;;;;~~·vb~yY;dbi .. C~ceiefl J 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seyhan kızılay cemiyeti yardımcı 
komitesinden: 

Beıı ve pamuğu komitemizce tt>min edilmek şartile, ge 
çen seneki nümuneleri mucibince, askerlerimize kışlık hediye 
olarak diktirilecek pamuklu hırkaların kesim ve dikim işçi
hği açık munakasaya konulmuştur, munakasa 10 • 11 · 941 
pazartesi günü saat 15 de Seyhan kızılay merkezfode yapı
lacaktır 1 tt'klilerin o gün ve saatte kızılay merkezind,. ko· 
mitemize müracaathırı lüzumu ilan olunur. 1395 7 - 8 

l~ .... ,.,_.#.: J ·t'.•·· .. ·· .• .• ' ·.· , ·"· .. ~ r,, ;\ , ...... ~..,. rt·~ ·: I .• . - .,.. 1 1
1 , , 

IR AK HAMAMI 
Y ni mu t cir altında Adananın en temiz en 

konfo .. ıu y ğane h mamıdır. 
Mük mmeı ervisle işlemektedir. 

Er eklere : Hergün saat 5 den 11 e 
k dar ve 18 den 24 e kadar. 

adınlara: Hergün 12 den 18 e kadar. 

Ad r S 
HU Omet civarında Ulua Parkı 

: k rşısında. 1 7 1389 

,. _,,ıv '. • • • • ., ' · • f • ; ' ı ,, ~:'!'.: y • .1 • • ! ı , 

Ad na Su işleri 6 ncı 
ube müdürlüğünden 

Adana ovasında ve Ceyhan ırmağı kenarında yapılacak 
toprak sedde ve taş kaplama inşaatının keş!f .h~d~li olan 
( 77914 ) lira ( 68 ) kuruş mukabilinde ve sılsıleı fıyat cet 
vt::lıııdt: yazılı vabıdi fiyatlarla on beş gün müddetle ve ka 
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Bu işe ait proie ve keşif evrakile mukavele ve ek-
sıltme ve hususı şartname suretleri ( 390 ) kuruş bedel mu 
k4bılınde A\lana su ışlerı 6 ncı şube müdürlüğünden alına· 
ccsktır . d"f 

'}. - Ek ıltme 24 • 11. Teşrin • 1941 tarihine müsa u 
Paıartesı günü s at 15 de su işleri dairesinde teşekkül e
dt Ct K konı.syonda yapılcscdktır. 

3 - 1 a ıplerin ınnlt-den sekiz gün evvel almaları lazım 
gelt:n ehliyet Vc!SıKa ı ılt: ek·ınltme sartna'1lesinde yazalı dı.ğer 
n:,alkı ve tt kııt mektubunun bulunduğu kapalı zarfları ıha
lt! 5 atıı dan bir saat evvel komisyona tevdı etmeleri ve 
bu :taattan sonra vt! rılecek zarflar kabul edilmeyeceği gibi 
postad kı tehırler de itıbara alınmayacaktır. 

4 - Muayyen olan sekiz gün geçtıkten sonra ehlileyet 
vesikası almış olanların eksiltmeye giremeyecekleri meşrut· 

tur. · "k ( 5 5 - K~şıf bedelinin muvakkat temınat mı tarı 145 ) 

lira ( 73 ) kuruştur. 
6 - Tevdi edilecek zarfların 2490 sayılı artırma ve 

eksiltme kanununun 32 ncl maddesine 'göre hazırlaomaııı ve 
bırinci zarfın içerisine eksiltme şartname si ve mukavele ve 
keşıf hulasa cetvelinin imzalanmış suretlerinin konulması ilan 
olunur. 8-1 -14 18 

DOGUANBARI 
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 

T lefon 218 
Telgraf doğu anbarl 

1374 1 - 26 ..... ~ .................................. . 
H lkevi Reisliğinden : 

Soysal yıtrdım k:omitr. iı de açık oları bir azalık için 15-11-941 

1 at 18 d" Hıllttıvinde ıuıçim yapılacaktır, Ba şubeye kaydli olanların 

0 aaalte Halkevine ııelmeleri. 
- . -··· 

Ekmek 35000kg. 15 5250 00 393 75 
.. 35000 ,, 17 5950 00 446 25 

Koyun et 8500 ,, 50 4l50 00 318 75 
Zeytin yağı 600 ,, 100 600 00 45 00 
Makarna 600 ,, 53 3 t 8 00 23 85 
Kuru fasulya 2500 ,, 25;5 637 50 47 81 
Sabun 1500 ,, 60 900 00 67 50 
Çay . ıs ,, 1000 250 oo 16 75 
Bulgur 2500 ,, 21 525 00 29 50 
Un 17 torba 1350 229 50 17 21 
Mercimek 500 kg. 23 115 00 18 62 
Tu7. 800 ,, 8 h4 00 4 80 
Zeytin tanesi 700 .. 50 350 00 26 25 
Kok kömürü 10 ton 4000 400 00 30 00 
Benzin ç. teneke 100 ,, 1015 1015 00 76 12,S 
Petrol ,, 20 775 155 00 11 62,S 
Mazot 6000 kg. 15,SS 933 00 70 00 
Vakum tt-nekesi 15 1700 255 00 19 12,S 
Gres tenekesi 1 S 2000 300 00 22 50 

Mektep ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 18 
kalE'm erzak ve saire eksiltme sureti\e satın alınacağından 
istek\ilerin O/o 7 .S dipozito akçelerini mal sandığma yatırdık
larına dair ibraz edeceği makbuzla birlıkte 2 inci teşrin 18 

zinci günü saat 11 de hükumet konağında ziraat müdüriye· 

tinde toplanacak oJan mubayaa komisyonona müracaatJaıı. 
1 75 4 - 8 - 13 - 18 

D OKTOR 
Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye şefi 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa cadd«"si Namık Kemal okulu 

karşısında 8 ı Nolu muavenehanesind~ _ktbul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 oğleden sonra 3,5 - 8 

;.. ................. 13•6•~ ........... ' .. -;..'s._ .... 
Vakıflar müdürlüğünden : 
Bir senelik 
Bedeli icar ıcar Belediye 

Lira Müddeti Vakfı Mevkii Cinsi Nosu 

70 1-11941den31-10942Musa Tepehağ Hane 152 
Efendı 

110 •. .• .. Camii Ulucami ;; 147 
;; " " " kebir. MDS. 

Yukarıda evsafı yazılı vakıf hanelerin bir senelik icarla· 
n kiraya verilecektir lhaİeleri tt-1 t-9H salı günü saat 10 

k fi "d · kt isteklilerin müracaatları da va ı ar ı aresınde yapılaca ır. 
1377 

· 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

letanbul'daki muayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva
rında And apartımanına nakletmittir. 

Telefon : 8767 1390 1·10 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayr1ea her turlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

Mntina 
2,30 

8 ikinciteırin 1941 

ASRI StMIMADA 
BU AKŞAM 

iki büqük filim birden 
Sezer Romeo'nun yarattıi1. 

Haydut Aşkı 
il 

Sut1are 
8,30 

Umumi arzu ve istek üzerine bir kaç gün daha temdit edillen 

MANONLESKO 
Türkçe Sözlü Büyük aşk filmi 

Bugün ıündüz 2,30 matinada 

Manon Lesko - Lorel hardi kodeste 
PEK YAKINDA ~::::::;. PEK YAKINDA 

AKASYA PALAS -----
Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlü
ğünden 

HARUNİYE 
Diktirilecek elbiaen' n Muhammen fiyatı lık temlı atı Cinai 

mikd .. rı 

" 250 ,, kat " 7 " Lira 13125 Kr. Bir ceket, 
bir yelek, ,. 

bir pantolon 
hır kastet: 

1 - Elbise ve kasketin k uma~ı ve astarı Enst tü tarafındıın verale
cektir. 

2 - Ş rtnameleri görmek istiyenlerin Düziçi Köy Enstitüsü müdür
lüğüne müracaat f'tmeleri 

3 - ihale 13/ l l/1941 Pe•şembe günü saat 10 da Düziçi Köy Eos· 
titüsü Mü fürlüiünde yııpıh•caktır. 

1352 28 - 5 - 8 - 11 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • i ~c§l~~D V®ltıı~ü ~t01MEL1Ek ! 
• • i Saat Kulesi Karşısında i 
• • 
i Ze it, rlon, Omega, Neker, Hislon ! • • ! Kadın ve Erkek Son Model saatleri· ! 
! miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ! 
• • : : : Her Türlü tamirat Kabul Edilir. : • • • • 
: 1225 : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

Adana AS. dairesi 
satın alma komisyo
nundan : 

1 • 60,000 Kilo sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 • Tutarı 16800 lira olup 
ilk te'minatı 1260 Liradır. 

3 • İhalesi /.1/11/941 cu· 

ma gürıii saat 11 de Adana 

askerlik dairesi satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 

4 • İstekliler muayyen za· 

manından bir saat evveline 

kadar teklif zaflarını komis

yonda bulandurmaları ilin 
olunur. 

1373 4 - 8 - 13 - 18 

Ziraat mektebi mü -
dUrlüğünden: 

Mektebimizin bu seneki 

l'larenciye mahsulü toptan 

satılacaktır. isteklilerin ikin

ci Teşrinin 10 cu pazartP.si 
günü sabehleyin saat 11 de 
mektebin Sabit Sermaye sa· 
tış komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

1374 4-6-8 

Zayi Şahadetname ' 
939 _ 940 derı yılında Ada· 

na Orta ticaret meldl"binden al· 
mış olduğum şahadetnameyi kav1p 
ettim yenisini alacağımdan e ki i. 
nio bülcmü olmadığını iliirı ed11riın. 

Karıı aka ma. NedirD Evci 
1396 

Maraş askeri satın 
alma komisyonundan: 

1- Kapalı zarfla 6441 
çift kundura alınacaktır. mu
hammen bedeli 57969 lira, 
muvakkat te'minatı 4348 li· 
radır. 

- Kapalı zarfla ihalesi 1 S-
11· 941 Cumartesi günü saat 
ondadır. 

3- isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatından ıa
akal bir saat evvel komisyo· 
na vermiş bulunacaktır •• 

4- Şerait ve evsafı her· 
gün İstanbul, Ankara Le 11a
zın amtrlikleri satın alma ko 
misyonlarında Adana, Antep 
Samsun, Kayseri askeri satın 
alma komisyonlarında görü-
lebilir. 1364 29-4-8-12 

• iLAN 
Fiat Murakabe 

Komisyonundan: 
Adana şehrinde satılan 

unların heher turbası bugün· 

den itibaren 12 lira 50 
kuruştur. 

Bu fiat fabrika satışını 
gösterir. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U Neşriyat MiıdürCi : Avukat 

Rif at YA VEROCLU 

Basıldıtı ver r ( BUGÜN ) 

Matbauı - Adaa. 


