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Sayfadır 

Partinin yeni mebus namzetleri Hindistanın 
Menemencioğlulstanbul 1 R;;~;:t~h. Cenupta ~::;::r~~ı karan 
mebusluğuna na.mzet gösterildi §;f~1~ Alman ~E:~;.~~~ E·:~ .~"r~::.:z::: ... 

Hariciye Umumi Katipliğine "Sofya Elçimiz 8. -tinde R..ı... ilerleyişi radons=:~. Passif mukave-
kovalamaktadar . karşı Don kavıin t b J 

Sevkı· . Berkerin Tayini Kararlaştı Ehemmiyetli bir r· k de Almanlar cep me aş ıyacak 
" demiryola kavıa ımoçevs aya heden hlkam • 

Ankara 7 (•.a) - Açık olan Erzincan mebus Sayın ikinci münt•hıpleıre bildirir ve ılio ederim. iı olao Timoçevı edild derken bir kol Hint mlllt kongresi 
l l Şiik ü S .. k C. H- P. Genel Baıkan Vekili kaya ıehri zapte zapt • İ Doo ile Sal nehri aklarına Ticaret Vekileti aı• Mü•t•P11 r o • '9 ~ ,, 1 K b du··n Bombayda yü/aii ~araca ıı di mittir. u •a ara11ndaki ateklır •enı6er Ue Alqehir Merkez Okula Baıöğretmeoi An\cara 7 {Haıoıi muhabirimizden) - Hariciye oebri üawiadeki Al 1 M İk ' den ilerlemif ve ~ '""' .......... 
Şafi Erden, lıtanl;,al mebaılapna Hariciye Vekaleti Ve'dletine tayini mukarrer Numan Menemenciorlo- 1r.aprt1 bqlarmdan ID8ft ar a Op • timdi Stalinrra toplandı 
lJ111ımi Kitibi Num.ın Menemencioğlo ve Saıaıun dan açılac~lr Hariciye Umumi Kitiplij'ioe Sofya hareket eden •ür Un 50 klf ometre da lOO kilo.et 

Orte Elçimiz Şevki Berkerio Büyük E•çi payeıilw tayini _ .. ı. birliklerimiz 1 ~ --IDebuıluğana da eıki Balıkesir mebusa Erenköy kız ıtararlqmlfllr. Umumi kitiplik blrioci . maavialitiae 9UI f mal dOiUSUfta r e m e 1 •· Ankara 7 (Radyo l'aaeteli) -
liaeıi müdiUil Sabiha Gökçül Parti namzedi olarak birinci daire Umum Müdüril Feridaa Cemal Erlıia Mailcop'aa 50 ki- d f e r • I' e J. Hint miut lr.onrt•i ba ~ID Bom • 
.. çilmijlerdir. tayin edileli. lometre f

1
mal do Yar dar mittir. bayda bGyl\k toplantısını yapmlf· 

tu1ana varmlfhr. Daba doiada Ba Hretle Stıaliarrad yaadaa teh· tir. Gaadi 45 dakika ıüren bir n• 

Yeni hükfi.metin . " 
ış programı 

Atatürkün ruhuyle yaşayan, lnönünün ida---- - -
resinde yükselen bir millet ve bir mem-

leket için b~ diiofada .olmayacak .. yapıl· 
mayacak bi; şey var _mıdır? 

yazan: CAViT ORAL 
Ankara - 7 

Ç arşamba rlinü yeni Başvekilimiz Saracoila Bilylik Millet Mecli 
•iade l'etek memlekete lr.al'fı ve rerekıe dilnyaya kartı Cam

~•t Hekemetiain it "*• •iyatet profra•ını ınlattı. Ba protra• Bii
)\k, Millet Mecliainin içten ve yürekten bir tesıhllriyle kaııılandı. Çün· 
~I; realiteyi ıörmekte ve tedbirlerini ona röre aydarmakta olan bir 
»rotramd1r . 

Sayın Saracoiln, bo proğramda memleketin ber ı•yi~•· her 
ct.,dine tema1 etti. Ôııce dıt ıiyıaıet Ozerinde durdu. Büyük Cıban har 
bi ltarıısıadaki kat'i bitarafbiımııı bildirdi. Ba harbin iki kutbani l•tkil 
'de.n Türkiye-lnıiltere-Amerika ve Türkire-Almanya ~iya1elinin 
\elııilll.ioi anlattı. Biriociıiyle olan ittifakımızın Hndmıyaa . aarlambjmı, 
1 .laciaiyle inkltaf edeo doatlağamuzan lbenkli yllrilyüollııil tebarOz ~ttir. 
dı. 8ından sonra Baıvekilimiz iç politikamız ve bilhaua iaıe vazıyeti 
~tral11ıda aıan aydınlatıcı ve ~rın için rQvençH bir izahatta. bulunda. 
"'le11en her m~dd~i el• aldı. Ekmek politilı:amız ve ıalr yıyecek ve 
llr•cak ıeyler hakkıuda ayrı ayrı hli~Qmetln .~örll! ve kararl~ra~a tem~ı 
~· Ekonomik ve iqe poHtikuındıkı bu deıışlklık dera veracı tecru· 
utlerden Heri reldiiiai belirtti. Elımek .... l•lni halletmek içia iıtib-
"1i arbrmak, iıtihllki azaltmak ve harftt• bai'day r~ıtmek. ~aretiyle 
.... bbüılere reçildiiini ve bwıılarıa .... ,.ıwıaia rorllıecetmı •ıaret 
•tu: Ve bo etraflı, ~eniı izahattan . ıonra manevi 1aha•ıza iliferek. he· 
ıa1._,ain içiri rıcıkhyan ve bOtin mıllete yafa•ak, yliktelmek, ebeddeı 
"-it kaynaiı olan ş11 kuvvetli ifadelerle dedi ki : •· Biz Tilrlı.üz, Tilrlt · 
~llJQa ve daima TürkçG kalace;ız. Bizim için Türkçülük bir kan me 
~ oldaiu kadar ve liakal o kadar bir vicdan ve kültilr meH· 

Ma
0

ht~rem Saracotla ıöılerlae baılarken dünranın her rGo fenala . t." ve ümit ıııi'ı rörllnmiyen t>lr zamanında Türk milletinin bahtirar 
Ş: . IDevcudiyet olarak ayakta durdoinno ve bu •ırrıo da Büyük bir 

fıa •trafıoda yaratılan miUI birlik oldaj'aoa ıöylemiıtl. Kıymetli Bat· 
~~lli1nlz ıöılerinln ıonuoda da dediler ki : .. o.ha büyük bir varlık 
et_· İtler konaıularkeo, bu ;tler yazJırken, bu itler yapılırken Atatürkün 
~ 'lrl• aramızda yatamakta olmasıdır • ,, Hakikaten ba caoh ve ıamimi 
r~•rde ne lr.a""etJi bir özl&lük vardar. Atatürkilo ruhiyle yaşayan 1 

QoaOoün idareıiode yüktelen bir millet ve bir memleket için ba dün 
~~· olmıyacak, yapılauyacak bir feY var mıdır ve bir hedef boluna 
~illi? 

---·~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~-

Milli Piyango· 
dün çekildi. 

tıp '1mi pİJanronon ı ı inci ter
, biriaci çelı:illfl d6n Ankara da 
~~hr. Ka:unan namaralan 
~Gqzı 

20000 Lir• 
189897 

10000 Lira 
aaıs1s, 341&0& 

t~ 5000 Lira 
20. 223815, 368402, 399218 

013~ 2000 Lira 
lt~ s. 057491, 090865, 105992' 
~Slı~~· 129442, 235235, 240689, 
S 6• 211119, 292599, 295093 • 
lGı~· 336298, 342563. 351490' 

• 3tso~79, 381415, 392099 ' 
Oo-ıs~ 100o Lira 
061267 ~9887, 027918, 057829. 

• sso, 100379, 104698, 

125402, 134004, 150204, 151694' 
185478, 188018, 206573, 212499' 
214599, 214599, 217275, 235271' 
241585, 246639, 246593, 281050 ' 
287289, 292308, 296936, 297742' 
2994SO, 301676, 311286, 341911 , 
344022, 355947, 356768. 359193' 
3S9418, 36015S, 363265, 374964 , 
379524 

Diler 1/cramigeler 
Son dört rakamı 08611 3081 

olen bcıtnn biletler beıer yüz, son 
üç ralca•ı 79S olaa biitOa biletler 
yüıer, •on llç rakamı 846 olan 
biletler •lllıer, aon iJç rakı• 086, 
l 951 199, S80, 962 olan biletler 
yirmfter; aoa iki raka•ı 20 olan 
biletler our; 11oa rakamı l' •• 9 
olan blltün biletler de lkitw Ura 
kazaolDlflardır. 

• ·ı ı 

Ç6rçil 
Moskovaya 
niçingitti1 

Sözde RusyabirSulh ....... ~.... ...... ... ... ,,,,._, 

teşebbüsünde bulun· 
~;,.k-~fet~~~ ----- '"' -

çemberi kırmaia çalı4an bir R•ı dld ediliyor. tak ııöyle-.iı; konır• relılnden , 
tümeninin büyük bir lnımı yok ŞiıH't Kı.fkaıyada, Don ile Roavelt•, Çan-Kay-Şek'e, Malı· 
ediJmiftir. Alman bava kuvvetleri K.fkq dafları arHıadald harekete lı:l1e birer telrraf çekerek koni'· 
Karadeniz lr.ıyılaraada Kaflı:a1 dai· ~elince, Abaaalar buada da hızla renin verecefi karar iberinde kft 
larının thaal eteklerinde ve •f&fl ilerli1orlar. dileriaden müzabaret rica edil .... 
Volra dirteifade nakliye kollan Kraınodar ve Maikop'u müda. Iİni iıtemiıtir. 
ve demiryollınnl\ geceli güodüdü faa eden Sovyet kıtalarile temu MalOıudarki koJll'r• partWain 
taarrualarda bDlaamqtar • Sal ediJaaişlir. icra komiteıi ıöyle bir karar ver 
nehrinin fimaliade Alman ve Müt· h mi•tir: 

IOD iataayonuaa w ..... ıflardtt. Mi · --ır 
tefılı: birlikler harbe .okalan yeni ,,., kanetleri cenap iıtllr.ametle· 1 - loriltere Hindistaoı t• 
dilı•aan lı:avntJeri7le .. vqmakta rinde ilarleaekte " Kalau ırma· ke davet edilece•, 
dır. Rıjev k•imlade Ru kuvvet- 2 - lo..iltere Hindiıtaaı t•· f tDIO cenap mecr... boyanca ıı· •· 
lerl dda ümitılzce yapbklan t•· ralaamaia raJret et .. ktedir. Ma. lr.etmease Gaodinia b•tlr.aabfı al-
ıartaaç taartazlaranı tekrarla•Jf· 0 _...ı: • • hada Pa.Uf maka••••t ba-L-...ı aft ırmafl He on v..Mauım ce- • ••ısu 
larchr. eli a~dacak, o., mmtaka11 ara11nda tim · ıon ... 

MOlltova 7 (a.a) - Sovyet d-.ce tiddetli mabuebeler ol- Ba hareket Gandinia icat ettl-
öil• teblitb maktadır. Kotelni.t.ovo ile lı,ika' ii bir a1aldür. HBkılmetle her tilr-

S a;.ıtOI l'•cellnde kıt'aları· dan Kr .. oodar . Stali•rr•d de- 16 milnuebetlerln kHilm .. ı demek-
mız dGımaala Kletlkaya, Koteloi- airyola mtika•etine yapılan Al- tir ki, çok reçmeden kan akma· 
kova, 'öielaya, Orllaa'naa ceaabua- aao blculları SoYJ•t kıtalarıaıa 11na 1ebep olar ve ihtililler do· 
~ •• K•••kayaam c•ap dotuua· ceaap doia utikaıHttaclekl ricat ;.rar. 

..,,, ......,. • cfltmaala ~rpq· hatlara tıkao•'f ve SoYpt h.tla· Ba itibarla bwrtln a•ami b .. 
•ıflardır. randa oldukça reoif bir .. edik aç• yet tarahndaa •erilecek karar bl· 

Cepbtoia dit• 'eaimleriıule •at• •Haffak olaamuıtur. He- yak alikayla beklenmektedir. 
hiç bir cleiifiklik olmam11tar. . nb teyid edilmemif haberlere l'Ö- Amerika G•ndiain IOll bar•· 

Loadra 7 (a.a) - Sovyetler re Alaanlar öileden 10nra Sal kelini l&1vlb •tmemlıtir. 
düa ceaap cepb .. lade yeaiden ... nehrinin bir kola olaa Kar&1al'a Ofi ajansının Bombaydaa aldlj1 
rl çelül•lflerdlr. Sovyet teblltlnde varmıılard1r. b b be 
ilk defa oürak Kotelalkova lami ir a re röu, Gandi Hindiıtaa •• Hareklta lftirak eden kuvvet· 
1'9Ç••ktedlr. lerla ehemmiyetine bakılır .. bUyGlr. mami V aliliae rönderdlji mekı.p 

Baruı Salak - Staliarrad blr taarruzun yapılmakta balanda· hakkında bir de .. çte balanıaq, 
demiryola llaerlade, Don nebrinla iu ve bedefiaia de Aıtrakan ol banan bir llltimatom mahiyetinde 
SO llilometre ctnııp doruıunda Si· dura üaalmaktadır. Aıtrakan'ın olmadıtıoı, meıeleain do.tça ı6rl. 
mllianık'ın 100 kilometre prkında dojıadaa l'-ı.cek hw huri bir ta• ıülmeıinl teklif ettiiini ıöylemiftir. 
dır. arruza ancak pek hafıf tabii mani. Direr taraftan Japon ordwıa 

Al .. alana b. lr.Hlmde daha lara vardar. aözcllıil, Japonyanın lıiiıtlar ili· 
fada Uerleclıklert aaı..ıı.aktadar. ı K k 

8'r kaç l'ilD ene oıçeevı •· tünde bir Hint lıtildlh tanımaya· 
Kotelnilr.ova, Staliapacla ıso k~ ya'ı ifrat · etmit ol1n Alman kov caiını, icap ederseı lnriliı •e Ame· 
m•tr• .... fededir. Şimdi Staliar 
raci c•ap dofladu yeal bir istika Yelleri Katwinovıkaya'ya varm11lar rikan Hkerlerioi oradan pekall 

•e baraıını da re~mitlerdir. Şimdi d d ;w • b'ld" . . aa•tt• tehdid ediliyor. " tar e ece5.oı ı armtfbr. 
Tikorievec'in cenap ve cenup do· L d 7 ( ) H k Moıkova 7 (a.a) - So•y•t on ra a.a - int oa. 

O •• O.le te~lir" ı"n• ektir: toıanda tiddetli muharebeler ol. t ' , , k 't . G d' 
1 • maktadır. rre par 111 ıcra omı •111 an ıa a 

Kubaoıo diieJ bir kuimiade Sovyet karıı bilcomlara dola· azan bir nntkandan sonra yeni bir 
Almaalaran yeni &aptettikleri meı- karar ıareti kabal etmiftir. Ba lca. 
kilo bir .m•haUe kuaklar bir rece yııiyle Almanlar •on rüolerde Don rarda loriliılerin Hlndlıtandaa der-
baıkını yapm11lardır. ltavıinde mlldafaada kalmıılardı. hal çekilmeleri IUzoma teyld edil. 

Beyaz Ra• çeteleri mühim bir Şimdi bo kuvvetler Kremenıkaya mektedir. Koal"r• partlaL mlHtefik 
timeudifw ranna bir baıkın ya- keıimlnde mllteaddit bGca ... lar yap- milletlerio, ancak bo ıuretle Hin. 
paralt bir poliı ve aıker öldürmilt m1tlar ve bu kuvvetler• mensup dıstaaı mlltecaviılere karıı harp 
lerdir. bazı ooıarlar Staliarrat · Moıkova b 

Şimandifer intaabnı yakm••lar etmeje azmetmİf lr memleket 
.,. demiryolaoa varmıılardır. Mamafih L b l d 

ve Hbayların lkametrih olarak olaraa yaaı af arın a fÖrebilecek· 
Doo'an doia 1abilinde Kalaç'ta ve -L- il t ı 

kullandıkları 4 varona ve milhim· .ı lerlai t-r z e t rmittlr. 
Staliarrat tep erinde toplaam11 o· 

mat yGklil 42 furrona berhava et• Cama günü konreoia t .. vi-laa Sovyet kavvetleri tlddetU ••· 
IDİflerdir. kavemetlerioe devam etmekt.dir. bine arıedllecek olan Da karar ••· 

Loodra 7 (a.a) - Roı aıa· oaı, K fL reti, loriltereye yapdacak 10n ib· 
Londra, a.a. - Şl..l • •H 

RUI fabrikalaraaın r~en ay külli· d T' t., .. .,. Ba karar& röre, koorr•nln -... ya'da Kabaa ~ e ımeçen-
yetli miktarda yeni bir tip tayyare ko kıtalan, Voa Soç'lr.ao en 100 iıteklerl ubal edilmedlfi takdirde 
yaptıklarını bildirmektedir. K L00..,,. partfıl Gandlnlo reiıUfl 

hilcamlan Ue yavaı yavq arad.. " • d ı b 
Ba yeni tip tayyare, eıkilere als ıu1ıJanaa doirv feri atılmak· altıad• mDca e •ye atlayacaktır. 

nazaran daha aerodinamik ve daha 

aiır ıillhlarla teçhiz edilmiftlr. 

Vic:by 7 (a.a) - Kmlordumı 
dara•a 90D 48 ... t urfıada fOk 

rllçletmlıtir. 
Binat Moıkcwad8a l'el•o ha· 

bolm Ticlrbıpa pnt11ineVifl ma·ı 
hablri; Loedra mabfiUerinln ikinci 

cephe bakkıacla yapbi'! propaiandayı 
Franaa taarrazuadaa enelki ıioir 
harbin• benzetmektedir. Muhabire 
röre, ikici cephe meHl•I etra· 
fındaki müuakHalar f ranucla di· 
t• ılyui ae .. ı.a.t flmcliUk ikin
ci pliDa bırak•lfb'· ~raatı•laran 
tabmiıalae •öre, alttefıkler Avra. 
pa kıyılanaa ha.. yolayle ibrq 
yapaeaklardırı 

l.llU ... rçekl .. tltf takdirde 
Vitl hBkGmeti bir beyanname .... 
recWek laalka aoj'ak kaalahj'uu 

tadır· Maykop petrol kuyuları ile Tokyo 7 (a.a) - Japon haber. 
Kraanodao taıfiyehaneleriaJ tehdid· ter bilroıunun ıözcil•ü Tonokaao 
eden tehlikeye, Laradeniz'ia iki diln Japoayanıa Hladlataaa ka,.; 
milhim limanı Novara9iık ve T .. • niyetleri hakkında bir demeçte ba-
pes'nin Ozer\ne çökca a;.r a.fldit lanmaıtar. Japon söıcllıil demit• 

tir ki: 
llbe olunmqtar. Von ... ı.ltBa 

_.-ı.arebelere 
mabafua et .. •lol .-_... Ltf 

_ __,_ ttU9Ce• r. 
ka.,...a .... nı taYll"'.r- ild 
1 ,,.......1111 ••. 
llU kHvetlwf . b l d • 

f •tm•ı u an ap 
.... nı d•aht•hllı:O .. ti mlidafaa 

için Fraa ... 
tedbl feri .... ı,acakbr. Vlfl hOkOmeti, ltral altında 
bal....,... b61ıeler teçavüze a; . 
raclatı takdirde bitaraflıiı lblil 
edJlea bir dHlet ııfatiyle mllda-
balede bulaomalr. niyetindedir. A· 
miral Darlan ıerbeıt bölrelereekl 
Fran1tı raraizonlannı tıftlft el.. 
vam ecli7or, 

c- Japoayaı:nn, Hindlıtanıa 
m~atakU bir Aıya milleti olma11aı 
l'onDekten baıka bir an••• Jok . 
tor. Yalnız ıara11nı kaydetmek 
icap ederki. müıtakil veya ...a 

k'l H" d' ~·J'l'I mliıta ı ın 11tanın müttefik kn• 
vetler tarafıodan aakerl bedeOer 

için kullanılma11na Japonya mllaa
ade etaıiyecelr.lir. Jadonra HiDdia. 
tanıo lıtikW bareketini en ıa.ı.ı 

. clikkatl1le takip etmektedir. HJa. 
dlıtanıa lltildlll ........ biuat 

HUat .wetı ••fNt .. 11aJlc*a .... ....... 
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Psikoloji \ 
Bir gazeteyi 

1 okutturan nedir Fransız 

Bobstilleri 

Ziraat nakligatında çiftci 
kamyonlarından istifade 1 

" Amerikan Etkirıumumtyesi ens
titüsü,,nü kuran Gallup'un entere· 
san hayatı ve fikirleri 

. . - - ---~ - ' ra bnluoan bir 

Bırleşık Ame ~ - -
rikada Gal· Ohlah cemiyetinin şiddetle delikanlı, genç ve 

lup namında bir menettiği 6ir sigara afişi Gal- güzel kızı dudak 
- d ., larından tatlı tatlı 

muesseıe var ~· lup'an resimde gaptıgı ufak 
Bu müessese dun ., 

Paris zabıtası, Fransanın he
zimetlııden sonra orada da türe· 
yen Svvir'ler aleyhine mücadele 
açmıştır. Svvir, bizim bnrada 
knllandıiımız Bobılil kelimesinin 
muadilidir. 

Paristeki Svviglerin başlıca 

Valinin başkanlığıda dün ı= ziraat 

bir toplantı yapıldı -a~:____.._.,.·k:~~~i~İ-~~:n __ ,_ -
d Ameri bir değişiklikle ha agır ka-. ya a ve • 

kada çıkan mü· ra,dan nasıl kurtulmuştu ? 

öperken göıteri· 

yor ve bnnnnlatü · 
tünün etrafına fe
na bir koku yay· 

alameti tembellik, omuzları düşük 
caket, alt tarafa dar kısa paota· 

lon, kalın ayakkabı riymeleri ve 

saçlarının mu tatlan fazla nzuo 

olmasıdır. - Çiftçiler, ziraat nakliyatı· 
na tahsis edilmek üzere 
kamyonlarını Ofis emri-

- diren bir karar verdi 

h i m meseleler 

ı hakkında Amerikan efkarı umumi· 
yesinin düşüncesini anlamak iç~n 
11k sık anketler yapar. Gallnp mu· 

• esıesesinin yaptığı bıt anketlerin 
neticesi, Amerikan efkarı nronmi· 
yesinin düşünüş tarzının tam bir 
aynaıı addedilir. Miless .. t-nin yap
tıiı bo araştırmaların nt1ticeıi, Bir· 
leşik Amerika hükQmetinin karar
larına da tesir yapar. 

Müesseseyi karan Georges -
Horece Gallnp oamında esmer bir 

atlettir. 
Üniversiteden çıkktıktan son• 

ra bo müeHeseyi !turmuş ve yalnız 
Ame1'ikada deiil, bütün dünyada 
şöhreti yayılmış, adı tanınmıştır. 

Gallup müesıesesinio tarihi 1920 
ı senesinden itibaren başlar. Müesse· 

se müdürü Bostonlodor. Üoiveni· 
tedeo çıktıktan ııonra nasıl bir iş 
bulacaiınt düşünmeğe başlamıştır. 

Gallop bulmak istediii işin , 
herkesin yapabileceği alelllde ve 
basit işlerdon olmamaııoı iıtiyordn. 
Gözleri kamaştıracak, mnvaff ak O· 

loraa ismi her yerde anılacak, cı. 
haoınmnl bir mevki kanndıracak 

bir işi. 
Gallop, düşüne düşüne. nihayet 

aradığı meslegi buldu: Bir temsil, 
bir resim, bir ıey niçin balkın ho

şuna ridiyor. 
Gallnp bunu düşündü, bnnuo 

ıebeplerini araştırmağa koynl~u: 
Efkarı umamiyenin düşüocelerıoı 
teknik surette araştırdı. Ve efkarı 
umumiyeoin henüz m a h i y e t 1 
bilinmedik bir takım kanonların 
tesirine tabi bnlnnduğaou rördü. 
Eğer bu meçhul kanonların mahl· 
yetini anlıyabilirse, halk tabakaları 
ilerinde tesir yapabilecek vuıta· 
ları bulacak ve aradığı altın mıı· 
deloini keşfedebilecekti. 

ilk keşif 

G
-allop, bu karara vardıktan 

sonra c halkın pıikolojiıi » 

oe ait b\ltün mühim eıer ve kit~p· 
lıırı ve bilbns!n Gnstave le 800 on 
meşhur kitabını hatmetti ve 1928 
aeneııinde Cı;,lumbia üniversitesine 
cıraştırma ilmi• hakkındn bir tez 

verdi. 
Bu tezde, halk aruıodan dik· 

kat ve itina ile seçilmiş bir ltütle 
ilzerhıde yapılacak anketler saye· 
ıiode, efkarı nmnmiyeyi tamamiyle 
anlamak kabil olacaiını ispat edi· 
yordu. 

Bu tez üzerine Gallop'a felse· 
fo doktoru payesi verildi. Buadnn 
cesaret alan doktor Gallnp, keşfi· 
ol pratik bir şekilde tatbik mevki· 
ine koyınağ'a karar .verdi; ilinııt 
acenteleri şeflerini bırer birek zi-

yaret ederek: 
- Ben halkın ruhi ahvalini 

nolamakta ihtisas sahibiyim. Siz 
propa2aoda reklimlarıoızı fen :ı ya 

pıyorsoour. 

Yaptıiınız reklamlar, hatkıo 
hassas noktalarına dokunmuyor. Ben 
yaptığınız l~i başka ve daha mü
e11ir bir tarzda yapacaiım: dedi: 
Mak.ul ve maotıki delillerle yepye· 
ol aıallerioi izah etti. 

ilk muvaff akiyet 

Birçok sirara tacirleri, mütbiı 
reklAmlar yaptıkları halde, 

lılerinin yürümediiiodeo, günden 
giloe duıtütnnden şikayet ediyor. 
lardı. 

Birleşik Amerikada tesiri çok 
büyilk olan Ablak cemiyeti ıiga· 
raların aııtışı arttırmak. için yapı· 
lan afişlerde mevcut bir resme 
karşı ateş püıLürmej'e b.aı\amıştı. 
Hillı:Omet bu afişi m~nettı. 

Afiıin reımiode, aj'zıoda sifa· 

madığı anlatılmak lıteoiyordn. Pariıin Bobstllleri, akşamları - -ne verecekler Sigara fabrikatörleri, satışları 
na ağır bir darbe varan bu mem 
nuiyet üzerine Gallop'a baı vnra 
rnk 

. yeraltı kabara ve daoıiglerinde 

toplaomakta, oralarda Bobstil mü· 

ziği çalıomakta ve yine bu tarz 

da revüler oynanmaktadır. 

Qün va\imizirı başkanlığında bir toplantı yapılmış, hububat oaldiya 
tı:lın çiftçi komyoolanlarından istifade için çifçitler birliği idare 

heyetinin vilayet zlraat dalresile tema1a getirilmesi, çiftçinin 8 gün müd. 

detle ~endi kamyonlarını, köylerdeki ve komşularındaki kamyonları zira· 
at nakliyatına tahsiı edilme1< üzere ofiı emrine vermeleri karar altına 
alınmıştır. 

. Kura hububat tohum· 
ları aynen geri alına 
cak 11e yerlerine paro 
kabul edilmigecek 

Ziraat Vekaleti; yazlık ekimin 
arttırılmuı için Kordinasyoo ser 
mayesindeu vilayet emrine veril· 
miş tabıisatla ahnıp Ziraat Ban· 
kuı tarafından müstahsillere da 
ğıtılan tohumluldarın ı-ene Ziraat 
Bankasınca gMi alınması hakkın 
da banka umum müdurlüjüne bir 
talimatname göndermiştir. 

- Ne yapacajn? diye sorda· 
lar. 

Gallop menedilen afişi oznn 
uzun tetkik ettikten sonra, cebin
den kalemini çıkardı ve afişte de. 
likanlıoın karş111oda daran ırenç 
kızın parmaiına bir nişan yüzilğü 

resmetti. 

Son zamanlarda Paris zabı· 

tuı, Bobıtillerin eğlence yerleri 

ni ao11zıo bumış, bunlardan bir 

çoğanu yakalayıp poliı müdürlü· 

ğüne rötürmfüıtür. 

Bu "uretle, Adana merkez kaza1ının bütün boıçlarıoı 8 rOne kadar 

ödeyeceği knvvetle tahmin edilmektedir. 

Bu kilçük tadil sayesinde, afiş. 
telci çift, iki Aşık vaziyetinden çı. 
kıyor, müstakbel karı koca oluyor
lardı. Afiıin men'i sebebi de orta· 
dan kaldırılmış oloyurdu. Ablak 
cemiyeti, afiıto yapılan bu tidillt· 
tan pek memnnn oldu. 

Bobstiller, poliı müdürlüjün· 

de sıkı bir sorıroya çekilmişler, 

iş güç sahibi olmadı~larını itirafa 

mecbur kalmı,lardır. Buoun üze. 

rine zabıta bnnlara serseri moa· 
melesi yapmış ve "iraat işlerinde 

çahıtırılmak llzere mecburi hiz. 

mete tibl tutmata karar veril· 

mi~tir. 

Adanada mübayaa merkezlerinde hesap ve ödeme işlerinin kolay· 

laşbrılması için alım merkezlerine hesap makineleri temin edUmiıtir. Ba talimatnameye göre; bui 
day, arpa, nobut, yulaf, mercimek 
ve sair knru hnbabat aynen geri 
ahnacak ve yerlerine para lı.abol 
edilmiyecektir. 

• 

Karaisalıya bağlı is köy, durak istasronuna hububat getirmekte ve 

alım hararetle devam etnıektedir. 

Kozan kazesında, Kadirli köylerinden de hububat teslim alınmakta 

olduğundan mübayaa merkezinde biriken kalabalığın işini çabuk bitirmek 

üzere mevcut kadroya memur iliveıi kararlaştırılmıştır. 
PatatH tohnmo alanlara re· 

lince; lıtiyenler, önce kendilerine 
verilen evsafta olmak ıartiyle 
patates tolıumlarını veya mahsulü 
rayice uyrnn olmak şartlyle be· 
delini vereceklerdir. 

Fakat Gallup, llinat şirketle
rinin müşaviri vaziyetinde kalmak 
istemiyor, en baı mevkie geçmek 
arzu ediliyordu. Bu maksatla bir 
gazetecilik mektebi açtı ve ha 
mektepte « Oknyacnnnn psikolo· 
jiıi » küuüsünü kendisi işgal etti. 

Gallap'un fikir ve mütaalaları, 
razeteler için kıymetli bir rehber 
oluyordu. Gallap, ırazete tabipleri· 
ne şimdiye kadar ehemmiyet ver
medikleri ve ihmal ettikleri şn nok 
hyı da hatırlattı: 

Yahudiler 
sag/igede o· 
turtulmigorl 

Bulgaristan· 
da yahndllerin 
yer değiştirme · 

lerini y a 8 a k 

ihale edilen yollar 
Öğrendiğimize göre, Adana

Kozao yolooun 23 · 27 kilometre· 
leri arasındaki toprak düzeltilaıesi 
işi, Adana . Kozan yoln başlaogı· 
cıoda Sarıçam deresinin tehdit et· 
tiği noktaya yopılacak istinat dlvarı, 
Adana • Karaisalı yolunun 2 · 4 ki· 
lometreleri arasında çaktl ve knm 

mahlutiyle yapılacak şose Vilayet 

Daimi Encümenince müteahhitlere 

ihale edilmiştir. 

Zitaat Bankası tarafından 

toplanacak patateılerin çürüme 
mesi için bunlar hemen piyasaya 
çıkarılacaktır. 

Kozan· Feke yoln üzerinde 

bulanan Gökıo köprüıünün tami· 

rine talipli çıkmadığından müna· 

kasa on gün oıablmıştır. 
- Eier kadınlara mabsas bir 

gazeteyi:tutturmak istiyorsanız, oou 
erkeklere, erkeklere mahıuı bir 
gazeteyi de kadınlara okutmak ça 
relerini bulınalııınaz.> 

eden talimatname mncibince, plaj· 

larda, ılıca, içmeler, kaplıcalarda 

oturanların derhal çıkarılmaları 

otel ve ev sahiplerine emredil 

miştir. Bu sebeple yahadiler Bal

trariıtaoda plaj ve ııayfiyeleırde 

istifade maksadile yerleştikleri ev, 

pansiyon ve otellerden atılmışlar, 

hükQmetçe bağlandıkları daimi 

ikametgahlarına geri döodürül· 

müılerdir. Yahudilerin, mecburi 

bir sebep almadıkça ve izinsiz 

trenlere binmeleri ve ikametgah 

deilştirmeleri yasak edilml~tir. 

NUtus ı,ıerl 

kolaylattıralacak 

Dar bir odada çalışan memur. 
lar için geniş bir büro tanzim 

edilecek ve memurlar arasında e· 

sallı bir iş taksimi aapılacaktır. 

Mah.ulleri tabii afete nğray•O 
veya her ne suretle oluru olıun 
borcunu ödemeğe yanaşmayan 

müstahsillerin dnromları idare 
amirlerince Ziraat Teşldlitına 
tetkik ettirilerek neticeler rapor 
la Ziraat Vekaletine bildirile 
cektir. 

Başka bir rüa de razete di
rektörlerine şu tusiyede bulaodu: 

- Gündelik bir gueteyi oka· 
tan Laşmakal1'si deiil, her ırün ay· 
nı şahıiyetin komik resimler seri· 
sidir.• 

Halkın şimdiye kadar pek in· 
tizams1z <ievam eden nüfuı iıferi
nin kolayca halli ve ıünlerce nü· 
fus daire'i önünde bekletilmemeıi 
için ırerek vilayet makamınca, ge 
rek nüfuı mildilrlüğünce esaılı 

Geldiği fündenberl bü1ilk 

Nafia MUdUrUmUz 
takdir edlldl 

- Devamı üçüncOde - ı .__;;;..;,. ___ ~----...;...--~ tedbirler alınmıştır. 

faaliyet ve halka kolaylık gösteren 

nUfoı müdürü, bir hafta zarfında 

300 cüzdan tevzi etml~ ve 150 
muhtelif muamele yapmıştır. 

Vilayetimiz Nafia Müdürü yük· 
sek mühendis B. Salim Somer, 
Ceyhan lı::öprüıil inşaatında göıtet• 

diii ıayretten dolayı Nafia Veki· 
letioce takdir edilmiştir. 

•===================================================================='• 
HARPTEKi KAUÇUGUN [ TETKiK] EHEMMiYETi 

•=====================================================================· 
Modern harpte petrol kadarf kançu 

&"un da büyük ehemmiyeti vardı1. 

çünkü yıldırım harbi motöre muhtaçtır. 
Motörlü vuıtaların da işlemek için pet· 
rC'l kadar lastiğe ihtiyaçları vardır. 

Kançok Hnayii en müterakki memle
ketlerin başıoda bundan birkaç ay evvel 
Birleşik Amerika ile lnıiltere imparator· 
luiu ve Hollanda Hindistanı reltrdi. 

logiltere ile Hollaodanıo bol kauçuk 
yeti1tirir Okyannılar aşırı reniş sömürge· 
leri vardı. Birleşik Amerikada bu madde· 
nin en büyük ithalitç111 idi. 

Fakat şimdi loriltere ve Hollanda 
hükOmetleri, uzak ıarktakl müllemlekele. 
rinin Japonlar tarafından istilasından son· 
ra en büyük kauçolı: kaynaklarıodan, Bir· 
lerşik Amerikada bu maddeyi lstediii ka 
dar ithal etmek imkanlarından mahram 
kıı\auşlardır. 

• Şimdi boalar da mihver memleketleri 
rıbl,. tabii kaııçnk kaynakları azalınca sn• 
oiıloı yapmak lçtn fabrikalar açmaia to· 
ıebbüı v~ kauçu'c ıarfiyatını da tahdit 
etmiılerdır. 

Bo cümleden olarak Bir\ .... ik A 1 . p . H ..... mer · 
ka büküıneü earı arbour bHktoından 
üç fÜn ıoora ; federal . 48 eyalette yeni 
lastik aatışıoı men etmış, Sivillerin llıtik 
1arfiyahoı da yüzde sek1eo ofıbetfodo a• 

azaltmıştır. 

Amerika her üç dört ki~iye bir oto· 
mobil isabet ettiği için hükOaaetln bu şid 
detti tehdit tedbiri otomobil ıahlbl olan 
balkı, golf ve tenis meraklılarını telqa 

dütürmilttllr. 
Fakat bükOmet, batp ihtiyaçlarını 

kartılamağa matuf olao bu tahdit tedbiri. 
ni gevşetmemiıtir. 

Salb zamanında ham kaııçtk Birletik 

Amerikanın en belli bqşfı ithal malzeme
lerinden birini teşkil ediyordu. 

Senede 151 milyon dolarlık hnm ka· 
uçuk işletiliyor ve kauçuk listiii fabrika· 
larında da 150,000 amele çalışıyordu. 

Kaaçuğa"n Kauçuk yalnız oto
kullanıldığı mobil ve kamyonlar

da deiil tankların 
yerler bazı dahili kııımların 

da da kullanılmaktadır. Tayyarecilikte de 
kaoçak en belli başlı ihtiyaç maddelerin 
den teşkil eder. 

Tayy.recilerin uçoş esna1ında giydik
leri elblseier kauçuktnr. bTayyarelerin ye
re inmek ve havalanmak içia kullandık. 
ları tekerlekler de yine kaoçultlan yapıl-
maktadır. 

Para,ütçülerin riydikleri ayakkabıla
rın alt tabanları da yere indikleri zaman 
sadmeoln şiddetini hafifletmek için çift 
katlı blr lastik tabakaıile örtülmüştür. 

Zırhlının eaas gövdesinden 30 ton 
ağırlıiında gelen kauçuk kıaımlar vardır. 
Zırhlılarda bn kançuklar, pervaoelertn ve 
tanksavar topların hava lrızalarındao ko. 
runmasıdna kullanılmaktadır. 

Bir ordunun ırmaklardan reçmek içio 
iıtibklm kıtalarınıa nehir ınecralarıoa 
koydnkları dombazlar da soyun dibine 
batmamak için liltikten yapılmaktadır. 
Gar mask,.lerinln de bUdiiiniz fİbi esas 
maddoıini kauçuk teşkil ediyor 

Modern ordnların muharebe için kul
landıkları telefon kabloları da kançuk ile 
kaplıdır. Bütün bu izahat, lcaaçoj'no harp 
ıaoayiinde hayatı ehemmiyeti hakkında 
blr fikir verir tanırız. 

Kauçuk nasıl Kauçuk i 1 k d e fa 
lcl'şfedildi ? Amerikada keşfe • 

dilmiıtir. Kriıtof Kolomp, yeoi dünyaya 

ikinci defa seyahat ettiği zaman ye•li 
halkın, yere çarpar çarpmu, yukarıya 

fırlıyan bir takım toplarla oynadıklarını 
görmüş bu topların hangi maddeden ya. 
pıldığını merak etmiş ve bn sayede ka
nçuğon mahiyeti ilk defa aulaşılauştır. 
1914 senesine kadar kançuğun en belli 

başlı müstahıil memleketi cenubi Ameri· 
ka idi. Bugün hali Amazon nehrinin do. 

tayları, milyonlarca kauçuk ağaçlarile 
kaplıdır. Fakat bu ağaçlardan istihaal e. 
dilen kauçujun nakli zorlukları, hattı İı· 

liva ormanlarında dolaşmak tehlikelerine 
in:ı:imam ederek ba geniş ülkelerdeki ka· 
uçnk ağaçlarından istifade edilmeie mi· 
oi olmaktadır. • 

Kançuk ağacı lnıilterede ilk defa 
1876 senesinde sir Henry Nicham tara
fından dikilmiıtir, 811 zat Amazon nehri 
havzasında dolaşarak 7000 kaaç!'k fidanı 
toplamış ve bunları muz yapraklarına H· 

rarak loglltereye göndermljtir. 

Bo fidanlar. nebatat bahçesinde di
kildikten ve üzerinde tetkikat yapıldık
tan sonra Malozyaoın baldr ve ioaao • 
yağı batmamış ormanlarına g'?tii~illerek 
zeredilmiı ve orada fnkalide ıokıtaf et• 

miştir. 

Kauçuk aracı zeriyatı Malezyadan 
ıonra Aıyanın diğer battıilıUlva bölgele· 
rioe yaydmış ve az bir zamanda bu in· 
tada kauçuk ormanları 9.000.000 dönü· 
mil geçıniıtir. 

rnerı anın a· ld d • ü 8. IA .k k 1 Japonya ansızın 
sa ır ıgı f n ır· 

uçak stokları •eşik . Aııınikada 
510.000 ton kauçolt stoku mevcuttu. Aı. 
yadan Amerikaya röaderilen 140.000 
ton kauçuk da yolda baluonyordu. Birle· 
tik Amerikanın normal zamaolarda kan· 

çnk sarfiyatı, senede 600 000 tondor· 
1941 ıeneıinl ille altı ayıoda Amerik• 
Harbiye nezareti ordunun ihtiyaçları için 
800. 000 ton kauçuk istemiştir. Bogiiı:ı 
mütehast11lır, Amerikada mevcut kaoçu• 
ğun ancak on aylık ihtiyaca kifayet ede· 
ceğinl söylüyorlar. 

Birleşik Aınerikada knllan•lıın kaoçıı• 

ğun yüzde 97 ıi Uzak Şarktan reliyor· 
do. Halbnki bugün bu ytrl.-,r ya Japoı:ı 
işgali altındadır veyahnt harb mıotak••~ 
dahilinde bnlnndakları için getirilaıesı 
pek güç, hattı imkinıızdır. 

Amerika hükümeti, geçen sene bO· 
yllk Amerika ticaret müesııuelerile ani•· 
şarak kançnk aiaçlarıoı geniş bir öf çud• 
yetiştirecek bir proğram lıazırlamış "' 
15 milyon kauçuk fidanı dikilmiştir. aıı 
lıu1Uttaki proiram 15 seneliktir. 

Fakat bir kauçuk fidanının yetişip 
mahsul vermesi için aradan yedi seb~ 
reçmesi liıımdır. Şimdiki halde cerıo ,. 
Amerika an~ak 1~ ~ıu ~ton kauçuk Y I· 
tiştirmektedır. Bu 11tıh1alat ancak mab• 
li ihtiyaçlara yeter. 

Tabii kaaçuian bu azlırı karııtıııd~ 
düşünülen en esaslı hal çareai soıı 
k a aç a k imal etmektir. Bıı"' 
Alman kimyagerleri önayak olmuıl•I' 1. 
kömürle kireçten Buoa denilen bir ııı'1111 
deyi imal etmişlerdir. Almanların bol 

''"" kallandıkları sun'i kauçuk Buna d::' ,,. 
bir maddedir. Sovyet Rosyada 19>' .,~ 
neslndeoberi çok miktarda son'i k•"!ıı'i 
yapılmaktadır. Birleıik Amerikad• • ıe• 
kançult imalatı çok reniş mikyast• 
llşmektedlr. 1s.aoo 

1943 senesinde Amerlkaoın dil· 
ton son'i kauçuk çılı:aracaiı tah°İ!d1:ıar1 
mektedir. Bazı bölgelerde kaçok ~aoÇ"" 
dikilmHİ ve bazı mıotakalar•0 d'r 

1 h .. d d" - ültDtkl• 1 • 
:ıer yatma ta s·aı e uıun 

r 
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Milli Şef ve 
milli birlik 

YAZAN 
AB 1.D 1 N 
DAV ER 

Büyük Millet Meclisinin tam itimad ve ittifaldle 
karşılanan beyannamesinde, genç Başvekilimiz 
Tıjrk milletinin en büyük kuvvet kaynaiını şa 
güzel ve heyecanlı sözlerle ifade etmiştir: 

«Dünyanın her gün daha f eoalaşan v•· 

Ufaldarmda bir ümid şıiı belirmiyen karanlık manzarası içinde, Türk 
lllilleti, bütün ıstıraplrrıoa rağmen, en bahtiyar bir mevbudiyet olarak 
töze çarpıyor. Bu ıaadetin sırrı Büyük bir Şolio etrafında yaratılan 
birliktir. Görmekte olduğomuz dünya faciaları içinde milletlerin yıkıl· 
ıııalarma sebeb olan tefrikalar, ihtilaflar TOrk Mılletioin bütün faziletle
rini nefıinde toplayan ismet loöoüı:ıün yaratbiı karşılıklı güven saye· 
sinde bu memlekette yer bulmamıştır. (Alkışlar) 

«İnönü Türk Milletine, Türk milleti loöoiloo çok yaraşıyor. (Bravo 
•esleri alkışlar). Burüne kadar olduğu ıribi yarın da ayni birlik ve be. 
raborllk içinde 11kıntılarda ve sevinçlerde birbirimize dayanarak emni· 
Yetle yürüyeceğiz. Böylece bu koruyucu birliiin idamesi, hükOmetimiz 
için de, ilk ve en büyük ıayeyi teşkil edecektir.» 

Bir millet için, en büyük kudret kaynağı milli birliktir. Bu kaki· 
kati, biz kendi hayatımızda olduiu kadar, başka milletlerin hayatında 
da ıördük ve rörilyoroz. Milli birlik olmadıkça en :ıenrio huineler 
boşalıyor; en iyi 11lihlar iılemiyor; en kuvvetli ordular daiılıyor; en 
büyük devletler çöküyor. 

Mıllli birlil, bir milleti gra· \ 
Dit bir kaya haline retiriyor. Milli 
birliiio zırhı arkasında bir mille 
tin ruhuna hiç bir •ilah işlemiyor. 
Milli birliğin fer dl erini birbirlerine • 
perçinlemedii'i bir milletse, ker
piçten bir bina ribi, kolayca dı
iıhp yıkılıyor. Milli birlik, bir mil· 
letin varlığını betondan ve çelik
ten yapılmış sanılmaz, parçalan
ıııu, yıkılmaz bir kale gibi ma 
haf aza eden muci:ıedir. Oııdatn mah· 
rum olanların vay haline. 

Biz, milli birliğin olmayışı, na· 
111 bir felaket teşkil ettiiini Bal· 
kan harbinde ve mütarekenin itk 
yılında pek acı bir ıoretto rör· 
dülc. Zavallı Fransa, milli birlikten 
lllahrumiyetin en yakın ve en acı 
lllİsalidir. Bu koca devletin, küçük 
Yunanistan kadar bile bir mukave• 
illet lı.udreti rösteremeyişinin en 
büyük imlli ne tank azlığı, ne uçak 
eltsııtlltldlr; sadece milli birlik yok· 
lıığudur. 

Milli birlik lı.oran Milii Şeftir. 
Nerede Milli birlik yokta orada milli 
toy yaktur. Millibirlik Milli Şefin 
Yarattığı aevri, inan ve ıüven üze. 
rine kurular. Burün Türk miUt 
birliği Milli Şef 1ımet lnönünün 
bayraiı altında yükselen muhte 
4•111 bir kudret ibideıidir. 

Millete biz.net yolunda aiarmı4 
ola'l rü:ıel başı, ba4arılar ve za 
ferlerle hilelenmiş olan MHli Baş 
bor lımet loöoünüo <'ilnyıoıo bu 
f eli ilet devreainde başımızda bu
hınınası, Türk milleti için, hakika· 
len bir bahtiyarlıktır. cloönüode 
lbilletin makOs talibini yenmiş olan» 
lsnıet lnöoüoün mukadderatımızı 
idare etmeıi, milletimiz için büyük 
bir t•lih eseri ve büyük saadettir. 
Saracoğlu, bunu Millet kürsüılln 
den bir defa daha ifade etmekle 
tütün dünyanın inandığı bir haki· 
•ti teyid etmi~tir. 

Yer yOzünde bir çok milletler 
lnönü ribi bir Milli Şefe gıpta 
•diyorlar. Atatürk gibi, ismet lnö· 
11 İi gibi büyük şefleri ancak bü 
Yillt milletle~ yetiştirir. ismet lnönü 
bir partinin devletin ve milletin 
batına geçirdiil bir Cumhurreisi 
deiiJ1 Türk milletinin bütüıı mo
liyet ve faziletlerini nefsinde top· 
~•11114 bir 1Dilli kahraD"andır. Onun 
•Çindir ki mllli birliğimi:ıi bu ka· 
dar 11ğlam ve k11.vvetli olarak 
~Qr111ağa muvaffak olmuıtor. Ooon 
ıçindir ki Türk milleti, onu, o 
'I'Qrlt milletini anlıyor, teviyor. O, 
btt., biz ona inanıyoruz ve güve· 

lliyoroz. Bu karşılıklı sevgi, inao 
"• güven, •illi birliiimi2 ve milli 
"•rlıtımız için kotaal bir kudret 
v, ıaadet kayoaiıdır. 

(Cumhuriyetten) 

• 
Galatasaray 

, Resim Sergisi 
A A 

Ul.UNAY 

Güzel saoat· 
lar blrliii resim 
şubesi, yirmi al· 

oyunlarmıo yarattıiı bir hayranlık 
hava11 ile karşılaştık. Eserler, sa · 
nal aşıklarını doyuracak, kandıra· 
cak kadar kuvvetlidir. Petrollerde 
manzaralarda bizim için "mahalli 
renlı:,, demek olan iç açıcı bir 
aydınlık var ki bu Türk sanatioln 
"şiara,, olmağa layık bir noldadır. 

Buna rai1al olarak Ali Sözel'in 
"Kuşdili deraai,. ni gösterebilirim. 
Saoatkir, ba tablod 1 suyun, sema· 
om maviliklerini mah.tlli renklerle 
o kadar ırıızel işleıııittir ki aeyre 
denlere duvarda Kuşdilioe bakan 
bir pencere açılmış binini veriyor. 

Melrk Colil beş tablo t~hir 
etmiştir: Bunlardan en çok dikkati 
çeken 87 numaralı Manolya ile 88 
numaralı portredir; bilhassa port· 
renin serrinin şahaserlerinden ol
duğunu memnoniyetle kaydediyo· 
rom; bunda sanatklrın zarafetini 
açıkça akuyoruz. Abdullah Çizf'en 
in tarihi eserl11rinden "Revan köş· 
kü,. ilk safta reliyor. aanaHir a· 
sırların izlerini okut"n bu yosun 
yeşilliğinde çok muvaffak olm~· 
tor. Ahmet Doiuer'in 22 numaralı 
"Bebek,, etüdünün bir çok nokta. 
dan, çok beğenilen köprülü yalı· 
11ndan üstün olduiuna şüphe et· 
miyorum. Ayetullah Sumer'in "Çif · 
te havuzlarda yaz akıamı,1 ile 
"Ha1'°'ahçeden Topkapı sarayı., ad. 
lı tabloııında birinci plandaki kuv· 
veti ehemmiyetle kaydediyorum. 

Bir köşede Cemal'in bir kah· 
ve, bir ıigaradan ibaret, mütavazi 
bir mevzuu alabildij'ioe canlandıran 
ufak bir natürmort'uo:ı rördüm; o 
köpü~lü kahve ile yanık ve aiız 
tarafı lekeli siraradan mahrum 
edilenlerin teessüfüne ben de or· 
tajım. Hayri Çizel'in 54 numaralı 
"Kanlıcada sabah,, ı tabiatın mü· 
celli sathına yazılmış bir şiir de· 
mektir. Naci Kalmikotlu'oun eser
lerinde 98 numaralı natürmort 
kuvvetinde bir eser görmedim; bu 
artistin pek tüzel muvaffak oldn· 
ğo bir kızıl renk oyunudur. Genç 
bir aanatkir olan Ne:ıih Sırrı El· 
dem'in büyült cesaret, gayret vtı 

himmetle meydana retırdiği Be· 
yoilu manzarasından, hatta "Ye· 
nicaml,, den ziyade 107 numaralı 
tablosunu beğendim. Genç ressam 
bu eserini ıelecek rünlerin bir 
müjdecisi ribi telakki etmekte hak· 
lıdır. O.mao Çizeo'in 109 numara· 
la pastel kadın portresi harikulade· 
dir. 

Kırk iODe evvelki hocam Sa
mi Yetik Türk reasamlarınıo Zo. 
la1ıdır. Bu "realist., eserlerin için· 
de ştlpbeaiz ki bir köylü kadının 
.Ordlliil "kato1,, hakiki bayat ki
tabının en kuvvetli bir sayfasıdır. 

BU G'ON 

~:_'HARİC.İ HAB ERL-ER 
'· . · 1..~~· . . " . 

dan biraz aşağıda olanlar ve yüz· 
de otuz yediıinl fakirler teşkil e · 
derler. Bu muhtelif nisbetlor daima 
fikri ıorulacak eşhasta muhafaza 
edilmek lazımdır. Cenupta 

Alman 
ilerleyişi 

1 Berlin 7 (a. a) - Alman rad· 

l yosunun bildirdfiine göre, Albay 
Möldera'in kumandaaındaki hava 
filosu harbin başl•ngıcındanberi 

8 Ala!ıtos Cumartesi 
Türkiye Radyodlfilsyoll poıtaları 

.]'Grklye radyoa11, Ankara Radyo..a 

7 ;30 Proiram ve Memleket 
aaat ayarı. 

- Baştarafı birincide -

Kuban bölg sine tebridetmek gay
retiyle RostofBakıl demiryolunun 
doğusunda rusların sai cenabına 
şiddetli hücumlar yapmaktadır. Bn. 
rada alman ileri kıtatarıoın Kafkas 
dağları etekler.ine şimdiden varmış 
olduğu söyleniyor. Bugbn Mosko 
va'nın k•bol otiiğine göre. burada 
sovyet hatlarında açılan gedik, Bi
elaya Gilna'nan cenubnnda rusların 
yeoiden geri çekilmek kaytemleri 
üzerinde daha ziyade derinleşmiş

tir Batıda, ruslar Kuşevskaya ile 
Kaban şehri aratıoda daima ııd. 
detti surette mukavemet ediyorlar. 
So:yetlerin sol ceoahı, Karadeniz 
kıymada Y anık'i himaye eylemek
tedir. 

Kafkasyad'aki tehlike daha ya• 
kın gibi rözükoıekle beraber, Ti
moçenko, Stalingratıa karşı koymak 
Zorunda bulunmaktadır. Bu mühim 
endüstri merkezine kartı Kletska· 
ya da şimal batı istikametiode bir 
hücumla başlıyan Von Bock hücu· 
mu şimdi cenup iıtikametinde bir 
çemberleme hareketine tahavvül 
etmiştir. Tsibilauıkaya'da Don'u 
reçen almanlar rusları Ketelnikovo 
civarlarında reri çekizmflğe mec· 
bıır etmişlerdir ve ı ·mdi Stalingra-
tıo 160 kilometre kadar cenup 
batısında Stalinrrad • Krosnodor 
dem:ryolu iizerindedir)er. Daha 
şi ınalde Don ltavsine almanıarıo 
K•ehkaya'da müteaddit hücumları· 
Dl rerl püslı.ürtüldüiü bildirilmek· 
tedir. Burada sovyf't kıtaları, mev 
zllerinde dayanmaktadırlar. Hnnuııla 
beraber alman komutanlığı bu nok. 
tada tuyıluoı artırmaktadır· 

dir. Ayaıofyanın içini ıösteren bu 
tablo Ali Samioin tana. aleminde 
kendi kendine diktiii bir abide 
sayılır. Sent lren mabedinden yapı· 
lan yajlı bJyıı bbloıunda yedi p· 
lin ıaydım. Bu hıkoik kuvvelini 
kaydetmek Ali ıamioia hakkını ö . 
demek demektir. 

Şimdi Şeıtket Dağ'ın büfüo 
şahsıyetioi ifade eden üç tablosu, 
ıunun kıır şısındayım. Ayaıofyanın 
kapısından bir rörüoüşle Gülfem 
hatun camisinin kapıaı, illtfiodeki 
ıebilin reolı.li çinileri, içeride toz 
ıribi ''ri:ı:an,, olan ıoluk, bulanık 
penbe bir ziya bulutu ile merakh· 
Jarı önlerinde uzun uzadıya mıhlı. 
yan şaheserlerdir. Bu Qç eser nıun 
müddet aiızda lez:ıeti yaşayan 

buzlu bir gül ~erbetinıo, bütün 
ruh ihtiyaçlarını htmin eden; yu 
damları na benziyor, Bize bu şer· 
beti sunan sanatkirlrr var olsnn 
larl 

( Tan'dan ) 

2829 u Ruı cephesinde olmak ü. 
zere 3500 tayyare tahrib etmiştir. 

Vichy, 1 {a. a) - Boraya ıre• 
len haberlere röre, Kafkas ya 
meydan muharebesi kati safhasına 
rirmişe benziyor. 

Voroşilovık'la Armavir ara· 
sıoda 60 kilometrelik bir cephe 
üzerinde Kuban vadisine v•rılmış 
ve Tuapse • Armavir demiryolu Al. 
manlu tarafıodan keıilmistir. Ma· 
niç ırmağının teşkil ettiii bataklı
ğa ve Sovyet kıtalarının mukave· 
metine rağmen mihver kıtaları 
Kropotkin Divooie demiryolunun 

-------------------Bir gazeteyi 
okutturan nedir 

- Devamı ikincide -

ilk anketler . 
Gallop'ua bu tavsi)eleri bunla 

ra riayet eden r•zetelere 
birçok para kazandırdı. Artık mü 
esıMe, avuç doluıu para kazandı· 
rıyordu . Bu sırada GaUup-a araş· 
tırma metotlarını ·mübiıa ıiyui ve 
içtimai meselelere tatbik etmek 
fikri reldi. 

Artık Gallup'a en çok düşün· 
düren şey. •Efkirı umumiye ne dü
şlinyor?», « Okuyucu ne düılloü· 
yor?» ıualleri olmuştu. 1933 sene
sinde, Reiıicumhur intihabatınıo 
neticesi hakkında halk tabakaları 
aruında bir anket yaptı. 

Sa anket'ln neticeıi, müstak· 
bel Reiıicamharun kim olacaiını 
ve intihıbıtta banri partinin ka· 
zanac•iın1 İ!pat etti. Ankette ao 
cak yüzde bir nisbetindo bir bata 
vardı. 

Bu parlak mavaffakiyet, Gal· . 
hıp'u «Amerikan efkarı umumiyesi 
enıtilü•ü»nü kurmağa ıovlı:etti. Bu 
enstitü daimidir. Müessesenin vazi· 
fesi, mubtelif vakalar hakkında 
Amerillan efkirı umumiyeıinin dü 
ınncelerlni anlamaktır. Prenıip iti· 
barile auştırma u"ulü ayni olarak 

kalıyor. 
Bn usul, halk tabalı:alm ara· 

sında seçilecek ve halkın tercü
manı olacak muayyen bir kütlenin 
fillrioi ıormaktan ibarettir. En mü 
him meaele, aokete mevzo teıkil 
edecek, temaili kıymeti haiz eşhası 
seçmektedir. 

Gallup. Amerikan kOtleıinl de· 
i'işmez uosurlardao mürekkep kim· 
yevi bir madde ribi telikkl ediyor. 
Gallup, muhtelif tecrübelerden son. 
ra şu neticeye vardı: 

Halkın yüzde dokuzunu zen. 
ıinler, yüzde yirmi yedisini orta ta. 
balı.adan biru yilksekçe olanlar, 
yüzde yirmi yediıial orta tabaka-

Fakat iş bonarıla bitmiyor. Yaş 
derecelerini çifçi \'e köylü halkın 
coğrafi taksimatını, muhtelif devir
lerde aıevcot renkli balkı da göz 
önünde tutmak lazımdır. Siyahlar 
ve kızıl derililer, Birleşik Aınerika 
halkının on ikide birini teşkil eder. 
Binaenaleyh her baori bir meıele 
hakkında fikri sorola'l eşhasın 
on ikide biri renkli olmak lizımdır. 

640 acente 
Her anket, 6000 - 7000 kişi 

arasında yapılmaktadır. Bu 
6000 - 7000 kişi, Amerika ef kirt 
umumiyesioi temsil etmektedir En, 
iitüoün Birleşik Aınerıkanın mobte
lıf yerlerine d•i'ılm ı 640 acentesi 
vardır. Bu acenteleri ekseriyetlts 
ünivenite talabes; teşkil ederler 
ve bu aayado reçim ve tahsil m•· 
sraflarıoı da kazanırlar. Haftada 
bt>ş, altı saatlerini bu araşhma 

işine tahsis ederler ve harcırahları 
hariç olmak üzere saatte 65 sent 
ücret alırlar. Bunl;ırdcn istenen 
sey, vazifelerini titizlik ve sadakat 
le yapm.ktır. Şayet bu acenteler 
den biri, diğer arkadaşlardan P"rk 
farklı malOmat gönderirse oraya 
makabil bir anket yapmak için der 
hal bir kontrolör rönderilir. 

Sualler, halita yazı ile değil 
tifaben ıorulor. Sualler gayet kıaa 
ve sarihtir. 

Bnnun sebebi de fakir olsun. 
milyoner olsun, herkesin sorulan 
soaUere düşünmeden cevap verme
sini temin etmektir. 

Gallup müe11esoal, 1939 ıeoe
tinden, B. Rooseveltin Rttiıicum· 

hoaloia intihabı zamanmdanberi 
' 

bütün vü•at ve teşkilAtile işleme· 
ie başlamıştır. Uzun senelerden· 
beri Amerikada çıkmakta olan Lit 
terary Dire• yaptıiı ankeıt uetice· 
sinde lntibabatta a: Roosevelt'io 

' reylerin yüzde kırk birini ve raki· 
bi olan Landon'an reyleri~ yüzde 
56 ınnı lı:azanacaiını yazıp duru· 
yordu: Halbuki Gallup ortaya atı
larak: 

- · Bu mecmuanın yazdığı doi 
ru değildir; diye batırdı ve kendi 
anketi neticeıioe röre Roosoveltin 
reylerin yClzde 61 oi kazanacaiını 
ilin etti. 

Hıkilıaten yapılan seçiaa neti· 
c•slnde Roosevelt reylerin yüzde 
62 aini lrazanarak tekrar Reiıicam. 
bur seçildi. 

\TAKVİM' 
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7,32 Haftanın beden terbiyesi 
proiramı. 

7,40 Alanıı haberleri. 
1,55 - 8 35 Müzik: Senfonik 

proğram (Pi.) 
13,30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 
13 33 Müzik: Türkçe plaklar. 
13 45 Alanı haberleri. 
14 00 Müzik: Tanınmış parça· 

lar (Pi.) 
1430 -
l4 40 lıtanbul At yarışlarının 

tahminleri. 

\8,00 Proğram ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı or. 
kestra<11nm her telden proğramı. 

(Nihat Esengin idaresinde). 
18 45 Radyo çocuk klübii. 
19,30 Mpmleket Saat Ayarı 

ve Ajı&ns Haberleri. 
19.4~ Serbest 10 dakika. 
19.55 Müzik: Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo razetesi. 
20.45 Müzik: Şarkı ve türküler. 
21.00 Konuıma (Ana eserler). 
21.15 Müzik: Dinleyici iıtekleri, 
21.45 Kooaıma (Şiir ve Nesir 

Saati). 
22,00 Müzik: Radyo Salon or-

keatra11. (Violonist Necip Aşkın): 
1. Thomas: « Rayınond > 

Uvertürü: 
2 Vinkler: Komanın aşk 

şarkm: 
3. Frederikseo: Halk mey
danı: 

4. Lolo: Rus farkısa: 
5. Kletach: Şark1. 

22,30 Memleket Saat Ayara, 
Aianı Haberleri ve Borsalar. 

22,45 
22,50 Yarınki Proğram v e 

kapanış. 

Yeni bir biçki diki• 
yurdu 

Haber aldıiımıza röre memle
ketimizin yetiştirdiği r•nç bayan· 
larımızdan Hatice Sözübatmaz, 
Abidinpaşa caddeıfnde Namıkke· 
mal mektebi kar4111nda bir dikit 
ve biçki yordu açmaia karu ver· 
ıniştir. Kendisi tanınmış terzi Ce· 
mal müessesesinden meı.ondur. 

Yardan açılabilmeıi için ı•· 
rekli bütün resmi formaliteler te. 
kemmOI ettirilmiştir. 25 eylOlda 
faaliyde başlayacak olan renç 
bayana mnvaffakıyetler dileriz. 

,-a~:. Nöbetçi Eczane 
Yeni eczane 

( Belediye yanında) 

l..___A_SK_E_R_Ll_K _J. Kızllordu simdi ne yapacak 1 
Don nehrinin coirafi vaziyeti Sovyetlerin 

bunlar etnfıoda büyük bir müdafaa yap 
masın• pek müsait değildi. Fakat farka doiru 
taşan Alman selini durdurmak için hiç deiilse 
Don nehrinin büyük kavsi içinde bap1etmek 
meselesi de Kızılordanun cenup yanı için biri
cik kurtuluş çaresi addediliyordu. 

Halbuki mütoarr12 taraf, yani Almanlar bi. 
raz daha cenuba inip Kırım yarımadasından 
karşıya atlayınca merkezden ve karadan ikmal 
yolları kısalıyor, vaziyetleri düzeliyor. Bu ba· 
kımdan Sovyetlerin Kafkasya müdafaasında çok 
rüçlüklerle karşılaşacaklarını hesaba katmak 
lizımdır. 

rörüoen Almaıı taarruzlarını biz hep Kızılor
duyu şimdiki c~pbeye bailamak teşebbbllıü 
olarak görüyora:ı. 

Hilen buralarda ezilmemiş olan Sovyet kuJ 
vetlerioe cepheden taarrax yine ıtratejiye ma. 
vafık bir ıey olmaz. Taarruzda mütearife olan 
ıey bir yanın reriaine doiru sarkmak ıuretiyle 
cepheleri düşürmektir. Şimdi Almanların müteadddit yerlerden Don 

cenubuaa geçmiş bulunmaları ve kendi tabir· 
lerile bir « kedi sıçrayışı » ile Proletaraltaya· 
yı ele reçirmeleri Kaf kaa'ı çok Şimalden mü
dafaa plioını ıuya düşürmüştür. Bundan daha 
(azla olarak ahıtıiımız kuvvetli Sovyet müdafaa• 
sının da bu cephede bayh revıemiş olduğunu 
göstermiıtir. 

Don nehrine kadıu gayet anudane olao 
Sovyet müdafaaaının bunun cenubunda ve Kaf· 
kaslara yaklaıtıkça kuvvetinden daime kaybe. 
deceiine biz ötıdenberi inanmış balanuyoruz, 
Çünkil Kmlordunun Kafkasyaya doğru çekil· 
mesi ilo hemen bir eıino başka harplerde ras · 
lanmamıf rarip bir vaziyet aneydana relmek• 

tedir. 
Rical demek mUdafiin kondi zaafına telifi için 

Kafkas istikametinde vaziyet bu suretle 
Almanlar lehine döndükten aonra şimdi Alman 
tarın şimale doğru çark yapmaları ve Kıı.ılor· 
dunun merkez kısmı rerisioe müteveccih ha· 
roketlere ririımeleri belllenebilir. 

Çilnkil ancak bu hareket Kıı:ılordayu ha
kilı.i manasile tehdit eder ve tehlikeye düşüre• 
bilir. Şimdiye kadar olan hareket ideta bu öt. 
dürücü darbenin haaırlıfından ibaret ribi idi. 
il& bede fi Staliol'rad'ı o ve daha doirusu Vol. 
ra boyunun teıkil edeceii meydandadır. Timo• 
çenko ordalarının bir kıımı Haıer denizi ile 
Karadeniz: aratındaki 11haya reri ıllrülüp şimal 
Ue allk .. ı kesildikten ıonra -ki daha burGn· 
den bu ord'lnUo şimal ile demiryolu muvasala· 
11 - bilhassa cenup istikametinde ve Vol'• 
vadisi takip edilerek StalinJ'fad'a taarruı •di· 
le~ok vo muhtemel olarak daha timald•o Don'u 
l''ÇOD buı birlikler de Stalinrrad'ın Şiaıal ile 
muvaaala11nı ke1erek kıakaç içine .ı.c•klardır. 
Stalinrrad'a y•pılacak 1111 ta•rrıı•• ıarpten 
deiil, ıimal ve cenaptl\n bekleaıelidir. Düşllr• 

Don nebriniu ancak bir k11mıoa dayanan 
Kıaılordu ıol yanı ise Almanlar için bunları 
reçaıek bıı ktdar kolaylattlkhn ıoora mQallak
ta duruyor demektir. Bo mühim avantaj mey. 1 
dıoda iken Almanların büyilk kuvvetlerle cep. • 
heden taarruza ~eç_meleri •kıl klrı olamaz: 
Hem Volra vadlaı ıımale dotru takibedildik 

· V · h' 1 çe Alman ceph .. 1 oroneı ıza arıoa kadar uza• 
mıyacak, billkiı kıulacalttır. 

Oo~an •?ora iaek cephenin ıimal cenup lı· 
tik•••ıtı l yerın~ ıa~ ~arp hattını takip •~er 
bir b•d a '!1~'.ı ı~e on ve Doneç havzalarının 
}\s•k eoızını ıımal kısmının Almaol 1• • arıo e ıne 
seçmeııoden sonra Almanlar için bilyQlt bir 
kazanç olacaktır, hatta bu vazt' tt 19 . ye e 43 lu-
ııoa kalmlf ol11lar bılo ceph . 1 k l d 1 • 1 enın a acarı ba 
şe l 0 ay111y e mihverciler vaziyeti · · h 
kolaylqtıT"mıı bulanacaktır. erını ayli 

Bu sebeple so~ inkiıaflar artık Sovyet c .. 
nup kanadının vazıyelindeki fenah • 1 dilz it k 
" 'd' · d hi d ı e me umı ını a. orta an kaldırmıı baloouyor. 

tıııc, ı . . . 
Ilı •rgı1101 evvelki gün • mutat 
ı,,~re • Galataıarayında açtı. Eser
tirt';,dik"ethir edlldik(eri aalonlara 
ıö,n., 1 2•mao biltün ba yüksek 

-. •rln· bu • k • zıya, nar ve ren 

Sıra11 dilştükçe kendisinden 
bahaetmek fıraatını kaçırmadığım 
ıeref Akdlk,in artık eıerlerinde zi. 
yaya hikimliii bakımından °ilatat 
oiln Ostat., unvanına hak kazandı. 
ğınaa şüphe etmiyoruz. Teşhir et
tiii tablolardan süzülen ıükOn ve· 
rici hava bu aanatkirın en kov. 
vetli ve mümtaz ıahıiyetidir. 

Kataloida rösterilmiyon eser· 
lerden memleketin en yükeek u Ak
uvareliıt,, i Ali Sami'nin üç tablo
s11011 zikredeceiim: Bunlardao biri 
ıula boyada rrkor kıran bir eser-

üılerlne doiru çekilmeıi demektir. Ba eıoada 
müdafi gittikçe kendi üslerine yanaıır v• kuv. 
vetleoirken karşı taraf kendi ül91lndeo l'lttikço 
uzaklaşır ve kuvvetinden kaybeder ve nihayet 
bir noktada muvazene teo11ill ederek durala
ma meydana relir fakat KafkaH doğra ha
rekette bu itin tam tersi meydanı roliyor. y •• 
ol miidafi Kafkaılara doiru yaklaştıkça kendi 
nsıünden ozakleşıyor. ikmali imlı.io•ız.laşıyor , 
binaeoaleyh durumu röç1eıiyor. 

m• itinde manivola teairl ancak bu saretle ya• 
pıhr ve ba ıehir ahoarak harekete şimale doğru 
devam edilir. 

yine ayni düıünce iledir ki burüo merkez 
keılmloiD t• veya ba nokta11odı baılar 

B~ vazıye~ Kızılordu için en büyük ma
vaff akıyet Stalınrrad §İmalinde olıan tutunabil
mek ve buuıııı cenubunda Volraya dayanabil· 
mektlr. Şiıadilik bu ıon ç•! içln çahımakta• 
dar, 



4 BUGÜN 

1 rülün Şehir halkının göreceği .,. begeneceği bir ıaheser 
, Yazlık Sinemada 

Adana As. sa. Al. Ko. 
başkanlığından : 

1' 

BU AkŞAM 
En nefis musikinin ... Baş Döndürücü Rumbalaran ... 

Rubu okşıyan şarkıların filmi olan 

,fRUMBAI 
1 

~AVi] 
1 

Her gönülde bir Neş'e •. Her Dudakda bir 
tebessüm yaratan Şaheserler Şaheseri.. 

BAŞ ROLLERDE : 

Güzel Sesli Şahane Yıldız 

ALLAN J ON ES VE NANCY KEL L Y 

iLAVETEN: 
Mevzuunu bugünkü Harbin dehşet verici sahnelerinden 

alan ve büyük bir Vatan severlik ve kahramanhk 
mefhumunu taşıyan, Sinemanın iki büyük artisti 

LESLle HOVARD ve DOUGL S FAIRBANKS Jr. 
Tarafından Yaratılan 

~ Düşman Elinde Esir === 
TÜRKÇE 

Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

PEK YAKINDA : 

AlJJmımıııııııııunnıınuıııuııııııuıııııııı111111111111111nıııııınıııııııııııuııııınıııuııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ Havay Geceleri ~ 
............ ~ ........ ,. ............. maılii ... 

Makine, mensucat mühendisleri, memur 
ve stajyer alınacak : 

Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mensu
::at fabrikalarmda muhtelif servisıerde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı Barem kanunu abkimma göre aylık verilmek üzere 
Makine, Mensucat Mühendisleri, Memur ve stajyerler alına
:aktır. 

Yaşı 45 den yukarı olmamak ve askerliğini yapmış bu· 
unmak şartile Memurin kanununda yazıla evsafı haiz iıtek
ilerin mufassal hal• tercümeleri ve bir adet fotoğrafları ile 
>irlikte 15/8/942 tarihine kadar bizzat veya mektupla An4 

cara Yenişehir Erdoğan sokağında Malatya Bez ve İplik 
:;oabrikalan T. A. Ş. Umum Müdürlüğüne müracaatları." 

2351 4-8-12 

İskenderun ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden 

fskenderon GümrQlderi Başmüdürlüğünd~ mevcut 653 cilt Almanca 
auhtelif kitapla 15 neet muhtelif Kilise Tarihi ve Albümli ile Notlara, 
8 Aıiustos 942 Cuma günü açık artbr.;.a ile Başmndnrlilk binasında 
atılacaktır. 

lıahat isteyenlerin lııkenderun ithalat Gümrüiüne müracaatlar1. 
2341 2·8·13-18 

1 - Pazarlıkla (130,000) kilo Buğday kırdmlacaktır. 
2 - Beher kilo buğday kırma muhammen fieta (l) kurus, 

Ofis anbarlarından her 100 Ki l o Buğday nakliyesi (25) 
kuruş. ·buğday ve un çuvalları amortismanı olarak (25 kuruf 
Sermaye faizi ve riziko karşılığı olarak (71,S) kiloluk bir 
çuval unda 15 kuruştur. 

3 - İhalesi 10 l 8 / 942 Pazartesi günü saat 10.30 
dadır. 

i1 - Buna ait evsaf ve şartname komisyonda görüle
bilir. 

5 - isteklilerin belli gün ve saatta 3 s3 lira 75 kuruş
luk ilk teminatları ile birHktc Adana Askerlik dairesindeki 
satınalma komisyonuna müracatları ilin olunur. 

: Gardenparti: 
5 Eylul Gecesi 

fakir ve muhtaç talebelere yardım m•ksadile (ki Cemiyetinde 
gayelerinden biridir.) Adana kız ve erkek li!lelerinden yetişenler ce
miyeti, 5 eylOI cumartesi gecesi için bir gırdenparti tertip etmiştir. 
D"v11tiv11l,.r Kız Liıesinde ct1miııet odası"dan tedarik edilebllir. 

Devlet Oemiryollan 6. ıncı isletme Artırma 
Eksiltme Komişyonü Reisliğinden : 

Katarlarda bırakılmış veya esbabı tarafından alınmayarak 
idaremiz nezdinde kalmış olan 2776 kalem muhtelif cinı eş· 
ya müzayede ile ve perakende olarak 12 / 8 / 942 Çarşam · 
ba gününden itibaren her gün saat 6 dan 18 ze kadar Ada 
na Şehir istasyonunda satlığa çıkarılacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatlerde Eski istasyonda müteşekkil 
komisyona müracatları lüzumu ilin olunur. 

2369 8 - 9 - 11 . 
Doğum ve M adın 

Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamu;tır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu karşısında No. 2352 

DOKTOR 
TlYlırgY'\t S©y~1r 

Hergün Hastalarını Hü"Q~et Civerı l. tikamet Eczanesi karşısında 
çıltmnz soltnlt içinde no 121 de lcııbul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma ıünleride öğleden sonraları fa'r.irlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

.... -.:· --.-.,..,,~ .... ~~.:.;: -.(:- . - ·~-~ ~ ... --. ~ .· ·.. . . ' .- .. · , "" 

BUGD MATBA Si 
Cenubi Anadolunun en· 
son sistem makinelerle 

ç lışan yegane matbaası 
Bütün 8 zemesl Yeni ve Harflerl Cesi.tlidir. 
Bır defa iş yaptırırsanız 

- -- ··-- _-.. . .. 

MEMNUN KAL CAKSINIZ 

Hariçten de sipariş kabul edilir 
. . . ~ .· . : ·:; - ' . . . . . . . .. - ~ - .~ .. ,... . . ·- --- -

8 Ağustos 1942 

Her programı bila istisna on gun devam eden 
• ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 
BU AKŞAM 

iki şaheserden mifrekkeb zenıin t1e muhteşt;m proiram 

1 
Sinema dünyasının en parlak iki yıldızı 
CLAUDET fE COLtsERT - JAMES STEWART m 

Yarattıkları : Ndis bir Aşk ve güzellik şaheseri 

Hayat Güzeldir 
2 

Eylenmek, Kahkahalarla gülmek ve 
•• bütün kederleri unutmak 

UÇ Palavracılar 

At Yarışlarında 
Pek yakında : 

Karanlık Kugu 
iLAN 

Seyhan P, T. T. Müdürlüğünden: 
1- İdaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, 1500 

ndet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet do· 

kuz metrelik ki ceman (4700) çıralı çam telgraf direği kapa· 
lı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Karaisah kazasının Karagedik ormamndan kesilip 
Adanada teslim şarta olan bu direklerin muhammen bedeli 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminatı (2820) 
liradır. 

3 - Eksiltme 10/ 81 942 pazartesi günü saat 11 de 
Adanada P. T. T. Müdürlllğü binasındaki arttırma eksiltme 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Buna ait şartname 188 kuruş bedelle Seyhan P. T. 

T. Müdürlüğünden alınabilir. 
5 - isteklilerin Ticaret Odaımdan 1942 senesi için alın-

ın~ vesikaları ve muvakkat teminat makbuz veya banka te· 

minat mektuplariyle 2490 nolu kanuna uyıun olarak tanzim 
edecekleri teklif mektuplarım havi kapalı zarflarını üçiincü 
maddede yazılı eksiltme günü saat ona kadar komisyona ver· 

meleri veya posta ile göndermeleri ilin olunur. 
Posta davaki gecikmeden mesuliyet kabul ~dilemez. 

- 24. 29- 4 . 8 2280 

------------------------------------~-----
Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Mektebimiıde 60 lira ücretli kitip ve daktiloluk münhal• 

dir. 17 - 8 - 942 pazartesi günü mektepte müsabaka 
imtihana yapılacaktır. istekliler müracaat ederek şeraiti öğ· 
renebilirler. 

Satıllk Kısrak; Tay 
ve Aygır 

Kendi çlftliğimde yıllardaıtberi 
çolı: itina ile yotiıtirdiğim Haliı 
kan arap kısraklarla ayni zaınao. 
tarda üç, iki ve bir yaşlarındaki 
beş adet tayımı ve bir adet do 
arap ayırınmı 1atacağımdao talip 
olanların Ceybanda Sarkıntı oğla 
Çiftlikleri idarehanesine müracaat· 
ları. 

23p8 7 8 9 

Zayi para cüzdanı 
içinde Ofise teslim etti· 

tim Buğday ve yulaf teslimat 
makbuzları olduğu halde cüz
danımı kayıp ettim. 

Bulanların insaniyet na
mına tarsus kapısında attar 
Mehmet Sadık Taşkırana 
vermeleri rica olunur. 

tir. 
Getiren memnun edilecek· 

2371 

Zağarh köyünden 
Büyük biçer 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT OR &.L 1 
U. Neıriyat Müdürü: Avukat 

237ı 

Satllık fotoğraf 

makinesi 
Markası: Zeiı ikon. Ebadı; 

6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanşörü, sehpası, 8 

adet 4aaui ve bir çantası vardır· 

Görmek iıtiyenler l'azoteıni:ı 

mohasebeclsioe müracaat etmeli· 

dir. 

zayi tezkere ve 
nüfus cüzdanı 

Nüfus cüzdanımı ve içe
risinde bulunan Askerlik ter
his tezkeremi zayi ettim. 

Yenilerini Çıkuacağımdarı 
eskilerinin hükmü olmadıgıl'l1 

ilin ederim. 
Karaisalı kaıoba köyiiO'" 

den Mahmut oJh.1 
3 28 doğumlu Niya· 

zi Ôztürk 
2373 

Rifat y A yEROCLU 
· • ON Wı ı'bu •• Batıldııı yer : BUG · 


