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Ankara - 11 

1914 de Almanya seferberlik 
illa ettii'i zaman Potildam Hr•· 
yıadao ayrılan Kayser Vılhelm 
muhafaza taboruoa veda ederken 
biranci cihan harbinia yapralslar 
dö,ülmeden b ıteçP-iini söylemlıti. 
Halbuki harp dört sene ıürdü. 
İkinci cıhao harbine başlarken 
Alman F6breri Hitler de aynı tah· 
minele balaud•. Milletine harbin 
a&amıyacaiını ve Almaayanıa ya· 
inada zafere kavaıacajıoı vadetti. 
Halbuki ba harp de dördüncü 
aeaeıindedir. Şa halde Vılbelmia 
de, Hitlerln de rörüıleri batalı 
çıktı. Demek oluyor ki bir harbe 
bqlamak ne kadar kolay oluyorsa, 
bir harbi bitirmek de o kadar fÜÇ 

olmalr.tadır. ÇGnkü rakip ve düı· 
maa milletler hakluada yapılan 

tahminler elr.leriya yanlıı beaaplara 
da1anıyor. Ve hu h •aplar daima 
•atel'Jel izeriae yapıbyor. Haki· 
katte İl• ailletlerio mukavemetini 
idare edeo ıey yaloı& madde de· 
iildlr. Ve deha ziyade ıırri ve 
milli kuvvetlerdir. Banan tarihte 
bir çok minlleriai ıördüiümüz 
iribi, zamanımızda da caala örnek· 
lerini fazlaıile rörebilmekteyl& • 
Franaa mailOp olaa;a ve Döokerk 
ricatı yapıldıjı za ... an bütüa dünya 
larilterenıo Almıı a aalb ıartlaraoa 
razı olmak mecburiyetinde kalaca
(ıoı zaoHtmifti. Hele bazırlık11z 

loriltereoia htıkOmet merkezine 
yllzıerce Alman tayyaresinden ata· 
lan bombalar Büyük Brıtauya için 
yerlue çareyı Napolyooıa 180:l de 
yapılan Amıea sulha rıbi bir aalb 
yaparak ulut kazanmasında bal
mqaardı. fakat lnıiıtoreoira büyük 
IDİllot rolü, milli iz.zotıoofıi, moral 
kuvveti röiden ya;an bombalara 
k&r11 ve Maoııo ıı.arıı sahıliodeo 
r•lecek büyük fırtınalara ıöiü• 
ı•rmelı.t• inat röaterdi. 

Sovyet Ruıyada da öyle oldu. 
lki ay ıçınde biteceri zaaoedden 
b11 muharebenin de ikinci ıeoe· 

ıidir. Oaan için burüolerde yapı· 

lan 1111b dodıkoduıan da hop yer· 
ıizdır ve bep eusıı muhakemeye 
iıtınat etı.oeyen bır takım f arazı yeler 
den baııı.a bar ıey olamaz. Daha ba· 
fÜndeD ne bir talbtaa Ve DO de 
ba harbin bir tene ıonra bitece. 
ihadea babHdİlomu. Çllnkü iki 
taraf da heoG& çok kuvvetli vazl· 
yette rörllamektedirler. Vakıa müt
tefiklerin Şımal Afrekaya çık11ına, 
harbin azan devam edemiyece;ı 
haaaıaada bir ıebep olarak röreo
ior ve röıtereoler Yarder. Ve de· 
mokrat devletlerin zararaız, tele-
f at11z Akd--. kuıı ıabılleriado 
yerleşmeleri muhakkak ki bir avan 
tajdır. Fakat Şim•l Afrikada yer· 
l81mek avantaıı da bu barbio kıH 
Hmanda bitiralecefiae bir delil 
ıayılamu. ÇGakii büttla .\vnpayı 
iıtili etmiı balanın ve blltlla Av· 
npa aahillerial tahkim etmif olaa 
Mibverio de taarruz. kudreti kadar 
müdafaa kadreti oldujana hesaba 
katmak lbımdar. Ve eter Almanya 
ba önllmiiıde .. i ya& So\tyet Raıya 
y6k1DI hafıfletecek olarea, Avrupa 
11ldaf aaı11oın az.un aeaeler devam 

Sekizinci ordu 
Marsa Brike 

mevkiini geride 
bıraktı 

Alwı•n ricatı, lngiliz hava kGo• 
vetleeinin ve zırhlı kollarının iz' aç 
taarrıızıarile zorlıığa itlr11tılıgor. 

Kahire 14 (a. a.) - Ortaıark loriliz te b. 
liii: 

Düo sekizinci orda Rommeli Maraa Brora· 

daki kav.retli mevzilerden çıkarmııtar. Dllıman 
ara11z takip ediliyor ve batıya dojru çakılıyor, 
Uçaklarımız dllf .... ı hupalamağa devam edi· 
yor. 

Mihverin hava birlikleri hare· 
ketlerimiai önU1eaemittir. Buı Y•· ı 
lerde Almu avcıları müdahaleye 
hşebbüı etmipeA de baalara karıı 
mavaff akiyetli taarruzlar balan111111da 
ve 16 dllımaa açaiı düıürülmüı· 
tür. Bütün açaldar1mız 6slerine 
dönmüıtür. 

Pariı 14 (a. a.) - Radyonuo 
blldlrditlae röre, El - Areyla 
meydan muharebesi biltiln ılddeti· 
le devam ediyor. 

Kahire 14 ( a. a. ) - Saat 1 
de neıredilen reımi tebliide Rom. 
mel kuvwetlerinin El - Areyla· 
daki milıtabkem mevzilerden atıl· 

dıiı hildirUmiıtir. 
Daha IODra welen haberlerde 

Mihver kıtalarıoıa bata iıtiumetia 
de ıeri çekilmekte oldatu anla· 
şılmııtır. 

etmeai de pek milmkündür. Sonra 
loglltereyi müdafaaya sevkeden Amil. 
leri Almanya için de dilıilnmelidlr. 
Blr de baodao bııka müttefiklerin 
Taouıa ve Blzerteyi itral etmekte reç 

kalmalara Mihvere büyük bir fırsat 
vermiıtir. Çllalr.il Mihverciler ba. 
rada belkide demokrat ordularını 

epeyce bir müddet oyalamaia ma· 
vaffak olacaklardır, Ba itibarla ba 
harbin itiıi hakkındaki hükümler 
de ~ok nikbin olmaktan ziyade 
çok ihtiyatla davranmak bizim için 
en hayırh bir hareket tarzıdır. 

Zira fazla nikbinlik inaanlan aya· 
ıuklata Hvkeder. lbtiyath olmakıa 
dalma hazuhklı H uyanık bulun• 
durmağı lcabettlrlr. 

Sandan dolayı biz harbin kı11 

biteceiiae iaaaacağımız yerde aaaa 
ıürecerioi aklımıza koraak kendi. 
miı için daha doiru bir yol seç . 
•İf olaraz. Bu ıaretle uyanıklığı · 
mız artar, ihtimalleri kartılamak 
için her zaman daha kuvvetli kal 
mıia çahşır.z ve zaten bundan 
batk• yapacatımız bir ıey de yok· 
tar. ÇGakil ba ölüm ve dirim mü· 
cadelııiade netice yalnız kuvvetini, 
kdrotioi mabaf aza edebileceklerin 
olacakbr. Bandın ôteıi ite bllliln 
tarih boyınca ıahit oldujılmaz 
'lira bir edebiyattan ibarettir, 

Dün ıabab k9fif mllfrezeleri fa. 
aliyttioin arttıtı ö;renildi. Rom· ı 
mel kuvvetlerinin, mevzilerinin Ö· 

nlloll mayinle kapladıktan ıoora 

r:cı le başladıtını ıöıtertn belirti· 
ler vardır. 

logiliz hava kuvvetleri ve z11b
h keııt kollan ia'aç tıarrazlarile 

düşmanın ricatıaı bilyük zorluklara 
utratıyorlar. 

Rommelia vakit 'kuaomak için 
yeniden bir oyalama maharebeai 
wermeai muhtemeldir. 

Nevyork 14 (a a) - bu Hbah 
ıimal Afrikada buluoao bir Ame
rikan muhabirinden alınan tetrraf· 
ta deniliyor ki: 

Üç gün ıüreo çok tiddetli ma 
barebelerdeo ıonra Codeydadan 
Matara kadar azanao yarım daire 
ıeklindeki cepheye kartı Alman 
taarruza hafıtlemııtiı. Miittefıkler 

için bir hamleye yol açıl111ııa beo· 
ziyor. Alman taarrazııouo önlenme 
ıinde bir Amerikan taok bırlırinio 
ve mahtelıf lnrıliz taburlannıa ay 
al derecede hiıseıi vardır. Mutte· 
fik kuvvetler Alman tank taarruz• 
larına kırmıı ve taoklann arkaım
dao ilerlemeie çalııao Mıbvor pi· 
yadeıini hırpalamıştır. Muttofııtlerin 

ıimdıki mevz.alerlnde hava kuvvet· 
lerınin yardımiyle ıon11na kadar ta· 
taoabilmolori mümkündür. 

Loodra 14 (a.a) Royterio husu 
si mahabıri bildiriyorı 

f Ho11zlarao en ünlü ıilihı olan 
7,5 luk toplarıyle orta çaptıkı ln· 
rıli& toplan p•rıembe ıünü Me· 
cezelbat iıtakametiade topla bir ham 
le yapan Alman tank koılaraoa aiır 
kayıplar verdirm iılerdir. 

Şimal kHimiade Mator öoüode. 
ki faalıyet u olmaıtur. Çünkü iki 
taraf ta blltila ıayretlerini baıhca 
muharebe aabaıı olan Taburla çev 
reıinde topluyor. 

Matur çevreaindeki Cebeli 
Abit yola datlık araziden reçiyor. 
Almanlar bu tepalefe mitralyöz ya 
vaiara yapmıılardar.Mıhver kııvvet. 
ler• borada tamımiylcı mildıfıta n 
ziyetlodedlr. Ancak lnrilizler taar. 
raı ettikleri ıamao faaliyet ıöste. 

rlyorlar. Müteaddit ıavaılardan ıoa 
ıa Al maolar ba çevrede bir kaç 
meniden çıkarılma4tar. 

Bu taarrazlıra ittirik eden bir 
loılliz. 111bayı dt mittir ki: 

cAlmınlar mevı.ilerini çok iyi 
rizlemiılerdlr. Buralarda taarrııu 
ıçio tepelere tumanmak lcıp edi. 
yor. 

Kahire 14 (a. ı.) - Ortaıark 
larili& kavvetlerl umami ILararri· 
hının burünkü teblığınde, Rommel 
kuvvetlerinin Maraa Doga mevzi· 
terinden atılma11 11raaında lnrılız 
kuvve tlerinio pek. aı kayıp ver 
dıkleri bildiriliyor. 

Berlın 14 (a, a) - 12 llkki· 
nunda Alman ıavaı uçakları Ta 
nuı cephesinin ıimal lteaimiDdeki 
hedeflere alçak.tan hüc11m etmiıtir. 
Zırhlı kuvvetleriae ve motörlü kı · 

talara luH f a11lalarla birbirini ti. 
kip eden üç dalıa halinde hücum 
edılmiıtir. Alman açalı.ları hücom
laraoı bilha11a tanklar üzerine yö 
oeltmiıtir. 

Du4man tanklara ba hücum 
kar1111nda derhal birbirlerinden 
ayrılarak yayılmııtır. Siiratle uzak· 
laımaja çahıao tankların peııni 

bırakmadan pılotlarımız hücumla· 
rına devam etmiılerdir. Hafıf uçak
savar bataryalarının ıiddetli ateıi · 

ne raimeo bunlara iHbetler kay 
detmiılerdir. Üçüncü ıarap muba· 
rebe bölıesiııden aıaldıışırken çöl 
de 5 tank temamile tahrıp edilmiş 
vaziyette idi. Aynca bir tank da 
alevler içinde yanıyordu. 

içinde 4 uçakaavar topa ba. 
luoan ıçık bir kamyon muharebe 
taıı edilm ıtir. Yalnız 3 uçaiımız 

üılerine döomemiıtir. 

Cezayir 14 (a. a.) - Franıız 

kıtaları 4ô Hat ı6ren bir hücum. 
d~m sonra Sadi Suıidin batmoda 
ehemmıyetli bır mevzii ele reçir· 
mlıtir. Fran11ı kıtalan ıiddetli bir 
ıünrü uvıııncian ıoora Almanla· 
ra bozruna ujntmıı vı 100 etir 
ahomııtar. 

Bertin 14 (a.a) - Sireaalltte 
7enldu kııif ve top911 faall1etl 
oldu. Alman Nvaf açaklar1 Bla· 

PAM 
DURU~,~ 

rui limanındaki a-emilere şiddetli 

hücumlarda balaaıaqtur. 
Tunuıta tavaı uçaklarımız bir 

çok dilf .. • tankını imha etmiıtir. 
Alman ve ltalyan açaldarı Doa 
limanındaki bavaza yeaıdeo ıid· 
detle bombalaırıııtır. 

Şimal Afrikada cereyan eden 
bava mohsrebelerınde 12 uçak dü 
f ilrdük. İtalyan dooaomaıının açak 
11varları da kafılelerin himaye11 
ııraıında 3 açak düfürmüıtü. 

13 llkkiooo recoıi hücumbot. 
larımız doia lnııatere tahılleri açık· 
larında kafilelere hücum etmiı ve 
çok kavvc:tli torpido bimayesınde 

buluomalarıaa raimen ba lı.afıleler 
araımd•n ti ticaret remıııni tor 
pıllemiftır. TopyekOn 9000 ton 
bıcmiode 3 ıilep derhal batm ıtar. 

loıiliı torpidolarile cereyan 
eden tiddetli muharebelerden bii· 
tün bücarobotlanmız kayıpsız dön 
mllıtür. Donanma topçuaa, karakoJ 
remileri ve av uçakları Manı üze· 
rinde ve Nörveç tabiileri yakınında 
4 açık oü~ürmuıtiir. 

Ankara 14 \R.G) - lrgiliz 
kaynaklar1oa ıöre, tekizinci luri 
liz ordaıu maroıal Rommel kıtal•· 
rına karı• taarruza reçmit Eı -
Aıt:ylayı ıtıal eımiıhr. 

lnr.&ız radyoau, bufün, ba ye
ai taarruz etraf ıaoa ıu malOmah 
vermııtır. 

El - Aıeyladao tard edilen 
Romlllel ordusu Tarabluııarbe doi 
ra kaçmakta a:kizincı luıılız ordu 
aa tarafından talr.ib edılmektedır. 

Kabıroden reımen haber ve. 
rildiğıne ıöre, Libya harbinde ye
ni bır ıafna açılmıştır. 

Blnrazinin 72 kilometre bata 
oeoabaoda olan El - Areyla, 

1941 de Veyyel ordularının durdurul 
daia noktader. 

Rommel de buraya 9ekUmiı· 
tir. Trablaaıarpteo 480 kalometre 
11zaktad1r. 

Her iki mevki araıında Miıl· 
rato Noktaıı iıtiıDA edilirae biç 
bır mQıtabltem mevki yolr.tur. 

Selı.iz.in~i orduaaa El - Ale
meynde taarruza batladıi'ındanb .. 
rl tam 72 rüo ıeçmııkr. 

Monıomeri El - Aıaylayı 
almakla Trablaııarbe dotra •ne 
ral Veyveldeo daha fasla U•rJeaif 
oluyor. 

Fakat healb, ba taarruıua fe 
ait öJtlde bir taarras olap olma· 
dıi1 belli detilclir. 

- Devamı dordGacüdo -
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ret etmııler v~ 
vekilimiz. taraf u• 
maılerdir • Salı f' 
bölgeoin p mo'# · 
lnııda izahat veriım 

8ilha11a yapaf.... 
muklar üzerinde cere .. 
konoşaaalardaa aoara, 
birliiioio ıüratle hareket• -. 
mui lüzuma etrafıada •atabı 

kalaamııbr. 

Birlik 111Qmeu"lleri ,.a 
ıını müteakip kati rals• .. l.ılıııl 
tekrar Ankaraya reJec .. '-'llr 
Pamuklarımız için ıatıı ... 
rıbi hiç bir telalike toklu. "I 
bqındao eoara öoemla tallf M 
reketleri muhakkaktır. 

Çıtıt m•seleıi d• 
ıekle rirmek Bnredlr. 

---------------------------~ 
Sovyetler 

şı taarruza 
www 

tiJer 
Ankara 14 (R. G.) - Staı. 

liorradm cenap babaında Moak0o 
vanan 450 kilometre batıaında V 
liki Lokı çevreıinde Alman 
taarrazJarı devam etmektedir. Al 
manlar Sovyet menilerınde ball 
rediı'1er açmaia munffak otm., 
lardar. Sovyetlor, bıı r•dilderi a 
Alman kuvvetlerine karıı makalııQ 

taarruzlarda balaodaklarıaı bücll 
riyoılar. 

Sovyetler Kafkularda da ••· 
kabil taarruza bqlam11lardır. Al• 
manlar buradaki taarruılana ..... 
kürtüldüiü iddiaeıodadır. 

Lavel, Almanpı11a 
muzatf er olmae1111 

latlror 
Ankara 14 (R. G.) - Fna. 

11& 8&1vekıli Laval Parilte a-ue
tecilere bir demeçte balaoarak 
demif tir ki : 

K•••• Ortaokulu 
Mlldurıuıu 

Beledlya yuı itleri Mı 
Ni7ad, Kozanda açılan haa•I 
t&okalao MlldGr ve Maie•M 
r•tm.UtiDt tlJla ldllRlj•Lı 



EH 

,.... . ......... . 
efraft. vekilinin nutkundan da anlaşılacağı üze· 

~~-~..... ~al~~uyc ~csonlar Allahrn gazabı taflsif edilecek 
ılannt •.fll~~~ sa dan sonra çok geniş mikyasta italyaga 

Gı ın amamı k . l d' 
1
..... ,_ ya arar vermış er ır. 

.,. ... ı-ııııra uaara ~arşı '' 
e denizalb avcılar\ elrrin son sonra Almanyaya daha kesif akın· 

Esaaen o barb~ ila dört bin lar dUş iinüyorlar. 
Jilo aoan d veya ?'I kullandık· Muhaltkak olan birşey varsa 

mu e ... _. ~! ıürü iık~diler. Har· o da Almaoyantn kendisine yapı· 
ha kal r~ ki orlrıuk b?mbalar lacak ha\·a akınlarını önlemek için 
-;t_..!rİIORıo~ o i· görünürken ağır- imkanları bulunduğu halde ltalya· 

••" şl\t y< isline çıkmış bu- nm bn imlcindan mahrum olması. 
Ta afındaqe. - • • d H c-!i~ • ır. 

ar"\ r bombanın teairl ne Şimali Afrikada\d müttefik üs 

A V,h herkesin başını bun· (erine veye şehirlere yap ılacak 
/za etsin amma merak bombardımanlar ltalyaya gelecek 

.{eydir. hücumlara frenliyemez. 
_,cako .ım ıtendi tecrübelerime gÖ· Direr bazı şartlar da ltal · 

c.,.:.." oınalarda beher metre mikabı yanlara hiç de müsait de 

hacme 100 gram infıliık maddesi ğildir. 
heup edılirse çok müusir netice Şimali Afrikanın boydan boya 
alınabilir ve bu hacim içindeki her· işıali denize doğra ozanmış bir 

' şey tahripolunabilir. yarım ada olan ltalyaya üç taraf · 
O h .lde 4000 kiloluk bomba tan taarruzu mümkün kılmakta 

tam 40.000 metre mikablık bir dır. 
ıahadaki beışeyi tahribe yetişir. Bundan başka ltalyan erazı sı 
Bu da beheri 15xt5x20 ebadında dar ve büyük şehirler adedi azdır. 
yani orta büyükıükte beş katlı on Münakale yolları ve vuıtaları mab 
apartımanın h lemine tekabül eder. duttur. Binaenaleyh hava taarruzla 
Kesif, kırıcı, parçalayıcı tesir H· rı çok kesif olur. 

hasa bndur. Büyük şehirlere ve geniş saba 
Müsait bir yerde, biribirine bi lara yayılıp dağılmaz. Fazla kesa· 

tişik bir blokun tam ortasına düş· fet ve korkunç zayiatı mııcib· 
tüğü takdirde etrafında ki beş kat· 
lı on apartımanda işe yarar bir şey 
bırakoııyabilir. 

Bunların dışında da en az bir 
bu kadar hacminde zayıf .duvarlar 
yıkılır, çatılar ve bacalar uçar hat 
til zayıf binalar çökebilir. Bu hac 
min cıı ız on mislinde ise cam na 
mana birşey lı:aloıaz. 

Vasati olarak dört bin kiloluk 
bir bombanın yap::cağı tahribat 

budur. 
logiliz Başvekilinin nutkundan 

da anlaşılacağı üzere Aogio -
Sakıonlar Allabm gazabı tavsif edi 
lebilecek bu bombaları bandan 
sonra çok geniş mikyasta ltalyaya 
karşı kullaomaia karar vormlıler· 

dir. 
Banuo birçok sebepleri var· 

dır. 
Herşeyden evvel İtalyanlar ln

riltere ve Amerikaya bu bava 
bombardımaolarında mukabele ede 
cek durumda değillerdir. Çünıtü 
cotrafi vaziyetleri buoa müsait de 

ğ ldir. 

Sonra bu maksat için ellerin
de Amerikalıların ve l gilizlerio 
kullaodıjı muazzam malzeme de 
yoktur. Halbuki bilhaHa Ş mali 
Afrik.aya l yerleştİi ten ve kafi 
bava kuvvetleri getırdikten - ki 
ba pek uzun sürmiyecektir - he . 
le mihveri Şimali Afrikadan attık 
tan ıonra Şimmali Afrikadakl bü . 
tün kııvvetler için İtalya kadar ya 
lun ve cazaip bir hedef olamaz. 

A lmanlarm şiddetli mukabe· 
leleri lngilizlerin büyük 

Alman ıehirlerine yaptıkları hücum 
lan ı i m d i l i il çok seyrek 

leıtirdi. 
MDhteme1dlr ki Anglo Sakson 

lar Almanyaya yapılacak bu hücum 
ları daha ileriye ve lceodılerioio 
dab • kanretli olacakları zamana 

M~lıyorlar. hılyaoın clOımoeiqdoo 

o~ıır. 
Bütün sınai müeueıelerln. mü 

nakalatın darmaaını, demiryolların 
luuilmesini, dolayıs•le hayatın feJ. 
ce uğramasını icabettirebilir. 

Ô yle anlaşılıyor ki Müttefikler 
de bu vaziyetinden dolayı ltalyayı 
ilk hedef olarak seçmişler ve mu· 
azzam hava taarruzlarile bu mem
leketi felce uğratırlana, ondan son 
ra diier Mıhver ortaklarına yük
lenmeyi faydalı bulmuşlardır. 

Bunun ne netice voreceği şim 
diden söylenemez iıe de Müttefik 
lere hava taarruzlarile muvaffaki· 
yet ümidi veren en müsait yer bu 
rası olduğundan İngiliz ve Ameri· 
kalıların lıalyayı bir tecrübe tah· 
tası olarak kullanmak iııtedikleri 

anlaşılıyor. 
Almanların kendi müttefıklerl· 

ni hırpalanmaktan ve Müttefiklerin 
düıündükleri gibi ,barabiye uğra. 

rayaralt sulhe yanaşmuıodan ko· 
rumak için mukabeleye kalkmaları 

beklenebilir. 
Şu da var kiı Almanyanm bu-

gün müteaddit cephelerde çupış 
ma zaruretinde olması Garp cep· 
besinde biç bir zaman lngiJtere ka 
dar bava kuvveti bulundurmaaına 

müsait olamaz. 
O halde burada bizzarur Us

tünlük logilizlerin elinde bulundu· 
i'ıına göre lngıltereye yapılacak 
ha va taarruzllirıle tekrar kendi sa· 
nayiini ve şt hirJerioi lnıilizlere he 
def yapmayı pek istemez. 

Bu sebeple de ltıtlyaya ıereii 
kadar yardıma koşamaz. Oln ol· 
sa Şimali Afrikadaki Müttefık ba. 
va Uslerine taarruz etmek suretiy. 
le taarruzları direkt .olarak önle· 

ıneiı tercıh •eder. 
Halbuki bu sahaya yıj'ıfacaiı 

artık şüphe götürmiyeo muazzam 
Amertk n hava kuvvetleri dolayııi 
le bu önleme keyfiyeti de pek az 

teeirli olabılit. 

..,.. Dovamf üçüacOdı -
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!J,tvu;ıuia o 
'lletefv&iJ/Y:? 
İngilterede iki 
karılı kocalar 

[ogilterede İYİ karılı kocalar 
çoğalmış, yalnız Hamp1hire mah
kemesinde 18 ild karılı koca mu· 
hakeme ediliyormuş. Gazeteler _!:>u 
mesele ile uzun uzadıya meşgul 
olarak sebebini, alınması lazım 

gelen tedbirleri araştırıyorlar. 
Birinci sebep fngilterede ev· 

lenme işinin çok sade ve kolay 
olmasıdır. 

Harb dolayısile ailelerinden 
ayrılıırak başka yerlere 1rltmeğe 
mecbur kalan birçok: k.imseler 
bu kolaylıktan istifade ederek 
gittikleri yerde evleniyorlar. 

iki karılı kocalar bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezasına 

mahkum ediliyorlar. 

• 
Vagon te
mizliyen 

üniflersiteli 
kızlar 

Alman yada 
Freiburg üni· 
versitesinde 
kız talebe, ıe· 
kiz Lhafta sö 

mestr tatilJerinde istasyonlarda 
vagonları temizliyorlar. 

Bu sayede vagonlarda asıl 

temizleyici amele kadınlar dört 
haftalık mezuniyet alarak dinlene 
bilmektedirler. 

Mektep kızları sabah erken· 
den ıiipürge, toz, tahta bezi ve 

' 

kürekle mücehhez olarak vag-on· f 
tarı süpürmekte, varo.n pencere
lerini, camlarını, tahtalarını silip 
yıkamaktadırlar. 

Bir trtn olsa kolay. Fakat 
birkaç saat sonra gelen başlca 
trenler de üniversiteli kızların e· 
line temi:ılemeie terk ediliyor. 

Freibu•g :iatasyt:ınunda yaşlı 
bir makinist h:ıyatla dolu bu ça· 
hşkan genç kızların arı gibi ça· 
lıştıklc.rını rörürken iftihar et&nek 
te kızların iş arasında biribirleri 
ne yaptıklara şakaları seyretmek
tedir. 

Hatta Bulgarlstanda her sene 
bahar mevsiminde ayrılan mesai 
haftauoda erkek talebe, öj'ret 
menlerinin nezareti altında binler 
ce fidan dikerken kız talebe de 
boı durmaz, yeni dikilen bu fidan 
lan sular ve yahut ta erkek ar· 
kadaşları fidan dikimi işinde kır
da, b:ıyırda çalışırken mekteple
rinde 110ıf odalarmı yıkamak, sil 
mek temizlemekle uğraşırlar. 

INGILTERE'OE 
yeni bif 
meslek 

• ·!!!lg; tl =ı 51 :ı ! =t =-- ~ 

Mersinde mazot yüklü --1 v AR ı-
h
• ' k ~ lektrik ve içme sııyu, bir 

ır vapur ısmen yandı :.~·::~~==r~=:~~:;:.~~::.'.:~:'. 
vııldarla birlikte tüneyen, kapka
ranlık bir kasaba halkıoı orta 
çağlana «çadırnişin» röçebele· 
rinden nasıl farklı tutanı? 

Mersin hususi muhabirimizdeu) 
Mersin limanında demirli bulu

nan 1150 ton hacminde Türk ban· 
dıralı «Başarı:. vapuru, pazar günü, 
makinesinde vukua gelen ani bir 
iştial neticesinde yanmıştır. Saat 
21 de çıkan yangın 5 saat devam 
etmiş, bu müddet zarfında vapu · 

run makine kısmı tamamen yan· 
mıştır, Mazotla müteharrik bulıı· 

nan Başarı Mersine mazot getirmişti. 
Deniz yangın söndürme teş· 

kilah ve vapıırdakilerin gayreti, 
ateşin mazot depolarına sirayetini 
önlemiş, gemiyi mahvolmaktan kur· 
tarmıştır. Vapurno makine kısım. 
ları bir en kaz haline gelmiştir. 

Yangının bir dikkatsizlik ne
ticesi çıktıi'ı sanılıyor. Tabilik.ata 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 
Ölen ve yaralanan yoktıır. 

~-------------------------------------------------------

Muhaç kır kosusu 
Senenin ilk kır kcşusıı olan 

Muhaç koşusu pazar ırünü yapıl· 

mıştır. Koşuya; Bölge Beden Ter· 
biyesi müdürü Rıza Salih Saray, 

Atletizm ajanı Raşit Binöz, Antre· 
nör Cevat Dipten nezaret etmiş · 

lerdir. 

Malatya Mensucat Gençlik ku· 
lübü atletleri koşalarm ferdi ve 

takım birinciliğini kazanmışlardır. 

Derece alanlara Beden Terbi · 
yesi müdürü tarafından madalyalar 

ve bayrak verilmiştir. 5000 metre

de Rıza Ôıenç yeni bölge rekorü 

yapmıştır. 

Teknik netlceleri 
bildlri yor uz: 

500 nıefre büyükler: 
1 - Rıza Ôrenç ( Malatya 

mensucat ) 
2 - Mehmet lkigül ( Malatya 

mensucat ) 
3 - Hakkı Şeodinç ( Malatya 

Mensucat ) 

3000 metre küçükler 
1 - Memduh ( Malatya men. 

sucat ) 
2 - Yaşar 

3 - Hasan 
4 - Halil 

5 - Vehbi 
" 

--------------------------------------------~-----------Kadirlide bir köprUnUn 
ın,asına başlandı 
Halkın yardımile, Kadirlide 

10 metre açıklığında bir köprünün 
inşasına başlanmıştır. Kozan ka· 
zasındıı Karapınar deresi üzerino 
yapılacak 14 metre açıklı(ındaki 

köp•üoüo inşa ba!ırlıklarına de
vam edilmektedir. 

Çeltik mütehassısı, yeni 
ekim haz1rhğını 

gözden geçirecek 
Öğrendiğimize göre, bölge 

çeltik mütehassısı Harun Onuk, 
vekaletten aldığı emir üzerine bir 
iki güne kadar Urfa, Mardin ve 
Diyarbakır vil&yetlerine ridecek· 
tir. Mütehassıs bu vilayetlerin mer 
kez ve kaz.alarmdaki çeltik komiı· 
yonlannın hesap ve muamelelerini 
teftiş edecek: 943 ekim yılı hıızır· 
lıldarı için gerekli direktifleri ve

recektir. 

Nafia MUdürUnün 
tetkiki eri 

Nafia Müdür ümüz. Bay Sılim 

Somer Feke yolu üzerinde inşa 

edilmekte olan Göksu köprüsünü 
tetkik ederek şehrimize dönmüş

tür. 

Mardin Ziraat mUdUrll 
vekalat emrine ahndı 

Ankara 14 (Husu•i muhabiri · 
mizdeo) - Tohumluk temin ve 
tevzi işlerinde alakas12lıkları gö. 
rüleo Mardin Ziraat müdürü ile 
Oltu Ziraat muallimi, Ziraat vekil 
liğ'inco vekalet emrine alınmışlar

dır. 

Memurlara 9eker 
tevziatı 

Memurlara verilecek şekıırin 

tevziatına bugücı yarın başlanmak 

ü:ıeredir. Şeker nüfus başına beş 

yüz gram olarak verilecektir. 

Ce ıhan; zenırinlij'i ve halkı· 
nın içtimai seviyesi itibarile birinci 
ınnıf bir kazamızdtr. Fakat ne 
içme saya vardır, ne elektrij'i ... 
insanlar bu kasabada su ihtiyaç· 
larını, sakaların bin bir naz ve 
istiina ile nehirden doldarnp ev· 
lere taşıdıkları bulamk, kirli bir 
suyJe tatmine uğraşırlar. Bıı ka· 
sabı, orta çağ vasıtalarile yarım 

yamalak aydınlatılır. 

işin garibi şurada: Bu küçük 
kaza merkezinde dört büyük 
fabrika gece gündüz durmadan 
çahşır. 

Bize ver ilen malumata göre, 
bu dört fabrika, her biri müna· 
vebe ile, ka1abanıo belli başlı 
caddelerini a)dınlatmak için lü 
zumlu elektriği verebilecek kud 
rettedirler. O halde niçin istifade 
etmemeli? imkan var, teıebbüs 
yok ... 

Ceybanıo yeni belediy~si, bu 
fikir üz.erinde elbet işleyecek ve 
umarız ki müsbet bir neticeye 
varacaktır. 

--1 YOKI-
-----------------------------Kazalarda varhk vergisi 

listeleri haz1rlandı 
c~ybandan başka, diğer kaza· 

ların varlık vergiıi listeleri hazır· 
lanmıştır. 

Merkezin varlık vergisine ait 
listeleri tahakkuk şubesinde dııva· 
ra yapıştırılmak suretile ilan ola· 
nacaktır. Bunlardan kaz.mç erba
bıı.la ait kısımların bir kopyesi Ti· 
caret odasına, Ziraat odası erbabı· 
ba ait kısmın bir kopyesi de ait 
oldukları köylere tebliğ ve ilan 
ettirilecek tir. 

MevlQt 
Adananm eski Aıkerlik Dai· 

resi Reisi merhum Albay Faik Ti· 
mur için, kızı Bayan Bedriye ta
rafından Pazar günü Movlilt okut• 
tar olmuştur. 

İngiliz ordusu için aşçı 

kadın geliştiriliyor 
• ••• • .. • ••• • ••• • .... ..... . . .................................................................. 1 ... 1 ....... . 

Şimdiki harp ortaya yeni bir meslek çıkar· 
mıştır: Ordu ahçıları. Büyük Britaoya 

aduında milyonlarca aaker silah başındadır. 

Deniz aşırı memleketlerde de yüz binlerce 
mevcutlu f ngiliz orduları bulunoyor. Bu kadar 
askeri besteyıci yemeklerle doyurmak ve ayol 

yemek pişirmek hem de bunları muhafaza ve 
tevzi etmek, sofra kurmak, kumanyayı dolap 
ve frijiderlerde muhafaza etmek usullerini öıi· 
retiyorlar. En mühim dorsler temizlik ile iJrafı 
mene aittir. Ordu ahçı kadınları y a l n ı z 
a s k e r ve z a b i t e verilecek yemekleri 
deiil h:ıstanelerde perhize tabi arkerlere de 

Diğer bir masa başında birçok kızlar dl. 
zilmişlfr. Bir kısmı ekmeği dilimlere ayırmakta 
ve diğer bir kısmı da bunlarm üz.erine toreya· 
ğı sürmektedir. 

Bir daire çay başında yellleğe mahsııs ba· 
lıldı börek hazırlamağa tahsis edilmiştir. Etteo 
tasarruf için etli bö.-ek balıklm yapılıyor. zamanda her har gi sııretle israfa meydan bı· 

rakmamak kolay bir iş deiildir. 
Bunıın için muharip ııslterlerİ talim ve ter

biye ve israfsız yemek pişirecek ordu ahçı 
kadınları yetiştirmek de bir zaruret halini al· 
mıştır. 

Dahası varı Bol biltek devrine artık me· 
sut ıtılh d~vresi relinciye kadar veda edilmiş· 
tir. Biftek hatıralarını zibiolerden silmek için 
en iyi çare yenl yemekler batmaktadır. Bu iş 

de ordu abçı kadmlarının dirayet ve mıhare· 
tine bırakılmışhr. 

logiltereoia en bilyük ask.eti daireıi olan 
cenııbu garbi mıatlkuında milabasıran ordu 
abçı kadınları yetiştirmek için bir ta\im mer
kezi açmıştır. Burada yetiıenlere imtıhanlarda 

muvaffakiyetine göre askeri rütbeler veriliyor. 
En büyük rütbe birincl ıınıf ahçı olup müli\ı.im 
rütbesine muadildir, 

Bundan sonra başçavuı, çavuf, onbaıı rüt 
heleri gelir. Talim muddeti altı haftadır. Bu 
milddet zatfmda meslekten yetişmiş aakeri ye· 

mek piıirme muıllimlorı talebe kadınlara poJI 

nasıl yemek hazırlanacağı ve verileceiinl öğ. 
reomeğe mecbur tutnlınuşlardır. 

Ordu ahçılığı kolay değildir. Ahçı başınıo 

~oüne bir lroyun yıhat sığır tamamile gelir. 
Bu gövdeyi pişecek yemeklerin nevine göre 
parçalamak ve ayarmak askeri ahçı kadına bı· 
ra kılmıştır. 

Ahçı kadınlar bütün gün mutfakta ye· 
mek kr>lı:ııso için :le kalıyorlar. Acaba bu de· 
vamlı kokudan iştahları kaybolmuyor mu? Bi· 
taraf müşahitler bunun aksi doj'ru olduğunu 
söylüyorlar. Bilakis orduda i11ti~ası en açık olan 
sınıf ordu ahçı kadnları imiş. 

Ordu ahçıları sabahleyin Hat sekizde mut· 
fakları temızlemek ve ocakları yakmak ve mal
zemeyi hazırlamak ile işe başlarlar. Saat on 
buçukta çeyrek saatlik bir teneffüs alırlar. Bu 
esnada iri mafrapalar içinde ııtak kakao içer
ler. Bundan sonra aaat yarıma kadar yemekleri 
pişirmekle meırul olurlar. 

Ett hoş vazife puta ve börek yapmaktır. 
Pa•ta ve bör1>kler üzümlü ve tereyağlı kUı;ük 
birer pqdioıdir• 

Dersanenio biri tıbbiye fakültesinin teşrih
hanesine benziyor. Burada tahta başaoda bir 
sığırıo bütün azaları röster ilmekle ve bunların 
msıl ayrılacığmı fenni surette isbat edilmektedir. 

D.ğer bir dersanede kemiklerden nasıl is• 
tifade edileceğini ve iliğin fenni surette nasıl 
~rılacaiı 2österilmektedir. 

Yemek sofrası kurmak da ayn bir l~tlr. 
Her on ik.i asker bir ıofraya oturur. Oraya 
geti~iJen çorbtt ve diğer yemekler on ikişer 
porsıyonlulüur. Asker yemek yedikten ıonra 
ahçı kadınlar yemeie otururlar. Yemekten kal· 
kınca tekrar saat beşe kadar çdışırlar. 

Altı haftalık kurs bittikten sonra imtihan• 
lar yapılır. Burada gösterilen muvaffakiyete vı 
kazanılan rütbelere göre ordu ahçı kadınları· 
nm asli maaşlarına zam yapılır. Ordu ahçı 
kursunu ziyaret eden ve burada yemek yiyen 
gazeteciler kendilerini Lundranın en mUkellef 
lokantaın Ritz - Carlton yabot Savoyda ıan. 
netaıişlerdir. Burada bir defa yemek yiyenler 

hari~teki sivil lokantalardaki vaziyeti pek '•J• 
aıı ve ıöoük bulu1orlar1 
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-m1~mı 
tiJJS•na?J 

lngilterede enflasyonun 
önüne nasıl geçildi 1 

Amerika ve lnrUtere seyahatinden dönen 
YAZAN Tan gazeteıi Baımabarriri M. Zeleriya Sertel, 

M. ZEKERIY logilterenin meşlıur iktiaatç·11 Keyoı'le yaptıiı 
SERTEL mülıikatı şöyle anlabyor. 

Keyoı, loriaterenin, bilhassa geçen harpten 10nra ıöbret balmuı ve 
tanmaaış iktiıatç111dar. Maliye nezaretinde müıavirdir. Mütalaa ve reyine 
bliyiik ehımml1et verilir. Bizi, maliye nezaretindeki küçük, mütevazı ve 
ltaıit dalr .. inde karııladı. Ba oda, buit bit mldür oJaıı idi. Hiçbir 
lükı olmadan maada, eıyası etki ve havuı •iardı. 

Sevimli bir hali var. Uzan bo1la, sade ~iyinmiş, bıyaldarı aizma 
dökülmüt bir ilim. Sualimize derhal cevap verdi: 

c - Bizde enfliyon olmamasının Dç sebebi vardar: 
ı - Aiır verriler. lariltere harp dolayııile verrileri çok arttırmıı· 

tar. Her liranın yar111 bükGmete aittir. Her yüz bin lira kazancın dörtte 
llçü veıgi olarak aboır. Evvelce ba arar verri sadece zenginlere hH· 
redilmiıti. Fakat b6tçe varidatınm mühim yekQoana k6çük burjuva ıını· 
f ının verditlni rörd6k. Onlaran da ver~ıini artbrdık. Ba 1ayede piyaıa· 
ya çıkan paranın mühim bir k11mı tekrar devlet kuasma ririyor de

mektir. 
2 - latihlikl tahdit. Honan için de kupon aıuUlnO ibdu ettik. Hrr 

vatandaşa bir yal içinde maayyen miktarda kupon kullanmak hakkını 
veriyoruz. Vatandaş elindeki parayı 11rfa vakit bulamıror. Kapon mik· 
tar1nca iltiblik y~pmaia mecbur oluyor. Elinde kalan parayı tasarruf 
ediyor. Kupon a1ulünün bir diğer faydası da istediğimiz maddenin btlb· 
likini kontrola yaramuıdır. Bol miktarda mevcut olan maddeler için 
ya kupon kaydi koymuyor veya pek az kapon mecbariyetl tahmil edi· 
yoruz. Mevcuda az maddeler için İH fazla kupon iıtiyoruz. Ba ıuretle 
piyuada daima malın balanmaımı temia ediyor. lddihara, ibtiklra imkin 
vermiyoruz. 

3 - Tasarruf. Harp dolay111le balkı tasarrufa davet · ediyoruz. Bu 
makıatla her va11taya baıvararak propaianda yapıyor ve balkı terbiye 
ediyoruz. Ba propaiında çok tesir etti. Zat.,n fazla kazancını 11rfede
cek bir yer balamıyan halk bu parayı harp tasarrufana yabrmaia koşta. 

Bu üç tedbir de paranm piyasaya dökiilmeslne, kıymetten düşmeıi. 
ne ve enfliıyon vakauna mini oldu. 

(Tan'dan 

--~-------------------------------------
Ceyhan Belediyesinden : 
Açık eksiltme ilanı 

Ceyhao Belediyes nio 33 numara(ı sokakta; (34-35 numarala sokak· 
lar araımdaki ) 115 metre lalden ibaret ham yol sahasında yapbracajı 
Moloz taıiyle idi kaldırım ve yaya kaldıram inıaatl ( 6519 ) lira (97) 
kuraı keşif tatarla olup 23-12-942 Çarşamba günü Hat 15 de açık 
eksiltme 1aretiyle ve Belediye en~ümeni tarafından ibale edileceiinden 
lıteklilerin, yüz de 7,5 muvakkat teminata Ye Ticaret oda11 kayit mak· 
baza ve Nufüı tezkeresi ile Seyhan Nafia m6dlirlüiünden iıtibHI edil 
mit mOteabhitllk vesikalariyle birlikte ihale riin ve 11abada Ceyhan 
Belediye 1alonanda harar bulanmaları ilin olunur. · 

15-18-22 2830 

Adana inhisarlar BasmUdUrlUQUnden 
15~12-942 Sah rünü 11babı bayilerin ellerinde balaaan, idaremi

ze ait olan boş ve dola ıarap ıişelerlnin hacim itibarile ve bira titele· 
riııia de keza boş ve dala olmak suretiyle mikdarlarını rösterir bir be. 
yannamenin burün saat 17 ye kadar idaremize vermeleri illo olanur. 

Aj enı telgrafı Seliminin içini 
burdu. Banölon röklerinde bom· 
bı tüküren bava devlerinin bir kıı· 
mı belkide Ekrem Könlr ve ar· 
lc.adqlarmın Amerikadan alıp Fran· 
kiıtlere 11ttıjı tanarelerdi. 

Delikanlının ajanı telgrafına 
ıap!anan ıözleri önünde, yakıp 
yıktırı ıehirlerin yanık kokan ba. 
rabeleri ara11nda, kacak kucaia 
•zanmış, birbirini bojazlamıı baba, 
oral, ana ce1etlerine baaarak yük· 
ıelen blr general vardı. Bir eıek 
)likü altaola ber kılı kap111nı aça· 
bilecerini ıöyleyen Makedonya kra• 
L Filıp'in rarara ve iatibfafile •• · 
ratayorda. Ve, komiıyonca E.ltrem 
könirle arkadaşları, bir tarafta 
teneralio ıuurdattıjı altınlar, bir 

tarafta ıUlb fabrikatörünün bank
ııotları kart1Smda küçülüyor, kü· 
çlUüyorda. 

Sıllml, ıelda ay evvel dedi· 
lodalG ayaklarına relen Ve bafÜD 
" Halk » ıa cnretklr bamle1ile 
- Gazete patronana ba dlreHifi 
~eren kimdi? Mıçbal l - matba· 
'l• dökülen işitilmemit ıkandah 
dGıiin6yordaı 

Amerika, bitarafbk kanana 
lluıcibince, harp halinde bulanan 
hı, bir dHlete alli b satamazdı. 
liaıbaki, Fraakora aiar bombardı· 
-... tayyareıl llauadı. Bir k111m 

taadaflar HariclJ•, MWt aıdafu 
••klletleriain veıika •• mGbllrleri· 

2834 

ni çahp kullanarak, Amerika hilkO· 
metil• reamt temasa ririıiyor ve 
Türkiye beaabına 80 atar bombar· 
dıman tanar .. ı almaja teıebbill 

ediyorlar- Amerikanın meşbar bir 
ıilih f abrika11. ıebekenin ba biJ· 
metine karıdık. mU7ona varan ko. 
mlıyon verecektir. 

Amerika hllkOmeti Türklyeye 
11vkedileceii için, 80 bombardı
man tayyareıine •Ü11ade veriyor. 
Vapurlar, tayyareleri yükleniyor, 
denize açılıyorlar. Ve, lıpanyada, 
Fraokonan bir limamna fuoda edi
yorlar! 

S.klz aydır iftuı 1aç bir ıır 
ılbi aiızdan kalata fııddanans r•· 
zete yazı od•larile mahalle kahve
leri ara1ında mekik dokayan ren· 
letin birdenbire apaçık efkirıama· 
mireye day11rall11a, Babıiliyi pani
i• utratm11tı. Tıccar kafab ru•· 
t• patronlara. erteıi rnn bldi11yi 
ea iri pantoyla ıütanlarıoa reçlrm· 
işler, fakat, atlamadan doğan bir 
hınç ve kııkançbkla farkmda ol· 
madan mukelerini indirmifler, ii
reoç içyOzlerlni ortaya varmaılardaı 

Evet.. Ba nadir rörauır 1abte· 
klrlıjı bilmiyor de;ildlla, diyorlar
dı. Hariciye, Milli mildafaa vekile· 
tine ait yeıika ve mtlhOrlerin fa
lınarak Amerikadan bombardımaa 
tayyar•i alıaıdıjıoı ve Franko'ya 
aatıldıpu bili1oraardı. F •kat «Hl· 
CÜHJ• m..a.ket ~· mabi· r•t •• ebe-iyet vermemitletdll > 

BUGON 

IBDır AOman 
seyyalhlonon 
maceıraoaıro 

Biz bu Liber aracını ( Viper 
M·thıyltıcom ) diye tesmiye ede
riz. işte bu ıığacın kökleri bosuıi 
merasimle ya köy çocukları vf':ya 
da genç kızlar tarafından çiğoe· 

nir • 
Ba köiler ığızda tükrülde ka· 

rışınca rayet ıüratle tahammür 
eder. Ve bu tahammür eden par
çalar bindistan cevlrinin 1ayu içe 
riıine atdtnca çok keskin bir içki 
haline gelir. 

Bu kavo içkisi Polinezya ada· 
laranın milli içlr.iıiıidir. Yeni Zelin
da, Mikronezya adalarının yerlileri 
ba içkiye bayıhrlar. Ve ba adalar. 
da kavo içldıi ba1aıi merasimle 
içilir.. Ayni zamanda bizde reımi 

ziyafetlerde olduiu gibi onlarda 
da kabileler arasında ıiyaai müza 
kereler e1na11nda ba içki bizim 
ıampanya yerine kaim olur. Sa 
içki az miktarda içildiği zamaa 
in11na bir tazelik, Hrinlik ve net• 
verir. 

Fakat çok miktarda içildiği 
taktirde veya da koyu olarak içi 
lirH inıan üzerinde uyuıturacu bir 
tesir yapar. 

Sımoa adalarında ba kökler 
ağızda çiğnenmeyip taı ile ezilerek 
kavo imal edilmektedir. 

Bundan dolayı da Polinelya 
adalarındakilere nisbetle ba içkinin 
rerek teıiri ve gerekse lezzeti da. 
ha azdar. 

Demek oluyor ki b11 içkiye 
in1&n tükrütünün mutlaka kar11ma· 
ıı lbımdır. Ve bunun bu kadar 
güzel olma11na 1ebep de bu kök· 
lerdeki maddelere insan tülrüğün . 

deki tahammür ettirici maddelerin 
teıir etmeıinden ileri gelmektedir. 
Mamafıh bu köklerin reliti gibel 
herhanri bir inıan tarafındın çiğ· 
neodiii zanedilme•in. 

Ba kökleri çiinemek için bir 
çok buıuıi tartları haiz olmak 
lizım reldıii gibi bazı yerlftrde de 
sırf bu işle meşgul inıanlar kulla· 
nıhr. Meseli Tonra, Markiı, Fici 
adalannda ditleri gayet sailam , 
arızları temiz çocuklar tarafından 

çiğnenir. Tabitide ise bu işi genç 
kızlar rörür. Birçok yerlerde iıe 
bu it köyün yerine bakiresi olan 
kabile relıinlo Taupu denilen in· 
zına gördürülür. Kabile reisinin 
kızları arasuıda 1eçilen ve Taupu 
teımiye edilen ba kız daha çok 
küçük yııho intihap edilir. 

Ve ba kız evleninceye kadar 
bu ıeref vazifesini muhafıza ile 
mükell.,ftir. Taupuya ıuf bu biz. 

ı ı HiKAYE 1 

Selimi: 

-Mert kıpti llrkatin ıöyler, tam 
bu - diye, iıtilrabla yüz buruıta 
Hrorda - korkak bazirıln, hidl· 
aeye bir memleket ölçüıünde mı· 

hiyet ve ehemmiyet vermediiın , 

76 bk puntolarını kullanmandan, 
ciyak ciyak baykarmandan anıeıılı· 
yorl Skandalla azametıoi anlayacak 
derecede zelı.isin. Ona duyacak 

kadar kalatı delikılD. Amma." iti· 
raf et ki korkak110 ... Memleket, mil· 
let menfaatlerini kendi menfaatine 
üatiln tatamıyacak kadar da köt6 
karakterliıin ... Korkak bazirgin ... 

- Selimi bey, ıizi patron iı· 

tlyor. 

- Patron ma? Gidiyotam
Tek pencereli, rutubetli, piı 

kokain odumda, ıiyatikll bacakla. 
rınını 0•111tara ovaıtara dolqan 
patrnn, 11rt6ıt6 dü16p bayılacak 

ribiydi. 

- Selimi, ileri ridiyonan, 
çocajam ... Biz vazifemizi yaptık' 

Aaıl ıa9laları bize meı'al makamın 
tahkikata öj'retecek, 

- Şu, Könf r meHleıi mi ? 

Masa Bserinde daran « Halk» 
ID ıon ••111ını Öfkeyle çekti ve 
delikaabaın buroaoa uzattı: 

- Ba r•ml arayıp bulmak 

YEA YÜZÜ İNSAN 

ESRARI 
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metinden dolayı haıoıi bir eb•m ) bana da bu içk1den bir bardak 
mivrt atfedilir. Ve bunların terbi· verdiler. 

ekm 
dutu 

Po veıine son derece itina röshrilir. 
H •riçt•n köve relen yabancı mi. 
sıfır ler bu kızlar tarafmdan ağır· 
laoar ve ml11firlerin kadehlerine 
kavo içkiıi bu kızlaran elile koour 
ve gayet güzel danı bildiıtlerinden 
ilk üvertür dansı misafirle banlar 
tarafındın oynanır. Taupalar aşarı 
yukara kabilenin teşrifat nazm de· 
mektir. 

Taupular ekseriya kabile relı· 

lerinin en güzel kızlara oldaia için 
yerliler ara11nda bu sakiler elinden 
içilen kavolara doyum olmaz. 

lıte köyün bekar kulübünün 
avlusunda da Pollnezyanın rüzel 
kızlarından biri sakilik yapmakta 
idi. insanlar nerede olarsa olıan 
ister mobtetem bir şehirde bu'un· 
ıun, ister daida ve çölde yap 
makta olıun, kendilerini anaaepereıt 
olmaktan kurtaramıyorlar. 

Bakınız şa nim vahşi bir köy 
kulübünün cümbüş &leminde bile 
kavoya meraıimle içmektedirler. 
Bura ideli veçbile kavoya datatan 
genç kızın karşıaıoa ya kabile re
isi veya da ona vekilet eden oğal 
ları11dın biri oturur. 

Zira kıvo iç!leceil zaman o 
ileme işıiri~ edenler beyzi bir 
halka halinde ve yarı otarmaı bir 
ıekilde dizilirl•r. Kabile reiıl bu 
halkaoan ıol tarafında ve batında 
oturur. 

Ve bu mecliste ıakilik yapan 
genç kız reisin tam karıı11nda da· 
rur, reiıln gözü öoünde misafirle· 
re kavoyn daiıbr. 

Polinezyahlar umumiyetle na· 
ıik inıan!ardır. Ben Pabaa ile be· 
raber kavo tencereıinin yanına SO· 

kuldaiumuz zamao kabile reiıinio 
oğlu oldujann zannettijim yüzü 
totonlarla ıüılü başında kadın 

saçlarıoddn yapılmış bir kalpak 
alnında inciler dizili rene bir adam 
elite Pabuıya iıaret ederek yanana 
gelmesini iıtedi. 

Genç reiıln itareti üzerine 
Pahus derhal yerinden fırladı ve 
baronları birbirine tokuıtaktan 

ıonra bir kaç kelime konuştur· 

dolar. 

Buoun üzerine reJ• kavo ka
zanının batında duran Dilber Po· 
linezya kızına ıakilik etmeıi için 
ltaret etti. Bu ııarot 6zeriue renç 
kız Pahuava ~endi elile Hindistan 
cevizi kıbaiandan yapılmıf büyük 
bir bardak içerisinde kavo içkiıi · 
ni getirip ikram etti. Ayni 1aıetle 

BiR TIP 1 
için bayla zamaD bareamıı olacak· 
lln f 

Evet.. ba reıim manidardı. O. 
iktidar mevkiinden tepe taklak 
d6ıü• Olen m8fbar bir ı• hıiyetle, 
hemen enıe kökünde yer alan do 
landmcı Könir'i te1bit edi1orda. 
Ve, l'azetenin en büyük punto1a, 
okayacaoan kafa11na bir bliyük 
iıtıf bam takıyordu: c Ekrem Kônir 
ıebekenin batı 111, yokıa b1tltaJa. 
rının mask11i mi? » 

F otorraf la aıaoıetln bir araya 
relişi ıüpbeai& ki maalhdar; kas
den tertıp edılmiıtir. Fakat, patron 
heyecan ve korlı.uıanda ne derece 
haklı? 

- Beyefendi, üzdlltlme mOte. 
e11irim amma .• Bir türl6 anlayama· 
yoramı mazur görüoüz beal ... 

- ? ? ? 
- Politik vaziyetiniz ve hO· 

kllmet itlerine yakınlıiınıa doları· 
ıile, itin bakikabnı muhakkak bea. 
den iyi biliyoreanaz. patron. 

Fotorrafla manıetin yan yana 
r•litinden dotan ihtimalleri balk, 
mahalle kahv•inde bir blriae 
f Oktanberi anlahyordu. 

Patron dadaklatını yiyor• .. .,. 
ıızlıgı ~e çGrOlllllrQ berk .... bl· 
linen mantık oyanlarioa katarak 
maralita 1apa1örda. 

Gavri ihtiyari gözl•rim avJu.,oo 
ortaeında da •S ed~ n çırılçıplak 

Polinezya kızlarmın üzerine kaydı. 
Mebtat»n ışıiında dans eden 
b11 çiftlerin hareketleri o kadar 
t•haoe idi ki insanın n ıı zarlarını 
lıtemiyerek Üzerlerine çr kiyorlar· 
dı. Bu esmer Dilberlerin kiminde 
inci, kiminde renkli küçiik deniz 
böceji kabakları, kiminde iıe ba· 
lina diılerinden yapılmış bilezikler 
parhyorda. 

Ben ba maozsrayı ıaılı:ın laf 
kın seyretmekten kenoimi alamıyor, 
elimdeki kavo bardaianı var kuv. 
velimle ııkıyordum. O anda n&· 

zarlaram elimde tuttaiom bardakta 
ki içkiye takıldı kaldı. Kafamın 
içerisinde ıimıek ribi bir fıkrio çık
hjını bi11ettim. Acaba ba içki in 
ıan atz•yle imal edilmiı drrılmiy· 
di? Vakıa ben ba içkiden bır de· 
f e daha içmiıtlm. 

Fakat, ba gözümün Önünde 
tatla ezilerek bazırlamıtb. H. lbaki 
timdi içtijim içki iH kimb ılir ne 
tekilde imal edilmişti. 

lıte bu düıüncelerin teılri al• 
tında ıken sakilik eden Polineıya· 
la Dilberin ıülüm•eyerek eliai 
omuzama varm sı beni düıüncele
rimden ayırdı. 

- Ben, diyorda. TanpuvaL 
Benim kavoma niçin içmiyor1anaz? 

Saçlara yabani çiçeklerle ıiiı· 
lenmlı ba dilber kızın karş111nda 
bir yerli nezaketini röıteremrmlş 
olmalı.tan atanarak elimdeki kade. 
bimi tereddiit etmeden aizuaa fÖ· 

tiirdüm. Kadehi yiizilmden çekti
rim zaman rüzel kızın bana bir 

K•voı yet 
p•tkan ve ~ be 
lezzetini gider_.t• 
c ı yem•şini beınerlŞ 

dım. Demek ki dil 
nazara dıkkıtioi celbe 
yordam. Nitekim bir 
elinde ilıincı bir kavo 
reldiiini ıörd6m. Arb 
bardejı da içm• ie •• 

Pahua reis o ofa ı 

kiden tanışmıı olaca1.la 
le hiç aliuder ola • 
diyen onunla kon 
kat ben tam iki 
ıarada Pabaa b 
dü, kalajıma b 
)G birbiri p8f: 

dutu için ıoO 
bir belde : 

'1 -----
400' 3~ 
bor.~.- , 

sam ıehirler balkı 
ju kütleler üzerine a 
bana atanl.rın da • 
le yaptıklarını zanoet•İ~ 

Ancak bu tipı1• har 
mak bakımından Anrlo Sa 
için en kntiraıe ve kolay yol t
fÖı ünmektedir. 

lak tesırleri de ltalyacla b8Jlk 
ıehirlerin boıaltalmaıı yul ik 
di ve i~timai bayatın ........ 
ıuretiade rör ü lmelı.tedir. l•kal-. 
ıona ne olacak? 

Nazarı dikkate 
Ayın yedinci günü Haydarpaıadan hareket eden isken• 

deron katırında lskenderon vagonunda ikinci mevkide MJe
bat edip bu ayın dokuzunda Adanaya gelen Hayriye Lisesi 
talebesinden bir yolcunun bulundutu kompartımanda unutu· 
lan koyu gıri renk kılıfla iki kişılik bir bavul hakkında ma• 
lümatı olanların bizim lokanta sahibi Ômer Selçuk' a haber 
verdikleri takdirde bllyük ikramiye ile taltif edileceti illa 
olunur. 2833 

Toprak mahsulleri ofisi Ceyhan ajansından 
Ofiıimizce mübayaa edilen çeltiklerden çıkacak dancaa 

ve ince kepek açık arttırma ıuretile ıat.lıta çıkanlm1ttar. 1. 
hale 25/12/942 cuma gllnll saat 15 de Ce1ban ajanıında J•• 
pılacakt&r. Fazla tafıılat almak iıteyenlerin Ceyhan ajan11na 
müracaatlara. 2832 lS-17-18-22 

- Sanarım iktidar mevkiinden 
alaıatı edilen yilkaek ıabsiyet ıizl 

ilrlr.Gtüyor, patron-
-??? 

- G6nün birinde tekrar o 
mevkie relebilecerinl dOıünilyor. 
ıanax ... 

Yıkılır ıibi koltaj'11oa dllımüı· 

tü. Kızmak batırmak mı, yoltıa 

kırıııındakioi ee11izce katmak mı, 

ne yıp •Hk liıımreldıiioi bilemi· 

JQrda. El 0nde olmadan ltekelediı 

- V elHlu öyle-

Seümi ondan bir kere daha 
ltrendi. Ve, onan yıllarca evvel 
blnedaoın arkumdan k üfiir yat· 

daran baımabanirler arauna katıl

mıyarak blrrtn l'ene dönebilecek• 

leri korkaıile ae.tai k111p k11madı· 
jmı d6f llndü. 

Patron, öfkeıini ve heyecanını 

1•11mete, sakin olmafa pllflJOrdaı 

- Çocajıam, dDfea bir adamı 
ihtimaller, faraziyeleri• - zımnen 

dabi- ıkaodale klnflırmalı;, her 
halde fuiletklraae hareket olma• 
aa ferek ... 

S.llml ondan bir a.... daha 
iirendi: 
Methar phılyetin llml öseriad• 
faziletklrlak hisleri kabaran, fakat 
t'1 .UJGD kldeaiD ıerefi merza. 
babtolaa, .... ıec1.. bir ıueteci 
•ıfatl;l• 'kontrol vazif •lai 7apmak 

iıtemiyen ba eroilt adam, fazilet 
ve f aziletkirhktan naııl babted .. 
bıliyordu? 

- Sen evvelce böyle dejildia, 
Sellml ... Gıttıkce meofı . bır adam 

olayoraan. Geçen rlinü yasın da 
bende iyi intıba bırakmadı, Gas .. 
zetemi elıne tevdi edecek kadar 

itimat ıöıterdiiım yazı mildirO• 
den bt1lermde motedıt ve oGtM.alf 
olmasını iıtemek halLkuacııt. 

Merdıvenden ınerken, Sellml 
can ıaluntı11 ıçınde IÖX•euı7oroaı 

- MeDta ada• 1a.f 
ô,ı. bir eehır oüıüo6o61 kiı 

karda, klf kıyamette, yarı yıkık 
kalübeleriade tirat tll'il titr•1-. 
doktoraas, Ulçııa kıvraoan baata· 
lar, tenlf•rbaaelerden çıkarda ... 
binblr öliniD ıırtı dejea uld pll 
kü tabatlada oa8i k6feleriae ha. 
duılmlflır; bira• daba .. alMt fab 
altında kelMli keedal••• &..,. 
barakılmıttar. 
Aynı f8bria öyle Wt walill .,.,. 

dır ki, dıkkati ...... t•W..11 
için, bialer•• Jin barcaJUall Pat• 
lak ..,....... brotMer bubrmıf, 
bat •Jfalanaa koJdaju d.., 
le& deri •••rWn fotoırat. 
lanaa raldasb tert•Yelw ,...,.. 
•ittir. 

l>atroan baluettiii, itte 
bir içtuut derde Defter ..,811 
aiktir. 

- Mesıft adam W 
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Birinci Kinun · 1942 de çıkacak olan SİGNAL 72 büyük sahife ve 8 renkli 

çift nusha olacaktır. 
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Bütün harp safahatını gösterir resimler ile diğer artistik resiml ·r ve birçok 

röportajlar bulacaksınız. 
Almanca, İtalyanca, Fransızca, ingilizce, Rumca nushalar çıkacaktır. 

Şimdiden bayiinize sipariş ediniz. Fiah 30 kuruştur. Bayiiniz yoksa Umumi 
vekilinden tedarik edebilirsiniz. 
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Eski Gümrük Sokak No. 38 : Galata - İstanbul 
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••m LAMARR - COMES STEV ARD 
kart• ya llde b"r surette yaratılan tdebiyat düoyasıoıo en 

~·.'!iliıı·•faaltı avcılar • . . . . 
b b • ..ı. l ~serı sınema alemının en şanlı zaferı 

ilillmaen o ar ~ J ! 

b o:l.0.~01~~K YILDIZI . 
. ~t ~i ol'lı.1 ilahile~tirdiği ve göı.lerinizi kamaştıracak hır şaheser 
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Harırv· · ~n : TÜRKÇE SÖZLÜ 

AJZEZANI ÇEKECEKSiN 
~i'lııoa haydutluğa sevk eden bir babanın müthiş macerası 

~ .......... .. 
N9~J::.f" PEK Y AKıNDA 

JANNED MACDONALD - NELSON EVY 

r;j Gönüller Birleşince 
- RENKLl Ş.c\HE "ERi 

Adana Askerlik Şubesinden : 
1- 340 Doğumlular ve bunlarla muameleye tabi (Sıhhi 

durumları dolayısıle ertesi seneye terk edilen 338·337-336 v~ 
ilahiri doğumlularında ilk ve son yoklamaları 23/12/942 tarİ• 
hinde başlanarak 6 ( 1/943 akşamına kadar devam edecektir.) 
Bu tarıhten sonra gelen yerli ve yabancı 340 doğumlu er· 
lerle bunlarla muameleye tabi olan erler yoklama kaçağı ta· 
mlarak halılarında kanuai muamele yapılacaktır. 

2- Bu müddet yani yoklama günleri aşağıda yazılı ol· 
duğu veçhıle muıtlkalara ayrılmıştır. Bu mıntıkalara ait mü· 
messil ve köy muhtarları gösterilen günlerde 340 doiumlu 
erlerin cüzdanlarile birlikte şubeye geleceklerdir. Askerlik ka 
nununun ı5 inci maddesi bu hususi sureti katiyede emret
mektedir, 340 doğumlularla beraber şübeye gelmek mecbu· 
riyetinde olan muhtar ve mahalle mümessillerinden ge\meyen· 
ler hakkında kanuni muamele yapılacaktır. 

Yoklama günleri 
Mıntıkalar Yoklamanın Sona erdiği 

başladığı tarih gön 
Merkez nahiyesine bağlı köyler ve mahıllel"r 23/ 12/942 26/ 12/942 

DOKTOR 
TuırglYlt s<0ye1r il 

1 
Hergün Hastalarını HükOmet Civarı latikamet Eczaneıi karşısında 

1 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma güoleride öğleden sonraları faltMere mec• 
cani bakılır. 

2355 

!----------------------·------,----............ Ziraat Vekaleti Pamuk üretme ciftliOI 
Müdü rlüöünden: ' 

Çukurova akala ekicilerine 
1 - Pamuk islihı kanuna büiııümle.ri dahilinde 943 yılında akala 

bölgesi olarak tayin ve ilin olanan, Seyhan . Ceyhan nehirleri ile Ada
na Misis demiryolu ve Akdeniz arasına isabet eden sabanın tohumluk 
ihtiyaçlarıoa kifayet edecok miktarda Akala tohumu satın alınmış bu 

Junduton.:fan 13 • 12 • 942 tarihinde11 itibaren Müdüriyetimizce çiğit 
mabayaatıoa son verilmiştir. 

2 - Mezkur bölre dahilinde bulunan ve halen tohumluğu olmayan 
veya buna temin edemiyen Akala ek!cileri Müdüriyetimiıe müracaat 
ederek ihtiyaçları nlsbetiade dökme akala çij-idini 12 kuruştan ve elen-

1 mi.ş akala ç·tıdini 14 kuruşt"n mubayaa edebilirler. 
1 3 - Eıinde ihtiyaçtan fazla akala çiğidi olanlar kendi tohumluk 

ihtiyaçlarından artan kum1nı müıuuıese malOınatı tahtında bölge dahi
lindeki ekicilere yemlik ve tobncnlak olmak üzere veya kanuni ahkam 
dahilinde yağ fabrik:alarına s:ıtmakta serbesttirler. 

4 Müessesece manbasıran ekilecek tohumluklar selelı.törden geçiri 
lecektir. Çiğidini satmamış bulanan çiftçiler istedikleri taktirde Üretme 
Çıftliğinıs müracaaf ederek yalnız ekecekleri miktarı eletebilirler. Bu 
suretle elenen tohumlıığon ve selektör altının kaldırılması doğrudan 
doğrııya çiğ t eahıbine aittir. Yalnız selek. tör işletme masrafı üretmece 
deruhdo olııour. Mal !abipleri elenmiş çiğitlerini ve selektör altını çu 
vallamak ve kaldırmakla mükelleftirler. Müracaat etmiyen çiftçilerin çi 
ğitleri elenmeı ve kaldırılınayao ııelektör altılarının kızışma ve bozul· 
masıadan mesuliyet kabııl olunmaz. , 

5 - Akalaye tahsis edilen fctbrika anbarları dolmuştur. Yakında 
yerli koza çırçıı lanmasına başlırnacağından mal aahip\eırinil) 9İğitlerini 
ka!dırmolıırı, akıi taktirde fabrikalar tatili faaliyet mecburiyetinde kala
caklanadao masraflan kendilerine ait olmak üzere fabrikaJarca başka 
aobarlara na\dettirileceği alakalılara ilin olunur. 28.t9 

' 13-15-16-17 

!11 .................................... . 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesilf 

alt. aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
süslemekteyim. 

Vatan Kurtaran Arslan - Kleopatra - Çalınan Taç 
Kanlı Saltanat ve Alkazar Muhasarası 

Müstesna Filmleri Gibi 

~ DEMiR TAÇ F 
TUrkçe SözlU Şaheserler Şaheseri de 

Alsaray ve. Tan 
Sinemalarında 

Halkımızın Fevkalaie ala'usım celbetıniş olduğundan birkaç 
gün daha gö•teri)mesioe devam edilecektir 

Cidden Siotıma Aleminin en Muhteşem filmlerinden biri olan 
DEMiR TAÇ ' ı görmiyenlere tavsiye ederiz 

PEK YAKINDA 

Alkazar MuhasaraSI filminin 
Fedakar Yüzbaşısı 

FOSCO GIACHETTl 

Mt!vsimin en Müthis 

ihtiras 

Bir Tür~e Gönülverdim 
Filminin Güzel Hicranı 

DOR[S DURANTl 

Maceralarla Dolu Aşk ve 

Filmi Olan 

- YEŞiL KORSANIN Kili -1 TÜKÇE ŞAHASERI YAR .. TMIŞLARDIR 1 
D. D. Y. Adana·6. ncı işletme A. 

E. Komisyon Reisliğinden : 
Hacı kırı taş ocaklarından 2000 m3 taşın ihzarı kapalı 

zarfla 23/12/942 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek ü· 
zere eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6000. muvakkat teminatı 450 liradır. 
Taliplerin muayyen saattan bir saat evveline kadar nüfus 

teskeresi ve bu gibi işleri yapılacağına dair alakadar makaP1 
ların birinden alınmış bir vesika ile komisyon reisliğine mü• 
racaatları lüzumu ilin olunur. 2793 1-5-J0.15 

Ziraat mektebi Müdürlüğünden 
J.- Ziraat ve makinist talebeleri için beher çiftinin ınu• 

hammen bedeli (1750) kuruştan 169 çift siyah iskarpin ':J/12/942 
tarihinden 23/12/942 tarihine kadar oçık eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 23/ l 2/942 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 da hükumet binasında ziraat müdürlüğünde toplana· 
cak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3- İstekliler cuma ve pazardan made hergün şartname· 
yi ve iskarpin nümunesini mektep müdürlüğünde görebilirler. 

4- Taliplerin % 7,5 nisbetinde dipozitoları ile mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları ilin olunur. 2819 

ıo-ıs.19.22 

Belediye riyasetinden 
1- Askeri depoy • Taıkarakolu arası yolu inıaatı kapah 

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 10107 , 56 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 753 liradır. 

4- ihalesi birinci kinnnun 25 inci cuma günü saat on 
beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri mil• 
dürlüğündedir. isteyenler orada görebilirler. 

6- Teklif mektupları ihale günü ihale saatından bir saat 
evvel yani saat ondörtte makbuz: mukabilinde belediye reisli-

...... ,A ... DR•E•Sııım: .. H•••s•ı•rmp•amz .. arı ... m•••h•a•l•lemsmliılliııNmom.m2i5ıiıııiı1..; ~~~~------------------~~--------~--
İngilizler taarruza geçti El-Ageyla 

Misis nahiyesine bağlı köyler 28/ l '21942 30/12/942 
Karataş nahiyesine bağh köyler 3 ı I L~ /942 2ıl ı943 

ğine verilmesi ilin olunur. 2825 10-15.)9-24 

Tuzla nahiyesine bağlı köyler 4/1/943 6/1/943 
3- Her mıntıkanın 340 doğumlu ve bunldr muame· 

leye tabı olan erler 6/ l/943 akşamına kadar muayyen gün· 
lerinde yoklamalarının yapılması için askerlik meclisine gele· 

ceklerdir. 
4- 340 doğumlu talebeler mektepte mildavim okur ol

duklarına dair mektep müdürlüklerinden aldıkları vesikaları 
askerlık meclisine getıreceklerdir. Bunlar arasında mezun o· 
lupta henüz askerlıklerine karar alınmayan yüksek okul ve 
Lise mezıınlarından 339 338-337 -336 ilahiri doğumlu mek• 
tep mezunlarından şimdiye kadar şubeye gelmeyenl~r yedle• 
riodeki vesikayla kısa hızmetli olarak askerliklerine karar 
verilmek üzere askerlik meclisine müra~aat edecekler, etme
yenler hakkında kanuni muamele yapılacağı. 

5- Maballe ve köylerde bulunan 340 doğumlular ve 
bunlarla muameleye tabi yabancılarda aynen yerliler gibi 
haklarında muamele yapılacak ve bunlarında yoklamaları ya· 
pılması için şubeye müracaat etmeleri. 

6- 340 doğumlularla bunlarla muameleye tabi erlerin 
namına davetiye yazılmış mahalle ve köylere dağıtılmaktadır. 
Bu davetıyelerde künyesi olsun olmasın bütün 340 doğumlu 
erler mutlak surette yoklamalarını yaptırmak için askerlik 
meclisine gelmeleri ilin olunur. 15 16.17 

latiyu Maibi ı CAViT ORAL j Rifat YAVEROÖLU 
U. tjtdlJat MWttar A•akat 811dcbit fer r BUGON Matba;ıı ı 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1- Adana Misis yolunun 23 üncü kilometresindeki üç 
metrelik menfezin ayak temellerinin tahkimi ve radiye inşaatı 
(l055) lıra üzerinden açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 24/12/94l tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda Vıliyet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na
fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4..__ isteklilerin (l 5t) lira (13) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet veıikası almak üzere bu miktar iş yap
tıklarına dair bonservislerile iki fotoğraf bir adet (50) ve 
bir adet (15) kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk uçak 
puluou dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel 
vilayete müracaatları lazımdır. 

2811 6-10·15·20 

Toprak mahsulleri of isi Ceyhan ajansından 
1943 senesi içidde ajansımızca mübayaa edilecek hubu• 

batan depolarım1zda ve iıtasyonda tahmil ve tahliyesi bir se· 
ne müddetle müteahhide verileceğinden talip olanla:- şartna
meyi her gün Ceyhan ajansında görebilirler. MDnakasa 1/1 /943 
cuma günü saat 1 S de Ceyhan ajansıtıdıt yapılacaktır. 

2831 l.S·17·18 

zaptolundu 
- Baştarafı birincide - • 

F.11 son gelen haberlere göre, l 
eekizinci ordu El - Ageylanıo 

batmn<la Marsa - Brih mevkiiol 
de geriıiade bırakarak Trablus is 
tikarrtetinde ilerilemeğe devam et· 
miştir. 

Romınel kuvvetleri oyalama 
muharebeleri vererek çekilmekte. 
dir. 

Mareşıl Rommelin F.I -Agey 
la bölgesinde ciddi bir mildaf aa 
mubarebeai kabul edeceii zaten 
bekleniyordu. 

El - Ageylada kalması sırf 
zaman kazanmak içindi. Roııunel 
bn zamanı kazanmıştır. 

Alman mareşahaın Trabhıs 
topraklarında bir ınukaveınet gaı . 
termesl ihtimal dahilindedir, Fakat 
bıı mukavemette kat'i neticeli bir 
mfldafaa muharebHi olmayacak
br. · 

GörünUşe göre, Rommelln mak 
tadı, Tuouataki Neriaı kuvvetle. 

rl7lı birleımektir. 
~omaıelln bUlOtt fli9larııı1!' 

bu esasa dayaodığı görülüyor. 

Çat bölgesinden şimale yöoel• 
tilmlş olan kayvetlerin duruma bı1' 
kıadu bir haber verilmiş değildir• 
Sirte körfezinde taarruz hareketi 
başladığına göre, yarıo ö!:ıürgüO 
bu kuvvetlerin de kendilerini gö•· 
termeleri çok muhtemeldir. 

Tıınnstaki muharebeler beoilı; 
aydıalarımış durumda değildir. Anf' 
lo - Sakıonlar Tuaus cepheıfnd• 
ki kuvvetlerinin zayıf old1Jj'unu id 
dia etmektedirler. 

Anlaşıldığına röre, general 
Jironun kumandasındaki Frao•1' 

askerlerini techiz etmedikçe bi1• 
yük ölçüde taarruza reçmeyece1'· 
)erdir. 

Ankara 14 (R G) - Amlr,J 
Darlan radyoda bir nutuk tôylı· 
mlş, Şimal Afrikamn y•lua zaıoıo· 
da temi:ı.leneceiioi, ondan ıoot• 
ltalyaya döııülecej'ioi bildiraılf, ıl• 
mal Afrika müslümaolar1nı milttl' 

fikler taraf1oa 111ktr yııdmaj• 41 
vet et11»i9tir. 


