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Plyatı a Siyasi, iktisadi, içtimai GUndellk Gazete 

Yeni Mebus se- ! italyaya hava hiitumu 
çimine hazırlık Torinoga 

HUkOmetçe hazırlanan proje Mec
lis dmuml heyetine sevkedlldl 100000 rangın 

Aakara 30 ( Haıuıi muhabiri· ve ikmal etmek Ozere meb111 se· 
.aad•) _ Halen meriyet mevki· çimi hakkındaki yeni bir llyiha bomba atı 1d1 
inde balunan lntibabı mebuun ka· tanzimi lOzamla ıörOlmüıtOr. 

j 

laH• p(İlle konmak üzere bGkd· lıba llJihacla •lddu oldafu 
-..tç• baz.rluıp MecUıe verilmiı rlbl 1tçlmln iki dereceU olma11 
b.lanu •ebaı ıeçiai hakkındaki kabal edilmekte H intihabın tarzı 
kanan proiell adli1e ve dabiU1e icrasında bir deiiıiklik yapılma· 
eacam...ıeriaden g~k amamt maktadır. 
h8Jete '"kedildi. Hafta IOHada Yalnız lotibıbı mebana ka· 
ıörGtü!mek bere raznameye aba· nananan t .. kilita eıulye kanana 
d ile kabili telif olmayan rahani ze-

ı • 

HGkG•et ••cip sebepler fi. 
Jiha11nda prolenio ne maksatla 
huaiudıtını ıöyle İHh etmekte· 
dir: 

«T•ıkilltı e1Uiye kanana ile 
kabul olanan devletlalzlo lllkUk 
vasfı ile turu tetkil e4eo huHı· 
lana dbeltiJm91i teala edll••k 
•• •oh~f kananlarla zeyl ve ta 
dlllere •trayan ;ntibabı mebann 
kaamnaan tatbikatta tereddüdü 
••cip olan clHtlerial de tavzih 

vata ıeçlm ltleriade tatbik edd· 
mekte olan mevzaat bir ara1a top. 
laaarık baılaüo ihti1açlaruaa ay• 
ruo bir bale koaulmaktacbr. • 

Hllı.Gmetla projeabıde ..... 
faza edilen 40000 aOfuea Wr ... 
bu uası eacOmenlerce de aynen 
kabal edilmlıtir. Umami heyetten 
ba euı böylece r•çecek olaraa 
yedinci Bl76k Millet Meclisi için 
kııa mtlddet toara yapılacak ••· 
bas ıeçlmlade nüfaı artbfındu 
on kadar fada mebaı seçilecektir. 

----------------------------------------------

Sovyet ordusu 
Letanya hududunaloa 

ıre •atede! 
Aabra 30 (R. ~===;; : : === c:: c: e ::;:~ .. - dachuHlan 97 ki· 

G.> _ sa+ Almanlar Stallng· ••• uakta 

rr• •• 0oa .uv ratta bUyUk b 1 r .,., kilit menü· 

11 oarW• her k a r t ı taarruz dır. 
iki taraba tunaz hazırlıyorlar Motkova 30 
•• •akabU ta• =:: oı: .. : ::::: ::::~:::: :-==== ( a.a ) - Gece 
.,....,_ den• ediyor. Ne Al· kıtalanmız Stallarrad bölr•lnde 
......, cepbeJf dOzeltmete mu· ve merkez ceph•iade enelld iıti· 
waffak olmatlır, ae de 5"J'tler kametlerde taarralarını devam 
lttlflk bir t.ı.a •8Jdaa ... ,.. etmlf~· Staliarradıa fabtiaalar ma• 
beli yaratabllmltlerdir. Stalinırad b.U..U.de topça dll.UO.a H keıif 
bölı .. d• S-6 f&a enel batıl fuli1etl ka7dedilmittlr. Stalinrr•· 

lan he dara•aoda ....ı. bir dın cenvp ve d11 maballeleriade 
:eliti: ••kaa , ...... tir. bir RH blrliii mawaffakiyetli bir 

StaJiıwradm fimal ye cenaptan seoe hocama yapmlftır. Ş.bria p. 
t Pflllt olan Sovyet or· ..ı babanda ~ıtalanlllz derle· 
_.:• Stalia ad babamda bir· •efe devaa ~tmiı H 1000 den 
1119 ID rr . . fasla Almanı oldllrmnıtür. 
lettlkleria• ve Staliarraddakı Al· Cea•p btatula 1ealden bir .... 
.... bnetlerlnio ta• bir çeober kan mahal ltral olanda. 
lçiae abadıiıaa dair ROJter tarafıa· ------------------
.... bir haber werilmipe de biç K •• ı • 
bir kapaktan teyld edllmemittir. ara go genın 
....-:"~0k:::c1a.:: esran il 
Al.- B11kollllta......... iatada· 
ld kenetleri pkmemeıl, bOylk 
Wr Alman kaqı taarraauaa ba· 
arlumakta oWa;ua ınpbe barak· 
.... 11tM1r. 

Slıl ıı• w Don çewre.We 
ı ...... tanhadu aluum ..... 
,... 66000 ........... Almalar 
, ...... top. 3905 •tar ... 
ldaeU tofek, 1379 tuk, 4677 ..,. 
kerl •alıtme y6kll arabta 10700 
at barakmak mecbariyetiDde kal· 

•1tlardır. 
M01kowadu relen haberlere 

ille. -k•• kıliaiad• Sowyet 
ltttaları Uiırle .. ektedlr. Vitebsktea 
ı...m,..ada •zaJ.-ı deaairyola k .. 
.o.ittir. B• •ntle Ru kıtalan 
Letoa1a J.adada• 100 kllo.etn 
,.kı. .. 11 ol•yorlar d•mektlr. 

Stokbolla 30 (a.•) - Ro,twa 
Cueral Z•kofu kıtalar• Motkovama 
..... batl9UMla AJ .. D batlanada 
..... rediklerclen kiti• halinde 
resiJor. Ru k8n•tleriaia No•oto· 
lroWkl ......... kapılana• ıelditi 
-flınlpr ... tehir Leton1a la•· 

Şehrimizde f8yanı 
dikkat bir tehdit 
· hlcll ... ı oldu 

Şebrlmiade Alaerlkuvarl ve 
.. ,... dikkat bir hadile obaqtu. 
BaıGn faWerl orta1a t•bnllut •• 
•ahk_.,. vırll .. k tevkif edil· 
llİf baluaea hlclltealn eaterana 
tafalllb 1ad11r. 

Ba ıym 23 &nd., dabilt paata 
U.. fabrlkat&r A.... , Ôabllea• bir 
mektapf6ad• ...... 

cKara s61s• l•-.nı t1tıy111 
.. ktap bir koalteoi • ....,._ Jud· 
... b. Banda, Salp Ôıbileahı At.. 
Ôabllea bakkmda iJI nl,.tleri ol
macbfl blldirilllekte onan hakkm· 
dan ancak •Kara s61rPDİll rele· 
etti anlatılaallıı.ta •• Ud otomatik 
tabanca 100 fltek. "iMi bi•ete 
•akabU de .. -. 250 .. iahD· 
.. 11t.,dL Bitin iMiaiar a,_ 25 
Del .......... fllall Hat 17 de bir 
paket itinde pda f .. OIU ..... 

d!lrilecNtL 

lngiliz uçaklan 

4000 kiloluk bo-11·an kullandı 
Loodra 30 (a.a) - Calllllt!lli 

yi paura batlayan rece ltaana 
eclllea bawa akıoıntla ilk defıt{ 
nk 4000 kilolak yeal 
ahlm•tw. 

R ... t makamlardan lllllM• 
jlbe rön Torlaoda MDa,t 
lerlae 100 bin kadar yanım Mil· 
baları ablmıttır. 

Uçaklarımızdan blrlala plll8 
döntqte ılmalt Fraaıada 23 t.:.?tw 
HCIUna t ... d&f edlldlflnl ..,... 
mittir. 

Baalardan ilçll dllf..WD · 
tllr. 

LoMra 30 (a.a) - ~ 
iia• sön, Torlaoda alt..n ,_.. 
ımı teıkUedea 300 bin kiti bafb 
1ere oaldedilmlttlr. 

Ç0RÇIL DEDi K 
Afrika bir 
ATLAMA 
TAŞIDIR 

Bur•d•n dUtmanı mahvetmek 
için bir ba9ka hareket bata6•· 

terecektlr.-Kabin 30 (a.e) - f..WS Or
tqark teblii: DllD kara awvetl• 
rlmizle kafd• derer bir f8J 1ok· 
tar. 

Uçak•warlar bir Alman- •talı 
dlltl,.llftlr. 

Ajn- IM»•b. ~·~2d"""' 
29 ıODtepla seceli TraWuprptekl 
r..Uere ve liman teaillerine btl· 
cam etmittlr: 

. 1942 yılının sonu pek 
- kanlı alacak 

Ayni rece Taaaı we Biserte 
liıaaaları bombalaomıı ve lttlyük 
poraolar çlkanlmttır. 

Don •lhim bir •iır bomba 
açak 't .. klli Trablusarbe yeaidea 
lale .. emlftlr. Trıblas sabili açık· 
larmda daru ltalyaa dıniz uçak· 

..... dOa yapılan bOcıa•da 2 
ltalJ• deniz uçqı tahrip edllait, 
dfterleri buara atrataha11tır. 

cKan ~lre• bir de tehdit 
nnn110rdaı A11• Ôzbdea 250 
11ta11 ,aad-eue, Saip Oabilen· 
le blrlepcek ye Aım Ôabilea a• 
leybiae komplo karacakb. 

Fabrlkatö · mektab11 alır almaz 
..mret MldDrlOjilnl wuiyettea 
haberdar •lmittir. 

Mektupta blldirllea rBa ve 1aatte 
111dız ruiaosaada tertibat alm•lf 
fakat mabat paketi almaldçia kimH 

,ar1n .. m1tt1r. 
A.ım özbileae, 28 Soatetrfnd• 

(K.ra r61a'e den bir •ekt•p daha 
rebaiftb'. Bada, meçhu .. h11 1d· 

daa fUİllOIW kanlan tuaktu 
babset•ellıı.t9 keadlllal hiçbir "8v· 
wetia 1akala,..ıyacatn11 anlatmak· 
ta, ..ıd iltelderbıi tekrarlamakta 
" teladldial laYD,.alrtacbn 

Eter 28 IODt•piD •kt••• ... 
at ı 7 de llteklerl "1dız rulnota· 

Da röad...U...11•. S.lp Ôıblleale 
birletecektlrl 

ikinci •ktap ta E•l,.t• 
•erllmlt n blcllrlleo rün n •· 
atı. wtibıt abam11br. 

cKara rilıe• ba ikinci tuak 
taa MaclWal brtarama•ıı, yaka· 
llDI ...UJet ... arlarma kapbr• 
•lflır: •Kara fllsec bir orta okul 

talabelidlr. Ve lfia rarlbl, Saip 
Ôabileala otlu cVaclt»tir. C..at 

imlacle bir de fGÇ arkadaıı war. 
cbr. 

iki fOODk JakalaDmlf YI mahk•• 
..,. verUmlt•· ilk clanpaada te v 
ldlerloe karar •.u.lttir· 

Çörçil harbin uzun süreceğine 
inanıyor ve henüz tehlikelerin 
ortadan kalkmadıfına iıaret edi
yor • 

Ankara 30 (R. G.) - lnfiUa 1 
lqwekUI Ç6rçll, dilo alpm 1Ut 
23 de ln~lb radJolarile aetndUea 
bir aat•k aö1a..lttir. Bu 16Jlev 
Çörçilia dofıaauoan 68 ncl ,.WBaü· 
•• moo ... betile ı6Jl•miftir. 

BqwekU •ÖJlevioe, El - Ale· 
•eJD uferlertndea •ola11 TunJ• 
ıükretmekle beflan•ıı; fakat fazla 
IJi•nrlite kapılma .. k_llaamu• be
llrtmittlr. 

Medealyet ... ·a1..mi elden 
bnk .. mak için ber t0rl8 feda· 
klrbta katlaaılacafıaa lpret ettik· 
tea 10ara, Çörçil dımlftlr kb 

c- Şimal Afrlka1mclaki ola1· 
lar , Hitlerle Muolialnla Mllll'a 
blklm olacaklanaa iaaadıklan bir 
... tta waku reldltl için de ayn
ca eı...-,., kuaamlfbr.• 

Batv•U, Mlttefıld•ln Trab· 
lua alacaklaranı amdaiuna IÖJle
alt. Şimal Afrlka1a çıkan bGytlk 
Mfer h8Jetioin natl .. aatfne wezife. 
llal bqarmu1D1 Öw•ll1t Rezveltl 
we Motte&k kara bvvetlerl S.,. 
kom11tuı Geoeral A11enboveri , 
ln,Wa Ko•atanı Geoeral Kaoinr-
haai taktiri• ........ . 

Cörçll ..... kir 
~ mllllk Ak.._. bo,aca 

1apt1flma bu hanlcltm bir atlama 
t&11, bir bala•ık tabtua oldajuaa 
hatırlatmak ilterlm. Saradan dllf· 
manı mah••tmek için bir batka 
banket batr&ıtencektlr. • 

Alldeab lalkı.I,.._ cleeis 
7olaoa kllaltaoaj'llaı t&Jle~ lari
liz Bqweldll ı6d uçak kaflpfanaa 
retlnllt. Al••lann be ka,.tan 
teWI edeaMlklerlDI; .,,,....,., 
A..rikaWarm YI Ru1arm ile ... 
lifi ettlklerlai Hlirtmit " '611• 
demlttlr t 

c - 1943 de ll•olhüı• ha· 
va harblal o tekllcle taktim •tait 
olacap 1d, bllia .. hlrlerlamlD 
1940 da maraı old•fla ""
baalanq ,.,..da tolda ıdV kala· 
cakbt. Arbk o aa11a11 ı6ıı we ka· 
nr ltal,.a llilletlae dlfecıktlr • 
a .... alualara uduıp katla· 

- o.. .. ıcllrdtacldt -

Şundan Bunclan 

Onlar birse bi 
iki çalışmalı 
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ALTINDDŞU
YORVE DU· 
ŞECEKTİR 

1 V~Z&INI 

Prof. Dr. Refii Şükrü 

Varlık, vergisiyle, tedarJüldeki paramız 700 milyon
dan 300 - 400 milyona inecektir. 

Altının da bu düşüşü takib ederek 18 - 19 liraya 
inmesini beklegebiliriz. 

Altın fiati harbin ~aşın~a-nbe· 
ri, arada geçicı dusuşler 

kaydetmekle beraber, mütemadiyen 
y6 kselmiıtir. 

1938 de altın 11 liraya.sah· 
lırken 26 liraya kadar çıkmıştır. 
lkinciteşrln 1942 başında da Os. 
manlı altını Halı 39 lirayı bulmuş · 

tur. 
Yeni mali tedbirlerin alındığı 

9 ikinci teşrio 942 denberi altın 
fiatlnde süratli bir iniş vardı". Al· 
tın 00 ıUn içinde sekiz lira inmiş 
ve 18 ikinciteşrinde 30 - 31 
lira üzerinden muamele görmüş· 

tür. 
Oımanlı altın lirası reçen omu 

mi harbin başındanberl piyasada 
para deiil mal muameleıi ıörmek· 
tedir. Bugün alınıp satılan Osmanlı 
altını için de 6162 gram saf altın 
bulunan 7.2 gram ağırlığında bir 
külçeden ibarettir. 

Altın fiatı, harbin başından· 
beri neden durmadan yükseliyor? 
Altın da bir mal olduğuna ıöro 
fiatının, diğer mallarda oldoiıı 
ribi yükselmesi tabiidir. Bundan 
başka bir takım hososiyctleri do· 
lay11ile altının kıymeti diğer mal· 
lara nazaran daha çok istikrar ha 

lindedir. 

Zamanımızda en• fiatlımn 
daki yükaelmenin belli 

batlı sebebi iıtihtal artışı olma· 
dan harp masrafları dolayııile 

' para miktarının çoK"altılmasıdır. 
1939 da başlıyıın büyük savaşta 
her memlekette bu suretle para 
miktarı artmış, ıerbcst fiat r~jimin· 
de her artışı zaruri olarak bir fiat 
y6ktelmesi takip etmiştir. ~ltın 
fiatı diter mallardan daha buyilk 
bir hat1asiyetle tedavül miktarını 
takip etmiştir. Bunun sebebi, pa· 
ranın ileride eski kıymetine çıkmı-

ag- 101 düttünen kimselerin altına 
yac ., B hAd' 

·bet ve bü~· umlıırıdır. u a 11e 
rai d" · h. t memleketimizde de keo ını ısn 
tirmiştir. Devlet masraflanmızın 
bir kıamı tedavüle yeniden para 
çıkarılması yolu ile karşılandıiı 
için bizde de para hacminin geniş· 
lemeai neticesinde altın fıetı yük· 

ıelmiştir. . 

G
örülüyor ki üç neoedcnborı 
altın fiyat.oıo durmadan art

maamıo sebebi para miktarının 
muatıuman çoğalmaındır. Piyaııı· 
mızda tedavüldeki para miktariyJe 
altın fiyatı arasındaki artış bera 
berliiini aşağıdaki tablo gayet 
açık bir surette ortaya komakta· 

darı 

Sene 

193l 
1936 
1937 
1938 
1939 
J940 

Is tan bu lda T eda vüldcıki 
Oımanh 
altın fiyatı 

(Vuati) 
Kuruş % 

929 100 
927 105 

1,053 113 

Para miktarı 

(Vauti) 
Mılyono/o 

Lira 

166,4 100 
175 105 
188 113 

1,112 120. 191 115 
1,432 154 256 154 
2,106 227 365 220 

1941 2,557 276 505 303 
2. kanon 3,193 343 540 330 
Şubat 3,437 370 556 335 
Mart 3,473 370 584 325 
1. teşrin 3,700 400 670 404 

Tedavül miktarı ve altın fiyatı 
artış nispetleri yukarıdan aşağıya 

takip ve mukayese edilirse iki hi 
diıe arasında b"aberliğln bazan 

riyazi bir şekil bile aldığı kolayca 
görülür. Bu da gÖJteriyor ki altın 
fiyatındaki yükseliş 1942 basında· 
ki asırı yük1elmede olduğu gibi 
geçici holler müstesna - yalnız 

ıpekülasyona yüldomek doğru do· 
ğildlr. 

Altın fiyatındaki devamlı yük· 
selmeyi bu surette izah ettikten 
sonra son on gün içindeki 8 lira
lık düşüşün neden ileri geldiğini 
araıtıralım. 

Başvekilimiz Şükrü Sıracoğln 

9 Teşrinisani 1942 tarihinde 
Millet meclisindeki beyanatında 
Varlık vergiıinden ve şeker fiyat· 
larma yapılan zamdan elde edile · 
cek meblağ nisbotinde tedavülden 
para çekileceğini müjdeledi. 

Şekerden 100 milyon lira rad· 
delerinde bir meblağ elde edileco. 
ii anlaşılmaktadır. Varlık vergisi
nin randımanı husuııondaki resmi 
tahminleri hmüz bilmiyoruz. Bıızı· 
!arının kanaatine göre bu vrrrl 
en aşığı 300 milyon getirecektir. 
Verginin tahıil müddeti de hayli 
kıııa tutulmuştur. Kısa bir zaman
da Merkez bankaaına devlet borç· 
larıodan mühim bir miktar ödeni. 
lerek piyasadan muazzam bir meb· 
liiğın reri çekileceii hakkındaki 

karar bütün memleket piyasısında 
rözle görülecek büyük bir teılr 
yapmıştır. 

Hu defliıyon siyaseti netice . 
sinde tedavül hacmi bir sene için 
de belki de üç, dört yüz milyon 
u oiarak 700 milyondan 300 ili 
400 milyona inecektir. Altının da 
bıı düşüşü takip ederek 18 - 19 
liraya kadar inmesini bekliyobilirlz. 

lıte ellerinde külliyetli mildar. 
da altın bulunduranlar yakın bir 
zamanda kuvvetli bir ınkuton vu
Kııa geleceiini sezdikleri için şim-
diden altınlar mı sa t111ağa ba,ılamış. 

lardır. Henüz tedavtil hacmi a:ı:al· 

madığı halde altın fiyatlrriade 
gördüiümüz ve bugüakü şartlar 

altında devam edeceiini kuv
vetle tahmin ettiğimiz sür'atli al· 
çalışın bellibaılı nbebi budur. 

Pek yakında varlık verisinin 
tahıilioe başlanacaiından mükellef· 
lor paraya llçık stoklarını satarken 
ellerinde mevcud altını da satmak 
zorunda kalacaklardır. Bu da altı. 
oın sukutuna yeni bir hız verecek· 

tir, 
l:te yeni deflisyoncu mali si· 

yasetimizia altın fiyah sahasındaki 
ilk baJırlı neticeleri. 

Vaktiyle paramızın kıymetine 
güvenleri azalıp yüksek fiyatle al· 
tın alanlar şimdi zararına sarı ma
deni elJorioden ~ıkarmakta yarııı· 
yorlar. Varsınlar paramızın iıtikba· 
Jlne inanmamanın kefaretioi öde· 
ıloler. 

BUGON t B. Kanun 1942 

ı-

2Jünıir!da 9 
'fle!eJvllqp:~~ 

l ... eylek ve 
belediye 

Hollen lııda Vebt sahili halkı· 
nın garip bir belediyeleri 

varmış. Bn belediye rayri munta· 
zam plfıasız Cyolları olan evler 
arasında ~kayboluyormuş. Bonun 
için belediye idaresi, halka bele 
diyenin nerede bolıınduğunu uzak
tan belletmek için belediye ya· 
pısının damı üzerine ağaçtan ya 
pıma bir leylek diktirmiştir. 

Evlenecek veya yeni doğan 

çocuklarını tescil ettirecekler vo · 
yahut da belediyede bir dij-er işi 
olanlar belediye dairesini bu ley· ı 
leie bakarak kolayca buluyorlar 
mış. 

• 
Tokyo her
gün bom
bardıman 
ediliyo,. 

Ameriltamn 
Toksu hükO 
meti tayyare· 
ciler için ideal 
bir yerdir. Ba· 

rada hava daima açıkbr. Hemen 
hiç yağmur yağınaı. Bu sebeple 
pilotlar istedikleri kadar uçarak 
talim yapabilirler. Amerika hü· 
kılmeti bunu rö:ıönüoe alarak 
borada tayyare talim merkezleri 
kurmuştur. Bıınlardao biri Haus 
ton ~ehri civarındadır. 

Tayyarecilere hedeflere nasıl 
bomba atılacaiıaı göstermek için 
çölde mukavvadan büyük şehir

ler yapılmıştır. Tayyarecilerin bu 
şehirde hedeflerini bulmaları li 
zımdır. Hedeflerden biri Tokyo 
şehridir. Tayyareciler her güo bu 
hedefe bombalar atıyorlar. 

Bölge ajanlau ve hakem 
heyeti toplandı 

Bölge ajpnları ve hakem he· 
yetl dün beden terbiyesi binaıııo 

da toplanarak ihtilaflı maçlar hak· 
kındald itiraz raporlarını incelemiş 
ve ba:ı:ı kararlar almıştır. 

Gaz karnesi alamııanlar 
Her ne suretle olcıraa olsun 

şimdiye kadar gu karoeııi temin 
edemiyenlerln müşldl vaziyetini 
göz önünde tutan bel~diyemiz, 

yeniden gaz hrnosi bastırarak 
mahalle dağıtma birliklerine ver· 
mlştir. Bu karneler yarından itiba· 
ren meccanen halka tevzi olanı&· 

caktır. 

!Bayan inönünün Adana ka· 
ıdınlarına selam ve sevgileri 
Sayın Mevhibe lnönü ıs·::~i.~ ;:~~;;e?~~::~· -- Bu kış mevsiminde Ada· 

nayı şereflendirecekler 
--Yardım sevenler kurumu fevkalade kongresinde Adana kadınlarını 

tem8il eden öğretmen Bayan Mürşide Akyol şehrimize dönmüştür. 
Kongre, Ankara Çocuk Sarayında yapılmıştır. Kongre ruznamesin· 

de maddelerin müzakeresinden sonra koagre reisi söz isteyen olup ol· 
madığıoı sormuş, birçok hatip ve bu arada Adana yardım ııovonlor c~mi· 
yeti delegeıi Bayan Mürşide Akyol tarafından Türk kadınını ve sosyal 
meseleleri ilrilendiren bahiıler ijzerinde heyecanlı nutuklar söylenilmiş· 
tir . 

Türk kadınlarının yardım severlikle ve yurt işlerindeki derin hatsa· 
siyetini belirten Bayan Mürşide Akyolun sözleri alakayla karşılanmış, 
alkışlanmıştır. 

Sayın Bayan Mevhib!'I lnönü kongre delegelerini kabol etmişler ve 
kendileriyle uzun müddet hubihalde balnnmuşlardır. Bayan lnönü, bil
haua Adnna kadınları hakkında ilgi röıtormişler, d&legemizden bu hu-
ıusta mufaıısal malumat almışlardır. 

Adana kadınlarına selim ve aevgilerinin iblağını delegemizden istiyen 
Sayın Bayan lnönü, bu kış mevsiminde Adanaya teşrifleri ricasını mem· 
nuniyetle karşılamışlar, fırsat buldukları takdirde geleceklerini vaad bo· 
yormuşlardır. 

lerin muvakkat karne almakta müş· 
kilita uğradıklarını gözönüııde tu· 
tan belediyemiz, 600 rramı 52 l:ıı 

ruıtan satılmakta ve ualarmı ken· 
dileri temin etmek üzere istiyen· 
lerin serbest fırınlar işletebilmele· 
rine müaaade etmişti. 

Ôirondiğimize fÖre, bu fırın· 
!arda 52 kuruşa satılan ekmek, 
Belediyenin kontrolü altında bu· 
lanmak ıartile 46 kuruşa kadar 
s..tılabllecektir. 

Varhk verğisi 
komisyonu 

Varlık vergisi komisyonu dör· 
düncü toplantısını Valimizin baş· 
kanlığıoda dün yapmıştır. 

Öğrendiğimize ıöre komisyon, 
faaliyetini ayın r•nuncu perşenbe 
gunu sona erdirecektir. 

Bir tathcı mahkemeye 
verildi 

Adaoamızın bu kış mevsiminde diier büyüklerimiz 
ziyaret edileceii kuvvetle t4hmin ve ümit olunmaktadır. 

Seyyar Tatlıcı Ômer oğlu 
tarafından da Mustafa Ciierci isminde biri, üze· 

--------------------------------------------------------

---
Demirspor Milli 

Mensucatı 2-1 gendi 
Lir maçlarında puvan vaziye· 

tine tesir yapacak olan önemli maç, 
Demirspor - Milli Mensucat genç 
lik kulüpleri araaında pazar günü 
yapıldı ve 2 - 1 Demirspor le
hine neticelendi. 

Nihat Calba orta hakemi, Hay· 
rl ve eıkl fotbol kurtlarından Ke· 
mal yedibtli yan hakemleri, Hüıo 
yin Üalü saba komiseri idi. 
Oyun Dem'raporun ortadao yaptığı 

kısa paslaı la başladı. Mütekabil 
iadelerle ve daha ziyade sertleş· 
meğe yüz tutan bir şekilde 15 nci 

, dakikaya kadar devam elti. 

Nihayet 15 inci dakikalıca Mil 
li Mensucatın soldan yaptı;ı akın. 
da sağ açıkta bomboş kalan İsken· 
der ilk rolu attı. Oyun daha can 
lı bir şekil aldı. Ve Domirspor 
güzel oynamaia başladı. 

Demirsporun bir akını on se· 
kiz pas çizgisi ya~ınında favlli 
olarak durduruldu. Mubarrrmin et. 
tığı ceza vuruşunu Hasan kafa ile 
gole çevirdi. 

Vaziyet 1-1 ve haftayım .. 
ikinci devrede :her iki takım 

da olanca kuvvetleriyle didindiler 
ve fakat yuvarlak top daha fazla 

rine 250 karaş etiket koyduju 
taş kadayfinin kilosunu 312 kuru• 
şa sattığından yakalanarak mabke· 
meye verilmiştir. 

----------------------------Adana sabasına alışık Deminpora 
yar oldu. 

Çünkü Mılli Mensucatın pazar 
günkü takımında yer alan üç mi· 
safir oyunca bir türlü sabaya alı,a 
madılar. 

Demirspor sağdan yaptıiı bir 
akında korner kazandı ve Mnhar· 
remin çektiği korner 25 inci da• 
kikada Milli Mo11sugat ağlarına 
takıldı. 

Maç her iki tarafın çırpıoma· 
sı içinde, 2 - 1 netice ile De· 
mirsporun lehine bitti. 

Milli Mensucattan lskonderln 
kalecinin elinden kaçırdıiı bir topu 
Demirapor ağlarına takmasına rağ· 

men hakemin niçin bunu kabul etme 
diğini bilmiyoruz. Fakat Hakem sa 
haya ve oyonculara pek hikimdi. 

En iyi oynıyanlar Demirspor· 
dan Halil, Selihlttin, Rıza Milli 

Menıııcattan lskender ve Saittlr. 

•---------------------------------------------------------~-------.:::::::::::=e 
Avrupayı ce - ı M ••tt 1 ·1_ •ı_ • • /ı . 
nuptan kuşatan U e lK lKlllCl Cep eSl 

Kafkasyada Almanlarıa şiddetli muharebeler 

\ererek Viliidikafkas'a doğru yaklaşma
larile lnrillzlorin Mısırdaki Elilemeyn mevziini 
yararak iarbe do;ru ilerlemelerinin aynı zama· 
oa raslımısı tabii tesadüfe atfedilemez. Bili· 
kiı bu iki hareket de muayyen bir planın bir· 
birile alakalı parçalarından ibarettir. 

Yalnız şurası var ki bo harekat esansında 
mııvaffakiyet şansının daha ziyade lnrilizlere 
müteveccih olduğunu kabul etmek lflıımdır. 

Zira her şeyden evvel Kafkuyada ilerliyen 
Alman orduıunan önünü çok şiddetle müdafaa 
eden Kızılordodan başka kış, tabii maniler 
kapladığı halde, sekizinci İngiliz ordusunun 
garbe doğru ilerlemuinl şimali Afr ika'da bu· 
luoabilen en güzel movıim desteklemekte ve 
düz sahil mıntakasıoın hiç bir yerinde lngiliz 
taok kıtalarının harekatını durduracak miniler 
bulunmamaktadır. R omınell bekli yen güçlük yalnız bu tabii 

manilerin bulunmamasından ibaret deiild;r. 
Oiğtr bir güçlük, hava taarruzlarına ve bom· 
bardımnolarınel karşı gizleyen zemin örtüleri· 
nia bulunmamasıdır.Bu şimali Afrikadalci Milıvor 
orduıanıı ber şeyden fazla hırpalamaktadır. 
Amerikan hava kuvvetlerinin de bu 1&haya 
gelmesile hava üstünlüj'ünün kendi tarafında 
bulunduğuna şüphe edllemiyecek olan lnglliz 
ordusu dümdüz, ıütreıiz çölde rorlye çekilen 
Rommel kuvvetlerini şiddetli takiplerile bir 
yerde barınamayacak bale retirmek imkioına 

~aliktir. 

lngilizlerin bıı sabadaki hava üıtüıılüğü 
yalnız tayyare adedine ve iyi yetişmiş hava 
personeline dayanma:ıl Benzin ikmali bakımın
dın da Mihver kavvotlerile kıyas edilomiyecek 
imkanlara ve kolaylıklara sahiptir. 

İlk İngiliz muvaUakiyotlerinln çol mühim 
oldııi'unu kaydedelim: Vakıa lorllizler Elile· 
moyo mevziini bir çevirme ile doiil de cephe
den taarruzla ve takriben onbeş günde düşür
müşlerdir. Yani mioiveli kullanacak yerde gö
ğüsle dayanarak cepheyi yarmışlardır. Fakat 
buna rağmen ilk ağızda yirmi bin esir, 350 
tank ve 4000 top ele geçirmek veya tahrip 
etmek sııretile Rommol kuvvetlerinin en az 
üçte birini saftan çıkarmışlar ve ayrıca bir lu· 
sım piyade tümenlerini do Rommelin asıl kuv· 
votleriuden ayırmışlardır. Zaten a:ı: kuvvete 
malik olan Almanların bu kayıplardan sonra • 
her hangi bir mevzide tutnomaları dahi çok 
şupholidir. 

Yalnız ıuruı da vı.r ki: Rommel bu kayıp· 

lara rağmen daima kendisine muvaffaki· 
yet temin etmiş olan zırhlı liimenlerioi düşman· 
dan çözüp rerlye çekmeğe muvaffak olmuştur. 
Vakıa lngllizlerin burünkü hava ve zırhlı bir· 
likler üstünlüğü dolayııile Rommol'io eski mı· 
nevralarını çevirmesi pek düşünOlemez. 

Fakat çetinllii ve icabında büyüle feda. 
kirlıklar göze alarak düımana yaman darbeler 
indirdlii malQm olao bu komutanın da öyle 
kolay kolay kendisini bırakmıyacağ'ı ve her 
balqcaj'ı müsait f ırıattnn istifade ederek dar· 

beler indlrm,ğe kalkışacağı şüphesizdir. Şimdi 
mesele bu ikinci safhada kalmıştır. 

Almanlar için daha şimdid•ıı zarar olarak 
kaydedilecek mesele; Kafkasya ile Mısır ara· 
ııında tasavvur , ettikleri kıskaç hareketinin ar· 
tık bayiiden bayhya tavsamış olmasıdır. lngi
lizler bu sefer dahi Mihveri şimali Afrikadan 
atamasalar bile - ld bu seferki niyetlerinin 
pek kati oJduiıı sezlllyor - Rommol'i Libya 
içerilerine atmakla Mısır ve Süven üzerindeki 
tehlikeyi atlatmış olacaklar ve Kaflcasyadan 
cenuba, lran ve lrak'a sarkmaya çalışacak Al· 
man kuvvetlerini çok J aba kolaylıkla önliye· 
bileceklerdir. lnrilizler hesabına daha şimdiden 
sağlanan durum budur. 

Eier müttefikler şimdiki üııtün vaziyetlerin· 

don istifade ederek bu Hfer Mihver kov· 
vetlorini şimali Afrikadan atabilirlerse aynı 
zamanda Suriye ve Madagaslcardakiae benzer 
bir hareketle şimali Afrikadaki Fransız mÜS· 

temlokelerini kendi lcontrolları altıoa sukıcak
lar, Afrika ve Ortaşarkı bir hareket üssü ha· 

Jioe retirecokler, ondan ıonra da şark kanadı 
Kafkaslara, sol kanadı İspanyaya dıyaoao ve 
Avrupayı cenuptan kuşatan bir ikioci cephe 
tutmuş bulunacaklardır. 

Bn cephenin ortasını Sicilya, Girit, Rodos 
gibi lorlllı deniz nakllyatıoı en hıa yoldan 
aaihyacak olan bir takım adalar, Jkl yanını 
ise bu orta ıark ve Afrika bOyük Oılerinden 
Avrupıya uzanan yırım adalar teş~ll edecektir~ 
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Fıkralann iyisi ve kötüsü 
y A Z A N Amn büyük fikir adamlarından biri olan Bernard 

Shav'ı çoğamnı;, kavranması güç olan eserlerinden 
R E f 1 K ziyade keıldn zekasından örnek veren haZlr cevap· 
H A L 1 D hldarlle tanmz ve aeveriz. Her lisanla çıkan dünya 

deıyilerinden hangisini aç-.anız bir sayııında -~~hakkak bir fıkraya ras~· 
lamak mümkündür. Fıkraıını okuyunca da rulumsememek, otomatik bır 
iletle işliyormuş ribi kendiliğinden hemen harekete reçen hançerli 
zekasından hayranlıkla karaşık bir ürküntü doymamak kabil değildir. 
Nlttıldm son gelen bir dergide gözüme çarpan fıkrası da böyledir, pek 
boştur: Büyük bir ziyafette, şöhretli muharririn yanına henüz tanıtma· 
dıkları bir kadıo oturturlar, ba kadının satında ise Shav'ın eserlerini 
şiddetle tenkit etmiş hir gazeteci bulunmaktadır. Sbav kadına der ki: 
~- Dünyada nefret ettiiim bir adam vana şo saiınızdakidir. • «-Fa. 
kat üıtat, o adam benim kocamdır!• Shav istifini bozmaz, hemen cevap 
verİr: «- Biliyorum vo zaten o sebeptan dolayı kendisinden nefret 

ediyorum!• 
Bir raf bundan daha iyi düzeltilemez ve bir kadın daha kuvvetle 

memnun edilemez. Fakat bana ıoraraanız okuduğum fıkra, ona söyletll
miı bir çok fıkralar gibi uydurmadır, masa başı ve gazeteci icadıdır. 
Neden? Zira Shav öyle bir adamdır ki, gitmeyi kabul ettiii ziyafetlerde 
kimlerin hnır balunacaiını önceden öğrenir; sevmediklerinin meclisine 
ayaiım atmaz. Sonra, titiz evvelden tanınmış olması icap ettiği i'ibi 
ziyafet sahibinin de eserlerini tenkit eden bir adamın eıini onuıı yanına 
koymaktan çekinmesi lazımdır. Daha mühim cihet ıudor: Hangi ziyaftt 
ıofrası götülmüştür ki, orada karı koco yan )&na oturttilıun? Nerede 
yiz? Erkek sürüıüne kıran mı i'İrdl? Bomonti bah~esinde ailece bira 
içmeye mi gidildi? -

Görilyorsonuz ki, saydığım sebepler, okadoiomuz fıkranın hayal 
mahsulü olduianu röstermiye yetişir. Demek ki -bizim Nasreddin hoca 
fıkraları gibi - Shav'a da mal edilen fıkraların çoi11 başkalarının ze
kiıından doimadır ve dünyada Shav kadar zekalı, adaız sansız yüzlerce 
adam vardır.! Fakat aradaki şu farka dikkat etmeliyiz: O adamlar, fık· 
ralarını masa başında, düşüne taşına, araya tarıya hazırlamışlardır; öyle 
olmakla beraber tahlil edilince sırıtıyor. Sbav'm ise gerçek hayat çer
çevesi içinde, birdenbire, müthiş bir zeka hamleslle yarattıiı fıkraları 
biç bir noktadan aksamıyıo. Oadan dolayıdır ki, en iyi fıkralar, doğru 
olanlar ve en iyi cevaplar, düşünmeden söylenenlerdir. 

(TtiDdaa) 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A. 
E. Komisyon Reisliğinden : 
Hacı kırı taş ocaklarından 2000 m3 taşın ihzarı kapalı 

zarfla 23/11/942 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek Ü· 
zere elLıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6000, muvakkat teminatı '150 liradır. 
Taliplerin muayyen saattan bir saat evveline kadar nüfus 

teskeresi ve bu gibi işleri yapılacağına dair alikadar makam 
ların birinden alınmış bir vesika ile komisyon reisliğine mü-
racaatları lüzumu ilin olunur. 2793 l·S-10-lS 

Kalağoğulları fabrikasından: 
Fabrikamızda gerek Klevland ve gere-kse Yerli çiğidi bu· 

lunan sayın müşterilerimizin ilin tarihinden azimi beş gün 
içinde çiğitlerini kaldırmalarını aksi takdirde mezkur çiğitler 
gün bilkmü üzerinden satılarak çiğit sahiplerine bedellerini 
tediye edeceğimizi ilin t>deriz. 2794 1-2-3 

BurduroQlu fabrikası müdürlUQUnden : 
Fabrik•mdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu

tundan her gün çırçarlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha· 
faza ya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 
müşterilerimizden çiğitlerini nihayet 5 güne kad.ar başka ma
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksi takdirde 5 gün için
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 
üzerinden çiğitlerini nakte tahvil edeceğimi ilin ederim. 2788 

Şu alkol ne muziptir! «Halk:tın 
iıtihbar ıefi, zembereği kmhveren 
bir gramofon rlbi boıaodı; çenesi, 
falaolu bir konuşuşla, mütemadiyen 
oynıyor: 

- Doatlarım, akrep] hepinizi, 
hepimizi Qrküten ıoğuk bir hay
vandır. Tencere diplerinde, kise 
içlerinde raıtladıjımız zaman, kor• 
kanç k11kacı, ıimıiyah rövduile 
tOylerimiıd ilrperten bu hayvanın 
ne astl mah\Ok olduiona ıüphetiz 
bllirslnizı dişi akrep, yaradılıtın sır 
rıaa ermif yaman bir fılozofturı 
onea, vazifeıini rören erkek için 
yaıamanın manası yoktur; çlfleıme 
ılni bitirir bitirmez döner, erkeilni 
wnrur ve öldürür. 

lnkıllbı yapanlar içine oasılta 
karışmış falanca yüksek şahıiyetin, 
bir kurtarıcı eclaıı ve düşünüşile, 
bu topraiı ıahıi malikine ve bu 
topraiın çocuklarını ecir saymai• 
bqladıiını, be~e ~~o~n birinde 
adının iirenç bır ıuıııtamale karıı· 
tıjını rörilnce erkeiini öldüren 
aıil akrebi hatırlarım: Keıki diin 
alkııladıjımıı bo_ .a~a~ı _vazifeai.al 
tekmillemlı erkegını olduren dlfl 
akrep jeıtlle vuraaydık, derim ... 
Hem kendi ıerefi, bom milletin 
•Denfaati için ne hayırla olurdu, dl, 
7e düıOnürnm. 

Size bilmedifiniz, doymadıi'ı· 
nız bir hidlaeden bab1edeceğim. 
Şaıacaksımz; hiddetinizden çatlı . 
yacak, teeS16riinüzden moraracak-
ıınız. 

Yıllarca evvel, lıtanbolun «Sir· 
keci• adı verilen oteller mahalle· 
ıinde, bir Viyaaah yabudinin işlet
tiği harap paaıiyon vardır. Bo pan· 
siyonun, kırık ayakları iplerle tut. 
turulmoı dem'r karyola, aynitı çat 
lak rardrop Ye tek hatır iskemley
le döşenmlı daracık tavan arasın· 
da, fakir, aefil, fakat yakışıklı bir 
Tilrk delikanlısı oturmaktadır. 

Viyanalı yabadinin, pilltin 1aç 
lı, açık renk aözlerinln iri b•bek
leri ıimılyab, sriizel, zarif bir kız-
ca&ızı vardır ... Çok sreçmiyor; dil
ber yahadl kıalle panıiyon kiracı-
sı arasında deUceılne bir aşk bış· 
lıyor ... Evleniyorlar. 

Zaman yürüyor. Ve, tıimanla 
beraber, fakir Türk delikaahıı da ... 
Allah ona yürü yi kulum demiı
tir. O artık inkılipcı aaflırının en 
ilerlıindedirı rOn geçtikce ıivril
mif, ıivrilmlttir_ Na11l yapıp ne 
edip yiir.binler luvarmıttır; rilnUn 
birinde meydana çıkarda reri alt 
nır kayrııile, yllzblnlere hudutlar 
aıırtılmış, Viyana bankalarında 
yllkHk Tllrk ıabıiyetlnln kar111 -
tabık Viyanalı yahadinin dilber 

BUGON 

anır Anman 
seyyaıllılonan 

maceeıraoaıro 

YER YÜZÜ İNSANLAAININ 

ESR .ARI YAZAN 

L.Busch 

Polinezyalıların Topa dedikleri 
kumaf o havıılide bulunan ve ka 
iıt ağacı dtnilen bir ağacın ka· 
boklarının elyafından yapılır bir 
evin çuhadır •. 

Bura yerlilerin üzerinde tesir 
yapmıştır. 

bipler tarafından talim edilir. 
Her dokuma şeklinin kC'lndine 

mahsus bir takım efıunu ve sihir 
duaları vardır. 

Bugün Pollnezya yerlileri ara. 
ıında modern kıyafet olarak erkek
ler Avrupa kumaşlarından bir peş. 
temal Dzerlne bir yelek giyiyorlar. 
Ceket ve pantolon bir türlü tutu
namıyor. Mamafih onları da ıoı:ı 

zamanlarda giymeye alışanlar var. 

Bundan bışka dokuma işlerin. 
de bir çok {Taba) memnuniyetleri 
de vardır ki bunan haricine çıkıl · 
dıiı zaman cinler tarafından şid-

I detli cezalara çarpıltılacağıns ina· 
nılır. 

Polinf'lzya kadınları ise umumi. 
yetle (Holoku) denilen ve etekleri 
uzuo gece gömleğine benziyen 
bir i'Ömlek riyerler. 

Bunlar tıpkı bizim kadınlarımı· 
zın yatak kıyafetlerine benzer. Fa
kat rakslar yapılırken asıl yerlile· 
rin eılri k•yafetlerlle ortaya çıkar
lar .. 

Erkekler umumi ve kalabalık 
meydanlar haricinde vücutlarının 

üst kııımlarına hiç bir şey riymemeyi 
tercih ederler ve yarı çıplak şekilde 
gezerler • Biçare Polinezyalılara 
Avrupa modasının girişi hayli pa· 
halıya malohıyor. 

Zira çıplak yaşamaya alışmış 

olan bu insanlar bizim i'lbi elbiıe 
riymeye baıladıkları i'Ünden beri 
vücutları hava deiişikliiine karşı 
mukavemetlerini kayıp etmiıtir • 
Eıkideo hiç bilmedikleri grip ve 
zaturrie gibi hastalıklara yakala· 
nıp durmaktadırlar. 

Medeni hayatla en fazla ünıi· 

yet peyda etmiş olan Tonıolarda 

frak bile artık görülmemiş bir 
şey deiildir. 

Fakat burada bazı yerli reis· 
lerin giydikleri frak rörülecek ve 
hayli meraklı bir şeydir. Zira kara 
derili bir yerlinin gurur ve azamet. 
le sırtına frak ceketinin •itında 

pantolon vazifesi gören otların 

sarkışı ona çok gülünç bir vaziye
te ıokar. 

yeni z~ıanda da ise bu topa 
denilen kumaş biç kullanılmaz. Bo
ranın tabii mahıülleri arasında kı· 
yafet teminine pek elveriıll mevat 
vardır. 

Eıki devirlerde Yeni Zelinda 
da bol kuı tü7lerindon yap"ılmış 
mantolar riyerlerdi ki bu mantolar 
zarefetçe bizim kilrk mantolarından 
hiç de ııaiı detildirler. lasan bu 
mantolar içeriıinde bir yerli kadı . 

nı ıördüiQ zaman kürkü ilo bı· 
loya ilden esmer bir Avrupalı ka· 
dın gördüiünü zannederek hayrete 
dilşer. 

Bu tüylil kamışlar yaşlı kadın· 
lar tarafından dokunur. 

Çünkü bu dokuma ımeliyesl 

mukaddeı addedilir ve bu dokuma 
iıl bu yıfh kadınlara basosi ra-

Fakat Polinezyada hanri elbi. 
H giyllirae Totan yerlerinin gö
rünmesi .şarttır. Totaolar her türlü 
elbiseden daha büyük şıklıktır. 

Velhasıl Polioezya adılannda do
laştığınız zaman kih yüzleri, röz· 
leri ve vücutları türlü türlü şekil· 
lerde adeti eımer renitte çiniler 
gibi ıüılenmiş insanlar; kih yarı 

belini bir peştambala aarmış rö
iüsleri Venüıil kııkaadıran nefa. 
sette yarı çıplak kadınlar, klh na· 
dir k1q tiiylerinden reldl mantolar 
içine sarılmış yalınayak Avrupalı 
kontesleri andıran yerli kibarlar, 
kih bir peştemal üstüne giyilmiş 

bir Avrupalı frakı, onan da ilstün
de acaip acalp sarkan tüyler gÖ· 
rerek siyah renkli bir karnaval 
.şehrinde dolaştıfınızı zanedersi • 
nlz. 

Polinezya kadınları, zanneder· 
siniz ki, krem ve livanta ribi 
lüks tuvalet eşyası itibarile de Av
rupalı hem cinılerinden aıaiı ka
lırlar? 

Gilber adalarındaki kadınlar 
deniz hayvanlarından bir nevi bö
cek toplarlar ki bu böcekler bol 
miktarda iyodu ihtiva ederler. 

Gilber adalarının latif eımer 
vücutlu kadınları bunu vilotlarına 

sürerler: 
Zira bu böcekler Gilber ada· 

ları kadınlarının vücutlarına erkek
leri şiddetle cezbeden latif bir ko 
ku verir! •. 

Binaenaleyh kadın debaııaın 

dünyanın her tarafında erkeklere 
karşı ayni ıilabları keşf ve icat 
ettiiinden hiç şüpheniz olmasın. 

Hizmetimde bulunan srarip Pa
huaya kartı yerlilerin kıyafetine 
dair olan IÖzü verdikten ıonra 

beni bir düşünce aldı. Vakıa Mik· 
rooez.yadaki Alman kolinisi olan 
adalara gelelidenberi 5 sene ıeç· 
miı bulunuyordu. 

Bünyeoa bu ebedi güneş mem· 
leketlerinin bayrın havasına çok 
al ışmıştım. Yaıayııımı 7avaı yavaı 
bu iklimin icaplarına oydurmuıtom. 
Zsten sırtımda kolları olmıyan bir 
ıömlekle dolaııyordum. 

Beş sene mütemadiyen kızrın 
bir plijda yaıamış adam ribl be0 

nimde bütün vilcudom tunç rengini 
almıştı. 

Artık ben de yerliler gibi es· 

1 IHllKAVIE ' Pansiyon kiracısı 

kızı - namına Hrvetler iıtiflen
miştir. 

Nihayet blrrün, Hitler adında 
bir dlktatöriin emri, Soru Esrafil 
ribi, Avustarya devletinin hayatı. 
na ıon çekiyor. Viyana bankalarının 
yahodilere ait tıklım tıklım kasala· 
rı1 bu arada yüksek ıahıiyetimlzin 
yabudl kar111 namına yatırılan mil
yonculr.ları, Ranbınkın emrine re 
çiverlyorlar. F eliketl Yapılacak 
tek t•Y vardır: Sözü reçer Tiirk 
hüktımetinln çok oüfozlo bir şahsi. 
yetl ııfatile, diktatör nezdinde te
ıebbUılere ririşmek... Mityonların 
lade1I için iltim&1 lıtemek ... 

Diktatör, alkııa liyık bir jest 
röıteriyor: Yüksek şahsiyetin bin 
bir ıullıtimale mal <'lmaş milyon· 
!arını iade ediyor. 

Anc•k ... Tilrk milletine reri 
verilmek bere fniletli reiıicilm· 
baron namına gönd~rerek ... 

Kafaları dumanlı Dç arkadaı, 
merakla atılıyorlar: 

Kim bu yühek ıahıl· 
yet ? 

l.tihbar ıefl aizını yayarak, 
ıöılerinl kl7kıtarak raıayor: 

- «Sabık» deyinız .• Ol ıılta 
nalın yeller eHr ıimdi yerinde
Bagüo o da benim ve ıizin ribi 
cebi delik bir vatandaı... Fakat, 
şerefsiz bir vatandq... Adını mı 

merak ettiniz? Ver kolajını bana 
Selimi! (Fıılr.oı fııkos fııkoı) Sen 
de mi öirenmea lıtiyonan F ... ? 
Ver kalaiım bana (Fıılr.oı fııkos 
fıskoı) Ya sen, sen de mi? Ver 
kulafını bana (F11kos f11koı fıı
koı) 

- Hayreti 
- Yüzbin kere laayretl 
-
1 

Bir milyon kere hayreti 
stihbar ıefl COfOJOr: 

- Bo macera ~eılleaile hııtı
rıma relen meıhar bir Macar bl
kiyeıini ılze kısaca anlatmama 
mil1a&de buyurun: Vaktile bir kö-
pek, bir inek H bir de eıek, baş
baıa vermiıler ... Hayat.güç; reçim 
zor... ÜçDnlln birden payitahta 
inip reçlm kavraaına ririşmeıl ma 
naıız ... Kararla1tırm11lar: lılerlndeo 
köpek payitahta ridecek, eklil•k 
paraııaı kazanacak ve dltet iki 
arkadqa 1ardım tdecek... Filoıof 

-
merleşiyordum. 

Vücudun bu hayrın deniz ik
limine bu kadar mükemmel ıurette 

alışmakla beraber ruhumda bir ak
ıülimel hatıl olmu7 gibiydi. Bu 

iklimin in11n1arına şeklen benze
dikçe ruban onlardan uzaklaıryor

dom. 
Zira tabiatıma bu müliyım 

ruhlu insanların hillf ına olarak ha· 
rikolide bir aertllk relmlştl. Elim· 
de silih olmadıjı zaman, kamçıy· 
la dolaşıyordum. 

Yerlileri lnzibatım altında bu
lundurmakta bu sert vaziyetim yar· 
dım etmlı olmasına raimen kendim 
rahat11z oluyordum • 

B e l k i tabiatımda huşunete 

dojra bo de;işme roban muhitime 
intibak etmeye başladıiımı, mede· 
ai dünyanın doyuş ve yaşayııından 
yavaş yavaı uzaklaşhiımı gösteri
yerdu. 

Fakat vahılliie doiru her ne 
şekilde bir temaylll uyanmıı olursa 

olıon ruhumun şiddetli heyecanla· 
ra karşı derin bir ihtiyaç duydu· 
ğonu hissediyordum. Aynı zaman
da etrafında binlerce irili ufaklı 

adaları dolduran ve hepıl aynı 

renk, liepsi hafif bir akşam alaca· 
lıjında dolaşır gibi tallı ,. pmltah 
ve esmer vücutlu insanların derin 
ve rlzli ilemlerine karışmak mera
kı beni rittikçe istila etmekteydi. 

Onlarla kaynaşmak, ruhi heye
canlarına karışmak, bütün ıırlarını 
yaıamak, onlar gibi duymak me
rakının beni günün birinde büsbü 
tün medeniyetten nefret ettitmesi 
ve bu vahşiler arasında ömrümü 
terketmek arzuıuna ıürüklemesi 

teblikeıini düşünüyordum. 

Mamafıh yarı çıplak yerli aı•· 
iım Pahuanın bu yorgan ve yek· 
neıak hayatı içinde nı&11l ibtırask 

J•ıadıjını o her ayın 15 inci re
celeri, ıırf bu recelerin heyecanı 
için nasıl ıevk i ç i o d e ra -
rip bir iıtibza lla düıünmekten 

kendimi menedemiyordam. 
Ayni caaibeyi hissetmek, ya· 

kından görmek, insanların rlzll 

Y•fayıılarıodaki ihtir&1ları yakın. 
dan yaşamak istiyorum. 

Onun için zaten Polinezya de
nizlerinin f Üoefİ albnda esm•rleı· 

miı vilcuduma tıpkı bo deoiı· 

lerin insanları ribl, tıpkı Polinezya 

vahılleri ribi ateıle dailaomıı lilı· 
ler yaptırmakta dahi rarip bir 
haz duymakta idim. 

Belki de yerlilere benzemek
ten ziyade, vllcoduma Totan yap• 
tırırken doyacaiım şiddetli acıya 

dahi ihtiyacım vardır. Bunu biç 
bir zaman iyice tahlil edemiyo-

eıek mütevekkil inek köpek doıtla 
rını payitahtın hudoduoa kadar 
aelimetlemiılerı mavaffakiyet dlle
mlıler ... 

Aradan çok reçmemiı, biçare 
köpek teliı içinde arkadaılarının 
yanına dönmilı: 

- AmanıD dostlar - demlf
payitabtta öyle mlltbiı bir matbu
at kanana varki, hıvlatmıyorlar 
bile ... 

Sıra ineie relmiı... Ne çarel 
O da köpekten bir Hat fazla da
ramamıt; kaçmıı: 

- Orada inekleri millet ribi 
saiıyorlarl diye dert yanmıı. 

Nihayet, filozof .. ek te ~bir 
kwe tecrilbeye riritmetl.".... hah 
llb .. 

cF ... ıı. nio aalatiıiı vakay• din 
lerkeo lıtikrabla yDz buruıtaruyor
lardı. 

Bir vataadq dllfllnOoüı kit 
ıaiittimaller, dolaplarla milyon. 
lar yakmıı, l'Dniln birinde; damdan 
dama kaıan mutfak bıraıaı bir ke. 
di ribi milyoolarlle birlikte hudut
ların dııına aıvınmıttır. 

Öyle bir vataııdq ki, yOkıek 
bir pbel1et tarafuadaa - kanan 

• 

rom. 
lhtinıalld ba lkU.._. ,..,.. 

ve ıiikOnetli bayatı luulara ra
vaş yavaş ıiddetli acılar labrapll 
cotkunluklara ka111 acıkbnJOr. S. 
mUllhazalarla ve farip, dab dot• 
ruıa vahıiyane old..,._ lllNI 9t· 
mem lizımrelen bit bala tlbl· 
me ve omadarıma Tolm J•pbr
mak için kendi•l Pah-d.W.. 
tine terkettim. Totaa ,... ..... 
yerliler makadde1 nuarlle bakbk
ları için bir çok adamın tola ,.. 
pılması hiç de kolay bir .., clee 
iildi. 

Pahaaoın bir beyaz adam ... 
lanlandırmak için kendi arklum
dan gayrlılnı ba ameliye , ..... 

iı taktirde bilyilk bir rDoah ..... 
miı addedilen ba makad ... totDt 
cıları bana totuı yaptnWl•sk 
için nHıl ikaa ettijinl bu.ı,o.... 
Yalnız bilditl• bir t•J vana P.., 
boa bir gece iki adamla ......, 

gizlice remime ,.wu. " ..... 
ıoynp yatırdılar. Biuat Is... ' 
intihap ettiiim farip YI bQf8M 
riden reaimleri omaıaaa çlaclillr. 
T otanımıa datlanma acı11aa ile 
pek sarhoı oldata• itin. çok u 
hlıaettlm. 

T otancılar benim totaamı kor
ka içinde ve rldice yapbldaria
dan ilç akıam içinde N"fhlar. 
Onlara ba bizmetlerlaı makaWI 
bir kaç hediye vermetl bittabi 
ihmal etmedim. 

ÜçDncCI rünll aynada yan f'P
lak bir halde totaa olmq oau
larımı rördDiUm zaman ılddede 
müteheyyiç oldum. Zira ba lıar.t 
dünyanın her tarafındald remi ada•· 
larında ıık ıık rörlllen bir ıey ol
makla beraber, bana medeni dla· 

yadan reımea ayrılııımın bir da• 
raıı ribl fÖrUndU. 

Pabaa beni ba halde acı bir 
tebe11ümle fÖriince beyecaa111CWI 
beyulaımıı dndaklarile: 

-Boba Bobu 

Diye bir dua mırıldanmala 
baıladı. Ben kendiıine bile artJk 
bir beyaz ribi rörUnmiiyord ... 

- Pahua 1 dedim. Ora1a oe 
rOn rideceila? 

Griiyoraan ki bın ı6zDml 
tım .• Şimdi temiz ve rnzelim .... 
oederiml 

- Tamam Maa 
- Peki ne run diyecejia? 

Ayın batmasını mı bekliyece;ıa? 
- Evet Maal .. 

- Tabii rlzlice ritmeaüz il• 
zım de;il mi? Yerlilerin biç biriaa 
röriin meyecetiz? 

- Sona Var -

yoliyle değil, vlcdaoa bitap ederek 
de deiil, öliim tehdidi altında -
memlekete dönme;e icbar oı... 
mnıtar we 9orak bir Tilrk • ....._. 
ılne ıllrillerek, çaldıtı ..u,_a.. 
rın kefareti diye, ~kendJıiadea q.. 
1abanıa iymar1 lstenmiftir. 

Baron, dllnkO çorak 
mamur bir ıehirdir. Mil100• b .. 
11z, bayıraever• vat&DHwer, 
yetli bir vataadq klnıtiaı b 
mllttllr • Mektep!• 
Yollar yapbrmaktMlr. Haıtaa 
teliı ediyor. 

Bahtiyar kuabd• halka, ... 
diden karat1aı vermlf rlbldln 
8ldDtD rnn, kaıabaıua en 
yerinde keadilla• •uat J•P'llMıallıı 
buraıı, relecek aeliUw., 
vlclp mak&ddeı bir al7an 
rak tanitılacaktır. 

O - battralatda -laalalJt• 
vataaHvetlliin bir ... bol& 
rak 1ap7acaktir. 

Sellal, NaJjolyoaaö 1 
batırb1orda: lalullplatda fki t 
adam vardır; inkıllbi tipanlV 
lakıllbı lıtiımat ~dealer 1 

•••• kii1abacı;101a baai 
•atia~11ı, ba ildncl katıror1,. 
resı bar kara vicdubdarı 
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TAN Sinemasında 1 AlSARAY SİNIMASlnın ASRI Sinemada 

Bn Mevsim gö9termelde olduju emsalsiz filmleri bütün 
BU AKŞAM 

Sabımzlıkla beldeoeo senenin ilk büyük seryal filmi ba~lıyor. 
Büyük bir servet sarfile vücuda getirilen en heyecanlı bir şaheser 

Casusluk, Eotirika, Fedakarlı:C en korkunç ve 
en ihtiraslı bir serrüzrşt işte 

~ YEŞiL MASKELi HAFiYE :..91>1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 ~uHmhk emsalsiz serüvenler filminin mevzuu. 
Üç saat daimi bir mücadele ve Kahramanlık sahneleriJe 

dolu olan bu macera Romanı Bu gece bütün heyecanlı filmler 
meraklısı halkımıza meraklı ve çok güzel 

dakikalar gtçirtecektir. 
DiKKAT: izdihama meydan vermemek için Biletlerinizi 

Erken Alınız. Proğraın· Altşam Tam 8,30 da başlar. ı ..................................................... 
PEK YAKINDA • a PEK YAKINDA 1 

ZORONUN Dınrltülk@ımll 
HARlKALAR FiLMi 

'~·--~~·~ ........... ~~ .... ~ ..... ~ .... ~·~ .... ~· .............. 
Belediye Riyasetinden 
1- itfaiye amir ve eratı için 21 çift fotin yaptırılacaktır. 
2-Potiolerin malzemesi tamllmen müteshide aittir. 
3 Yapılacak olan 21 çift fotinlerin muhammen bedeli 588 lira olup 

muvakkat teminatı 44 lira 10 kuruştur. 
4-lbal si 10-12-942 cama günü saat on beşte adana belediye 

dairesi dtki belediye encümeninde y11pılaca~tır. 
5-lıteklilerln ihaleden evvel şartnameyi gürmtk v~ muvakkat lemi 

nab yatırm k üzere adana belediye itfaiye amirliğine ve ihale günü mu 
r • ayyen saatta belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

2764 25-29-3-8 

DOKTOR 

Hergüıı Hastalarını Hükümet Civarı istikamet Eczanesi karşısında 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder: 
Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları fakirlere mec• 

cani bakılır. 
2355 

_ Türkhava kurumu Adana 
şubesinden: 

(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 
açık eksiltmeye konmuştur. 8/12/942 salı günü saat 16 da iha 
lesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmek 

isteyenlerin şubemize gelmeleri. 27 59 24-28-1 

Belediye Riyasetinden 
ı- Belediye Zabıta memurları için 32 çift F o tin yaptırı

lacaktır. 
-2 Fotinlerin mulzeınesi temamen Müteahhide aittir. 
-3 Yapılacak fotinlerin muhammen bedeli (896) lira olup 

muvahkat teminatı (67) lira (20) kuruştur. 
- 4 İhalesi 10.12.942 cuma günü saat 15 de b~lediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 
- S isteklilerin ihaleden önce F otin nümunesi ile şartna-

meyi görmek belediye zabıta müdürlüğüne muvakkat temi· 
natı yatırmak üzere muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 25-1-5·8 

Adana as. satınalma komsi~onundan: 
1- 200.000 kılo ekmek pişirmesi açık eksiltmeye konul· 

muştur. 
2- Muhammen bedeli 4000 lira ilk teminatı 300 liradır. 
3- ihalesi 2-12-942 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- ısteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki satınalma komsiyonuna müra-

caatları ilin olunur, 2733 17·21-26·1 .. 
BUG.DN 

MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
.Kabul Eder 

Halkın dillerinde dolaşmaktadır işte : 

BU AKŞAM 
Bir şaheser daha • • logiltere Tarihinin Meraklı ve 
Heyecanlı bir devrini bütün intişam ve güzelliğile yıışatan ve 

Baştan başa renkli 

Göz kamaıtıran film takdim ediliyor: BAŞ ROLLERDE: 
ADOLHP WOLBURK ve ANNA NEAGEL 

Gibi İki Şöhretli Artist bulunan Bu tarihi şaheseri 
Bütün MüdavimJerimize tavsiye ederiz. 

ô lb !A ~IE ll ~ N : 
Her tarafta vaki istek Uzerine 

::::ftl ALKAZAR lif:::: 
Y-j MIUJIHl~~~~~~U 1-1-' 

Bu proğramla da devam edecektir. Görmeyenlere son fırsat 
DiKKAT : Bütün seyredenleri teshir eden 

•• ( HAYATIM SANA FEDA ) •• Filmi Çarşa..ı..ba 
Gündüz 2,30 da son defa olarak gösterilecektir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Merakla, heyecanla beklenen Mavıimin en büyük filmlerladeo biri 

DC ŞEYTANLAR 
,. TÜRKÇE SÖZLÜ 

k. ,_, -.... .......................................... - t"' ........... ...-..-.-.-..... • • ... .. ..n ~~ ...... ~ ............. ~*-A••""" ..._..._.,.rA•••.++.. .................... ~ 

SUVARE 
8,3) 

Bu Ak9am 

iki büyük 

1 
filim birden 

SUVARE 
8 30 

KATHE NAGY - PAUL KEMP GEOG 
ALEXANDIR ın Yarattıkları 

ŞEN YUVA 
Nefis bir ı\şlc, Baştan nihayete kadar kahkaha ve güzelliklerle 

dolu nefis bir mevzuu sioema aleminde bir Harika 

2 
Sinemanıo en büyüle facia ve sergüzeşt Artisti 

••••( CESAR ROMEONUN )•••• ............................ •• - •• 
ııııe:ıii MADENLER ŞEYTANI iiııeıııı 

L __ ..:•:·~·!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~·!:·:·~I -Telgraf Memuru ahnacak 

o. o. Yollan Umum Müdürlüğünden : 
1 - Teşkilat garlarındaki tel evlerinde bilfiil muhabere memur lu· 

ğunda çalıştırılmak üzere müsabaka ile (40) telgrafçı alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlardan Orta okul mezunlarına 60 ilk okul 

mezuolarıoa 49 Jira ücret veı ilecektir. 
3 :- 5 Birfncikanun 1942 günü saat 14 de Haydarpaşa, Ankara, 

Balıkesır, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lımir, Sirkeci ve Erzurum 
işletme m&rkezlerinde yapılacaktır. Müracaatlar ba işletmeler ve atelyo 
Müdürlüğü lstasyoo şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya l:jtirak şartları şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi b!r kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını geçmemiş olmak (30 yaş) dahil 

SatJnalma 4 - Askerliğini yapmış olmak. 
5 - işletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurluğu Adana As. 

k • d imtihanıoda muvaffak olmak. 
omsıyonun an: 6 - idare doktorları tarafmdan yapılacak muayenede sıhhi du· 

1-- Ciheti askeriye ihtiyacı için 500 Ton odun kapalı rumları Deıniryol işleriode vazife görmeğe elverişli bulunmak. 
5 - Müracaat istidalarıoa bağlaoacak vesikalar şunlardır. 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Nüfus cüzdaoı veya tastikli sureti, diploma veya tasdikname. Aı· 
2- Muhammen bedeli 20.000 lira ilk teminatı 1500 liradır. kerlik vesikası ve askerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyi huy kiğıdı. 
3- ıhalesi 4/12/942 cuma günü saat 1 l dedir' Çiçek aşm kağıdı, evli ise evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf 

1 b"l lstidalar en son 3 Birincildioun 1942 günü saat 12 ye kadar ka· 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görü e ı ir. bul olaı..ur. 2743 19-22-25-28-1 

5 - İsteklilerin artırma eksiltme kanununa uygun olmak .. ---•••••••--•-•-••••--• 

şartile hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatından behem- 1 KADIN ONDOLACI ZELiHA hal bir saat evveline kadar Adana askerlik dairesind'"ki sa-

tın alma komsiyonuna vermiş bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
2728 17-21-26-1 

Seyhan sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğünden~· 

Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesile 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
süslemekteyim. 

ADRES : Has1r pazar1 mahaUesi No. 251 
Refık Saydam Merkez Hıfzısıhha müessesesi Çiçek Aşısı 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile (160) Dana alınacakhr, Bebe· 
rinin muhammen bedeli (100) tutarı (16000) lira olup eksilt· 
me kapah zarfla 9/12/942 çarşamba günü saat 15 de Seyhan 

Sıhhat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde 
(1200) lira olan yüzde 7,5 teminat parasını Maliye veznesine 

Belediye Riyasetinden: 
( Enkaz Satllacak ) 

yatırmış oldukıarı halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü 
maddelerine göre teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve 
Şartnamesini görmek isteyenlerin de sıhhat müdürlüğüne miı-

Hayvan pazarı yanındaki pamukçu fabrikası ile Atatürk 

parkı içinde bulunup istimlik olunan binalardan çıkan tuğ· 
la, çinko, salma, tahta kapu pencere gibi inşaat malzemesi 

racaat etmeleri. 2773 27-1-4 8 

birinci kanun üçüncii perşembe ve dördüncü cuma günleri 

saat dokuzdan on ikiye kadar mahallerinde arttırma yolile 
satılacağı ilan olunur. --Türk Hava kurumu Adana 

Şubesinden : 
Kurban bayramında. kesilecek kurbanların derileri 1 inci 

kanun 8 inci salı günü saat 16 da satılmak üzere artırmaya 
konmuştur. İsteklilerin o gün ve saatte şube binasına gelme· 

üroloğ Operatör 
DOKTOR 

leri. 2772 27 · 1-4 Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Orman Çevirge Müdürlüğünden Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r,ısı 

Beher metre teminatı % müddeti 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

mikabı 7 .5 ay ------,----------------------------------~----------
Cinsi M DE Lira Kş Lira Kş 

Devrik çam keres 12 
italyaya hava hücumu 

- Baştarafı Birincide-
telik ağaç 142 4 90 52 l9 madığını söylemek lta1yan milleti 

1- Seyhan vilavetinin Feke kazası dahilinde Sarı pınar oio halı:kıdır.:ıt 
ormanında mevcut devrik 142 metre miKap çam ağacı 12 ay Çörçil, bütün bunlara bir tek 

adamın sebep olduiunu, bu adam 
zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şartile 24/11/942 yüzünden ltalyan milletin:n başıoa 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya konmuştur. büyük felaketler geleceğini, lngi 

2- Arttırma 14/12/942 pazartesi g. ünü saat 1 S de Adana lizlerin elinde 100 ü General ol
mak üzere 300,000 İtalyan esiri 

orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. bulunduğunu söylemiştir. 
3- Muvakkat teminat akçesi 52 lira 19 kuruştur. Bundan sonra Rus oepheıine 

4- Devrik çam ag" acının beher metre mikabı 490 kuru.ıtur. geçmiş ve yaptığı muvaffakıyetli 
.., müdafaa ve taarruzlarıadan dolayı 

5 - Şartname, mukavelename projeleri orman umum müdiır Stalini övmüş, son Moskova ziya· 
lüğünde, Adana orman çevirgc müdürlüğünde, Feke orman böı retinde Stalinle aralarında bir ıö~· 

]eşme olduğunu, buna göre kendı· 
ge şefliğinde görülebilir. sioin Rommeli Libyadaa atıoca 

6- Muvakkat teminat makbuzları 14/ l 2/942 pazartesi günü Stalinia de müide telgrafları çeke 
saat 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. carini anlatmıs, şimdi bu mesajla-

7- lsteklılerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli edı- rın ~~:ç~l.11~~~li ~ır~ka:~:m~:~:~· 
len gün ve saatta müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylü· linden ıonra Hitıerio Fransaya 
lerden istenmez.) 2778 28-1-6-13 karşı nasıl bir siyaset takip edece· 

iini önceden keıtirdiğini, bugün 
arhk iki Fransa olmadıtmı, bütün 

lmtlyaz Sahibi ı CA VIT ORAL 

o. N.11ı1., !-1!ldftr0ı Avıkıt 

Rifat y AVEROÖLU Fransızlarıo General Oö Gol ilti· 
hak ettiiini söylemiş, sözü Tulo. 

e.ı,ld•I• 7ır ı BUGON Matb•• • nun işgaline intikal ettirerek do. 

miştlr ki: 
"- Fransız donanması son 

çare olarak kendi canına kıymak 
sur etile şerefini kurtardı. Fransa, 
Tulooda yükselen dumanlar ve 
ateşler arasıoda kalkınacaktır.> 

Bir çok zorluklara katlanmak 
zorunda bulunulduğunu belirten 
Çörçil, sözlerine şöylece devam 
etmiıtir: 

« - Ben kendi hesabıma he· 
niiz harbin u~~~ ıürmiyeceilne ina· 
oanlardan degılıın, Ô ıümüzde mu . 
bataralar, tehlikeli yollar vardır 
Birlikle davamızı halletm~ yolund~ 
yürüyelim. Zaferden sonrıı ki mese
leler üzerinde kıvra etıniyelim. 
Seli met bundadır.> 

Hitlerln bütüu Avrupa üze. 
rinde hakimiyeti oldufuou hatırla· 
tan lnrlliz Baıvekili, nutkunu şöyle 
bitirmiştir: 

« - 1942 yılınıo soou pek 
kanlı olaca(roa benziyor. Gitgide 
çofalan kuvvetimizin verdiği em· 
niyetle, istikbale emniyet içlndo 
b•kıyoroz. ,, 


