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BiR JAPON TAARRUZILE KORKUTARha, 
Almanya Rusya ile 

ısulh olmak istiyormuşl_ 
' 1 

' 

Doğa ce.phetiod~ 1 Orta Don'da Alman pıyadelerı 

Sovgef ilerleyişi 
durdurulamadı 

Rus radyosuna göre: 
Voronejde Almanlar silahlarını 
bırakarak halinde ric'at ediyor 

Aııkara 23 ( R.G. ) - Ruslar 
V orooejde ririftikleri taanazao 
keodU.rfDe çok liüJük •uvaffaki· 
yeder ıailadıi'Joı iddia etmekte· 
dirler. B• Ruı mavaffakiyeti Al· 
man teblltinde de itiraf edU..lı 
olmakla beraber, mabaleiah sayıl
maktadır. 

Bu rtın Raı radyosu, bölred•· 
ki vaziyeti ı• Hretle taıvir etmek· 
tedir: 

.. Orta Don kesimindeki taar
raıumaz mavaff akiyetle l'•lit•İf, 
lutaJarımız düımaodan bir çok 
meıkGn mahalli rerl almııtır. 

Şiddetli darbelerimiz kar111ıo· 
da düfmao ıiliblarını bırakarak 
boza-aa halinde ricat etmektedir. 
dllımuuo Jıplliı karıı bücaaalar 
m•vaffaldyetaizlikle aeticeleamiıtlr. 

Bir keılmde kıtalarımız 6000 
Alman öldürlllmüı, diğer bir k•· 
ıimde bir piyade tabura komatani· 
le birlikte teıUm olmaıtar. • 

Almanlara reliace; onlar ba 
iddiaları .ralaalamaktadarlar. Alman 
radyo•• Romeaçe r:ı.eıriyatında de
mif tir ki: 

« Londra ve Moıkova radyo· 
ları, doi'• cekbuiade yeniden 
544SO Alman aıllerioi öldürmüıler· 
dir. Ba aaretle Royter ve Tat a· 
juıları doiada 12.972,612 Alman 
ukerini öldllr•llt ola,orlar. Muh
telif cepbelerde öldürillen ( l ) 
1,600,000 Alman askerile birJıkte, 
lnıills ve Ruı radyoları tlmdiye 
kadar 14,572,612 Alman aakerioi 
barp dıtı etmiılerdir. 

Almanyıda ıilih altına alana• 
bilecek aıkerler sayıımın 19 •il· 
yoaa geçmeesıri nazarititiara alınır
•• Sovyet ordnlarınıa karf11mda 
Alman ordaıa kalmamlf demektir. 
Fakat, banan neticeleri neden or• 
taya çıkmıror ? • 

Ankara 23 (R. G.) Kafkular 
böta-uinde Sovyetler kartı taarruz. 
larana dewam ediyorlar. Sarada 
tetebbüı tamamen Sovyetlerln elin· 
de rörOnüyor. 

Stılinrradda her iki taraf t•· 
tebbillil ellerinde tatayor. StaUn
audın cenabandan hareket eden 
Sovyet ordaıa mildafaa halindedir. 
Alman baıkııuaın ba cephe kıı· 
mmda rüaden &'llae arttıtını Sov. 
yetltr rlalemiyorlar. 

Stallapad t•hrinln içinde te
ıebbla Sovyetleria elinde rörü· 
llyor. 

Almanlar orta Donda fiddetli 
mabarebeler ver•ekle beraber Sow. 
yet taarrazlannı dardarmak im
kbını balamamlflardır. 

Rular, Voroaej - Roatof de
miryolanaa 10 kllometn bab11nda 
Nikolıkov ve Roıtof a 130 kilo· 
metre mesafec:l• Kamenıkaya ı• · 
hırlerini zaptetmiflerdir. Bu haber 
dotra ise, Stalinrraddaki Alman 
ordalaıını buliyecek bir demiryola 
bile kalmamıt demektir. 

Alman teblitme röre, Voronej· 
de Alman kıtaları bazlar ilıtlnden 
aebrl reçerek Sowyet hatlarına 
firmlıler, bazı meuileri zaptet• 
miflerdir. Ancak, banan büyilk öl. 
çilde bir hareket olclaia unnedil
mektedir. 

Suikast davası 
sona erdi 

Pavlof ve Kornllof 18 sene 8 ay; 
SUleyman ve Abdurrahman 10 ar 
sene •Aır hapse mahkQm edildiler 

Ankara 21 (R.G) - Alman. 

yanın Ankara büyük elçlıl Fon Pa. 

pen aleyhine yıp,lmak istenen ıal· 

kaıt dıvaıanan rllyetioe barün An· 

kara atar ceu mahkemetinde dewam 
ohmmqtar. 

Mldafaaya kalan durqmada, 

..ı.. 8fdmca th Pavlofa •erllait 

ve suçl• müdafaalaraada, bilhaua 
hakikate rnca e1ledltlnl iddiaya 
bqlayao Süleymanın bebmebal IÖz· 
lerinio tercilmanla dinletilmetial iı 
t•mlttir. 

Mahkeme, Pawlof ve KornUo · 
fan ıabalyata taallak eda ıözleri 
oin okan .. dao önce tetklldae ve 

- Devamı dördDaoide -

Rusya ile anlaş· 
tıktan sonra 
lngiltereye 
yüklenecek! ' 
ltalyanlar Romayı açık 

tehir ilin etmek istedi· 
ler; Hitler bu teklifi red
detti 

Ankara 23 (R. G.) - Bazı in. 
rillz &'Utteleri, Almaayaoıo Ruya 
Ue ıa!b olmak rivayetini ortaya at 
mıı balanayorlar. 

Londrada çıkan Niyaz Kronild 
raaeteıl, Almaayanın, Raıyıyı Si· 
biryada bir Japon taarrazile tebdıt 
ederek bu devletle ıalb olacaiını 

yazmııtır. Bu razeteoin tarif ettiji 
salb, hakikatta Ruıyayı taıflye de· 
mektir. 

lnrlliz razeteliae röre, bir Je· 
fa Raıya ile ıulı oldoktaa ıonra Al 

Varlık vergisi tahsilatı 
Viliyet, itirazlar 
red cevabı ver 

manya Akdenize döaecek, ilkP&har -a·u diri 11.. tafa AW.ı ı 
da lıpaoyadao reçerek Akdeniz .. ;,., va~l~k nrrlıi Komisyonun kararları kat'i mahiyettedir ve ....... t 

1 
Gaa 

seletiai hallettikten ıoara havadan komisyonun.an k•·kanun hiç bir itiraz mercii kabul etmemektedir. Kö,._3000, 
lnfiltereye taarruza l'lrifecektir. rarları bt t ma- b 

Almanyanın k11a bir zamandı blyette ve kananda biç bir itiraz mı1acağı vlllyet mahmandan iiri· 3000 Ahaet Kardak 1500, Al 
harbi kaaanmak içio baldaiu çare- mercii kabal dmemektedir. Ôt· lilere bir daha bildirilmektedir. Mehmet Karclalc 1500,H..,_ lrlıllitil 
nin ba oldataoa lna-iliz a-ueteıi rendiilmize röre, muhtelif teb•p- Ba rüne kadar vMrilerinl iti· cı 1 m, Vabd.t Tl••r sooo. •-.L...~.ı::ıı 
yaaanaktadar. Gazete, ıoa Mihver· ler tahtında ve itiraz mahiyetinde rauız olarak yabrao çlftçilerimi· Gökçe 10000 HllaaO O.berk A 

ciler &'Örüımeıinde de ba m .. .ı .. 
nin bahse aıevzu oldatuoa iddia 
etmektedir • 

l.ondra rad1oıa da, Mıbver 
rörqmelerinde ltalyanm vaziyetin• 

dokaonldapna ilerı ınrailf ve de 
mittir ki : 

cE.üi tlmeolik ltaJyan orduan• 
dan baıün ancak 20 tümeni ltal· 
yada bulanmaktadar. Ba kuvvet, 

ltal1unn andafaaıa lçia kifı de;il 

dir. Malzeme ve ıillh da pek az· 

dar. MuıoliDI, ıelıirleriıı a.üdafauı 

için Alaan1adan açakaavar lopları 
iıtemif, f aut Almaıı1ar ba top tarı 

kendi ıehirlerioia mildafaaıında 

kallanmayı tercıh etmiftir. 

Diter taraftuı, ltalya Hariciye 
Nazırı, Romanın açık ıehir ilinını 

teklif elaİfM de ba, Hitler tarafm· 
daa reddolaamqtar. 

Mibverciler, IOa rörilfmelerde 
mllbim kararlar verildiiini, netice!•· 

rini beklemek lizım&'•ldiiini ıöyle· 
mektedirler. 

Kont Ciyano ve Lival memle · 
ketlerin• döamüşlerdir. Lival bir 
demeçte bnlu~maı, ba toplaotmın 

Viti ile Mihver araıındaki işbirlitine 
bir bqlaa&'IÇ t .. kll ettitini ıöyle· 
mittir. 

B. Ferruh Tanay 
Devlet Demiryolları altıocı 

ifletme mlldlrlilillne tayin edilen 
deterli be1Df9brilerlmizden 8. fer· 

rab Tanay ıebrimize l'•lerek vazi· 
feıin• bqlam11tar. 

Bir çok yerlerde Ozeriae almıı 
olcluia vazifeyi btlyilk bir batara 
ile aetıc,ıendirmit olan ba kıy-

metli lclareci)• «hotreldiniz• der, 
aavaffaldyetler dileria. 

villyete bir çok mllracaat yapıl. zin adlarını yazıyoruz: 1200, Ab .. t Hllml Ank 1000, 
mı,, baolara red cenabı verilmittir. Ziya Girmen 500, Hil1eyln Do· Tarımer 15000, V.alı NU..t Eri 

Hiç bir kimaeain beyhude ye· raa 500, Bahaeddin zad• Maıtafa men 1000, Fulı Meto 2500 ~ 
re rerek ıifabi, rerek tabrirt mü· Akdat 5000, Vaıfiye Aial'il 500, ael Bilici 10000 .. Hact All 
racaatl•raoın nazıra dikkate alına- Mehmet Ô:r.polat 500, Hacı Mat· - Dew aı B~Gaolö -

Zelzele bölgesinden a~ 
nan en son maliimat 

-------------------------
Meclis 
Dün bazı kanun 

liyihalarını 

bul etti 

ka-

Aııkara 23 (a. a.) - Btıyllk 
Millet mecUıl barila Şeıueddin 
Gllnaltayın baıkanbiında toplan· 
mııtar. Celaenin açılmasını mütu· 
kip, devlet ,orası birinci daire re
ltliti ile ikinci daire relıliti ve 
iki azalıiı için lotıhıp yapılma, 
ve birinci daire reltlifine Selibat· 
tin Odabqı, ikinci daire balıkla· 
rana da Raıim Artal ve Rafit ç.. 
lebl Hçilmiflerdir. lklocl daire 
r e i ı 1 i i i intibabmda ekuriyet 
huıl olmacbtıadan bana ait Hfim 
relecek toplaobya bırakalmııtar. 

Bandan aonra raznam.,e re
fllerek Dıvlet Hava y0Uar1 amam 
mtldürllltll 1942 yılı bilt~ttiade 
deiifikllk ve mGnakale yıpıl•uı 
hakkındaki kanan llyibuile badat 
we aabiller ııbbat Umam MlldtırUı. 
tı biltfetln• 3600 lira fewkallde 
tabıiaat verit.... ve 134 bia lira· 
bk mana. tabliaat konalaatıaa 

.. .,..... dlrcilD•lde -

Erbaada 418 ölü, 488 y 
ralı olduğu anlasıl~ı 

Sıhhi hegetf er'zelzele mınt 
:kasındaki köyleri do/aşı~ 

Ankara 23 (a.a) - En ıon dakikada relen malOmala ı6re, 
nın aerkea ve köylerinde J• ıaraınt11andaa ölealeria .. ,_ 418 Olllllllt 
tubit edllmiıtir ki ba rakam dila verilmft olum , ......... 4la ..... 

Ankara 23 (a.a) - Sıhhat ve içtimai ...... t veklll cloldof 
Alatq, da ıaHhki tnale yer ıar11ntı11 bllrı•e clotra MarMiı..ı 
aynbDııtır. 

Aııkara 23 ( a.a. ) - Tokat 
çevreıiadekl zelaele &aJİat ve ba· 
ıarı hakkında alınaa ton malG· 
mata ıöre, Aam1ll aahlr•inde 3 
ölil, 1 yaralı vardır. 14 ev tama• 
men ve 46 e• k11 .. ydı: ..... tır. 

Nilı:aar ka:l&9ıada 53 611, 120 
yaralı vardır. 410 biaa 1ılı:da11, 
450 bina da buara ~· 

Erbaa kwan41a ....._ 418 
we yaralanaalar • idthllr. Bu 
kazada 2155 biaa tı•ıalle, l654 
biu da Jul.,. ,.t.ı.lar11tw. d •-

1ellkete ·~ fa ., .. ,. 
,,. -•ıkkat l;arakalara yerl .. ti
rUmlflir. Tokat, Sam1an, Siwaı we 
AaalJadaD f&ocieril• çad1rlar da 
"8Jka dal'*lml•· Ttlrral ve ı.. 



~~şll'in düştüğü 
,.... 

zer talim fle terbiyesi görmemiş lngiliz 
Nı ordularının acemiliklerini mDzur görmek 

Geçeo harbde bu taş evveli 
Balkanlarda, Bulgar cepheıinde ıö 
küldü, arkatını bizim cepheler 
ve Almanya cephesi takibetti. 

Şimdi ise bu taş ltalyada ıÖ· 
külmek isteniyor. 

Heıap yanlış değildir, İtalya 
hem kuvvet ve hem coğrafi vazi. 
yet itibarile Mihver blokunun ea 
zayıf noktasıdır. 

Sonra bıı blokla Anrlo-Sak. 
sonların en kostlraqedeo ve en kı· 

aa metafedeo temasa geçebilecek· 
leri yer de yiae ltalyadır. 

Geçen sefer çözülmeye sahne 
olan Balkan yarımadaaından taar· 
ru~ hem mosaf enin daha uzak ve 
dolaşık olmasından, hem de arada 
Gırit adaaı rıbi zaptı müşkül ve 
fakat zaruri bir mini ,bulunmasın· 
dan nıhayet Balkan yarım ada1ın· 

da karş·laşılıcak Bulgar 11e Almaa 

Askerlerile çarpı~mak, hayli yıpran 
mıı olan İtalyan ordusile çarpış· 
maktan daha _ güç olduğundan 

ltalyanın çözülme yeri olarak inti
habında isabet vardır. 

ilk Anglo Saksoa taarruzunun 
ltalyayı hedef olarak alması asker 
ilk bakımından ne kadar isabetli 
iH bo makaatla Şimali Afrikada 
başlayan harekatın o nispette İsa· 
betli cereyan etmediği hoıusıında 

meşhur lnriliz askeri yazan Lidel 
d Harile ayni fikirde bulunuyoruz. 
Y azııanın hülasasıoı ıiaoı haberle· 

rinio blldirdıii laıiliz askeri yaza. 
rı bu barekitan kifi bızl" yapılma· 
dıiı gibi Tunusta barekit yapan 
müttefik kuvvetlerinin Mısırdan 
ilerliycnler kadar uata olmadıkları. 
ol; ve acemililler rösterdiiioi iti. 
i:f etmektedir. 

liiı '4ılbakıka Müttefikler daha Şi : ;ı ;itaya ayak baaar baamaa 
(f)•'\\ , Tunuıun ehemmiyetini teba 

"' ~tirerek buraaı çok büyük bit 
ıı .. de itral edilmezse, Mihverin 

-;laki mesafenin a&lıiıodan fayda· 
rak bur•)'• blly6k knvetler 
&cı;ıaı ıöyle111i1tik, 

kuvvetlerindea faydalaoarak Alman 
lardan evvel bu sabaya kuvvet ye 
tiştirmeleri icabederken, Almanlar 
el çabukluiu yaptılar tayyarelerle 
asker indirdiler, ıonra da ıeceli 
gündüzlü asker ve tayyare taşıya· 
rak Tanusta kara ve hava üstilnlü 
ğünü ele geçirdiler. 

ilk temas ve muharebelerin 
Müttefik.terin pek lehine olmadığı 
her iki tarafao tebliğlerinden anla· 
şılıyor. 

Eier Müttefiklar bundan son· 
ra büyük gayretler gösterirlerse 
Tunusu ele geçirmeleri pekala 
mümkündür. 

Bu takdirde dahi çok kolay· 
hkla elde edilmeıi mümkün olıın 

bir yere karşı yapılan harekatta 
fazla teenni göstermelerinden, yani 
«düşmana tekaddüm> fırsatından 

istifade etmediklerindea dolayı ba 
kazaoç kendilerine çok pahalıya 

malolacalı.tar. 

Tunusnaki müttefik ordula· 

rın harekatında logıliz ya• 
zarının dcdiii ribi acemilikler aez• 
mek de (ÜÇ değildir. Madem ki 
bidayette ellerinde kafi kuvvet ve 
hele hava üstünlüğü yoktu, o bal· 
de ellerindeki kuvveti bütün Tu· 
ouııa )ayıp daiıtmaktan ise daha 
mahdut hedeflere, ozcümle eo garp• 
ta bulunı.n Bizerte'e karşı hareke
te geçmeleri icabederdi. Vakıa 
bu şehir tahkim edilmiş olduğu 
için savaş da çbtin olacaktı. 

Fakat hiç deiilae mukabil Al· 
man hücumları karşısında zayiata 
uğta~ak ve geriye rlcat ihtimaJI 
de olmazdı. 

Böyle yapıp bütün Tuauııa 

dağılmak, sonra geri muvasalasını 
sağlamadan l:Sizorte ve Tunus gibi 
iki mükim tahkimat mıntakası ara. 
sıoaı girmek harp sanatı bakımın. 
dan ustalık. sayılamaz. 

Uzun btr hazer talim ve ter
biyesi görmemiş logiliz ve Ameri· 
kaa ordularında bu tibi acemilik
leri mazur ıörmek lazım. Bu or
dularla harbeden düşmanlara, har. 
bia na11l yapıldıiım öiretmek an· 
garyuı da yükleniyor. Ancak OD• 

dan sonradır ki düşmanlarına ıa· 
lebe çalabiliyorlar. 

Sekizinci orduya Elilemeyn 
zaferinin milyeaser olma11 Iıin Rom. 
melin bu orduya Dt defa ileri ~e· 
ri rötürüp ıetirmesi icıbetmiıtı. 

- Devauu üçüocildı -

Dünya altın 
istihsali 

Mm~tler cemiyeti t..ı.rafından 
neşredilen aylık bültene 

göre altın istihsali harbe rağmen 

faaliyetle devam ediyor. 1940 ıe · 

nesinde yer yüzünde çıkardan 

altın bir rökor teşkil etmektedir. 
Bu sene zarfında 1,3 mily,.,n ki

logram altın çıkarılmıştır ki on 
sene evvelkini o bir misli fazla 

demektir. 

Cenubi Afrika 437 bin kilo 
ile başta relmelı.tedir. ikinci Ka 
nadadır. Buradaki iıtihıal 164 

bin kilodur. Amerika 150 bin kilo 
ile üçüncü gelmoktedir. 

So9yet Ruııyanıo altaa lstih· 
sali miktarı malum deiilso de bu 
memleketin çördüncü reldiii ın· 
laşılmaktadar. 

Rusyada altın istihsali 1936 
da en yükıok a:oiktara bulmuştur. 

Ceoubi Afrikada altın is· 

tihsali devamla ıuretto artmış, 
1940 da 1931 seoesioe niıbetle 

üçte bir derecesinde fazla olmuş· 
tur. 

fakat bazı memleketlerde 
istihsal bu niıbeti do geçmiştir. 

1931 - 1941 seneleri arasıoda 

Amerikanın altın istihsali iki mis
li, Cenubi Amerika ve Avustral· 

yanın üç miıll olmuştur. En çok 
artış, istihsali az olaa memleket· 

l lerdedir. Afrikanın bazı kıaımları 

ınesela Kenya, Taoganika, Cena· 
bi Amerikada Şili, Filipio, Fici, 
Yeni Gine adalara bu meydanda· 
dır. 

İkinci derecede altın istihsal 
eden bıı memleketler gittikçe da· 
ha mühim bir mevki kazanıyor

lar. 

Piyasadaki altın miktarı 1937 
sonesindea 1941 ilkbabarıaa ka· 
dar olan müddet zarfında artmış 
tır. Bu artış muhtelif a:oemleket. 

lerde değişiyor. CeouLi Amerika· 
da Ariaotin ve Brezilyada artış 
azdır. 

Amerika Birleşik hükumetle· 
rinde muntazam bir te:1ayüdle 
1941 . ni1aoaoda yüzd11 kırkı bul . 
mııştur. En yüksek artış Romanya 

ve Türkiyede ve bir derece Dı· 
nimarkadadır. loıilterede lsveç, 
ıviçrede artış 1937 seneıine 

nisbotle yüzde elli kadardır. 

\ 

Çukurova pamuk ihracat birliğinde 
Salı gijnü, pamuk miktarı 

ve fiyatları tesbit olunacak 
Ciltçi ve teknisyenlerin ıöıdoroıen 
mütaıaaıan dinlenecek H~~~eÇalaka· 

mümessilleri ihracat birliği 
toplantıyı müteakip 

raya gidecekler 
Anka-

Haber aldıiımıza göre 29-12-942 Sah güaü Çukurova Pamuk lh· 
racat Birliğ'iode Valimiz 8. Akif Eyidoğanın başkanlığında geaiş ölçü· 
de bir toplan ti yapılacak vo bu toplaabda, klevlaod ve Yerli, yağmur 
yemiş pamukların hakiki miktarile kalitelerine göre fiyatları tesbit edi· 
lecektir. Toplantıya Adaoadaki alikah teşekküllerden başka Menin, 
Tarsus ve Ceyhandaki teşekküller de dnet edilmişlerdir. 

Toplantıda, bilhassa fiyat mevzuu üzerinde, çiftçilerle teknisyenlerin 
arzu ve mütaliaları dinlenecek ve 1 inci klovland 88.75 esasına daya· 
nan resm'i barem gereiince tesbit edilecek fiyatlar Ticaret vokalotlne 
arzolunacaktar. 

Bu toplantıdan ıoara Pamuk ihracat Birliii Umumi katibile birlik 
mümesslllerinia tekrar Aokaraya ıitmelerl ve ilk iş olarak yağmur ye• 
miş malların dış pazarlara yollanmak üzere Birlik eliyle hükQmete dev. 
rini temin eylemeleri mukarrerdir. 

Pamuk piyasaıı muvakkat bir durrunluk devresi geçirmektedir. Bu. 
durrunloğon gelecek ay içinde sona ereceği ve piyasamıza canlıhk 

releceği muhakkaktır. 
Yılbaşından sonra yine ihracatçılar Birliğinde ve yine Sayıa Valimi· 

zio başkanlığı altında çiğit için de bir toplantı yapılması ihtimali 
vardır. 

Muhakkak olan şudur ki pamuk piya1asındaki hareketsizlik katiı· 

yeo muvakkattır ve geçicidir. Müstahsilimiz, elindeki mallara pek ya· 
kmda behemehal müşteri bulacaktır. 

-------------------------------------------------~---
Yakalanan kumarcllar !Atatürk kır koşusu 

Mürşit f abrika11 civarında otu· 
ran Mahmut oğlu Asaf Halil adın· 
da biriıi evine topladığı sekiz ki · 
şiye komar oynatırken, devriyeler 
tarafından, 61 lira 30 kuruş para 
ve iki taae aoıkla 10çüıtii yaka· 
lanmıştır. 

Yeni Adana refikimiz 
Haber aldıiıınıza göre, Yeni 

Adana refikimi:ıe yarından itibaren 

neşriyatınc& başlıyacakbr. Muvaffa· 

kiyetler temenni ederiz. 

Bu pazar güaü Adanada (Atı· 

türk) kır toşuıu yapılacaktır. 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dürlüğü faaliyet proğramma göre 

(Atatfü k) koşusu her vilayette ve 

aynı günde yapılmış olacaktır. 

Adanada ilç bin metre üze. 

rinden proğramlaomış olan bu ko. 

şuya şehrimizdeki orta öğretl.a.ı ta

lebeleri ile gençlik kulüpleri atlet· 

teri iştirak edecektir. 

dar 5 kişi tevkif 

edildi 

Şehrimizde Mihmandarh Meh· 
met Ali isminde bir gencia taban• 

ca ile öldürüldüğüaü yazmışbk. Tah· 

kikata el koyan Müddeiumumi baş 

muavini 8. Şeref Gökmen, hi.dite· 

nin faillerini meydana çıkararak 

suçluları sorp hakimJiğioe vermiş· 
tir. 

Düo ıorgoları yapılan ıuçlo• 
lardan Sabri Pala. Halil Özen Me· 

mik ve Barcı Halil Tüfekçi, Topal 

Salih hemen tevkif edilmişler• 
dir. 

Ciaayet evvelce de yazdıiımız 

gibi barda bir kadın yüzünden çı· 
kan bir kavga neticesidir. Tahkl· 

kata röre katilin Sabri Pala oldu· 
iu anlaşılmıştır. 

Tabanca barın içkilerini piyıaa 
dan gizlice temin eden Halil Ôzeoe 
aittir. 

Halil hAdi1e olur olmaz ü:ı:erin· 

de bulunan dijer tabanca mermi· 

lerlni hemen Atlas mağ'aza11oın atol• 
yesine saklamıştır. 

Katil Sabri ise Mehmet Aliyi 
öldürür öldürmez lzmir oteline kaç 

mış, tabancayı orada bulunan bar· 
cı Halilin dayısı Memlye vermiş, 

ve Memi de tabancayı saklamıştır. 

Bu eınada barcı Halil otel ka 
pısmda katili arayan polislere ve o• 

hitlere otele böylı ıüphıli bir ~·· 
hıı girmediğini iddia ederek şüp. 

heyi kendi üzerine çekmiş, netice· 
de ıuçla alakadar bulunduj'u tıh· 
klkat ıouunda anlaşılmıştır. 

Fransızlar neşelerini kaybetmemiş! 
Bir lıviçre razetesinin muharriri1! Fransada bir seyahat yapmıştır. 

Muharrir karşılaşbğı güçlükleri~ şu surette anlatıyor: 

hemen dij-erleri kadar kalabahk olduğunıı gördüm. Bereket yatakrı va· 

goada yor bulmuıtı>m. Yoksa geceyi ayakta geçlrmekliğlm lizım gele· 

cekti • Trenler azalmış, harpten evvelkinin dörtte birine indirilmiştir. 

Buna ratmen yolculann miktarı rittikçe arttıiından kılabahk tasvir 
edilemeyecek derecede çoktur. lhtiyatkir yolcular 15, 20 gün evvelden yer 
tutuyorlar. Bu suretle oturulucak· yerlerin yüzde sekseoi evvelden tutul
muş oluyor. 

Geri. kalan yüzde yirmisi de kapılar açılınca hUcum edenler tarafta· 
dan zaptedmyor. Geri kalanlar koridorları dolduruyorlar. Trenlerde ko
ridorlarda kompartımanların içiadekilerden fazla halk bulunuyor. Bualar 
a1'.şunları Parisia yeraltı trenlerindeki halk iİbi birbirine rlriyorlar. Şu 
farkla burada valizler güçlüiü artırıyor. 

Trenlerde kontrolörle.r, ayakta bile olsa herkesten işgal ettikleri 
lbevldin biletial arıyorlar. Fakat buna rağmen birinci mevki vagonları 
da üçüncü meYk.i kadar kalabalaktır. V agoolarda JÜtümek hemen hemen 
imkinsız tibidir. 

Lokanta varoauaa gitmek o derece güç ve zahmetli bir iş halini J 

almıştır ki bir çokları ceplericden kü~ük bir ıandviç çıkararak bunu 

yemekle iktifa ediyor. 

Bu aaodviflerde ealddea oldufu ribl ıoiıtk et veya tavuklu, kıtı 
y11murtah deiildir. Jambon, urdılya ketuıu ribi ıoyler de tarihe ka· 
rışmııtır. Herkea ne balmUfS& onu yiyor. 

Buı trenlerde, kazaya meydan vermemelt lıin, ıimeodifer idaresi 
fit usulünü tatbik etmektedir• Ancak bu fitleri ılıalara bilet veriliyor. 
Mımıfıh ı~ceH akıaı:a Mar1iljıdag kalkı&n böylı bir trenia do hemen 

Kalabalıia raimea halkın neşesi yerindedir. Şakalaşanlar, bikiyeler 

aalataalar pek çoktur. Oıuranlar çocuklu kadınlara yer bulmağa çahıı· 

yorlar, ayaktaki çocuklar da şuraya buraya ııkııtırıhyorlar, halta bazen 

kucağa alınıyorlar. 

Otokarlar da böyledir. Bunlarda da ayakta seyahat edenler otu· 

ranlardan çoktur. Ayaktaki • yolcolar saatlerce sar11ılarak ritmeğe ta· 

hammül ediyorlar. 

Bu ıüçliiltler karşısında biıiklet yavaş yıvaı yolların kralı h•· 
llai ~laaaia baılamıştır. Benzin yoltluiu yüzünden otomobiller ve aao• 

toslklotler pek ziyade azaldıiından blıildetle ae;ah.t edenler gittikçe 
artmaktadır. Mamafih biıikletle aoyahat ederken de ihtiyatlı hareket 
etmek lazımdır. Çünkü la.tikler aşınınca yerine yenisini bulmak pek 
ıüçtür. Hatta bnoua için biıildet almak kadar para vercnek lizımdır. 
Bir çift listiie mukabil liatikılz yeni bir biıiklet vermek iatiyenler çoktur. 

Biılldetin bir mahzuru da ayakkabının köselesio' aşındarmaııdır. Bir 
defa köHle denilince bunun yerine tahta koydurmaktan baıka çare yok• 
tur. Çilakü deri ve kösele pek aıalmııtır. Tahta ayakkabılar, asfalt üz•• 
rinde rarlp bir sos çıkardıktan baıka insanı daha fazla yoruyor. 

Fraoıızların müıterok nakil vasıtalarındaki rüilükler karşısında rö•· 
terdiklerl nefeyı bakınca ıj'lamamak iiİD her feye rüldüklerine hükm•• 

decetim reldt. Fakat fOoa kaaiim ki Fransızlar baılarıaa relenler• Si· 

bırlı tabammiil edi7orlat n dıba i7i füdler ıelecejiaı emin bolaoa7orları 
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~ = ~ . ~0:!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!~!!!!!!~8~U!!!!!!!G~O~N!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~~,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!24~9~·~Ki~·~nu~n~t~942!!!!!!!!! '= ~. 'r~sk·;<.1ılmm1e_m_a_s-ın_d_a_ METANET ZERAFET Hassasiyet ilin 
f t;,t Türkçe Södü Şaheseri - ' 

7 Adana as. Satınal-

ft
C'i L(j!i;~ ~uıu. FERIDA ma komsiyonUndan: EH ... .,. I "' Tarofmdan y•ratdan ve ddden • AAD-. ~o 

~.ı 1_.,. /112 ~ Jsalsiz bir. filmi o\an r - 4 1- 3500 kilo koyun eti-

f Jin i r Taç F== // ..._ ne talip çıkmadığından iha-

..... 
- ._....., /' ~ lesi on gün uzatılmıştır. 

" "'A.'~ , 
2- Muhammen bedeli Muhteşem Sinema Harikası lle 

.Ş iF-~a H- rıGtAcHm~~e-ooRts ouRANrt SAYJN MUŞTERILERlM/ZE MUJDE 
ler e .ı~~ ~ FOscc, . . E ,,,. ·ı A . ı k 1 , t ~1) alade temsil ettiıtıerı heyecanlı mmıerın eo rü•e1ı n .. ucuz ve garantı i merıkan mamu atı DECCA mar a ı 

•h ı.o~~fl ;·;~ğvit. KORSANIN Kili __ 
1 

B~!~:!ı~n~!. radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

3850 lira ilk teminatı 288 li· 

ra (75) kuruştur. 

3- ihalesi 4/1/943 pazar· 
tesi günü saat 11 dedir. 

• )?}j L ~ü~~~:::·.d~;:;~··~;~;:'.:ks;:;.aı~:~~!nzbôr 'ÖMER BAŞEGMEZ 
il;:: .ı:.ı/ ;~ 1 ; • içU:•~u~:~:s~:ı. y Göz Yaılarlle VE ŞER j K j M Ü ESSE SES J 1 

4- Evsaf ve şartnamesi 

her gün komsiyonda görllle

bilir. 

5- isteklilerin belli gün 

ve saatte ilk teminatları ile 

birlikte komsiyona müracaat

ları ilin olunur. ılan~a.-:;·;:"!';::'":"---;"~·s., ... u."• "''$•hu«•• !=ı Telefon: 168 Telgraf: BAŞ~GM~Z 

~'E~~~~::~[,·*Omür _Böyle Ge.çti llllıı 1..--T-a~ Sinemasında 
2856 

-
Jilo anan 

• hal kaİno:f·~-~ fV BU AKŞAM 
.l '. "" 6 r A sı·nemada iki Büyük ve beyecanh filmden Mürekkep güzel bir program 

ı 0LÇ0 MUAYENELERi HAKKINDA 
-~ aoı-•of' (:·· sr l - 1 -

ase~ ş'- " ~' -Ta af anda lk~ il j~ Macera filmlerinin Büyük Kahramanı 
Hai;ı>tı (IJ BU AKŞAl'J! SUVARE R 1 C H A R D D 1 X 

Tarafından en müthiş maceralarla dolu heyecanlı bir 8,30 
zengin proğram iki şaheaer birden 

-1-
Türltçe Sözlü ve Türkçe Şarkıh 

J ~::-ıarunureşidin Gözdesi 
~:lihte en kanlı bir aşk faciası Bu filmde Üsted 

\ı:lı ettin Kaynağm beetelediği (Yolculuk var, Bayram 
~'Gecesi) ve sekiz müntebap şarkı Müzeyyen Senar 

ithal Tarafından okunmuştur. 

yap,.,,~ - 2 -
e) Dünyanın en sevimli Artisti Jon Prömiyeri 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone 
Heraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Zoronun işareti 
~ .................................... ... 

~----................................................. --... ..... 
Droloğ Operatör 

DOKTOR 
Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r,ısı 
Fakirler Parasız muayene edilir 27,!!! 1 

_. .................................... ... 
KADIN ONDOLACI ZeLIHA 

Yeni getirdiğim en son sistem Ôndülasyon makinesil~ 
altt aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
süslemekteyim. 

ADRES = Has1rpazar1 mahallesi No. 251 

............................. -............................... ... 

DOKT·OR 

Hergfin Hastalarını HükOmet Civarı llitİkamet Eczaoeıl kartıııbda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabnl eder. 

Haftanın Salı ve Cama günleride öjleden sonraları f•klı•lere mec· 
cani bakılır. 

2355 

ROLOG Operat6r 
f!·~ ~. · Dt. TAH N ERN ART 

· '* a;..tlıket 1-Msta e i Bobrek idrar yolları ve Tonasült hastalıkları 
ıı.::tle '\r ı Avdet ile : Abidin pa,a - mUsllm 

" iaki .... :..~. ı llo. 11 Haatalar1nı kabule baflamıttır. 2787 
Hk bura 
leı;ıoı 

" 

movza 
çerçeve•! dahilinde yaratılan 

===:ıl DEVLER V ADlstl E::: == 
Mevsimin _oo yeni ve çok güzel filmi 

-2-
Tarihi filmlerin en heyecanlısı Korsanlarm hayahaı çok 

meraklı ' sahnelerle canlaod1rao 

Yeşil Korsanın Kızı== 
Ttı:IJ R IK Ç IE Sta:Z O...lı::IJ 

Pek Yakında 

Zoronun intikamı I.= 
36 Kmmlık muazzam seryal şahueri ... 

ÜROLOG - OPERATÖR 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, · tdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu 

mütehassısı 

Abidin pafa caddesi Namık Kemal Okulu 
evinin alt katında Hastalarım kabul eder. 

karşısındaki 

~ ................................... .. 
-----~------------------------------------------

T. iŞ BANKASI 
Küçyk Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır • 

·---1943 iKRAMiYELERi ----ı. 
Adet Llrahk Lir• 

1 " 
1999 " - 1999 u 

1 999 = 999 " 
,, ,, 

1 888 = 888 " " " 1 " 
777 

" - 777 .. 
ı 666 ..... 666 .. ,, 

" 1 •• 555 u - 555 ,. 
1 .. 444 ti = 444 ,. 
2 " 333 " - 666 •• 

10 o 222 .. - 2220 
" 30 " 99 .. - 2970 ,. 

60 •• 44 il - 2640 
" 2~0 .. 22 

" 5500 .. 
334 

" 11 .. - 3674 " 
TUrklye it Bankaaına par• rat1rmakl• yal· 

nız para lllrlktlrmlt v• faiz almıf olm••• •rnı 
••manda talllnlal d• denemlt oluraunuz. 877 

www i7'! • ,. 1 j .,.. ... ' it ~ H21 ,,,, ,,.. 

BiR TASHiH 
23 Birinci kanun 942 çarşamba günü gazetemizin ilin 

sahifesinde çıkan ölçü muayeneleri hakkındaki ilanın 2. nci 

maddesinde yazıla müracaat batlama tarihi 2. nci kanun 

ayının 1. inci gününden itibaren olması lizım gelirken 

1 yanlışlıkla 21 inci gününden itibaren olarak çıkmıştır. 

DUzeltlrlz • .. 
Belediye riyasetinden 
1- Askeri depoy • Taşkarakolu arası ·yolu inşaatı kapalı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 10107, 56 liradır. 

3- Muvakkat teminata 753 liradır. 
4- ihalesi birinci kinnnun 25 inci cuma günü saat on 

beşte belediye encümeninde yapılacaktar. 

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 makbu2: mukabilinde belediye reisli· 
ğine verilmesi ilin olunur. 2825 10-15-19-24 

Adana as. satınalma komsiyonundan= 
1- 400 Ton odun kapalı zarf usulile ekıiltmey~ konul· 

muıtur. 

2- Muhammen bedeli 18,000 lira ilk teminatı (1350) 
liradu, 

3-İhalesi 8/1/943 cuma glinü saat 15/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görlllebilir. 
5- İsteklilerin arttırma, eksiltme kanununa uygun olmak 

şartile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saabadaa 
bebemhal bir saat evveline kadar komsiyona vermiş bulun• 
maları lüzumu ilin olunur. 

2853 22-26-31-5 

------------------------------------------~-----
Meclis 

- Baıtarafı birincide -
ait layihalar müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Memur ve müıtahdemlere ve 
rllecek fevkalade zam hakkındaki 

kanunun 9 uncu maddeıhıln ıonu
na bir fakra eklenmesine, Postı 
ve Telrraf umum Müdürlüiü ıiva· 
rl müvezzilerin& yem bedeli, Dev· 
let konaorvatuarı tiyatro ve operet 
ve balet şubelerinden mozan olan-
lara elbiıe verilmesine, Hava ımı· 
fa menıuplarma verilecek zam ve 
tazminlere alt kanunun bazı mad· 
delerinin değiştirilmeıino, sııbay, 
yüksek mübenciiı, a1kori yüksek 
mübondiı vo aıkeri mübendlılere 
verilecek ihtisas ücretlerine alt 
kanun lô.yibalarlle fevkalade ibti .. 
yaçlar için Milli müdafaa Vokale. 
tioce yurda ıokulacak maddelerin 
verri maaflıldara hakkındaki kanun 
llyibaaı da Meclisin buırüokü top· 
lanhıında müzakere ve kabul edil· 
miıtir . 

hpanciyari ve tıbbi mibtabzar• 
lar hakkındaki kanonun bazı mad· 
dolerini tadile ve bazı bükllmler 

lmtlyu S.bibl t CAViT ORAL 1 
U. M•ltat U~dlrlt A-.k•• 

Suikast davası 
- Baştarafı birincide -

yeniz cümlelerin çıkarılmaıına ka· 
rar vermiştir. 

Pavlofun müddeiumumi bal 
muavinine karşı kollaadıiı bir ke• 
lime dolay11iyle kanuni tahkikata 
tevessül ohınmaıtur. 

Öileden sonraki celsede Kor· 
nilof müdafaasını yapmıf ve bera• 
atını istemiştir. 

Avukat Şakir Ziya da müdafa• 
ada bulunduktan ıonr• müekkiU• 
oio boraetioi mahkemeden talep 
etmiştir. 

Mahkeme heyeti neticede Paf 
lof ve Kornilofa 16 aeoe 8 ay, 
Süleyman Saiol ile Abdnrrabman& 
10 ar Hne aiu hapis cozaaa ver• 
miş, bu mühim davanın ikinci ıaf· 
ha11 bu suretle kapanmııtır. 

-------------------------iliveılne ait kananao, encümen• 
iade ediloo 4 maddesi hariç olmak 
lizere, diğer maddeleri kabul edil· 
a:ıiştlr. 

Meclis ıele~ek toplaotasıoı 
caa:ıa rünQ yapacaktır. 
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