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l Ura, aylı lı 1211 lıuruttur 

r 
Bugüıt 

~ 

Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete 
• 

Amiral Darlanın Cezayirde ö~ 
lüşiine4 dair en son alınan tafS.:.· 

Almanlara göre Darlanı ~!-:r.~~~·- Orta Donda Af,, 
lnuilizler öldürtmüs ~:?}~~:. gediği genişl 

Amiralin son sözii:' Rus t 
Bana artık yardım edilemez Rostot 

lngilterehedefine ulaştı! ilerlem 
General Jiro, Af rikada nizamın muhafa
zası üzerine aldı; imparatorluk konseyi 

bugün toplanıyor 

Kafkastf 
da Rus 
ruzu ba 

Ankara 25 (R. G.) Günün en 
heyecanlı haberi, Amiral Darlanın 
CeıaJirde öldürülmüş olmasıdır. 

Verilen haberlere a-öre Amiral 
Darlan dilo ıaat 15 te Cezayirde 
Fraoıız yüksek komiserlik daireıin· 
de, 20 ya1luıoda hüviyeti tespit 
edttffiıyen g~ırç-1)rr r raoslz tara· 
fındaa tabanca ile katledUmiftir. 
Katil Amiralın üzerine 6ç el ateş 

' b' etmiftir. Çıkan kurıunlardao ıri 
DarlaDID arzına saplanmış, diğer 
ilr.lli ciierlerinden reçmiştir. 

Suilr.aıtçı, kendisini tatmak iı 
tiyen bir yüksek memura da ateş 
etmlı ve bacaiından yaralamııtır. 

Y etifeo diier memurlar katili 
yakalamıılardır. Amiral Darlan , 
kendi otomobiliyle derhal haataha· 
ney• rötllrlllmüf, karısma haber 
verilmiftir. 

Madam Darlan hastahaneye 
ıeldiil :saman, yaralı ölmüı balu
nayorda. 

Darlaaıo öldilrulilıü üzerine 
Geaeral Jiro idareyi eline almıştır. 
General Noreı ve Buva1100 Ce· 
zayirde beklenmektedir. Yarın Ce. 
aayirde Fransız imparatorluk mec· 
liıi toplanacak, Darlanın ölilmiyle 
baııl olan durumu inceleyecektir. 

Amiral Darlan 1936 ilkkinu· 
nnnda bahriye %enel kurmayhjıaa 
tayin edilmlftir. Franaanın yık.ılışın· 
dan ıonra Bqwekll muavioliiioe, 
hariciye ve bahriye nazırlıklarına 
retirllmif, Bqvekil ve Mareşal Pe· 
tenin halefi olmaıta. 

Dair.ar ve Cezayirde lnriiiz 
bırp l'•mileri taırraz ettiil zaman 
Fransız filolarana mukavemet em· 
rini veren Amiral Darlaodı. 

Amiral, Almanların lararı ne 
tic11i BaıvekUlikterı feldlmiı, yal· 
nız orda ve donanmanın bqıodı 
kallDJftı. Laval bülı.Qmetin idaresini 
•le almlf, Dırlan ikinci plina ref· 

mitti. 
Geçen ayıa aekiıinde Amerl· 

kalelır ılmıl Afrllr.aıına asker fi" 
katdılar. Darlaoıo ıımal Afrik.asıoda 
eılr edildiji bildirıldi. 

Fadat pek az ıonra, aıker çı· 
karma if inin Amerika ile Darlan 
arat'ında bir anlaıma neticul oldu 
ia ortayı çıktı. 

Darlaoıo Amerikalılarla işbir-
Uti yapması lorilterede ve batı 
Amerika rııetelerinde sert ten· 
kitlere sebep oldu. Amiral Darlan, 
d .. eçlerinde, önce ıimal Afrika· 
daki imparatorlajıı, ıonra da F ran· 
NJI kartaracıtını bilditi7orda. Son 

nutuklarından birinde: cŞimal Af 
rikada bir hükOmet kurmak teşeb· 
bilıünde deilllz. Ben yalnız, Al
mınlaran elinde esir bulanan Ma-
reıal Petenin emriyle ıimal Afri· 
kada Franıız menfaatlarını himaye 
edlyoram.» demifti. 

f)ö r.f'ı -ıl'Cr 011,JulJ A1tta~ 
rika arasındaki itblrliiiae Iİnirleo
miılerdi. 

Darlanın öldilrüldüğli bir ıı
rada akla l'•len saal ıadur: 

Acaba Amiral Almanya ile 
sılu bir işbirliiine taraftır Laval 
cılar tarafından mı, yoksa Dö Gol· 
calar tarafından mı öldtırülmüştür? 
Son dakikaya kadar ıarib malG· 
~ ~elffıirr..~....t ... ua 'Ülülalii 1 
Amerlkada teeııür ayaadırmqhr. 

- Devamı dördiioclde -

Almanlar son ~ 
ketlerde 92000 ia. 
kaybetti) 

Liderlerin Noel nutukları 
Moskova, Londra, 

Roma 

BDyDk 
Elçilerimiz 
HUkOmetle tema• et
mek Uzere Ankarara 

gelecekler 
Ankara 25 ( Haıuıi mababi· 

rimizdeo ) Berlin Büyük elçimiz 
Saffet Arakan mezaoen Aok.ara· 
da balanmaktadır. Moıkova Bil· 
yllk elçimiz Cevat Açıkalın AA· 
karaya r•lmek ll:ıere yakında ha· 
reket edecektir. 

Öireudiii•• röre Londra 
Büyük elçimiz Rauf Orbay ve 
Roma Büyillr. elıimiz Hüaeyio Ra. 
i''P ta memleketimize releckler, 
bükQmetle temaı edeceklerdir. 

Sabit gellrlllerln ana kar· 
nelerl bugUn dalıt llror 

Sabit reHrlilere mabaaı ana 
karnelerin daiıblmaııoa buriinden 
itibaren baılaoacaktar. Bu lr.erb• 
ler Viliyetteki baı~ıt btırodaa ve
rilecektir. Karoelenn teYaiial mil· 
teakip ay baf~dao. ~vvel •emar 
karneleri t•bdıl edılmlf olacakbr. 
Yeni lr.araeler 25 kuponlu olup 
ilk altı kapoaa ile ikiıer aylık ek.· 
mek karneli alınabilecektir. Dii'er 
kuponlar da Ticaret V eklletinin 
bildirecetı t•kllde devletin dıiı 
tacaiı ayni maddelere mabaaatur. 

Maltanın. Jlreoek ve 
malzeme lhtlracı temin 

edlldl 
lıkeaderiy• 25 (a. a.) - Mal. 

taya bir çok kafile varmlf, Gele
cek aylar için adanın Jiy•cek, mal· 
H•H ilaU,acı temla edilmiftlr. 

Kral 
ve 

Corc, Ruzvelt , Peten 
Göbels ne digorlar ? 

A o k a r a 25 kl11nı, Alman or 

(R. G .) - Noel, AJ • d N - J .. J •• "M"l daıuoao kahraman 
mahtelif aiy111 li· man propagan a azırı şoy e soy uyor: 1 • ı . b l 
derlerin natuk ve Jh • ııına orç ayaz. 
demeçlerine vuı. )etimize zafer, insanlara iyi bir SU temın Bize zorla tahmil 

le teşkil •tmiıtir. etmedikçe savaştan çekilmiyeceğiz. " edilen ba lıarbi 
Maretal Petea 

dün akpm rad· 
yoda, ıilihları elinden alıbmtf aıketlere, r•miaiz de
nizcilere, yabancı memleketlerde çabıao_Fraoıız it · 
çiler• hitabea bir nata~ IÖylemiı, Fraoaaoız llç bü· 
yük iztırabıaı, işaret etmiş, evvelce verdlil ıöze 
sadakatle betbaht bir miHetio ba11adı kalmayı ıeref 
ıaydıtun ifade etmiştir. 

Peten cberku payına dütP fedalıirlıiı yapma· 
dıj'ı halde bir memleketio kartalacaiına ioaomaye· 
DiZ.> demif, de&fma rararJa Ye f8refli kalmalarını 

tavıiy• etaaiıtir, 

Maretal, diioya ı lhana erişmek için çahıtaiıoı, 
ıulhaiı eaaılarıoı korumak itin elinden releoi 7apta
jıoı sözlerine eklemiftir. 

Aidian propajanda nazarı Göbelı de bir natuk 
ıöylemlj, «eter muharebe Almanya ıehirleriodeo 
uzakta olayorsa bana Filbrerln bqkamandanlık ze 

muzafferane ne• 
ticeleadlrecetiz.> demif, sözlerine töyle devam et· 
mlıtir : 

c .... Allahın öntınde aod içiyoruz ki, milletimi· 
ze zafer, la11olara iyi bir ıalb temin etmedikçe .J•· 
vaıtaa çekilmiyeceiiz.» 

Amerika Camharreiıi Ruzwelt de bir mesaj neş· 
retmiı, bu aoelio reçeo 1ılıo noelioden daha meıat 
oldajana belirtmiıtir. 

· lnırillz Kralı, noel müouebetile oeşrettiii me• 
aajda, !nrilialere ve tebaaıaa bahtiyar bir aoel dile· 
mif, dllayanıo ıalba kavaımaaıoı özlediiini ıöylemiı, 
mabtelif ceph•lerdek.i muharebe dnramaoao icmalini 
yapmııtır. 

Kral demiıtir ki: 
cÔaiimüade batırılacak çetib vazifeler vardır, 

bu vuife:eri rüveole k.arıılayacaiız. Arbk ne 1alı· 
oızız, ne de yaram ıllibh11z.> 

Tokat vallsl, zelzele f el8ketlni anlatıyor Cilerve we KUtahrada 
fer aaraınt•lar1 

Ankara 25 (Haıaıi muhabiri· 
mizdln) - Tokat Vıllll izzettin 
feliketln nasıl vokubaldaja bak· 
kıbdi ıa beyanatta baltttimaştar: 

c- Deprem saat 17 de olda· 
30 ıaoly9 ıürd6 ve afki istikamet· 
ten &'•idi · Niksarlı Erbaadao biç 
bir haber alemayıoca Jandarma ka
ıııaodanıoı Nikaara yolladıai. Ben 
de yaniı..a bir operıtör alar•k ET· 
baaya hareket eltim. Kaıabaya 
ıaklaıırkeo yepyeni bir bina olan 
Bofm• karakolaoan t~mımlyl• yj· 
lr.ddıtını, iyi bir te~adüfle Jandar· 
malano kartalmaı olduklarını tör
dik. Erbaaclaki depremin deh .. tlal 

oradi aalıdıc. Erbaa yakınıoaalr.i 

Alaboo ve T epekııla köyleri ti• 
tamamiyle yıkılm11, yer yer J&D• 
rıolar çıkmııtı. Tarla i'lerioden 
Erbaaya r•ftlk.. 5rbaa içiode on 
altı 1anııo kasabayı sarmıştı. Ev 
namına bir t•J lr.alma•ııta. 

Herkes birbirinden baberlis 
ve fer yat içindeydi. Memurların 

bir k1111h ölmüıtü. Ziraat bıokalı 
u inhisarlar mildtırlerl, aorp ha· 
kimi, polta muhabere memara, 
nilfaı kitibl, ha.ut ıaabaHHdea 
baaı memurlar, bir ötretmin IİlU i 
1eHf kayapluı..S ar .... dadir. 

San•t ... Wr ... ,,.. tlall 

Adapazarı 25 (a. a.) - Bu
rüo ıaat 2.SO de Geyve ve Ki· 
tabyada oldukça fidcletli, fakat 
zararaıa •eıea bir yer ıaraıotı11 

olmqtar. 
Aakara ~5 (a. a.) - Gel• 

haberlere röre, Erbaa ve Nikaar 
felllr.etsedelerİD• yardım ltla yar: 
dan bir çok bölrelerinde para Ye 

rıda ba;.ılarma baılau,~ • 

ve akfalllf; -'iotra ol~ 
de •• ...ııa(\P• \illıV hl' 
• ...... ~ ... ,.ı· ~ ~ -. 
1( 

Eald Frutıa 
Beeolt Mecbla, C81ıllilll 
DIİD t 
lr.at .uır.r"l'.I 

~ 

~ 
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ltb ~ 1 ebelüttarık §U ıırada husu· 
-~ '1 ıi bir ehemmiyet kesbe· 

Y•P~ım «v .. -k b' " t 1 '- b . ..,. , '"uçu ır muıı em eır.o, Ü· 

e} '16." bir kale olaD Cebelüttarık, 
AkdeuizİD aDahtarıdır. 

Cebelüttarıktaki bataryalar ba
kim oldukça, bazı denizaltılar ve 
ıeri hücum botları müıteıDa hal· 
yan filoıu, ne Alman filoınnu tak· 
viye edebilir, De de logilterealn 
muvaıala hatları üzerinde harekat 
için Atlaatiie l'irebilir. 

Diter taraftan logiliz bahri 
kavvatleri Cebelüttarıkta kıymetli 

bir iıtioad noktasa bulmaktadır. 
Bu kayalıi'ıa tarihi malfimdur. 

Vaktile •:Aılaa Kaya11• adile am· 
lan Cebelüttarık sakizinci aıırdao· 
beri ilk fatihi olaa Zeyyad otlu 
Tarıkın namını taşıyor. 

711 1eaeıl ilk.baharında Tarık 
ba kayayı zapt ve tabii.im etmi~ ve 
Mairlbiler tarafından buraaı lıpan. 
yaoıa f etbi için üs olarak kulla. 
oalmıJtı. 

Cebelüttarık ile Septo arasın· 
da boiazıo l'enitlij'i 14 mildir. 
Botazın en dar yerinde derialiji 
takrıbon 450 metredir. 

Cebelüttarık, ilk fetihten 100 • 

ra on dört defa muhasara edilmlı· 
tir. 1309 1eneslode Alloozo Pereı 
de Gurman Cebelüttarıkı zaptet· 
mittir. 

Matribiler 1315 tarihinde ne. 
ticHİZ kalan bir muhaııaradaD ıon. 
ra 1333 de bu kayalıiı iıtirdad 
etmiflerdir. lspao yolJarm sonuDcusu 
1350 taribiDde olmak üzere yap· 
tıldarı üç hücum akim kalmıştı. 

1411 ıeoesinde yapılan albncı mu· 
huara Cebeliittertkı Fas sul!aoıtaırl 
hi.kimiyetinden Greaata ıultaaıoıa 

iıildmiyeti altına koymqlar. 

Yedinci muhasaranın refme 
rbariyet bual olmuı İH do 1462 

• yapılan aekiziocl muba· 

......... JllıMlıih.:ç.'~riıtiyanların eli· 

niel Speekle tarafından tahkim e• 
dilen Cebelüttarık zaptı imkansız 

bir kale telakki ediliyordu. 

Mamafih 24 temmuz 1704 ta. 
rihlnde lspaoya istihlaf muharebeıi 
eaDas1nda aocak üç rün süren bir 
muhasaradan sonra zaptolanmuş • 
tur. · 

Şunu da kaydetmek icap eder 
lci, kendi şahıi teşehbüıü ile Ce· 
belüttarıka logiliz bayrağını dikmiş 
olan amiral ıir George Rooke 
Avuıturya Arşidükü Şar. hesabıoa 
hareket ediyor ve kendi harp l'e· 
mileriode Hesse Darmatadt prens· 
)erinden biri tarafından kumanda 
edilen birçok alaylar bulunuyordu. 

1704 de ve sonra 1705 İspanyolların bu 

kayalığı geri almak içln yaptıkları 
bütün teşebbüıler aldm kalmış ve 
1779 - 1783 on dürdüncü ve ıo. 
nuocu muhasara da daha YOrimli 
olmamıştır. 

Müdafaa tertibatı 

. Cebelüttarık, ham bir kale, hem 
de bir deniz üssüdür. Cebe· 

lüttarılun müdafaa tertibata ve bil. 
hassa a-eDişliği takribeD bir kilo
metreden ibaret olup Cebelüttarıkı 
lıpanyaya bağlamakta olan berzah· 
taki tahkimat hakkmda muayyen 
bir şey oeşredilmemiıtir. 

10 milyon fare 
Parisi istila etti 

Bu harpte yiyecek madde· 
lerinln azlıiı yüzünden 

farelerin yedikleri ve yaptıkları 
tahribat h9sap edilmekte ve bu 
sebeple Avrupada bu mabl6klarla 
müc4deleye geçildiii Avrupa ga· 
zetelerinde gôze çarpmaktadır. 
Mütehassıslara göre Oılo şehrin· 
de farele; bir milyondan, Paristo 
de on milyondan ziyadedir. Ü•· 
loda farelerin 1938 yılında yap· 
takları zararlar 8 milyon kronu 
bulmaktadır. Oaloda farelerle mü· 
cadelede zehirli gaz da kullanı· 
lacaktır. Pariate fareler soiııtucu 
cihazlarla dondurulmak surotile 
imha olonacaldardır. • 

lsfleçli lerin 
en büyük 

{ arzuları 

lıveçte, Ame· 
rikada Gallup 
müessesesin i n 
yaptığı tıı.rzda 

halkın reyine müracaat edilmiş· 
tir. Sorulan sual şuydu: En bü 
yük arzunuz nedir? Kadınlardan 
yüzde yetmiş beşi bu suale «iyi 
bir koca bulmak» cevabını ver· 
miştir. 

Erkeklere gelfoce yüzde otuz 
altısı zenginlik, OD alt111 sinema 
artisi, şampiyon, yahut büyük bir 
politikacı, •ancak yüzde oo biri 
iyi bir aile kurmak istediğioi bil
dirmiştir. 

Elektrikten tasarruf 
Belediyenin verdidl bir karar 

üzerine iki ründenberi sazlı yerler 
ıaat 23 de, barlar da 24 de kapan· 
maktadır. Elektrikten tasarruf için 
alınan bu tedbir bundan böyle bu 
şekilde devam edecektir. 

ÇiR KiN 
-::_: itiyat lanmız 

Bilinen yegane şey, buradaki ~-~~~ 
tahkimatın 1914 harbinden evvel Hiç şüphe etmeyiniz ki itiyat 
fevkalade kuvvetlendirildiği ve as• fevkalade kötüdür. Hoşunuza gi. 
rileştiıildi(idir. den bir şeyi yapmakta - ortada 

Vaktlle. en büyük toplar, de· bir eorel yok11 - elbette aorbeşt 
ni:ı: 1athından biraz yakarıya yer• ııiniz. 

loıtirilmlıtir. Fakat 1900 de bu Herkes hoşuna giden şeyi bir 
toplar, tepeye, hatta bazıları te. veya müdeaddit kere yapabilir ve 
penin zirveıiae konulmuştur. imkanı varsa bono herirün tekrar· 

Bu sayede top ateşinin en. hyabilir. 
dabt menzili ve kuvveti artmıı ve Fakat bu zevk bir itiyat hali. 
mesafeyi ölçmek için mümkün olan ne girmemeli, yani siz onu yap. 
bütüo tekemmülit yapılmııtır. maia fmkin bulamadığımız zaman 

loırllteronin o tarihtenberi ve kendinizi betbaht ve rahatsız hiı-
bilbaaıa ıon senelerde müdafaa setmemeliliniz .. 
tertibatını modern icabata uydur. Bunun için de ancak ya bü-
mak için her ıeyi yapmıı olması yük bir irade ve mantık lizımdsr. 
muhtemeldir. Yahat da alışmamak içla hiç 

Ayni tarihte deniz Ussü, yeni bir şeyi müteaddit defa t ekrarlaya 
baıtao tanzim ve tenıik edilmiş, rak bir itiyat haline retirmo· 

dokların tesiı ve inıası için mef. mek ... 
kud olan saha, denizden 64 ark Hole itlyatların bir iptila hali· 
yer doldurmak suretile temin edil· ne geçivermesi ve insan üzerinde 
miıtir. Burayı dolduracak topraj'ı marazi bir hakimiyet kazaomaaı 
temin için kayalıiı ıarptan şark müthiştir. 
iıtlkamotiDde kateden bir tüae) içki içmek belki dostlarla bir· 
katdırdmıştır. ilkte bir rece size oeıe veren bir 

Bir lnriliı arkı 4,400 metre fOY olabilir. Bunu arada bir yap 
ı:ilurabbalık bir aaha olduiuoa rö· makta ne do keseniz için bir teh· 

re 64 ark 2801000 metre murabbaı ilke yoktur, 
yapar. Doklar, şehrin cenup tara- Fakat her akıam sofranızda 
fında denizden doldurulan saba üze· muayyen bir adktardı bir içki bu· 
rinde teslı edilmiştir. :uadarup içmek ve onu bulamayın· 

1911 senesinde bu doklar üç ca da keyfinizi kaybetmek, işte bu 
tane olup uzunlukları 450, 550, kötü bir şeydir. Sirara da öyle •. 
B50, reniıliklori de 95 kadem idi, yemeklerden sonra veya bir mec-
En büyük doltta ayni zamanda 4 liste horkesi ıirara dumanıodan 
~eminin tamiri kabildi. 105,000 rahatıız olmadıiıoıza ikna etmek 
too su ihtiva edeD doku tulumba- için riinde bir Ye icabottikçe bir. 
balar 4 saatte boıaltabilirler. Bu kaç ıirara ifıniye alışık olmanızda 

1 ~ Si· doldarın teıiıatını 407 kadem uzun- bif bir mahzur yoktur. LO ~ luj'uoda ve 322 metre uzunluiun. Fakat ıigara içmediğiniz~ ta• 

A 
11

' ,.. ·'ı ~ tıqi,-:- atelyeıi tamamlamak· man ıuratınm asacak, yeriolıde 
.. , n T H N ER. e • daramıyacak asabi Ye hırç•n oıa. 

. Uf• 1 \IJr•i <l'ııı.- , 'i10 akr cak kadar tiryaki olmak, ona kar· 

ta e i Böbrek idrar 1011811 ve Tenu F -fa fi mücadele edllmeıl icabodeo bit' 
1e-.•• Avdet ile : Abidin pafa~I' kusurdur, 

·4'lllliii1iil11İHamaiıilaiiıilaİİrİliınİİılİkİİaiibjuiiıleİlibliİaiıif~tl<IW y AVIROCLll Meıell yorruıı. ar;uı ltteo 
/"' • IUGON .,.,., OH döndüjüoüz zaman i)'İ pif111i1 ,, 

, 

_, DAHİLİ HABE-RLER . 
Ş~lhurümü~<dl~ <dllYılnl 

<§1 k ş <§1 m <§1 lk c§l <dl <§1 lr 

Vergi tahsilô.tı 
1 milyonu buldu 

,ibankası, vergilerinin yUzde yir 
misini ödeyenlerin llateslni 

haz1rlamaja ba9ladı 

Şehrimizde varlık vergiıi tahsilahna devam edilmektedir. 15 gün· 
lük ilk mühlet bu ayıa sonunda bitecek ve Birincikinonuo 31 inden 
itlbareo, borçlarını ödemeyen mükelleflerdoD vergileri yüzde 2 fazlaaile 
alınacakhr. 

Şehrimizde vergi tahsilatı bir milyon lirayı bulmuştur. Ceyhan kaza· 
sıoda i1e 100000 lirayı geçtiği, alakadar makamlara gelen ıualamattan 
anlaşılmıştır. Ceyhanda mühlet İkiocikloonun ikisinde bitmektedir. 

Öğrendiğimize göre, yüksek vergi ödeyecek mükelleflerden Ömer 
Sabancı 300000 liralık borcnodan 17000 lirasını, barcı Şefik 30000 lira 
borculouo yarısını maliye tahsil şubesine yatırmıştır. 

Maiye Vekilimi:ıirı başkanlığında banka müdürlerinin iştirilı:ile ya• 
pılan toplantıda, bankalarca varlık verrlsi mükelleflerine kredi açılması 
ve ikrazda bulunulması etrafında verilen kararlar şehrimiz mükellefleri 
araııoda çok müsait karşılanmıştır. 

lşbanka11, vergilerinin yüzde 20 sini ödeyenlerin listelerioi hazırla· 
mağa başlamıştır. Bu gibilere mal rehini mukabilinde derhal ik.raıda 
bulunulacak, fakat bu para mükelleflerin borcuna mahsup edilmek üze. 
re maliyeye verilecektir. • 

- O, yamı üçüncüde -

-------------------------------------~~-----------------
DUkkinında rakı varken 

satmamı, 

Bakkal Mehmet oğlu Ata 
Tamak, dükkanında rakı mevcut 
olduiu halde satışa çıkarmak ııı· 
retile Milli Korunma kaouoaoa ay 
kırı hareket ettij"inden yakalaDmışt 
hakkında kanuni mııamele yapıl· 
mıştır. 

Gaziantebln kurtuıu, 
ylldönUmil 

Gaziantep 2 5 (Hususi) - Ga· 
ziaotep kurtuhışunuD 21 inci yıldö. 
nümünü bugün coşkun tezahürler. 
le kutlamıştır. 
Karsta varhk vergisi 

Kars 25 (a. a.) - Varlık ver
riıl listeleri bugün burada asılmış." 
tar. Tahakkuk ettirilen verri mik
tarı 699100 liradır. 

... ';.• 

Meclis 
Devlet şurası ikin

daire 
. 

cı 
• • • 

reısını 

seçti 
Ankara 25 (a. a.) - Hüyük 

Millet Meclisi bugün Refet Canı· 
tezin başkanlıiıoda toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip, teş· 
kilitı esasiye kaounooon 57 inci 
maddesinin askeri adli haltimlerle 
temyiz mahkemesi müddeiumumi 
ve muavinlerine de şümOlü olup 
olmadığının tefsirini isteyen Baş• 

vekalet tezlı:eresiniD geriye veril· 
mesine ait tezkere okunarak ka• 
bnl edilmiş ve devlet şfiraaı ikinci 
daire reisliğine ııeçim yapılmHı 
hakkmdaki muhtelif encümen maz· 
batası okanmuştar. Bunun üzerine 
reye müracaat edilerek şfirayı dev· 
let ikinci daire reisliğine Hazım 

seçilmiştir. 
Meclis buodao sonra devlet 

limanları işletme umum müdürlü· 
ilyle posta, telgraf ve telefoa umanı 
müdiirlüğü 1942 mali yılı bütçe· 
lerine munzam tahıiaat k.0011lma1ı· 
oa att kanun liyihalarını müzakere 
ve kabul eylemiştir. 

Rumeli demiryolları işletmeni· 
zaınnamesinin kayıp ve haıar taz· 
minatına mütaallık cedvellerlnio 
tadiline dair ek kanun layihası da 
ikinci müzakereesi yapılarak tasvip 
edilmiştir. 

Büyük millet meclisioin buıün· 
kü toplantısında Maliye vekaleti 
baş hukuk mü,avirliiinin ve mu• 
hakemat umum müdürlü(üoün va· 
zifelerioe, devlet davalarının tiki· 
bi usullerine, Merkez vilayetler 
kadrosunda b4zı değişiklilı:Jer ya· 
pılmaııına dair kanun layihası da 
üzerindeD geçen müzakerelerden 
sonra, kabul edilmiştir. 

Meclis 2'elecek toplantısını 
pazarteıi günü yapacaktır. 

Napolgon mareşal/erile konu-

şurkenkulakmemelerini tutardı 
mümkünse nohut karışmamış -bir 
kahve içmek hakiki bir ı:e.vk ola· 
bilir ve imkio da buldukça bunu 
tekrarlıyabilirıioiz deH Fakat bunu 
bulmadıiınız zaman keyfinizi kay• 
betmemek şartiyle ... 

F akat ben esas.)o burada bu 
nevi itiyatlardan bahsetmek 

de iıtemlyorum. Benim bahsetmek 
istediiim itiyatlar başkklarıdır. 

YAZ AN 

sus olarak okumanızda bir mahzar 
yoktur. Fakat her sofrada gazete 
okumak her halde çok hoş bir 
iptila değildir. 

Sekirların, yaoi lokantada ye
mek yiyenlerin bir itiyadı vardır. 

Çatal, bıçak ve tabakları havlu 
. ile temizlemek. 

Bu itiyadı olanlar gayri ih· 
tiyar1 evlendikleri zaman kendi 

Sülıegla Şefik 
.............................................. 

Mesela Napolyou Booepart evlerinde yabut da davet edildik· 
mareşalleri ve genaralleriyle ko· leri bir ail•nio sofrasında da tek· 
auşurken onların kulak memele· rarlarlar. 
rioi tutar, ııka, sıka konoıur ve Bo gayet çirkin ve ev kanu. 
bu itiyat birçoklarını iz'aç eder nuna karşı hakaret addedilecek 
ve ıinirlendirirmiş. bir kabalıktır. 

Bazı insanlar vardır. Biriıiyle Hele bir takım insanlar var· 
konaşurken 0000 ceketinin veya Jır ki onlar da - ayak· 
paltosunun bir düğmesini yahut kabalarını bile çıkarmadan - ra· 
yakasınm bir ucunu yakalar. bazı hat oturmak bahanesiyle ayakları· 
insanlar· vardır. Söylediii söze nı masaoın üzerine koyarlar ve 
ehemmiyet verilmesini temin et· öyle otururlar. Bu da pek sakil 
mek için mütemadlyeD muh•tabı- ve bilhatsa temizlik bakımından 
nın kulağıoa. alnına, omuzuna par· çok kötü bir şeydir. 

Hele bazı kadınlarrn şu müş· 
maklarıyle dokunur. Bazıları da terek liuıuruoa ne dersiniz? Soka· 
muhataplarının karınlarını parmak 

ğa çıkarken muhakkak rurette 2'eç 
ucuyla dürterler. giyinmek ve kocaları hazır olduk-

Kimi insanlar dişlerinde biç tan çok sonraları bili aynanın ö. 
bir fürük olmadığı halde sofrada oüode buluDmak ve tam son daki. 
otururken ellerine bir kürdan geç· kada girdikleri şapkayı çıkarıp 

ti mi dalrıo dalgın dişlerinin ara· yerine bir baıkasıoı giymek veya 
ııoa sokarlar, oou emerek, ısıra· ıaçlarını yenibaştan yapmağa kal. 

!..rak düşünmiye _ dalarlar, baza in· kıımak ... 
saulu ıofradı razeto veya kitap Bence erkeklefin en ılnirlne 
okumaaını aeverler. dokunan itiyat işte yapmara kal. 

Bar razetede belki bir defa kıımak budur. 
enteresan bir ıey vardır. Ve ye. Fakat buodab da kötü itiyat· 
meie oturuncaya kadar baou o. lar vardır: Mesela ıinlrli zamanlar· 
kuyup bitirmeye vakit bulamamış· da mütemadiyen trrııak etlerini di4 
ıınııdır. O ıamaıı bir defa,. mıh· lo HJ• diior elin tıroaii7lo ko· 

parmak, parmak mafsallarını ısırıp 

şişirmek, dudakları yemek .... Ve 
kimbilir şimdi aklımıza gelmiyeo 
daha niceleri ... 

insanlar itiy1'tlarının eılrl ol• 
mamaya dikkat etmelidir. 

Herhaori bir alışkanlık itiyat 
haline girmeye başlayınca bütün 
gayretleriyle vazgeçmiye çalışma· 
hdır. 

Biz burada un11talma11 lizım· 
2'elen itiyatlardan bazılarıDın liıte
siDI veriyoruz: 

* Muhtaplarınızla konuşurken 
onların sözünü kesmeyiniz. 

* M11hatabın1Z1 bir fikre ikna 
etmek isterken bağırarak konuşma· 
yınız. 

* Randevularınıza geç 2'itme• 
yiniz. 

* Bili iıtisna kiminle konu· 
şursanız şekerim, caoım, cicim, 
yavrum irİbi hitapları kullanmayı· 

nız. 

* Kıh kırk yarmayınız. 
* Her şeyi düşünmeden kabul 

etmeyiniz. 
* Uçan iuşa dahi hiddetlen· 

meyinir:. 
* T elefooda uzun konuşmayı• 

naz. 
* Çok çalış1p bir şeye vakit 

bulamamazbk yapmayınız, 
* Daima işıiz ve teobel dolat 

maktan çekininiz. 
* Herkese işinizin çoklağııodad 

bahıetmeyioiz, 

* Her güo evden çıkarken ka· 
rınızı «otomatik• bir tarzda öpmek 
ten çekininiz. 

* Sabahları işe giderken karı• 
oıa:ı öpmemezlik yapmayıaız • 

* Tiyatro ve siDtmadan veya 
ya nakil va11talarından birinden 
çıkarken sanki ıonancuları «köp•k 
ısırtrmış» i"İbi herkesi ite, kak• 
öno feçmlye fabalamaktan vaı1"•" 
tiniz. 

b 
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l ı~=======ııı B1r Alman 
seyyahının 

maceraları 

YEAYUZU INSANL• 
•• 
~ESRARI 

ephelereve po-
Polinuyahlarda bir_ &det~ da· 1 

ha vardır ki oda ölmBt olan kim
selerin tarlalarına haJYaD pldin· 
pe tabalar dikerler. Ba tabalara 
el ıürillemu. Çilnki bua el ı6r• 
m•k bünaetlialık addeclildij'i ribl 

-18 -
B• aöz. Ozerlae Pahaya dö· 

nerek: 

-
aylol.e ba çocajıı l'Ötürmek la• le a-örüL 
elbette_ Hbepsiz dejildlrL S.ala 1 IÖJli" 

•tikaga bir bakış - Çocuk ,nwede? diye:sor• 
dam. 

- Kalübecle. dedi. 
- Sai' .. ? 

temeldiiin ba yavraca*1n öldtlrl• d..wr. 
leceji belki de altbit ifkencel•· dinenk: 
le öldOrOleceif ılpbeeinl b•d• - Ne ol~ 
ayanchnaaktad1r.J fa &idi Boha - 1 .. 

Son irilalerd• 
harb Hhalann· 
da yeni hare· 
keti• bafladı. 

Afrika çöliinde lal'lliz ordaıu 
Uyor, Rommel Trablaaa dojra 
· yor. Klaa bir toplanma ve 

'-aırhk devrelİDden sonra batb· 
ba Uerleyifia lnaiH.zler için 

fi Tunu ııaırlarıd1r. 
Alkwleria difüailfilae l'ön Al· 

-....., ya Miaarata denden mBda• 
'-1a elverftll bir yerde, 1abat 
'trabluıta tatauıak iateyecekler, 

riaden 11ttik.s• azaklapo insi· 
le oralarda yeniden harbed•· 

'tk&erdir. 
Bazıları da Almanların ba u 

... wetJe çölde artık harbi kabal 
"-tyeceklerinf, TaDua kadar ... 
-..:.k oradakı Mibwer müdalauı
llil 1at1ambyacaklarmı aöylüyorlar. 
~l Afrl1ta71 ka1bolmaı Nyao 
"-anlar, harbin Alrikada deiil 
Jt..,ada kazaıulacapu yazarak •f· 
~ bazarla••J• çat11ıyorlar. An· 
'tk, bütiia flmU AfrikallDI ele 
teçiren Müttefa&lerio, hem Akde· 
'il yolGDa koiaJllkla lr.ullanma ... 
A.r., hem de Sicilya .,,. ltaJyayı 
t.kmdan Leblikeye dilfürmemeleri 
IÇia olanca kavvetıeraa._ Taaaıa 
baralr.mamaJ• •1"8flJOrlw. !Sa ba· 
ka•dan Romaelln, eld• kalan or· 
"'8rüe TaoaN kadar ıit••i a• 
~ bir ihu..al dej'iltlir. 

Ba suretle, Mlbwwle Mütt•· 
er araııoda Ull çarplfm& Ta· 

'-ata olacak de .. ILur. Şarktan 
~ aUJZt ... s•laa Mütkfıa ercıa

ID ba harbe ....... .......,, lflD 

tok aamao a-enkbii (lbi, Taau• 
~ kf>pr'tı b8flDID .,o&aJca ele 
hçaiyec•k derecede herrun tall• 

~· ec&İldlll fOZ ÖaÜDde tutul11r• 
la Afrıka lfİDID biua•ı hem slç 
ta.cU, b .. uaaa ı6recekbr. 

Afriuda laaili& .. ıdlrlf• , .. 
'klen bqlacllktaD bir kaç rin 
...,_ ,:,ovyeder de yeni ıurru

lııta rirlftiler• Moıkowa tebli;leri 
bo1ana zaterler t&U ediyor. Hatti 
bön aehriaia ıeçüdiiiae, Roatofaa 
haı•n tehlikeye difebil•c•l'I • 
'-ir haberler bi•• var. Çok kötil 
UD1er ıeçirmlf olan Rulların u 
lllak ve mevzii kazaaçları bilJÜ•• ....._i, ... eva1at bakı•IDdaa 

~I bir leYIDÇ 1ay1lmakJa bera• 
~ ita bareket&erm Şark c:ephe
lilaca. teme&li aebceler verfteek. 
4itllde o&mHıDdaD fQphe edi· 

~. 
Fakat ı..r ne olar• ollaa, 

.. ~arekeUer kit ortumda Al• 
-...aarm rahat etmiyec•flllİ• Raı· 
'-rıo her tirlü t91e1»büı kudreti· 
-- iun&madlflBI .. AlaaalarıD 

k upbeaiade daha uan umu 
~Jllk ıüt;llklerle wıılqacakla· 
..... 1ö1terır, 

lierek .Afrika, ..... k Şark 
"sahui barek.Uerima b•SiDkl 
'-aruı Mihverin aldafu harbi 
h,ıtı;mı ıöateriJGr• 

Atrikada AJaular seril9Jİp 
~- Tuuata tatum•J• çabf1r
' Şark cepbuind• Ru&ar te
~111 ı••• • alalf& beazw
-._, Hita.rm kararalhmda yapalaa 
~tmıa ve a..,edllen teblljiD 
~ ........... c1ır. 

lw7aam Haricip Nuarı ile 
~ .. Kv .. y Bqkaaı, Aılmeala· ... Mar.... Göriari il• ...,... 
~teli, " daha bqka orda ko-_ 
.._tuları HitJeriD yanında iki ıDD 
'°Planıp koaattalar. 

Teblip ,bakilir .. ,ba ( koaf .. 
._... Mibver de~ harbi 
~ .. k •• la• .. bar•k•t• ... 

.. t iradeli hawua iiİDd•) 
._.,.. •tllittir' 

HMbe ..... her dewletiD, 
bi kuaa .. k llte...a kadar .. .., 0..., ............ 

Mihver devletlerinin harbin dör· bana J•pu iou:ua da d•i&• a• - Ellbettel Bir ıüt • anaenia Bu IÖlla berine Pahaa .Ue· ~önaep aidece;lt 1 
rini havaya kald1rarak beni pro- oldlnalwe hükO..' düncü yılında ( harbi kazanmak Çlldliı saman yatız bir havvan ta· 

iç1n hw ıeyl harekete ıetirmek ) rafandu öld6rllec•iia• YeJ• da 
yaaındadır. 

t•to etti• yapbtmı çok 1Ji bUlft"" 
kararım ilin elmiye tektar ilzam müthit bir buıa&ıkla öleceifıa• 
rörmeleri, umalmadık yeni aorluk• itlkad edilir. 

- Peki, Paha.. Bana dofra 
ıöylel Bu çocata Boha - Boha. 
lar aifin iltiJorlar? Bu ıavalb ço
cuia öldOrecekler mi? 

• . yalar hiçbir ~ 
- Asla, MaoJ dedı. olar k •ot-bil ....... 
- Yani öldilriilmiyecek mi ? izi • B' al ·~ b 

lar_lta1111ında daha bByük l'ayret Po!iaUJalılar hortlaklara da - Be huaıta hiçbir ıey aöy · Y .: ıaHD •J a 
&,.m_ l!uMD (Cio AJID} J• ait lçlıı oldııPa• ~ ve fedakirhklara bqvanaak, yeni iaaaarlar. Onua için Ölülerini pek 

tedbirler al1Mk icabettiifni l'ÖS- uzaklara l'ÖID•ezler. Mezarları bek· p ahaa rözleriain içine baka· 
rak: 

bir çocaian öld6r8lilp aldilrlllmr J• beraber röt 
t.İJOr. &emek aıere köpekler be91erler. v. 

Cephelerdeki darwaun ba ba hayvularm bavlamaaarile hort· - Maa, ba haauta hiçbir .. y 
löyliyemem. 

mMi milbimi bir m ... ı. t .. kll zanlbJI aldan..,, 
etmez. Fakat biraz ••••I ifaret ibUz tak~ 
•t•it oldaj'IUlu ltkence itin• r•· •illacle ellliyecej koaferaua •• bu kararlara Mbep 

old•tn meydandadır. laklarm kaçacaj'mı zaamedwJu. 
Harbi kuaamak için ae ribl P • - Kin ada11ada Ölilere 

V .U- bu cevap üıeriae he· 
Jecaola •J•ia kalkarak : . 

lince bunu ıiddetle redded.-im. den pl',....k ri 
yeni tedbirler• bqvaralacaiı,bi- karı• daha büJÜk bir hürmet söı· 
liaemu. Ancak, bll Mihver kon• terillr. Ha adada ••zarlana iln-

- O halde beni elinle! dedim. 
- O Halde ba çocata bu ab~.., t 

kadar ehemmiyetle aradaa? JÜIÜ•• •JO 

feraDıınclu aoara Hitleria, hemen riDe kaJllMler iDfa edilditi sUM Siaio Boha - Bola...... öll .. 
mahkl• ikb ç>:acı1r •r.1aalırı 

- Yiae tekrar ederim ki ba dwece •lrl--
haaaılar hakkında tek bir kelime Lavab kabal eta•i ve konat .. da çok zuunda Jfıklar ya&uarak ba 

I'•• İtalya Hariciye Nuın Ue kalübelerde yat111r. 
Mar...ı Gpriarin buv balaama· itte ben bekir kulilbilade Aslan kayası Zayı· Çı•gıv •t Pus- ıt• .... h•lllrlmltı •1d• 
lan Almaa1a • Fraua aruıada, banıarı dütiaürkea 11birbazan ya· CebelUHarık 
Mihverin 1enl l'•JNtlerile ila'W amdao ayralara1t yanıma reaen 1 - B8f 
meaelel• f6rilflld8tl l'ÖI· Pahaa ıevinçle : - 88ftarafı ikincide - 851 Din Varhk .,, 

a. terir • faadu J••i ••dink ile kapalı• çift .. ;ıerimiz smllardP.!l!l 
Yola çıkmaclaa Ciac• Almaa - Maa. libirbu •lflr.üli•I· d B Adana Pamalr. Tar1m ..... lr.o· ,...Abdn.•1.-d;• •• 

_, L-n 1 _, .,, a yeni ...tirek 1rarp illi- ,... -- .. 
zaferini arxa ettitlni •• yeni po· aauett; otaz Hd .. e makabil iki kaaetind• 4,100 kadem azatılm..- operatifladea aldatm 6-11-942 6500, Maatafa Ôaslr 
litikumda Frwıı milletinin day• çoc~ :::.~:~!edi. br. U..am rarbimde ldnferit bir tarib ve 238 aa•arah Bin kiloluk met Abuar Şalıia 
ru ve dlflacelerinl dabi hiçe w4ink , ti .. U..de de ticaret kle•land çijit pulumı zayi ettim. E~• 1000, Halil Y 
.. ymaktaD çekinmi1•ceiiaai -.öyle- Filbakika ıahirbu • Palauya •endireii ••wcattar. Şelaria • 1eaillni alacaiamdan •lriıinia h•k· Suleymaa ÔzerçetlD 
1•a Laval acaba Hitlere ne rö- vadettıtiai 7ıpta. Bekir kalüDla• flmal tarafmda balaaaa •ki mea• mü olmada;.aı il&a ederim. =~ ~d::~ 
türdll ? Hitlw, Lawaldea ne il- dut ai7anbmızden iki ıh aonr.. direk ile, 1620 tartlUade lapu1oa. Hanaiye köJiadea 371 No. vlar. 500, Lttfi An ' 

t--•·ı ? oraaın J&n• bakire&eriaaea btriam •-- .. _..u_dan a .... -..&.:•-·11 ... -. ... ... ..,. 1UW111 ....- - ..- Ortak HilHyln Uçar Zeki Ener 15000, 
bütün FraaNJI itraJ eden Al· do;ardap ikiz çocaklardaa biriai Sığınak mağaralar 1200, Mua Ardla 

maayaam artlk bnndaa ıonra La· PalaHJ• a-•tlrdi. Pabaa çocajıı Kalagv ogv ullan Kartar 500, Koucı 
vald• iat.,eblleceji hW.et, Al- abnca biyb bir telaf ve tnİDÇ ıçmde y•i •oDdireiın .zirveli 102 6000, Huaa Catba ' 
m&aJ•ya daha tok ifçi yoll .. ••11, l'..am• kOfap ~e&d1. •J•k reaifliiiade olap •h· f abrikasııida n •' ~=== ~5:.~ 
koUtlka inaaından ı&phe ..uı.ı. - Maal dedi. ISa ıaqım Fici fwat .. direk ile beraber pek ... ciotlu 4000, Sabri Gllle 
y• Fraa11dano .Uib altaoa alın· adalarma hareket etmeliyiz. •ila• ... rıerdir. T.ioare& •endi· Fabrikamızda bulunan Kuddali M•em•~ 
.... ve niha1et politika alumda - Nipa? r ...... olu •laferit •-.direk Klevland ve. Yerli ~pamukla:- ••t Pemirel SOO, ı.Mll 
F raaNDIA -•ktan açıta Mihw.. - .siblrbaz çocaaa l'•lirdil ial*Uletiade .. adi bir kol, IOD• k b" 1 l lira. -ır • nb nnı oçaa aa ıp erinin i b TA -" Ll--
r• batllmuı olabWr. - Peki ama neden .r'ici ada· ra •awazi bq baa aamutaclar. h __ ..L uccar, eanu " -

M h tan iadea n.. aüa wunda ı · d !1-..1.-1 _._ " 
Tahaf a ... daftlr ld .,.. ,... 1arma sldiJWU? •dir•tm kol• u. ,. tam1anDc1a ...... • •no en vwı..-- ;ow ı r 

lerde Porteldse. pt.._ ı~,._ ita· .P..... J« -•• •ıa. ~ bilıü& ILô•Clr caepoları mevcattlU'. blcbrmalanm, Kaldırmadık· lardar0ı riciy• Nuuı da iki komp .... t la .. - L y wmi ~M-berl , •• lan ,.. luı takdırde bilcümle mua- om• Kural - Al 
lek.aia bitarafhtaaa bir daha lyl- .. .,. yuzu .. be.b. ni ialahat baıuuada aanb ..ıo.at rifata koçan uhipleriD• ait ~co,. mer SabUll 18090t 
d• ı,.·- --~ıa.ı...lr. lüzam"-a - Maal ita ay Boba-Boba• yoktur. Alll k•/allk iki baçak mil Glloda H otla ~.111-..ı• ı- ... - •--- . t d 1 d . o•--L u-z-- naıın--'-lannm Sarra 500, M ...... aw da1du. l9rlll ıç UD&ı ara acaar edi. aaaa&ataacladw. Kar·•.-.... -k ...... _,.. r--8 ' -.- .- ttiril' -.JIN • :ı.a_ d lira 20 kant, M81tafa c.J11k 

Mihver taze kawvetlw araJOr. " an içinde ilk defa ba cepbela fWiya& laibarde ••Jri u· prue e _...aı 111111 e •· Salih BolDA ,,...- llJ50, 1,. __ 
Akfaa'41ua l'a&b c•••yetia var&ataaı ö;nadiiba bah alntdar. En fimal ıaralmcla riz. 2858 25-26-27 HldaJ 1500, lbrabim 8alaıea 

• .zaman du7dajum heyecauı tekrar bulma koJA, am• d1Dizdeıı .,,._ lbrabim Erl'u jOO, M t d 

D 
•• harb• ,........ bllpaoı• • Hele Jab•t doklara betlıyu tüaeldea Mabu, bahri _lr.avv•tin tarihin E.min 1000, /.İJ& AJmapa -~~-~; 
unya 1 bedrlar oduıodarördllttl• COf• a-•çilmek ıantile aidileblllr. CeNJaDIDda oyudail role dair JU• Yuaf laaadl 5000 ' 

- .ı-·-deo IODfa ı..-ba-D-L.. Kayabim ıarp , ... ç1ar.. - d • b d N 1 ,.._ EreD 1500, cm• ~~-
b k b

• 1 - uv uua lr.i buu etejiade t•bir •aindir- '11 •et ar ••• • •po yona ~ 1000, Kimi& KuallMfr __ 1 
ça U il •Jlaleriaia ouıl bir .. , olalNlec• ••aml bahçeeer V• •telJeler da· beallltank'ı uptetaek ~-elini at· dayet otbı Ah... .,..,, M 

. • imi ditünaekten bw ıürlil k•· ba u Nrpbr. Karabk, ...-,., fediyor. Abaaoya H ltalya da •J· Mutafa lUOO, H..,.. 
Gazetelerde .hl Cllali alamıyordum. itibarile killidir. Ka1alakta •Dk.em• Dl emeldedir. lıpaaJ• bekliyor. Bir 8000, Şevki O.. ıoec>, 

YAZAN P ka ... n abukıum llr.i defa Cebe· il -•-~--.a.. ')Nl;ft_ · ~-.ı il bir takım oliaea1alüarıa il•• ayiDleri ..a ..._.k wuifelİDİ ıörebilecek ... - ._....,._ ~ 
U•-•-- in &.;;...l ol b' n-n. .... L.- bir ...... llttarıkı ... r-ira•k farNbDI ... 1000, AluDet T•- ··---·" 

L ...... AKA __.. var. • .,.,,.. arta ar ıua-u çap • -· ~k -.-atar YIU'dır. -... 'C'•n.k ~. C'-uL ll••ı. - l d •--- ..... _ ·Lı-..:. de eblİftir. Birinci Jorj, 1718 de 1;o1r- JVV ~ ---
IU oy e ND• .. _.._ -DHtt•.....-i bir •Jl•ce· 1779 • 1783 m.ı.uar..ıada Cevdet Gn.-• ann •-- ..._ ... clttifakı marabba» umuamda la- - -.. .. ..._ 
.. k zoraada de biziaPahaa. ba kadar lakayd taeaalle harap olan --a.a., -ı. Mutafa,.._.~ &Aft• A* 

..... ,_ paDJ•J• C.bellttank'ı ·-· ~ ~ 
---•·yor L! ba h'.&-•-- .. a.:-.ı-ı kalatNldijiae söre Boba - Bola• dea ..... edilmiftir. 1911 ••••• 3000, Nuettta " ..,. ... 

GUndllz 

..... .. ·-- -...-· teklif •mitti. Pitt de 1757 de Mi· Sa UOO. ~ 
arumda yqachkları .Wetia dara• •Jinlerlain herbalde fevluallde INr de tehir 6,595 i ukw .. balariJe- DarCIH aduıaı latirdat ••el..tn· bri BerU.U ... ..a.a.. 
ma, darbı1, hatam b..ı• ,,. bG· ıey o&muı IUua relir. li o ... " O... 27,440 ailfaH ihti· martacı 1250, ILast ... -de yapacatı yardı .. makaltH •JDi t 1000 M.ıa..tM 
tiD dhJUID btirabile alay •dl1or- a .. ba dlfhced• ik• •1•kta .. ediyordu. 8 • alfutan 17•818 l teklifte .......... ta. 1apu,. ,bana s:.ih .. Vull 1500. 
ları laeyecaola ..,._ beldİJeD P.aaaaı ln,w. 3,047 ai ecaebl taWiptia• kabal .-...ekle pifmu oı.... 2500, Huu G~ 790, 

ı.L_ , Ronar Arjute, Sımar, TaJ - Ma•I u emndir--u? ele idi. tar. Abdallah .. ,., 1300 llR. 

11Ybr derili maDto Ulalan •• ••r •a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::sı ımaa? FıJdar fllcbr, parıl pml el· • 
mu, parluta rekla••an .. ~.,., • 
ımaa? 

Dört Jb liralak, me4el b.ıo 
ropları, ıllarldanta derili ilkar
pmler al İlteniDİ&i' BalcilUD .,.. 
l'İ eatarililder, örlacek ajanel&D 
yapabalf çoraplar, ftldltlnd• el 
potllll kuDaldan, 10D moda IOa 
•odel ..,ua.r, takkellr, kokoroa 
la killihlar-

Ne yek, Hl• ele aelet ,ok? 
Hepli ••· Yalaaa yolıt olan ıular 
dw. 

Ha1km dara•uaa katp '*'"
vtccluh aaatık ........ vicclae, 
inAfJa bayaam aerreti, beralD yO.. 
WD!erce kiliaia öl .. he " telur
leria ,.u-..... olaD - harW. 
dllayadald ~tilerin· kU'fl -
..,. .. İ11191/. i••• , ............ ,-. 

Herk..m maliai rekllm emek 
hakkıcllr. 

Macl .. ki •lfteri laalaaayor 
veyabalmall_...... 

fakat ae a1w- bir defa da 
acu pepir, acu ....., acu 
a~ı, acaa kuk• falaa illala 
,... cla rutlamat ollak. v...-... l..oaclruua; ..... 
liaiD ,...k ettiklsi uıu Vlktor 
Haroaun ..... nadaki •eflnır IW-r,. 
... fibi Jabaaa erte halli •• fakir 
mem&eketa.de •i .-beltte reatp 
toucak. Dla1a Harbi, tabü 
WtL 

Kimse izler gur 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Yuu:M.Ço~n Yu~çu~~~~~• 
C: ehrla! lıılr41r.öpcijine: 11k ... 11~ lki~pmqucı 

.... V__ •• bir de .. •kek w ... 11 balaaaa bir 
bak• ,.-.-. Darllicwill Mpd_..• .. 
rl perkea ..... ACI bir ürpenle ~ 

Het 7eria, he11 .. llw••ia bir •-.fi'"' 
olclap ribi ...... da bir ...... vardlr. 
Me..aa .Acla•adaı Er'5ek LiW cleJiace miidiir 
.... S..ıös bc:lar bat ....... Sabri, Erkek 
....... okala deaioce .._ Gllllf Şwi 
U. s-• bektlJI Yuaf aia. -1.ut lautaoe
ıd d9111Ue ,... .. acı Yaıaf ela bqlarmclaki 

ictarecllw ....., batıra reldiklerl rlbl darlll· 
_ caeabr ete ..-w _Alamet, q.,. u•bla~ 

.. k k•cliRa• llaıft her halele Mr kadfqfui· 
bk ol•· o ..... ldmlelf&lttliı babuadar. 

38 kifillk ~ ... , ........... 19 kf.• 
tlllk ... cada WtDaD ki ...... bakı•uı.. 
tlD tC>plaa~ıil ba l•Jet ılktaetll yavada ı..;. 
bı atlltm ... ,.wer. Herkee her IOl'alaa 
..... c , • .,,.. Allah ~ı.,t 1Wltla· 
dea ıert lııl>JIUllll» dwkle lktlfa .-ıktııllr. 

a.;.u. .................... .,.,... 

bocaia Arif_o:Nlbat1AtJUID c Körler » , adlı j dütüami,or. 
~. ailralanaıa tama•uulan &11ad• ...ımı h•· -lBm•daa: ~ılmall.U•llllillM~ 
t.,..,_..dijim bir .... er tiiri hatnma .-idi· .,_lblacak olana: 
Gallba töJ1e idi : 

• Karlet atı*rile ıörerek, blirdnlarll• 
koklaJ••k ....... &'aalerlai lateaei• rldi1or
laar _I. 

Evet bllracl4 wuı ı.ttaj8 uda ocaktaki 
alMde bit bacajlm J&ib bir pa ribi ca,at 

CaJll' J•ktak•• ..... bar•J• .......... lal 
~ tatuas dat vaktin• blklll IMll•· 
UD koca111 ... Njiık • .......,.. Mltuat 

llrcllill koujuldan ioenk ürlllcuı•H -. 
tak odaları ............... ,. ...... 
.., aefth bir h••• ...,.... rbel ~ı .... 
ri mlkrOplahba kelMlrttD aa..U. ...-, ~ 
ilet retllMlıHfl ,aaaacllD ,... ı11•ıl-.b.W 
bept- .......... ....,... •• 1111111,.,.~J ,~, ..... _ .. 
..... k .... , _ _.. ,... ~ 
dliijda ......... ~ ... ...... ,.. * ...... kadaı . .................. ~ 



BUGON 

f SININASI : TAN Sinemasında 
J AKŞAM 

illfjiioııı-ılnetli Atk •• ihtiru fiJmlnJ takdim ediyor. 
:.O.. hlul •• 1a.,eeaah Aık Romanını canlasıdıraa 
~ b&tlla j'llsel film ıaeralddan görmelidirler 

iLAVETEN: 
- RAY MILLAND - Rebert Preıten 

Artittin temsil ettikleri Kahramanlık 
Ye Fedakirllklar Filmi 

GIEÇTI 

~ ......................................... .. 
Pek Yakınd• 

SAADET Gecesi 1:::::::::: 

ES BOYER ve JEAN ARTHUR 

sri Sinemada 
BUAKfAM 

lkl Şah..... Birden 

-1-

SUVARE 

••• 

• pi.fan.. Denbeylere karıı çarpııaa 
on bialerce eaire kaamıda eden 

Korkusuz ·Reis 
Sahneler binlerce figüran emnline az 

te•dif edilen taheser. 

-2-
rkçe Sözlü - Tlrkçe tarkrla 

urreşidln Gözdesi 
late en kanb bir •tir faciuı 

Pek Yakıuda 

lrleşen Gönüller 
Ta111amen Renkli 

illn 
n &. ıeııtmı Ae Ee komisyon 

BUGÜN VE BU AK,AM 

Burii•• kadar röriilen Macera seryal Romanlarının 
en müthişi , Kahraman bir rencln en merakla 

Sergüzettlerle dolu ha' atı . • Blnblr Entrika 
Binlerce Fiıüranıa iştirak ettiii 

HAKiKi BiR ŞAHESER 

f ZORONUN INTiKAMIL 
36 KısımllklMuazzam ve merakh seryal ftlml ba•h~or 

DiKKAT : Protram uzun o]durandan Sinema ıaat 
Tam 8,30 da başlar izdihama meydan vermemek 

için Biletlerinizi erken aldırınız. 

Pek Yakında 
•• •• OL.UM Dönemeci 

Son alatem KtimUr ve Odunu Kolayllkla 
yak•n Sobalar1mızı muhakkak tercih ediniz 

Tafra alparltl•rl suratla gönderlllr. 
Tahsin Salih Muratlı 

Abidin Paşa cadd. Telg, Adr: Adana Tobo 
Telef; 274 P. K. 74 2860 26.29-31 

ÜROLOG Operat6r 
Dr. TAHSN ERNART 

Memleket Hastaoni Böbrek idrar yolları ve T enaı6li hutalıkları 
mltehu1111. Avdet ile: Abidin pa .. - mlsllm 

apart•-• No. 11 Hastalarını kabule bmflamıttır. 'r/87 

Halkevi Rei~liğinden : 
TemlİI Komiteıinde açık olan bir azalık için 2/1/943 cu

marteai gtlnü •at (18) de seçim yapılacaktır. Bu ıubeye ka· 
Jlllı ~ann o aaatte Halmmde bahnamalan rioa ehtaar. 

2863 

il An 
Adana ikınci sulh hukuk 

Mahkemesinden.· 
Adananın Hadırla köyünden Selim Sabit otlu Mehmet Ôz. 

caaın küçük kardeıleri 341 dopmla Sait Arü ve 932 do
tumlu Aladdinin ana ve babalan ölmlf olup banlann u· 
mar ve bua1abna keadiıinden batka tedvit edecek ve g6· 
rüp gözetecek kimaeleri olmadatuidan kendisinin ana ba~ 
ldlçük kardetleri Sait Arif Ôzcaa ile Şerefeddin Ôıcaaa vui 
DUp ve tayinini talep eylemesi &zerine Adana ikinci ıulb 
hukuk mahkemesiade dayacmıa ~üne karıı yapılan açık 
muhakeme ıonunda küçllk Sait Arif Ôzcanla Şerafeddin Ôz· 
canın umur ve huuaabnı tedvir edecek bafka kimaeleri bu· 
lu11111adıtı ve davacının her yönden küçüklerin umur ve bu· 
ıuaatını tedme muktedir ve veayete ehil oldutu cari tah· 
kikat ve k6Jferi ihtiyu heyeti tarafından muta ilmu haberle 
Sabit oldutundaa Selim Sabit otlu Mehmet Ôzcanın ldlçük 
kardetleri Sait Arif ve $erefeddia Ôzcanlara vui nuıp ve taJi 

nine ve kanunu maddenin 371 a.ci maddesi geretince keyfiyetia ili 

Amiral Darlan 
Cezaylrde 61dU 

- Bqtarafı birincide -

Rıızvelt, ba t .... ilıa ifade etmiftir. 
Darlan, öldilıülmesindın bir 

kaç ıaat önce razetecllere de
meçte bulunmut ve bilbana ıöyle 
d•ittir: 

c - Arzu olunur ki Alman· 
yaya kaqı harp eden bii•iin Fran· 
11zlar birbirlerine mabalefette ba· 
lunmaaıalar. Hepimizin rayeıi ay· 
nıdır: O da Fraaıaaın iıtiklllidir.• 

Darlan tarafından Şimal Af· 
rikada karalan milli konıey aza• 
11ndao General Beriöre de Ce.za· 
yir radyoaunda bir nutuk ıö.rllye. 
rek balkı ıükOnete davet et ... iı ve 
demlıtir ki: 

c- Darlan, Alawıyaya kartı 
mlcadelede mlttefikleria yanıba· 
ımda, Franıız millıtiai temtil eder 
ken, vulfeai batında öldü, Ba el· 
nayet. memleketimizi kurtarma az. 
mimlade biç bir ıeyi deiiıtirmiye· 
cek, bitin Fraauzları birlettire· 
cıktlr. General Jlro, Baıkamaadan 
aıfatile ainmıa mabafazuıaı üze
rine almıttır. Her tiri& aynlık çı· 
karma teıebbUıll laıafıızca ceza .. 
landarılacak br.• 

1 Almanlar Stokholmden Yeri · 
len bir habere atfın, cinayetin 
Çörçll tarafından iflenildliioi, Aml· 
ral Darlaoı öldilrtenlerin logilizler 
olduiana iddia etmiflerdir. Al. 
•aalara röıe, Darlan kendisinin 
lariUzler tarafmdan yok edilece
ilal bill)orda. Y aralaııdıktaa •oara, 
ıoa aözl ı• oı.8ftar: 

c- Bana ulak yard .. edile. 
mez; lnıiltere arttk hedefine alq. 
mııtır.,. 

Ba cinayet ne mak11tla iflen· 
mittir? Ne faydaıı ve yahut ne 
zararı olabWr? 

Ba baı•lta iki mlltalla ileri 
ı8riileb1Ur: 

1 - Ef• Darlan Amerika. 
hlarla ciddi ve 1amimi İfbirliii yap· 
mıt lıe, bu adamın öliimB A:merl
ka için acı bir kayıpbr. 

2 -Darlaaıo .. Uiyett 'Fnaaa 
qmdakl Fraaaı•l•nn blrlepauiae 
•l'el olayonla. Oau ortadaa 
.... ...... -•ut- H•••• lrn W.
Jqtlrecektlr. 

illn 
inhisarlar Bag Ml-

dUrlUOUodan ; 
1- Fabrikamızın 3500 ton 

tahmin edilen nakliyatı bir 
aeae için açık •uiltmeye konul· 
muıtur. 

2- NakliyabD muhammen 
bedeli dokuı bin liradır. 

3- Şartname her gün fab 
rikada örtµebilir. 

4- ~avakkat teminat 675 
Ura 50 kuruftur. 

5- f;kailtme 14/11. kl· 
nun/943 tarihine mlladif per· 
.. mbe rünü saat dokuzda ya
pılacatmdan iateldilerin fab· 
rikada müteşekkil komilyona 
aılracaatlan. 2825 11-26-10 

Ru• ordulan 
tola dojru 1 

mektedlr 
- Battarafı birincide 
Molotof, Sovyet orda 

r•JDa bııcl•tlarını aıtıiını 
r91mea bildirmtlttir. U-kra 
baltalama hareketleri için ta 
de balanmllflar. 

Londra 25 ( ... ) - Rulat 
24 ıaat zarfında At.aalarclaa 
nir daha al.,.lardar. 

Moıkov~ 25 (a.a) -
t•bliih Kı· aluı•ız Stau. 
ve merkez cepbetiade tJa 
nna devam ediyor. Merkeal 
bölreıiodeki taarrua•u • 
lok verici bir ı•kiW• I' 
Bir çok köy ve kalaba n 
mfştir. Kıtalumtz -..ıt 
mal:aeme ele reçlnalttir. 

Moakova 25 (a.a) -
haberler blroauaa .......... 
181i teblii: Taamaaaaa • 
ldyetle dnam et.ittir. Orta 
böla-91inde lntalarlmız 24 
nanda 15 • 25 kllo•etre 
ve ıımdiye kadar yapılan 

relretini 135 • 190 kilometreJ• 
karmlfbr. 

Ras kıtalan Şimal Kalk 
Nalçıkıa cıaabanda taarrnza 
aittir. Dliımanm mnka,, .. e • 
ran kıt.tanmız 18 lll 20 kil 
ilerlemlı Ye bir çok m91k80 
baUI ele ~etfilllwllt. 24 l&k 
Ra1Jar 5600 eair almıtlar 
ıuretle 16 llkklnandaaberi 
esirlerin Hflll 42200 • 
23 llkkinaada A .. aalar ••h 
meydaaında 6000 öll bırak 
dır. Orta Don böı.uiade bir 
m•kGa mahal abam11br. 8 
ara11nda Beruiao Nukova,, 
vuovka, Şaüao oemiryola 
yona we Tepklkolka da 
Raılar ayrıca Alebaadrofıkl; 
bailovoya, Kolodezl1I. Km 
yayı ve Melikailkaya11 da 
etmlılerdlr., 

Nalçık böı.•iade kı 
aralarabda Glauika,.., --·-
Nalçık'ın Tl kilometre c 
b11nda Ardon, aynı ıetarta 
fo•etıe dopRDda AJaifr ft 
kan da balaamak ben lıill' 
meıkb mahal lalmlfbr. 

B_. 25 ( ~) -
.... ~'-~R11! 
müteaddit blicalialara pı&ll~IAI 
.. bllcıuıaa ................. 
da topçuu uu atetlle 
dafdauttır. DDa Doa b6 
7eal retirila takYI,. kı 
yardımiyle kabı .... ca çar 
kdnetleri•İs bir çok nok 
karı• hllcwaa pçmlftlr. Y, 
ıla edilen hattaki açık 
reçerek kıtalanm~ •k 
•ete çahtaa aırhh ve 
dliflua danetlert ptia • 
imha edllmittir. 

Cephtala mwku 
Rularm daha aalf kavvetı.• 
tıtı bir çok biicamlar da a 
•iratalmqtır. 

ltaea röl&aüa dotu 
da Sovyetleııia bltGn bl 
kı•• çok kanlı mabar....a.ır. 
tlc..mde pillldlrtlhalftlt. D 
atır kayıplara atr••lfbr. 1$ 
taakı tahrip edihalttlr. Hlcdl 
talarUDU V olkof •• i.•ID • 
k11dannfla mavaffaklyetle a 
aea kaqı hilc .. larda ._ı...-

ve mütaddit aabarebe -~ 
bhrip etmlıtlr. 

tekrw iba~.,. 

19S75 11n olap mavakkal temlaatı 1468 

,.,..~e filan 11at 16 da lılet•• komllJoa 

nana kabili itizar ve itiraı olQlp &zere 15/12/942 tarihinde .... -_,.-;,.-=--====--=--==-=====ıı:~=-=-=-==--=:ııt"n 
karar verilmiftar. Kanunu mezk6run 372 maddesinin 2. nci 

bendi mucibJace her al&kaearın İf ba karara ittilaı 

... akkat t..-b 1at1ruak Ticaret oduı veli· 
lkalMtıllt wuikallırile birllktı ihale •aatlnd• 

••mlraoaatlarıll....tır. 
2852 18-22-26-31 . 

tarihinden itibaren oa illa içiade itiraz hakkı oldatu illa 
olu11ur. 2861 

Adana ikinci icra memurlu· 
tundan: 

Ölü avakat Ali Raıa varili Ye dahiliye V eklleti mahalli 
idare ,Ube -mldürü Milat Binıöl efi olup oturdaiu yeri bel· 
il olmarın Hatice BingBI Doktor Aziz Nazmiye bo~l11 llü 
variainiD Ali Rıza onua varisi ili Mahmure.ye ait ve tapu
nu11 tetriıti evYel 933 tarih Ye 46 Ye may119J6 tarih ve 43 
No. ela kayıtlı ve Adana Kıraembiya fnevkilndeki iki parça 
gayrlmenkulG haciz .,e kıymet takdir edilttıiştir. Bana dair 
1Dalaallinde ttıtUlan zabıt verakumı görmek ilzere Ankata 
Llrifehir Ye Konya adrealerinize çılclnlan cla•etiyeler reri· 
aiain belll olnıamuından teblit edilemeaüf bulandujıuıdan key• 
fiJetin Aokar•'cla Ulu •• Adua'da 'rırktözü ıaıetelerile 
ve ob güa mfidcletle ve ıareU11 teblitine karar verilmif 
oldujıı ilin oluaur. 2862 

RIWYAYIRGCW 

•1111'1* ,.... IUGOll M••••I 

ÜROLOG - OPERATO 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, ldraryola, tQUiil ve Belsotuldull 

müt•N••• • 
Abidin pap cacl .. Nallllk Kemal Okulu U.,ııA 

binin alt btıuula Hutalanm kabul eder. 

OroloO Ope 
DOKTOR 

Suphl Senses 
Böbrek - Mesintt - TenbGI 

Hutalddan Müteb1A1• YHI PoetaM- .., .... 
Fakitlot Patuaı bluafeae eclilit 


