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ili n ,utları idare ile 

Yll : 2 No. 476 kararl••tırılır. 
" ı y • t ı (5) K u r u • t u r 

MİLLi ŞEFİMİZİN NUTKU INGIL TERED 
YDKSEK HAYRANLIKLA KARŞILANC 

Ahtürk'ün ÇizdiOI Yolu Takip Eden ı~~~~~~=~~~~~· 

Genç Türk Milletinin 
mertliğine geni bir delil 

L d 20 ( 
.ı Cam/ıurreisi ismet lnönü'nün nutka Büyük Britanga'da alaka 

on ra a.a, -

d 
t Tiirkigt1nin "oe eğer harpten kaçınmak mümkün olmazsa oatan 

ugan ırmış ır · _,, ... . - l • ,, · . b l h 
6 

. ıı. 011 Jıagsigetle ouegecegız,, soz erınue remzını a an areket tarzı 
orcunu şer•ı 1 .. 

l t . • azmi Bügiik Biritanga'da pek yüksek bir httgranlıkla takdir olanagor, 
asa 11 ı o .. 
Bu cümle Atatürkün çizdiği golu takip eden genç Türk milletinin mertliğine geni 

6ir delil olarak telakki ediliyor. 

İngiltere ve 
Sovyet Rusya 
arasında görüş 

farkımı? 
Yazan : CA VIT ORAL 

V · t oda bir 

G eçen rün aşıng o 
ziyafet esnasında müttefik 

sefirler siyasi ve önemli demeçler
de bulundular. Gerek lngiliz sefiri 
Lord Halifakı ve gerekse Sovyet 

f. . Mösyö Litvioof tarafından 
se ıra . b. 
" 1 bu nutukların akislerı a · 
ıoy enen d 
li dünya basınında ve dünya ra • 

l d devam edip durmakta· yo arın a 

dı~ 'd' 
Ba nutukların hulasası şu ı ı ; 

Lord Halif aks lnriliz siyasetind_e 
uman mefhumuna verdiii ebemmı· 
yeti tebaraz ettirmiş ve zamanın 
demokrasiler lehine çalışmakta ol· 
daiona söylemişti. Buna ~arşılı.k 
Litvinofta, her ıeçen günun bır 
rayıp olduinou belirtmiş ve Sov. 
yet Rusya Alman taarruza karşı· 
aıada ıarsılmadan ve yıkılmadan 
ikinci bir cephenin açılması doiru 
olacaiı kaoaatını ileri sürmüştü. 

o ründeaberi bu iki olltkun 
da dünya matbuatındaki yanrıları 
birçok tefsirlere yol açmış balon· 
maktadır. Hatti Lord H ılifalu'm 
aatka Amerikan razetelerinde daha 
ıiddetli bir nettiyata uiramış ola· 
cak, ki Lord bu yazılara daha i· 
nandırıcı ve bugün ikinci bir cep· 
henin kolaylıkla açılamamasında mü· 
estir olan aebepleri anlatmak lüzu. 
munu doymuştur. Büyük elçi de· 
mek istemiştir ki; logiltere Alman· 
yaya ilerde taarruzda bulunacak· 

F k t bu taarruzun nerede 
tır. a a b'ld' ·ı 

Yapılacagv 1 1 ırı e· ve ne zaman 
mez. Zira lngiltere henüz harp ha· 
zarlıiını ikmal edememiştir. Ha~p 
istihsalitının yüzde sekseoini denız· 
aıırı memleketlere röndermişt!.r. 
Şu halde Büyük Britaoya b~gun 
dQoe nazaran çok kavvetleomışse· 
de, daha buırhklı olan bir Alman· 
yaya karşı büyük mikyasta ta· 
arraz edecek bir durama relme· 
miştir. Ve lngiltere akamete uğ~a
yacak bir taarruzunda fayda gor· 

memektedir. 
Hiç şüphe yok ki henüz hazır· 

lıiını tamamlamamış lngiltere bu 
ıörüş noktasında haklıdır ve hem 
de çok haklıdır. Bunun isbat~nı 
röıtermek içinde yarım kalan Lıb· 
ya taarruzunu da bir miıal olarak 
ele almak kabildir. 

Halbuki diier taraftao Moskova· 
dan çıkan haberlerde de; Sovyet· 
ler öoOmihdeki ilkbaharda Alman
yayı oyalıyacak ve bu cephe için ha· 
zırlaomış taze Alman kuvvetlerini 
başka bir cepheye çekerek kendi 
üzerlerindeki baskının azaltılmasını 
11rarla is*eqıek.tedirler. Çiinkü bü· 
tün kış müddetince ve Almanlarm 
kıı harbine hazırlanmamış olmala· 
randan istifade ederek yapılan Sov
yet taarruzlara Doğu cephesindeki 
harbin mukadderatı üzerinde müeı· 
ıir olabilecek derecede büyük mu· 
nffakiyetler temiu edememişlerdir. 
Gerçi, Alman orduları bazı nokta· 
..,. r•rilemek mecbariyetiode 

Bulgaristan \
1 

Rus çephesine 
._.-.. ----
10 tümen --- ---~ 

gönderiyor 1 
Ankara 20 (Radyo gazetesi) 

- Romanya, ilkbaharda Rusyaya 
karşı başlıyacak harekata geniş· 

ölçüde istirak edecektir. Macar• 
lar da, harekata geniş ölçüde 
iştirake karar vermişlerdir. 

Yeni Macar Başvekili Kalay 
Macaristanın daima Almanyanın 

ve ltalyanın yanı başında kalaca · 
ğını söylemiş ve demiştir ki: 

« - Macar askerleri 1000 
kilometre nzakta dövüşseler bile 
yine Macar hudutları için dövüş
müş olacaklardır.» 

Londra radyosu, Bulıarista· 
nın Rus cephesine 10 tümen gön 
dereceiini hab"'r vermiştir. Rijefl ve Vigazma'nın meflkilerini gösterir harita J 
=====-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ira.n _üzerinde f2iraat konferansları 
yenı hır anlaşma Ankara: 20 la. a.] - Cumhuriyet Halk Partisinin, istihsalin arthrıl· 

T k 20 (a a)-Domei ajansı ma.sı etrafında çiftçiyi tenvir maksadile tertip ettiii konferanslar devam 
. . . o vo · edıyor v~ alaka_ ile takip ediliyor. 

bıldırıya.r: Burun aldırımız malumata göre, Rüştü Ezmen Bursa'da, Doçent ve 
logıltere ve Sovyetler Birliği Mühendis Kazın: Köylü Tosya' da Cemil Muf'la'da, Şerif Ogarıkulu Tekir· 

arasında, lranda karştlıklı nüfuz daiında konferaolar vermişlerdir. 
böla-eleri koran yeni bir budol an· Ankara 2 O =::==:::-=====~====:-=========-= 

Y . h d t K r 1• p 5 naatıodadırlar. Ja· 
laşması imzalanmıştır. enı u 0 (Radyo gazetesi}· pon sözcüsü: 
Hemedan, Sultanabat ve lsfahandau Japonlar A· 

H • d • t c Krips v e 
geçmekt~dir. vustralyaya karşı 1 n 1 s an v 1 eyve tarafından 

taarruza reçmek 
B M Mecll·sı· yapılacak teşeb. 

• • için geniş hazır· y o 1 u n da büs ve tehditler 
Ankara 20 ( a.a. )- Büyük Mil· hklarda bulunu· her sınıftan Hint 

let Meclisi bugün Şemseddin Gün· yorlar. 23 Japon A t ) liler üzerinde hiç 
altayın reisliğinde toplanmış, en · harp ve nakliye vus ra ya ya bir tesir yapmıya 
cümeolerdeo U mum 1 hey ete gemisinin battığı k J caktır.» demekte• 

hakkında verilen a r ş 1 a p o n gönderilmiş layiha bulunmadığından haberin bu hazır· dir. 
Londra: 2 O pazartesi toplanmak üzere içtimaa lıldarla ilgili ol• h J "' 

son verilmiştir. duA"o bildiriliyor. a z 1 r 1 g 1 [a.a] - Yeoiri· 

--'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"'!'"'!"!!!!!!!!!!!!!!~~--~ Diier taraftan, ••--- ----.. ne'de senelerden 
dün bir deniz mu Mak Artur, Avustral- beri yerleımiş olan dokça yıpranmışlardır. Fakat bu hü· 

camları yapan Sovyet orduları da 
yıpranmış ve aynı zamanda ilkba· 
bar Alman taarruzunu önliyebile· 
cek mühim bir strateji başarıları 
da elde edilememiştir. Eğer gözle· 

rimizi harita üzerinde gezdirir ve 
yapılan insan ve malzeme fedakar· 
hğ'ile kazanılan toprak parçasıoı 

bir kıyaıı edecek olursak, bu Soy. 
yet muvaffakiyetlerioin pek müba
lağa edilecek bir şekilde olmadı. 

ğını biz de görebiliriz. 
Onun için bu netice ile ve 

llerindeki büyük harp sanayi 
:ıntakaaının Sovyet techizatıoda 
açtığı ciddi redikle, Moskovanıo 
ilkbahar taarruzundan endişe et• 
mesinde de tabii bir hak vardır. 
Halbuki garpte bir cephe açılacak 

l Almanlar bu yeni harp saha. o sa, 
d b-uyu-k kuvvetler getirmek 

fflna a 
buriyotinde kalacaklardır. Ve 

:::man Sovyetler de biraz daha 
hafiflemiş olacaklardır. B~. bakım· 
dan Sov}etlerin taleplerını ele ye· 
riode bulmak mümkündür. lşte bu 
sebeplerden dolayı, bakalım hadise. 
ler karşısında Londra ve Moskova 
hükOmetleri bu görüş ayrılıj'ını ne 
1aretle te'lif etmek imkioıoı bala· 

harebesinde ba. yada Japonyaya taer· 
tırıldığı bildirilen ruz hazırlayacak 

Alman misyoner
leri Japon istilicı-

23 Japon gemisinin, 10 gün içinde ı 
yapılan muhtelif hareketlerde kayıp 
olduğu anlaşılmak tadır. Bununla 
beraber Japonlar, gemilerinin batı· 

rılmış oldugu haberini yalanlamak· 
tadır. 

Ankara 20 (Radyo gazetesi)
Avustralyadaki müttefik kuvvetler 
baş lcum&odalıima tayin edileo 
Mak Artar bir demeçte bulunarak 
demi~tir ki: 

«- Amerikan birleşik devlet
leri reisi Ruzvelt, Avustralyada Ja· 

ponlara karşı bir taarruz hareketi 
hazırlamak vazifesini bana verdi. 
Buradaki taarruzdan maksat, Fili
pinleri kurtarmaktır.» 

Ankara 20 (Radyo gazetesi)
Londradan haber verildiğine göre, 
Stafor Krips yola çıkmış fakat he· 
1'iz Hindistana varmamıştır. Krips, 
Delhi civarında kendisine tahsis 
edilecek bir evde oturacaktır. 

Japon mahfilleri Krips':n vazi· 
fesinde muvaffak olamıyacağı ka· 

larille işbirliği ediyorlar. Bu mis· 
yonerlerin oturdukları bazı yerleri 

ele geçiren Avustralya askerleri 

verici telsiz makinelerine ait par· 

çalar ve kırmızı renkte gamalı ha~ 

işaretini taşıyan yüzlerce lıayrak 
bulmuşlardır. 

Misyonerler, Japon uçakları 
tarafıodan derhal kullanılabilecek 

şekilde mükemmel tanzim edilmiş 
rizli bava meydanları da hazırla · 
mışlardır. 

Umumi harpte Alman bava 
kuvvetlerinin yüksek pilotlarından 
biri olan bir misyoner, harp başlar 
başlamaz askeri üniforma giymiş 
ve bir tayyareye binerek Japon 
işgalinde bulunan Karolin adalarına 
gitmiştir. 

Londro: 20 [a. a.] - Avaıtral· 
ya hariciye Nazırı, «Ava~tral~a ~e 
Yenizelanda'ya hücum ettıklerı guo 
Japon hezimetinin başlanrıcı ola· 

caktır.» Demittir. 

Şild t•mplyonu yarın belli olacak 
Y arm şild maçlanoıo fmal ıehtr ıtadıoda Adana a-eoçlik kıılilbü 

1 Harko/'tan bir görünüş 1 

Leningradda 
.. ! ................ .. 

büyükölçüde 
Rus hareketi 
Kanlı muhare
beler başladı 

Alman kıtaları 
çember içine 
alındı 

Moskova 20 (ı.a .)- Ba sabah· ı 
ki teblii: Geceleyin cephede esas-
lı biç bir deiişiklik olmamıştır. 

Moskova 20 (aa.)- Moıkova 

radyos11na göre, Smolensk cephf'· ı 
sindeki Rus kıtaları kuvvetli bir 
surette tahkim edilmiş olan birçok 
köyü geri almıştır. 

Çarpışmalar çok kanlı olmuş 

ve köyler hücumla zaptedilmiştir. 
Cenup batı cepheıiode Sov 

yet bava kuvvetleri bava mubare· 
belerinde yeni movaffakiyetler ita· 
zanmıştır. 

Moskova 20 (a.11.)- Sovyetler 
birliğindeki İngiliz askeri heyeti 
şefi general Mak Farleyn 4 Sov· 
yet tayyareciıine cHitlerizme karşı 
müşterek mücadele» deki ~başarı· 

larına mükafat olarak yüksek ni
şanlar vermiştir. 

Berlin 20 (a.a.)- Resmi teliğ: 
Kerç'te düşman yeniden bütün 
kuvvetlerile hücum etmiştir. Bütün 
hücumlar çetin savaşlardan sonra 
püskürtülmüş ve 28 düşman tankı 
tahrip edilmiştir. 

Donetz
1 
de Sovyetler mu vaff a . 

kiyetsiz hücumlarını tekrarlamış 
ve Alman - Macar teşkillerinio 
mevzii bir hi\cumo muvafiakiyetle 
neticelenmiştir. 

Harkofun doinsunda bir düş· 
man taarruzu ağır zayiatla püskür· 
tillmüştür. Doiu cephesinin diğer 
kesimlerinde dü~manın bütün hü· 
camları akim kalmış ve hareketle· 
rimiz iyi neticeler vermiştir. Hava 
ordumuz Sovyet kıtalarıoıo hare· 
ket mevzilerine, tacklara, hava 

d · Ja taşıtla· mey anlarıoa ve demıryo 
rına hücumlarda boluomaŞ ve müt· 

. d' · tir Düşmanın hış darbeler en ıraı•ı · _ _ 
dün 62 tayyareıi ~ü~iirulmuş ve 

- d- ınemıttır. S uçarımız oa 
Maltada bava meydanları ve 

karşı koyma bataryaları bombalan-

mıştır. 
Akdeniz kesiminde 3 lngiliz va· 

puro batırılmış, diğer ikisi ağır 
hasara ujratılmıştır. Son 10 gün 
içinde lngilizler 62 uçak kaybet· 
miştir. Bu devrede 16 tayyaremiz 
üslerine dönmemiştir, 

. Ank~ra 20 (Radyo gazetesi)_ 
Lemngrad ın Alman çenberioden kor· 
tarılm111 için Sovyetler iki taraftan 
büyük ölçüde harekete hafla aıı 
lardır. 811 böı.ecle bala 

Japony~ 
ıc 

Cenubi Amerika 
letlerlle de · harbe 

mek Uzere 

Brezilya' 
protestoe 

Ankara 20 (Radyo rau 
Japonyanın, cenubi Amerilıj 
letlerile harbe girmesi ihtiıt 
lirmittir. M.tlOm oldoğıı üzeJ 

ve Ariantio müd~sna, direr 
Amerika memleketleri Jap 

ıiyas'l münasebetlerini kes 
Ba memleketler, gemilerinİI 

m111 dolayısile Japonya'ya ka 

birbal almışlardır. Haber v 

göre, Brezilya, bazı ihtiyat 
leri almış ve bu tedbirler 

yanın şiddetli protestosile 
mıştır. 

Almanya'da gl~ 
darlığ•' 

Berlin: 20 La. a .] - Alm=
yiyecek tayinleri 6 Nisaod1 
tirilecektir. Ekmek, yağ ta)\ı 

konulan kısıntı normal mü 

ler içindir. Kısıotıya sebep 
1941 senesi hasadının az ... 

patates m'bıulünün oormald. 
ya düşmesidir. , 

Rusya ile Japoı'! 
arasında bir hl1t 

Tokyo 20 (a.a) - BibJ 

patlaması hadisesi üzerine,~ 

ler Birliğiyle Japonya arasır. 

zakereler devam etmekted' 

ingUterede UmL 
harp istihsali 

Londra 20 (a
1

a.) - lrıa 
riciye Nazırı Eden, Umum•: 

meselesinin Avam kamaraa~ 
rüşülecrğioi, Brest'ten kaçf.I 
mao harp remileri hakkın~ 
porun o~şrinio nyrun dü 
rioi ıöylemiştir. 

Sovyetlerin muvaffak olup ı 
cakları bilinmiyor. Bilinen -

manların Leniorradı çenb1ı~ 
aldıktan sonra bu bölgedcl 
bir tahkimat vücuda ge'f: 
başlamış buluomalarJdır. B~ 
Zigfrit hattı şeklinde yapı°' 
ması ihtimal içindedir, i 

Moskova yolu üz.erini 
kovaya 225 kilometre m "\ 
Viyazmada yoni bir cep :1 

geldiii, Riiev1 deki Alman l 

r b . . 1 
mın çen er ıçıoe alındığı 

mektedir. Viyazma şebriniu ~ 
cenuptan, hem şimalden ç• 
tehlikesine maruz bulpnd11( 
şılıyor. 

Harkof ta cereyan ed.J. 
rebeler hakkında bir hab 



ünün MeseDesn j DAHİLİ HABERLER 
• • 

Ki CEPHELi HARP Şehrimizde geçen ag 47981 
ı VE ALMANYA Tralıo~lu 
~glo-Sakson 'lar Alman-~ 
~'yı vurmağa kalkısır mı? 
il vuıtralya birbiri ardmca kendilerini 11kıya vermek istemi· 
llllvatinıtoo ve Londra'ya yorlar. Gene coirafi vaziyetleri, 

haberleri gönderip dururken aoa vatanlarının her hangi bir teh· 
mali Afrika'da Trablusgarp likeye maruz kalmaması ve iti io-
lwna varan logiliz kuvvetleri sandan ziyade malzemeye rördür-
• Mısır hududuna atılmak mek imkanları dolayısile . bu metod 

,telİ · reçirirkeo Amerika' nan kendileri için faydalı da olabilir. 
! ' lrlanda'ya asker göndermesi, (Buna kartılık memleketinin en 

tydeo evvel ~:=•=:: =>=- ;:: ==-=ıor mühim kısımları 

1•'010 iki Almanya için en büyük t•h ifgal altına alın· 
il harbe it- lilce Doiudadır. Önümüz- So ti b-

deki llkbarda Rasga'gı tas- mıt vye er oy· 
le bir fey dütü · 

/iye edemezse gerek harp neınezler.) 
bakımın dan, gere~ lıam 

r.ıU\ yazında d'~ b 1. d - 1. -ı Muvaffakıyet 
fftV ma ue a"ımın an muş"u 
p ve silih· • t d- 1 .. • için ııon dakika • 

wuıge e uşer ue za1 er umı· 

t~=~~~:: ~dini: t~~ı:~:! !~'!'e:.. ~= ~:n~:v::•l~~:t
1

i:~-
kar~aran oaııl Avrupa kara- me bir usul olduiunu 1918 sulhu 

,Uiz adaları arasındaki tuzlu göıterdi. iti bu zaviyeden mütalia 
Dİ co;rafya iae, Almanyayı edince saldırımı bu ilkbaharda de· 
hat ti bazao üç taraflı bar· jil, fakat Alman kuvvetlerinin ar· 

ıar eden de gene coğrafya· tık iyice yıpranmıı balondu(ona 

rlijioi yapan ve kabına 11i
ba 90 milyonluk Cermen 
Oç tarafından Slav, Latin 

u.-ı• ·-ıno • Saksoo kütlelerile ıa · 

• 1870 • 71 barbiodenberi 
nferiden ve kih 1914 • 18 
harpte oldoiu gibi bu küt

arıp çıkmak ister ve f.kat 
o;raf ya her yarıl•o ve yır· 
cephenin gerisinde Alman 

~ naın karfısma yeni bir cephe 
1 l·~ çıkarır. Şarkta yıkılan ve 
t~ Çekoılovakya . Polonya cep. 
J ı ar kas metan Sovyet cephe· 
'. ılufı, gar pte yıkılan Fransız 

,il .inin ar kasından Aoglo · Sak· 
• 1 •pheıioio çıkıış ribi. 

ı var ki, Şarktaki cephe ak 
ı hattl bogüo için saldırıcı 

' halde, rarpteki cephe pa
ıi abloka edicidir. 
adi mevzuubahiı olan mese 
cephenin df\ saldırım• reçip 
eceiidir. Zira harpte pasif 

t ı emetler de mühim roller oy· 
\ beraber, yalnız bu çefit 
~ ımetle zaferler elde edilmeai 

' emez. N l:,,P kaideleri bilha11a Alman 
1\\ merkezi vaziyette bulunan 
ı fe-aoıo hezimete uiratılmaıı 
.. küo oldu(u kadar çok 
I • ve hep birden taarrazs 
~oı icap ettirir. 
fdi aarahalla beklenen meae· 

J ,,iliz ve Amerikalıların öoil· 

~ 
ü ilkbaharda ıtratejioio bu 

i Udeıioe ne dereceye kadar 
~ larıdır. 

:n buyuk tehlike 

lmaoya, önümüzdeki ilkba
harda farka, yani Sovyet· 

1. 
~ .artı aaldırıma geçecektir. 

hükmolondoio zaman yapmaja kıl · 
kıfmık tabiidir. 

Çıkartma yapılacak --
memleketlerin yardımı ... 

• J ogiliz ve Amerikalıları bu 
dütüoceye sevkedecek diier 

bir sebep de, MıofıD beri kıyısın· 
da çıkartma yapaı:akları memleket· 
lerio ruhi bileti olabilir. Belçika, 
Hollanda ve Fransa, Alman ifra
lindeo memnun olmamakla beraber 
harpten o kadar bıkmış ve Alman 
kudretinden o kadar yıJmıf memle· 
ketlerdir ki bunların bütün arzula· 
rına rağmen, bugünden ıahillerioe 

çıkacak Anglo-Sakıoo kuvvetle· 
rine yardıma ve onlarla birlikte 
harbe kalkıtm•larıaa imkln yoklar. 
Fakat Alman ordusunun şarkta yo· 
rolmuş, yıpranmış, taarruzu durdu · 
rulmuş olduj'unu hiuederlerse o 
vakit onlar da yeni gf'leoleri kur-
tarıcı diye karşılayabilirler. 

Tekmil bu düşünceler göz Ö· 

nüne retirilirse, varılacak netice 
bu ilkbaharda lngiliz ve Amerika· 
laların Sovyetlere yalnız hava kov· 
vetlerile yardım edeceri ve Al· 
manlar f•yet farkh muvaffak ola· 
maz, yıpranır ve yorolorlaraa, o va· 
kit kara harekatına ve Man.şın be· 
risiodeki ıahillere asker çıkarmaya 
kalkacaklardır. Ancak o vakittir ki 
en az üç milyon (iki milyon loriliz: 
bir milyon Amerika) tam techizat· 
lı, zırhlı ve motörlü kuvvete daya· 
nacak olan böyle bir çıkutma Al
manyayı iki cepheli harbe icbar 
edecelttir. Akıi takdirde lnriltere 
ve Amerika, zoru yolt ya, böyle 
bir zamanı bekllyedororlar. 

Vefat 
Genç ve çalıtkao simsarları· 

mızdan Bay Kizım Ôzdelio refika-
11 bir haftadanberi mustarip oldu· 
io hastalıktan kurtalamıyarak dilo 
vefat etmiştir. Kederli ailesine ta· 
ziyetimizi bildiririz. 

Oliver Hardi 
Zarlfllkten ötUrU 
••kerllkten tecil 
edllmlt 

Dünyanın bütün kadınlarının 
dütündükleri ve bütün güzel ve 
1renç kızların oraya gitmeyi ta· 
hayyül ettikleri Hollivad artık 

Hollivotluktao çıkmıttır. Dünya· 
oın en mefbur ıinema artistleri· 
oio indikleri büyük «Beverley Vi
dıbire> palas bombo,tor. Kapıtı· 
lar kıtlarda çalı.şan rarsonlar ko· 
camao sandıkları Nevyork'a röo· 
dermeğe çahııyorlar. 

Artık Vioes Stred'io köfe· 
bqıoda ne Clark Gabele'io beyaz 
trikoso ne de Melvyn Doorlaı'ın 
beyaz köpeii görülilyor. 

Foka - film'in bürolarında 
bir hilzilo havası var. Bütün yıl· 
dn:ları ortaya. çıkaran Jo Seben· 
lo elleriyle fÜmÜf renri aaçlarıoı 
okşuyor. Artistleri ood•o ayrıl· 
mışlar: 

Hepıiodeo ıoora Robert Moo
gomery de gitmif ... 

- Askerleri tarafından ter· 
kedileo bir reneralden daha zi 
yade betbabtıml Diyor. Beni hem 
erkekler hem de kadınlar ter • 
ketti . 

Barlarda ve otomatik lokan
talarda bir çok üniformalılar rö· 
rülüyor. Bozla ıüt kadar viski de 
içiliyor. 

Bir figüran: 
- Oliver Hardy'oio batına 

gelenden haberiniz var mı? Di
yor. Zafiyetten ötürü tecil edildi. 

- Ya Lorel? 
- Ona «İyi» demişler. 

Aktam Trocadere ıaloounda 
berke•te bir endite var ? Ann 
Sberidan ıorayor: 

- Acaba Loı Anreloı'n 

bombardıman edecekler mi ? 
James Carney üniformalarını 

parlatarak: 
- Her şey mümkündür! Di· 

yor. 
Fakat, toprak rengi elbiaeyi 

giymek için herkeste bir tehalük 
yok. Otdnda m • af 1 a r si 
oemadaki gibi dolgun deiil. On 
dan ıoora da tehlikeli filmlerde 
oldaiu ribl yerine bir bq. 
kasını bedel çalıttırmak imklo 
da yok. 

Tar•u• poatahan••inden 
tlkAyet 

T 11rao•lo abonelerimizden aldı· 
iımız mektuplarda razetemizio po•· 
ta tarefıodan bir gün ıoora kendi~ 
lerioe daiıtılmasıodan dolayı tiki· 
yet edilmektedir. Bir kaç defa te· 
maa ettirimiz bu recikme veya 
reciktirme işine bir türlü akıl er· 

diremiyor, her sabah ilk posta ile 
rönderdiğimiz gazetelerin abooele· 

rimize bir gün sonra daiıtılma•ın
daki sebebin ne olduiano bizde 
öjreomek istiyoruz. 

ilô.çlandı 
Şubat içinde, beledlre tallmatname•lne 

uygunsuzlulundan dolayı 

323 d Ü k k a n s a h i b i 
cezalandırıldı 
Ş ubat ayı içinde 1 lekeli humme, 3 kara humma, 2 paratifo, 5 

sari sahaya iltihabı, 34 kızamık ve 3 kuduz filpheli ısırık 
teabit edilmiftir. 

Bu hastalıkların en mühimi ve korkuncu olan lekeli hummaya yaka· 
lr.oan Nacaran mahelleıioden Mehmet otlu Abdoarahmao Kulojla der· 
hal memleket hastahanesine kaldmlmıı ve yapılan tedavi neticesinde 
kortolmuştur. 

Bo hastalıiıo, Kayaeri, Hatay ve lçel villyetlerinden alıodıiı anla· 
şılmaldadır. 

Otellerde 1081, hanlarda 352, hamamlarda 808, fabrika &P'elelerioe 
ait 3902 etya, köylerde 1446, evlerde 7566 insan ve 28219 parça etya 
temizlettirilmiştir. 

Köylerde 4212 kiflye çiçek, 50 kişiye de tifo qısı yapllm11tır. 
Adana doium ve çocuk bakım evinde 221 kadın, 899 çocak ayakta 

ve 87 kadın, 11 çocak yatakta muayene ve tedavi edilmiı ve bu mD· 
essese laboratuvarında 44 mesai kaydedilmittir. 

Adana trahom haıtahane ve dispanaeriode 970 kişi yeniden muayene 
edilmif ve boolardao 501 i trahomlu rörillerek tedavi altına alınmıştır. 
47981 hasta. iliçlaomaya tibi tutulmuş va 19 hasta yatakta, 31 hastaya 
da ayakta ameliyat yapılmıştır. 

Saimbeyli ve Ceyhan muayene evlerine 287 hasta milracaat etmif 
ve bunlar iliçlanmıflardır. 

Adana, Kozan ve Oımaoiye a.aemleket haıtabaoeleriade 2052 basta 
yakta, 251 basta yatakta muayene ve tedavi edilmiştir. 

Adana memleket haıtabanesi laboratuvarında 414 mesaı kaydedilmittir. 
29 o Adanada ve 4 il Oımaoiyede olmak üzere 33 büyilk,35 i Ada

oada ve 27 si Osmaniyede olmak üzere 62 küçük ameliyat yapılmıştır. 
Adanada 340 eıoaf muayene edilmiş ve salim görülmilıtilr. 432 

dükkioıo kontrolü yapılmış bunlardan 323 tanesi belediye talimatnamesine 
oyrun görillmedirinden cezalandırılmaları istenmiştir. 

Şehir kimyabaoesiode 60 yenilecek ve içilecek maddenin t~hlili ya· 
pılmıt bunlardan 33 ü formüle ayran çıkmadıiıodao kanuni muameİeye 
tibi tutolmoştar. 

Belediye polikiloiifode 121, ıilt çocaro muayene ve milıavere 
evinde 7 49 ki cemao 870 basta muayene edilmiştir. Bunlardan yoksul 
olan 801 haıtaya parasız iliç verilmiş, 23 aceze, 20 metrük ve ikiz 
çocn(an iqe ve bakımları temin olanmq, 14 düıkiln ve kimsesiz va
tandaş memleketlerine rönderilmiftir • 

Şehir tephirhaneaiode 3882 parça 91ya etüvdeo rec;irilmittir. 
Emrazı zübreviye hHtabaneainde 840 ~onokok ıtpbeU cam maa· 

yene edilmi.ş, tebirde mevcut 6 hamamın daimi sıhhi teftiıi yapılmı~tır. 
Merkez ve mülhakatta bqı boş 273 köpek öldürülmüştür. 

ilkokullar Koruma Birliği 
bir müsamere hazırllyor 

Batında, çocuk mütehauısı Dok· 
tor B. Bahaeddin Y enrio gibi 
dei'erli münevverlerimizin bulunda· 
ğa ilkokullar Korama Birliii, direr 
birçok kuramlara örnek bir ça· 
htm• faaliyeti arzediyor. Son haf 
talar içinde iki bine yakın llkokal 
talebesinin aya;ıoa ayakkabı te
min eden kuram, öğrendiiimlze 
röre, geliri muhtaç talebeye bar• 
canmak üzere çok rüzel bir mü; 
ıamere hazırlamaktadır. 

27 Mart Cuma rünü aktamı 
saat 20,30 da Asri Sinema salo· 
ouoda verilecek olan milıamereoio 
provalarına çok eveldıeo baılanıl
mıttır. Halkevi Müzik koluoan da iıti 

rik edeceii müsamerede çocuklarımız 
Milli t•rlular söyliyecelr, milli ve 

kliaik rakalar yapacak «Atak Ali» 
iıimli bir de piyes oyoıyacaktır. 

Mibamere biletlerinin mObim 
bir kıama. çok kıaa bir zamanda 
aatılmıı bulunmaktadır. 

KUrkçUler körUnde 
atıf tallmlerl 

Evelki gün bölge Beden Ter
biıi Müdürü 8. Rıza Salih Sarayın 
bıt1kanbiında Kürkçülere giden 
Beden Terbiyesi atıcı bqıları dün 
şebrmize dönmüşlerdir. 

Kilrkçnler köyü Beden Terbi. 
yesi mükelleflerinden 70 kitinin iş
tirakiyle yapılan atıflar çok mü· 
kemmel olmuf, 3 mermide 36 pa
van kazananlar kaydedilmittir. Be
den Terbiyesi müdürü tarafmdan 
teftit edilen mükelleflere rOreı ve 
koıolar yaptırılmıştır. 

Hataylı Tevfik' -
• 
ın marifetleri ! 

Kuyu içine glzle
. nen aabıkall gUç· 
IUkle yakalandı 

lıtanbol ( Hoaaıi ) - Galata 
poıtahaneai veznedarı HilHyio 
Hilıoil'yü öldüren Abdullab'ıo 
suç ortaklıiıodao on ı e o e 
hapse mahkOm edilerek Üıküdar 
hapishanesinde balunduiu sırada 
kaçan Ant.ak yalı Tevfik bir hafta 
evvel lzmirde bir hıraıdık ifi için 
HalOsi adında bir arkadaşı ile ko
oqarken yakalanmıştı. 

Tevfik orada da bir fırsat bu· 
larak tekrar poliıio elinden kaçmıf 
ve yapılan tabkil-.at ıooaoda lıtan· 
bula reldiii aolaşılmlftır. Banan 
üzerine lıtaobul zabıtası ve müd
deiumumilik tarafından tahkikata 
ciritilmiı, Tevfik'in, Ayvanıarayda 
Lonca caddesinde Palalı ıokaiın· 
da •ooeıi Münevverin kiracı ola. 
rak oturdoiu Soomaralı evde sak
landıiı tesbit edilmiıtir. 

Dilo polis memurları bu evde 
arqtırma yapm11lardır. O •ırada 
içeride bulunan T evflk yakalanaca• 
iıoı anlayınca bahçeye çıkmıt ve 
buradaki ıo koynsona atlıyarak su 
üstünde evvelden kurup hazırladı
ğı iskele üzerine çıkmııtır. 

Tevfik koya baıına gelen po· 
liılere : 

- Kayaya iomere kalk1Şan
lar1 tabanca ile vararom. 

Diye tehdide baılamıştır. Bu 
vaziyet karİıııoda Tevfik'in itfaiye 
merdiveni ile koyudan çıkarılabl

leceii aolqılmıf, itfaiye relinciye 
kadar evde araftırmalara devam 
edilmiıtir. Tevfik'in sakladıj'ı bir 
çok bır11zbk enası bu evde bo
lunmoftar. 

itfaiye relioce kayaya evveli 
bir ip azatm11 ve tatnnarak çık· 
ma•ı aöyleomiş iH de Tevfik ipi 
boğazına baj'lamıt : 

- lıteraeniz ipi çekin, ip bo
iazımda baj'lıdır, demi.ştir. Bu ıu· 
retle Tevfik'in çıkarılamıyacarı 

rörülüoce kuyuya bir tel merdiven 
ozatılmııtır. Koyu başında balanan 
müddeiamami muavini, Tevfik'• 
nasihatlerde bulunmuş, kendiıioln 
poUae teılim edilmiyeceii söylen• 
mit, nihayet Tevfik tel merdivene 
tırmanarak kayadan çıkmııtır. Üı· 
tO araomq iıe de Tevfik'te silah 
baluomamqtır. Sabıkab kayadan 
çıktıktan sonra polise teslim oloo
moştar. Tahkikata devam ediliyor. 

iki h1raız bir konduracı 
dUkkAnını •oydu 
Birecikli Bekir oilu Mehmet 

Emre ile Halfeti'li V akkaı otla 
Ali Saraç isminde iki açık göz, 
Şahan ojla Zeynel Abidin Güle 
ait dükkioın kilidini kırmak ıure· 
tile içeri rirmiıler ve 8 çift kon. 
dura ile bir çift çizme çalerak 
Meraine kaçmışlardır. 

Hırsızlar Meraiode 5 çift kon· 
dara bir çift çizme ile birlikte ya· 
kalanarak Adanaya aevk edilmiı· 

1 lerdir. 

A;'HI ıeçeo yazda ve sonbahar· 
l ladıiı saldırım kati neticeyi 

i llft yeni diltmanıoı yere ıer-

~ ·~~: ·:~ba~:~:m::f -=·ııı ;::IP=ol=is=-R==-o=m-=a_n=ı-=:_7=7-=ı =D=Ô=R=T::::::::L=E=R=K=U=L=O=B=U=======-lıı 
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t ı:....aeki ilkbaharda bunu ya· Ma • d ...... ••mızın yanın a oturan adamın bir 
llo 1 ~ l'erek harp bakımından parça ekaeji peçetesinin üstüne doir•· 
'ı-Lıe ham madde kanunun· dır· ıoı kırı t L_1• '- - ' n 1 ua ine fetİrdiiioi l'Ördüm. r .. kül vaziyete dn,er ve zafer Yüzü sapaarı keıilmiıti. 

\
i tamamen römer. Oııun ~eodiıiai dikkatle tetkike batladım. 
~ taarruzu yapması multad· Reni'• ıolak, tombulca b'ır il - d • y zu var ı. 

Gözlerinıo altı çukorlqmıt ve yanakları · 
oı, burn~n~ao ~ad~k~rının kenarına doi· 
ra ioen ıkı derıo çızrı kaplayordu. Otuz· 
beıle kırk beş yatları arasında röriloÜ· 
yor ve Dö.-t Namaranıo caalandırmıı ol· 
dutu tabıiyetlerdeo hiç birlıine benze
miyordu. Erer farkında olmadan ekmek 
parçalarını afalamasa olmaaaydı, o adamı 
baodao evvel görmemiş oldujoma yemin 
bile edebilirdim. 

- Sizi tanıdı. dedim. Aşağı inmeme· 
liydioiz-

- Azizim, Hutiors, ilç aydır kendi· 
ml ölmilf 1röatermemin Hbebi bu idi. 

- Dört Numarayı korkatmak mı ? 
- Derhal •eyabat biç harekete re· 

çemiyeceji bir zamanda ona avlamak 
içindL Şimdi bir de ıa avantaja 
bakınız ki, o bizim kendbioi tanımadıp 
mızı aaoaeciiJor. ZavaU. FiNii ' 

- Peki, timdi oe olacak ? 
- Ne mi olacak ? Yerine korktu-

io adamın, tam Dörtler'in planlarını mev
ki tatbika koyacakları zaman, mezarından 

.kalkmıt oldurana rördü. Madam Oliviye 
ile Abe Ryland bugün kahvaltı ettikten 
ıoora Kortina Dampezzo mevkiioe rittik· 
leri hi11ioi vererek buradan ayrılm11lar· 
dı. Y aloız biz, onların nerede olduklarını 
biliyoruz. Şimdi bu anda Dört Numara'• 
oın kendi ltendioe ıorqturduiu meaele: 
Onların efalioe ne dereceye kadar vakıf 
balondaiomaz noktasıdır. Ooun her teh· 
likeyi bertaraf etmek için beni herçeba· 
dabat ortadan kaldırması icapediyor. Eb 
Bieo 1 Bırakınız da Paaro'yu öldürmeie 
teıebbilı etsin ... Booa da hazırım 1 Arka· 
dqım sözlerini bitirdiii tırada, yanımız· 
daki ada:n kalkarak salondan çıkmqtı. 

Pauo rayet ıakio bir tavırla : 
- Hazırlıklanoı yapmaia ritti. de

di. Gidip tua•ada birer likör içelim mi, 
Haatior• ? iyi olar. Yakan cidip parde. 
ıümü alayım, derhal inerim. 

Biru dBılDceli olarak dlfU'ı çıktım. 

'p"' ~ 

den sakıomamıza lüzum yoktu. 
Gözlerimi çok açık tutmak icabetti· 

tine karar vererek hidiıatın seyrini ta
kibe hazırlandım. 

Paaro yanımıza ancak bet dakika 
ıoara avdet etti. Alqam üıti bava blraıı: 
Hrinlemİf oldajıaodaa, do•tam aleluıal 
kulaklarına kadar yOzOall bir etarpla sar· 
malamııtı. Yanıma otarda. Ve likörGnü 
içmete koyalda : 

- Oh... Ne güzel şey... Barada, has· 
antaam için bir kadeh likörün ne kadar 
faydah olacaiı iokir edilemez .•• 

Tam böyle konqorkeo, ıofra kom• 
tomaz tarasada fÖrilndü ve htç tereddüt 
röıtermeden relip yanımıza otarda. Soua 
lniilizce olarak : 

- Sizi rahabız etmiyonam 
dedi. 

Paaro cevap verdi : 

- Hayar, Mösyö 1 

ya -

Kendimi çok milfklll bir mevkide rö 
rOyord•m. Bayok bir otelin tarasaııoda, 
kalabalık içiade balaaayorda~. Fakat yi 
ae tehlike mevcat oldaiaoa tBpbe 

bir ıey olabileceti kimsenin hatırına rel· 
mezdi. Yaya ve otomobilde yaptıtı re· 
zlntilerden bab .. tti. Memleketin kaynak· 
larmclaa dem varda. 

• Sonra cebinden bir pipo çıkanp yak· 
maia hazırlandı. Paaro bilmukabele all'a· 
ra katuaanu çıkardı. Y abaocı ona dof'ro 
eğilerek: 

- Müıadeoizle yakayım ... 
Böyle söylerken birdenbire etraftaki 

elektrikler töndl. Cam kırdmı11nı andı · 
ran hafif bir plltli itittim. Ve · keskin 
bir koka blll'DD deliklerime kadar feldl. 
Botalayordem ... 

XVllJ iNCi KIS/M 
LABIRENT'IN iÇiNDE 
Ancak bir dakika keadlmden rec;mif 

bir halde kaldım- Kendime reldijim za· 
man beni ıüratle ıilrOldiyen iki adam 
arasında bolandatama anladım. Aizım 

tıkalıydı. 
Karanbia ratmeo, henüz oteltn için• 

de baloudaiomaza farkettim. Etrafta, 
mabtelif dWerle ıııkların aecleo IÖada• 
rOllllf oldap 4air --. 
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Aile dramların-
da onurun rolü 
YAZAN 
REFİK 
HALİD 

Bu hafta Melek sinemasında seyrettiğim ''Aşk Rüy
ası ,, filmini - adındaki çocuksuluğa bakmayınız
beğenmiyeyim mi ? Bu beğeniş, film bahsinde ba· 
şıma gelen sayılı hadiselerden biridir. Herkesin ko· 

d·-· b I l d' h d "zı kulaklarına ııup biribirini çiine ıgı, ayı a ayı a seyre ıp az an ag . 
" - f"I ı b M k d k ters tesır ya· vararak dışarı çıktıgı ı m er ende, yuzde do san o u.r, • 

•1 . ~ı . .1 harcanan para Par Aö-layanlara mı gu eyım, gu enlere mı ag ıyayım, b . 
· • a1alarla aşımın şış lar. mı "yanayım, yoksa, başı kuyruğnnu tutmaz saç H . b" d 

• . · ? epıııne ır en tiafoe irÖzümün yorulduiuna mı kızayım ? Hangısıne _ 
1 

• El'ım 
• ' • b' • ıoze a amam. · mi ? O halde sokağa fırlarım kı, tramvaya ınmeyı G'tt·a·me ai· 

k korkarım . ı ı.ı ,. 
de olmayarak, hiç sebepsiz kavga çıkarma tan ebeplerle kem surat 
d • . b" . . yoraun ve o s ecegıme ın pışman, evıme yayan, • . 

1 S. d gelıyorum döndüğüm zaman anlarlar : ınema a~ f eçin sanatkar bir aile mu-
f - 1 1 d Neden ? Zıra, sv 1 

Bu ıe er oy e 
0 

ma ı. d ükıek bir sanat eseriydi. çinde ne 
hitinde reçen film, her .bakım. ~nm~ sahneler ne adi duyguları kamçı· 
- . h ·ı leri . ne şışır ' - .. -luzumııuz sınema 1 

e 'd 1 ne zenberekli ve helezonlu opü, ne olu-
1 sarmaş 0 aş, · ·ı 
ama, ne araızc~ . b" ba ağılık olmadıktan başka ayrıca ınsana, aı e 

)erin hayaletlerı, dhıç ırkarl~ onnrla hareket etmenin güzelliğ'ini ve fay· 
d 1 karşııın a va • d"kk . k 

ram arı 1 • l" bir tarzda anlatıyordu. Şu noktaya 1 atı çe • d d can ı ve ıç ı M 
aı~n~ste:im : Bizde herhangi bir sebeple, hele bir ~aşkasın~ ~;~~.e Y~· 

::ı:d~n ayrılma ve boşa?ma gibi vakalar ötedonberı ç:~in~r~ru~:;İe~~; 
li maşalı, adi, çirkin şekıller alır; s~çl saçaİk~:.~ b~!;a:ılık ,;şırı derece· 
bunun akisleri, dedikodusu, p~tırkdılsı:._ ed ça b'ırakılmaz· hele zavallı 

h . k'b lıga ı .. a ar yer ' 
ye çıkarılır; ayııyete, ı ar ı · ırdeliye mahalle karısına ve 
yavrular biç kayırılma:z; her

1
kes çlı r~n:~r~arımızd~n biridir. Aile dramla· 

h b . d- r Bu ha sayı ı u . ·ı . 
kül an eyıne one · . ' . . cukları ve ne olacağı kestırı mıyen 

" 
1 ·ı baysıyetını, ço '-' k 

rma, elde a an aı e _ _ _ let manzarası vermekten çeııanme 
d M - • k busbutun reza d ~ 1· yarını uşunmıyere - - . aşılamamız lazım gelen pek eger ı 

lüzumu evlatlarımıza ogretmemız, . t' 
' . . h t bilgisi ve prensıp ır. 

bir derstır bır aya f'I . • bütün kahramanları, sevenler ve ihanet 1 " A k rüyası " ı mının . h şte ş • k l . af dileyenler ve affedenler, hepsı, er 
- l . kalanlar ve açan ar, .. - b'l ·ı ~ 

goren er, b 1• t"yorlar yıkılmış gorunse ı e aı e nama· f 1 b noktayı e ır ı ' şeyden aza u b" ten üstün tutulmaıı icabettiiini bize hayran kal· 
ıunu ko~am~nın ~her 1~. le ög· retiyorlar. Diyorlar ki : " Aile dramları 
d - hır buner kuvve ıy b' k ·ı · b- b•t• -k ıgım f - t tctg· i oııurloluk, ırço aı eyı us u un ço · arasında iki tara ın roı er, . 
mek tehlikesinden lcurtarabılır 1 ,, ( Tan'du ) 

• İstanbul, bahçe 
.şehir 

-~-=z:-:A:"":Nı-ı iktisatta iki tür 
Y lü kıymet vardır: 

VA - NO Biri cistihlik kıy· 
f• diieri «mübadele kıymeti•. 

me 
1 

' ·1 b 1 rı bi· Ve ekser nazariyecı er' un a 
ribirile karıştırmışlardır. -

olan, « mübadele kıymeti » nden 
ziyade «İstihlak kıymeti» dir. Ar· 
tık» bir' patlıcan bir mecidiyeye 
maloluyorl•, «bir armut, bahçemiz 
de yetişirse yarım liralık emek İs· 
tiyorf» diye düşüamiyeceğiz. Tıpkı 
gece yarısı hasta çocuğumuza ıh· 
lamur verirken, bn iliicın «kulln· 
ılma deıg· eri» ni göz önünde tutar 

n b . • 
ribi, lstanbut meyvasını, ıe zesını, 

kasabası olduğu hali anlaşılnmıyor· 
sn, böyle yanlışlıkların sebep ola· 
bileceği kazaların dehşeti, insanın 
tjylerini ürpertir. 

Uzakdoğuda adı 
geçen yerler 

BIRMANY A - 1852 ve 1885 FIRANSlZ HlNDIÇINlSI 
Bugün, boş yere kurban giden 

vatandaşların yası içinde derin acı 
duyuyoruz. Tek avunmamız, kar· 
hanların, atılan bombalara göre 
çok şükür sayılı olmasıdır. 

Hergün binlerce, on binlerce 
insanın öldüğü, şehirlerin yakılıp 
yıkıldığı bugünkü kıyamet ortasın
da böyle bir kazayı büyümseme
mek gerektiği söylenebilir. Böyle 
bir düşünce hiç kimsede yer bul· 
mamalıdır. Vatan uğruna toptan 

ölmeği göze alan bn millet, bir 
vatandaşın koza bombası altında 
can vermesine razı olamaz. 

Böyle yanlışlıkların olmamıısıaı 
lüzumlu kılan başka bir sebep de, 
havcılarımızdan geçecek tayyarele· 
rin, bombayı düşürmeğe vakit bu
lamadan, karadan atılacak toplarla 
kazaya kurban gitmeleri ihtima· 
lidir. 

Böyle yanlışlıkların başka bir 
kötülüğü de bombaları bilmiyerek 

ve istemiyerek, bilmedij'i ve iste
mediği yerlere atan pilotların bile

rek ve isteyerek atacakları bom. 
bolar hakkında şüphe uyanmasıdır. 

Her halde hükumet gereken 
teşebbüs ve tedbirleri almıştır. Bu 
acıklı olayın içyüzünü ve nasıl 

tamir edileceğini bugün, yarın an
larız. 

-Ak,rı.nı'dan-

Devlet Demir ·ı 
Yollarından 1 

1 

Deniz tahmil tahliye işle
ri ile kara nakliyesini koor
dine etmek maksadile Dev
let Demir Yolları Umum Mü
dürlüğünce Mersin Liman 
Şirketi umurunun tedvir edil
mesı Yüksek Başvekaletce 
emir buyurulmuş olduğundan 
Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğü 11/3/942 tarihin
den itibaren Şirket muamela. 

tını tedvire başlamıştır. 

12- 15- 18- 21 1803 

te Hindistana ilhak edilmiş bir Fransadan büyüktür. 23 milyon nü· 
lngiliz müıtemlekesidir. 15 mil- fusn vardır. Yalnız. 42 bin A ı•ru· 
yon nüfusu vardır. En büyük lima- palı vardır. Pirinç iıtibsalinde dün· 
nı olan ve şimdi Japonlar tarafın- yada ikinciliği kazanır. Birinci 

11
• 

dan işgal edilen Rangoon şehri- nıf kömür madenleri ile meşhur· 
nin nüfusu 400 bin kişidir. Şehir. dur. 

leri, kanallar ve güzel mabetlerle BORNEO ADALARI - Fran. 

süslüdür. sanın bir boçuk misli büyüklüiün· 
Dahilde vahşi ormanlar vardır. dedir. Cenupta yedide beşi Holan. 

Ticaretinin üçte ikiııioi logiltere dalıların, reri kalan kısmı lngiliz. 
ile yapardı. 9 3 4 te İngiltere lerindir. 
buraya Hindistandan ayrı bir statü Bu büyük adada ancak 2 milyon 
vermişti. Dünyanın en çok pirinç nüfus vardır. Şimendifer yoktor. 
istihsal eden yeri burasıdır. Ormanları sık ve geçilmez. Petrol· 

SUMATRA- Fransanın dört- leri ve kauçuğu meşhurdur. Bor· 
te üç genişliğinde bir yerdir. 8 neoda çıkan petrol tasfiye edilme 
milyon nüfusu vardır. Halkın çoğu den kollanılabilir. 
Cavalı ve Çinlidir. Maden zengin- FILIPIN ADALARI - Yol· 
tikleri sonsuzdur. Fakat Malarya kanik 7000 adadan müteşekkildir. 
hastalığı çoktur. Dünyanın kauçuk Hila ikide bir yer sarsıntısından 
istihsalinin O/O 30 u bu adadan çı müteessir olur. 25 senede nüfusa 
kar. 7 milyondan 17 milyona çıkmıştır. 

Palembang'ta zengin petrol Baş şehri Manilida 650 bin kişi 
kuyuları vardır. Ormanları geçil· vardır. Şeker, Kenevir, tütün is· 
mez bir haldedir. Adanın bir tara. tihsali dünya istihsalinin üçte biri· 
fından bir tarafına ancak nehirler- ni bulmuştur. Ahalisinin bir kısmı 
le gidilir. müslümandır. 

CAVA- Felemenk şa,.k Hin- SA'LEP ADALARI - Fran-
distanınıo pırlantasıdır. Fransanın 
dörtte bir büyüklüğündedir, 41 mil· 
yon nüfusa vardır. Dünyada sarf. 
edilen kininin onda sekizi buradan 
çıkar. KGbadan sonra en çok şeker 
istihsal eden yer burasıdır. Brezil. 
yadan sonra en çok kahve çıkan 
memleket de Cavadır. Dünya kauçuk 
istihsalinin 0/0 12 si Cavadan çı· 
kar. 

MALAYA Y ARlMADASl -
Fransanın üçte bir büyüklüğünde· 
dir. 4,000,000 nüfusu vardır. Dün. 
ya kauçuk istihsalinin o/o 38 i ba. 
radan çıkar. Dünyada eo çok ka
lay çıkaran memleket de burası· 
dır. 

TAHILAND (SiY AM) - Fran
sa büyüklüğündedir. 15 milyon nü· 
fnsu vardır. Müthiş pirinç yetişti· 
rir ve ticaretinin dörtte üçünü in· 
gilizlerlrı yapar. 

sanın üçte bir büyüklüğündedir ve 
4,200,'lOO nüfusu vardır. Merkezde 
büyük nikel madenleri mevcuttur. 

TIMOR ADALARI - Adanın 
garbı Hollandanın, şarkı Porteki· 
ziodir. Bilhassa petrolü ile meşhur. 
dor. Japonlar adanın iki kısmınada 
asker çıkarmışlardır. 

YENi GiNE - Avustralyadan 
sonra Pasifiğin en büyük adasıdır. 
Fransanın birbuçuk misli büyüklü· 
ğündedir. Garp kısmı Hollandaya 
aittir. Cenubu şarkisi Avnstral • 
yanın idaresi altındadır, şimali 
şarkiııi de lngiliz mandasına tabidir. 
Nüfusunun yalnız 12 bini Avrupalı, 
1,100,000 i yerlidir. 

AVUSTRALYA- Avrupadan 
büyüktür. Nüfusu 6 800,000 dir, 
bunan yalnız 100 bini yerlidir. A· 
danın şimalinde Darvin limanı meş 
burdur. Aaıl meskOn olan kısmı 
cenubudur. 

ilin 
Seyhan P. T. T. müdürlüğünden: 

Meseli göısü ağrıyan çocu~~· 
nuza rece yarısı pişirip verece~•· 
niz ıhlamur, çarşıda yirmi para bıle 
etmiyebilir. Bunun mübadele kıy· 
meti sıfıra yakın dahi olsa, ~aza. 

d i t 'bl:k dtheri büyüktur. rınız a s ı a 6 • 

O aı"bi: lstanbul şehnnde 

hububatını ene olur ne olmaz! Her 
ihtimale karşı! Zaruridir. Çoluk ço 
cuğamuzun kara gün ~ıdası-~ırl» 
dilşüncelerile kıymetlendırece.gız. 

Deve bir nkçeye, deve bın ak· 
çeyel 

Fiat murakabe komis
yonu riyasetinden: 

1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Gültep., ormanından kes· 
tirilip Misis istasyonunda teslim ve şartname mucebince istif edilmek Qze. 

re 300 adet 6 metrelik, 300 adet 1 metrelik, 408 adet 8 metrelik ve 
140 adet 9 metrelik ki ceman 1148 adet çıralı çam telgraf direği muba. 
yaa edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Direklerin muhammen bedeli (beheri 985 kuruştan) (11307) lira 
80 kuruş ve muvakkat teminat (848) lira 8 kuruştur. 

DUO 6 • • d' 
._. · te daır şım ı · ve ci varında&ı zıraa . . • M 

21 Mart Cuma. ,..-
TOrklye RadyodlfUıyoa 
TQrklye radyoıu, Ankara 

7,30 Program ve 
aaat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif pro 
7,45 Ajans haberleri. 
800 -
a:30 Müzik: Senfonik 

(Pi.) ~ 
13,30 Proiram ve • 

ıaat ayarı. '111 

13,33 Müzik: Beraber 
13 45 Ajanı haberleri~ 
14.00 -
14,30 Müzik: Rivase 

Bandosu. (Şef: Ihsan Künç 
15,30 Müzik: Riyaset 

Filarmonik orkestra11 Kc 
Devlet Konservetull 

larından naklen n"şri. 
18,00 Prozram ve 11 

ıaat ayarı, 

18,03 Radyo Çocuk k 
18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Radyo c 

kestrasının Her Telden P"' 
. 19,30 Memleket ıaat 1 ~ Aıans Haberleri. 

ler. 

19,45 Serbest 10 daki 1 
19,55 Müzik: Fasıl heJ 1 
20,15 Radyo gazeteıi. 
20,45 Müzik: Şarkı ve 

21,00 Konuşma (Bü "k= lar). yu 

. 21,15 Müzik: Dinle i 
lerı. Y c 

21.45 Konuşma (Post 
22,00 Müzik: Radyo S 

kestrası. (Violonist Neci 
22,30 Memleket s.f.t 

Ajans Haberleri ve Borıal 
22,45 -
22,50 Yarın ki 

k11panıf 

21 Mart 194 
CUMARTESi 

YJLıt942 • A Yı 3 Gün: 80 K~ 
Ruıul 13S8- Mart 
Hicri 136l- Reblülevvel 

Bu 
Gece 

Mustafa Rifaa 
( Kalekapısında ) 

Fiyat mü rakabe 
misyonü reisliği 

Koordinaayoo Hey'etioio 
1ayılı kararına tevfikan >1 
zam dolayısile şehrimizde ça 
kahvenin toptan ve perakenı ı 
tış fiatlarile kar hadleri av, 
rö.sterilmiştir. Keyfiycst ilin o 

a) Kahve >I 
Toptan 0/0 5 

ye kadar verdiğimiz ıktısadı h~· 
kümlerde bir değişiklik yapmaıı 

kabul etmeli! 

Artık kıymetler, mübadele de 
ğil, istihlak ebemmiyetlerile ölçü 
lüyor. fstanbulu bu düşünceyle ye· 
niden bir bahçe şehir haline sok· 
m11lıl 

Koordinasyon Heyetinin 300 
sayılı kararile her nevi çayın top· 
tan ve perakende satış fiatına ki. 
loda (750) ve her nevi kahvenin 
toptan ve perakende satış fiatına. 

3- Eksiltme 6-4-942 Pazarttsi günü saat 15 de Seyhan P. T.T. 
müdürlüğü binasındaki artırma ekıiltme komisyonunda yapılacaktır • 

4- Bu baptaki şartname bedelsiz olarak her gün •meıal dahilinde. 
müdürlük kalem şefliğine müracaatla alınabilir. 

Perakende 0/0 8 tf. 
Buna nazararı toptan oları 

1 
Perakende olarak 576 ~, 
Kavrulmuş ve Çekilmiş 1 

690 kuruştur. 

En saliblyattar mütahassısların 
şöyle dediiini işitmiş ve sütunuma 

reçirmiıtim: -
- Trenciliğin ve vapurculugnn 

inkişafından sonra, Boğ~zi.ç! ve 
Marmara kıyılllrında y~mışçı~ık ve 

b ·ı·k -kot etti. Koşklerın bah se zecı ı su "d' 
çeleriode bir patlıcan bir mec~ ı-

yeye bir salkım üzüm yarım lbı~~
' V · et oy ya malolmağa başladı... azıy 

( Ak,am'daa ) 

• da (300) lcuruş zam yapılmıştır. 
K 1 b•ı• Bu karara göıe, 19 Mart 1942 aza o a 1 ır' tarilıindenberi bu maddelerin satışı 

f k k serbest bırakılmıştır. Keyfiyet ilin a at yapmama olunur. 1825 

5- Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarının 
ve ticaret odalarından alınmış bo seneye ait veıikalarile 2490 No: la 
kanuna uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını 3 üncü maddede gösterilen ihale ıünü saat 14 e kadar ek
siltme komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki recikmeden mesu· 
liyet kabul edilmez. 1824 21-25-29-3 

Bir çuval satış toptan 
b) Çay 

Toptan o/O 6 e 
Perakende 0/0 15 ılı 
11,5 kilo bir sandık satııı ' 

tan şa tış sayılır. I t 
c) Bu maddeler üzerine t ı 

edilen satıı fiyatlarının etiket 0 ,r 
sııretile ilanı m11cburidir. ~~ 

~ 

le olunca niçin ucuzca çarşıdan a· 
lınmaaın? Apartmanda oturulur ve 
Adananın sebzesi, Ej'enin meyvası 
yenir ... Salonlarımızın v~z~la~ında 
ltalyadan tayyare ile getırılmış (ve 
kökü gene ltalyada kalmış) karan· 
filler koku aaçarlar ... işte büyük 
ölçüde mübadele tarzının lıtanbul 

SADAK rültüleri arasın- :=:~=7===:==~~~=~=:=~===77==::=::7===:::::==7:~=~==::===::;::::::::=~====== 4 

da uyandı, ilk şaıkmbğı ve ko'.- zoolorı hariç olmak ıaıtiyle, ıulh '8m•· derôlmiştiı. Bo bupte Hiodiıtao, memleket mü· söylemiıti" •Dövüşmek içio bir Jıjpoat bi 
H int ordusunun insan adedi, loriliz gnrni· meydanlarına mühim miktarda kuvvetler gön· Rıuner mihracesi buııun haklunda ·ı· ~ 

kusa geçtikten sonra gökteo b>r oıoda memlekette yüz elli bön kişidir. 1938 dalaasına sekte vermeden Adooe ve Sioıapur zamau yqlı sayılmaz.• 

b •1 a bahçelerine, bostanlarına ar arın ' 
ettirdiği zarar ... 

Muharrem Feyzi üıtadımız an· 

latmıştı: . d " t 
- Kırım muharebesın e m~ • 

. . 1 b 1 aeldiği vakıt, tefiklerımız ıtao u a o _ _ -. 

bemşerilerimiz şöyle düşun~uştu. 
«Aman! Şu yemyeşil, şu agaçlar 
içinde iıtanbulu yabancı askerler 
tahrip eder belki. Kendilerine kı· 
nalıadayı tahıis edelim. Bari yal· 
nız oraaı bozulsıın .. ,» 

Bu da, reçeo aaırda, lı~a?ba 
1 nasıl bir nebat 1altaoatı ıçınde 
un d" . 
_ dü• üoü gösteriyor. On ye ıncı 

yuz g h . . . . k 
avür)eri, şe rımızı, çıçe , 

asır. g:erzevat, yaprak bolluğun
yemış, b"r halde canlandırır. 
da yüzer ı • Ç ki ~ 
Bunlara bile oe hacet? bolcln urlu· 

• l tabrlı ma a e ev e. muzun araç ı, 

ri bili yidımııdadır:nün Nevyork 
Ve nihayet bogu . 

ı. "k t• - betondan mama) bır .. arı a uru, b il 
nebze yeşilliksiz ınodern ma a e· 
leri ... 

- Niçin böyle oldu? 
Ba 1aalin cevabını, zirai ikti· 

Nt 111ltebauaaları, yukariki aözl• 

kazoya oğradığmı belki hemen ••· deobori de muavin kovvotlcr yirmi bir bin in· garoiroolarıuı kuvvetlendirmek içio Sir Arabi· Bu arada Goorkhu alaylarını ı .. kil aol 
lad>. Olanıo içyüzüoü he o üz bilmo- giliz ve 00 b.. bin alto yüz Hiodlidir. bald Va veli' in emri altında Somalide dövüşmek dağlık ahaliden Ne pal eyaletiai dahi uaa 
mekle berabar bona, şimdiden (ka· 1683 te Hint ordusunon teıiı edilmesi üzere 60,0-00 kişi gönderilmôştir. mak icap eder. 
.za) ve (yanlışlık) hükmünü vermek· Bombayda 200 R

6
jpotun askere alınması sure. • 

te durumsamıyoruz. Çünkü, tayya· 
l 1 

Mlk · M t" tile başlıımıştı. Hindistaoıo b. u~üokü harbe iııt"ırak '"'ttı'a'ınl re eri yo unu şaşırıp u emız us U• Bu kuvvetler Manş denizinden sarı nehre " "" • 

ne sapacak devletlerden hiç birinin, kadar üç katanın muharebe meydanlarında hay• anlatmak ıçm 25 sene evvel yaptıiı aske· 
bilerek ve isteyerek uykudaki suç- d ri gayreti hatırlatalım: 

il zafer çelenkleri toplamışlar ır. Suz 
Türk Vatanda .. Jarını öldürece· k O zaman evveli lüzum ao" "l d d 

y Bu harpte de Dunkerk'e iştira etmişler. • ru eo şey a am ı ğini aklımıza getiremeyiz. dir. Harp ilin edilmeden evvel bir çok Hintli top mermisi ihtiyacı ondan sonra gelecekti • ' 
Hiç bir devletle kavgada ~e- kuvvetleri Mısıra, Adene ve Singapara sevke. En yakışıklı muharip tiplerini çıkaran Hin· 

ğili:ı, [kimse ile anlaşmam~zlııı· dilmiştir. distan ilk hamlede bir buçuk milyon asker 
mız yok. Zavallı Milat kasa •891~ 1 

Hint ordusu mükemmeldir. Bütün talim ve verdi • 
k han O'j sebepten ılerı • 1 b h d 

1 
H ._ 1 

yı manın o _ manevrayı şıma i gar i n ut arında öğrenmiş· arp uzaaı madan bir milyondan fazla a· 
gelebileceii de havsalaya sıgmaz. tir. Ordunun makine techizatı mütemadiyen te. dam denizleri gaçerek Flandr'e, şarki Afrika· 
Onun için (kaza) diyoruz. rakki etmektedir. ya, Mezopotamya'ya, Kamerun'a şimali Çin'e, 

Kaza deyip geçmek kolay, fa. 1935 te bir topçu alayı teşkil edildi, Za· Geliboluya, Selaniğe, Filistin, Hazer ıahillerin• 
kat bunların olmaması gerektir. bitler bir Hintli ~ar biye mektebinden yetişti . dövüşmek üzere getirilmişti. 

Kıızanın görünürü, görünmezi rilmektedir. 1914 te Almanların en kuvvetli t .. rru.dka· Vardır. Gece karanh0ı, karada ve H' ı· k der boı a· 
• • rını yaptıkl&rı sırada ınd ı uvve d 

dônizde olduğu g;b; havada da sü- lan salları doldurmak üzere *•"' ,..,ajın a 
rüeü vo güdücüler için sık sık Özür ff indiotaoıo berri kovvetlerônde ihınali caiz yetiımiılerdir. o zamaa bUtü• ı.r•:erel '"ı;:'· 
sayılıyorsa da hava yollar.ının son. olmıyan pek mühim bir nokta vardır. ratorluğuoda talim görmüş olan e ra ya oız u 
suz genişliğine, tayyarelerın teknik Orduya normal şartlarda İmparatorluğun 24.000 kişiden ibaretti. , 
ilerlemesine ve tayyarecilerin bu başka yerlerinde tesadüf edilemiyen mesuliyet- Lahore ve Meerut fırka~a~ı Fldaofd r ın kanlı 
harpte edindikleri yüksek bilgi ve ler yüklenmiştir. Ordu dahili müdafaa ile mu· çamurlarında büyük ıöhretını mü a aa etmiş· 
görgüye güvenerek sanıyorduk ki, vazzaf olduğu kadar sivil hükumete de yar· ferdir. 
bomba atılan yerin hiç olmazsa dımla mükelleftir. Harp ilin edilince prensler ve hükllmet 

dost yahut düşman memleketi ol. Şimali garbi hududunda isi ve muharip reisleri maddi manevi bütün varlılı:lariyle logil· 
duğanu anlamak kolaylaşmıştır. kabileleri kontrol dahi eder. Hindistanın berri tere tacına hizmet etmişlerdir. 

Ortalığı aydınlatan hava fişeii hudutları Avrupaya niıbetle Loodradan Moıko. Hintli, müılüman, Sikba'I• 
yakmak zabmotioe katladık. 

• Hint kuvvetleri bGyOk bir süratle inkiıaf a• 
mektedir. Muhaaamatın bqlangıcıad 

beri bütün ıeblrlerde aıkerlik ıubeleri 11111/4 
caat eden a-önOllülerle doludur. 1 

Hindistan hilkOmeti, ilk tedbir olarak SOOOll 
kişilik bir kuvvet hazırlamaya •iraşıyor. iJ. 

Mevcut alaylar nüve halinde tutularak 
0 

)arla yeni birlikler: hazırlanıyor. Bu suretle ~~k 
muaUem tetkiliit yapılmıştır. 1940 seneıi Mr 
yısı nihayetinde 53.000 den fazla adam maı 1 

tazam k.uvvetlere iltihak eylemiştir. 1941 ş~• 
tında Hındistanın kuvveti bir buçttk mil on 

. d Y-, reçıyor u. 

Hindistan harbiye mektebi altı ay t ~ 
neticesi olarak her devrede 500 zabit :. ; 
riyor. ye lf 

Talebe on ıekiz ile yirmi yaı arasındacb\ 
yetişen zabitler her şubede hizmet edecel 
surette ihtisas sahibi olarak mektepten çıkıy 
lar. loriltert1de muharip kuvvetler ar11 

Hintli doktorlar da vardır. 
Bu inkişaf böylece devam edecektir. 

rörüleo lüzuma kartı ..... wJtaa •a,ak 
lilk ~ÖlteriJi7or F.at • 



ASRI S)J lıEtiJ.!\DA 
BU AKŞAM Suvare 

8,30 
isli görUlmemlt iki f&heser birden 

1 
itibarile küçük fakat sanat kudretini büyük bir 
yıldızın harikalarla dolu nefis bir eseri 

rHIRLEY TEMPLE 

~Avı Kuş ~a~:~n·~ _ 
nız Çocukların Değil Gençlerin~Ve 
fÜklerin Seve\ Seve Görecekleri Ve 
:<ışlayacaklar; ,Şaheserl~Şiheseri •. 

2 
,.;;;,a aleminin !en müthiç facia artisti olan:_ 

~~ıtsrıR tJIOIONIM .... --

~TO CANİLER 1 iiülifttiia 
- ................ .. 

~ ........ ".... 1 1 ~::::::::::"•~ ARASINDA ............. Vll r ............ .. 
sahneler, heyecanlı maceralarla dolu büyük sergüzeşt 

FiLMi 

ran gündüz matinede son defa olarak 

~utup Yıldılı - Hint Rüyası ,.. 
Pek yakında 

bir aşk faciası 1914 de başlar 1938 de hitam bulur 
iki büyült cihan harbioi biribirioe 

n müthiş sahnelerle bailayan ilahi bir gönül macerası 
Türkçe sözlü 

Vaterlo köprOsO 
İLAN 

ıt Demiryollan Adana 6. ıncı işletme 
A. E. Komisyonu Reisliğinden : 

ııbammen bedeli 36550 lira tutan 17 ton bezir yağı ile 
nmcn bedeli 5250 lira tutan 5 ton neft yağı şartna

veçhile 4 Nisan 942 Cumartesi günü saat 11 de ka
arf usulile Adanada 6. ıncı İşletme Müdürlüğü binasın· 
tın alınacaktır 
~rtnameleri komisyon tarafından bedelsiz olarak verilir. 
ıesiltmeye girecek olan isteklilerin bezir yağı için 2741 .25 
~ft yağı için de 393.75 liralık muvakkat teminat akça
ı.eya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları, 
' cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile yukarida ta
~dilen günde 2490 numaralı kanunun emrettiği şekilde 

1 .qamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
taat evvel Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme 
ürlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme Komiıyo· 
~eisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. 
' 1808 17. 21. 26. 31. 

.'Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış llinı 
Mikdarı Muhammeo vahit fiyatı 

Cinsi Kental Kilo Kuruı 
flrgeo odunu 5743 00 12 

it - Seyhan Vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Alacıkkaya 
'ıanından 5743 Gürgen odun satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 27.3.942 günü ıaat 15 de Seyhan Orman Çevirge Mü· 
~iü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
J3 - Beher kentalınıo muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 _ Şırtname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman Çevirge 

cı., Ankara Orman Umum Müdürlüiünden, Oımaniye Ornıao Bölre 

'ıiiinden alınır. . • 
S - Muvakkat teminat 51 lıra 69 kuruıtur. 
6 - S:ıtış umumidir. . . 

1 7 - Orman 12.3.942 iüoünden ıtıbareo 15 rün mllddetle satııa 
larılmıştır. . 
ı 8 - Orman bir sene müddetle verılecek ve bedeli 4 taksitte öde-

•elttir. b' l'lt 
9 - Talip•er Ticaret Odası vesikalarile ~r 1 t~ belli edilen rün 

ıaatte ihale komiıyoouna müracaatları. {Bu vesıka koylülerden iıtenmez) 
~ • 1801 12-17-21- 25 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açddı 
Her nevi alitı ziraiyc imal ve tamiri, bütün makine· 

tere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
ldemir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karıısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMİRIŞ 

Alsaray ve Tan Sinemalannda 
BU A K_Ş A M 

İzdihamın önüne geçmek ve Halkımızın rahatça· seyrede
bilmesini temin maksadile birden gösterilecek olan son se
nelerde bir eşi daha yaratılmamış büyük RUS Edibi PUÇKIN 
in meşhur romanından iktibas edilen ve sinemanın en büyük 
iki facia artisti HENRICH GE ORGE ve HILDE KRAHL 
tarafmdan calibi dikkat bir tarzda yaratılan : 

Arabacının kızı 
Dungaş:ka 

Şaheserinin ilk gecesi müoasebetile Gala müsameresi 
Çarlık Rus devrinin bütün ihtişamı, Çiğanları, Çardaş

ları ve Balalaykaları, fevkalade müessir bir mevzu . Hatırası 
biç bir zaman unutulmayacak olan müstesna bir film. 

ilaveten : Lorel ve Hardi'nin en yeni ve güzel komedileri 

Acemi Aşıklar 
TUrkçe SözlU 

DiKKAT : Numaralı koltuklar pek az kalmıştır. istical 
ediniz. Telefon Alsaray : 212. Telefon Tan : 266 

PEK YAKINDA : 

Aşk Uyanırken 
194 l Venedik film musabakasında birinciliği kazanan ıabeser 

liu~ün 2.30 da her iki sinemada birden : Arabacının kızı - Acemi aşıklar 

Tabela-Kristal 
Lastik mühür~ 

RADYO 
Sahiplerine 

Dikkat: 
' 1 ' K.oıaJ. 

Tavsiye Uzunzamandan· 
beri lstanbut, An· 
kara ve lzmirde 
çalıtm•t olan de
ğerli sanatkar 

Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınııdan beklenen randmanı ala· 
bilmeniz için Radyonun en hassas noktası olan lambaların zayıf olmaması llzımdır. Bunun 
için fırsattan istifade ederek limbalarınızı ücretsiz olarak Belediye clvar1nda Ratlt 
Ener MUesseseslnde PHILIPS fabrikalanndan hususi surette getirtilmit olan ıon 
sistem lirnba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. Faik Gülenay 

atölyemizde i9e 
bafladığını bildiririz 

Radyo tamiratı PH/LIPS'in en hassas kontrol aletleri ile oe miltalıassıs teknis
yenler tarafından itina ile yapılır. 

GENERAL ELECTRIC Radyoları 
Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 

her iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 
müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. 

ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Bıudııroğlıı 361 1-155 

Nakliyat . MOnakasası 
Toprak mahsulleri of isi lsk enderun 
t ubesi şefliğinden: 

lskenderuna vapur veya şümendüferle gelecek hububatın 
depolarımıza nakli tren veya vapurla sevki 10 nisan 942 ta· 
rihinden itibaren bir sene müddetle ve açık eksiltme suretiy· 
le talibine verilecektir. Arzu edenlerin mukaveleye esas ola
cak şartnameyi şimdiden öğrenmeleri ve eksiltme günü olan 
8 nisan 942 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on beş
te lskenderunda istasyon civarındaki şubemize müracaat et-
meleri ilin olunur. 1823 21-22-24 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PL A N 
KEŞIDELERı 

Z Şubat, 4Mayıs,3Alustos,2lkinciteşrin tarilılerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 

" 
1000 .. 3000. .. 

2 
" 

750 
" - 1500. ,, 

3 .. 500 .. - 1500 ,, 
10 ., 250 .. - 2500. 

" 40 ,, 100 ,, - 4000. ,, 
50 ,, 50 ,, - 2500. ,, 

200 
" 25 ,, - 5000. " 200 10 2000. 

Mersin Elektrik TUrk Anonim Şi rketinden: 
200 Ağaç Direk Ahnacak 

Aşağıdaki yazılı evsafta 200 direk satın alınacaktır. Sat· 
mak isteyenlerin şirket merkezine müracaatla fiat ve teslim 
müddetlerini bildirmeleri ilin olunur. 

Direk tulu 9-10 metre, ardıç, katran veya çıralı çam 
Tepe kutru 12-17 Cm. » » » » » 

Diret alt kutru 20-25 Cm. » » ,. » » 
1822 

-----------------------------------------------Adana Askerlik .subesinden: 
338 dotumlu ve bunlarla muameleye tabi olan diter do. 

tumlu erlerin celp ve sevkleri için emir gelmiftir. Yerli ve 
yabancı bu doğumlular namına davetiye çıkardmııtır.Bu do· 
tumlu ıevk edileceklerin toplanma günü 26/3/ 942 perşembe 
gilnü akşamına kadardır. Bundan soara gelecek ve ele geçe
cek olanların hakkıbda bakayalık suçundan hakkında kanuni 
muamele yapılacağından her erin vaktı zamanında ıubede is
batı vücut etmesi ilin olunur. 

Adana Trahom Mücadele 
Hastanesi Baştabipliğinden : 

iki bin lira bedeli kat'i ile hastanemize bir hamam yap· 
tırılmaıı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30 Mart 942 
tarihine müsadif pazartesi gilnü saat 15 te Adana Sıhhat 
MOdürlüğünde toplanacak komisyon öniinde yapılacaktır. 

Ekıiltmeye İflirik edebilmek için yiizde 7,S muvakkat 
'lerin ba komia ona ve lln, 


