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Ankara, 22 (a.a.) Cumburreisi lımet 
İnönü, İngiltere Kralı haşmetli altıncı 
Jorjı, büyük amcuının ölümü dolayısile 
bir taziye telgrafı çekmiş ve Kral tara· 
fından teşekkürle mukabele olunınaştur. 

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

ŞEKER BUGDN 
Yeni fiyatlar 

SATIŞA ÇIKIYOR 
-

Küp şekerin kilosu 116, kristal 
şeker 97 kuruşa çıkarıldı 

Ankara 22 (a.a.) - Başveka· 
letten tebliğ edilmiştir: 

1- 23-1-942 Cuma sabahın
dan itibaren küp şeker fiatına ki
loda 62 ve kristal şeker fiatına
da kiloda45 kuruş zamedilmiş ve 

Türkiyedeki 
lngilizler 
Londr:ı: 22 (o.e) - Royterin 

diplomatik. muhabiri yazıyor: 
logiliz tebasınm Tiirkiyeyi 

bir ay içinde terle etmek emrini 
almı~ olduğuna dair Mihver kay· 
naldarı tıuafından ortaya atılan 
şayialar tamamile yalandır. Haki
kat şudur ki, aylardanberi İngiliz 
bükılmeti nazik şartların zuhuru 
muhtemel olduğu için hu11m i meş· 
goliyeti olmadan Türkiyede otu-
ran İngilizleri bu memleketi terke şeker satışına ınüsade olunmuştur. 

2- Perakende satışlarda aza 
mi satış fiatı bir kilodur. Toptan
cılar satışlarını ancak şeker tica
retile meşgul olanlarla şekeri 

imalatında iptidai madde olarak 
kullanan hakiki ve hükmi şahıs 
lara ve devlet daire ve müessese 
lerine, mektep, hastahane gibi 
umumi veya menafii umumiyeye 
hadim müesseselere yapabilirler. 
Şu kadarki bunlarda toptan al
dıkları şekerleri yalnız kendi iş 
ve ihtiyaçlarında kullanmağa 
mecbur olup, başkalarına devre
demezler ve satamazlar. 

1 
ikna etmeğe çalışmaldadır. 
Umumi bir ihtar yapıldığı veya· 
but ıon zamanlarda hususi ted· 
birler alındığı hissini veren ha· 

Bulgaristan 
Harbe 

girecek 
Bulgar gazeteleri 

halkı harbe 
hazırhyor 
Bulgar askerlerinin 
hangi cephede dövü· 
şecegi malOm değil 

Ankara radyo gaı.etesi -
Bulgar raz.etelerinin, halkı har
be hazırlar bir dil kullanmağa 
başladıkları sezilmektedir. Bir 
Bulgar gazetesi « inanıyoruz » 
başlığı altında yazdıiı bir maka· 
lede Bulgar halkının mihverin 
zaferine inandıjını, çünkü Alla· 
hın adalet için mücadele eden 
tere her zaman iJ&rdım ettiğini, 
Bulgarların ,mihverin yardımile 
milli ideale kavaştuklarını, Bul· 
garların da fedakirhklara hazır 
olmaları icap eylediğini, Bulgar· 
1..-ın har be girmeleriyle zaferin 
daha çabuk elde edileceğini ve 
ancak handan ıonrıı Bnlgarista 
nıo rahat nefes alacağını anlat· 

maktadır. 
Bu gazete Bulgaristaoın 

açıktan açığa harbe gireceğini 
yazmakta, fakat Bulgar asker· 
lerinin hangi cephede dövüşece · 
ğini blldirmcmek.tedir. 

Alman askeri 
arasında tifüs 

Londra 22 ( a.a. ) - Avam 
kamarasında hariciye nazırı Eden, 
Rus cephesinde ve ce?up doğu 
Avrupada Alman askerı arasında 
tifüs vakalarının çoğaldığıoı bil· 
dirmiş ve şunları ilive etmiştir: 

« - Bu basusta istatistiiı.ler 
yoktur. Çünkü izahı kolay olan 
aebeblerden dolayı Almanlar tifüs 
vakaları hakkında rakam zikret· 
mekten çekiniyorlar. » 

Bulgarlstanda kalan 
Amerikan diplomatlar1 
. V aıington 22 (a. a.) - Hari· 
r?İ N.azırlığımn bildirdiğine göre, 
d u t•iııtan bükOmeti Bulgaristan• 
l ~l ~ anan Amerika Birleşik Dev· 

t
e kerıtmellll ll~eaıilerinin memleketi 
er e erıne • d t . . . . nıusaa e e mıştır. 
Amerıka Bırleıik o 1 tl . d 8 1 . " ev e erı e n • 
g-arıstan lmuje•ıllleriı:ıin Amerika· 
dan ayrı ma arını tenıiı:ı edecektir. 

Franaız-lapanyoı 111811 
anlatması 

Madrid 22 (a.a.) - Dün ba. 
rada lspıınya hariciye nazırı Serra. 
no Sunyer ile Fransa büyük elçisi 

Pietri arasında bir Fransız-lspan· 
yol mali anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşma ile her iki memleketi 
ilrilendiren meteleler kesin olarak 
halledilmif tir. 

Tokyo 22 (a.a.) y 1 d alınmıştır. 
- Malezya batı 1 1 rı m Yeni teşkil e 
sahillerinde ilerle· • 1 dilen çetelerimiz 
yen Japonlar düş- h 1 z 1 e Luzon şimalinde 
man mevzilerini bir hava meyda· 

yarmışlar ve yıl s ı· n g a p u ra nına hücum ede· 
dırım ı1iiratiyJe rek 110 düşman 
Sing-apura yilril· J J 8. askerini öldürmüş• 
müşlerdir. apon ar ır- ler ve ciiğerlerinl 
Jobor d ev le t dağıtmışlardır. 

mekezinde düş· manya yolUDU Batavya: 22 
man hala inadla ( a .a ) - Resm'i 

k v teblii: 
mukavemete de a p at ffi a g a Düşman tay~ 
vam ediyor. Sio- yareleri dış bölge· 

gapur büyük mik . ug"' raşıyorlar lerin bir çokyer-
darda hava taar- lerinde bombalar 
ruzuoa uğramıştır. s· h d--,--. atmı .. lar ve bıZl s· 22c > ıyam u ud a- y ıngapor a.a hedefleri de ma· 
- Resmi tebliie rında mukavemet kineli tüfek ate 
göre, dün Japon-
ların Singapura eden 40000 kişi- şine tutmuşlardır. 

1 Huar azdır. Düş 
yaptığı hava a lik ngiliz kuvvetı• kınlarında 287 man tayyareleri 

kişi ölmüş ve 529 y e n İ I d İ bilhassa Sumatra 
'---...;;;----·-----' ada ı ı üzerinde 

kişi yaralanmıştır. faaliyet göstermiştir. Ba uçaklar 
Siogııpur 22 (a.a.) - 1 ıgiliz şimal açıltlarmdaki vapurları da 

tebliği, loıiliz kıtalarının pusuya bombalamııtar. 
düşürdü~ü Japon kuvvetlerini ağır Ranguo: 22 (a.a) - Hind Ok· 
kayıplara uırattığım bildirmekte· yanusile Siyam aratında dar bir 
dir. logiliz tayyareleri Japon uçak- arazi parçası olan Temaserim eya· 
larına hücum ederek bir çoğunu 

leti Japonların rirmeıine çok el· 
tahrip eylemiştir, 

Batavya: 22 (a.a) - Resmen verişli ve müdafaaya uyıunsuz bu-
bildirildiiine 1röre, düşmanın çok looduğundan burada ciddi bir teh· 
üstün kuvvetlerle taarruz edeceği . dit altmda kalan kıtnların çabu• 
nio anlaşılması üzerine Beroeo ba· cak geri alınması gerekmektedir. 
rajile petrol kuyuları tahrip edil- Buradaki lnriliz ileri karakolları 
miştir. 

Vaşington: 22 (a.a) - Har· Malmayo'ın mü. dafaasına iıtirik 
biye nazırlığının tebliği: için 1reri çekil- miılerdir. 

Bataan yarımadasındaki moha· Londraı 22 (a.a) - Eıki Hol. 

rebelerde düşman püskürtülmüş ve landa müdafaa nazırile deniz kor-
evvelce yarılan bat yeniden tesis may başkanı Pasifik harp meaele· 
edilmiştir. Cephenin merkezine ya- leri harbi meseleleri hakkında rö· 

pılan Japoo hücuma ve bazı giriı rüşmek üzere Amerikayı gitmiı· 
muvaffakıyetleri karşı hücumlarla lerdir. 
ağır zayiat verdirerek püskiirtül- (Uzak doğudaki mııharebelere aid 
müı ve bütün mevzilerimiz geri diğer telgraflar üçüncü sabifededir) 

Romel, mUhim bir ke,ıf 
harekatı f&ptı 

Kahire 22 (a.a.)- lnıiliz Orta 
Şark tebliii: 

Dün dllıman elindeki tankların 
büyük bir kısmile ve üç kuvvetli 

kol halinde ebeaamı,.tli ketif hare· 

keti yapmııtır. Düşmana Aredabya 

dan çekildiiindenberi hırpalamak· 

ta olao hafif kuvvetlerimiz onunla 

bütün ıün teması mnhafaza ederek 

kayıplar verdirmiştir. Havanın fe· 
nahtı' tayyare faaliyetine enrel 

olm111tar. 

berlor tamamile asılsızdır. 

Rusga'ga gönderilen 
lngiliz tankları 

Leningradda 
ALMAN -durumu 

tehlikeli .......................... 
Taganrog'a 

Rus taarruzları 
şiddetlendi 
Mojalsk'te Sovyet 
Heri hareketlerl 
devam ediyor 

Ankara radyo gazetesi - Le 
ningrad bölgeııinde Sovyet baskısı 
artmıştır. LePıingradda mahsur Ru!I 
kuvvetlerile bunlarla birleşmek üze· 
re ilerliyen kuvvetler tarafından 
Almanlara karşı şiddetli taarruz· 
larda balunulmoştor. 

Boradaki daram Almanlar için 
tehlikeli bir ıafba arzetmeğe baş · 
lamıştır. 

llmeo gölü şimalinde Volhof 
nehrini batıya doj'ru aşan Sovyet 
kıtaları yeni inkişaflar •kaydetmiş
lerdir. Mojaisk bölgesinde Sovyet 
ileri hareketleri devam ediyor. Al
manlar burada tedrici bir şekilde 
çekilmektedirler. Donetz bavzaaın· 
da Ru!I baslmı artmıştır. Tagan
ror'a taarruzlar çok ıiddetlenmiı· 
tir. 

Berlin: 22 [a. a]- Teodozya 
çevresinde Alman teşkilleriyle bir· 
likte karşı taarrıııa geçen Rumen 
kıtaları, şehir alındıktan so 
d" ora 
uşmanı şimal doğu sahasına ıür 

müştür. Rumenler diğer bir yerl de 
Bolşeviklerden geri almışlardır. 

Düşmanın silihlı 80 gemiyle 
Sıvaş'a yaptığı çıkarma hareketi 
püskürtUlmüştilr. 

Moskova: 22 [a. a] - Ba sa· 
bahki tebliğ: 

Kıtalanmız dün rece Alman 
kıtalarına karıı hareketlerine faali· 
yetle devam etmlılerdir. 

Heltiald ı 22 [a. a] - Alkeri 

1 General Tojo 1 

21 Ameri
ka milleti 
mihverle 

münasebeti 
kesiyor 
Ankara radyo gazetesi _ 

Londra radyosunun b:ldirdiğine gö 
re' Riyo dö Jıneyro konferasmda şu 
esaslara varılmıştır: 

l - Birleşik 'Amerikaya kar· 
şı yapılan mihver saldırımı ayni 
zamanda bütün Amerika devletle. 
rinc yapılmıştır. 

2 - Bütün Amerika devletle 
ri, saldıran ·Üç mihver devletile 
ııiyasi müo:ısebetlerioi \ce9mekte· 
dir. 

3 - Bu harple yeni dünya 
yarım küresindeki bütün devletler 
birbirlerine yardımda Luluaacaic· 
lar, mihver mailup edilinceye ka
dar bu milletlerle münasebetlerini 
tesis etmiyeceklerdir. 

Nevyork 22 ( a.a. ) - Am,ri 
kalılar ko:ıferansında tcmıil edilen 
21 millet 4 maddeJılı:: vesikayı im· 
za etmekle mihver ve Japonya ile 
olao münatebetlerini lcesmeği ka
bul eylemişlerdir. 

Ancak buou Şili murahhasları 
teknik bakımdan kabul etmiş ve 
bükOmetile istişareyi şart koşmuş. 
tor . 

faaliyet bütün cephelerde artmıştır. 
Ruslar Fin hatlarını yarmak için 
birçok teşebbüslerde bulunmuşlar• 
sa da hiç bir netice alamamışll\rdır. 
Rusların Kareli'deki hücumu da 
biç bir noktada Fin müdafaasını 
saraamaınıştır. Salahiyetli mahfiller 
dorumun iyi golişecerinden emin· 
dir. Çünkü şiddetli soiuklar bü1ük 
bir askeri hareketi imkiosız kıl· 
maktadır. 

Japon 
hayat 
sahası 

Başvekil Tojo 
mühim bir nu-

tuk söyledi 
Eğer ınuka ve metten 
vazgeçmezlerse, Hol
landa Hindistanı ve 

Avustralya ya 

Merhametsiz
ce muamele 

edilecek 
Japon Başvekili general Tojo, 

parlamentoda Japon hayat •aha
larının hududunu çizen, Uzak 0 0 • 

iudaki Japon emellerini iz.ah eden 
mühim bir nutuk söylemiıtir. Ü
çüncü sahifede okuyacağınız b~ 
nutukta Tojo, her tarafta yenı 

nizam kuruluncaya kadar roücade 
lenin devam edeceğini bildirmiş• 
tir. Mihver gazetelerine röre, no 
tuk, Uzak O:lğudn yeni nizamın 

bir ncwi ilanı demektir. 

Lenin' in ölüm 
yıl dönümü 

Moskova: 22 [a.~] - Lenin'in 
ölüm yıldönümü münasebetiyle ya· 
pılan ibtifalde Stalin ve diğer Sov· 
yet büyükleri bulunmuş ve Kalinin 
hükametin son zafere olan inancını 

belirterek « Her Sovyet vatandışı· 
nın vazifeai orduya lüzumlu silah 

ve cephane yapmağı arttırmak ve 

zaferin desteii mahiyetinde olaıı 
kudretli bir cephe gerisi kurmak 

için bütün rayretile çalışmaktır.» 
Demiştir. 

Parti mUtettitimiz geldl 
Soyhan ve lçel bölgeleri C. H. 

P. müfettişi B. Halid Ooaran ve 
Seyhan Mebusu B. Ali Münif Ye 
ğenağa dün Ankaradan şehrimize 
gelmiılerdir. 

============~~.:..._..:._ _________ __ 
--

Biraz da kendimizi allştırmahyız 
Dünyanın bir çok yerlerinde ki 

h 1 
, uza arımızda batta yakınlarımızda 

arp o ayor. Kıyametler k M'll 
için ilmin tek ·• · b·t" opııyor. ı etler birbirini yok etmek 

b t f l
' lntıırıdn u un vasıtalarından istifade ediyorlar. Şehirler bom-

a u an arı a ın a yanıyor k b l " 
M

'l 
1 

'- <l 
1 

• asa a ar, koyler baklle yoklan olayorlar. 
ı yon UK. onanma ar bir d b . 

t 1 
ı. b ld ki an a atıyor. Dıırmadan mobriplerın, denizal. 

ı arın ~ay o u ara 'IA d'L' 
d ıh 

1 an e ı ıyor, Biz çok şükür bütilo bo felaketlerin 
ortaam a su i"ind · H 

' • • Y • eyız. em de rahatız. Gerçi düoy• pazarlarının ka· 
panm~sı, rerçı ıktısadi müoakalelerin rüçlüill bizi • biraz aıkıyor. Her 
aradırımızı bulamıyoruz. Her istediğimizi ele geçiremiyoruz. Yahut bol· 
aak ta pahalı oluyor, Pahalı olsa da bol olmuyor. Fakat bu biraz nefsin 
~abrumiyeti karşısında biz yine de hiç bir ıeyden şikayet etmemeliyiz. 
a~en her şuurlu Türk çocııj'unun bo biraz daralmış va7.İyetten, daha 

dorrusu ihtiyatlı olmak, iktisada riayet etmek, yarını düşünmek ribi her 
zaman için çok faydalı olan bir bareketteo şikayet etmeaine imkan da 
yoktur. 

Şimdi ıu ekmek meselesine bak_ı~ız. Düııe kadar 1erbeıt satııla bo· 
znk düzen giden, fırınların önünde_ ıtı~melere, ~ak!ım~l~r~ !ebep olan 
ekmek işi bagün Ankara'da ıdeta ıntızamıoa gırmış rıbıdır, Karne usula 
bu işi oldukça yoluna koyıa111•ur. Artık kimsenin ne fırının Önünde saat· 
larca beklemesine lüzaıa kal~akta, ne ekmek l' lamıyarak aj>laya ağlaya 
evine dönen bir çoco;un hazın manzaraıına rastlaıımaktadır. Her aile 
efradına, her fert kendine yetecek kadar ekmek alabilmektedir. Her
kes elindeki kuponu vererek istihkakı olan ekmeği almakta güçlük çek
memektedir. Halbuki bu karne usulünden evvel o fırmların önündeki 
manzaralar n~ fena idi 1 O ıürültüler, kavgalar, söğüşmeler, döj'üşme· 
ler insan Qzerın?e ne kötü t~sirlor yapıyordu! Demek oluyor ki nizam ve 
diıipJiu her şeyın Hasıdır. Nızamın ve disiplinin mevcut olmadığı yerde 
.aıyal muvazenesizlik daima kendisini hissettirmektedir. Onan için bu gibi 
tecrübelerden iıtif ade ederek biraz da kendimizi içtimai nizam ve diıip
line alıştırma&'• çalışmış olursak ne kadar iyi etmit olmaz mıyız? .... 

BiZ 
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Sıgv ır ve Manda derileri 1 

_P v:-~=s-;:n-E ı eni bir Alman 
silô.hı: Ağır zırh 

Fransa'da yer el
masından sigara! 
f ranıada yiyecek, içecek kıt· 

hğıodan başka bir de tütün 
derdi var. Hiç bir tarafta tütün 
bulmak kabil olmuyor. Tiryakiler 
için tütünün ekmek kadar, belki 
oodao fazla ehemmiyeti olduğuna 
herkes bilir. Franıada tiryakiler 

nasll alınıp satllacak? 
240 sayılı Koordinasyon kara. 1 

rile 11 yışma kadar çift ve koıu· 
ma elveriıli öküz ve mandalarla 

• 
Çörçil 

1 nriliz .. başveki~i Amerikadan dö 
ner donmez şıddetll tenkitlerle 

karşılandı. Çörçil, parlimeotoda 
yaphjı beyanatta, hükOmetine 
karıı meydan okanuraa itimat is· 
teyeceiini bildirdi. avcıları 9 yaşına kadar dişi manda ve inek· 

lerin kasaplık olarak alım ve satım· 
larını yasak edildiii malilmdar. 
Bu hususta alikakdarlara timim 

pazarı ve kesim yeri olmayan be· 

lediyoler pazar ve kesim yeri tesis 

edecekler, köylerde pazarlar kura· 
lacaktar. Her yaştaki erkek ve dişi 
sıiır ve uaandalırın derilerinin alım 

ÇörçiJ, biç şüpheıiz rünün 
en dikkate değer adamlarından 
biridir. Tam ismi şudur: 1870.71 harbinden .. başlıyarak düştüiünü biliyoruz. Halboki bu 

şimdiki dünya harbine ka· teşkilit daha 1939 s e n e s i n den 
az değildir. 

Birkaç ay evvel «Milli tütün» 
diye bir tütünün satışa çıkarı· 
!acarından bahsedilmişti. Bu tü· 
tün bildiğimiz tütün ile deveta· 
banı ota karıştırılarak elde edl· 
lecektl. Tiryakiler milli ayakkabı, 
milli elbiseden sonra milli tütünü 
sabırm.lakla boklemeie başladılar. 
Halbuki aradan aylar geçti, ba 
tütün bir türlü oratl\ya çıkmadı. 

ve satımları yalnız pazar ve panayır· 
larda yapılacaktır. Sığır ve Manda 
derisi almak iltiyenlerin bir dilekçe 

Vinston Leonard Spencer 
Charcbill. Kendisi 1874 yılında BI· 
enheim Caıtle'de doğmuştur. Lord 
Randolph Churchill'in oila ve 
Malborough dükasınan torunudur. 
Soyca yarı yarıya Amerikalı sayı· 
hr. Annesi, meşhur bir N"vyork· 
la ve Nevyork Times gazetesinin 
ortaklarından biri olan Leonard 
V. Jezome'ia kızı idi. 

dar Almanların muvaffakiyotlorini evvel Alman orduıonda yapılmış yapılıoıştır. 
yeni silahlar keşfine atfedenler ve ki fi derecede bol totolmaştu. 

Buoa l'Öre, Sıjır ve Mandalar 
yaloız mezbahalarda ve kesim yer· 
lerinde kesilecektir. Bunun için 

çoktur. Ôoümüzdekl ilkbahar için Belçika, Hollanda ve Fraosa'da 
Alman Führeri l'ene yeni silihlar· Müstahkem mevzilerin ıüratle yarıl· 

ile Viliyete müracaat etmeleri mec· 
buri tatalmqtur. dan bahsedince, bunan ne o)ıcağ'ı muı ve yıldırım harbinin yıldırım 

hakkında kafa yoraolar,fikir soran• ıüratile ilerliyebilmesi için bu basit 
lar çoğ'aldı. silah ve teşkilat Stoka (Pike) tay· 

Vakıa silah · ·~=======::::::::::::c:::c:::::::x:::;::=-.::: yareleri kadar mü Bir soyguncu, vagon abdesthane
fenni bakımandan Bu avcılar, kahn him roller oyna· 
Almanlar vasati· I k anşfardır. Fransız l'•zeteleri şimdi yeni 

bir cins miUi tütünün da(ıblma· 
sına başlaoacaimı haber veriyor· 
lar. Bu tütün üçte bir tütün, üç· 
te iki yer elmasından mürekkep 

sinde yakayı ele verdi 
Genç Churchill tehsilioi Saod 

horst'taki askeri okulda yapmıştır. 
Ondan sonra bir süvari alayında 
vazife almış, bir aralık bir izin 
kopararak Küba'dıı Jspanyo) Ame 
rikaa muharebesine yol açan isya 
oı görmeğe gitmiftir. Bu sırada 

Kübalıların diva1101 benimsiyordu. 
İspanyollarla birlikte harp de et· 
miıtir. Bundan ıoora iki yılını 
Hiodistın'da alayiyle birlikte a-e· 
çlrmiştir. 

nin daim• ilerisin. zırh ara art• orta Alman ordu· 
de bulunurlar. t •• k•• rap a ve mum un sa, bizzat 
1914-18 harbinde T Şehrimiz~ zabıtası, müteaddld 

ev soyan meşJıur bir soyruocuya 
daha yakalamaia muvaffak olmuş· 

olan trenin kompartımaolarıadan 
birinde, çahndığı haber verilen bir 
bavul g-örülmüı. çok reçmeden 
bır11z val'OD abdesthanesinde ya• 

42 lik toplar, Pa olduğu kadar hafif 1914.18 harbinde 
risi döven uzun 1 I de tabiyenio istek olacaktır. 

menzilli toplar, yapı 1 top ar d 1 r. lerini ilk sezen, 

zehirü raz, .ıov Bunlarla en yakın harpten evvel 01. 
makineleri ribi f 1 d .. duğu gibi, harp 
bir türü yeni si· mesa e er en go- başlaymca da bunu 

Milli tütünün terkibinin de· 
iiştirilmesine sebep de devataba. 
nı olunan ilkbaharda yetişmesi· 

dir. Devetabanı yer e)muından 

ziyade tütüne yakın olmakla be. 
raber karar verildiği zaman, yani 
ıoobaharda bulunamadıiından ye. 

tar: 

liblar meydana rerek ateş edilir. en süratle yerine 
retirdiklori gibi, .....;. -=:.. l'etiren ordn ol 

Çukur ınescit maballeainde 
oturao viliyet muhasebe memur
larından Jsmail oila Mehmet Ali 
Ô:dürk zabıtaya baş vurmuş, 
kimsenin bulunmadıiı sırada kapı 
kilidi kırılmak soretiyle evine girll· 
dljfoi, Altan yüzük, saat, elbise 
ve bazı eşyalannın çalındığına ih. 

kayı ele vermiştir. Hırbar lik.abiylo 
anılan Mehmet, ilk iatlcvabındı, 
daha bir çok meçhul kalmı.J hır· 
ıızhk vak'asmın faili oldupnu iti
raf etmiftir. 

bu harpte de mılmatisli maym, arar 
tank, pl.ke tayyareleri l'ibi bir çok 
yeni keıifler veya tatbikler ile Ü!· 

tünlü.klor temin etmişlerdir. 

Fak.at bence ba 11939·42 hır· 
binin en büyük icadı ~olan ve de· 
oiz filolarını tek başına hareket 
eden birlikler halinden çıkaran tay· 
yareden atılır torpidolar lnl'iliz ica· 
dadır. Fakat bu icat lna-ilizler ka· 
dar ve hatta belki onlardan daha 
fazla düşmanları olan Japonların 

işine yaramış, bir kaç gün içinde 
Japonlara Pasifikte üıtüolük temin 
etmiştir. 

Demek ki yeni n kuvvetli 
bir siJih icadı tek başına muvaffa 
kiyet lmlli olamıyor. Sanayice tık 
riben ayni derecede olan milletler 
hemen karşı tarafın lcadmı çala• 
rak kendi aleyhine kullanıyorlar. 

Netekim 1914-18 harbinde zehirli 
gazı ilk kollanın Almanlar olduiu 
halde en müessir razı ( iperiti ) 
hemen keııfedooler ve gene ayni 
harpte Almanlar aleyhine kullanan
lar logilizler olmuştur. 

8 ence muvaffakıyetin ıırrı bu 
deiildir. Muvaffakıyetin sırrı 

zaten teknik terakkiyatla daima 
atbaşı beraber l'İdeo sililı terak· 
kiyabnı tabiyenin isteklerine göre 
uydurmak ve kullanmaktır. Pike 
tayyareleri harpten evvel do ma
lOmda. F akıt bunlara en •iır kara 
istihk.imlarmm havaya uçurulma11 
işi için hazırlıyan ve l'eniş mik· 
yasta imalit yaparak Franaız tah
kimatını yararken icara ordularmın 
en büyük yardtmcııı yapın Alman• 
lar olmuştur. 

Bundan daha basit, fakat bu· 
nun kadar ıoühim bir teşkili do 
yeni çılcmış bir kitaptan öj-reniyo· 
ruz: Aiır zırh avcıları. 

Bu avcılar kalın zırhlara karşı 
orta çapta (sekiz santimetrelik) 
ve mümkün olduia kadar hafif 
yapılı toplardır. Bunlarla en yakın 
mesafelerden (500· 1000 metre) 
direkt, yani l'Örerek ate, edilir. 
Yatık mabrek.li ve ilk hızları bü· 
yük bu topların ini bir kaç dar· 
besile çok mahfuz il'tihkimların 
mazrallarına ve ajır zırhla va11ta
lara kartı ümid edilmiyecek neti· 
celer elde edebilirler. Filhakika 
arazinin kapalılıiındın, yahut re
ceden istifade ederek betonarme 
istihkamların mua-alları karş111na 
yorleıtirileo bu toplar doğrudan 
doiruya tevcihle muıalın içine 
veya yanlarına indireceii zırh mer• 
miaile, azaktan atılan ve mailen 
relen, 1Daz1ala vurmaaı ihtimali 
pek aı. olan aiır toplardan çok 
daha silratli ve müe11ir itler rö . 
rebilirler. 

M o törle çekil~r cer vasıtalar~ 
zarblı oldura ribi, kendı 

öniinde hayli a&hfaz kalkanı olan 
bu topların birçok ,_'-de çok 

Yakın mesafelere kadar aokul-.. -a11 
01 imkia dahılıne koyar. 

Süratlen dolayısile kolordula. 
rıD bu cı:ırh avcıları» Fransaz or 
dusuoda mevcut olmıdıiı için, ge
neral Veyrand'ın neler çektiiioi1 

f raotız orduıunan zırhlı v.uıtaların 
bllcama ka11ııında nt mütküllore 

1 muştur. rine başka bir madde aramak li-
MeaeJi mevzi harpleri meyda- zım gelmiş ve azan araştırmalar· 

na gelip de ilk hatlar günlerce ya· dan ıonra nihayet yer elmasına 
pılan bombardımanla mezbahaya karar verilmiştir. 
döndüğü vakit buralardaki kuvvet- ilkbahar gelince yer elması 
leri ileri veya geri çekilerek, yani yerini devetabanına bırakacaktır. 
elastiki bir tabiye tatbik ederek Bu suretle Fransada yazhlc ve 
muhafaza etmek metoduna evvela~ lcışhk iki türlü milli tütün bulu · 

nacak demektir. 
Almanlar meydana koydular ve bu • 
sayede yaptıkları harplere nazaran 
en a:r: zayiatı da Alman ordun Pipoya ni • Son zamanlar· 
verdi. çin rağbete• da Fransa' da 

Silihlarda olduia gibi şahıslar· d" l ? pipo satışlara 

1 
ıgor armış birdenbire art· da da tabiyenin ve harp icap 

larının yerine getirilmesi, yani her mıştır. Sigara tiryakilerinin hepsi 
insanı en muvafık yerde kullan· bir pipo satın almakta, boş da 
mak keyfiyeti de Alman muvaffa· olsa buna aizından eksik etme· 
kiyetioin djier bir sırrın1 te .. kil mektedir. Bir pipo taciri pipoya 

... raibetin sebebini şu aurette an· 
eder. Vakıa 1914 • 18 harbinin ilk latmışbr: 
üç aymdaki kara-aşalık.ta buna ria- « - Çok mildarda pipo sat-
yet edilmedigi için bir çok unsur. mamızın 3 sebebi vardır. Birin-
laran kendilerine uyiun işler başın· ciıi pipoda tütünün katresinin bi· 

le k.aybolmamasıdır. Sil'ara elle da çalışamadan öldükleri için 
totulamıyacak kadar küçülünce 

harpten sonraki bütün Alman harp atılır. Şimdi banlar atılmıyarak 
edebiyata acı ile bundan bahset- saklanıyor ve bu izmaritler top 

bar etmiştir. 
Zabıta hemen araştırmalara 

başlamış, ıoyguncunun çaldıi'ı e4· 
yaları şehir dışına kaçınp satıca. 
iını dütünerek, Adına ,.arından 
hareket eden trenleri aıkı bir kon· 
trol altına almıştır. 

Nihayet, Mersine ritmok üzere 

Tahkikata devem olunmakta· 
dır. 

Kamar oynanılan bir 
kahve kapatıldı 

Kale kapısında kahvecilik eden 
Recep Pekrenç'in kabvebaneıiode 
müşterilerine komar oynattıiı tes
bit olanmuş, hakkında kanuni ma• 
amele yapılmış ve kahvehane bir ay 
müddetle kapatılm11tır. 

Okull•r arası llg 111açıer1 f Devlet resim ve heykel 
Yarın şehir stadyomonda okul· sergisi •çıldı 

lar arası lir maçlanna devam edi· lstanbol 21 (HUiusi)- Her se• 
lecek, Ticaret Lisesile Erkek Lisesi ne ilkteırin nihayetinde Aokarada 

kar41laşacaktır. açılmakta olan devlet reıim ve 

Pazar günü Öiretmen okulu heykel sera-isinin açılması ilk defa 
Ue Enstitü voleybol takımları bir olarak lıtanbula t14ınmıı ve baglln 
maç yapacaklardır. ıaat 15 de güzel sanatlar akade· 

Sayın aboneleri-1 
mizden bir rica mişti. Fakat daha bu harp başlı· lınarak pipoya dolduruluyor. 

misinde açılmıştır. Serriye memle· 

ketimizdeki sınat kurumlarına men· 
ıap bütün sanatkarlarla hiç bir bir· 
lije menıup olıriayanlar katılmak· 
tadır. 

madan a-ene böyle bir hataya düş. lkinci sebep: Bir sil'ara SÖ· Bazı abonelerimize, nadiren de 
memek için, Almanların büyük ha- nünce artık bitmiştir. Tekrar ya · olsa, gazetelerinin verilmediiini lstanbulda t evkif 
zarlıklar yaptıklarına şahit olmuı· kılsa bile Hki lezzeti yoktur. Pi. haber alıyoruz. Bu, hiç şüphesiz, edllen vurguncul• r 

L H b l d k po böyle deiildir. Pipo istediği abonelerimize cra.zete daiıtma 
tur.. arp ış a 1 tan sonra ise, • lstınbul 21 Husuıi - Vurl'un 
meseli bize sulh zamanmda bora kadar ıöosün biç leueti deiiş işile vazif elendlrdiiimiz kimselerin 
satan bir fabrikan1n asker olan medHaftik~~:~!~iiztütün bittik· ihmalinden doiuyor. Sayın abo. culuk ıuçiyle adliyeye verilen ve 
memurunun •irk cephesindeki nelerimiz takdir ederler ki, ıaze- 11ıubakemesl bitirilen iki kömürcü 

... ten sonra blr iki 11at pipoyu ığ· l ~ ·· d t' d b menzil teşkilitmda ''boru memuru,, le erinin ıuoun e Ye ıaa ın e ir tuhafiyeci, bir kundura lova· 
zmızda tutarsanız sirırı içiyor- ellerine varıp varm•dıc;...01 tosbit, 

olduğunu tesadüfen öğreniyornz. maş kadar keyif duyarsanız. •· zııncısı, bir bakkal 25 şer lira pa-
A ._ "h ı b L O bizzat kendilerinin haber verıne· d d acar. ı tisaa anmaya o udar ri· çüncü sebep: Bazı tiryaki ra cezasına ve ye iıer gün ük· 

· d d ._ lerile mümkündür. Gazetenizi al· ._ ayet ve itina sayesıo e ir ır.i bin· ler durmadan bir şey içmek is ır.anlırınm kapablmaıma mabktlm 
1 L·ı t f d b"ll d madıöınız oün idare müdürlüg~ Ü· l l b erce ""1 ome re mesa e 1 ı o e terler. Tütün bulamayınca ıbJa. • • o muş ardır. Bir kırtasiyeci, lr 

dM · d ·•- l k müzü latfen haberdar eylemenizi b ._._ l ve uşıoan arazısin e ır;mı eyfi mur, mısır yapraiı ribi şeyleri ıua, bir kuru kahveci, bir tu . 
yeti kabil olabiliyor. kurutarak pipo ile içiyorlar.» çok rica ederiz. hafiyoci ve bir hırdavatcı vurgao-

Hindistan'da tahsilini kifayet• 
siz bulan Vinıton bütün vak.tini 
okumaia vermiş, dönüşünde Oks 
ford'a l':rmek istemişse de yaşının 
ilorlemiı olması bana engel olmuş· 
tur. Bu sırada yazı yazmaya da 
çok uiraşmııtır. Bugün lngiliz 
nesrini onun kadar :yazan pek az 
adam olduğu ıöyleniyor. 

Hindistan'dan döndükten son 
ra Lord Kitchener'in sefer beye. 
ti ile birlikte Nil boyuna l'itmiş· 
tir. Boraya dair yazılmış bir kita· 
bı vardır. Daha sonra cenap Af· 
rikasında Boer harekatında harp 
muhabiri olarak bulunmuş ve Bo· 
erler tarafıadan 15 sonteırin 1899 
da esir olarak yakalanmıştır. Ora 
da aı~eri hapisaneden büyük bir 
cesaretle kaçıp lngiltereye dön. 
mllı ve 1901 de muhafız partiıi· 
nin bir mebusu olarak Lordlar 
Kamarasına rirmiş, bu suretle si· 
yasi hayatı başlam11tır. 

1911 de lngiJtere bahriye bi. 
rinci lorda olmuştur. Büyük harp 
çıktığı zaman lngiliz ordusunu 
baştan aşaiı tensik ve 11lih etıoiş 
bulunuyordu. 

Çanakkale bozronundın son· 
ra canı 11kılarak nazırhlı:tao çok.il 
miş ve bir piyade subayı olarak 
Fransa'ya ritmiştir. 1917 de :mu. 
bimmat nazarı olarak tekrar kabi· 
neye girmlftir. Ondan sonra 11ra. 
siyle harbiye nazıra, bava nazarı ve
sömürgeler nazıra olmuştur. 1924 
te maliye nazırı olmuş, 1929 dı 
ise işçi partiıi tarafından işin
den çıkarılarak 10 ıone faal poli
tikadan azık yaşamış, 1939 da 
bahriye nazın ve biraz sonra da 
Başvekil olmuştur. 

(Devamı üçüncüde) culuk suçundan tevkif edilmişlerdir. 
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- Beni tehdit etmeniz nafiledir. De. 
dim. Bu ıistemleri ıizin alçak Çiolilikleri· 
nize saklayın ... 

- Tehditlerim çok ciddidir, yüzbaşı 
Haıtil's. Mektubu yazmak iateyor musu· 
naz, istemiyor musuuaz ? 

- Hayır. Ve siz de beni öldürmiye 
• cesaret edemiyecelı:siniz... Sandıiınızdan 

çok daha kaaa bir zaman içinde poUı pe• 
şinize takılmıı balaoacak. 

Muhatabım yavaşça ellerini biriblrlno 
çarptı. Yerden fıtlurmıı a-ibi meydana 
iki Çinli çıktı. beni kollarımdan yakala. 
dalar. EfendiJeri alelacele kendilerine çin· 
ce bir feyler söyledi. Ve adamlar beni 
odanın bir kenarına götürdüler. Sonra bir 
taneıi hemen yere ijildi ve hiç bir ihtara 
~aruz .kıılmadan boşlııja yuvarlandıiıaıı 
hısıettım. E.ier öteki Çinli çevik davra
nıp beni bir kolumdan yak.alamamış ol. 
saydı, önümde açılan uçurama yuvarlan· 
mış bulunacaktım. Ataiııı zifiri karaolak 
olup derinden bir ıu ıeıi doyuluyordu. 

Adam yerinden kıpırdamadaı:ı 1 

- Altınızdan nehir reçiyor, dedi. 
iyi dü,ününüz. . Eğer ısrar da devam 
ederseniz •izi başaşajı edip altımızda 
akan sulara bırakacaj'ız ve ebediyete ka· 

vuşup gideceksiniz ... Size son bir defa da· ... 
ha ihtar ediyorum : Herkül Paaro'71 o 
mektubu yazmak istiyor moıunuz ? 

Ben de, erkeklerin ekserisi ribi fazla 
cesur olmadığımı itiraf ederim. Korktu;u. 
mu da sizden gizliyemiyeceğim. Şa ıeytan 
bakışla Çinlinin şakası yoktu. Artık dün· 
yaya veda el'Dokten baıka yapacak bir 
İf kalm~yorJu. Sütü ı g.ıyretimc raimen, 
cevap vermek için aiıımı açtığım vakit 
sesimin hiHedilir derecede titredljioi far
kettim : 

- Son olarak tekrar ediyorum. Hs· 
yar, yazmıyacağım .. Sizin ve mektubunu· 
ıuo Allah belismı versin ... Sonra rözle· 
rimi kapayıp kıta bir dua mmldandım. 

XIIJ ÜNCÜ KISIM 
FARE KAPANA GiRiYOR 

Ebediyetin e~ijinde bulanmak. bor 
11••an her faniye naaip olmaz. Fakat ben 
Çin ınahallesinin o meı'om evinin davar· 
lırı ıra11"da o sözleri mmldındıj'ım za· 
man, bu fani dünya üstünde sarf ettiğim 
son sözler oJduiundan emin olarak l'ÖZ · 

lorimi kapamış ve karaohk "uyunuo için· 
deki son bayat yolculuğuna kendimi ha. 
zırlımağa çahımış tım. 

Fakat hafif bir kahkaha işitince hay· 
retler içinde a-özlerimi açtım. Divanda 
uzanmış daran adaman bir işareti üzerine 
rırdiyanlarım beni onun karşısındaki ••• 
dire rötürüp oturttular. 

Adam: 
- Cesur bir adammı111nız yüzbıtı 

Hastinrı 1 dedi. Biz Şarklılar cesarete 
büyük bir ehemmiyet veririz. Yalnız sizin 
böyle hareket edeceiinizi tahmin etmiş 

olduiama da rtzleyemem. Bu sebeple ikin 
ci çareye başvurmak mecburiyetinde ka· 
hyonm. Kendiniz için ölüme göiüı rer· 
diniz. Acaba b.tka bir insanın ikibetini 
de aynı sorukkanlılıkla mı karşılayacak · 
SIDIZ ? 

Müthiş bir korku içinde : 
- Ne demek istiyor1unuz ? diye ba 

iardım. 

- Tabii, Elimizde bulunan Bayan 
" Goncababar" ı unutmadınız. 

lztıraptaa nutkam tatalmuı fibi ba
kakaldım. 

- Artık o mektubu yazacaiıum u.n
nediyorum •.• Yüzbaşı Hastinl's... 111 bot 
tolrraf kiiıdını rörüyor mosaoaz ? Ka · 
rınızın hayat ve mematı buraya yazıca· 
ğım bir kaç aatıra bailıdır. Ve ba da 

sizin hattıhareketinize bailı bir meseledir. 
Kırıımdaki, büyük bir 1<>juk.kanlıhk· 

la ve mütebessim bir tavırla konuşmasına 
devam ederken alnımı ıoğ'ak bir ter kıp· 
ladı : 

- Buyurun yüzbaşım... Şu kıalemi. .. 
Yazmaktan başka çareniz yok~. Akai 
takdirde ... 

- Aksi takdirde ? 
- Ak.si takdirde ıevdiğiniz kadın 

ölecek ... Ve işkence içinde ölecek ... Ef er.· 
dlm LI Çanl' Yen boş zamanlarını, yeni 
yeni işkence usulleri keşfetmekle a-eçirir ... 

- Hain şeytan 1 Siz bunu yapmıya
caksınız, yapamıyacakıınız... diye baiır· 

dım. 
- Size, tatbik ettiiimiz usullerden 

birini anlatmamı ister mi•ioiz ? 
Reddetmeme raim•n öyle müthiş ve 

korkunç şeylerden ltahıetmeğe başladı ki 
ellerimle kulaklarımı tıkamak mecburiye· 
tini duydu•· 

- Artık yola feldij'iniıi rörüyorum •. 
Haydi kalemi alıp yazınız ... 

- Hayır ... Hayır beni zorlayamaz
•ını& •• 

- Canım deliliii bırakınız... Haydi 
yazınız ... 

-""-""' oar -

Bu Akşam Alsaray ve Tan'da Notrdamın Kamburu ( 
Tafsiiat ) 

Dördüncü 
Sayfada 
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Notrdam'ın kamburu 
Yazan Patates gibi yumru yumru bir kafa. 

Elmacık kemiğinin üstüne boncuk gibi akmış bir göz 
VEDAT bebeği, Şiş, çarpık, ezik bir burun. Yırık, büzük bir 
NEDiM ağız. Ve sırtta taşlaşaıış bir yıfın kambur. 
T Ö R Sözle anlablamıyacık kadar çirkin. Çirkin olduiu ka· 

dar da iğrenç ve korkunç bir yaratık.- Fakat siz, bir de onu, «Notr· 
dam'ın Kamburu» filmini görenlere sorun: 

llk görüşte, insanın içinde tilı:sinti ve bulantı uyandıran bu kambur, 
naaıl oldu da sonra derin bir acımıı kaynağı oluverdi? Film biterken, 
kedisi kadar çirkin hayvan heykelini sarılıp da «keşke, ben de senin 
ribi taştan olsaydım» dediii zaman, neden içimizde ono okşamak, avut 
lllak ihiyacını ve gırtlaiımızda bir hıçkırığın yomroıunu doyduk? Nasıl 
oldu da bu çirkin adam, bize kendisini sevdirdi, bağl"dı, acındırdı ve 

bir türlü unutturmuyor? 
Çünkü, «sanahın büyük nefesi bu «çirkin»e dokundu. 
Çünkü, büyük «aşk»ıo güzelleştiren güneşi bu « ltrenç »e ııık saldı. 
Çünkü, sonsuz clyilihin rüzgarı, ruhunun üzerinden e.s~i". •. 
Çünkü cNotrdam'ın Kamburu», sanatın, &4kın ve ıyıha-ın potasında 
yandı ~e cürufondan temizlenerek kalıbın altındaki yüksek insanı röı-
terecek kadar şeffaflaştı. 
Kalıbın altında ki «İnsan»• bnJmalı:l 
lşte ölmek bilmeyen sa11at ~serl~r.ioin sırrı. Bana ermek için Laurbton, 
bo büyük çaplı unatkir, kım bılır nıssıl kıvrandı, naaıl terledi ve ne 

kadar sızı ve acı duydu? 
lnaan otlo, yerin yedi kat dibini oyarak aradığı madeni bulmasını biliyor. 
Göklerin soosnzlokları içine gizlenmiş yıldızın izini ' yakalayıp ardı 
sıra gitmesini biliyor. 
Sütten pamuk, kömürden koku, havadan gübre, odundan ipek yap· 
maıını biliyor. Fakat insanın içindeki insanı bulup çıkartmak, onun ka
lıbını deşip içine rirmek, bu, ısncak böyle sayılı sanat tanrılarma kısmet 
oluyor .. 

Eski ve• şerefli I 
ailelerin kıymeti 

~eçenlerde bir 
ınceleme maka· 
lesi okumuştum. 

Aşağı yukarı şöyle diyordu : 
- Yarım asırdanberi, garp 

bledeniyetinde bir ihtiyarlama gö
ze çarpmaktadır. Hakikaten de, 
18. ve 1 9. a s ı r 1 ar da kin e 
benziyen icadlar, yük~ek fikir ve 
hiı ürünü olan eserler artık belir· 
miyor. Bunun elbet birçok sebep· 
leri olacak. Fakat içlerinden biri 
de şüphesiz şudur : Ailelerde bir 
rerileme kaydedilmesi. 

Ve, uzun uzun rakamlar sayıp 

döküyordu : 
Skandinav memleketlerinin ta-

rihinde rol oynamış familyaların 
doğuraıa kabiliyeti azalmıştır. Hal
buki bu gibi aileler cemiyetin ha· 
yatında büyük roller oyouyordo. 
Meseli falanca soyadım taşıyan 
100 kişiden 70 taneıi cemiyetin 
orta seviyeıinden yukarı mevkiler 
tutmuşlardır. Dört nesil içinde, on 
boıtekir veren musikişinas aileleri 

vardır ... llh ... 
Bir bakıma tehlikeli iddia •• 

Zira azıcık zorlarsak, ~ilzadelerin 
istinad ettikleri nauriyeye kadar 
varırız. yani, « En iyi, eıı . mak~ 
bul inıanlar, tarihleri olan aılcgr· 
don zuhur eder 1 » davası... Y· 
ley1e, « necabet diye bir şey var
dır. », Öyleyıe, bir çocuk, doğu• 
şunda da yüksek me:ıiyetlidir : 
Şehzadelerin kıymeti vardır 1 De· 
mokraıilerin yaka ıilktikleri Ftan• 
sanın 200 kalburüıtü ailesi, lna"il· 
terenin lordları, Amerikanın mil· 
yarderleri « inııanüılü » dürler. 
Diğer Adem oiulları. bu ıaydıkla. 

1 maymunlar arasında bir ne. 
rımız a 
vi « orta cins » teşkil etmekte-

dirier ili . 
Fakat bu nazariyelere, on hın· 

lerce fakir ve meçhul aile mensu· 
bu alim ve saMtkir kalabalığı ara• 

ıandan, Ediaon'lar, Gorki'ler istih· 

ıa ile bakarlar. 
Bununla beraber, insan yetiı· 

tirmek huıuıanda, mektep kadar, 
ailenin de tesiri olduğunu kabul 
etmenıi:z lazımdır. Musikiye iıtida :i
lı bir çocuk, şayet nalıncı çırak· 
hjına verilirse, büyük bir ihtimalle 
mahvolur, kaynar, gider; ancak pek 
m\lstesna şartlarla d ... h. b' b t • ı ır es e• 
kir olarak kendini ıröıt · A erır. mma 
böyle bir yavru, Bach •ileai içinde 

yaşıyorsa kadri, kıymeti kolayca 
anlaşılıp meydana çıkar. Ailenin 
cinsi ile çocuiun istidadı meıeleıi, 
işte bu noktadan biribirioo bağlıdır. 

••• 
Gayet boş ve herkesi güldü• 

ren bir ihtiyar bayan vardı. Taoıı· 
h.iı insanlara tepeden inme şöyle 
bır ıaal sormağı huyetmişti : 

d - Asilzade, yahut ırz ehli 
etilaea, aeniale ahbap olabilirim, 

( Uluı'tan) 

Zira, bizde « asilim ve ırz eh· 
liyim r » iddiasında ~ulonanların 
en fena insanlar olduğu iddiasın· 
daydı : « Büyük babası ahçıbaşı
lıktan, yabat dalkavukluktan paşa· 
lığa, anası da odalıkken hanımefen· 
diliie çıkmış. Utanmadan kendi 
asalet iddiasındadır 1 » diye böy
lelerini istihfaf ederdi. 

Fakat Türlı:iyenin de elbette 
tarihile iftihar edilecek aileleri var. 
Bundan sonrası için de,- madem· 
ki ıoyadı usulilnü kabul ettik -
böyle güzide familyalar yetişmeıi

ne ıayret etmeli dejil miy~ ? 
Bir allame ailesi tanıyorum. 

Cedleri, cedlerinin cedleri yalnız 
Türk değil, bütün lılim ilemi için 
Övünme v111ilesi teıkil etmişler. 
Arapça, Farsça, Türkçe, yıiın yı
ğın eser vermişler.Haklarında cild
ler ve cildler yazılmış. Halbuki 
bu Şeyhislamzadeler'den biri bile 
artık kiiıtla, kalemle ilgili deiil. 
Hepsi kara cahil ve ekserisi ( Bir 
kavuk devrildi ) piyesinin yürekler 
acısı mütereddi oilanı halinde ... 

Böyle bir ailenin bu hale gel· 
mesi milli bir kayıp deiil midir? 

Geçen gün radyoda, « Köse· 
mihal » soyadlı bir delir.anlının 
amatörler saatinde bir musiki isti· 
dadı göaterdiiini işiterek ( yedi 
asra yakın mevcudiyet röllereo bir 
aile 1 » diye düşündüm ve adeta 
memnun oldum. 

Babaaile, dedesile kuru kuru 
övünmek deiil, hayır; onları reç
mekle, hiç deiilse onlardan aşarı 
kalmamakla övünmeii de milli 
adetlerimiz arasrna sokmalıyız. 

( Aktam'daD ) • 
Diş meselesi 
y a z a 0 D i ş bakkmda 

rasladığım en gü-
1_B_._F_e_ıe_k_, zel fıkra şudur : 

T ıskma dişini baş ucundaki bar· 
dağa koyup öyle uyuyan bir er
kek yatakta işt•hlanıp karısına : 

- Şekerimi Şo bardaktan diş· 
lerimi ver de, aeni bir ııırayım 1 
demiş. 

Biraz üstü açık ama çok boş-

' tur . 
Dikkat ettiniz mi, takma diş 

çıkalı dit güzelliği d i y o bir 
şey kalmadı. Çirkin yok ki güze
lini ayırd edoliml Londrada iken 
herkesin pek güzel dişleri oldujıı 
gözüme çarpmıştı. 

Halbuki İngilizlerin diıleri bo· 
zuk olmakla maruf olduklarım bi· 
lirim. Gerçi işi bozuk olmaktan ise 
dişi bozuk olmak yeğdir. Meier 
ısdalı dostlarımız ona da çare bul· 

muşlar. Sordum: 
- Hepsi takmadır, dediler 

Yed'· d •aanden yetmişine ka ar. 
lnaanların evveli üç türlü di· 

ti vardı: 

Şimdi buna bir dördüncüsü 
ilivo odildiı Taknıa diı. Ve en az 
ağrıyan, en ıeç çürüyeni de banlar. 

Diı mücadele vo kuvvet if adı 

BUGON 

AÇLIK! 
Atina sokakla
rında ölenler, 
bayılanlar 

Efier mukavemetten vaz· 
geçmezlerse Hollanda 
Hindlstanı ve 

Avusturalya'ya 

Ölüm oakaları o ka· 

;;;;; 'ioialdı ki , tabut 
tahtası hulunamığ;;;-__ _.,, _ _...,,._ ---

Londra: 22 [a. a] - Atina'dıan 
Loodra'ya gelen bir mektupta, 
yiyecek noksanlığı yüzünden Yu· 
n!n milletinin uiradığı sıkmtılar 
ıoyle anlatılıyor: 

«Artık sokağa çıkmaia bile ce· 
saretim kalmamıştır. Çünkü Atina 
sokaklarında dolaştıiım %aman her 
300 veya 400 metrede açlıktan 
bayılan, yahut ölo?n insanlar gör. 
mektense evimde kalmayı tercih 
ediyorum. Her tarafta aç çocuk· 
lara rastlanıyor. Ölüm vakalıırı 
o kadar çoj'almıştır ki tabut tah· 
tası bile kalmamıştır. Ölüler şehir 
dışında geceleri gömülüyor.» -

lnglllzler Halfayada 
5528 esir al dalar: 
Kahire 22 (a.a)-Düokü lngiliz 

tebliği: 
On gündenberi devam eden 

şiddetliJ kom fırtanalariyle yağ· 

morlar dünkü kara ve hava faali· 
yetlerimiıi azaltmıştır. Yağmurlar 

düşman cephesindeki bir çok böl
geleri geçilmez bataklık haline 2'0· 
tirdi. Halfaya bölgesinde techiıat 

ve barp &malzemesinin toplanması 
devam ediyor. 

Elimize geçen her cinsten mal 
zemo stoklarmdan başka 16 Alman 
ve 44j ltalyan topu aldık. Halfaya 
bölgesinde alınan esirlerin ıon sa
yısı 5526 dır. 

eder. 
- Dişli adam, deriz. Ne de· 

mektir bilirsiniz. 

- Ona diş geçiremezsiof de· 
mekle de ne anlatmak istediğimiz 
meydandadır. 

Hatti azgın adamlara : 

- Azılı! derler. Yani azı diş· 
leri var, fazla ısı"r manaıına relir. 

Diş lafı ederken hatırlayıver
dim: 

Bir koordioaıyon kararı, mem
leketteki bilOmom buzağı, dana, 
tosun, düve, inek, boğa, öküz ve 
mandaları on yuşına kadar kesil· 
mekten kurtardı. 

Şimdi kauplardıs gördüğü • 
müz ııi1r etleri mutlaka yaşlı sı· 

iırların etidir. Lakin açıkgözler 

buna da çare bulmuşlar. Gazete· 
lere göre hayvanların dişlerini sö. 
küyorlarmış. Ne güç şey 1 Öküz 
olmak ve mutlaka kesilmek için 
dişleri sökülmek. 

- Cumhuriyetten -

Merhamet-
• 
sızcemuame 

le edilecek 
Japon Başveki
linin beyanatı 

Tokyo: 22 (a.a) - Japon Baş• 
vekili General Toio, parlamento
nun dünkü toplantısmda söylediği 
nutukta askeri ve siyaai durumu 
şöyle izah etmiştir: 

«- Japon kuvvetleri, düşma-
nın Doin Asyada elinde bolundur
duiu dayanç noktalarının mübim 
bir kısmını yok etmiştir. Çuog· 
King idaresine karşı baskımız 
arttı ve şimaldeki Japon müdafaa
ları taarruz edilmez bir hale geldi. 

Japonyamn bu harpteki en mü· 
him hedefleri Doiu Asyadaki as· 
keri noktalardır. Bu kaynaklar ele 
geçince Japon savaş kudreti arla· 
caktır.» 

Japon siyaseti esasının Büyük 
Doğu Asyadaki milletlerle işbirliği 
kurmak olduğunu aöyleyen Japon 
Başvekili, geçen asırda Amerika 
ve lngilterenin Doğu Asya bölge· 
}erini nasıl sömürdüklerini anlatı:ı1ş 
ve yeni tarihi devre ile doğan 
zihniyetin Avrupadaki dost devlet· 
lerle birlikte çalışmak ve yeni bir 
dünya nizamı kurmak olduğunu 
ilivo etmiştir. 

Filipinler,! Malezya ve Avus• 
tralya'dan bahseden General Toio 
demiştir ki: 

"- Eğer Filipin balkı Japon-
yaoıu hakiki niyetlerini anlar ve 
Büyük Doğu Asya refah sahasının 
kurulmasında işbirliği yaparsa Fili· 
pin adaları istiklal şerefini kazanır. 

Birmanya hakkında da Japon
yaoıa düıünceleri aynidir. Hollaoda 
Hindi.tanı ve Avuıtralya'ya ge• 
lince; bu memleketler Japonya'ya 
karşı aldıkları bugünkü mukave· 
met durumlarındau va:ıreçmezlerse 
kendilerine merhametsizce muamele 
edeceğiz, Fakat bizlmle işbirliğine 

hazır olduklarını bildirirlerse onlara 
yardım etmekte tereddüt ıöıter· 
meyiz.,, 

General Toio, Japonya'nm müt· 
tefik devletlerle baih olduğu da
yanışmayı askeri, siyasi iktisadi ve 
daha başka sahalarda daha ziyade 
kuvvetlendirmek ve müşterek za
fere riden yolda yürümek fikrinde 
olduiunu ilive ile sözlerini bitir. 
miştir. 

Japonlar 
Birmanya yolunu 
kapatmağa 
uğraşıyor 
Siyam hududunda muka--..._.. ... __. -- --~ 

vemet eden 40000 kişilik --- ~ 
~n~iliz kur1veti yenildi. 

Tokyo 2:2 (a.a.) - Birm~nya 
taarruza iki yönden yapılıyor: 

1 - Cenup sahilinden taar· 
ro:ı. 

2 - Bııtıdan \le Siyam . Bir-
manya sınırından başlayarak 
Malmayn'a tunrruz. 

Raogu~ bölgesine karşı baş· 
lanılan yeoı hareketler, Birmnnya 
yolunl1 kapatmak içindir. 

Singapur 22 - Tebliğ· 
Johor'ıın şim:ıl batıaınd~ "Pa· 

yong • Bakribukit,, çevresinde şid· 
detli muharebeler dün bütün güo 
devam etmiştir. Düşman tayya· 
releri ileri kuvvetlerimize pike 
ve mitralyöz ateşleriyle taarruz 
etti. Batu · Pahat çevresinde düş
manla t'"'mas a-ı olmuştur. Bukit. 
Payong çevr6sindeki hareketler· 

de topçumuz düşmana ııiır ka. 
yıplar verdirmiştir. 
.. Endıın'ın doğu kıyısında ÜS· 

tun kuvvetlerin elinden bir ileri 
k.arakolumuzu geriye aldık. Mer
s~ng dün yeniden mitralyöz ate
şıne tutulmuştur. 

Singapur üzerine ilk akın 
avcıl~mıın himayesinde buluna~ 
90 agır bomba tayyaresi tarafın
dan yapılmıştır. Kayıpların tutarı 
64 ölü ve 124 yaralıdır. 

Tokyo 22 (n.a.) - O. N. B: 
Birmanyadan gelen haberlere 

göre Mulmayn'a doğru ilerleyen 
Japon ordaıu S iyam sınırıyle 
Mulmayn arasında mukavemet 
eden 40000 kişilik lngiliz kuvvet· 
lerini kanlı muharebelerden sonra 
yenmiştir. 4 Düşman uçağı düşü· 
rülmüştür. 

Tokyo 22 (a.a.) - Jepon kı
taları dün Birmanya hududunu 
Mlyvad bölgesinden geçerek lngi. 
!izlerin ilk müdafaa hattını yar
mıştır. Japon kıtalım Mulmayn 
üzerine yürüyor. 

Askerlik bahisleri 
~ 

- Baştarafı ikincide -
Hülisa: Yeni Alman silihlannı 

yeni icadlardan ziyade silah ve 
şahısları yerlerinde ve tabiye is· 
teklerine uygun olarak kullanma
larmda aramalıdır. Meseli şark 
cephesinde süvarinin yerini tan· 
kın tamamen tutıımadığı anlaşıldı· 
ğımı göre, yeni süvari teşklllerine 
şahit olacağız. Bu sü11arinio daha 
ne gibi silih ve teçhizat ile tak
viye edileceği ise, şark cepbesin· 
den alınmış tecrübelere dayanacak
tır. Bu silah ve teçhizat belki bu 
gün bildiğimiz şeyler olacaktır; 

fakat i!ltimal tarzı yeni icaplara 
uygun olar~k değiştirill!cek ve bu 
sayede zaferler kazanmaya çalışıla· 
cakhr. 

23 lkincikanan Cuma 
TOrklyı Radyodlfüıyon poıtıları, 

Türkiye radyoıu. Ankara radyoıu 

7,30 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

(PJ.) 

7,33 Müzik: Hafif Parçalar pi. 
7,45 Aians haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

8,15 Evin suti 
8,30/ 
8,45 Müzik: Senfonik parçalar 

programının devamı (pl.) 
12130 Program, ve Memleket 

811•t ayarı 
13,00 Müzik: Şarkı ve Türkü

ler. 
12,45 Aianı haberleri. 
13,00 Müzik: Şarkı ve türkü· 

ler. pro~ramıoın devamı. 
13,30/ 

)
14,0o Müzik: Karışık proiram 

(Pi. 
18,00 Program, ve Memleket 

saat ayarı. 
18,03 Müzik: Fasıl sazı 
18,40 Mü:z:ik: Danıı Havaları 

(Pl.) 
19,00 K~n~şma (iktisat saati). 
19,15 Muzık: Hafif Orkestra 

parçaları (pl.) 
19,30 Meınleket saat ayan ve 

aians haberleri 
19,45 Müzik: Klasik Türk müziii 

programı Şef: Mesud Cemil. 
20,15 Radyo raıeteıi. 
20,45 Müzik: Suzinak ve Hicaz• 

kar makamlarından şarkılar. 
21,00 Ziraat Takviıni. 
21,10 Temıil. 
22,00 Müzik : Radyo Salon 

Orkestrası. ( Violoniat Necip A,. 
kın.) 

Soprano Bedriy" Tüıün'ürı 
iştira kile. 

1 · Levell: Sonbahar Şar· 
kısı 

2 - Berger: Manon 
3 - R. Korsakow: Hind ~sr 

kısı 
4 • Heuber,.er: Potpuri 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Aians HaberlMi; ve Borsalar. 
22,45 Müzik: Radyo Salon or• 

kestrası programıom devamı. 

5 • Mainzer: Polka 
6 • Golvyn: Küçük Flört. 
7 • Vinkler: Kemanın Aşk 

şarkısı. 
22,551 
23,00 Y ısrınki Prorram, ve ka· 

panış. 

ITH.JE~V.tM) 
23 Sonkanun 1942 
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1 a~~. Nöbetçi Eczane 1 -
istikamet eczanesi 

( HükOmet yanında ) 

rı ____ G_unun_Mese_•··· J Tankı durdurmak mümkün olacak mı?· 
·~=====:~==~=:=:=~~~=~~~=:===:==~~=========• polonya; önüne hiç bir set çekilmiyen Al· edilmesi için bir sürü vasıtalar ve silahlar bu· daaa getirmek icap ediyor. 

man zırhlı ordularının alabildiklerine Her- lunmoş ve tanklarla mütemadi mücadeleye gi. ** 
lemelerile işgal olundu. Senelerdir özenilip mey- rişilmiştir. 
dana retirilen Polonya ordularına hemen biç Hatta 1917 - 18 de olduğu gibi tankla· 
bir şey başarmak nasip olmadı. rın süratleri ve hareket sahaları mahdut bulun. 

Fransa; müstahkem mevzilerini delen ve duğo müddetçe de bunların alt edilmesi kabil 

Franıız piyadesinden daha önce Parise doğru olmuştur. 
yürüyen Alman zırhlı kuvvetlerinin tazyiki al· Motör .anaiiynin inkişafı dolayısilc sürati 
tında ezildi. Burada da Fransız ordusuna ana• ve zırh kalınlığı artmım sayesindedir ki bugü· 
ne halindeki kahramanlığından pek az şey göı· nün muzaffer tankı meydana çıkmıştır. Fakat 
termek kıımet oldu. unutmamak li:ı:ımdır ki tankm sürati ve zırh 

Alman - Sovyet muharebeleri Moskova· kalınlığı artarken topun da dakikada atış sij. 
ya kadar iki yandan zırhlı kuvvetlerle kuşat- rati ve zırh delıne kabiliyeti mütemadiyen in. 

ma ve etrafı çevrilen ordu kısımlarını hava ve kişaf ettiriliyor. 
kara ealdırımlariyle imha formülü altında hüli- Binaenaleyh nazari olarak tankı alt eden 
•• edilebilir. ıilah kabili imııldir ve hatta mevcuttur. Ancak 

Bu kııa bakıştan anlaşılır ki 1939 harbi şu var ki bu silahın miktarı ve hassaları çok 
bundan evvelki cihan harbinin aksine olarak ileri götürülmüş olan tankın yanında henüz 
saldırgan sillhın, tankın bikimiyeti altında re- geri bir vaziyette bulunuyor, 

çer ve ona kartı kurulan tertiplerin hlç biriıi lş bunu çoğaltmak ve tankın inkişafına 
bu başı boı kalmış vasıtanın hakkından relo- ayak uydur~aktadır. Tanka karşı maniler, ma· 
mez. y~n~ar, ~evzılerin nehir kenarlarında yapılmaaı 

Vakıa Ruı kıı harbi b11 düşünceyi hayli gıbı pasıf müdafaa vaiıtaları da vardır. Bun· 
sarsmııtır. Her yerde müessir olan tank soiuk ların hepsi bizzat içinde bulunduğumuz harpte 

ve kar muvacehesinde çalışamamış ve yürüye· de çok kıymetli itler görmekle beraber tankın 
memiıtir. Moılı.ovanın dayanması tankın iler. alt edilmeıHçin kat'i çareler telakki olunamaz. 
liyememoıinden vo kuşatamamasından ötürü· Meseli maniler, ve mayınlar topçu tarafından 
dür. Acaba kıt ve ıoğuk kalkarsa tank eski tahrip olunmaktadır. Nehirler şiddetli ateş altın 
serbestliğini yine ole alacak mıdır? Bu keyfi. da veya baakm tarzında geçilebiliyor. Ve hat· 

yet zihinleri işıal etmekte devam ediyor vo ti bu maksatlar için yüzücü tanklar da kull.ı. 
~~~ n~~ 

Bu sebeplerden tankın alt edilmesi için pa-

** A skerllk ve silAb tekbiji bakımından bit .ı .. 
lihıo alt edilmesi için başka nsıtalar va 

ıillblar bulmakta imkioııı.lık yoktar. Nitekim 
tADldarın da icadıadau itibarın l>uaların alt 

sif vaııtalar kıymetli olaaakla beraber tankm 
durdurulmasını kökünden halledici unsurlar o· 
lamıyorlar. Bunlar için aktif ~asıla yeni tank 
defi topları, ama en ıüratli ve on ağır zırhlı 
taartarı dahi yüzdo yüz duracak toplar mey· 

Bu d1vanın halli pek kolay değildir. (Kolay 
olsaydı zaten halledilmiş bnlunurdn.) Bir 

taraftan bu toplar cephenin her mı t k d 
k
. 

1
. f n a asın a 

ma ıne .1 t~ eğin insan saldırım mı yüzde yilz 
kesmesı gıbi çok kesif ateş yapmıya mOaait 
olmalı, yani hafif ve her tarafa yetişir tarzda 
bulunmalıdır. 

Diğer taraftan da kalın zırhları delebilmeli . ·ıı. , yanı ı ~ sürat ve mermi aiırlıiı bakımından 
yüksek mikdarlar elde edilmelidir ki, bu da 
bizzarur silahın ağır olmuın• ıebeblyet veri
yor. Borada da tıpkı makineli tüfeklerde oldu
iu gibi bir ağır ve hafif ayrılması zarureti 

meydana geliyor. 
O halde ayrı ayrı tabiye ve istihdama za 

ruret hasıl olan bir farklılaşma meydana çıkıyor, 
Yalnız şurası da var ki, gerek ba farklılaş. 
mayı, gerekte cephenin bir çok yer ve birlik· 
lerinde kollanmayı mümkün kılan motör bora
da defi toPi?sunan da imdadına yetişmektedir. 
Binaenaleyh ış bütün ha düşünce ve taleplere 
ce11ap teşkil edecek topun inkişaf ettirilaıesi 
ve l'eniş mikyasta imali için lazım l'elen za• 
,111an ve malzemede kalıyor. 

Biz o kanaatteyiz ki, tankı durduracak 
top yapılacak ve bir rlin makineli tüfeğin in-

tan aaldırımını durdarması gibi hu toplar da 
tankı durduracaktır • 

Bakalım zaman ve malzeme bunu ne vakit 
vo nerede tahakkuk ettirmiı bulunacaktır. 

Bugünden hakikat olan şey, ordular i9in 
en kıymetli siliıhı geçen harpteki ribi büyilk 

çnplı dejil, küçük çaplı tank topunun teıkil 
ettiiidir. 
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et Demiryolları Adana 6. ncı 
ıea:me artırma, eksil~me komis
nu reisliğinden : 

T oprakkalede iki, F evzipaşada iki, 1skendcrunda bir ika 
tğib ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası inşaa 
a talip zuhur etmediğinden kapalı zarf usulile vahidi fiat r 
rinden yeniden eksiltmeye konulmuştur. Bu binaların in 
tı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli tedarik ede· 
diği takdirde çimento, kum, çakıl, taş ve kiremidi idare• 
verilecektir. 
l - Bu iıin muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat 

minat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5. 2-942 perşembe 
nü saat 16 dadır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 

mir yolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznele 
den 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları tedarik ve ko· 

isyona tevdi etmeleri lazımdır. 
a) Teminat mektupları veya muvakkat teminat < kçaları. 
b) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları, Tica· 

t Odası vesikaları. 
c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

lmacak ehliyet vesikaları (bunun için ihale gününden en az 
gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. 

4 - İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatten bir 
aat evveline kadar !l490 No. lu kanunun emrettiği şekilde 
azırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet 
emiryolları 6 ncı işletme Müdürlüğü binasında toplanan 
rtırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi · etmeleri 

üzumu ilan olunur. 1593 18-23-27-1 
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ASRI SINl~IADA 1 

Suvare 
8,30 

• 
BU AJ<:~AM Matina 1. y 2,30 

İki büyük film birden 
1 

• • • • • • • Melvyn Doglas nükte Df'Şe saçarak : 
Louise Platt ile beraber yarattıkları • 
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• • 

Filminde : Nihayet kendilerini aşkın ağlarına kaptırdılar : 

Seyhan orman cevir- ı---.. 
ge müdürlüğünden : Fabrika ve BiUlmum Makin°. Sahiplerinin !azarı Dikkatine 

6
236 ~adi=e~t::; K~:~~ DEM 1 R 1 C\t 

Çam kereste 4lifj' 
;~·s:::ttal ~:: ~:~:~e s A i M y A L ç 1 N E R 
15 Adet Çam mertek 
6 ,, Çam lata 

37 Adet Çam topak 
105 Adet Çam mertek 
150 Kental Çam odunu 
14 Adet 10 M3 178 DM3 
Çam direk Ceyhanda. 

Yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 1 O kalem musadereli 
emvalın 15 gün müddetle 
satışa çıkarılmış olduğundan 
talip olanların malları gör
mek ve ihaleye iştirak etmek 
üzere ve fazla izahat almak 1 
isteyenlerin ihale günü olan 
24 • l - 942 gününden evvel 
Seyhan orman çevirge mü
dürlüğüne müracaatları. 

1585 8-14-18·23 

Tüm satın alma ko
misyonu reisliğinden: 

l · Kor evsaf mda olmak 
şartile on ton Mısır satın a· 
lınacaktır . 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira ilk teminatı 180 liradır . 

3 - Pazarlığı 29 • 1 - 942 
perşembe günü saat 15 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 

her gün komisyonda görüle
bilir. 

5 • isteklilerin belli gün 
ve saatte askerlik dairesi bi
nasındaki satanalma komisyo 
nuna müracaatları ilin olunur. 

1630 23 - 27 

Bilumum Makineler, Altitz Zürraiye, 
Motörler !amir Atelgesi 
Her nevi makinalara ;redek parça, pik ve kıztl dökUm, soğuk 
sıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve pUlnya ı,ıeri, 
elektrlk kaynak lflerlnl temlnath olarak yapmağa pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES i ESKt İSTASYON karşısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

1534 1-26 

Haftalardan Beri Beklediğiniz Büyük Gün Geldi 

ALSARAY ve TAN 
Sinemalarında Bu Aktam Şeref Proğramı 

Dünya Edebiyatının Şaheseri ... Dünya Sinemacıhğının Şaheseri, Büyük Edip VİKTOR HÜGO'nun 
( Notrdam de Paris ) nam şahaser romanından iktibas ve Zamanımızın en Kudretli Artisti == CHARLESLAUGHTON == 

Tarafından Calibi Dikkat Bir Tarzda Yaratılan 

__ .,,_ Notrdamın Kamburu 
Türkçe Sözlü 

Harika Filmi Bu gece Gördüğünüz zaman Takdir ve Hayranhkdan Bahsedeceksiniz 

lliveten: Alaarayda IUlveten: Tanda 

İstif ad eli bir kısımlık kültür filmi 

Deniz Altında Canavarlar 

Sonsuz lıtelı:: ve Gönnlyenlerln s~yretmeslnl 
Tornln Makaadllc Mevsimin en çok Botenilen Filmi 

Ki Zl.M DUYMA S 1 N 
Türkçe Sözlll - Arabca Şarkıh 

Pek Yakında ! .. 
DEANNA DURBIN'in En Güzel Filmi 

===I Bahar Meleği F 
DlKKA T: izdihama Meydan Vermemek için Biletlerinizi erken aldırınız. 

2 : ----------~-
: Ceyhan çiftçi ~~~mlllllll!~-~~-~~---------' 

Telefon 212 Alsaray Telefon 266 Tan 

Dünyanın en büyük facia artisti John Barrymore rin 
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11 
E b ı imtiyaz Sahibi : Cnlt ORAL Bul 

: Birlik umumi heyeti top- ı Apdu ah r erk ı Bulg 

- Evelyn Brent ile çevirdiği 

Cani Doktor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lantısı 30-1-942 cuma günü ı 1 u. Neşriyat MQdllril : Avukat bUyU 

(Telgraf mu. habere bı'loı·sı· olan ı·ık mektep saat 14 te kaza parti binası Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaha Rlfat YAVEROÖLU hazı 
salonunda yapılacaktır. ı nesi Baştabipliğini yapmıştır. 

mezunu memur alınacak) Birliğimizde mukayyet a• ı Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No. i Baaıldıiı Yer 
1 

< BUGON > Ankar 
zaların belli gün ve saatte ıı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarını ı Matbaaaı - Adan. 1rar Başv eyerek 

p T T Umumi MüdürJüg" üınden Kongrede hazır bulunmalar• ı kabul eder. 1583 3 - 15 ı JbGyük b" 
• • • : rica olunur. 1631 23 - 25 ııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ....._.ııiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimıı....,...---',bu harbi 
1 - idaremiz münhallerine İlk mektep mezunu ve telgraf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı vaya 
ücreti\ memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların İdarenin teklif ede· 
ceği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 
hükmüne göre (10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - İdare d 1hilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba
kıcı, Baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel 
İdareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 • idare haricinden müsabakaya gitmek isteyenlerle 
halen İdare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat 
bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dör
düncü maddesindeki şartlara haiz olmaları ve devlet hizme
tine ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmemiş olmaları li
zımdır. 

Tüm satınalma komis-
yonu başkanlığından : 

1 - İskenderun birlikleri ihtiyacı için kor evsafından \ 
olmak şartile pazarlıkla 50 ton kuru ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli balya halinde 2750 liradır. ilk 
teminatı 206 lira 25 kuruştur. 

3 - Evsaf şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlığı 24· 1-942 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - isteklilerin belli gün ve saatte Adana Askerlik da· 

iresi binasındaki komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 
1573 8· 13· 18-23 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya Tüm satınalma 
girmek isteyenler 25 Şubat 942 Çarşamba gür.ıü akşamına 

kadar yalınız bir dilekçe ile ve İdare haricinden girmek İs· komisyonu başkanlıg"" ından . 
tiyenler de yine mezkur· tarih akşamına kadar dilekçe ve • 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P.T.T. 1 - İskenderun birlikleri ihtiyacı için kor evsafından 
Merkez Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. olmak şartile pazarlıkla 100 ton kuru ot alınacaktır. 

7 • Müsabaka Vilayet P.T.T. Mt:rkez Müdürlüklerinde 2 - Muhammen bedeli balya halinde 5500 lira ilk te-
muhaberedtn 26 şubat 942 perşembe günü saat 10 da ve minatı 412 lira 50 kuruştur. 
Umumi bilgilerden 27 şubat 942 Cuma günü saa 10 da 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
yapılacaktır. 1620 18 23 27 1 5 10 15 20 4 - Pazarlığı 24·1-942 Cumartesi günü saat 11 dedir. 

5 - - İsteklilarin belli gün ve saatte Adana Askerlik da· ··············=············· iresi binasındaki komisyonumuza müracaatları ilin olunur. • • 

Orman çeviroe müdürlüğünden : 
Orman Emvalı Satış ilanı 

Mikdarı 
beher kental umum bedel ... kental kilo 

kuruş lira k. 
Cinsi 

Meşe odun 
12 494.28 4119 00 edakirl 

1 - Seyhan vilayetinin Osmat tye kazası dahilind~ hudutlarerine il 
şartnamede yazılı ayı deresi devlet ormanından numaralanmıf Bog 
(4l19} kental muadili Meşe odunu ağacının on iki ay içerisindtO~rp.ça 
çıkarılmak üzere 9· 1-942 ıaribinden itibaren 15 gün müddet1/1r ıbta! 
açık artırmaya konulmuştur. .arda ş 

2 • Arttırma 24-1 -94~ tarihine müsadif cumartesi günü sas "8~ 
12 de Osmaniye orman ıdaresi binasında yapılacaktır. '1man 

3 • B;;her (4119) kentalin meşe odununun muhfmmen b~aber a 
deli 494,28 kuruştur. ~öyle b 

4 - Muvakkat teminat 37 lira 7 kuruştur. ~re, Bi 
5 ·Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdÜ~vya al 

1 -ğ" den Se h . "d'" l .. ğ.. d O . >lacaktı u un .. y an orman çevırge mu ur u un en sman1ye o 
man bolğe şefliğinden alınır. _Lo 

6 • Satış umumidir. izerıne 
_ 7 - İsteklilerin ticaret odası vesikalariyle birlikde belli o)alekmekt 

~.un ve saatte ihale komıiyonuna müracaatları. bu vesika kö.. . 1 -
lulerden istenmez. 1610 16 l 8 21 23 }arııtan 
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T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 

2 
Yuroıt 
1tmeliod 

iz • DOKTOR • ıs12 s-13-18-23 
• • K E Ş 1 D E L E Rı = Rıdvan Lokman = ııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııı ı Şubat, 4Magıs.JAirı•los,:Zildnciltıpin tarihlerinde gtıpılıl 
• . . · I • ı Satılık i ---1e42 iKRAMiYELERi •

1
' k 

• Sınır - Kadın - ıc - Hasta ıkları •'Biçerdöver makines·ı ; Ad·~· ,:;o L'.:·"~ =: u:· • 
1 Her gUn öğleden.sonra Hast~larını kabul etmektedir : l . g 1 ı 2 .. 1so .. - 1500. .. 
•• Cuma - Sah gu"nleri saat 4. 5 arasında arasız bakılır .• • ı Rus marka so~ sıst.e°:' bir biçer döğer makinası bir ı 1500 

• 
P • ı çok yedek aksamı ıle bırlıkte satılıktır. ı 2500. 

Yeni Adres : ı ,,.. z· l · J k J J r- Al' a- ·· Ad 4000 • A ç lt d .. rt l .. E k 'k • k 
1
• k • ı a ıp erın s enuerunııa uccar ı ungor, a- . .. ıareket 

• 
s,a o go agzı le trı şır e ı arşısı No. 265 ı nada A · "'' • .. t 2500. " •r•ıı'ııe ,. • zız nacıye muracao • ı .. 
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