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Kolıire 6 (a.a) Mısır hükumeti, 
Finlandiya, Bulgaristan fle Vişi 
hükiımetlerigle diplomatik mü
nasebetlerini kesmiştir. 

Yll 1 2 O. 413 kararıa,tırılır. 

Fiyatı (S) Kuru.tur J S iY AS I, iKTiSADi, IÇTIMAf ,GÜNDELiK GAZETE 
~--------------------' 

Miinakalit Vekili, son tren kazalar 
etrafında Parti Grupunda izahat verd 
Soğuk, rayları kıracak 
KADAR ŞiDDETLi 

23 kişinin yaralanmasına se
bep olan tren kazası 

Toros ekspresi onya yo --R-uz-velt-in 
kararı lile gel w cbur kaldı 

Şehrimizde senelerdenberi görülmemi~ soğuklar devam ediyor. 
Gelen haberler Hatayda'da havaların çok •oğuduğunu, batta hararet 

Vaşington 6 {a.a.)- Ruzvelt. 
kiralama ve_ ödünç verme lcann 
nunun Mısıra ve Çekoslovakyay.a 
da teşmil etmiştir. 

::;~~;:!:i~i~~!~~~:;ltına düştüğünü, ay:n ikinci günü Antakyaya kar ' Ad a n an 1 n Bay r a m 1 
Mcrsindede şiddetli sı>ğuk.lar tesirini göstermiş, sebze ve bilba11a 

portakal, mandalina, limon ağaçları ebemmiyetH surette zarar görmüş 
tür. 

Kar Jırtıoaları yüzünden trenler elan seferlerini intizama sokama· 
mıştır. Diğer taraftan, devlet demiryolları idarui, soğuklar neticesi 
ray kırılmaları görüldüğünden, katarların yavaş hareket etmelerini 
alakadarlara bildirmiştir. 

Bu emre sebep, Ankara-Haydarpaşa yolanda Maliköy civarında 
vııkaa relen tren kazasıdır. 6 numaralı yolcu katarı ray kırılması ne
ticesi yoldan çıkmış, bazı vagonlar devrilmiş, 23 kişi hafif ıurette 
yaralanmıştır. 

Ôğrendiiimize göre, evvelki gün Haydarpaşadan hareket eden 
Toros ekııpreai, Ankara yolunu bıraL:arak Konya yolile gelmektedir. 
Ekspres icar dolayısiJe rötar yapmıştır. 

An~ara 6 (a.a) - Cu!Dburiyet Hıı\k Partisi mtıclis grubu umu · 
mi heyeti 6 1 942 .salı günü aaat 15 de reis velcili Seyhan mebusu 
Hilmi Uran'ın reisliğinde toplnndı. 

Celae açıldıktao vo geçen toplantıya ait zabıt huliııası okunduk

tan sonrıı kürsiye gele:ı Münakalat Vekili, son haftalar • zarfında hü· 
kü:n sürmekte o\an şiihtli s:>ğııklar yüzünden kara ve deniz vasıta· 
larının maraz kaldıkları müşkilleri ve bu meyanda hadis olan kaza

Adana, evvelki gün « 5 ka
nunusani> bayramını, kurtulu~unun 
20 nci yıl dönümünü içten teza
hürlerle kutladı. Şehir bayraklarla, 
yeşilliklerle süslenmişti. 

larla onlara karşı alıoan tedbirleri izah ve grup umumi heyetiu imu · , marşlar çalıyor, bandoyu, büyük 
mi nakil işleri üzerinde tenvir etmiştir. bayraiı ellerinde taşıyan , izciler, 

izciler, okullar, it ur u mlar 
delegeleri saat 9 da Belediye öcün· 
de toplanmıştı. Binlerce insan tö· 
rende hazır bulunuyordu. Beledi
yedeki tarihi büyült Bayrak çık&
rıldı ve alııy,t saat h ı ._ :-n"O 

doiru ilerilemei'e başladı. En önde 
Halkevi bandosu mubtelıf Milli 

Bundan sonra ruznameye geçilerek, Bursa mebusu Nevzad Ayas'ın ilk okullar takip ediyordu. 
öğetim öğretmenlerinin tedahülıie kalmış alacaklan hakkında hükQmetçe Saat kulesi önündeki törene 

herkes aelim vaziyeti ılmış bulu· 
nuyordu. Bunu müteakip meydan · 
da yer alan Jandarma mangası 
tarafından havaya ~ ü~ defa ateş 
edildi. 

Buradaki törenden ıonra alay 
tekrar Belediyeye döodü ve hazır· 
)anan çelenkleri alarak Atatürk 
parkıııa hareket etti. 

Atatürk anıtına çelenk koyma 
öreni ço '-=anlı -oldu. Belediye, 

Cumhuriyet Halit Partisi, Halkevi, 
Türk Hava Kıırumu, Milli mensu
cat, Pamuk ibracatcılcr birliği, 

Ziraat odası, Devlet demlr yolları, 
Ticaret oda11, Ziraat Bankası ve 
Kmlay çelenkleri bilhassa dikkatı 
çekiyordu. 

törene başlandı. Valimiz B. Faik 
Üstünün, ukeri komutanının, Niğ· 
de mebusu Başmubarririmiz B. Ca· 

vid Oralın, Seyhan mebusu B. Sinan 

TeJu.lioğluoun, Bilecik mebusu B. 

Kaaım Güleiin, Belediye reisi B. 
Kasım Enerin, Parti reisi B. Rifat 

Güleğin ve hükQmet ileri gelen 
lerinin bulunduğu Tribünün karşı· 

sıru.h hi.ı Uull ir.ürsüaü ha2ırlan· 
mışb. 

istiklal marşıoıian ıonra kür
süye ırelen B, Cııvit Oral, törende 
hazır bulunanları Ebedi Şef Ata. 
türk'ün ve milli mücadelede can· 
larıoı veren kahraman şehitleri· 

mizin h •tıralarını taziz için beş 

dakika sayrı ıusmasıoa davet etti. 

ne düşünüldüğünü Maarif Vekilinden soran takriri okunmuştur. Bo bu-
1 

saat 9,30 da tarihi Bayrağın kule· 
suıta izahat veren Maarif vekilini mütakip takrir sahibiyle birlikte 1 ye çekilmesiyle başlandı. Bu sırada 
ıöz alan hatipler dinlenmiş ve bu ınev2aun teşkil edilecek bir parti bando istiklal marşını çalıyor ve 

komisyonund.a incelenmesi hakkındaki bükOmetin de iştirak ettiği tak- - ------------------------------------------

Atatürk parkı önünde 
Saat 11 de. Atatürk Parkı Önüode ( Devamı ikincide ) 

Vi"~~umi~;~~ edôlev;~~ ;i~;i n Bir kişiye günilei 
0~~~!~s~n!a ~~rı~~:ad~ı 37 5 gram ek,:,,ek 

Vişi siyaseti şid

detle tenkit edfİdi 
Paris 6 {a.a )- O. N. B. : 
Marsel Dea dün akşam Paris 

radyosunda uzun bir nutuk söyle
yerek, mütarekedenberi takip etti
ği hareketten dolayı Vişi hükQme· 
tini tenkit etmiş ve denıiştirki: 

« Görünüşe bakılırsa işbirliii 
Fransız hükOmetinin parolasıdır. 
Fakat işin iç yüzü hiçte böyle de
rildir. Vişi hükOmeti vakit kazan· 

mak ümidile oyun oynayor. 1940 
ve l941 deki kati olaylan he1ıüz 

anlamamıştır ve eninde sonunda 

intikam almayı düşünüyor. Halbuki 
böyle bir siyaset Fransanın mah 

volması demektir. Bunun mesulleri 
Paristelti adamlar değil, sahte iş 

blrlikcileridir. G i z l i kinciler, 

ıuikastciler, esrarlı dö Golcüler, in 
giltereye hizmet edenler ve Ame 
rilca ile iş yapsnlardır. F-ıkat bü · 
tün bu oyunlara rağmen yeni bir 
Avrupa kurulacak ve Fransade ih 
tiliıl kopncaktır. 

Sabırımız.ıa bir haddi vardır. 
Gözlerimizin Öıı\inde memleketimi· 
zin mabvınıı çnlışılınasını kabul 
edemeyiz.» 

Posta telgraf umurn rnu
dUrU değişti 

Ankarıı 6 (Hasusi muhabirimiz. 
den)- Posta telgraf ve telefon 
umum müdürü Kadri Yörükoğlu 
münakalat vekileti müsteşarlığına, 
münakalit vekaleti müsteşarı Naki 
Kö.tem posta tel2raf ve t~f,fon 

i'leri umu1D müdürlüi'üne tayin e· 

Hindisi anında 
bulunacak 

Japon taryarelerl 
S lngapura b i r akın 
yaptdar 

. . ~at.~~ya 6 ( a. a.) - Resmen 
bıldırıldıgıne göre, General Ve . 
velin müttefikler tele kuınandanh~ı 
umumi karargahı Hollanda Hindis. 

tanında bir yerde bulunacaktır. Bu 

yer kHin olarak tayin edilmemiş· 
tir. 

Singapur 6 ( a. a. ) - Resmi 
teblii: 

Sol kanadımızı tehlikeden ko· 
ramak üzere Porak cephesinde kı-
talarımız yeniden bir nıilcdar çe
kilmiştir. 

Pahanide kıhlarımız Kuang· 

kang çevresinden çekilmiştir. Düş· 

man tayyareleri dün Johoredeki 

mevkilere hücum etmiştir. Karşı 

koyma toplarımız bir düamao tay

yaresini düşürmüş, diğer bir düş

mno tayyaresini de hasara uğrat
mıştır. 

Düşman tayyareleri dün gece 

yüksekten uçarak Siogapur üzerine 
bir akın yapmıştır. 

Atılan bombalar sivillere aid 
binalarda hafif hasara sebep olmuş, 
bir ı·vil ölmüştür. 

Çin rnuvaffakıyetlerl 
Çung · King : 6 (a.a) - Bil· 

dirildiğine göre, Çinliler şimal 
Kiyangsi cephesinde Nangşangın 
40 kilometre şimalinde birçok te· 

Karne ile ekmek tevziatına dair hazırlanan 
kararname Vekiller heyetine sevkedildi 

Ankara 6 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Vekiller hey'etioe sev. 

kedilen bir kararnameye göre, kar 
ne ile ekmek verilmeğe başlanaca 
i'ı tarihten itibaren işçilere günde 

750 gram, işçilerden başka kimse· 

Londra 
6 (a.a.) -
Hava tebliii: 

Bom bar· 
dıman servi 
sine bağlı ı 
tayyareler 1 

dün gece 
Breıt ve şer 
burg dolcla· 
rma karşı 

şidetli bü -
camlar yap· 

mışlardır. 
Sahil mu · 

bafaza teşki· 
litına bağlı 
bir tayyare 
Hollaodanın 

Srize adala
rı acıklarm· 

da büyük 
bir iaşe re· 
misini batır 
mıştır. Hü . 
c•mun arka. 
sından va-

lere 375 gram, çocuklara 187,5 
rram ekmek verilecektir. Bu esas· 
lar Vekiller beyetioce de kabul 

edildiii takdirde bugün satılmakta 

olan 950 gram ekmek miktarı 750 
grama indirilecektir. 

purda bir infilak olduğu görülmütlür. Bu hareh.tlue iştirik ed<n tay. 

yarelerimizin hepsi üılerine dönmüşlerdir. 

Londra: 6 (a.a) - Alman tayareleri bu sabah lnrilterenin batı timal 

Fin mevzilerine karşı 
geniş ölçüde Rus hareketi 

F i nler .................. 

bozguna ----1 .............. ... 
uğradılar 

Eden, Stalinden, taar
ruzların son hadde 
varılmasını istemiş 

Rus cephesinde 
İtalyan kayıpları 

Berlin 6 [a. a) - Alman tebliği: 
Kıtalarımız ber tarafta müdafaa 

ateşlerile ve karşı taarruzlarile düş
mana ağır kayıplar verdiriyor. 

Feodosya yakınlarına çıkan Sov
yet kuvvetleri, Enfatorya açığın
daki gemiler savaş ve av tayyare 
teşkillerimizin muvaffakiyetli tl\a~· 
ruzlarına uğramıştır. Bir hücum 
botu batmış ve üç nakliye ~emisi 
hasara uğramıştır. 

( Diğer telgraflar üçüncü 
sahifemizdedir. ) 

Amerikan 
seferberliği 

20 . 45 yatındaki erkek
lerin kaydına 15 ,ubatta 

baflanacak 
Vaşington: 6 (a.a) - Askeri 

blzoıote çaiınlabilecek 20 ila 45 
yaş arasındaki erkeklerin kaydına 
15 şubatta başlanacaktır. Kayde· 
dileceklerin sayısı 9 milyon tah· 
min ediliyor. 

Vaşington: 6 (a.a) - teblii: 
Pazar günü Manillinın şimal 

bu11ındaki Japon hücumu düımana 

~
apon /ataları tara/ın 

dan zoptedilen 
ong'un 

Malezyad 
~apon 

Baskısı 
çok arttı 
Japonlara göre: 

lngilizler dağın 
surette kaçıy 

Japon ı,galine g 
çen yerlerde bey 
1rka fena muam 
edlliyormut 

Ankara Radyo gazr.tesi -
lezya'da Japon b!skısı çok a 
mışhr. lngıliz kuvvetleri cenu 
doğ,.u çekilmektedir. J a ponl 
göre iıe, buradaki Britanya k 
vctleri mukavemet edemcmişi 
da&"ınık bir surette kaçmıığu b 
lamışlardır. 

j:ıponlarıo Malezya işini kısa 

zamanda bitirmek için dnbıı büy 

kıtalar kullanmalarına intizar edi 
bilir. 

Son haberlere göre, Malezya 
Şark kıyılarında bolunıın Kuanta 

tayyare meydanı Japonların eli 

geçmiştir. Burası Singapura 2 
miJ mesafededir. 

Ankara Radyo gazetesi - J 
po nlar tarafından işğal edilen mı 
takalarda be}az ırka karşı fe 

muamele edildiği bak.kında bab 

ler gelmektedir. 

Vaşingtonda guetec:iler to 

lantısında, Japonların Manilliida 

beyazları evlerine kapanmağa m 

bor ettikleri ve emrin aksine bar 

ketleri görülenlerin kurşuna diz 

lecekleri hakkındaki haberle 

dair sorulan bu suale hariciye o 

zırı Kordel bal şöyle demiştir: 

"- Bu o kadar menfur 

harekettir ki, ht'!f hangi bir müta 

Jia ileri sürmeden doğrolağıı hak 

kında kat'i bir kanaat hasıl etme 
t·-. 
ırım rerek.tir. ,, 

Japon Başkumandanlığı bu ha 

herleri yalanlamıştır. Tokyoda 

selahiyetll Japon mahfilleri is 
diyor ki: 

«Bu, boya:r: ırka mensop insa 

lara fena muamele yapılacağı mi 

nasıoa gelmez. Her ordu, işga 

eUiji yerlerde, be~inci kolun faa 

liyetine mini olmak için böyle ha 
reket etmek zorundadır.» 

tülmüştfir. Bu bücıımda düşman 
700 ölü vermiştir. Harbin i>Jışııı · 
daoberi düşmanın uğradığı ba iık 
muvaff ı:kiyetsizlik tir. 

Kore~idor kıtesioi bombalıy.:ırı 
52 dilfman ts_yyareaiodea_ 4 ü dli 
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kııırtıuıDllJIŞ ylU<dlOnümQnde 1 ····~ . ~· ~ 

illi Sel ismet lnönü'nün 
!rafında, bir granit sağ-
lamllğile duruyoruz 

!\.2iz dinleyi· manlarımmn ha· 
ım; Ba,muharrlrimlır: ı Niıde Mehuıu karet ve ölüm teb 

)ünya millet- CAVl•T ORAL dilleri alboda ge 
in ölüm ve çirdiğiıniz rilnlui, 
ı mücadelesi taratıodan S Klnuııuııl bayıamıDda bayaiı ve idi in· 
e bulıındıık- aöylenilen nutuk aanların nasıl bü· 
bir zamanda yük bir milletin şe 
alaş bayramı· =::= •:ıo::ı::ı:•::ı:: : : : :• •::ı::cco:=o<>OOOC= ref ve mokadde

ı yirminci yıl GUnUn birinde her satına el ve dil u 
münü kotlu· hangi bir mUtecaviz TU k zattıklar1 zaman· 
·uz. Şa halde il ' r lara bir daha bir 
afer ve istik- m letinln •t•lz vatan· daha dinleyiniz. 
ününün mi· perverllk mezlyetlerinl Sonra aaraya men 

11 ve önemini ölçemeyen bir talisiz, ıup bir aadraza· 
iyi anlaya· blzlmle kartllatacak O· mıo Toroslardan 

bir z.amao lursa,o meçhul dUtma- ötesi Türk değil
e yaşıyoruz nın TUrk mllletlnln BU- dir diyerek bo mem 

r ıktir. leketin ve bu 
.rkadaşlar1m; yUk Şefinin emrinde kahraman iosan· 

r•1met1erin ha- mlllT mUcadelemlze de ların yord diva,ım 
lda öyle bi· Ustun ne kahramanllk· çürütmek istedi· 

er vardır ki lar, ne harikalar ve ne iini, aahipıiz, kim 

1110 unutııl· zaferler yaratacağına ıesiz, hiç bir dev 

rı ne zaman emin olması IAzımdar. let ve hükOmet 

arıoa ve ne .=:::::;.c============= · otoritesine gü • 
afı:r:a oyunla· - venci olmıyan bu 
bağlıdır. 811 gibi miihim ve memleket çocukfarınıo, yani ıizle· 
ıılık hadiseler beoliiini idrak rio babalarınızın, ağabeileriniz.in, 
ı , milli onur ve şerefin kad· hatti o aııil ve merd yürekli anne 

~ bilmiş ve bunları bildiği için ve ablalarıoızıo kahramanlık ve 
~illi kini olan bir milletin ha· vatanperverlik mücadelesini bir 
ında biç bir şeyin tesiri altın· düşününüz. Evet düşününüz ki 
iliomiyecek ve unatolmıyacak elinde ne ıilihı, ne topu ve ne de 
ıeler ve vakialardır. bir şeyi olmıyan bu insanlar harp · 
Hiç şüphe yok ki arkasında ten muzaffer çıkmış, tecbiz.Hlı, 
amn kııruloşuna kadar uzayıp teşkilith bir devletle mukadderat 

~ 
büyük ve şanlı bir tarihin, ve iıtiklal mücadeleaine girişmiş· 

i ve yüksek milli bir ananenin lerdi. Evet düıünüoüz ki onların 
i bulunan Türk milletinin kalblerini taran, benliklerine bakim 

ıçlü çocukları olan Adanalı- olan yalnız bir vatan ve istiklal 
; b' , hiç ır zaman mesut ve mü• aşkından, yalnız milli kudretio sar 
ıh günlerinde bile olsa onatmı• ıılmıyao bir ioancmdan ve yalnız 

ı .a kları ve unutmamaları liz.ım• Türk milletinin bairmdao çıkardı 
c n acıkh ve müthiş hadiseler• ğı büyük çocuin Mustafa Kemaldan 
I birisi onların iki ıene müd · başka biç bir şeyleri yokta. Fakat 

1
9& geçirmiş oldııldarı işi'al ve onlar ıilihtan da, tartan da. ıtiinJ!AP•• 
rt devreıidir. Çünkü kara gün eo korkunç harp vasıtalar1Ddao da 

1 
çabık unııtao, milli kini zayıf kuvvetli olan lrendi kendine inan· 
milletler için i7i ıünlerio de mak, keodi divaların1D kııdsallıiım 

kıymeti olamaz. Bu itibarla bilmek sayeainde Atatürküo iıtik-
,a,adıiımız o elemli ve iz.ti- lal mücadelesinin en önde ve 

1 ı işgal ve iıkence hayatını, on büyük. kahramanları ara11Da 
• eorizisyon mezaliminden fark4 katılmak şerefine nail oldular. 
> :>lan o kuvvetli ve debşetli iki aeo müddetle kar deme· 

et devresini hafızalarımızda ne den, kış demeden yazın ceheone· 
lı ır kuvvetle ve oe kadar 11k mi aıcaklar1Ddan yılmadan, aç ve 

1 
yaıatır ve canlandmraak bu· ıuıuz. şo Toroılarda, çalı ve kaya 

1 
teı'id etmekte olduiumuz diplerinde yavrularını bar1Ddırarak 

aal kurtuluş bayramının ve diişmanla mücadele ettiler. 

1 
:le yaıadığımız buz.urlu, refahh Aklin va hayalin tahmin ve 
lerio de kıymetini o derece iyi taaavvor edemiyeceii ıüclükle.ı ve 

c lir etmek imkanın!. bıılmıış yokluklar karşında milli bir ibeok 
ve milli bir tesanüt içinde, sarsıl· 

mıyan, gevşemiyea bir azim ve 
irade kudretiyle talan airunda hiç 
bir fedakarhktao ftıri durmadılar. 
Bu mücadele esoaımea her Ada· 
nah bir çok şey kaybetti. 

m. 
Aı.iz Hem,ebrilerim; 
Şu anda hafızalarımızıo, batı· 

ı rımızın bu ünlü rüne telr.ad· 
: r edeo yirmi sene evvelki sahi· 

rioi karıştıralım. Nazarlanmızı 

ao için birinci büyük dünya 
Dinin o feci ve ve zulmetli r~n· 
cıde dolaıtıralım. O zaman DO• 

Kiminin köyü yandı, kiminin 
evi ıoyuldu. Evlid babasım, ihti. 
yar anne yiğit Gjfono, genç re· 

• 
insan saçlarının 
kıymeti 
Berber dükkanlarında kesilip 

yerlere atılan aaç\arımız meğer 
en luymetli iptidai madde imiş, 
bunlardan blobir türlü şey yap 
mak kabilmişf , .. 

insan saç(armdan yapılan fötr 
çok mükemmel olurmuş. Hatta 
tavşan tüyünden yapılan förtler 
bile buna yetişemez.miş. Bu suret· 
le insan saçlarından mükemmel 
şapkalar yapılması kabil olduğu 
anlaşıhyor. Ba şapkaların bir me 
ziyeti de biç biçimini kaybetme• 
mesi, yaimurdan, ıodao bozulma
ması, kalıplanmağa ihtiyaç görül· 
memesi imiş. 

insan aaçlar1Ddan kumaş da 
yapılıyormuş. Bu kumaş Ankara 
soflarına beoz.iyormu~. Saçlarımız 
ayni zamanda kauçuk yerini de 
tutabiliyormuş. Ayakkabıların ök· 
çelerine konulan kauçuların saç 
tan yapılmasıoa başlanmıştır. Bun 
lar hakiki kauçuktan sağlam ola 
yormnı. 

Bo binbir meziyeti k~şfedil· 
dikten ıonra saçlar kıymete bin 
miştir. Fransada saçların atılma· 
ması için bir emir çıkmış ve saç 
toplama merkez.teri yapılmıştır. 
Saçlar, rengi ne olursa olıun , 
kilosu şimdilik 3 franktan satın 

ahoacakbr. lteride hu fiatm art 
tmlması ihtimali vardır. • 20 milyon 
senelik 
mikroplar 

G1yzeltal ma 
den ocaklarm· 
da bulunan ta· 
rihten evvelki 

hayvan iskeletleri üzerinde bak· 
teriyoloii enıtitüleri mütehassısla
rınca yapdan tedkiklerde 20 mil
yon senedenberi yaşıyao ve hi 
len de canlı olan en eski mik 
roplar bulunmuştur. 

Banlano, şimdiye kadar ta· 
nmmamış hastalıkların bakterileri 
olduğu ıanılmaktadır. Bakteriler 
tarihten evvel yaşamış lhtiozavr, 
Dinozavr ribi büyük, cesim hay
vanlar üzerinde yaşıyorlarmış. Bu 
hayvanların binlerce ıene evvel 
neıilleri yok olduğu halde bak· 
terileri bili yaşamaktadır. Bunla· 
rın üzerinde tedkikler yapılıyor. • 

' • • yilzündeı:ı lsveç 
/soeç dün· ı Dünya harbi 

yanın elçısı muhtelif mem· 

leketlerde 11 devletin menfaat
lerini korumağı deruhte etmiş 
tir. Bu ıııretle adeta düoyan1n 
elçisi vaziyetine girmiştir. lsveçin 
deruhte ettiii vazifeler şöyledir: 

Daoimarkaom Rasyada, Fin
li.ndiyanm loriltere ve Rusyada, 
Norveçin Danimarkada, Alman· 
yaom İngiltere ve lranda, Rus 
yanm Almanya, Macarlıtan, Slo· 
vakya, Finlandiya, ltalya, Roman 
yada, Hollandanın Romanya, Dani 
marka, Almanyada, R~manya ve 
Macaristaom lngilterede, Bulga
ristan ve Macariatanm Iranda , 
Slovakyanm Ruıyada, Çinin Da
nimarkada menfaatlerini korumak. 

Hayat p ., karsı 
Hükiimetçe hazırla
nan ! ormüller 
-- Söylenlldiğine göre, maa,ıara 

yüzde 20 - 25 zam yapacak bir 
proje üzerinde uğra,ılmaktad1r 

Ankara; 6 ( Hususi ) 

Geliri m.uayyon ve ~a~aonen olan sınıfı~ ha~at pahalılığı karı•· 
smdaltı duramnno ıslah etmek mnksadıle bır müddetteoberi ya· 

pılmakta olan tedkildere devam edilmektedir. Ba sınıfın yükünü hafiflet· 
mek malcsadile maaş vo ücret vaziyetleri üzerinde hazırlanmakta olan 
formüllerin önümüzdeki günlerde kat'i şeklini alacağı ümit edilmektedir. 

Söylenildiğine göre, hazırlanmakta olan formüller başlıca şu esaslar 
üzerinde topl:ınmaktadır: 

50 liraya kadar maaş ve bu maaşın mukabili ücret alan memur ve müstah· 
demlerden alınan buhran ve muvazene vergileri kaldmlacaktır. 

50 liradan90 lirayn kadar maaş ve bunun mukabili ücret alan memur 
ve müstahdemlerden alınmakta olan buhran verriai kaldırılacak, muvaze. 
ne vergisi do yanya indirilecektir. 

90 lira maaş ve bu nıaaşın mukabili ücret alan memur ve müstahdem· 
lerden alınmakta olan buran vergisi kaldmlacak, muvazene vergisi te· 
mamen alınacaktır. Bu !lnretle buhran vergisi temamen kaldmlmış, mu· 
vazene vergisi de bir ni1bet dahilinde azaltılmış olacaktır. 

Hazırlanmakta olan diğer bir projenin de, vergi vaziyetleri üzerinde 
değişiklik yapmııdao doğrudan doğruya yüzde 20 veya 25 ribi bir z.am 
yapmak suretiyle olacağı söylenmftlttedir. 

Diğer taraftan, meclisin bu ayın 20 sinde kış tatili yapmadan önce 
ba projeler etrafında bir kıırara varacağı ilave edilmektedir. 

I 

Tevzi of isinin 
göreceği işler 
Ankara; 6 [Hususi muhabiri- giyecek eşyanın tevzi ve idaresi 

mizden] - Ticaret Vekaleti bir işiyle meşgul olacaktır. Karne ile 

tevzi ofisi kurulması hakkında bir 
müddettenberi yaptığı hazırlıklara 
devam etmektedir. Verilen malO
mata göre,tevzi ofisi, devlet eliyle 
yapılacak her türlü yiyecek ve 

Pazar gUnkU maçlar 
Malatya m•oııa.r.at v• Tarsus 

gençlik kulübleri pı.zar günl1 şo· 
bir stadında revanş maçım yap 
mışlar, 6 2 Malatya :mensucat mü. 
sabakayı kazanmıştır. 

Bundan sonra Mılli mensucat 
ile Demirspor karşılaşmış, maç 
5 ·1 Demirspor lehine bitmiştir. 

Yine pazar günü Malatya men· 
ıucat sahasmda MaJr.tya mensucat 

• ve Tarsus gençlik kıılübleri voley 
bol takımları karşılaşmış ve maçı 
Tarsus takımı kazanmıştır. 

Memleket hastahanesi 
zehirli hastahklar 
mUtahassıshğı 

Memleket hastahanesi zehirli 
haııtalıklar mütaba!l111lığı vekaletine 
doktor Vasfi, beledi)e zehirli has· 
talıklar haatabaoe'li dolc. torluiana 
belediye doktoru bayan Nihal Ba· 
yat tayin edilmiştir. 

Diyanet ı,ıerl reisliği 
Ankara 6 [Hususi] Diyanet iş 

lori reislijine lııtanbul Üniversitesi 
profesörlerinden Şeref eddinin ge· 
tirileceği bildirimektodir. 

ekmek tevzii i'i de ofisin meşi'a
liyeti sahasına girecektir. Ofisin 
büyük' merkezlerde birer şubesi 
olacak ve doğrudan doğruya Ve· 
kalete bağlı bulunacaktır. 

Bir ayda 741 domuı.: 
öltlilrüldU 

Birincikinun ayı içinde Adana. 

da· 40, Kozanda 191, Kadirlide 

220, Ceybaoda 7?., Karaisalıdıı 55 

Fekede 58, Oıtmaniyede 37, Saim 

beylide 33, Bahçede 35 ki cemao 

741 domuz öldürülmüştür. Müca· 

deleye devam edilmektedir. 

Poliste 

Belediye memuru
na hakaret 

Seyyar çörek satıcısı ÜJman 

oğla lh,an Domdamlı, belediye me· 

moru Mitat Türe'yo hakaret etti

ğinden yakalaoıırak adliyeye veril· 
miş ve bir ay hnp•e, 45 liri\ ağır 

para cezasına mahkQm edilmiştir. 

• Reşit oğlu Ahmet Aslan 
isminde biri. Ahmet kızı Emine • Yücetürkün cebinden 30llirHmı a· 

şırdığından yakalanmıştır. 

r A ananın 
bayramı 

( Baştarah birJncide ) 

Ve sükOtu müteakip B. Cavit Oral 
diğer sütunlarımıza dercettiğimi; 
hitabesini söyledi, dakikalarca al· 
kış\andı. 

B11şmubarririmizin nutkunu iki 
kız talebe ve başöğretmen B. Celal 
Sabir larııf ından lokunan şiirler 
takip etti ve geçide başlandı. 

En Ö11de bir kıta asker bir 
' Jandarma müfrezesi sert adımlarla 

geçtiler. Motörlü topçu kıt'asıoın 
süratli 2'eçişioi izciler, kız · ve er
kek liseleri, ilkokullar, milli ıava.şa 
iştirak eden kahramanlar, parti
liler takip etti. 

Geçit töreninde en çok alaka 
ve allıcış toplayan şey, milli kıya· 
fetlerle giydirilmiş hı: ve erkek 
yavrıılarımızla beş kiounsani oku·: 
lunun ve klZ liıeainin . hazırladıiı 
semboller oldu. 

Beş kaonnsani okulunun ıem
bolünde, 1922 yılında hürriyt.te 
kavuşan Türk bayrağım tem.iil 
eden Adana lı.ızına ve bu tarihi 
yaratan &bedi Şef Atatürke sonsuz 

minnettarlık hisleri, sunulan çe· 
lenklerle arzediliyorda. Sembolün 

bir tarafmda elde ıilah bir Türk 
aakeri duruyor ve onun önünde 
Türk köylüsü, cephane taşıyan, 

silah kullanan, kazma orak tutan, 
Mehmetci\clerimize kışlık hediye 
hazırlayan Türk kadım görülüyordu' 

Orduya teşekkür ve beledi· 
yede kabul töreni 

Saat 15 de, belediye adıoa 

seçilen bir heyet komutanlığa gi· 
derek orduya teşekkür etti ve 
15,40 da bfllediyede bir kabul 
töreni yapıldı. 

Saat 17 de Halkeviode topla· 
aan davetliler, mebusıımuz. Sinan 
Tekelioğlu'nun milli mücadele gün· 
lerini canlandıran çok güzel bir 
konuşmasını dinlediler. 

Saat 19 da belediye tarafından 
200 kişililt bir ziyafet verildi. Zi. 
yafet neşeli bir hava içinde geçti. 

Kızılaym günlerdenberi bazır
ladığı balo, sabahın saat beşine 

kadar sürdü ve çok güzel oldu. 
Gece şehirde fener alayı yapıl

dı . 

ÇukuTovtı koşusu 
Kortulu, günü ad1Da beden 

terbiyeai müdürfüğü tarafından pa 
zartesi günü bir «Çukurova» ko· 
şuııu tertip edilmişti. Mesafesi 4000 
metre olan bu yarııa üçer kişilik 
10 takım iştirak etti. Halkevi öoiin· 
den hareket eden koşucular vali 
konağı, sed, kolordu, dÖrtyol aizı 
istikametlerini takip ederek yın'ışı 

yine halkevi önünde bitirdiler. 
Yarışı Adıına rençlik kulübün

den Nıbat Calba, Osman Aydın· 
oğlu, Rızıt Üreoç takımı kaz.andı. 
Bu takıma üzerinde Çukurova 
yaz.ılı bir bayrak ve takımı teşkil 

eden üç sporcuya birer madalya 
verildi. 

Birinci orta okul takımı ikinci, 
öğretmen okulu takımı ilçüncü gel· 
diler. 

lal görmiyeceiiz? Ne hazin batı• 
rın canlaodıiına ••hit olmıya· 
~z? Gözlerimizin önüode bu 

1 milletio atafetine aıiınarak 

{ Devamı 11çl1ııcllde ) 

·ı=================================================================• ! j Polis Romanı : 34 O ÖRT LE R K U L O B O Çeviren: Mecdi Enön.=J lo ekmeiile büyümüı bir ıürü 
eoi haydııtlarıoın, serseri ve 
ulcu e~kiyaların kanlı ve katil 

Llrinde oamoslan yok edilen ma· 

~! Türk yuvalan mı rörmiye-
1 ·z. O zaman borün ıeo ve 
ıud olarak yaıan ıo etrahıııız· 
j köylerio düşman tarafından 

}l yalr.ıldılr.larına, _yıkıldıldarıoa mı 
IJt olmayacağız. O zaman saçıo· 

diroie bailanarak raz dökül . 
~k ıaretile yalulao bir reoç ka· 
'fiıo, ooDn (Özleri Önünde parça• 
', lmıt mini mioi yayroıunon, öte 

-lafta ·~~~üler altında ~elik dqik 
dımiı yırıt kocasının ıoaan kalbi 

')~ ioıao rözüyie 1eyredilmez tüy· 
ürpertici manzaraıilo mi lr.arıı· 

ııı1amıya\;aiız. 

~t Genç arkadaşlarım, renç kar

;'flerim; 
(''Bilha11a ıiı.lere bitap ediyorum 
·Diki içinizde yaşının küçüklüğil 
ic:layııile bıı faciaları rörmiyenle 

• ;z: vardır. Belki içinizde işral 
Ü;iaaına uiramamıt baSthlarmız 
1uomaktadır. Sizler babalarınıza 

r ~110az. anneleriniz.den o mef'Om 
fCuıerin hatıralarım Jioleyiniz. Ta· 
ın1ıklarınıza o kötü ınnler hakkın· 

S bildilderioizi anlattırmız. Ve 
<d,aları tekrar tekrar ettirıniz. O 
tısı. ınoleri, evlerimizden çıkama· 

ı>'i'ıs. aokaklanmızda Jueaediii
ı ıtan oıunu • 

• 

bir a.henk ifade etmekle beraber zeki ve ruz değil mi ? zayıf olduğumu şimdi anla yorum, Hastingsl 
modern fikirli bir adam gibi rörünüyordo. - Zaten ıiz. daima benden fazla ıey· Ôlüm halinde bıılonnn bir adam bir hıı-

- Pencerenin açık veya kapah ol- lor bilirsiniz. Haıtiogs tabii bu da benim ber bıraktığı zaman bunoo büyük bir ehe· 
doiunu katiyetle tayin edobilmeii çok oooroma dokunuyor .. Gülerek cevap ver· mmiyeti olJuianu anlamak gerekti. Her· 
arz.a ederdim. dedi. Fakat insan hatırab· dimı kes: " Sar1 yasemin mi ? " diye soruyor. 
nı f~zla kurcalaraa muhakkak yanlış şey· _ Ah, eıki kurt ah". Siz hiç bir za· " Evin etrafında onlardan çok var... Bu 
leri iddiaya kalkış1r. Rohiyat biz.o bono man mesuliyet altına ıirmek istemezsiniz! kelimelerin bir manası olamaz !" kanaatı-
i.bat eder deiil mi Mösyö Paaro ? Hak· - Doiruıunu iıterseniz Hastİnfı, na varıyordu. Halboki onların başka bir 
kınızda yazılanlarm hepsini okumuş oldu- mesele benim için vuzuh kesbotmiı bo· manası var •.. Bakın, dil.eyin ... 

ium içln metotlar1nız hakluoda bir fikte lonuyor. Bana küçük bir kitap gösterdi. 
aahip bıılunuyorum. Şimdi ben Çinlinin Her şeyi apaçık görilyorum. Yalnız - Sarı yasemin hakkında biraz ma-
pirinç pilivıoa afyon karıştırmış bolundu· ıo aarı yasemin meselesi müıteına... Ve lQmat almak istedim. Ve istediiimi bu 
ğana katiyen eminim ... Fakat 0 bana hiç neredeyse ben de ıizio ribi düşünüp, ci· kitaptan öi.,.,ndim ..• Dinleyin, dedi, Ve 

bir zaman itiraf et111iyecek ve biz de bo . nayetle hir allkası bıılunmadığına kanaat okumağa başladı : 
na ne için yapmıı oldııiono öireoomiye· getireceiim... Böyle bir hadise de kimin - Gelmesini Radiks ( Celııemini Ra· 
ceiiz •• Fakat bir ada1111 ateşe atmak mo· yalan ıöylediğini meydana çıkarmak ica· dikı ). Sarı yasemin. Terkibi sr~l9eminina 
aeleıi 1 ... Bence bu vaziyet o adamın ya· beder". Bende kararımı vermiş bulunu· Alkaloidi : C. 22 H. 26 N. 2 O. 3 Ko· 
pabileceil bir hareket dejildirM, yorum ... FakatM. nün, ribi tesir yapan kuvvetli bir zehir; 

Marlı.et Haodford caddesinden geçer- Birdenbire yaoımdan ayrıldı ve bir gelıemına ( yase~in ) nin C. 12 H. 14 
kon bu noktayı Paaro ile münakaşay• kitapçı dükY.lnıoa girdi. Bir kaç dakika NO. 2 istrikoin, nevinden tesiri vardır. 
giriştimı ıonra elinde bir paketle dııarı çık.tı... Aıit celsemik ... Vesaire ... Gelsemio miit• 

- Yapp'ın 
0 

herifi gözden ayıramı.. Tam bu mada Yapp bi.ze yetişti ve biı surette asabı tahrip eden, inaaoı ha· 
yacağ1na emio misiniz ? dedim. Dörtler'io hep bHaber kaldığımız otele gittik. roketten meneden vtı fazla miktarda alın· 
ajanları her şeyden sıyrılmasını bilen in· Ertesi ıabah geç vakte kadar uya· dıiı zaman baş dönmeleri buıule getiren 
ıanlardır. dom. Kalkıp biıı:o tahıiı edilmiş olan sa• ve adale kuvvetini ibtal eden bir zehir· 

Paaro cevaben : lona indiilm zaman Pııaro'nun bir karış dir. Nefes borulanm felce uğratıp ölilmil 

- Y app hem Çinliyi hem do gen~ suratla, bit aşağı bir yukarı dolaştıiım iotac ed~bilir.,, 
Paynter'i rözden ayumıyacaktır ... Cinayet rördüm. Bir elini sallayarak: .. Anlayor mttsnou:ı:. Hastings ? Yapp 
meydana çıkbiı aodanberi onları röz.Je- - Sakın ai.tınızı açmayımz 1 dedi. bir adamı kolayca atrşe atmama mümkün 
yorlar.. Herfeyin yolunda rittijioo ve kendisini olamıyacağmı söylediği zaman bir parça 

- PekllL. Fabl bis ba ille .)erat t .. kll ettiklerine emin oluncaya kadar işi kavramıı ribi olmuştum- O zaman 
-~--· _.,, - • 1 

kanaat getirmiştim. 
- Fakat neden bıına lüzum rörmüş· 

ler ? Neden ? 
- Eğer siz ölmüş bir adama tabanca 

ile ateş etseniz veya bıçaklasanız veya
hut kafasıoa bir şeyler vursanız bunun, 
ölümden sonra vukua gelmiş olduiu ko
layca anlaşılır. Fakat kömür haline gel· 
miş bir cesot karşısında h:ç lıtiınse t:iu ölü· 
mün esrarlı noktalarını araştırmağa kal· 
kışamaz. ... Nihayet (Örünüşto zehirlenmek· 

• toa kurtulmuş bulunan bir inıam bili hare 
tekrar zehirlemek imkanı azdır. 

Şimdi bunlardan hangisi yalan söylü
yor ? Atıl mesele işte burada ... Ben de 
nihayet Ah Lioge inanmağa karllr verdim, 

- Nasıl ? diye kendbioe hayretle 

bakbm. 
- Hayret ediyorsunuz, öyle mi, Has• 

tingı ? Ah Ling Dörtlerin mevcudiyetin· 
den haberdardı. Bu gayet aşikar ... Fakat 
o ana kadar bu cinayette onların parma· 
iı bulunmuş olduğıınu bilmediği de ma
hakkak... Eger katil o olmuı olsaydı, mu· 
hakkak onların ismini işittiii zaman ken• 
dine bakim olurdu ... işte yal01z. bunun üze 
rine Ah Ling'io doiru ıöylediğino hülıc
metmek kararını verdim ve ~üphelerimi 
Jerald Paynter üzerinde temerküz ettir· 
dim ... Numara 4 için, ozon ıeneler rörül· 
memiş bulunan bir beyin kıhiın• rirm~k 
iıten bilo olmıyacaima kanidicn ..• 



Yazan veni yıllar ah· 
valdeo iyilik 

Necmeddln sezeo yahut 
Sadak bazı alametleri 

kötüye yoran usta falcıların bilgiç· 
llğUe başlardı. Artık onlar da ıu
sar oldular.Çünkü hadiselerin deh 
şeti, en kuvvetli buluş ve uydu· 
ruşların üstüne çıktı. 

1941 başlarken, burada demi
şiz ki : « yeni yıl ba~bin son~ 
yaklaştığına alamet olabılecek yenı 
hiç bir hidise kayd"tmeden giri
yor. ,. O zaman 1adece bir Al· 
manya - lngiltere harbi karşısın
da idik. Harbin sonu yaklaşmadı, 
derken, insanhğın üzerine çöiı.ecek 
bu sonsuz karanlığı düsünmekten 
uzaktık. Meier, o sıkıntılı rünler 
içinde zavallı dünya, eşsiz bir fe· 
laketin doğum sancılarını çekiyor
muş. 

Yeryüzü tarihinde 1941, en 
acıklı insanlık çarının Gatleşteko 

Ltır e ece 
damraaını taşıyaca• · __ 
d • I . devlet adamları, çuruk 
evır erın . 

temellere dayatılm~ sıyaset denksiz 
liiinden çıkan bu yıkıınm tüyler 
ürpertici hikayesini okudukça sul
ha, hürriyete, adalete ve bunların 
dayancı olan karşılıklı ahlaka dört 
elle sarılacaklardır. Çok sonraki 
nesillere, Tanrının razabına misal 
olarak, Na bun tufanı, yahu tSodom
la Gomore'oin yere batman de· 
iil 1941de dünya milletlerinin bir· 
birlerine girişi anlatılacaktır. 

Geçen yılda olanları hatırla· 
malt aüç değildir. 

Gariptir ki 1941 senesinin ilk 
ehemmiyetli politika hadisesi ilk 
ayın onunda Berlinde Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında bir dostluk 
anl~şmasının imzalanması oldu. Şu· 
batta, Alman ordularının Bulgaris 
tana girdiği görüldü. Daha başka 
ve büyük hareketlerin hazırlığıoa 
başlangıç olduğunu, ııonradan Hit· 
lerio nutuklarından öirendiğimiz bu 
işgal,güdük kalmıı bir ltalyan aal· 
dırımından ibaret kalacağı sanılan 
kıvılcımın, yangını Balkanlara da 
bulaştıracağını haber veriyordu. 
Netekim, 25 şubatta Üçlü Mihver 
ittifakına giren Yuroslavyada, iki 
rün sonra Svetlwviç kabinesioin 
işten çekilmesi ve general Simovi
çio hükftmete geçmesile başlıya.o 
aıkeri ayaldanma,6 nisanda Alman 
yanm Yugoslavyaya ve Yunaniı · 
tana harp ilin etmesine veıile ol· 
du. Yuıoslavyanın parçalanma~•,· 
Yuoanistanırı - Giride kadar -
düşman eline ıeçmeıile biten Bal. 
kan harbi ıınırlarımıza dayanmış 
bulunuyordu. O aralık lrakıo, Ra 
ıit Ali idaresindeki iğreti hükOme· 
ti ile lnıriltere arasında çarpışma. 
lar başlaması, Almanyanıo lraka 
yardım eder gibi görünme.i, öte 
taraf tan Suriyenin loa-ifüler ve 
hür Frantızlar tarafından işgaline 

başlanması, harp fırtına11nı dört 
kapımıza getirdi. Fakat .~l~anya 
Devlet Reisi Hitlerin, Reısıcumhu· 
rumuza gönderdiği iki mektuptan 
sonra, 18 haziranda Ankara~a 
Türkiye ile Almanya arasıoda bır .. 
dostluk anlaşması ımzalandı • 

Almaoyanın bütün Balkanları, 

Ege adalarını ve Giridi, bir Akdeniz, 
Suriye ve Afrika hareketine giriş
mek için ele geçirdiği sanılırken, 
22haziraoda Rusyaya harp ilin et. 
mesi ortahiı şaşırttı. 

Bu harp, birçok imkanlara ve 
düşüncelere yol açmıştı. 

Almanyanın uzun bir sefere 
girişmesi hem lngiltereye geniş ne· 
fes aldırıyor, bazırlığıoı bitirmek 
için vakit kazandırıyor,bem de Al· 
manya ile logiltere arasında gizli bir 
anlaıma olabileceği rivayetlerine, 
yahut Almanyanın sulh teklif ede. 
ceii haberlerine yol açıyordu. Hit 
lerin ve Nazi Partisinin röz bebeği 
Rudol( Hessin bi.ı gece, akla bay 
ret ver.,n bir cesaretle tayyareye 
b'ınerek 1n,.'tlt . . b . • ereye ıomesı u rıva• 
Yelleri kuvvetl- d' b •1 ~ .1 vn ıren aş ıca amı 
olınuşta. 

Fakat bu rivay.,tle b 
R ·ı "' oşa çıktı 

ıosıiltere, usya 1 e biırı ... t. ' 
Al 

"'ı, ve 
Rus harbinde, manyaya z•Y•f dü. 
ürecek büyük bir fırsat buı•r•k 

;eoi müttefikine yardı~ ~debilm.,k 
kaygısile Sovyetlerle bırhkte lranı 
ii'şal etti. Rus harbinin kazandırdı· 
ğı bu fırsatı verimli kılmak çar~· 
lerioİ düşünmek üzere Cbarcbıll 
ile Roosvelt 10 aiostoata bir harp 

· remisinde b11laşup konuştular ve 
ıulh sıayelerioin esaslarını bildiren 

Balkanlarda yazın bir buçuk 
ay kaybeden ve Rusya hakkındalı:i 
hesaplarında yanılan Almanya, kJş 
basınca, Moskovayı alamadan, ileri 
hareketini durdurdu. 

Almanya, Rus harbini tasarla. 
dığı gibi başarabilseydi, dünya du 
romu değişir miydi? Belki değil. 
Fakat muhakkak ki Rusyada dile· 
diği zafere varan Almanya, lngil· 
tereye sulh teklif edecek, harbin 
sürmesini rereksizleştirecek ba~ı 
tekliflerle bilhassa Amerika efka
rını kazanmaya çalışacaktı. 

Şark cephesinin yenilınez zor
lukları bütün bu emelleri suya dü
şürdü. Hitlerin kumandayı ele al· 
masıoı, Almanyada, bukadar geniş 
özveriden sonra varılan sonucun 
yarattığı kırl'ınlığa da ~delil say· 
mak yanlış olmaz. lagilizlerin Afri . 
kada ilerlemeleri geçen yılı Mihver 
silihları için, birçok zaferlerle do· 
lo, fakat vergisi varımıoa uymayan, 
sonu belirsiz kanlı bi çarpışma 
devri haline koymuştur. 

Almanya Rusyada duraklarken, 
üçüncü Minver devleti, Japonya, 
ansızıo Amerika ve lngiltereye 
harp ilin ederek Asyayı da ateşe 
verdi. 

1941 yılının bu ıoo feliketi, 
Avrapada nasıl bit~ceğine bir tür· 
la akıl erdirilemiyen harbi, içinden 
çıkılmaz bir dünya kasırgası şek· 
tine soktu. 

Şimdi Japonya, Pasifikte bazı 
adaları ve Asyada bir kısım top· 
rakları ele geçirirken, Amerika ve 
İngiltere, Vaşingtooda bu ,uzun 
harbin gelecek yıllar bazırlıgını ve 
yürütüm şeklini konuşuyorlar. 1941, 
yakınlık ıraklık tanımadan elindeki 
kundağı memleketten memlekete, 
kıta dan kıtaya fırlatan korkunç 
ölüm ve yıkım şeytanıoıo, insan 
oiluna galebe çalmaktan duyduiu 
ıevincin acı ve öc alıcı kabkahala
rile kapaoıyor. 

Dünyanın bu ana baba günün 
de Türkiye dimdiktir. Memleket, 
1941 yılını sessiz bir emniyet, arı 
za11z bir . uyanıklık, yorulmaz _bir 
hazırlık içinde geçirdi. 

Fırtınanın kapımıza çattıiı 
günlerde, ne teli.şa kapıldık, ne 
tehlikeyi yadırradık. Tuttuj'umuz 
yola imanımız kadar gücümüze 
rüvenimiz vardı. Başımızdaki bü· 
yük insanın vatanı selamete götü . 
receğine, varlığı gibi inanmıı olan 
millet biliyordu ki silaha aarıldıiı 

gün harp kaçınılmaz olmuştur. Şim· 
diye kadar bizi bu emniyet ve bu 
birlik kurtardı. 

1941, Türkiye için yaloız bir 
ıulh yılı olmakla kalmadı. Açık, 
dürüst bir siyasetin ödeni olarak 
snlh ve emniyetimiz sailam temel· 
lere bailaomıştır. 

logiltere ile ittifakımız iki 
tarafın çıkarına en uyl'nn, en 
anlayışlı bir hava içinde ıürüp gi
diyor, Almanya ile en güç dene· 
mel erden sonra, hadiselerin zaru • 
retindeo doiao ve bundan dolayı 
iki tarafta ne şüphe, ne duraksa· 
?la bırakan bir dostluk anlaşması 
ımzaladtk, 

~ Bu _•uretle Avrupa harbindeki 
bıtaraflıgımı:G "'eçici bi 1. 'k 0 r po ıtı a 
oyunu olmaktan uzak b' · ._ , ızım .. a. 
dar savaş.anların da ;:menfaatine 
dayanan bır sulh zarureti halinde. 
dir. 

Hep bıı yolda yürüyeceğiz. 
Geçen yıl gibi, yeni riren sene 
de bize bir sürü zorluklar, bir çok 
11kıotılar yükletecek.tir. Vatanın 
ıulh içinde yaşadığını düşünerek, 
gözlerimizi ve gönüllerimizi hep 
bu hedefe dikerek daha dayanıklı, 
daha özverili olacaj'IZ, 

Hiç bir adak ve aidatına, hiç 
bir zor ve k o r k u t m a bizi bu 
yoldan çevirmiyecektir. 

içeride, dışarıda zihnimizi bu· 
!andırıp sinirlerimizi germek, göo
lümüıü avlayıp yumruklarımızı gev
şetmek için yapılan ve yayılan de 
dikodulara kulak asmayacağız. Hop• 
ıi yalandır. 

1941, en çetin denemelerinde 
Türkiyeyi dimdik buldu. 1942 en 
kara günlerinde Türkiyeyi daha 
sağlam, daha uyanılc, daha birlik 
görecektir. 

( Aktam'daa ) 
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ırmıncı urtuluş 
Ylldönümünde 

[ 8a9tarafı ikincide ) 

!i:!~:ü:o~~·~~nı d~:~d:tt~~:·b~:~ Rı· b b enir op 
için evlid kaybetmek, bir ğenç 

kadın içla kocadan olmak ne ka· 

dar acı ve dayaoılmaz ıeylerdir. Macar hUkQmetlnln 
Fakat emin ol onuz ki bu davanın 
büyüklüiü, hu mücadelenin knd· d a v e t 1 Uzerlne 
sallığı önünde ne ana baba evla· 8 ;d-;_-p---9-,~t~&~'/~9-• 
dıoın~ acısına, DO feDÇ kadıo k~ gidiyor 
casıoıo ıehadetine yanmıştır. 

Çünkü damarlarında aıil bir Budapeşte 6- (a.a.) - Alman 

Fin mevzilerine karşı 
geniş ölçüde Rus hareketi 

Finler 
bozguna 
uğratlldı 

milletin kam ıahlayan reoç ihtiyar, hariciye nazırı Fon Rebbentrop, 
kadm erkek bütün Adanalıların Kral naibinin ve Macar bükQme· Eden,Stalinden, tatu'• 
kalblerlnde yaşayan realite şu idi. tinin daveti üzerine bir kaç gün radarın son hadde 
Kazanılacak kaybedilecekten ve sürecek resmi bir ziyaret maksa· 
kazanılmış, kaybedilmişte11 daha diyle Macaristana a'elecektir. Na- vardırılmasını istemiş 
büyüktür. Çünkü birisi ebediyettir. zır don Almanyadao hareket et- .Rus cephesı·nde 
Büyük Türk milletinin tarihi ve miştir. • 

şerefidir, Diğeri ferd ac111dır ve Fon Ribbentrop Macar devlet ı J k J 
bu aziz, mübarek vatan toprakları adamlariyle iki memleketi ilgilen- ta yan ayıp arı 
için her zaman katlaoabilioecek diren bütün meseleler hakkıoda 1 
acılar ve ıztıraplardır. görüşecektir. Almanlarla t&l'J&nlar 

Kahraman hemşehrilerim arasında için için bU'JU 
işte bu vatan sevgisiyle, bu lnglllz hava kuvvetle- 'J8n bir soğukluk var 

istiklal taparlıiıyla Adanalı, sizler, rlnln akınları Londra 6 ( a.a. ) - Sovyet 

cesur ve kahraman losaolar ne hi· Londra: 6 (a.a) -İngiliz hava tebliğine ektir: 
rikalar yaratmadıoız. Tarihe kah· Sivastopol müdafileri şebria 

kuvvetleri dün Fransanın şimal ta. 
ramanlık ve vatanperverlik örneği müstahkem müdafaa mevzilerine 

raflarında bulunan bir fabrika ile h d b' Al ı olarak ne hamaset dastaolan yaz• ücum e en ır man piyade a a 
dırmadınız. esir ve ümitsiz millet. Hollanda limanlarındaki gemilere yını bozguna uğratmıştır. 6 yüz 
lere bayat ve hürriyet eomuzeci muvaffakıyetli akınlar yapm~lardır. Alman subay ve eri öldürülmüş· 
olduonz. : . . ı.·- 1 tqr. Almaolardan ' bir çok malze· 

Arkadaşlarım inıaocıl zihniyetimizin bir neticesi me alınmıştır. 
Eski yanan tarihinde insanlığa değildir. Bu her tarafta sayrı ve Pravda gazetesine göre, Sov. 

kahranmaohğın ve vatan ıeverliiia ıempati gören ve vaziyetimizio en yet bomba tayyareleri . Kırım'da 
bir misali olarak TermopU geçidi· büyük imili hiç şüphe yok ki bi- bir Alman piyade alayını yok ede 
ni anlatırlar. Bu reçidi İranlıların zim kendisine bütün kalbimizle, rek on beş tank ve yüzden fazla 
karşısında Leonldasan 300 arkada· bütün sevrimizle bağh olduğumuz kamyon tahrip etmiştir. 
şıyla son nefere kadar nasıl mil· kudretine inandığımız aziz milli Moıkova 6 ( a.a. ) - Sov-
dafaa ettiğini bir çok aşm batta Şefimizin eirafında çözülmez, sar• yet haberler bürosu, ltalyan kuv· 
hürefalarla dolu meokibelerle oak- ıılmaz, bölünmez ve ~~parçalanmaz vetlerinin uğradığı ağır kayıplara 
lederler. Fakat ben şimdi tarih bir kitle halinde toplanmış ve kov· ve bu kuvvetlerin maneviyat dü· 
yazan, tarihten anlayan, tarih oka· vetleomiş ol'Damızdır. şüklüğüne işaret ediyor. Kendi İs· 
yan ioaaolara ve bütün dünyaya Biz dün bu Milli inanç ve mil· teğile teslim olan bir ltalyan yüz. 
hitap ediyorum Ve diyorum ki, el· li birlikle o ölmez Ebedi şef Ata· başmoın söylediklerine &'Öre, üç 
leriode kavaldan kırık tüfeklerle türk'üo etrafıoda toplanarak tari- ltalyao tümeninden ikisi üçer bin 
Karbogazıoda Fransızların karşı· hin bir eşini kaydetmediği Milli ve üçüncüsü de 2600 asker kay• 
ama çıkan, Leonildas ve arkadaş· mücadele mucizesini 'yarattık. Biz betmiştir. 
lan ribi mağlup olmadan ve mu- şimdide bu güoümüzü muhafaza İki ıüvari alayı da hezimete 
vaffak olarak büyük düşman kov. etmek, dünya şümul badre içinde ojramışhr. Siyah gömlekliler lej· 
vetlerioi esir eden ve o muazzam milli vekarımızı, canımızdan daha yonu da bin beş yüz kişiden iba• 
Karboğazı hirikasıoı, eserini yara- çok kııkaodığımız iıtiklilimizi lı..o ret olan mevcudunun yarıııoı kay 
tan IF:ırk Çukurovalı yunan tiran· rumak, yarınki büyüyeo, gelişen betmiştir. İtalyanlar harbin netice· 
!arından daha büyük kahramanlar mesut Türkiyayi hazırlamak için sini istiyor. Almanlarla aralarında 
deg· iller midir? Cesaretin, vatan tarihten aldıaımız engin tecrübe için için büyüyen bir soj'okluk 

• vardır. 
uirunda fedakirlıiın şaheser ve lerle ve milıi mücadeleci ruhla Şe. Stokholm 6 ( a. a. ) _ Ros 
eşsiz bir nümqnesini teşkil eden~ fimizin. etrafında ıım sıkı bir gra· lar Svir nebri kenarındaki Fın 
Karboğazı zaferi Termobil geçidi nit sailamlıiile duruyoruz. Biz barp mevzilerine ka•şı geniş ölçü ie ha 
meokibesindeo tarihe geçecek da. istemiyornz Muttefikımize sadaıtat reketlcre ririşmıştır. Ko•kuı ç bir 
ha üstün daha parlak bir eser kösteriyoruz. doıtluğumuza kıymet soğuğa ve kar fırtınalarına rağ 
detil midir? veriyoruz. Fakat buolarıo hepsinin men RıJs kıtaları Finleri b 7guna 

işte hemşerim sen buaun. iş. üstünde kendi miıli menfaatlarımı- uğratmıştır. Bu taarruzlar Fınlin 
te genç arkadatım tenin baban bu zı görüyoruz. diyada büyük bir heyecan uyan· 
kahramandır ve senin annen özioe Biz istiklilimizio, hürriyetimizin, dırm•ştır. 
ve ıoyina yaraşan bu cesur ka· toprak bütünlüğümüzün masoniye· Fin i'•zeteleri memleketin iı· 
dındır. Aziz kard~şlerim. tioi ve hiç bir tecavüze uğrama- tikbali hakkında duyulan kaygıları 

Bu rün şüphe yok ki dünya matını istiyoruz. Şayet günün birin· belirten ve Finlindiyaoın barış İS· 
tarihinin en karanlık bir devresin· de herhaoıi bir mütecavüz, Türk tediğini gösteren yazılar ,,.,şredi· 
de yaşıyoruz. Her ·arahmız ha milletinin eşsiz vatanpMverlik me· yor. Fin ıazetelerine g-öre, Finlan 
ve ölüm ateşi içindedir. Dünyanın ziyetlerini ölçemiyen bir talih· 

diyada 21 Alman askeri öldürüldü 
nereye gittiği ve nereye gideceği siz, bizimle karşılaşacak olursa o fÜ için Almanlar garnizonlarının 
henüz bilinmemektedir. Fakat biz mecbul düşmanın Türk milletinin G , r buluuduin yerlere eat•po ya meo-
ba kadar karışık, bir durum içinde', büyük Şefinin emrinde Milli müca mensup hususi inzibat müfrezeleri 
büyük milli şefimizin realist ve delemize de üıtün ne kahraman· göndermiştir. 
yükıek rörüşlü ıiyaseti 1ayesiode lıklar, ne harikalar ve ne zaferler Berlin 6 ( a. a. ) - Yarbay 
sulh içinde, hayır yalnız sulh değil yaratacağıoa emin olması lazımdır. Kroze askeri durum ı hakkanda şu 
refah içinde bulunuyoruz. Fakat Veyi o düşmana ve ne mutlu Tür- malOmatı vermiştir: 
biloıemiz lazımdır ki bu mesut va- küm diyene ve Atatürkü İnönü'sü c Bir haftalık harp hareketle· 

1 lklncikanun 
Türkiye RadyodiHh:yoa postaları. 
Tiirklye radyosu. Ankara radyoıu 

12,3c') Prorram, ve memleke 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: Karışık Şarkdıı 
12,45 Ajanı haberleri. · 
13,00 Müzik: Karışık şarkıl 

programıoın devamı. 

13,30/ 
14,00 Müzik: Karışık progra 

(Pi.) 
18.00 Prosıram, ve memlek 

saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı o 
kestruı. 

18,25 Konuşma (Dış politik 
hadiseleri) 

18,45 Radyo Çocuk ldübü. 
19,30 Memleket saat ayarı, v 

ajanı haberleri. 

• 19,45 Serbest 10 dakika. 
19,55 Mü:ıik: Suzidil makamı 

dan şarkılar. 
20,15 Radyo g-azete!İ. 
20,45 Müzik: Bir marş öğren 

yoruz -Ankara Marşı. Halil Be 
Yöoetgen. 

21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Müzik: Fa11l heyeti. 
21.30 Konuşma (Sailık aaati 
21,45 Müzik: Riyaseticumh 

Bandosu. (Şef: Ihsan Künçer) 
22,30 Memleket saat ayan v 

Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

(Fiyat). 
Kambiyo - Nukut borsa 

22,45 Müıik: Dans müziği (pi 
22,55/ 
23.00 Yarmki Prosıram, ve k 

panış. 

mıştır. Bununla beraber Şarkta v 

Libyada çetin müdafaa muharebe 
ri olmuştur. Ba muharebeleri 
ehemmiyeti küçültülemez. Üç ha 
tadanberi Sovyetler ,büyük ihtiy 
kuvvetlerini Alman mevzilerin 
karşı harekete geçirmiş bulunny 
Birbirini kovalıyan dalgalar hali 
deki Sovyet taarrudarı Sovyetle 
verdirilen kayıplara rağmen ôe;; 
ediyor. 

Eden'io Sıalinden bu taarru 
larıo son hadde kadar ileri göt 
rülıneıini istediği far zediJ, bilir. B 
ıuretle güdülen hedef doğu A.sy 
daki lngiliz Amerikan ao~affıık 
yetsizlıklerini karşılıvııcak bir o 
VaZf'DC b .. lmııktır. 

Alınan ve muttcfik a 0 kerlt-r 
nio ç•tin H J m şu • t orı "e '"" 
bir mücarteltı ıçm<1e ç~k k er 
kıntıl r r:ıu h r • 111 "ü" f'k 

araıında t ır. 

Mut cf kl•rin L 1) a . gö '
dilderı feda..arlııtiarla dolu mok 
vemet haıdunda da ayni şeyi r.ö 
!emelidir. Çünkü bu mukaveın 
sayı ve malzemece üstün kuvve 
lore kar41 yapılmıştır. 

Avustralya ve Yeni 
nıo tehdit altında bulunması Li 
yadaki hareketler üzerinde tesir 
ni l'Östermoj'e başlamıştır. Şim 

logilizler ya Ubya hareketine d 
vam etınek,veyahut buraya sevk 
tilderi tümenlerle malzemeyi yo 
dan çevirerek uzak şarka yoll 
mak ve böylece ııingapurdalci d 

ziyetimiz bizim yalnn: barışçı ve olan Türk milletine. rinde hissedilir 1'tr değişiklik olma· 

·ı===========:;:::==========================================· 
rumu düzeltmek zorundadır. 

DENIZCILIKl 

Akdenizin garbiode Alman deoizaltıl.mnın bir 
lngili.z filosuna hücum ederek müteaddit 

gemileri torpillediklerioi, ha meyanda Ark Ro· 
yal adındaki büyük tayyare gemisini batırdıkla • 
rını ve Malaya dritootuou da mübüm surette 
h~sara uirattıkJarıoı aiaoslar bir müddet 
evv~l haber verdiler. Bu h a b e r Alman 
denızaltıları için mühim bı' ff k' t 

ı r muva a ıye sayı-
lır. Zira ngiliz dooanmaaı 10 • t t . . n 111 em ayyare 
gemılerınden birini kaybettiö-i o'b' b 

- o •• ı, u re-
minin taşıdı&'• 60 tllyyaredeo nıüre1'ke b' h • 

, d . 'I b p ır a 
va kuvveb e remı ı e eraber batmı~tır. 

logiliz bahriyesi, tayyare remilerine do. 
oanma camiaıı içinde çok büyük kıymet ve· 
rerek bunlarıo adedini çojaltmağa çalışmıı ve 
bugüne kadar Ark Royal tipinde dört tayyare 
gemisi inşa edebilmiştir. Filhakika tayyare ge· 
mileri nakliyatın bimayesiPde başlıca rol oynı. 
yan bir kuvvettir. 

Gemi kafilelerine Alman tayyarelerinin hü
cümunda kafilenin yanında tayyare gemisi bu· 
hfuduiu takdirde, bu remiden uçurulan avcı
lar düşman tayyarelerioi def ve tardetmekle 
beraber, denizaltı remilerini de vaktinde göre
rek bir taraftan onlara bomba atmak ve diier· 
taraftan k a f i 1 e y i d e n i z a l t ı mev. 
cudiyetindeo haberdar etmek suretile, kafilenin 
mürettep olduğu limana saliman girmesini te· 
min ederler. 

Tayyare remisinin a11I vazifeıi, refakat et
tiği filoya düşman torpido ve bomba tayyare
lerinin hücumunda malik olduğu tayyarelerle 
karşı koymak ve düşman dooanrnasıoı tayyare
bücamlariyle ba1&ra ajratmaktadır. Bundan baı"' 
L- ,;ı_ı_ --·- ---L 

ftkdenizde ftlman Denizaltılan 
cak hava taarruzlarında, tayyareleri hedeflere 
yakın noktalara götürerek taarruzu mümkün 
kılmak ve kolaylaıtırmaktır. Bu itibarla fngil· 
terenin en bilyük tersaneleri tayyare gemisi 
inşaatile geceli gündüzlü meşgul olmakta ve 
bu sebepten diğer harp remilerinin yapılması 
bile geri bırakılmaktadır. Bahusus İngiltere· 
nin Uzak Şarkta Japonya karşısına mümkün 
olduğu kadar fazla tayyare gemiıi göndere bil· 
mesi, hali İnşaattaki tayyare gemilerini bir an 
evvel bitirip harbe haıır bulundurmasına mü
tevakkıftır. 

Tayyare gemisinin logiltere için ehemmi. 
yeti, Göebels'io Alman halkına Ark Royal'in 
battığını tebşir etmesiod~n ve Britaoya Bahri
ye Na:rırı Aleksander'in, bunun intikamı alına· 
caiını bildirmesinden pek bariz olarak anlaşıl· 
maktadır. 

Şimdiye kadar Alman denizaltılarının Akde 
nizde bir faaliyeti görülmemişti. Bu deni· 

7.İn garbinde Ark Royal'io bir Alman denizal· 
tısı tarafından batırılması şu hakikatleri ıneY· 
dana çıkarmaktadırı 

1- Alman denizaltıları Akdeniz• Cobelüt. 
tarık boğazından geçerek girmişlerdir. Şu hal· 
Je Cebelüttırık boğazındaki lngiliz karakol 
kuvvetleri ve dooizaltı müdafaa tesisatı düı· 
man denizalttlarıoın bu boğazdan geçme1ine 
maoi olacak vaziyette dejildir. 

2- Almanlar Atlantik muharebe1inden ayı 
rara\ akdeoize denizaltı remiıi gönderebildikleri 
ne pre, ya ellerindeki denizaltı mevcudu çoğal 
:mıt, ve Jahut Fransız ve İtalyan denl:ıaltıları• 

ve&iyet etmişlerdir. 

liz donanmasına, elindeki 100 den fazla deni· 

zaltı gemisile ciddi bir hasar ika edememesi, 

bu bahriyenin denizaltı silahı bakımından da 

zayıf olduiunu isbat etmiştir. 

4 - Son zamanda ltalyadao Afrlkaya 

yapılmakta olan nakliyata lnrilizlor tarafından 

vurulan darbelerin tekerrürüoe mani olmak için 
Almanlar Atlaotikteki denlzaltılarmdao bir kıı· 

mını Akdenize sıöodermek mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 

Akdenizdeki Alman denizaltı faaliyetinin en 
calibi dikkat tarafa biç şüphe yok ki, Al. 

manyaoıo müttefiği ltalyaya karada olduğu rl· 
bl , denizde de yardım etmek ihtiyacıoı doy· 
masadır. 

Holisa; bir tayyare remisinio batmasıoı ve 

bir dritnotla diğer bazı cüzütamların torpillen· 

mHini intaç eden bu vakadao çıkarılan dert· 
terden biri de, büy6k muharebe gemilerinin 

etrafını aarao emniyet kuvvetlerinin, Alman de
nlzaltılarını filoya hücumdan menedememelerl 
ve en modern deniı.altı dinleyici ve buluaa 
cihazlara raimen onları keşfedip imha edeme· 
meleridir. 

ltalyan üslerinden, yahut muhtemel olarak 
Fransız limanlarından iıtifad~ edecek Alman 
denizaltıları. bundan sonra Akdenizde lngıliz 
donanması ve nakliyatı için büyük bir tehlike 
teıkll edecektir. 

Denizaltı silahını mahirane kullanmak ha· 
sosunda Alman Bahriye1ioin tefevva• a Ark 
Royal bidiaeılle bir kere daha telMrO& etaıek · ---- ~-
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TAN SiNEMASINDA i 
• • ---=== Bu Ak,am ! 

Büyüle Hüyecanlı ve Fevkalade Meraklı Bir Film 
Cebelütarık Casusu Filminin Unutulmaz iki Kahramanı 

E r i c h V on S t r o h a 1 m ve R o g a r D u g h a • n • 
Tarafından Calibi Dikkat Bir Tarzda Yaratılan 

FRANSIZC4 SÖZLO 

[._D_U_ny_a_y,__ı __ T_it_r_e_te.-n_K __ eş_i_f 
iki Saat Daimi bir Heyecan ve Merakla Seyredilebilecek Güzel Bir Film 

ADsa1ray<dla 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

fili ..... --ntııiWIW 
Tüm satın alma kom : ı : 

• ASRll SiNEMADA • Baskanlığından = i 1 
1- Kapalı zarf usulu ile i Sut1are BUAV~AM Matina : 

300 ton saman satın alına- : 8,30 n y' 2 ,30 : 

caktır. : Bugün gündüz iki otuz matioasından itibaren beş : 
2- Muhammen bedeli 9750 : kinunisani kurtuluş bayramı şerefine : 

lira ilk teminatı 731 lira 25 : : 
kuruştur. : BABA ve ANNELER : 

3- Evsaf ve şartnamesi : : 
hergün komsiyond~ görülebi- 1 Küçülderinizin sevgili büyük dostu : : 

lir. i S N I ~t l iE Y J 1 .NJ iP l lE . . . : 
4. Pazarlığı 13-1·942 salı • : 

·· .. t 15 30 d d r : KUçUkleri eğlendiren .. BUyUkleri heyecanland1ran • gunu saa · a ı . • u • 
5 ı kl'I · b il' - d • en 9 zel ve en mUessir fllml olan • 

kl
.f- stek ı e,rın e ı gunl ke : .-)(<+-~q•Oı)ôı.'"ııı;.~J•( ıı.-ı.:10' ()l(.~'(·i'••Oı(,.;.if+,f; :.:ı *->,j;jf. 'f : 

te ı me tup arını pazar ı ...-• )f( ~ : 

saatından bi_r saa~ e~vel. A- Y.:::::~D lj~ ll.7J( ~ lt~fl~'I ~llıif_fl;,;., ••••• 
dana askerlık daıresı hına· • ç,, ı.: n ~ ;;.ı ~ !l ll'~ ~~ 11~ il )( ••••• 
sında bulun1m satın alma : )ô.o,j( *')(;()t'.Jf'Jll•V'ıF.Jti if.lıOQ it'..,;.- it'.lf'."" Filmini sunuyor ~ : 

komsiyonunda bulundurmaları • ILA YETEN : : 
• T • 

1 l 

IZaJ er Ordus~._ _ _., Peri Kızı 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ilin olunur. : Türkçe ııözlü ve ürk musikili • 
• 

Tümıs~atın~i"~i
1

ko- i 1 BftnlbüD'"Uncü Geee 1 ! D 

·u 
a 

l Ü 
iki Büyük Türkçe Sözlü Film Büqük Bir Mu11affakiyetle 

Deoam Ediyor . • . 
misyonu başkanlı- i Şarkılar: i 
ğından : i BuıünM:~:d~=re=~~in:d: ~~·~~= Senar İ 

11 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
i:~ 
.Jtr 

r 1i Fabrika ve 
I' 

BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 
e 
i l 

• 

1- Pazarlıkla 20 ton bak ! : 
la satın alınacaktır. : ag" ları kızı 1 

2- Muhammen bedeli 3500 : • : 

l·ra ak teminatı 262 lira so !. B i ın b i r i n c i G e c e ·.: 
kuruştur. • • 

3. ~vsaf ve şartnamesi =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
her gün komisyonda görüle-

1 • 

DEMiR İŞ 
SAiM YALÇINER 

bilir . 
4- Pazarlığı 22- 1-942 per Tüm satın alma komisyonu başkanllöından: . 

(:' 
b Bilumum Makineler, Alalı Zürraige, 

Motörler Tamir Atelyesi 

şembe günü 15-30 dadır. 
5- isteklilerin belli gün 

ve saatte Adana askerlik 
dairesi binasında bulunan 
satın alma komisyonuna mü

1 - Kor evsafından olmak şartile ve açık eksiltme ile 
150 ton kuru ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli balya halinde 8250 lira ilk te-
l 

ll 

il 
ıı .. ,, 

lı: 

Her ft8VI makinelere yedek parça, pik ve kızll dökUm, •oluk 
sıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plAnya l9lerl, 
elektrik kaynak ı,ıerinl temlneth olarak yapmağe pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES i ESKi IST ASYON karıısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

1534 1-26 

racaatları ilin olunur. 
1562 3-7-10-18 

lmtlyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

u. Netriyat Mlidüril : Avukat 

Rlfat YA VERO~LU 
Buıldıtı Yer ı (BUGÜN) 

Matbaa11 - Adana 

BUGÜN MATBAASI 
• ~Cenubi Anadolu'nun en son sistem maki-
; nelerle çallşan yegane matbaasıdır. 

minatı 618 lira 75 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Pazarlığı 13· 1·942 salı günü saat 14 dedir. 

S - isteklilerin belli gün ve saatte Adana askerlik dai-

resi binasındaki komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

1570 7-11 

Sümerbank Kayseri Bez 
Fabrikasından : 

Fabrikamızda istihdam edilecek 
dokunia işçisine ihtiyaç vardır . 

Dokuma işçilerine fabrikaca temin edilen faideler: 

1 - Dokvma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 
ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. ,, Bir Defa iş Yaptırırsanız 

Memnun Kalacaksınız . 

2 · - Bir öğün meccani yemek. 

' 

---------- ........... 1 ... -P ı ş arıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. ( Tenvir teshin, 
banyo dahil. ) 

4 - Bir takım meccani iş elbise-si. 

5 - 12 Otomatik tezgah kullanabilen işçiler bu suretle 
yevmiyelerin ( 6 ) liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksek 
randman verenler perim alacaklardır. 

• it 

: BOtlln Malzemesi yeni, Harfleri .çeşitlidir 

isteklilerini Kayseri Bez Fabrikasına gönderilmek üzere 
Sümerbank Adana Pamuk Satınalma Bürosuna (Sabık Şinasi
ler Fabrikasına) müracaatları lüzumu ilan olunur. 

t 
1567 3-5-7-9 

• 

···••••••••••=•••••••••••••) T. iŞ BANKASI 
Operatör =. rs::~=~::::;;::::~::.~::;~::.;n: .. 1 Küçük tasarruf hesapları 

D H S 
1 s 11 11 k ı ikinci ve Emsalsiz Romanı « Not~dam ~~. Pari~ > de~ !k.tibas ~dilen ı r 1 asan adı ozute = ı ve zamanı~ı~ı~ en büyük f~~I~ Artı~tı. Sefıl~er Fılmının Polıs ı ' 9 4 2 1 K R A M 1 y E p L A N 1 • i Muduru «Javer» rolunu dahıyane hır Surette ı K E Ş 1 D E L E R 

1 
Fransanın Nansi Tıp • ı Temsil Etmiş Olan ı • ı Z Şubat, 4Magıs,3Aiusto•,2//dnciteırin tarilılerimle gapılır. 
Fakültesinden Mezun • J Charles Laughton ı 

He roun Hasf af arını 13,30 dan itibaren = i Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan ve Sinemanın i 
kabul etmektedir = i icadından beri yapılan Filmlerin F.n Muazzamı ve Etı Büyüğü Olan i 

Mueyeneh•nesı : Karasoku Ten.iter Çarıııında No. 97 1 ı 1 N 1 TUrkçe i ···········=·············· i oterdamın SözlU ı ~ ı ı 

~ ...... ;;~;.:;;;;;.:;·;;;;~;· ...... 1 1 ":.~~~ 1 K a m b u r u 11 
~ Do kto r M .1. M ak i : Meydana Getirm~k ôçôn p.,;, inşa Edilmiş, Binlerce Figüran 1 

B/RINC/ SINIF i Rol Almış ve Milyonlar Sarfedilmiştir. ı 
~oğu~ ~iitehaSSISJ ve ka~n ~peratÖ~ i Bu Em~b Film Büyük Fedakkh~u Muk~ilinde f ----~~--~------~~--~~~----~--·-~~ 

l•t•nbul Balıklı HHtanesl Dolum ı i PEK YAKINDA ı Lisan dersi fedaklirlıkgapmotlan zeuk· 
ve Kadın KllnlAI Sabık Şefi ı ı {Al T ı le eğlene,ek öğrenehilir•i-

't Her gün haıtalannı Kızılay caddesi ( Yeni postahane i ı M saray ve an i Gramofon pla"kları'yle niz. lstigenlere mu/as.al karşısında ) 32 Nr. b muayenehanesinde saat 3 ten ı ı 
ıonra kabul eder. ı SBnemaDaroncila Göst:erlDecelkitlır ı broşür göndeıilir. 

Çarıamha ıiinleri /aldrlere meccanen ı DiKKAT: Bu Şaheser için Alsarayda Namarah Koltuklar ve ı /ngilizce, Fran•ızca ve· 
1571 1 - 15 İ Localar Şimdiden Aldınlabilir- gaAl•ancagı çabııfc, kolag 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 
" 1000 ,, - 3000. 

" 2 
" 

750 ,, - 1500. it 

3 .. 500 .. - 1500 . ,, 
ıo ,, 250 ,, - 2500. it 

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

200 ,, 2S 
" - 5000. ,, 

200 ,, 10 " - 2000. ,, 

TUrkiya ı, Banka•ıne para J•tırmakl• yal· 
nız para blrlktlrmı, ve f•lz alm•• olmaz, aynı 

zamand• talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 

"' Adana: M. Sadık 


