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Milli SEFiMiZ, TARiHi NUTUKLARiLE DON BUYUK MiLLET MECLiSiNi ACTILAR 
Patladığı giindenberi diinya harbine 
memleketimiz en ziyade bugiin yaklaştı 

Bir gün bilmediğimiz bir istikametten ve bilmediğimiz bahaneler altında vatanımızın taarruza 
maruz kalması ihtimalini Büyük Millet meclisinin ciddi olarak göz önünde tutması icap eder 
Milli siyasetimizin içeride ve dışarıda herkesce bilinen istikamet
lerini dürüst ve ciddi olarak muhafaza edeceğiz; ahdlerimize , 
ittifaklarımıza ve dostluklarımıza sadıkız 

1942 YILI DAHA GENiŞ VE DAHA iNSAF 
sız MUHAREBELERLE GEÇECEKTiR 
Millete güven Ordumuz hazırdı 

• 
Milleti soymak hakkını hiç 

kimseye, hiç bir zümreye ta. 
nımıyacağız; hırslı politika
cıların mmet iradesi üstünde 
dahili ve harici bir siyaset 
yürütmelerine asla müsaade 
etmemeliyiz. Her vatandaşın 
cumhuriyet hükumetine gar
dım etmesi lazımdır. Kendi
mize, milletimize güvenimiz 
her zamandan· fazla ve kuv-
vetlidir. _______________ ... ,,. ______________ _ 

Ankara 1 (a.a) - Reiıicam• BtlyGk Mecllı tarahadaa y•ni bir 
lıu l.mıt laöa8 86,&k Millet Mec• azim ve irad• ile idare edilmeaini 
liıioia altıacı intihap devresinin rerektiren tartlar içiode tofılaamııı 
dördGacü içti•• ydıaı aıaiıdaki balaaayoraz. En büy6k mi li fell·: ta _ ... .ti 

ketleri yenerek ba memleketin t•· Lziz Milli Ş~flmiz, BüyOk Millet Meclisinde tarihi notalı:lanadaa ı 
ll1ltaldarlle açmıılardır: rlbindı U;'. tatmaı olan Büyük 

Mm M 1. • ı h t irini lrad bayararlarkea 
cBlytlk et ec ı11n o ma • Millet ecllaioln her bakımdan; 

• 
Kahraman ve kıymetli or-

dumuzu lıazır bulundurmamız 
bugün her zamandan zigade 
lazımdır - Harp içine girmiş 
ve millet selametinin kaygı
sına düşmüş gibi her mahru
miyeti göze alacak ve bütün 
milletçe külfet ve nimette bir
liğimizi, beraberliğimizi göz-
lerin önünde canlandıracak 
zamandayız. 

• yer ytlatlade bir tarafıa blkllaiy.. Bizim milletler•r•11 ıiyaaette da• 
tine dayanan bir ıiyaMt 1ap111am ima e1a1 preaelpiıaiı olcnq olaia 
kalamıyacatı •eya karalamıyacatı ba fıyeala • iD1&hız mtlcad.a. 
anlqılmai• baflanmlftır denilebilir. lerdeu ıonra olnn kabıl edil ... 
Milletlerin ldlç&k, bGyDk bepel için ılndn bllyllk HNÇ d•J•caiız. 
yer Jllıündı btiklll Ye hayılyede Aab d"kadatları•ı _.., .... 
J•ı•mak imklıu ublt olıcaktar. - O.wa•ı 898actde -

terem uaaı: altıncı intihap d.vre· we her zaman oldap ribi millete DU h b• k dak• 
::.~::~~~!çt!~~. ~~:~1::.: ;::.::..o::~n ··~=~= !:r;:;~~ ızt:~.m~~ 1 arşııan 1 ' c o K F E c 1 B 1 R K A z A 
......., ••• Ba llDI millet işlerinin ler retirecektlr. 

- - barb~i= y~k~~··~::~ ~ek?.ı:~: · C. H. P. Merkez ~::1:~:1~ı.ı~:;P.:·:::~:·c:~: Borda iki tren çarpıştı 50 den 

k k . !::~fit: ~!~1i1:in~·~kk.r~~~~·ı:!:: fazla ·ı· ve yaralı var r 
Za Ongresl bk öldürmekten bıık• aaal tanı· U U a mayan bir acıaacak iıtikamıte rit· 72 1 7 t ·ı lı l' J 

!~;0•,,d~~\::r~::.:a:!:::~'v~u:i·I· Pf agon amamı e arap o uu; 
- Kongrede yeni idare he- - let olarak 1e1rec1erken b111ak ız· k lı ll • • J t •• J •ır J 

-- yeti ve Parti idare hey• ~~;r .• ct;r!l.c:.'9.:~rbı:a!~~dı;:,:r. azama a lRe lmua gonuerı u~ 
tini seçecek delegeler dar olan iakipfı nıtlctti olarak 

d - - Enelki akfam Bor lıtuyoaaada çok fetl we bl pd..tlmlftlr. 
- intihap olun U por• okaada ve reye konalarak çok acıkh bir trea kasaıı olmaıtar. Nitde vallll hadin ile bluat allkaür o1uü 

Camhoriyet Halk Partiıl Adana llte B. Talit Çimer, ikinci relı· ittifakla kabal ol•nda. Bana; dilek, Emuamcbıa rılmekte olın 666 numaralı katar ,.,.....,. Bor we Nltde hutehael ... • ,.tııllıw 
laırkeı kaza konrreıi dlln aut liie B. Maatala Rlfat Gillek, ki• bütçe ve httap encGmenlwi H• Bor lıtaıyonaadı danarken arkadan relea 668 llU• .ıttir. 
10 da Parti binasında toplanauttır. tipliklere doktor 8. Kımıl Satır çimi takip etti. maralı tren makaı batında durmaaı lhımkn hızını 
koarrede Parti milfettlı Vekiff we 8. Memdah Pekbiı.ea intihap 4 mDddelamamt, tahkikat aelk*lad• 668 aa ... 
ıııı __ - .. baıa s. Tallt Çimer, vill· olaadalar. Vakit reçmiştl. s_aat 1 ,3o da alımımı• ve 666 aamaralı katara bindira'·tir. Ba l k f -•·&.!- ua..11_ ...,._ ı l k 1 .. • ra ı atana makioiıtloi te•kl et-....-. na-•la ... 
ht -Liat belediye azalara ve de. Koarre relıi B. Tallt Çimer, tekrar top anıma uz.ere ce Mıye ani ••rette arkadan 9arpma neticuinde 2~ - 30 

- 5 • rUdi. b dibk ılir'at fuı.ı.~..- 11-' seldiil ....... akta· ...... huu bulaoayorlardı. ko•rr.,ı açmadan enel, delere· ıoa 99 kadar lnun ölm&f, S - 10 kiti •iar ıwrett• ve • •• 
Kua idare heyeti relai tara· lerl, Partimiıln karacuıa Ebedt Koarreain öiledea ıooraki aüz aiktarı iyice anlatı ... ıyan bit çok kimM de ba· dar • 

... ._ Japdu Joklama aetJceaia· Ş.fi.ıain ....... ı baıanncla iki celaeaiade, encllmealerdea ıelea fif ıarett• yaralaamq, 11 - 12 nroa ta•amHe ha H&dlM ..,,O .., .. maa1 olmamqtır. Y oUar .. 
de •beri,.t oldap ıör6lerek ri· dakika ıük6te dawet etti. raporlar okunda Y1 ayan kabul rap olmqtar. çak " poetalar ..ı..-.ıtıe manta&aiaaa ..,._ et. 
,.... ••uı Hflmlae re9UdL lı'arl MltNklbeD, merk.11 kua idare edildi. D iL' dlcl Vak'a haber ıltnlr alınmaz Adaaadan a.dat ekf. ••ktedlr • 
.., .. ,.,.... Hfillde birbaıl ,.. b•ı•ti•la .. ffDtlik lcrıc:ıt ra• - IYllDI ••D • - ---·-------------------------
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Askerlik 

Modern 
istihkimlar 

Sovyetlerin şim ıelecek bir Fran 
diye kadar gö s- Ruslar eskiden beri tah- sız hareketini öo 

tordikleri müthiş kimat işinde maharetlidir· lemek için garp 
müdafaa kudreti · ler bol işçi kuvoetine sa~ tahkimatını yap· 
ni, çok geniş mik hiptirler son senelerin sa• maya karar ver· 

t her yer di ve mühendis 
yas a ve nagileşme hareketi onlara 
do inşa ettikleri «Todt» un meş-
tahkimatıo bir ne kafi derecede çimento, de· hur teşkilatı saye· 
tlcesi olarak gör mir ve inşaat makinesi te- sinde bu işin ana 
mek yanlış değil· min etmiştir. parçasını, yani 
d' takrl ben 350 ki 
ırFilhalr.ika Moı. Geniş tohkimatı birden lometre uzunluktaki 

kova geçen sene başlamakta hiç bir zorluk en kuvvetli \.. bir 

Almanları elioe çekmigecekleri şüphesiz - tahkimat ılstemini 
düşmekten kurtul· dir. altı ayda moyda
duyıa bu; wiazma =>==<XX•:•:o:: X>= = xxx= na ırotirdi. 

ve Brlanks meyda? muharebelerini Ruslar iao eskidooberi tah-
kazaı.ıan, yarım mılyon insan esir kimat işinde maharetlidir 
eden ve fakat bununla mütenasip ler. Bol işçi kuvvetine sahiptirler. 
olarak yıpranan Alman ordusunun Son senelerin sanayileşme hareketi 
Öniioü bot zannederek saldırdığı de onlara kafi derecede çimento, 
Moııkovanm etrafını çepeçevre İs· demir ve inşaat makinesi temln et· 
tihkimla çevrilmiş bulunmasmdan mlştir. Binaenaleyh geniş tahkimatı 
ileri gelmiştir. birden başarmakta hiç bir zorluk 

Yıp!aomamış bir ordu bu İs· çekmiyeceklerl şüphesizdir. 
tihkamlara dayanarak Moskavayı Bu hususta bir fikir vermiş 

müdafaa etti ve Kızılordunuo da· olmak için modern bir tahkimatın 
ha geçen kış çözülüp dağılmasına esas parçalarının inşası için lazım 
meydan vermedi. olan zamanı gözden geçirelim: En 

iş Stalingradda da öyle oldu. fazla zaman yiyen betonarme isti. 
Harkof - Karık hattını yaraıı, nat noktalarının yapılma1ıdır. Bun· 
800 kilometre ilerliyeo ve büyük lar evveli büyük bir kazı (hafriyat) 
fedakarlıklar ile Don nehrini geçen isterler. Fakat eğer bu kazı için 
Alman orduıu bittekrar ve elinde makine, çıkacak taşları parçala-
aiır topçu yokken yeni bir istih· mak üzere yine makine ve dinamit 
kim manzumesine çatınca durala kullanılırsa orta büyüklükte böyle 
dı, ilerliyemedl. bir hafriyat için bir hafta veya on 

O gün bugün birbiri ardmca 
müteaddit müıtahkem mevzileri 
düşürmekle meşgul . 

Novorosisk, Tuapse, Mozdok, 
Kafkas geçitleri, hi;lasa . bor 

yordo aynı şey tekerrür ediyor: 

Almaolar üslerinden azaklaşıp ik 

maileri ııüçleştiği anda yeni bir 
tahkimatla karşılaşıyorlar vo dura· 
lıyorlar. 

Banu ben tıpkı çifti camlı pen 
cere prensibine benzetirim: En hız · 
h rüzgar dahi birinci camdan ge
çerken bızmı iyiden iyiye kaybe· 
der. 

ikinci cam o kadar itinalı ya. 
palmamış oba dahi birinci camda 
hızını kaybetmiş rüzgar buradan 

ırün yetişir. 

geçemez. 
Sovyet Ruıyadaki 

böyle oluyor. 

Bn çeşit istinat noktaları sori 
halinde yapılacaiıodan kalıplar ev· 
velden hazırlanmıştır. Kalıpların 
çatılması, demir örgü ve nihayet 
makinelerle betonun dökülmesi üç 
ekiple çalışmaya göre bir haftada 
biter ve en mühim zaman yiyen do 
bu suretle meydana gelon istinat 
noktası betonunun kafi mukavemeti 
iktisap etmesi için bir ay kadar 
bekleme zaruretinde olmasıdır • 
Eğer elde kafi malzeme ve işçi 
kudreti varııa ve bir mevz!in bü. 
tün boyunca inşaata başlanmışıa 
tahkimatın ana parçıı•ı bir buçuk 
iki ay zarfında biter demektir. Bu· 
na maddeten imkan olmadığından 
ve bu iıtinat noktaları seri halin. 
de ve biribiri ardınca yapılmak 

harbler do gerekliğinden üç dört ay ister de-
miştik. Bunların önündeki hendek 

Buna bakarak bir çok klmH 
lor ve batta askeri mütehassıslar 

Sovytltlerio kı1a zamanda yaptık 
ları bu tahkimatın basit, zayıf ve 
muvakkat mahiyette olduğunu, baş· 

ka türlü bu kadar ıreniş tahkimat 
yapmaya her şeyden evvel zama· 
nın müaai t buluomadıia milta)aaıı 

ol ileri sürerek Alman taarruz ka· 
biliyetinin çok azaldıiı manasını 
çıkarmaya çalışıyorlar. 

Biz bıı noktaları inceliyecek 
değiliz. Yalnız modern tahkimatın 

öyle zannedildiii ve eskiden oldu. 

İ'U fİbi UZUn l~no1ere ihtiyacı bu. 
lonmadıj'ını tebarüz ettirmeie ça
lışacağız. 

Bizanslılar İstanbul :Jurlarını 
kaç sonede yaptılar? Pek 

ralr.am vuemiyeceğim. Fakat soı:i 
Mıargfoot tahkimatmın bile bir kaç 
Hne ıürdüiiioü herkeıı bilir. Yal 

nız şunu ıöyliyelim ki Marioot'oun 
bu kadar uzamasına inşaıst yerin· 
deki faaliyetten ziyade parlemeo· 

todaki müzakereler, bütçe tahsisa 
b vesaire gibi kırtasi muamelol. r 

•ebep olmuştur. Yoksa bugiiokü 

t~knl~. demirli beton ve makine 
tabkimaho böyle uzun Hnolero ya· 

yılmasın• hiç de lü2um bırakma· 
mııtır. Bol malzeme, iyi işçi ma· 
kine ve tüzel plan elde bulunduk

ça modern tahkimat ne kadar u. 
tan bir sabayı . kaplarsa ka plaııın 
üç dört ayın çorçevoai içine ıığ

dıralabtlir. Nitekim Alınan orduıu 
1936 da Ren•i iıııal ettikten ve 
1937 de Avuıturyaya kartı hareke· 
~ )l-.rırJıftlrdıktAD IOnra rarptoo 

maioleri toprak i~idir, makineler 
veya işçi kuvvetile bu müddet zar· 
fında bitirilebilir. Mayo tarlalarınm 
tesisi bir iki haftalık bir meseledir, 
Diğer işler de iyi plinlaştırılmış 
olnr!fa üç dört ay zarfında ikmal 
olunabilir. 

Sllihlarıo tahkimat içine yor
leştirilmoııi iıe bir kaç günlük me· 
seledir ve şimdi ok1eriya makineli 
liifekler veya tankıavıır toplardan 
ibaret olan bu silahlar, olduiu gibi 
tahkimat içine konmaktadır. 

Bu hesaba göre meseli Stalin
gradın tahkimatına nisanda başlan· 
mışııa, aiustosa kadar devam eden 
dört ay zarfmda bu tahkimat pek· 
ili ve mükemmelen kuvvetli ofa. 
rak meydana getirilmiş olabilir. 
Makine ve teknik vasıtalar buou 
imkan dahiline ıokmuştur. 

Adana hUkOmet tablpll§i 
Adana Lisesinin yotiştirdij'i 

kıymetli gençlerimizden doktor 
Bay Sait Adana hiikOmet tabipliği
oo tayin edilmiştir. Tebrik eder 

• 1 

candan m~vaffakıyotlor dileriz. 

Mısıra bir &ovyet 
heyeti gelmltl 

Borlln ( Radyo ) - Haber al
dıiımıza göre, Mısıra bir Sovyet 
heyeti retmiştir. 

Bu heyetin gelmeiino sebep, 
Sovyotlerln logili.tlerden fÜphelen. 
meleridir. Bu heyete 4imdi lnriJiı. 
lerin hazırlıkları göıtorilmekto ve 
ikinci cephenin açılmıı oldoio 

onlara l•bat ediJmeğe çabıılmık· 
tadır. 
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Arada bir 

o Nereye? <Y&iJ.. l(Jl~/ 
;? . 

Ağaçlara 

ameliyat 

Eskrim müsabakala- BlŞI halis Ayvalık yağıyle par· 
latılmış omuzu düşük, iskar· 

p ini nalçalı ca hilceğiz (Genç ma· 
nasına) berber dükkanından içeri 
girdi. Dükkanda sıra bekliyen ol
dukça kalabalık bir müşteri varda. 
Gencin seıindo ufak bir hicap, yü· 
züade hafif bir luzartı, vaziyetinde 
bir bozulma alaimi bile olmadan 
usta ile aralarmda şöyle bir mu· 
ha vere reçtl: 

rındaalınan neticeler 
Medeni memleketlerde ağaç, 

bir çocuk gibi bakılır, büyütülür. 
Daha fidanken kökü sık sık ka· 
bartılarak sulanır. 

_ Dün lig maçJarına devam edil- _ 
di; Demirspor , Adana gençliği --• 

Atacın korunma"'sı, çocuklara 
talebelere daha küçük y.ııştan 

mekteplerde aşılanır. ilkbaharda 
tHis edilen «ağaç dlklmi hafta· 
sında» talebelere boş, çorak yor· 
lere, bayırlara fidan diktirilir. Boş 
zamanlarda Hkere do ağaç dikti 
rilir. 

- 7-0 yendi -
- Ondüle yapıyor musnnuz? 

Ağa cm kesilmesi cinayet işı • 
lenmiş gibi arır cürüm sayılır. 

şiddetle cezalaodmlır. 
Ağacın kütüklerinde, dalla· 

rında huııule gelen çürük, yara 
sebebile kurumaması için tedavi 
usulü de bulunmuştur. Hu husus· 
ta bir «yamama makinesi» ' yapıl 
mıştır. 

Bu makine ile ağacın çürüğü 
yarası kof yeri 5 - 6 saniyede 
temizlenir; bu yerde köşeli bir 
oyuk açılır. 

Ve bu oyukta kalan talaş 

parçaları da aym mıkiae ile ha 
va verilerek ayıklanır. Oyuğun 

etrafı hususi zamkla sıvanır ve 
hazırlanan tıkaç oyuğa solrnhır. 
Böylelikle aj'aç, yapılan yama ne 
ticeıinde tekrar canlanır, büyür, 
yaması da belli olmaz. 

Aiacıo, çürük, kof yerine 
taş toprak doldurmak iyi deiildir. 
Bunun yerioe yama yapılır. 

Menenjit 
mikrobu 
bulundu 

• Bueoos Aires 
ten bildirildiği 

ne göre Arjao 
tinin tanınmış 

doktorlarıodan Car los Treiuei, 
mooeojit mikrobunu bulmu~tur. 
Bu mikrop kanatlı hayvanların 

üzerindelı.i canlı bitler va11tasile 
sira,.et etmekteymiş. 

Türkiyenin en seçkin oskrim
ricllerinin iş tirakilo şehrimizde ya· 
pıldıiını dünkü niiıbamızda yazdı· 
dıj'ımız eskrim müsabakalarıoıo tek 
nik neticelerini burün okuyucula· 
rımıza bildireceğimizi vadetmlştik. 

llk müsabaka eskrim federat· 
yonu reisi Rıdvan Boramo kızı 

Bayan Nihal Bora ile kendlıi· 

ne bir rövanş borçlu olduğu Ali
eddin Korkut arHında yapılmış 
ve Bayan Nihal Bora bu müsaba · 
kayı da ( 5 ~ 4 ) kazanarak ra· 
kibinden üstün olduiunu iıbat 
etmiş, çok alkışlanmıştır. 

Diğer müsabakalara gelince 
üç katagori eıkrimcilerl karışık 

olarak ve takım halinde iştirak 

ettlrUmişlerdlr. 
Takımlar : Biri B biri A sı· 

oıf tecrübesi ; üçüucüıü tecrübeli 
olmak üzere (üç) eskrimciden to• 
şek.kül etmiştir. 

Hor üç silah üzerine teşkil 
edilmiş olan bu takımlar arasında· 
ki çarpışmalar (yenilen çıkar) eli. 
minasyon şeklinde yapılmıştır. 

811 suretle dörder takımdan 

her birine bir renk verilmiş ve 
bu suretle beyaz, kırmızı, yeşil, 

mavi takımlar teşekkiil etmiştir. Ge. 
rek flöre, gerek ope ve gerek ln
lıçta çarpışan ayrı ayrı dörder ta• 
kamdan olan flöre takımlarından 

beyaz - yeşil çarpışmış, beyaz 
takım 4 - 5 kazanmıştır. Bunu 
müteakip kırmızı - mavi takımlar 
çarp ışmış bu müsabakayı da kır· 

mızı takım (3-6) kazanmıştır. 
1 Kılıç müsabakalarında ilk kar-
şılaşan kırmızı - mavi takımlar
dan kırmızı takım 3-6 ve beyaz 
)'eşil takımlardan da beyaz takım 

müaabakayı 2-7 kazanmıştır. 
Gece yapılan final müsabıtka· 

ları çok çetin ve heyecanlı ol. 
moş, takımlar galibiyeti kazanmak 
için bütün gayret ve enerjilerini 
sarf etmişlerdir. Neticede Fıörode 
beyaz takım kırmızı takıma 4-5 
ve kılıçta ise kırmızı takım beyaz 
takıma 2-7 galip gelmiştir. 

Epe müsabakaları da çok çe
tin mübarezelore sahno olmuş, çok 
güzel bir mübarezeden ıonra An· 
kara eskrim k'ılubünden Muhiddin 
Ersan hiç mağlup olmadan müsaba
kayı ke zanma&"a muvaffak olmuş
tur. 

Miisabakaları mütaakip Vali· 
miz Bay Akif Eyidoğan müsabaka. 
lara iştirak edenlere muhtelif he. 
diyeler vererek taltif etmiş ve Tür· 
klyede bu kadar çok eskrimciyi 
ilk defa bir arada gördüğünü ve . 
bunun da eskrim federasyonu rei
sinin ırayretile meydane geldiğini 

söyliyerek Bay Rıdvan Bora 'yı tob . 
rik etmiştir. 

lstanbul, Ankara ve Eskişehir 
bölgelerine mensup 35 kişilik osk· 
rim kafilesi pazar günkü ekspresle 
Ankaraya hareket otmiş ve garda 
Bedeo Terbiyesi müdürü ve aian · 
ları tarafından hararetle uiurlan
mtştır. 

Lig maçları 
Dün Adana stadında çok mü· 

bim lig maçlara yapılmıştır, Adana 
Domirspor - Adana Gençlik ku. 
lubüne yedi sıfır galip gelmiştir. 

Malatya Mensucat ve MiJli meoıu. 
cat uıaçı çok heyecanlı olmuş ve 
her iki taraf da çok güz~l oyun 
çıkararak neticede bir bire bera· 
bere kalmışlardır. 

- Evet, kimin saçını ondüle 
yaptıracaksınız? 

- Ben, kendi saçımı ondüle 
yaptıracağım. 

- Saçmız biraz daha uzunca 
olsaydı, buna imkan olurdu. 

Genç saçının kısahgına üzül· 
dü, Ondüle işini gelecek haftaya 
bırakhlar. Ve nihayet kaldırımlar· 
da g ürültü çıkaran nalça Hsile 
parkeleri arşınlıyarak uzaklaştı rlttl. 

Müşterilerden biri ustaya bay· 
retle sordu: 

- Allah Allah, usta bu da 
tıasıl iş erkek gençlerde mi artık 

uçlarını ondüle yaptırıyorlar? 
Usta gayet pişkin bir tavırla: 

- Evet, çarşıda saçlarını dal· 
galı gördüğünüz bir çok ırenç)erlo 
saçını hep biz yaparız. 

- Bunlardan ne kadar para 
alırsın ız? 

- Bit bayan müşteriden ne 
alırsak bunlardan da onu alırız. 

Ve dlier bir müşteri de şunu 
anlattı: 

Ticaret maksadile lzmire git· 
miştim. Orada barda bir ırenç bana 
yaklaştı. Ve: 

- Babam beni tahsil için iz· 
mire göndermişti, okuyamadıoı· 

Şimdi bara a-olmiştlm: bir bira iç· 
tim, fakat üzerimde param yo\c .. 
LQlf ea bana biraz para veri o iz de 
sonra öderim, deyince dayanama· 
dım. Orada o parayı verdim. Fa· 
kat genç şimdi buradaki barın da 
yegane müşterisi .. Hem do öğrerı• 

dim ki odacı bir dal kadının oğ:u 
imiş .. Buyurun cenaze namazıoa f .• 

Nereye reoçlik ? 

Filhakika tavuklarda görülen 
felç ile çocuklarda menenjit va. 

kalarıodan mütevellit felç birbi 
rine çok benzemektedir. 

C. H. P. Merkez kaza kongresi 

Kafalarıoıza sürdüiünüz zeytin 
yağı, Briyantin veya şu, bu madde 
emin olunuz ki artık pek do deoıo• 
da bir süı teşkil ediyor. Sizin baş· 
larınıza bu genç yaşınızda bu gi· 
bi iptidai süsler, makina zoriyle 
kıvrılmış saçlar, elektrik hüneriyle 
açılmış alınlar değil, ihtlralarıo, 
yeni yeni buluılarıo, hakiki ve cid· 
di gençliğin şeref çelengi daba iyi 
yakışacak •. 

• 
- Baştarafı birincide - ı Vilayet idare heyetini intihap 

Sıra, yeoi merkez kaza idare etmek üzere se~ilon delegeler: 88. 

Harp başla· 
heyeti ve Parti vilayet idare heye· Hasan Ataş, lbrabim Burduroğlu, 
tioi Hçecek delegeler intibabma Recai Tarımer, Raşit Ener, Hazım Yeni bir 

Mozart mı 
yetişiyor ? 

dıktan sonra 
Fransadan Ka 
oadaya glden 

ırelmiştl. Parti müfettiş vekilinin Savcı, Abdullah GiUek, Ziya Abdi 
kısa, özlü bir hitabını müteakip Rona, Nihat Oral, Kemal Ağagil, 

Andre Matbien adında 9 yaşında 
bir çocuk melodiler bestelomeğe 
başlamıştır. Münekkitler buoJar· 
dan bir kt1mını çok diklı:ato şa. 

yan bulmuşlardır. 

1eçimo gtçildl. Gizli reyle yapılan Memduh Pekbilgen, Ahmet Çelik, 
intihap şu neticeyi verdi: Mehmet Hulfüıi Güllüler. 

Glttitioiz yol yanlıştır, gençler: 
Ortada kumaşsızlıktan şikiyet 

edilip dururken ve koodimize has 
bir geyiniş tarzımız varken bopstil 
modası bize bir felah; kütüpha· 
ne kapıları ağzına kadar açık ve 

Merkez kaza idare heyeti aza· 
lığına ıoçilenler: BB. Hazım Savcı, Bundan ıonra, büyüklerimize 
lsmail Burduroğlu, Ziya Abdi Rona, tazim ve bağlılık telgl"afları çekil· 

Reşat Güçlü, Kerim Ulnıcutürk. 

Şevket Çokmegil, Nihat Oral. 
mesi alkışlarla kabul edilerek kon· 
greye son verildi. 

,., ~ 
- Davamı üçüncüde -

Bu harbin doğurduğu facialardan 
Fransada Lyon istasyonunda, bütün trenler hareket ettiği halde 

bir adamın hiç bir trene binmiyerelt aerseriyane dolaştıiı ge
rek yolcuların ve gerek iıtasyon memurlarının nazarı diklı.atlnl çekmiş. 
tir. Bu adam asker elbisesiyle imiş. Almanyaya esir düşen ve lıviçre 
yoliyle Fraosaya dönmekte olan Fransız esirlerinden biri olduğu an. 
laşılmış ..• 

Üzeri arandıiında ceplerinden, hüviyeti, şahsiyeti hakkında hiç bir 
kağıt çıkmamış. Kendisine sorulan bütün suallere: «Maojeo», «Manjen» ... 
diye cevap veriyormıış. Nihayet bu adamın havzaımı ka1bettiği anl·a 
şalmış vo kendisi tedavi için hastaneye sevkedilmlş. 

Fakat gariptir ki aklını kaybeden bıı hafızasıs adam içio yirmi Fı
ran112 ailesi talip çıkmıştır. Bu ailelerden bazıları, üzerindeki bazı izle· 
rindon kocaları, oğulları, babaları olduğunu iddia ederek kedisini ev. 
lerlnı götürmek istemişlerdir. 

Fraoaa cumhuriyeti müddei umumiliği şu kanaattedir ki, hakikatte 
Almanlar tarafından esir edilen bu askerin adı Maojdandır. Esirlikden 
dönerken, kafileden ayrılarak yolda kaybolmuş. 

Sonradan yapılan araştırmalarda Monjuan isminde bir ailenin Sen 
Mor kaıabaaında bulunduiu anlaşılmıştır. Hafızasız adamıo baba-
11 bu ıehirden ıiderek baatanedo oğlunu tanımış. Fakat oğlu kendi. 
ıine teslim edilmiyorek bu üztrlodo psikolojik analiz yapılma11 kararlaı
tırdmı4br. 

Bir gün hafızaıız adamı Sen Moriye ırötürerek bir yol kavUfatı 
üzerinde bırakmıılar. Adamcaiıs, elleri titreyerek şaşkın, şa4. 

kın aatıoa ıoluna bakarak bir yere dojru ko4mu4. Bir şatonun ö· 
DÜnd•D fOÇmİf, kıyıları kara aj'ıç dikili bir yola Hpmıt VO bir evin 

önünde durmuş! Merdivenlerden yukarı çıkmış ve kapının eşırıoe i'el· 
diği zaman kendi kendine; «hiç bir şey deiişmemip demiş. 

Bunu öirenen gazeteler, ertesi iünkü neşriyatında zekasız adamııı 
Monjuan ailesinden olduiunu ilan etmişlerdir. 

Madam Lemoy adında bir kadın bu adamın kendi kocası olduğunu 
söylemiştir. Hastane avlosunda oou bu bayana göstermişler, kadın ha!!• 
tanın boynuna atılarak: « Marsel, Mırsel » diyerek kucaklamış. Dij-et 

yandan hasta da bunun üzerine sevinerek gülümsemiştir. Eo mühimıoİ 
de şu ki, madam Lomey, zekasız adamın vücudunda buhrnan bazı izleri 
do müddei umumiliio anlatarak kocasının keodlıine iade olunması içiıı 
şehir mahkomealode bir dava açmııt1r. 

Fakat mahkeme şahsi ikrarın kifi gelmiyeceğini ileri sürerek, hakikatt• 
ba bedbaht adamın isminin Monjııao mı yoksa Lemey mi olduiu hakkınd• 
delillerin, vesikaların göstorilm11ioe karar vermiştir. 

Mahkeme~ ~endi yakınları olduğunu iddia eden bu 30 aileden ıa• 
de üçunu ayırmış, bunların iddiası Qzerindo durulacaiını kabul 

otmİf. 

Bu üç aileden biri ihtiyar Monjuan olup, bu zokiıız adamın kendi 
o;lu olduğunda israr ediyormuş. Madam Lemey kocası, madam Maı• 
da otlu olduiunu iddia etmişlerdir. 

Mahkeme, ruhiyat mütehassııı doktorlar taraf1Ddao zekA11z adar:O 
üzerinde tetkikler yapmak niyetindedir. Bundan sonra basta adatıı, ardı 
ııra üçer ay milddetle bu ilç aileye verilecektir. Dokuz ay müddet ı:at• 
fında bu ailelerde halta bir hoyot tarafından iyice tetkik edilecektir• 

Belki b8yleliklo hafızasız adamın evinde kendine gelerek aklanı toplı• 
yıp kim olduğunu anltyacaiı iaait edilmoktctdir1 
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Milli Şefimiz, tarihi nutuklarile dün 1 

büyük millet meclisini açtılar 
BU KANLI BOCiUŞMADA 
Japon ve müttefik askerleri zehirli 1 Baştarah blrlncide -

edenler araıında bir anlaşmayı 

bogüo için ümid ettirecek biç bir 
yerde hiç bir delil yoktur. Ôyle 
rörünüyor ki, 1943 yılı daha ge. 
niş ve daha insafsız mııharebelerle 
geçecektir. 

Milli emniyet siyasetimizi 
-~-

takip edeceğiz - Biz, önümüzdeki sene dahi 
milli ıiyasetlmlzin içeride ve dı· 
fanda berkoaçe bilinen istikamet-
lerini dürüst ve ciddi olarak mu· 
haiaza edeceğiz. ahdlerimize, it. 
tif aklarımıza ve doıtluldarımıza sa· ı 
dık olarak ve herhanri bir devle· 
te karşı hileli ve ukh fikirli ol
maktan dikkatle sakınarak milli 
emniyet siyasetimizi takip edece· 
iiz. Büyük Meclis takdir eder ki, 
gittikçe şiddetlenen düşmanlık ha· 
vası içinde her a-üo biraz daha ıi· 
nirlenmiş taiaflar ortasında taraf· 
sızhk politikası yürütmek hükOmet 
için çok yorucu olmaktadır. Biz 
her devletle olan müna1ebetlerimi · 
zin mahiyetini açıkça söyltyebilir 
bir karekterde ve kuvvette oldu· 
iamuz için politikamızı a-elecekte 
de sebatla takip etmekten çekin· 

Siyasetimizdeki dürüstlüğün her 
tarafa ait faydalarının bil tün mu· 
hariplerce taktir edildiğini sanı· 

yorum. 

Proğramlar•m•z• sars•~!!_ 
sebatla takip edeceğiz - ~ 

Arkadaşlar; ıreçen bir sene 
zarfındaki çalışmalaramızıa netice 
leri dikkatle incelenmeie deier. 
Bir taraftan millet hayatının iler· 
lemesini ve r•liımoaini dünya bar· 
binin şartları içinde hiç aksama· 
dan devam ettirdik. Memleketin 
imarı içia her tarafta çeşitli, fay· 
dalı işlere ara vermedik. Demir· 
yolları, bQyük sa işleri, her türlü 
yapıcı iktiaadi faaliyetler hakikat· 
le memnun olacaiımız bir şekilde 
renlşlemiı tir. Milletin kllltllrde, gü · 

• ıel unatlarda ve teknik öjntlm· 
de vakit kaybetmeden hazırlanma· 
sı için büyük proğramlar kabııl et· 
tik. Bu proiramları zevkle ve ıar· 
sılma:ı sebatla takip edeceğiz. Bü· 
yük meclisin takdirine mazhar ola· 
catına emin olduğ'um bir büyük 
İfimiz de ziraatımı7.a büyük mik· 
yaıta ve yeni bir l'ayretle ehem· 
nıiyet verilmesidir. 

Her türlü devlet muvaff akiy•t· 
lerinln temeli olan temeli olan 
nıaliyemiz iae arır vazifelerini mem· 
oun olacaiımız tarzda başarmaia 
devam etmiıtir. 

Ziraat mabsüllerioln fiyatlarını 
nıakul bir surette artırmak bar•· 
keti hükumetin iaabetli tedbirle· 
rindendir. Dünya pahalılıiınıo yll
küDü yalnız köylümüzün yüklen· 
nıesini iıtemek büyük hakıızlık· 
lır. Hem köylünün kalkınmasını 
temin etmek, hem onu hadden aşı· 
rı fiyat hırsına kapılmaktan koru· 
nıak lazımdır. 

Aziz arkadaşlarım; Türklyede 
lllillet hayatının gidişindeki ilerle· 
ille manzarası vatandaşların mem
leket ve millet selimeti için her 
fedakirlıiı kabul etmiş hallere bil· 
yük ve kuvvetli bir mılletin işaret 
leridir. Millet olarak hakiki görü· 
nllıUmüz bu gürbüz ve kuvvetli 
badir. Ancak 8üyük Millet Mecli-
sinin ehemmiyetle dikkatini celbet· 
rnek isterim ki, patladıiı a-ündeo· 
beri dünya harbine memleketimiz 
•n ziyade bugün yaklaşmıştır. 

Hakiki kuvvetlerimizi, sailam 
"niyetimizi bulandırıp rölgeleDdl
reo bir nevi telif ve ıztırap ha-
vası buıün vatanımızın üz~rin~e 
•snıektedir. Böyle haller bır mıl-
leti hastalıklı ve zayif ıösterirler. 
liaıtalıklı millet bünyeleri harici 
tehlikeleri silratle üzerine çeker· 
ler. Bu sebeple bir silo bllmediii· 
llliı bir istikametten ve bllmedii'i· 
llliı bahaneler altında vatanımızın 
laarruıa maruz kalmaaı ihtimalini 
Büyült Millel Meclisinin ciddi ola. 
tak göıönüode tutmaaı icap eder, 

Memleket içinde estiril-
-----------
rniş zehirli hava 
....... 

Aziz Arkada,ları şounuz bir 
ticaret. h\VHı, haklı sebepleri çok 
lfao bir babalılık beliıı borüo va 
'-oaauıa ıztarıp itinde balandara· 
t'or., 

Bu harlin umumi harpten do 
ğan kendi hu!usi şartlarımızla il· 
rili olan sebeplerini ve çarelerini 
Cumhuriyet bükOmeti sizin yükHk 
nazarlarınıza etrafiyle serip atacık 
tır. 

Eminim ki millet ve memleke-
tin hürriyetine olan eo isabetli ted· 
birleri bulacaksınız. Bizim gördü· 
iümüz en tehlikeli hastalık iki H· 
nedeoberi cemiyetimiz içinde Com· 
huriyet hükOmetlerlni muvaffak et· 
memek için estirilmiş olan 2ehirli 
havadır. 

Bu zamanda hiç bir memleket 
te aiır mahzurları olmayan bir ted· 
bir tılsımı yoktur. 

Milletlerin sıkıotılara maruz 
olmamaları çıueslzdir. Bu devirler 
harbe girmiş veya girmemiş bir 
memleketin hiç birisi için enl'in 
kazançların bulunmaz fırsatları de 
ğillerdir. 

lıtirabı azaltmak, millet tabam 
mülünü artırmak, muharebe dışın· 
da kalmak veya muharebeye girl· 
line şerefle veya Hlimetle çıkmak 
için tek çare resmi vazife sahiple· 
rine ve en başında Cumhuriyet 
hültQmetine candan yardım etmek 
tir. 

Bütün ekıikleriyle beraber en 
iyi neticeler ancık hükQmet ted· 
birlerinin dikkatli olarak yürütül· 
meılyle elde edilebilir. Acı ile ha· 
tırlamalıyız ki, milletin iaşe iş\e. 
rini tanzim etmek yolunda Com· 
burlyet hükOmetlerioin sarfettilde· 
rl gayretlere iki ıenedenbcrl cemi
yetimiz tarafından hiç yardım edil· 
memiştir. işte bugün ilk hallolu
nacak mesele umumi itimat hava-
11oın iade edilmeıidir. 

Milleti soymak hakkmı 

kimseye tammamallyız 
~~ -

Bulanık zamanı bir daha ele 
l'eçmez fırsat sayan eski batakçı 
çiftlik ağası ve elinden gelH te
neffüs ettığiniz havayı ticaret me 
taı yapmağa yeltenen gözü doy. 
maz vurl'uncu tüccar ve bütün bu 
sıkıntıları politika ihtirasları için 
büyük faraat ıa'!lan ve hanl'I ya• 
bancı milletin hesabıoa çalıştığı 
belli olmayan bir kaç politikacı, 

büyük bir milletin bütün hayatına 
mutlak bir surette kundak koyma· 
i'a çahşmaktadır. Üç beş kişiyi 
geçmeyen bu insanların vatana 
karşı aşikar olan zararlarını l'lder
mek yolu elbetR vardır. Devlet 
ve millete ıövmek, milletin nefsine 
ve bükOmetine a-üvenlui gelirlemek 
iktidarını kimseye vermemeliyiz. 
Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin 
urbeıtlljfoi bahane ederek mille· 
ti soymak hakkını hiç kimseye, 
biç bir zümreye tanımamalıyız. 
H ır1lı politikacıların, millet irade· 
ıi üıtünde dahili ve harici bir ıi
yaset yürütmelerine asla müuade 
etmemeliyiz. 

Kahraman ordumuzu hazır 
bulundurmamız IAzımdir 

Aziz arkadaşlarım; Büyük va· 
zife günleri Millet Meclisinin bü. 
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yılanlarla ve gamgamla . dolu korkunç 
ormanlarda nasıl döğüşügor? 

Stallngrad şehrinde kanlı ıa· 
vaşlar devam edip dururken 

cenubi Pasifikte Yeni Gine ada· 
ıının şimdiye kadar insan ayaiı 

basmamıı korkunç ormanlarında 
Japonlarla Müttefikler araııoda çe. 
tin savaşlar cereyan etmektedir. 

Yeni Ginede Buna ve Goooa• 
yı ele geçirerek 

ve bir su matra1ından ibaretti. 
T aarroı ku vvetloin baılıca ıilibla 
rı da hafif mitrelyözlerile portatif 
küçük havan toplarıodan ibarettir. 
Bıı tertibat ile harekete geçen Ja· 

ponlar, ileri yürilyüşlerioe devam 
etmek ve Müttefikleri gafil avla· 
yabilmek için mehtapsız ııaraohk 

Muharebeler insan ayağı bas· ı 
mamıı ormanlar içinde ce· 

reyao ettiği için gündüz bile oba 
karanlıklar içinde cereyan etmek· 
tedlr. Çünkü Yeni Gine ormanla· 
rındaki yükHk .Jğaçların dalları 

bir birine sarmaş dolaş oldukları 
için güneş ışıklarının nüfuzuna ma 

ni olmakta ve or 

-------.. manların içi gün· 
Ba Yeni Ginede yağmurlar mütemadigan gajdılı düzleri bile ı.ifiri 

birer hareket üı· !!!ml------ ••• ıü haline getiren 
Japonlar , şimali 
Avastralyaya kar 
şı taarruza geçe 
bilm~k için Mo· 
resyb limanına kar 
şı a-eoiş ölçüde 
bir taarruza ve 
çevirme hareketi. 
ne baılamışlardı. 

ve her tarafı göl ve çamur bataklığına çerlİrdili için bir gece manza-
ra11 göıtermekte

gerek Japon gerek müttefik askerleri belle1ine kadar dir. 

Japonlar, Mo· 

çamura oe suga gömülerek döiüımek mecburigetinde 
bulunuyorlar. He,. taraf doludan milgonlorca yılanın 

sokmasından korunmak için hususi elbise oe ayakkabı 
gigmek ve yılan zehirlerine karşı muhtelif serumlarla 
kullanmak zarurigeti vardır. 

Bu tartlar ara 
sında yapılan sa 
vaşlıırd" ik ınuba. 
nm taraf b ri ">ırı 
ni gö•meden dÖ 
11üşmektedir. 

f .,kd YeniGi· 

r c ı b y limanına -------
kardar ulaşabilmek için 4000 met- \ ••• _______ _. ne'de uvaı aşrt 

re yüksekliğindeki aarp Oven Stan· 
ley dailarının zirvelerini aşmak ve 
bu çevrede bulanan korkunç or. 
manlar arasından geçmoit mecbu· 
rlyetiode bulundular. 

Japonlar, bıı harp ve aşılmaz 
dağ zirvelerini, ıimdiye kadar İn· 
san ayağı basmamış ve her tarafı 
zehirli yılanlarla dolu korkunç Or· 
maoları geçmtıler v e hedefleri 
olarak Moresby limanına 60 kilo. 
lometre kadar yaklaşmışlardı. 

Japonlar, bıı taarruza tahsis et
tikleri kııvvetlerioi, hususi bir 

ıurette talim ve tecbiz etmişler, 

aiırlıklarını asgari hadde indirmiş 
ferdi. 

Her neferin üzerindeki aiırlık 
200 fişek ile bir kaç avunç pirinç 

yüklüiünü ve cesurluğunu göruıek 
için kıymetli fırsatlardır. Kahraman 
ve kıymetli ordumuzu hazır bulun· 
durmamız bugün her zamandan 
ziyade lazımdır. 

Vatanda istibaali arttıracak 

tedbirler asıl renitlik yollarıdır, 
Harp içine ıirmif ve millet aeli· 
metinin kayırısıoa düşmüş glbi her 
mabromiyetli göze alacak ve bütün 
milletçe külfet ve nimette birliii· 

geçeleri iotihap etmişlerdir. 
Evvela iki taraf öncüleri ara

sında muharebeler göğüı göğüse 
olmıııtıır. Bo taarruza çoktanberi 
baurlaomış olan Japonlar, ilk an 
larda ilerlemişler ve hedeflerine 
varır gibi görünmüşlerdi. 

fakat çenııbi Pasifikteki Mütte· 
fik kuvvetleri Başkumandanı 

general Mac Arthur tehlikeyi ... 
zioce seri bir hazırlık ile mukabil 
taarruza geçti ve Japonları geri 
attı, Oven Stanloy dağlarıoıo Ja· 
ponların eline düşmüş oll\o ıarp 
geçitlerini geri aldı ve Moresby 
lımanıoı tehdit eden Japoo tebU 
kesini de uzaklaştırdı. 

Yeni Gine ormanlarında iki 
taraf kuvvetleri arasında yapılmak· 

ta olan muharebeler, başka c~p· 
belerdeki muharebe ıartıarına biç 
benzemiyor. Muhitin ve iklimin 
askerlerde doğurdıığa sinir bozuk· 
luğuna vücud zafiyeti de inzimam 
ediyor. 

Yeni Ginede yağmurlar müte 
madiyen yaidığı ve her tarafı a-öl 
ve çamur bataklıiına çevirdiii için 
rerek jıpoa ve serek Müttefikler 
aakerleri, bellerine kadar çamura 
ve ıuya gömülerek dövüşmek mec 
burlyetinde bulunuyorlar. 

Her tarafı doldıırao milyonlar-

tarının çetinlıği yalnız bundan iba· 
ret dl'ğıldir. Yeni Giae'nio orman· 
ları içınde Papa denilen bir takım 
vahti kabileler de yaşamaktadır. 

Papu'lar yeryüzünün en vahşi 
yamyamlarıdır. Bu vahşiler rerek 
Japon olıuo, gerek Amerikalı ve· 
ya Avustralyalı olıao pusuya dü 
şürdülderi münferit müfrezeleri in 
ıanın tüylerini ürpertecek vahşt 
usullerle öıdürmekte ve etlerıoi 

yemektedirler.' .. 
ıngılizler ve Hollandalılar biitün 

l'ayretlerine ra;men bu adada 
yaşıyan yerli vahşi İtabileleri bir 
türlü medenileştirememi~lerdir. Ye· 
ni Gioe'oin çengel ormaoları için· 
de altın arayıcılığa çıkmış olan 
yü:ı.lerce maceraperest kürek mab· 
kOmları, fennt tetkikat için borala· 
ra gelen ilim ve fen hoyetleri ya 
yerliler ara1ıodao iotibııp etmiı ol 
dukları kılavıızları, yahut zehirli 
yılanlar tarafından öldürülmüşler, 
yahut yakalandıkları sarı humma· 
dan ölmüşler, bir çokları da ıuız 
ve korkunç mııbitten ilmitlizlij'e 
düıerek kendi kendilerini öldürme
miılerae delirmişlerdir. 

Harpten evvel Yeni Gine or• 
maolarında dolaımak ceaaretini 
fÖsteren her beyaz ŞU beyanname. 
yl imzalamak meebariyetlnde idi: 
c Britanya blikQmeti kıralhğı, yol. 
cunun şahsi emoiyetini ve Hllme. 
tini ıarentl etmez, > 

Yeni Ginenin çeol'el orman· 
larında zehirli yılanlardan baıka 
yırtıcı hayvan yoktur. Büyük or· 
manlar arasında ıık ıık açık yer. 
lere rastlanmaktadır. Bıı açık yer· 
lerde büyük karınca şehirleri ylik· 
Hlmektedir. Kilometrelerce l'eDİf· 
llk ve uzunlukta Termite denden 
beyaz karınca yovalar1 koc&tD&D 
evler biçiminde llralanmış fÖrllD• 
mektedir. Bu yerler, körlerin saıta. 
nal diyarı addediıebılir. Çünkil be 
ceıim karıoca yuvalarında biç bir 
delik, biç bir menfez 1'Örünme111ık 
tedir. 

"ereye? 
- s .. ,tar<llı ık . acı 1 .. 

kitaplar dolapl.ı ı ıda küf okaruo 
berber dülc.ıı.iıı arıncta on ı o ıe •çin 
çurütülen 7aıo ııı la bıze bir ae ılb 

veremez. 
Evde anneler, babaldr aanıye 

ve dıkiltaları besaplıyarak ı••ksıs 

pencerelerde evlat yolu beklorkeu 
barla• d s fınk atmak vo onları ils· 
mek buıü kü rençlije yakış ..... 
artık. 

Bu ridişa.ta bir p •vdo• b '",.. 
çalıp hemen milli kar kt ııu z , 
hakiki feoçliğimize ve k~ııdı il.On 

dimize döııaek daha iyı olur dejiJ. 
mi ? 

yoksa bu gidişle reoç\ijin 
a1nıoa c 'tursuz rençlik » yaf 
taaını varanlar iddialarında ço11 
bem de polt haklı çıkarlar ıaıoırım 

Mustafa Ç Yartcıı 
..... , ______________________ ___ 

iki Memur ahnacak 
Yazı iıleri ıçın aueriıkle ılitıii 

olmayan bir memurla bir daktılo 

bay veya bayana ibtiyac vardır. 

lıteklilerin acele Elektrik Şirk .. 
tine müracaatı. 2662 27-1-2 

Zayi 
Seyhan nüfus daireıioden almlf 

oldoium Nilfus cüzdanımı zayi ıt· 
tim. Y enlsioi alacağımdan .. kiıl• 
alo bükmii olmadıtını ilin ederim. 

Emirler mahalleıinden 330 
doiumlıı Ahmet otla 
Mehmet Sait Kırmız 

mizi, rözlerin önünde canlandıra· 
cak zamandayız. Büyük mecllıin 

ve ondan feyizli ziyalar ribl daiı· 
larak her vatandaşın Cumhuriyet 
hükumetine yardım etmeıi lazım· 

ca zehirli yılanların ıokmalarından 
korunmak için hutusi elbise ve 
ayakkabı eiymek ve yalan zehir 
lerine karşı muhtelif Hrumlar kul-
laomak zarureti de vardır. 

Yeni Ginede uyı11z miktarda 
da siHük vardır. Bıı sülükler, bel· 
lerioe kadar 1alarıo ve bataklık· 
ların içine .giren iki taraf asker· 
ferinin vücutlarına yapııarak kan
larını emdikleri için bunları birer 
birer yapıştıkları vücud yerlerin· 
den söküp temizlemek hem çok 

(Devlet Hava Yolları Umum 
dır. Tarihte büyük meseleler bal. 
letmış bir milletin evlatlarıyız. Kon· 
dimize, milletimize güvenimiz her 
zamandan fazla ve kuvvetlidir. 
Büyük Millet Mecliıl, büyük milli 
meziyetlerimizin en kuvvetli delil. 
lerini tarihimize bir daha kaydeda
deceğiz,> üzüntülü bir iştir. 

, Müdürlüğünden) 
Cumhuriyet bayramı dolayııiyle 2~. 10, 942 öğleden iti· 

haren heva seferleri yapılmıyacaktar. 
· Kış mevsimi münaıebetile de ,ilk baharda tekrar bqla· 

mak üzere 1, 11, ı 942 tarihinden itibaren seferler tatil edı· 
lecektir. 9481 1 - 3 

AŞKIN MUCiZESi NAKLEDEN 
Mecdi Enön 

Yavaş yavaı odada çatal, bıçak, ve benliğini kaplıyao heyecan kasırrası, 
yilzOnden apaçık olarak seziliyordu, Fa· 
kat doktordan başka kimse bunun farkın 

da derildi. 

oı tekrarlarken kendisine ... - Beyler. Bende kitara ile ıize ala
fraora bir parça çalacaiım. bardak, tabak gürültüleri yükselme· 

ie başladı. Bunlara oturanların gülüşleri 
ve yüksek seıle konuşmaları karıştı. 

Doktorla subaydan başka herkes bü· 
yük bir ittiha ile yemek yiyor ve büyük 
bir neşe içinde kadeh tokuşturuyorda. 

Evvel aıkerlerinden çavuşuna kadar 
adadaki müfrezenin zapturaptından tak. 
dlrle bahsedildi. Sonra yemeklerin ve 
içkinin nefaHtindeo dem vurdular. Hava· 
nın &'Üztllij'indeo, l'ecenİo letafetinden 
ve vapur yolculoj'unon çok l'Üzel l'•fe· 
ceiinden konaşmaia baılcdılar. Sonra ıi· 
yasetteo, tekrar askerlerden, yiae seya· 
hatten ve dalma yüksek perdeden koouı 
tular. 

Tabii konufmalar hararetlendikço kı 
dehler ve ıifeler de boşaldı. Nihayet ıöz 
lor mahmurlaımaia ve ıözler de biribırini 
tutmamaia baıladı. 

Hiç kimse farkına varmadan herkeı 
roliioü mükemmel yapıyor ve bunda bü· 
yük bir muvaffakiyet röıteriyorlardı, 

Onlar böyle 1111 makaadı unutarak 
büyük bir neşe içlodo yllzdükçe Cemilin 
kalbi daha büyi1k bir tiddotlı çarpıyor 

Bu candan arkadaşı ona alçak sesle 
ara.ıra cesarat veriyor ve Ayşeyi de hiç 
gözden kaçırmıyordu, 

Genç kız kapı arahiından hiç kıldı· 
madan içeri bakmakta devam ediyordu. 
Emirber neferi bir sırasını bularak yanın· 
dan ayrılmış, km yalnız bırakmıştı. Bir 
aralık odaya üç asker l'lrdl, 

Bir köıede duran bnulları alarak 
çıkıp gittiler. Ayıe röz ucuyla onların 
bütün barekitını takip etti. 

Gözden kayboldokları zaman tekrar 
içerki odaya bakmara baıladıı 

Doktor kaymakamın kulaiına birıey 
lır fuıldadı, O da aallana aallana ıorluk 
la ayığa kalkarak herkesi ıerefe içmeğe 
davet etti. 

..- Adanın kahraman aıkert kıtasıoa 
komanda eden çok kıymetli ve uil i'eoç 
ıerefioe kaJebimi kaldırırken bu akşam 
kaaabamızdan hareketi dolayııile bizleri 
nı kadar mabz11n bıraktıiını, fakat kendi 
ıioin her zaman kalplerimizde 7aşıy•e•jı 

F akıt cümlelerini tottaramıyacaiıoı 
anladığı bu kıaa nutku naaıl tamamlayaca 
iını kestiremediği için bir an düşündü, 

sonra kadehini havaya kaldırdı: 

- Y aıuıo diye bağırdı: 

Hepsi birden kadehlerini tokaştura 

rak ve muhteviyatını etrafa sıçratarakı 
- Şerefe! 

Diye batırdılar. 

Kaymakam el yardımilo ...... lıkemleılne 
çöktü. Oodan ıoora belediyereiıi ve bat 
kalan da ayni tekilde birkaç defa kadeb 
kaldırdık. 

Sonra da yenldeo 11kerleria sapta· 
raptıodan, siyasetten, içkinio nefaHtloden 
o akıamki vapur yolculağııodan konu· 
tu\du. 

Bir aralık doktora 

- Başkatip l:ieyddn, bit farkı i.teriı.1 
dedi, Hepsi birden el ~ırptılar• Baıkitip bi· 
taz nazlandıktan aoora aıkeria rotırdiii 
udu eline aldı ı 

Bir taksim yaparak bir bir kaç f&rkı 
ıö1ledl. 

Cemil oUnl kaldndıı 

Herkeı 1nıtu. Cemıl, k.itarayı alda. 
Sarbo~ taklidi yaparak ayara kalktı. 
Bir iki akorddan ıonra çalmağa baı· 
ladı, 

Yüzü aapsara keıilaaiftl. Şarkının ııra 
ıı geldiil zaman içten relen bir atııl• 
f arkııını ıöylemeie başladı: 

Dizlerin• çökiip Agıem 
Gö:ıl•riM dalıp baksam 
Drulalcluın öpüp Agı•* 
Seninle llaıbaıa kal .... 

A111 dalma artan bir dikkatle cllall. 
Alınoda beliren derin çbsilerdıo bir fik• 
ri 11bltiıı zihnini karôaladıj'ı anlaıılabiU• 
yordu. 

Bu ııtada ufraclakUerla hepsi bir atıı 
daoı ·- Çok .aaıl, ~ok rüzel ba ıarıı.al.. 
daha istenal dı)'e bajırdılar, Geııut de
vam ye tekrar etti. 

Ayni ıözıer .. Ayni m.osiki• etrafında 
her ıey o gecenin aynı idıı 

Sofradakiler: .:-. Yaş ti Yar oU di,e 
bairıttılarl 
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DUnUn •• BugUne ve yar1nın en muazzam 
ve en gUzel illmi olarak kalacak Olan 

KLEOPATRA 
il " T Ü R K Ç E il il 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

AlSAR.A' SIHltJJ!\S~tlDA 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle Devam ediyor. 

Cidden te krar ve tekrar g örülecek bir Sinema harikasıdır. 

ilaveten: Arabacının Kızı filminin Büyük Kahramanı 

BUGON '2 1 . Teşrin 1942 

En Son Model ve Bol Çeşitli 
Perdelik · Mobilye - Karyola · Hasır 

takımlarınızı 

TAHSiN SALiH MURATLI 
Mefruşat Dairesinden tedarik 

edebilirsiniz 

Abidin Paşa Caddesi Telgraf: taba 
Telefon 74 

Dl~KAT : Suare 8,15 de başlar BUGÜN 2,30 da 

G G .. . d .. B ·msin Kle t a r1

------ı-------, ......... ~ ....... ~ı ....... ~ ......... ı .............................. ~ ..... ~ 
.. !~!. .. ~~ .. ~L.~~! ....... : ........ ~P.! .. !... TAN S NEMASlnda : ASRI· Sinemada l 

Pek Yakında . 
•••••••••••••••••••• BUGÜN 2,30 ve BU AKŞAM SUVARE 8,45 SUVARE 8,45 ~ 

ÖIL.MEYEN VALSLAR İki Heyecanlı ve büyük film birden 
1 811111!'1 

Kalağoğulları fabrikasından: 
Fabrikamızda çekilmiş olup bilen kaldırılmamış olan pamukların 

sigorta müddeti bitmiştir. Bu günden itibaren mezkQr pamuklara karşı 
vukubulacıak her hangi bir tehlikeden dolayı fabrikamızın hiç bir suretle 
mesut olmıyacaiını sayın müşterilerimize ilan ederiz. 

2~2 1-2-3 

Ticaret ve Şanayi Odasından: 
- Dünden Artan -

C ) Oıtaklarıa matbab masraflarını hafifletmek maksadile mü1te· 
rek kazan ve yemekhane tesis etmek ve ihtiyaç fevkinde kalacak ma· 

mulitı ortaklık haricinde satmak, 
Ç ) B C fıkralarında yazıh teşebbüslerden ümit edilen netice ah· 

oamu veya bu nevi işlerin başka elJerle idaresinde, ortaklık hesabına 
menfaat görülürse bu gibi teşebbüılerin tasfiyesine geçmek veya bun· 
ları bak.iki ve bük.mi şabHlarm iştiraki ile idare etmek, 

D ) Mesken buhranından kooperatif ortaklarmı siyanet etmek mak· 
aadile, idare meclisince ayrıca teshil olanacak şartlar dahilinde kalmak 
kaydile, g&yri meolı.ul isticar ve icar etmek, 

E ) Fabrikalardan yılhk döküntüleri, mamul ve gayri mamul mad
deler artıklarını peşin olarak mübayaa ve bunları ortaklarına veya ha 
rice satmak ve hasıl olacak kan ortaklamı hayat pahalılığmdan mü· 

tevellit geçim sıkıntılarını azaltmaj'a tahsis etmek, 
F ) Ortakların veya ortakhk haricindeki resmi ve hususi müesse· 

selerle hakiki veya hükmi bilumum şahısların her nevi sigorta işlerine 
tavassut etmek ve bu gayeyi temin etmek üzere siıorta acantalıj'ı ve 

parödüktörlüiü almak, 
C ) Koopuatıf, zaman zaman yapmak lü2umunu doyacağı toptan 

büyük mübayaaları veya teşebbüsleri karşdayabilmek için temin etmek 

zaruretinde kalacaiı sermayeyi, bankalara müracaattan evvel, ortaklarao 
bu ihtiyacı ridermek mak1adile yapacakları tevdiata kabul etmek, (bu 
taktirde bank.alarm vadeli tevdiata vermekte oldukları azami faizi geç· 

memek şartile. ortakların tovdiatına faiz vorilobalecektir. Şu kadar ki, 
her azanıo yapabileceii tevdiatın azamiıl 500 Hrayı geçmemek ve koo· 

peratif kabul ettij'i bu tevdiatı iısde edebilecek bir duruma &irioce lai~ 

ödemek mecburiyeti, ortağıoa yapacaiı tahriri tebliiat tarihinden itiba· 
ren kalkmış olacaktır.) 

H ) Bionetice ortakların menfaatrna hizmet edebilecek her tilrlü 
teıebbüı taahhüde rerek müstakilen gerek diier hakiki ve hükmi şahıs· 
larla birleımek ıuretile rirmek, yetiştiriJmeıi büy ük masraflara tevakkuf 

etmiyen kavalı:hlıt, okaliptüs, kazvarina ve em1ali fidanlık tesis otmek, 
her oovi toprak ve hayvan mahsulü yetiştirmek ve buolarm lıtihsali11de 

kullanılan malzemenin alım ve satım ile meşgul olmak, mahıullarm ıre· 
rok lreodl ortaklarına vo ııerekse dii'er müstehliklere satışı işile uiraşmak. 

1 ) Memleketimizde faaliyetle bulunan kooperatiflerin, Şirk.otlorio, 
müe11eselerin ve hakiki şabııların mıntakamızda yapacakları mübayaa· 

larına vetair işlerine muayyen bir komisyon mukabilinde tava11ut ve 
buoierıo müme11illiiioi ifa ctıoek vo ayni ıuretle zuhur edecek iılerimfz 
için mıntaltamız haricinde faaliyette bulunan ve ltooperatifımlzle miloa
Hbet teıiı edecek kooperatitlerle diier hükmi ve hakiki şahııları mü· 

mouil teyin etmek. 

J ) Ortakların istihlik mevzuu dahilinde bulunan ve mu
ayyen bir beiy-ye mukabilinde Devlet teşkilatı veya inhisar-
lar idaresi tarafından satılmakta olan maddelerin kooperatif 
tarafından mlibayaa olunarak ortaklarma ve harice satışını 
temin maksadile her nevi bayilik ruhıatiyesi almak, 

K ) Kooperatif kültürününı intişarına çalıımak. 
L ) Maksatlarına uygun gördüğü her nevi gayri menkul 

leri satın almak veya yaptırmaktır. 

Unvan i 
Madde 3- Müessesenin adı (Çukur ova Zerbank Menaup· 

iari Kooperatifi) dir. 

Merkez: 
Madde 4- Kooperatifin merkezi Adana'dır. Faaliyet mın· 

takası Seyhan, İçel ve Hatay Viliyetleridir. Bu viliyetlerdeki 
Ziraat Vtkaletinin müsaadesile ist~diği kadar şube açabilir. 

MUddet·: 
Maddt s- Kooperatifin müddeti te~isi tarihinden itibaren 

oıi senedir. Bu müddet umumi heyet kararile uzatılabilir. 

- Devamı var -

RICHARD DiX ve CHESTER MORRİS 
--+-

Gibi ilci meşhur Artist tarahndan ibda ed ilen Büyük Kahramanlıklar 
ve Mac aralar fi lmi 

Cehennem KART ALLArl 
2 

Ateşli ve Kuvvetli Kovboy GEHRGE OBRİEN 
nin en meraklı Aventür Filmi 

Cuınhuriyel Bayramım ızın 19 uncu yılı şer e.fine em~alioe 
f. rı cl er tesacJif edilen iki Ş !\HESER BiRDEN 

ı 
1942 Sinema Sanati Ssmalar1na doAan 
Rob~rt Young - Frank Morgan 

1 Gibi ~~;U;~~~~ H;:~·~~;ttığı ': 
ATEŞ SAÇAN TABANCALAR ~ '-1--f S•HASERINI GÖRO~l-1-' 

~ ~ 
- •1 1 ~· 

Pek Yakında ~ ' SineOla alemini• en büyük facıa artisti VALLACE BEERY niu 

CiNA YET MEKTEBİ j; Bo~üne ·~::v~:!~:::.:.:~!~:; heyecanlo9' 

................................ : .................... · ---~ıı Çllgm Sürücü ır 
İ Radyo tekniğinin iki mucizesi ! BUGÜN Güdüz Matinede • • 

•
:.· ORION ve DECCA =.: ~ __ Handy Hardy Aşık - Eğri Bacakll Haydüt 

Radyolarını Mutlaka Görünüz.. 1 : o : :• PEK YAKINDA iilbD~IK~!E ~OZILlı:IJ • s BA Yerli ve Avrupa mamulatı• I zarif ve sağlam sobalar ! Aır~alk IP>©ıllalb>oyolk.yan 
: ve yemek ocakları ! ALT JN ARI YOR • : ----- : .............................. ı ........ ..-.... ı ................................... ..,. 
1 Standart Markalı TELEFON Makineleri.• T. ı·ş BANKASI 
1 ve ELEKTRiK Edevatı • 
! -=--~ ! Küçük tasarruf hesapları 
: Alfa - Laval v. Viking :

1 
ı e 4 2 ı K R A • ı v E PLAN ı 

1 f ·· KE,IDELERı 
: Markalı sveç mamulatı SUT Makineleri ! z Şubat, 4Mayıs,3Afustos,2lkincit111rin tarihlerinde gapılır. 

1 Çinko, ÇIVi, Lavabo 1 ı Ad~94~oo!K~~.MIYEL~ Lira 

ı Vesair SıhhiJesisat Malzemesi i ~ :: 1
: ·:. _ ::: 

iŞık zarif YATAK ve YEMEK ODASI ve SALONi ı~ : ~~g :: = i::. 
• T k l • 40 " ı oo ,, - 4000. ! a ım arımız ve ÇOCUK ARABA-1 50 ,, 50 ,, - 2500. 
e } • • 1 ı 200 n 25 1, - 5000. ! LARJ nın envaı ge mıştır : 200 ,. ıo ,, _ 2000. 

il 

" 
•• 
il 

" ,, 
" 

i MOEssESEMlzl Zıv ARET EDERSiNiZ 1 1 HER HUSUSTA MEMNUN İ 

TUrklJ• it Banka•ına para rat1rmakla J•I· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, arnı 
~•m•nd• l•lllnlzl de d•n•ml• olurau"u:.. S7"1 

: KALACAKSINIZ ! 

1 Omer Başeğmez ve şeriki 1 
• • ! Telefon: 168 Telgraf: Başeğmez Adana ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
TaJ11rgut Server 

Herrüo Hastalarını HülıOmet Civan latikamet Eczanesi karııııoda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kıabul eder. 

Haftanın Snlı ve Cuma ıünleride ö(leclen ıooraları fakirler• moc· 
cani bakıhr. 

2355 
... .................. ı.. ........ 1 ............. - ...... ... 

imtiyaz Sabibl t CAViT OKAL 1 Rıfat Y AVEROCLU 
U. N.,rlfat MDdDrar A9.akat B•ııldıtı 1" ı BUGÜN M~,u.., ı• 

BUGDN 
MATBAAS 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 


