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Milli şeıımızıe 
Amaaoeı arasında 

Ankara : 19 (a. a.) - ltal
yan Kralı hafmetli Amanoel'in 
dolum gıldönümü münasebetiyle 
Camlıurrelıi /$mel lnönü tarafın· 
dan tdrik telgrafı çekilmiş, !tal· 
yan Kralı da telgrafla teıekkür
ltrlnl bilalrmiılir. 

ı:ııııııııııııııııııııııııı 

Bir Alman 
diplomatik 

taarruzu mu ? 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

: ........................ , 
İ iHGİLTERE İ 
! VE SOYYET f 
i MUHAREBESi i 
ı ı 
ı • lnıilizler hanıi ı 

ıı yollardan Kafkaı ıı 
cebhesine malzeme J ıönderebilecektir 1 

:........ .. ...... ı 
Lyon , : 19 (a.a) - Henry Bi· 

dou , ( Paris Sar ) gazetesinde 
yazdığı yazıda , lngi!izlerın Kaf • 
kasyay'ya ve Hazerldenirinin ce· 
ııup kıyılarına asker ve malı.eme 
göndermelc;için Irak vere Hindiı· 
tandan geçen biiyük yola malik 
butunduklannı ifatet etmektedir. 
Bu yolların en :ı.iyadc batıya dil· 
şeni. lrak'taki Rovandez'den baf
lny81ak lran•da kain Rumya'dan 
geçmekk ve Rus Kafkasya11 hu· 
duduna Cufla'ya varmaktadır k~ 
bura11ı demiryolu ile Tiflls'e ba~· 
lıdır. 

Bir Amedk ıt nmher· 
rlri,,ln yazl!ığı bir ma· 
kalaya göre, Hltler yeni 
Bir dl ı>lomatlk taarruz 
hazırlamaktadır. Bu te· 
••bbUeUn yaglne hadell 
de bir Avrup21 konfade· 
1"89YD1tudur. 

N 
evyork : 19 (a. a .) -
Mistt-r Hayınond Clopper 
• Woald TelegrtımJ ga-

Sovyetler tarafından tahliye edilen Boyköşferden bir görünüş 

SOVYE.TLERE GÖRE '": -: -~LMANLARA GÖR:__ 

utomobil yolu olan ikinci yol 
'Irak 'da bulunan Haniltin 'den baş· 
:tıyarak Kermanph'dan geçmekte 
ve J lazer deniıinin cenup lıyısı· 
na ulaşmaktadır . Üçüncü yol lra 
nı baştan başa kesen demiryolu· 
dur. Dördüncü yol ise eski ker
vanların geçliği :yoldur. Basta kör· 
fez.i • üzerindek;· Benderbuşir'den 
başl;yıp Tahr~n'a giden bu yol 
otomobillerin ·işliyebileceği bir he
le getirilmi~ bulunmaktadır. 

ı.etesinde şunları yozıyor : 
, Resmi Amerika mahfillerine 

gelen cirldi haberlere göre, Hit
ler geniı bir si) asi taarruz ha
zırlamaktadır, Hitler'in yapacağı 

teşebbüsün, Alman konlrolu al
tında bir Avrupa korıft'derasyonu 
vücuda g·ctirmeyi herlef tutacağı 

sanılmaktadır. Un münasebetle 
nrşredilecek_beyt'nnanıede Rus· 
ya bozgununu saklamak maksadı 
güdülecektir. Yeni Avrupa ııiza

mının kurulmasına cfoğru atılacak 
ilk adımı, Avıupa kıtasınrlaki 
haşka milletleı iıı ele muhtemel 
olarak imzahyacağ·ı bir beyenna
me çıkarmak ttşldl edecektir. 
Bu birliği temin etmek için yapı
lan gayretlerin devam ettiği an
laşılmaktadır. Eldeki haberlere 

·göre. beyennıımenin neıri için 
20 sonle~rin tarihi seçilmiilir. 
Beycnnamenin M. Ruzvdt ile 
M. ,Çörçil't ve Atlantik beyt"n· 
namesine karşı çıkaraca~ı tahmin 
t:diliyor. 

Beyennsmeve iştirak için 
Vidıy hükGmetinin, Birleşik A· 
mcrika devletleri ile sipısi müna· 
sebetlerinin lceaileceğ i korkusu 
ilt, tereddüt ettiği neşredilece~i 
•Ö} lrrıerı hıı heyıtnnt:mt lıak.kında 
ıelClfl lıabeı lt'ı do~ı u iııe Hitler'· 
in İngiltere il~ Amerika'yı Alman 
tahakkümü 'altında birleşmiş bir 
Avrupa e,;ti ukii karşısında bı· 
rakmayı ümit ettiıti anlaşıımak · 
taıhr. 

--·------

Almanlar 
donuyor 

Pahalıya mal olan 
hücumlar 

Mosl.;ova : 19 ( a. a. )- Oün 
geceki Sov5 et tebli~i : 18 s<mtt'Ş · 

rinde J.ıtalerımız bütün cephe 
boyunca düşmanla çarpışmışlar
dır. Çarpışmalar bilhassa Kalenin 
ve Volokolansk • bölgelerinde ve 
Şimali Batıda bir kesimde şiddetli 
olmuştur. Kıtalarımız düşnıaıı hü~ 
cumlarına mukavemet etmekte
dirler . 

Lorıdra : 19 ( a. a. )- Rus· 
yadaki ııskeri vaıiyet hakkında 
cepheden alınan son haberlere 
göre, Almanlar Moskova bölge
sinde büyük fedakarlıklar paha
sına Rusları hafif surette gerilet
meie muvaffak olmuşlardır . Ve 
şimdi iki köy etrafında kanlı bir 
muhareDe yapılmaktadır . Di~er 
taraftan vaıiyetin bari~ vasıfla
rından birini de Almanların Moıı· 
kova şimıalindeıı ve Mo.skova ce
nubundan iki ilerileme ile Sovyet 
ordularrnı kısırnlıııu ayırmak ve 
Moskovaıun Koııtof limanı ve Şi
mal deniıi limanlAriyle münaka
lel~rini kesmek teştbbüı.ü teşkil 
eylemektedir . Londra ga:ıeteleri 
bu yeni AlııHn taktiğini belirt· 
mektrcliı leı .. ~eyli. Tdgı.ııfın Stok· ı 
lıolııı mulııtbıı ı ılı} ıır kı : 

- Na1ileı Mo-ı~ovanırı '.290 
mil ceııııp clııxusuııdo Vuıoııoj~ 
.. ·arrnak İÇ n Oıt>I . l<uı~kdıırı do
ğuya do~ı u tııı:u rııı Jıaıeketleri 
'ııpıyorlar. Bu yeni /\lmırn ha
reketi Kraı.nııya Zve~du Snvp·t 

1 Orrl<ıl 3 ııııcıii ~a)' fıtıl•tl 

Büyük Millet meclisi. 

konuş~~,~~~i~k'ö'ii M .. h ... I 
hiıinden) _ RiiJiik Mıllel Meclisi 
bugiin saat 15 de Mazhar Gerrn~· 

Baıhanının iatiğfaıı nin reisliğinde toplanmış. Baş~ekı
lin mezuniyeti üzerine Başvekalete 

Ankara : 19 (R. G.) - in· b k x. hak 
Şükru Saracoğlunun a aca~ı . . 

aitiz Genel Kurmay Başkam Sir kındaki Reisicumhıır teıkeresı O· 

Jon Dil istiğfa etmiş. yerine Sir kunmuş ve ittifakla tasvip olun~ 
Bruk getirilmiştir. Jon Dil ordu· muştur. Meclis, bundan ~o~.rakı 
ya. bir mesajla vaıifesinden veda iştimaını mütat çalışma g-ununde 
etmiotir. yapacaktır . 

• 

On bin 
esir alındı 

Yüzlerce tanh 
tahrip edildi 

Herlin : 19 ( A.A. ) - Al· 
nıaıı tebliği : Son üç gün icinde 
ki muharebelerde 10,000 den faz· 
la esir alınmış , 171 tank tahrip 
edilmiştir . Sivastopol kalesine 
karşı yapılan hava hücumları es· 
nasında patlayıcı madde depola· 
rında ve güzergahlarında şiddetli 
infılaklar işidilmiştir . Limanda bü
yük bir şilep bombalarla hasara 
uğratılmıştır . Savaş tayyareleri 
dün gece Moskova ile Leningrad· 
daki askeri tesisleri bombalamış· 

lar ve cephenin merkez kısmında 
düşmanın gerideki münakale yol· 
larına hücum etmişlerdir . Büyük 
Britanya adasında Alman hava 
kuvvetleri 18-19 Sonteşrin gece
si bütün sahili boyunca mevcut 
limanlatla yiyecek ve malzeme 
tesislerini ağır çapta bombahırla 
bombardıman etmişlerdir. 9-15 
Sonteşrin devresinde S'..>vyet _hava 

E.n uıun fakat bugünkü şart· 
!ar içinde en mühim yol olan be 
şinci yola gelince , Bu Hindistan
dı1 kfün Kara,i'den başhyarak 
Blücistan 'ı g~çtikten sonra Iranda 
Duzdar•a varmakta ve Afgan hu
dudunu takip eden Jranhlarıo mu 
kaddes şehri :oıan Me$hed'e eriş· 
mektcdir. Bu hal buradan, Hazer 
Rus demiryollaJına Bakü'nün tam 
karşısındaki Krosvodoık'de bat· 
!anmaktadır. 

M. Bidou , yazısını şöyle bi • 
tiriyor ; 

"E.~er lüıumlu olan inoaatın 

kışın :yapılabilmeıi için yetecek 
'kadar vak.it bulunursa, bu yollar· 
.. dan sevkiyat yapılabilece~i ftgibi 
gerekirse bir tahliye hareketi de 
mümkün olacaktır,, 

Batan Macar vapura 
Budapeşte : 19 ( A.A. ) -

Motorla işleyen Amguvar adında 
Macar vapuru Karadenizde bir 
mayne çarparak batmıştır . Bu 
vapur 1200 tonilatoluktur . Mü
rettcbatdan on kişi ölmüştür . 

·- "' ! 

Bugün ikinci sahif l!mizde askerlik bahisleri sütunumuzda 
(Ortaıarkta istifadeli bif1 mevıim) baılrğı altında bir tetkik 
yazıaı bulaca/ısınız. Yukarıdaki reıim Yakınıarka ln11ili:· 
lerin getiPdilıleri leoazım oe zahirelerin tahliye faaliyetini 
tesbit ediyor • 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 192-1 

Onyedlncı Yll - Sayı : 5173 

YURDUN M(S(l(lfRİ VE iSTATISTİKlER 
• 

BiR ENDEKS 
HAZIRLANDI 
Yurttaki gıda Maddelerinin 

fiatları , köylünün toprak vaziyeti 
GN. GAMEllH HASTA 
Vichy : 19 (A.A.) - SalA· 

biyetli Fransız mahf illeı inden Öğ'· 

Ankara: 19 ( Türklödl muhabi-ı 
rinden)-Bildirildi~ine göre, iata· 
tistilc umum müdilrlü~nün 1941 
yılı içinde Qıerinde çalııma ve 
incelemelerini bitirmiş olduA"u çe· 
ıitli konulara Rit eıerler yakında 1 renildittne göre Fransız devlet 

reisinin verdiği cezalar mucibince 
Portalet kalesine nakledilen Frım· 
sız orduları eski başkumandanı 

General Gamelin yüzünde yılım· 
cık çıkbQ"ından a~ır hastalanmış 
ve hastaneye kaldınlmışlır. 

neıredilmek Qz, redir. 
Bunlar araıunda 1940 memur· 

lar ve Oç yıllık m~yvalar istatis
tikleri ile gene üç yılda bir ya
pılmakta oJen ö~retmenler iıta · 
tiıtiıtiği ba11lmaktadır. 

Ceçen yıl yapılan çocuklar 
sayımına ait neticeler de yakında 
neıredilecektir. Bunlardan başka 

istatistik Umum müdürlü~Onün 
1940 yılı başlangıcındanberi 63 
çeşit en :mzumlu maddelerin 70 
şehirdeki perakende fiyatları hak
kında bir endesk haıırlanmakta 

oldu~u gibi köylünün toprak va· 
ziyeti hakkında Trakyadıı yapıl· 

mış olan anket de yakında çıka· 
rılmak üzeredir . Bu sonuncu an
ket bu bölgede toprağı olanlarla 
topraksız köylüleri ve her çiftçi 
ailesine - düşen toprak miktarını 
teıbit eylemektedir. 

Alman 
be yeti 

matbuat 
gidiyor 

Ankara ; 19 "( a. a. ) - Al
man Heyeti Reisi Orta Elçisi 
Smit ve refakatindeki matbual 
erkanı bu akşamki Ekspresle ls
tanbula hareket etmiş ve iııtaa
yonda ayni merasimle teşyi edil
miştir . 

He~·etin lstanbulda iki gün 
kalması ve oradan tayyare ile 
Berline hareket etmesi mukar· 

1 rerdir . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Adana Kadın/arı 
geni bir hamlede ,......... .. ...... , 

i Dii.n yardımcı komiteler faaliyete geçerelt çoğu f 
ı · Bayan olmalı ü.zere yirmi kiıiden a•kerlerimize ı 

ı lrrılılı hediye alınmalı için dolgun teberralar ! 
ı kaydettiler. Bugürı de Bayan laf' k o m i t e • i i ! faaliyetine deuam edecektir. ı 
ı........ .. ...... ı 

Adanamızın şerefli ve yurdse· 
ver bayanları kahraman orduya 
kışlık hediye tedariki işinde şahsi 

masraflarından keserek hamiyet 
ve şefkat müsabakasına bütün 
yüreklerile iştirake başlamışlardır. 
Bayan Güzide Üstünün başkanlı· 
ğında Bayan Meliha, Bayan, Hay· 
riye ve Bayan Muazzezden mü· 
rekkep heyet delaletiyle teberru · 
atta bulunan '. sayın bayanlardan 
bir kısmının isimlerini bugünkü 
lislemiıin:başına geçiı mekle şeref 
duymaktayız. 

200 Ura Bayan Kaıime Özler, 
50 lirıı Bayan Tevhide Ener, 50 

( gerisi ikinci 1&hifcde ) 

Japon toprağına 
bir tecavüz 
yapılmış! 

Ankara : 19 ( R. G. ) - Bir 
Sovyet birliği cumartesi günü 
Mançuko topr:ıktarına girmiş , 
bir Rus öldürülmüş ve birlik geı i 
çekilmiştir . Japonya hadiseyi 
protesto t:tmiştir . 

Hava ·Kurumu 
Merkezi içtimaı 

BAVACl1'J61MIZ YOLUNDAKi ÇALIŞMALAR 
Ankara : f9 ( Türksöıü mu

habirinden ) - Türk Hava Ku· 
rumu umumi merkezi idare heye
ti bugün altı aylık toplantısını 

yapmışhr . Bu toplantıda Türk 
Hava Kurumu nun altı ayhk faali· 

yet raporu o-kumnuş , havacılık 
yolundaki ilen ~melerimize aid ma= 

IQmal vcr~lmi;tir. 

Breste 
Hücum! 

Londra : 19 (a. a.) - Hava 
nazırlığı teblia-i : Dün akşam gu· 
ruba doğru bir keşif uçuşu esna
sında bomba tayyarelerimiz Brest· 
teki doklara bombalamışlar. 



Asker~ik Bahisleri 
=r 

... C) f .:. 
~,. -: f' _L · 

rtaş kt 
istifadeli 

lngiliz takımı 
yarm geliyor 

Çeşitli nıahsullerin j 
bu yılki vaziyeti 

• • 
ır mevsı...,.... 

'Şehrimiz.den misafirleri 
kar$rlamaya giden heyet 

ZiRAi TETKIKATIN NE TiCiLERİ 

R usyadaki Alman hıueka
ıırıın } ııv.aşlndığı muhak-

kak. ~ıınuıı, ister Sov\ etleriıı 
nıukavem~tinderı, istt"rse hıtvu ve 
} olların rııüsnadesizligirıdcn ileri 
~elsin , herk sten faila lngı1 i:t.le
rın i~irıi kolaylaştırôı2• talınıiıı 
oluııabil:r. Zira bü) ük sanayi 
rnıntakol::ırını \.ilmılerı elden Çı· 
karmış \'~ a Jıarp sahne i haline 
koymuş o!Pn Ru ) &nın geri) e 
kacırahi!Çiği Ş".) lerle hnzırlaııması 
ınf'şkük olduğu halde Domin) on· 
lar ve Amerikanın miitemadıyen 

asker ve :.ilah aldığı SÜ} lcd~n 

ürtaşaı k lııgifü ordusunun ril"rıi~, 
hava ve !arada gerc~i kadar 
kuvvetlenın·ş olmbt lazıın. 

Bundan bir müddet ~" vel bn 
orduııun lıcı ŞC} den t'VVc:I Kııf · 
kaslar hu Ju !unda ve şimali İran· 
da topln ma ıııın cap ettigı, zira 
en bü} ük tch'ikcnin, petrol rnııı· 

takalarını tehdit edeıı tclılikcmin 

hu taraftaıı belirdi ini .) aıın ştık. 
Bu kaııyc d!fSdş.11ıiş dgıldır. Bu
gün de, o umünleki illpahar 
ve > a:rdR da ayni tehlike 1.,laima 
tn .. \'cut olacnlc ve Rus}'.anın eı i
m<' i nisbıtirıoe hütü~<'cdtir. 
Arıcak Rıısyacla Almaıı hıırda

tırım yavaşlamnsı, k ışın gdip ;,·at
ması, Kafkas ı.oıtilfısıııın en müsa
ıt ş.utlıun ra~mcıı rlölıi ür.ünu.iz
deki ilkhalıara kaılnr utaına::.ının 

çok varit göı üıımesı Orlaşuı k 
lııgilit nrclus ı.ınuu ~ aışıöıtaJ.ı keıı
dısiııc gü iimse \ eıı bir talı ı;ıkaı

mıştır : 
Bütün dt'ııiı. "c: lıll\.tt lu vet · 

lerılr. de ge irebilece~i t ıık 

kuvvetler irıi Mı:sıru top:I\ arak 
l.ıb)a l.udurluııd.ıki Almıııı • lıuı. 
) itil 1.·e hesine 3 ükleıı ın~k, hu 
ordu) u kı a bır 7i\nıaıııla imlıa 

ederek Or taşa• kırı !iOI ., .1111111 sağ· 

lamak. Aııcak bö) le hir lııırı·· 

kcttır ki önümüLı.l~ki ilkt,>ulııu ve 
) ım.iıt a!evlcıımesi ve ~idılc:tkıı· 

ınesi mclhuı olan Oıtaşıu l mu
hRrtbFtlerinde logiüılere ağlıım 
hir dur um temin ~,Jel>ilir ve bü
tün ~uvvellerile K:-ıfkal\lan C(nU· 
ba inme~i muhtemel Alman Sl'li
rıi önle.nıek imkaıııııı balış~der. 

A"5i h ide Oı tıışnı kta ve geııi~ 

nıesaft'l~rle kuvvetleri ikivr. fi}•· 1 

rıp iki aebhede müdafaa vn i} e
tıııde kalmak İtıgilııler için hiç 

1 
dı- hoş de~ildir. ıi 

Stratt"jılc. fay,da-.ırıı iıah eıti

~imiı. bu hareket tarı ı son haf
raların lngiliLlere müsait giden 
vukuatı dolayı :ıe-:-t lı:ıkkuk ~lti· 

)'AZAN 

M. ~ . YAZMAN 
lıakimi,yeli clııha -arttığı için bu 
kıtaların vıı~i.reti ~çen senekiıı 
ılr-n parlrık olamaz . Şark Ct"phe
:.inde bu kaol\r rırhlı vasıtıt kav· 
beğen ıAlmanla ın t u c plıe~.r~ 

) eni tanklar ve kıtalar gönder
me i de nklıı ~rleme1.. 

lngifülerin Libya ceplıe.siııde· 
ki stratejik durıımlerı da çok nıü 
saittir. Bir defa deniz. hakimi\ eti 
dolltyısıle bcsliY,ebildiklt:ri Tupruk 
ıııü:.lolıkem ınevı.ii Alman • lıal· 
yan cephtsiniıı geri:.iııi tl"lıdıt r.t· 

mekte<l:r. Yıııc lııgiliı leı iıı elle
ı inde buturıduı<luklnrı ,..<iiva }1ttlıa · 
sı, Tı prukla rııüşt~rek<:,rı vf'ya du 

ha ilerilere doğru hir ihatayı çQk 
kolaylaştııır. Hüla a bir çok şart 
lar şu iki [a) içinde İııgilizle_rin 
buradaki Mıhver ;ordu unu ç~vi 
rip imha ~tnıelrrine çok müsllit. 
tir. E.lvcıir ki İııgiliılcr çok SV\'· 

lt-d lı.lcri il) ısıı molzcnıt"yi bura· 
) a ) tğ(!ıış olsunlar ve bundan 
<laha mühim olarak tırlılı ve lıa 

, 
Dün aldığımız malCımata gö· 

re, Ankarada maçlar yapacak o
ları lııgifü fıı !hol takımı <·uma 
gfıııü M:} tiııı ıckheı 'e gelnıt'ktt'· 

<lir. 
lııı,riliı: Spıırc·ulaı 111111 kaı şı 

lıuıtııa'lı için şelır ınıiı Beıletı Ter
lıiyesi Müdüıüniiıı Reisliğinde bir 
lıeyet Umum Müdürlü~füı emri) le 
lıuıludn hareket t>lmektedir . 

Mi~afıı Fuclbo!cıı!nr Mt') da
nıekbeı.de ve ;elırimizde kıtı şıla· 

ııacııklanlır . 

: HA ZJRLANAN KONSER 
1 

1 
ı 
1 

! 

1 

1 

1 

1 

ı 
1 

Y<ıkında Halkcvi Miizik Kolu 
Miiyestra Hakkı Tarın idaresinde 
halk türküieri ekibi ile orkestı a 
garp parçalaı ından ııılirekkep 

zt'nğin bir konser verecektir . 

KOZA N YOLU INŞAA Ti 
/CiN GELECEK SiLiNDiR . 

Kozan yolu inşantı için 1 la· 
tay viiayeli tarafından onüç ton
luk bir silindirin muvakkaten Sey
han vilayeti emrine verilmesi ka· 
rarlaştırılnııştır . 

MEMURLARIN 
HASTALJK VAZIYET/ 

vıı kuvwtleriııi · Ürat 't· bura) a 1 1 lastalık cloluyı.sİ} it• kendisine 
yığma kahiliyclini ~östeısirıler. 1 U7Urı müddet meı.urıi\d verıleıı 

l•ıgilizlt'r ('kst-riya harbin icar>-ı ııwmurlcırın ıııeıuniyetkıı avdetin· 
larırıı ve bu jcıtplara ııygurı feda· d~ ıl,.rhal hutıılı~ınııı :tail olup 
karlıkları (!rnıerde bii ük, ordu ı cılnıanığını ve vaıifo ifa t"dip e· 
be 'eıııek de huıın dahildi~.} Gij. l denıiyeceğiııi teslıit t-tmek iiı.ere 
ıe lomaılıldaıı İ\'İıı ınt.ıyeffak u· 

l11ını)Orlar. 

Bakalım hu J~fo~ i _, oşt ıı 
İ!itifade eılcceklt'.ı rnıi' Ahi lı.ıl · 

de gele('t k tıalıar ıln "t: azda 
gfıç <luıunıu Hiş meler ı ınulıtemt·I · 
ıl i 1 • 

ŞEHRiMiZDE SEBZE 
VE ME YVE FI Y ATLARI 

Stlırimiıdt• sel>1e ·ve meyve 

fı} ollaı ı şu<luı : E.lmn kilo u 30 

kuruı . ü.züm kilosu 30 kış Mu;r. 

l<itosıı 50 luş . Portakal tıne!li '.l,5 

krş. Limon taııesi ~.5 kış. Ha\ uç 
~t!O'iU 10 ,kış. 

Sehıe fi} atları : Karıııbalıar 

l.i'osu 20 krş, Marul tane .i 5 kr. 

kuruş . Kuru söğnn kilcısu 12,5 

kış, Ya~ :;o$tan kilosu 20 lrş. Do

malrs kilosu 3'> krş, Patate<1 ki· 

!osu 12 krş. Patlıcan taııe.c;i 2,5 
kabak kilo.t1u 1.1 krş. Yeşil bıber 

kilosu 15 kr4. Be1elya kilosu 25 
krş. Ayşe kadın fa&utrosı kilosn 

25 kış Çalı f ctsulyası ki'osu 20 kr. 

prasa Jemetil kış. Lahana tanesi 50 

lcrş. maydonus ve nane cl .. ı.tesi 

ttlm teşk.ilatlı ha lnııesi buiuııttıı 

yeı leıdc sıhhi lıe) .. tı.-rc, cılm~ 

\ an yerlerde de hiıliımt-t dok 
lurlcırınıt nıüıacıt.ıl t'.deıd: ııl,1calı: 

tarı raı~vrla•u ~öıe Vaıife ifa f'dip 
eJ~me}e<·e~i telJt}}tin etti~i ı ıl..

tir de keıı<li İll(' > t'ni uir nıetUııi· 

1 } rt ver ilr.cek ve ve b,lahart- nı~

.'luııi,Y.et ve lıirnıet ııı iirldetiııe gii
re kanurıi munmelt': } apılacaktır. 
Hastalıklaı ırıııı ' ş ' (a l)ulrııasırıa ta
bip ı upoı u ile: irrılı.fııı g\iıülnıiyeıı 

lt•riıı ve hiııuenaky daha okadaı 
meıuniyel verilmesinde bir faide 
melhuı. olınayoıılaı ırı mezuniyet
lerinin temdidiııden evr.I dahi mn 
lülin ahkamına ıe .. rikaıı tckarıcla 

se\i kolunmalarında lcııııı.ıni hiç bir 
nıahıur olmadığı D~dııliyc veka· 
!etinden viliij etlere bildirilmiştir. 

HA VA KURUMUNA 
Y AP/L AN Y ARDIM 
Hava Kurumuna ) ardım ya· 

pıın hcm şt'hrılerimiz : 

: ......... ~ .............. : 
1 ı "Çocuk için nef 'e ı 

1 

: hazırll'yan ell ö pn.ell. f 
ı Bunlll'r n e va k it ve nere ı 
ı d e gonca vereceği s öy- ı 
ı ıenemez çlç e klerdlr. ı 
: : 
ı Çocuk f.:şirgeme Kurumu • 
ı Genel Merkrzi • • • • • • • .......................... 

ihracı lisansa 
tabi maddeler 

İlırncı lisansa tabi tutulmuş 
bulunan nıncldder listesine yeni 
ba11 nıacldcl,.r eklcnmt:sin,. clnir 
İcra Vekilleri Hep:ti yeni bir ka· 
rarııaıne kabul etmiştir. 

Dün ) ürürlü~e giren bu ka· 
rarııameye göre sünger, ipek bö
ceği tohumu, çam fıstığı , Antl'p 
fıstığı, yer fıstığı ve ötel.i fıstık

lar ihracı lisansa tabi macideler 
aıaııına katılmışlardır . 

istanbul'da ekmek 
datıtma işleri 
l'lranhul 19 (hu ıısiı - Ek· 

ınek c.illrlıgı bugiirı le devam d· 
ti . Belediye ve t·kmek işlerile 

u~r:ışaıı teşkilatın fıkirleriııe güre 
hu darlığı lıa11 Jd111s.eletin t:vlt! 
r ınde \ cdek ekmek bulundurmak 
ma~şa~liyle ihtiyaçtan faıla d:
ıııelı: halıınduı maları, baıı kını e· 
it"riıı de para l.:uonmal.: ıoıtksu· 

ılrle faıla almaları ve sonra bu 
d.ıııekleri f8ıla f iyatlıı el..:nıek 

alaııııranlıua atmaları, fırıncıların 

ekmt'k ~ apmak i~·iıı nldıldarı un
laı ı k.ıı;ak olarak pastacılara ve 
börekçiltı e satmaları ~elıep ol

nı&ktaılır. Aynen iki sebeµt~ıı 
daha halı<1edilınekteclir : 1 latkın 
yazlıklurdaıı şehre dönmesi ve 
Belediyenin şehir içincieki fırınla· 

ra verdiği unları b:.ı ni nete gö. 
r~ de~işmiş alınası; pa1arteıinden 

itıboren tathik edilmek üzeı e da
imi erıcümcııiııin yıtptı~ı 20 pata 
zammın vaktinde ilan edilmemiş 
olma ıdır. 

Bugün Toprak Ofiste \'e vila· 
yelle yapılan iki toplantıcia bütün 
b:.ı sebepler tt'tkik edilmiş şimdi
lik şehirdeki un tevziatmın 25 çu· 
val ilavesiyle :i6l 1 çuvala ı;ıkarıl · 

ı enıe:r bir;ş•) ıle ddir. Bir clda 
:Rus hareı...aı~ başlaınadaıı Akde· 
ııiıi kasıp kavurnn Alman hava ' 
Luvvetleri bü}'ük mıkya ta ~ark 

ceblıesine alınmı~ bulunduğu gi· 
bi Lıpya} 1 ingiliı.lerden geri alan 
Alman tank ordusun n ela eski 
takatta kalmadığı, tanklardan 
mühim bir kısmının ıayi olduğu, 

boıuldu~u. }ıprandığı muhale.kale.· 
tır. lngıliı.ler ise lıunn karşılık 
dalı.ı yeni vç: dalı;ı takatlı tank· 

l kış . Pancar ki lo:.u 10 kuı uşt ur. 
1 -

1000 lira Salıh Bosna vert'· , 
ses· fobnka ı namına , 400 Lütfi 
Kalağnğlu : Fabrikatör , 50 lstt 
Candan : Tüccar , ~O f filmi Ô1· 
bilen : Tuhufıyeci , 25 Sabri F.v· 
rt'nctılek : Kitapçı , 150 Sülc} mıııı 
Nuri Kııımiıci : Mııııifaturacı , 1 
200 Ali Karat ucak : Fabrikatör . 

masma ve diğer sebeplere karşı 

da ciddi takibat yapılmasına ka
rar verilmiştir. Ekmek tevziatını 

düzenlemek için evlere dn~ııılacak 
listeleı in labı bitmek üzeredir. 
Çarşamba gürıü bu usulün tathikı 
na haşlanması ihtimali \ardır. 

ı .• r almışlaıdıı. 
Son &Ünler ıle deniz.de ve lıa

vacln temin etııkleri Ü<ıtünlük do· 
Jayısiyle İtalyan ve Alınan ikmal 
sevk!yatı <;ok .,a111lınış • binaena
lt) h Lilıy dalci Mıhver ordusu 
çuk ıayıf v&L;yette kalmıştır. İn
san me\'cu<lu itibaı ile <le geçen 
_ tııe lııgiliı.lei'.n mahvettikleri !tal-
} an ordu-;u miktarından fazla 1 
(~50.000 . 3000.000 kiliı) oldul.:la · 
rı tahmin ulııııaınaz. Geçen sene· 
ı.. i haı·ckılt göstermiştir ki İtalyan· 
lar deni1. ınakli} ati\ le bun<lan faı. 

laı.ıııı oesleme~e. teclıız elm ğo 
ıııuldeclir olamıvorlar. 

Bu seoe Aktlcııi:z.de lrıııili.1. 
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insan saçlamndan halı imal ediliyor 
f 1 ıyvan kıllarından, yür. ve kuş tiiylerirıden bir 

çok eşya. dokuma, kumaş, hah ve keçeler ynpıldı· 
~ı maliımdur. Fakat insan saçlarından bu gibi iş· 
lere yarayacak ~eylerin meydana getirildi~i hiş işi

dilmemişti. insan saçları ve kılları cia lıpk ı hayvan
ların saç ve kıllarının yapılışında olduğu halde 
bunlardan istifade edilmemesi birçok sıhhi sebep· 
!ere atfeditmekledir. F~kat iyi yıkannıı~ s~ç ve kıl
lardan fenni tedbirler ıle dezenfekle edıldıkten son· 
rn hunların hiç bir mahzuru kalmamaktadı r. 

Rir Aıneı ikalı saç koleksiyon eri tomar loınar 

a.ıkladığı muhtelif renkte, boyda ve yumuşaklıkta 

tupla<l ı ~ı .saçldrdan istifade ~tmeQ'İ ~üşüne~ e~ şark 
Jı l:ıir ıı~ııcı ile: aıııa,ıııış ve mcv~ ut 28 çeşıllı renk 

ve inceli~i biı bitine lıenzenıiyen saçlardan bir l ırılı 

imal etlil'miştir. f falının modeli şark halılanndan 
alınnııştıı. 

Saçlaı ın yün gfüi yıınııı~ak olması için muhte

lif eczalar kullanılmış ve açık renk saçlarln beya7 

saçlur halının en ince desenlerini dokumak l\'İn 

kullaııılmıştır. 

Hu halı da hiç bir boya kullanılmadıtına göre 

rengi tamamen tahii bir renk olarak bırakı lmı ştıı. 

Şayet saç halıl.ır bir moda haline giı ecek olur.c;a ' 

kadınlann uzun saçları yüksek bir kıymet kazana
cak ve belki de eski devirlerde oldu~u gibi yeni
den biı .s;ı~· tlcarcli bıı~lı} acaklır. 

, 

Osmaniye ve Bnhçe kazala· 

rında bir tetkik ııeyahati yapan 

Ziraat r-.tiicliiı Ü Ba) Nuri A\'CI, 

çeşitli mııhsullı-timizin vaıiyeti 

lıakkıııdn şu mııl(ımııtı vermiştir : 

Sorıb·:1lı11r ve kış lıububat 

ı.eriyatı harııretle devam etmı·k tı-, 

mevsimin \:nk müsait gitnıesindeıı 

dola) ı ekil'şler geçeıı eneııiıı eki 
lişini g~çmektc-<iir. 

E} ıGı 26-'l.7 de esen ı ihgar

lardan dola) ı çeltık nınlı ulii ) üz. 

de kırk derece) i bulmuştur . 

Piı inç ı mıdımıuıı g<>çen se 

nenin dunuııc!Adır. Fıstık nınlısulü 

çok iyi olmuştuı. Jpek lıöcek\·ili~ı 

üı:erincle de ınt~gııl olunnıakta

dır. Geçeıı s~ııe kilosu 30 kuruşu 

satılan ) aş koza mevsimine 250 

kuruşa kadaı ,; ük elmiştir . Öte

den beri çok ipek böceği besle

) en bu kazalarda Adıma da <la· 

hil olciu~u halde önümüzdeki seııe 

bir kaç }'Üı kutu ipek böceği to

humu açılaı nk çift~·iniıı kalkınma 

sııııı yaravaıı bıı srıııatııı do iııki· 

şaf ıııa çalı ı!ncaktır. 

llömilr navlunları 

yeniden teıblt edildi 
lcra veli ileri lıc} eti tıı:şlıca 

Türk limanlaı ı arasıııda ta~ııınıı 
ııııtdeıı kömiirüniirı eıı \ ük ek rınv 

lun f ı} atını ını 1S,'l,19.:t'.l t ıu ılıiııe 

kadar } ürür hıılunnıak iizer" \ e · 
ıı i<leıı tf"~bıt dnı iştır. 

f\lılli kO uıırııa kurıurııı ıuıı 36 
llll'I nın<IJl's!ıult ki ı;elühi} tc da· 

yanılarak leslıit ~dilen bu fıııtlaı 

aş ~ ıda<lır : 

lstanbui ı~75)~ l ıuırlırma, E.r
dt'k, Tekirdağ', Ç ıııakkal!", Kartal 
Hakıı kür, Zn tiııhurnu, Yrdikııle 
(305), ltnıit, Deriııl' e, Gölçük, Mu
danva, Gtmlı k, Esk•hisar (290). 
Ayvalık, lımit tJ25), Kaı aburun 
(308), Fdhi) e, Marmaris, Sı:\msun 
Trabzon , Antalva (330), Hı)pa 
(335) , Mersin, İskeııdcrurı (400) 
~uruş. 

Bu fıallar 150 ton ve <laha 
yukarı toptan maılt·n komiirü taşı-

mı içindir. Bu hr.ılellcr kok kö · 

nıürü taşımlarıııcla 0 
0 :.!0 fRılıısı ilr 

ter if C"leııcl iri lecek let dir. 

13u fıatlar h.ıvıa ile bt'lli bir 

iskele arasrnda \e yiikün , tf'k· 

milinin hir i5keleye hoşııtılnıası 

şartı ile ) ürüı lü~c girnıişlNclir. 

KJZIL A Y BALOSU 

Se) harı KızılA}' ccnıiyeli yıl 

Irk bıslosunu hu sene 5 ikinl·ika
nuıı 1942 tarıhinde v~rmeği La
' arlaştırmıştır. A<lannmıı.ııı kıııtu. 

luş bayramına teıı.adüf edeıı o 
gün, balonun tam bir bayram 
rıı:şcsi içinde geçmesi içııı şim

dideıı tertibat alırınıa~a başlaıı

n11ş tır. Balo koıniksiııe yuı ılım· 

sevenler cemiyetine mensup ba
yanların da i1tiraki mukarrerdir. 
Gelecek ay ba;ırıdn faaliyet baş
lıracaldıı. 

ııııııııııı:ııııııııııııııı 

KAHRAMANLARA 

kışlık hediyeler 
1 bazırlayormu sunaz? 

l ııııııııııııı:ııııııııııııı ! 

A "' upa mektutu 

• 
Simdi Par is kadınları elektrik 
yastıklar tuııl/or . 811 ya f/ık· 

lar lıem şi~man görünmek 

t•e lıemı/e ısınmak içindir • 

• 
Ş

imdi A\ rupadan gt'len lıa

berlcr kadınlar arasında 

tonıbulluğun moda oldu· 

~unu tekrar bildiriyor • Bu defa 
ortad<~ puac;sonda\'ril yoktur , ge· 
len halıer ciddidir • Hattii Pari· 
sin en meşhur terzilerinin 7.tıyıf 

kadınları tombul göstermek iriıı 
buldukları reni nıockller kııdııı g ,_ 

zeteleriııde çıkmışlır . 

Umumi haıptenberi k dınla· 
ıın en korktukları şey , tombul• 
luk birdenbire neden moda ol• 
muştur ? . . Buna merak ede· 
cekler , bu zevk deği~me inin 
sebebini anlıyamıyar.aklcır \ nıdır. 
Fak at me~-.ele basittir . 

lsviçrede çıkarı bir kadın pıec
ınııasının anlattığına göre tom· 
bıılluk nıodası 1rnciııılaı ın lüwmuıı· 

dan fazla incelın eleı iniıı netıcesİ· 

dir . flu incel ne<lc.kadırılann pcr· 
hizindeıı ziyade A\ rupa memle· 
ketlerindeki yiyecek azlığırıın, ımıh

ıuıııiyetiıı tcsiı i ol•nuştur . Kftfi 
gıda alamıyan ve vücudlarrnda 
da ihtiyat huluonııyan kadınlar iki 
sene içinde fıdeta değneğe dön• 
müşlerdir . Bunlar gfüe çirkia 
göründükieri gibi sıhhat bakımın· 
dan da endişe veriyorlar • lşta 
bunun içiıı Parisiıı büyük terzileri 
lombulluğun moda olmasına kar<>t 
verrnişleı diı. 

Bir zamanlar kilo a lın<ık nis• 
belen kolaydı . Yiyeceğine tlik· 
knt edenler hir kaç hafta içindt 

bir iki kilo alahiliı lerdi . Şimdi 

yiyecek , bilhassa besleyici yiye• 
cek lll't ıarnftn :11.alınışlır . 

'l'cıeyağ , şeker , unlu mad· 
ılt·lrı ~ıaınla vcıiliyor • Baza 
menıleketleı de .ıyl:u dnnLeri bun· 
l:ııı hulaınıyaıılar \'ardır . Bu se• 
heple tombull.ışınak çok güçleş· 

miştir . işle terziler bunu göt 
ör.üne al:ııcık yeni modelleri ka· 
dınlan tonılıııl l!ij l,.ıecek slırdle: 

lıazırlarııı~l;ıı dır . 

Yeııi modelleı de bir lııısıısİ• 

yt·t de ceketler in göğsline ve) ıı 
sırtına ince birer yastık konma· 
sıdır . Yastı~ın içinde kiiçük uir 
elektrik bataryası vardır . Kndın• 

lar el çantalarında taşıdıkları kora 
donun bir ucunu hu yastığa , 
diğer ucunu prize takıyoılnr • 
Yastık elektrik cereyaniyle ısını• 

vor ve 'iicudii tatlı bir sıcaklık: 
içinde !uluyor . Yastıklar ayni 
zamanda vücudü tombul göslet'• 
me~e .de yarıyor . 

Kliçiik yastıklnnn elUiselert 
ilave edilmesine asıl sebep kı~ın 

her tarafın ısıtılamamasıdır . Pa· 
riste ve Fransanın <liker hüyii~ 

şehirlerinde ancak umumi binala
ra kömür \'erildiğinden evlerin 
çoğu soğuktur . Soğukta oturmak 
kabil olmadığı için zıyarctler de 
nöbetle elektrik cereyanından i ı
tilade edeı ek 'ücuda srcnldıl. te
min ediliyor !.. 

Adana kadınları 
yeni bir hamlede 

( B:ı~ı 1 ıncı ~:ıylada ) 

liıa Bayan Fatma Bıırduro~lu, 40 
lira Bayan Huri Kunlak, :l5 1 nı 
Bayan Zekiye Has, 25 lira Bayım 
Nakiye Artuı', 25 lira Bayan Ce· 
valıir Hosna, 25 lira Bayan Nr sriıı 
Tarımer, 25 lira Bayan Hayriye 
Kusun, ~O lira Bayan Sacide Enet, 
250 lira Bayan t\lühür biraderler, 
200 Bayan Yasin Bilici, 100 Kn· 
sab Mehmet, 100 lira lsınail Çor;ıl, 
100 lırn Salamon Gilodo, 50 lira 
Nabi Menemencioğ'lu, 50 lira lh· 
rahim Sekmen, 50 lirıı Emin Ôl
söz ve Yusuf Sarı Kelle, :iO Mah 
mut Şallı, 30 lira Hulu~i Yalmao, 
25 lira Hilm ı Ô7.bilen, 25 lira M. 
Massa, 25 Ahmtt Üzcyninı. 

.. 



SIYASi ve ASKERİ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Ga:r.elesi -

Japonıa • Amerika 
siyasi laallyetl 

POLONYA BAŞVEKİLİ 
RUSYAYA GİDİYOR 

Japon • Sovyet 
göra,meıerı 

AMERİKAOAKİ YABANCILAR 

V[ GÖZ HAPSİ iSi 

Amerika'da 
grev büyüdü 

Kuyhişd : 19 ( a. a. ) -
~ Poioııya Başvekili Ceııcnıl Skoski 

nirı bu 15 gün içinde Sovyetler 
Bi:-liğine resmi bir 7.İ} aret ) ap· 
ması beklerımd.:tedir . General 

Tokya : 19 (a, a.) - Japon 

haberler bürosu sözcüsünün dün 

gazeteciler toplanlısıııda bildirdi· 

ğ'İne göre, bir Sovyet mayiniııe 

çaı pmak suretiyle batmış olun 

Kehi - Mar u vapuru hadisesin

den dolayı Japonya ile Sovyctler 

Birli~i arasında yapılan müzakere· 

ter devam etmekte isede Japonya 

Şimdiye kadar tatmin edici hiç 

bir cevap alamamıştır. Söıcü be
yanatına ilfıve olarak <laha may

nin menşei üzeı inde münakaşa 

edilmekte olduğunu süylcmiştir. 

Vıışington : ıcı ( A.A. ) -
Mliınessiller meclisi hararetli bir 
müzakcı eden sonra .siyaset ba!.:ı· 

mından şimdi bütün yabancıların 
adli tahkikata hacet görünmeden 
gc'.iz altına alınabilmeleri için lıü 
kümete selahiyetler veren bir ka
nun projesi 41 reye karşı 167 rey· 
le reddetmiştir . J 

apon Başvekili ile hariciye ııa• 
zırıııııı nutuklarından sonra 

politık faaliyeti Vaşiııg • 
toııdaki Japon - Ameı ikan gii-
ı üşmelerine iıılıisar erli yor. 

Acaba VHşingtondaki konuş· 
malar müsbet şekilde rıeticelcııe· 

eck mi? Bu lıcııüz meçhulriur. 
Jııpon hüj ük elçisi Namoru 

ile Amcrikn har iciyr: ııazırı Hull 
gaıdecileı e be) nrıatların,la \'azi
.) etten nikbin olduklarını izhar 
etmemişlerdir. 

Diğer taraftan sÖ) lerıdiğiııe 

göre • Japonya Anıerikaya k11rşı 
hir haıhi göze alacaktır . Dı:yli 
Telgraf gazetesi Amerikan - Ja· 
pon görüşmeleri hakkında ciiyor 
ki : Amerika , Jnpon fevkalade 
murahhası Kurusuclan Japonyaııııı 
tehditlerine ııihayd vr.rmtsi ve 
harışçı siyast-t takibini istiyecek· 
tir . 

Allıa~ Knoks bugün beya
natta bulunarak Amerikan gemi
lerinin ııilahlandırılacağını söyle· 
miş ve fakat silahlandırılan gemi
lerin lıangi hölgelere gideceği 

hıtlı.kında malümat vermtmiştir . 

* * * 
AmNilwda grevler büyümt:k· 

teclir . Madenler ve demiryollerı 
feke uğı amış haldedir. HüHımct 
lıadisey~ hü\ ük ehemmiyet ver· 
mektedir . 

lnglltereye 
bava blcama 
Londıa : 19 ( A.A. ) -

11.ıva iç eınııiyel nıwrlıkları leh· 
liği : Düıı gece yaı ıc;ından t•V\'tl 

hiı kaç <lüşnıan tayyaresi lngilte
rcnin do~ıı ve <·~nup dokııo;u kı· 
yılarına honıb:ılar atmı-ştır • Hir az 
hasar , bir kaç ülii vt· biraz ya
ralı vaıdır. 

Sovyetıere gire 
• ( Birinci sahifeclt·n artan ) 

gazetesinin de bdirttiği gibi Al
maıılann muaızam k•ş harekatı 
plAııma dahil buluıımaktadır. 

Bu plan muhtelif Rus cephe· 
terini tecriıl etmek hedef mi güt
mektedir . Alman Baş1rnmandan
lıg.ı hu suretle bu muhtelif cep 
heleri kara kıştn tqebbüı;ü elin
den bıı:akmadaıı 11sgflr i miktarda 
askerle tutahilece~i ümidincleclir. 
Rus!;ır bu taarruz hareketine ele 
şidcldle mukav~met etmekte ve 
Tulada mev:ıilerirıi lıissolunur de
recede eyileşti rmek teclir . 

Tula civarında Sovyct top 
çusu Alman tıuıklarınııı bir hii 
cumunu, tanklar daha Tula han· 
li; osuna varmadan kırmıştır. Tay
ın is gazetC'siniıı 1 lindistaıı muha
biri iıe Hazer denizi ve Kafkasya 
) uliyle Rus} aya nıüttefık memlc
kf'tlerclen 1000 ton harp malı.e
rııe11i ve iptidııi madde göııdı-ril· 
ıniı olduğu hildirilrııiıtir . 

Londra : 19 ( a. a . ) - Bu
gün Londr anın salahiyetli mahfil
lerinde temiıı edihli~ine göre , 
mühim miktarda Alman askeri 
Moskovıt Ct'phl"sin<le donmuıtur. 

Alo1an askerleri arasında Rus}'a 
kııın ıo~uguna dayanacak dere· 
ce<l~ bildirilmiş kısım aı.dır. ÔIÜ· 
lerin çoğunun üzerinılf' kadın 

kürkleri ve buna benzer Jı.ııtık 
~ıya bulunmuştur . Halbuki Mos 
kovada harp eden Scıvyet kıta

ları iyi teçhiz edilmiılerclir • 

Kuibisef : 19 (A.A} - Sov
yet sö:ıcüsü Laıoskinin , Alman · 
lann Kerç'i aldıkları hakkındaki 

habrri tekzip ve muharebelerin 
şehir civarında devam ettig-ini ilü 
vc dnıiştiı • 

1 
Skoski Sovvetler Bir liğincleki Po
lonya kıtalaı ını teftiş edC'cek ve 
Staliıı , Molotof , Timoçcrıko ve 
diğer Sovyet şefleı İ) le görüşme
ler de huluııacnktır . 

Almanlara gire 
( 13iriııci snyfadan artan ) 

kuv\·etleri 232 tayyare kaybctıniş
lerclir . Ayn: clevre esnasında do· 

ğu cephesindl' 24 Alman tayyaresi 
düşmüştür . 

8erlin : 19 (A.A.) - D. N. 
B. nin öğrendiğine göre; 18 son 
teşıinde bir Alınan tüml~ııinin Ön· 
cii lalaları doğu o•phesinin mer
kezinde B!>lşevik kuvvetleri taıa· 
fından müdafaa edilen bir yeri 

ele geçirmişlerdir . Öğleden son· 

ra Bolşeviklerin lank teşkilleı i ile 
yaptıkları hücum taıık karşı koyma 
bataryalarımız tarafından püskür· 
tülınüştiir . 27 8o!şcvik tankı tah
rik edilruiştir . 

ıngWz ablakası 

ve Almanya 

l3aşb suallere cevap veren 

sözcü, Japonya üçüncü bir dev· 

lelin Urnkşarkın işlerine müdahe· 

lesine ınusamaha edemez,, demiş

tir. 

Ameklka barekitı 
Kahire : 19 ( a. 8. ) - Or. 

taşark tebliği : Batı çütünc\e clün 
~icldctli yağıııuılar askt>ri hare
~Ata mani olmuştur . Mamafih 
motörlü devriyeierimiz Seydiöme
rin batısında ve cenup batısıııda 

hücumlarına devanı etmişlerdir . 
A1. düşman mukavemeti ile 

karşılaşılmıştır. Bir Alman motör
lü devriyesi ele geçirilmiştir . 

HAlKEVİ REiSliGiNOEH : 

---- ---·---

TÜNKIYE Radyosu 

ANKARA Naılyosıı 

Perşembe 20. 11.941 

7.30 Program ve ıııenıleket .sa· 

7.33 

7.45 
8.00 

8.15 
8.30/ 

at ayarı 
Mü:r.ık : Ham Program 

(Pi.) 
AJANS habeıleıi 
Müzik : Haf ıf Programın 
devamı (Pi.) 
Evin saati 

8.45 ~lüzik : Hafif Programın 
son kısmı (Pi.) 

12.30° Program ve memleket sa 

12.33 
12.45 
13.0U 

13.30/ 

at ayarı 
Müzık : Oyun havaları 
Ajans Haberleıi 
Müzik : ince saz faslı 

14.00 Müzik : Krışık 
(Pi.) 

Program 

18 00 Progıam ve memleket sa· 
Lorıdrıı : 19 (ıı. a.) - Al 

manya, lııgiliı. ablııkıısınııı tesirli 
olılu~urıu. ilk clda olaı ak dün 
akşam itir:ıf etmiştir. Alınanlar, 1 l/12/941 Tarihinden itiba-
ayni 78manıla, \ iyece.k bakımın· rt'n Halkevinde bir Dokuma 

at ayarı 

18.03 Müzik : Kadınlardan fasıl 
şarkıları 

dım ne kııdar sıkıntıda olctukla- kursu açılarak yeni Dokuma 
rıııı da saklı\'ıım,\maktadır. 

Konuşma : ( Derclleşıne 19.00 

1 
tezgahı ile Halka El Dokuma· 

Bu itir:ıflıır, Kııeigsbı!ı g ıali-

lı yu~unuıı n,.şrİ) :ll • arasıuda ~·epı· cılığı ökrettlecektir. isteyenler 

saati ) 
Mü:r.ik : Hafıf sololar (Pi.) HU5 

19.3U Memleket Saat Ayarı , ve 
fır. Königsheı ı; radvosu, dün uk- Halkevine müracaat e<leı·ek Ajans Haberleri 

1 şamki llt"~rİ\ atırıda Stıtlin'in Al· 
1 rnıuılar gdmedr.11 öııcc bütün 

1 
\ iyrt.:eklrriıı } akıtması hakk111da 
v~ı di~i rıııiı ı~r i ı aat edilmeme· 
ııini qj.> il Kus lıalkıııu t.ıvljiy~ rt· 
nıiştir. 

Spikı-r, hi~haıısıı şÜ\ le de

miştir : 
1:-Alnıaııya'va v.._ Alınaıı iş · 

gali altında bolıırıaıı memlekctll"
re bir gram yiyecek gelmesiııe 

mü~aade etmiyerı lngili7. • Anıe· 
ı ikan ablukası memleketimizi. ) i 
yeceklerin ga.} t't sıkı hir suretle 
tahdidi zorunda bırakmıştır. 

Bu tehditlerde daha il~ri git· 
ıneğc aı tık imkan kalmamıştır. Zapt 
edilen memleketler ahalisine ) i · 
yect'k dağıtabilmek için Alman 
milletinin yeni fedal<arlıklara kat· 
tanmasıııı beklemek deliliktir. Al· 
man orduları tarafından işgal e· 
dtleıı Rus topraklarında halk da· 
ha şimdiden açlık çekmeğe bBŞ· 
lamıştır. Açlık acıları ile karşıla~ 
şan bölgeler arasında Sınolensk, 
Vitebsk, ,Odesa, Harkof, Kursk 
şehirleri ve daha başka şeh irler
de vardır. Almanlar hu şehirler 
ahalis"ne bir dilim ekmek b!le ver-. 
me1.ler. Zaten böyle hır şe) i kö · 
künclen reddetmektedirler.· 

Hu \ üııl,.n ha his ınevzuu olan 
hi>lııele~ rılıalisı açlıktan l>lın~ğ"e 
ıııahkün' bulunmaktadır> 

Amerikan ıJe /ngiliz yardımı 
Ku.> bişef : 19 ( a. a. ) - lıı· 

giliz - Amerikan ) aı dınıırıın şim· 
oiği hııli hakkında sorulan hir 
suale Lu:ıovski şu cevabı vermiş · 
tir : c BÜ) ük Britanya ve Ame· 
rikanın Rusya\ a yardım etmek 
istemiyecekleri VC) a eclemiytcek · 
leri haı.. kıııdaki AlnH•ıı ve ltatyıın 
ürııitleri tahakkuk etmC'miştir. 

Amerika ve Büyük Britan~ a 
Rusyaya harp malzemesi gönder· 
mek istiyorlar Vt! görıclertbilecek 
vaziyettedirler . Fakat , tabii bu 
işin tafsilatı Ü7.er inde ancak harp· 
teıı ımıııu koııuşulabi lir. -

bu kursa kay<l olunabilirler. 

2-2 13621 

ilan 
SEYHAN· DEf TEROARll

GINOAN: 
18 Yaşım ikmal etmeyen 

kız ve erkek çocuklarla maaş-

lar:ını bizzat kendi eliyle alma· 

yan mütekaitlerin ve yüksek 

tahsilde bulunan talebelerin es· 

kisi gibi yoklamaya tabi oldu· 

ğundan yoklamalarmın 25/ l I / 

941 tarihine kadar Defterdar· 

19.-15 Sesbest 10 Dekika 
19.55 Müzik : Dünya şaıkıları 

20J.5 Radyo Gazetesi 
20.45 Kemençe, tanbur ve Ne)'

den saz eserleri 

21.00 Ziraat Takvimi. 

21.10 

21.30 

Müz.ik : Uşşak ve nıuhııy 
yer makamlarından şarkı 
lar 
Konuşma : ( Şiir Saati ) 

21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

22.30 

Orkestrası 

Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri Ziraat , 

Esham - Tahvilat , Kam 

biyo - Nukut Borsası 

{Fiyat) 

22.45 Mi.izik : Dans ınuziği (Pi ) 

2~.551 

lık Muhasebesine vermeleri ilan 23.00 Yarınkı· program ve kapa· 

olunur. 13626 nış 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret ve sanayi Gdaıından : 

Şimdiye kadar Omer Başeğmez firması altında icrayı 
ticaret etmekte iken bu kere Milli Mensucat Fabrikası sahip
lerinden Nuri Hds ile teşkiki mesai ederek Adanada Hükumet 
caddesinde 274 numarada : 

Omer ıa,etmez ve ,erlkl 
Unvanı altında mayi ve madeni mahrukat, radyo, elek

trik malzemesi, motörlü ve motörsüz nakil vasıtaları ve her 
türlü ticaret emtias1 ahm ve satımı ile meşgul olmak üzere 
hususi bir şirket akdeyl~diklerini ve harice karşı her ikisinin 
müştereken vaz'ı imza eylemeleri suretile şi ... ketin temsil ve 
teahhüt altına sokulacatmı ve taahhüdü mutazanımın olmıyan 
muamelat ve evraka Ömer Başeğmez miinha.ıran imza etmek 
selahiyetinde bulunduğunu Birinci Noterlikten lastikli 5-11-941 
tarih ve 5343 sayılı sirkülerle bildirilmiş ve odaya 713 sicil 
numarasile birinci sınıfa kaydedilmiş bulunduğundan keyfiyet 
ticaret kanununun 42 inci maddesine tevfikan sicilli ticarete 
kaydolunarak ilan olunur. 13624 

Sicilli ticaret No : 86 
Tescil tarihi : ] 9-ll· 1941 

• 

Asri Sinemada 
BU AKŞAM 

Matine 

2,10 

iki mtlıteına ilim 
-1-

Suvare 

8,30 

birden 

( CEBELi l'TARIK ) Filminin Unutulmaz Büyük Sanatkarı 

Erik V. Strohein ve Andre Buguet'in 
Yarattıklan Aşk, Heyecan, ve ihtiras Hislerini Canlı Bir 

Surette Gösteren Muazzam Bir Film 

ı---~~ı---F_l_ RT l-N---A--1~ ~ı 
-2-

Umumi Arıu ve istek Üzerine 

CLAUDETTF. KOLBERT - HENRY FONDA'nın yarattıkları 

§1 Vahşi Koşu 1--
••ı•n Gladlz Matinede 

Fırtına - Vahşi Koşu 
Pek Yakında Pek Yakında 

d.-M-al-a-ga_l_ı -K-a-dı-n--._I 1 
.~:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.--:.-::.::::::::::::::~====:?• 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin llaıtaıarını 

nesinde kabal eder. 
DIDBJeDella• 

~~~DOKTOR-----

' Hüseyin Rif at Evirgen l , 

1 

Birinci mnd Rab Baıtabkları 
Mltebaısııı 1 

1~UAYENE SAATLERİ Sabah : 6-9. Öğle: 12-14. : 

: Akşam l 7 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi ı 

( Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 1 

~ (Hergün hastalarım kabul eder - Fakirlerden lara 
1 

~ alınmaz) 10-10 13591 

Adana Devlet Hava Yolları 
Meydan müdürlüğündn : 

1 

1 

Katlı iplik fabrikasının cenubunda Devlet Hava yollarına 
ait 15000 metre murabbaı sebze bahçesi arhrma suretile icara 
verileceğinden taliplerinin 29/t 11941 gün Ü saat ) O da meydan 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur ·t 3-20-26 13598 

ilan 
ADANA ELEKTRİK T. A.· ~iRKETİNOEN : 

Şirketimize aid 220 l ila 2250 sıra numaralı ve 2223 ila 
2250 sayılılar henuz kullanılmamış makbuz bloku kaybolmuştur. 
Hükümsüzlüğünü ilin ile bu numaraları taşıyan makbuzların 
hiç bir suretle kabul edilmemesini sayın halkımızdan rica ede-
nz. 13625 

i LAN 
tE LE O i YE R 1 YAS ET i N·O EN: 

Tarsuskapısı - Sebıehali arasındaki parke yolun tamiri 
işi açık eksiltmiye konmuştur. 

A - Bu işin keşif bedeli 1335 lira 85 kuruş. muvakkat 
teminatı 100 lira 19 kuruştur. 

B - Bu hususdaki keşif ve şartname Belediye yazı işlr.rin· 
dedir. lstiyenler bedeli mukabilinde alabilirler. 

C - Eksiltme 5/121941 Guma günü saat lS de Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin mezkür gün ve saatte teminat makbuzlariyle bir· 
likde Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur • 

20-24-28- 3 J 3624 
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R. C. A. 
l'AMUK - HUBUBAT 

KiLO FlATI 
C/NSı En çok 

K. S. 
ıs.oo 

BRODWAY 00,00 

Klcvland l 69,00 70,00 
KlevİandIT 64,50 ---ı8J)O 
M. Parlağı 57]C 58,SO 
P. Temizi·- 00 00 55,00 

R. C. A. ·Fabrikasının ~----·--·- - --Kapımalı 

1 
___ , 

v. Çiğidi _o5,o~ 
K. Çiğ~ __ _ _6,75 
Susam 49,00 
BuR-day yerli 8,·tl - _ 8,7~ son zaferi olan on iki 

limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

Arpa ~ 6,63 6,75 

Yüıar -1:-~=ı 7,50 

~~-==-=~. J ;:ı 

t~ - 11 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı hankasıncfan al.ınmıştır. 

!=: ~ • - ==ıı 
(Frank) frans11 ı- __ _ 
(Frank) isvjçre 

1 (Sterlin) ingiliz ı -5~'.10-
(D?laı) Amerikan ~ '.lt~ 

--~-

mutlaka görünüz ~lf TÇİ BiRLiGiHOEN: 
Tar la faresi hub batımız'ın 

J ~umaralı düşmanıdır. Ziraat 
idaresi mücadele yapmakdadır. 

Muharrem Hilnii REMO Çiftçimiz'in bu mücadeleye yar
dım etmesi ve son derecf" ala· 

ABİOİNPA~A CAOO[Sİ NO · 42 - T[l6RAf : REMO ADA HA - T[l[f ON : 110 

kA göstrrm~si dzemdir. Ziraat 
mücaJelt- idarf'sin<lt- <lt- bol 
ilaç mevcud olduğundan Çiftçi· 
miz'in Ulus parkı karşısındaki. 

Mücadele idaresine müracaat

ları ehemmiyetle rica olunur. 

• 
T. iş Bankası 
Klçtlk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KPŞ/DELER : 2 Şubat, 4 ıWayıs, 3 Ağustos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1 
:~ 

:2 

=~ 
10 

~o 

50 
:.wo 
20ü 

194~ ikramiyeleri 
Adet 2000 Urnlık 

., 

1000 
750 
500 
'.25U 
100 
50 
'l5 
10 

" 
" .. .. 
" 

2,000 
3,0110 
1,500 
1,500 
:l,500 
4,000 
2,500 
5,0llıl 

'.l,000 

I.iı :ı 

.. 

., 

" 

. 

.i 

Türkiye ı, Bankasına para yatıı-makla yalmz 
para birik tlrml• ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz ~ 

TÜRKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat. Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 TiITk lira•• 

ŞulJ<" vr a j ııııs a<1t-dı : 265 

Zit at Vt" ticaı 1 lır:ı nevi bınılta muamelc!~ı 

Para biriktirenleı ~ 28.800 lirli ikramiye veriyor 

-

Zir.ıa l B.ııılı:asırıda kurnbııralı ve ilıbarsıı. tasarruf hes<trl:ı.rınu en 
aı 50 liı &ısı bulıınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aş~ığıciaki plana göre ıkr:,miye da~ıtı.acaktır 

4 

4 

4 

40 
100 
120 

,160 

/\del 

• 

.. 
,, 

ıııoo 

(i(J(J 

:l.50 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 
2000 

., 1000 
.. 4000 .. .. 5000 
,, 4800 

.. 3200 

D1KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içindt" 50 
liradan aşağı düşmiyf'nlert" ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylal, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 H llİrJ ~ ta r~1 l -: ·ill Ü p'<ilece1ctir. 

3-3 13615 
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Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Ru nıuannid BAŞ ve OJŞ ıığrıla
rını süratle izaleye k·afidir. Ro. 
nıaliıma C\' Caı, !Sini r mafsal ve 
adrle ıstıraplım NEVROZIN'le 

tcda"i t_dilir, Müeı"ir ilaç : 
N E V R O Z l N 'dir . 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

. 

C. H. P. S[YHAN VilAYET İDARE H[YETİ REiSll~INOEN: 
1 - Parti konferans salonurıa ait salıne tesisatı Vf'. bir kı· 

sım noksan inşaat : Mütaahhidin taahhüdünü ifa etmemesinden 
dolayı , mütaahhit nam ve- he-sabına yaptırılmak üzere 15 gün 
müddetle yr.nide-n açık ebiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke~if tutan: (6635) lira (28) kuruştur. 
3 - lhalı-': 29 - 11 - 941. Cünıartt>sİ günii saitt (11) Parti 

Lirıasırıdu yapılacrıktır. 

4 Proje Vr' ~L.lt tııamf"yi gÖı lll<!k İStt'yerılerin , he ... aün Par-
ti kalerııirır" nıiir-acaat f"tmeleri. 

5 - lhal<"yt' i ~ tirak etmek isteyenlerin ihal(! tarihinden biı· 
hafta ~vv,,.J. şimdiye kaJar yaptıkları bu gibi işlere ait vesikabı ı· 
ııı idare lıl"yr ti reisliğjnf' ibraz ~<lerek h:.ı işe- ~irmek için vesika 
almaları l&rnnclll'. 

6 - Taliplerin ihaledt'ıı bir gün t>vvel keşif bedelirıiıt 11111 Y f'
di l,uçuğu olan (497) lira (67) kuru~ muvakkat teminat paı-asını, 

l'arti kasasıııa makbuz mukabilinde yatırmaları ilan olunur. 
15 - ?0- 27 13604 

Salıi,~ fi~ Başmuharriri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umumf Ne§rigat Madüru • 
ı lllnlar için ld~reye MACiD 00ÇL0 

!İl mU~a-caat etmelld!r _eu~ıldı(lı yer : TORl<SOZO Matbj>Osı ............................ ·~~nı••· 
• 

İL AN 

KARAf:ABEY HARASI MÜOÜRLOGOHOEN: 
l - Hara yetiştirmesi ve yarış için yüksek vasıflı altı 

baş mıfkan lngiliz ve dört baş safkan arap tayı 30-11-94 t 
tarihine müsadif pazar güııü saat on üçten soııra Aııkaı·a ya
rış }'erinde pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Her tay için yüzyirmi lira teminat alınacaktır. 
3 - Satış şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara atlı 

spor kulübiine ve hara müdürliiğüne müracaatları. 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltaci 

i 
HAST Al.AHiNi HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANm 

0Sn1NOEKf MUAYENEHANESİNDf KABUl EDER 
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~ Kttlbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
a yormadan ıstırapları dindirir. . ~ 
M Lüıtımunda. ~ode 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve M a . bor ~rde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. =· 
"ax.ı~a ~· P A#Z'!C& A #~2DEAJllO&S'S;silf1 


