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Kebraman erlerimiıc Juılık 
hediye tedariki yardımı günden 

, iilne haroretlenerek hakikaten 

KISKAÇTA l 
tıöğöslcri kabartacak bir mahiyet 
almaktadır. Kııılay yardımcı ko· 
miteıine dün de bir çok müraca
atlar v.uk1ı1.bulmll$ ve teberrüat 
yekGnu bir miktar daha yüksel· 
mi~tir. LiitC\ i ne$re devam edi-

Sovgel Bahr~IJtdileri Karaclenifı.de Alman lnygarelerine karşı 
mı1daf aa lıalimle 

:-.... .. .... ı • roruı : 
ı l~ll~•r yı(Jırıni auratlle ı 200 1iıa Mehmet Menzi, 150 
ı ı · ~ ı lira Mustafa Ak 8\' \'e Ali Cev-
1. i trliyor .. ·Mihver Auuvet·· ı 'her, 1;0 lira f.mln Giikce, 100 

l 
/er/nden bir mi" tar eıir ı )iı a AhdülkRdh ll&\u c Kiremitli· 
ve bazı hava meydanları ı den , 75 lira Ahmet Ô7llcmir 
alındı ıı 4 Yeniceden >, 75 lira Evyup Ünal 

KürkçUden , 75 lira Mustafa 

SOVYETt.1':RF. G()RE 

Mukavemet 
ÇAllPIŞllALAB 

ı...... . ..... ı Gürışık ' MeletmC'zclen ı, 50 lira 
l Salih Soyekici <Gcmisuradan,, MOSKOVA CIVARINDA 

K 
ahire : 22 ( a. a. ) - SalA· ı · 50 lira Hakkı Cennet cKadıkö- MEYDAN MUHAREBESi 
hiyetli .bir lcaynaUan öercnil· yünıien , 50 lira Mehmet Yalçın Mos'kova : ..:2 ta.a) - Krezna· 
di~inc &ört, Almanlar ıimdiye < Y tniycciden, 5') lira Hayvaı ya lıvestiya 2azetesi şu ınallımatı 

kadar tank 'kuvvetlerinin ,·arısını Tan tekin c Beyköydcn> 50 liı a vermişfir : Tul anın cenup ds~usun· 
kaybetmiıler<lir • Hareket • teşeb· Ayşe Gürışık o: Mel:tme1den 50 J dold muharebeler şiddetlenmekte-
büıü daima lrıgllhlcrin elinrledir. lira Mustafa Çayhık, 50 lira Mus· dlr · Şimdi gelişmekte olan Al-
Britan} a ordusi.> le hava kuvvet· tafa ôıekici Çavuşlu<lan . 50 maıı taaı ruzu bu istikamette, bun 
lf!ri nrft&ında çok- ık işbirliAi lira Mustafa Alpço\rn\', 40 lira dırn evvel ynpılan iki taarıu1.dan 
vardır. Haşim Sölı:üıı c Yassılerenden> 30 daha kuvvetlidir. Bir Rus tt'.bliti· 

Kahire ccphesinıien gelt'.n bir lira Atlmet Na~al Kadıköyün· ne 30 tank ve iki makineli pİJ &· 

haberden, Garp çölünde hareka· den 30 lira Mehmet Gök, 25 lira de kıtası hücum etmiştir. Ayni 
tın yıldmm sürıtiyle cereyan et· Musa Mut cFeyı.i) ecfcn> 25 lira zamanda Ü > noktasına hüçum 
titi anlıtılmuldaılır . Bu habere Bt-kir Turgut cHacıhaı;an löyün· ede'telc bu noktayı zaptetmişler· 
göre lniili:ı kuvvetleri k11a bir den>, 25 Jıra Muıtafa Aksu~an, 1 e de Atmanların bundan sonrttki 
hıberebcden sonra E.ladcndeki 25 lira Ahmet Yıldı7. c Hacıhasan 1 bütün ilerleme teıebbüsleri akim 
grnif hava •meydanından hlr gün. kö) üudcn , 20 lira lll'ftail Yılmaı lc.elmıf, Ruıılara karşı bir hikum-
lülc U7(1ldıkta bulunan Sidireıel c Yaıııııv~rtııden , 20 lira Davut I la düımanı bu noktadan geri at. 
hava meydanını iıgal elmiflerdir. Yalman, 15 lira lbrahim Çöktü mıılardır. 
Britan} 11 ıırhlı kuvvetleri o lcader Y~mişliden , 15 liı a Lıuar As- \ BLı çcvrt.de iki giln süren mu 
s~ri bir hnrel<attn huhıııuy<>rlıır } o, 1(1 lira Mostaro Kolbaşı, 10 1 harebelerden soııra Almanlar 17 
kı, bu~anare .meydan .. da bu· lira AbauU.h.. ~U:... ~ J.Uk...~~~lerdic-. Keı.a a.uc 
lunan eJli pılot ve batlı:a memur· Bundan b•tka Kiremitli kö· j teye a:ıre ıntırkca cepheeinin bq 
lar olup biteni anlamaka \'Rkıt \ ü halkı ille parti o:mak Oure f b bir iteaiatinde Sovyd hatl•n· 
bulamadan e iı «"ıiilmiılerdir. 100 çift iplik çorap hedi\e et- na ao1'ulen Alman tank \e mp· 

"'ahire : 22 ( &. a. )- Lib} a miştir. ı törlü birltltJeriae Ruslar tarafmdaıı 
laar ruıu Mııırda o ktidar hnber "ııılaydıuı ıliin ıu mektubu · } ıpılın bir karıı hücumda da Al 
mcrı~ı u} andırmııtıı ki , resmi r.ıl \ık : Adana Ytrdımstvenl~ manlır elli tank kııybclmiiferdir. 
tebliğler halkı tatmin etmemek· Cemi} eti merhı. idare h~ycli re· Moıkova : 22 (a,a) - Sov· 
tedir. · Bü.> ük Britanyarıın lcudre· isi Sayın Ba.,.an Güıide Oatün ve yet tebli~i : BOtiln cephelerde 
tiyle Amerikanın teknik 'kuvueti· arkıchlıtarı Sayın Bı.} an Mnaı:ı.eı düımırnlı çurpıımalar o!n uştur. 
pin biliıııoesinden dotan bir gil• Arpacı, Bayan Hal riye Dura, MosJ.:ova : 22 (R.a) - Bu ge· 
ven hlsıi mevcuttur. B:ıyan Metıha Sundan mürekkep ceki Sovyet tebliği : 21 son teş· 

Kahire ve lıkendarİ}'C borsft· her et, kahı amnıı askerlcrimiH rin gün il hütiin c!'phelercle mu· 
<Gerlal 3 Unoü sayracla> ıGeriı r :ı lin"il s:aladaı harebe de\'am etmi~tir. Muhnrehe 

lere Rostof Volokolansk ve Tu · 
lada bilhas a ~ld<letli olmuştur. 20 
ıon tı frinde üç düşman nakliye 
gemisi batırılmıştır. Tonaı tutarı 

19,000 tondur. 
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/ngiliı zırhlı kuvvetleri lıarekal esna~mıla 

Libya durumu 
Koordinasyon 
heyetinin iki 

karan çıkaoak 

-, 

Ankara : - 22 \R G) -
Yakındı · ehemmiyetli bir ~aç 
~oordinas) on kararı çıkacaktır, 
Buğdı}' unundan piskQvit, ma· 
karnı, fehri) c aihl eaaalı aıdft 

(0t"'1 1 tlUOI .. ,.,..., 

Şark cephesindeki muharebe· 
ter şiddetini arttırırken lngfüzler 
Mısır hududundan l.ihya'ya doğru 
taarruza ıeçmişlerdir ırelcn haber~ 
ler lngilizlerle Avustraly~lı. yenı 
Zelandalı, Hindli kıtalar~a~ mü· 
rekktp Britanyn kuvvctlerının Sa-
lı sabahindıinbcıi bptün cephe 
boyunca harekete başladıkiannı 
bildirmektedir. Iniili:ı leı bu taar· 
ruzda bürük mikyasta tank ve 
mot&riıe laı\ vetler kullanıyorlar. 
Taa;ruz biltıassa Çerahub'dan gar· 
ba dotru inkiıaf etm~ktedir. Ce· 
rabub Libya'nın lenubunda Mısır 
bUduduna yakın bir vahadır. in· 

<Otrlıfl 3 tanc&l .. ,rw> 

Loıırlra : 22 (a,R) - Rusya 
uaıı alınan ııon hl\berlere gör~ , 
Alınanlar Rostof çevn·s'nd;) gay · 
retler s1ıf t dıyo• lıır . Moshwa 
radyosu va1iyeti ciıtd! telakki ~ · 
ı)i_vor. Sov\ r.t et ıııevzil,.riııi mu · 
hıtfaıaya <levnm l' \ or. l 

Mogfovlı : 22 (n .a) - Prııv l 
ı'aııın hısu t mulınbirıniıı bildirdi 1 
fiııc gorr, hırıht , Mosko'la civa · 
rııırla misli görülmemiş bü} ükliık 
tc muharebe bütün ş:d letilc hü · 
ldlnı sürmektedir. 

Bütün silahlar wuharebeye 
'~"~ı ~ ilmıa· ıaJfa!\~l 

Betan vapurumuz 
"•kkınd~ mPtO~~t 

So/ya : 22 ( A.A. ) - Ka 
raderılzde batan Y tnice vapuru 
hakkımla Sof yn.IJcı gelen malümat<ı 
töre vap11r Burgazclan hareketin· 
den dört ~aat .sonra halmışlır . 
Bıılı.arlar da!ıaların şiddttine raa· 
mın 'tllıpurun mı1rttitbalına yar· 
J11710 çaltJmJllarsa da yalnu iki 
ki# kurtulmuştur , Tiirk vapuru· 
nun kap,lcm( vapurun batmasından 
pek az ~el b!r deniza//ısının 
tele~kopunu fÖrmılı oltlulunu 611 
dirmil/lr . 

ALMANLARA GÖRE 

Rosf ot alındı 
KAZA ÇLAR 

SOVYETLERIN YENi BAZ/ 
MEVZii.ERi ALINDI 

Berlin : 22 (a. a.) - Rt mi 
tebliğ : Ordunurı general Foıı 
Kltst kurnandasıııclaki seri lcıtala· 
11 \ie ·s. S. Hücum teşekkülleri 
şiddetli muharebeleıden sonrn 
Don nehri Ü.7.criııdeki Rostof 
şehrini işgal etmişlerdir. Bu su. 
retle ınüst.-kbel lıard.:et içiıı hu
susi bir ehemmi) eli haiı bulu
nan hir ticüret ve münakale mcr· 
kezi Alman kıtalıtrıııın eline gc.ç· 
miştir. Alman hnva kuvvetleri 
bu muvaffakiyette büyük amil 
olmuşlardır. Hiicumlor şark ceb. 
hesinin cliğt'r kesimlerinde d~ 

derinlik kıııarıııııştır. Mühim mik-
tarda düşman kuvvetlerinin Le· 
nin~mddıııı çıkmak için :mhlı 
tarı ki \i e alçaktan uçarı tayya. 
relerm mlb.aherctıle )aphfı bir 
çok teşebbüsler muvaffakiyetsix
lile uğranııttır Bır koloıduyrı 
kumanda eden pi) ade gencralı 

Siıen 20 sonte~rinde ~arlc cebhe· 
si mulınrebelerindc ölmü~tür. 

(Gerisi 3 Un ·tl sı1fada) 

R. Hull 

V~YGANO MESllESINO(N 
AMERlkAYA HÜCUMLAR 

Bay Hal'm e.•~•nala 

Vafingtoıı : 22 (a. a .) - Ha· 
riciye nazırı Hal, Ve) gaııdın ay
ıılmas\ müru11ebetile yepyeııi bir 
safhR) a giren Fı an ı:ı: - Ameri. 
kan münasebetleri hakkındaki 
bir soruya evabeıı : Fransız -
Alman işbiı li2'ı etrafında tcsbiti 
mümkün bütün hadıs:leri ve bu 
mesele ile a!Akalı husuıılan bir 
araya toplamakla rneşaul olduR-u 
nu liÖj ı~miştir. 

Beı lin : 22 (n. o.) - Diplo 
matık gaıete&i Cener{\I Veyaan . 
d,n vaııfeıinden çckiloıeıi müna
ıebetile BirJeı :k Amerika taı o 

(Sonu J iincü uyl~d/U 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl Y•I - Sayı : 5176 

YENi PARTi MÜFETTiŞiMiZ 

H. Onaran 
Dün Geldi 

Parti MOfettiıimiı Mardin Meb- J 

usu Bay Ha.lid Orıar~n .dünkü To- ııııııııııııııııııııııııııı 
ros Ekspresıyle şehrımıze gelmiş- I 
ler \'C vazifelerine ba~lemı~lar<.lır. , • 

sayın Hiilid onaran garda. başta ff 1.fler Pefen 
Valimi1 Faik Üstün olmak uzere • 
Paı ti Rdsi Mustafa Rifot tiülek 

Bele.diye Reisi Knsım ı-:ncı , ga: mu
11

fakatı mı 'J
1 :ı:etecileı , Parti nnbi) c \e ka1a 

idare lıC'yeti rci leı i, Pıutılileı ve 
t lalkevliler tnrafıncian herarntle 
knı şılonm ıştır . 

Parti Müfdtişimi1 kendısinı 

karşıla.} anlarla bırJikte rloR-ruco 
Parti) e gelmişler ve samimi ha . 
bihallcrde bulunmuşlardır. 

Hiıli 1 Onararı'a Hoş gel ii-
!IİJ: > dcı iı . 

Sa} ın Halid Onaran lznıirli 
dir. Ve lzmirin tanınmış ailCle 
rinden biri ine mensuptur . 1298 
doğumludur. Bundan C\ velki Me
buslu~u lzmir Vali muavini iken 
'ukubulmuş, geçen uevrede Ma
nış Parti tılüfett şli!{ini ıfa etmiş· 
tir. Kend,,...· giiı.ide bir idarecidir. 
b.nıirde ı ek sevilmiştir .. &r Ha
lid Onaran 'ı Adanalıların da se· 
veceğine enıiııiz . 

Bulgaristanın Türkiye 
elçi:;i Sofyadan döndü 

Sof) a : 22 (a .a) - Sof )'adn 
bulunmakta olan Bulgaristan 'uı 
Tbrki.> e lc;isı M . Kirof bu.gün 
An.hra.) Jlt lr Gıe c hll!'eW 
cdccektır. 

Gamlen'in vaziyeti 

Paris : 22 (a. ıı.) - Gener~l 
Gamleııin sılıhl \'U7.İ) elı vahimlcş· 
miştir. 

An eı s : 22 (R. G ) _ Amc· 
rikaıı kaynaklanna göre, Hitler 
mareşal Peteni gelecek hafta bir 
göı üşme} e davtl etti. Bu i'Örüş· 

me işgal altınd~ıki Fransada ola
caktır. Ve Hitler Petcnden Fran-
sız donanmnsını istiyecektir. Bu 
haberin ihtiyat kaydiylc telakki 
edilmesi lazımdıı. 

:ııı:ııııııı:ıııııııııııııı 

TORKiYE - BUlGARİSTAN 
ŞiMEHOÖf ER MÜNAKALlTI . 

Sof)a : 22 ( A. A. ) - Bu
rada bildirildı2'irıe göre, Bulgaris
tnnla Türkiye arnsında demiryolu 
münakalatı yakında başlıyacakhr. 

Bu Türkiyeye deniı Avrupası 

mem1eket\eriyl ticaret münasc· 

~Ucıir.in ieH§mesiude büyük ko· 
fa}'h"lat ver ktit . Batı*tistao 

Türkireye demirrolu ile transit 
h.akkı verecek ve bu suretle Tür· 
kiye İlt! iyi münasebetlerini idame 
etmek arzusunun . açık bir delilini 
ğösterecekıir . -------

bombardımanlarından · çıkan 
pılkoıoıı~ bir netice 

L 
ondrada bir pJikolog hatıa bombardımanları esnasında sıtınaklarda 
vukua gelen korku 1•e panik hadiselerini incelemlı , alaka verici 

olduğu ktıdar da iarip bir takım netıceler~ varmıştır. Bu netie'i· 
/erden bir t ·nesi : 

Bombardıman b şladılı zaman sıtınaklarr/o en bı7yük korku al_ 
melleri izhar ede11, tit tir tltrediRi için gövdelerini bacaklarının üz:. 
rinde iaşıyamıyan insrmlarzn normal hagatlarında birbiriyle geçinemi 
ye11 krırı kocalar olluğu meydana çıkmıştır. 

lngiliı alimi lmnu şöyle izah ediyor : 
" Hergün aralarında zırıltı, gürültü çıkaran karı. koca .slnir de 

pola~ı~ı matemadi?en bo_ıaltmakia olduklarından haberdar defi/Jir.ler. 
Harıcı t't! .r1eni bır tehlıkt: karşısında heyecanlannı luiabilmek için 
ihtiyat sinir mukavemetleri tükenmiş bulundulıından böyle kötü bir 
lıale dı1ımekteclir ler . ' 

lngiliz aliminin ortaya koydulu bu T.'aıiyel • bana kalırsa ' kılıbik 
lıfı da ilmi bir sure~l~ iıalı elmekiedir. Kılıbık kocaları tetkik ediniz 
'"..uil~ka karılarının s~rl, kavgacı ve geçı'msiz kadınlar- oldufunu gö· 
rursunüı: K~rıla~ırıa karşı derin sevgilerinden dolagı kılıbık olmuı 
erkeklerın nısbetı her lıalde yi1zde btşi geçemez . De1nek ki , kılıbık 
kocalar ela: karılarigle aralarında sık sık ccregarı eden· ka_vgalarilan 
sorıra ihtiyat sinir nı ·ı hwem!tleri bilmiş yeni bir ı~hlilıe~ yani katJ· 
gaya tahammı'itleri kalmadıfırülan bogun elmf'!.'Je malıkıim .olmuı in· 

ı 
1anlardır • · · 

Karı - Koca kavgaları nelice$in~~ 1,ı~ k_atbttlor Jelli ele •. ekse· 
riya kocalar kılıbık olugor ? Gi~ bir .süal· afda geltbilir . Bunu da 

! 
Hin~ pgni "/ngiliz aliminin telkiklcri. nelice-sinde tıardllt ba~lca bir /ıa. 
kam izah edigor • 

Arıla;ıldıRı,.a gör•, kadmtqr bomb::wdım'lrl es1tasında f'rluklerden 
daha fUk solukkanl:lık tJI ~sarıl gösltrmekle 1m!Jie/. Bu ·dcı kadın. 
/ardaki sbıir ilıtiqal kuwt(lerinin dalıa fazla oltluAunu · isbal eder • 
Binaenaleyh karı 7" koia ~avaılarında· -erl.:.eflti'-iltılıa '.(;nbdk rnaAlu 
ııt binn•lice, kılıhlk o/mas: kadar tabii bir $i~ yökfllr. ' p 

Her iJfe "" her zaman llstte oldu~ıı vehm~l)fe ydja.yun zavallı 
erkek dtmek J.:i , tn çok öAilndalı'i cdSlff~I btıbmrla da kadının. 
altınd~ imiı. , 
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G 
eçen !ene , matbaanın ica. 
dının beşyü:züncü yılı 

kutlandı • Halbuki bu 

yılda ilk g-a:zetenin iki bininci yı· 
inan kı.Jtlanması lazım geldiğini 

bilenlerimiz her halde çok azdır . 
Diğer taraftan : Gutcnberg'in ica· 
dından 1500 !ene evvel bir il&Ze· 
tenin intişar etmiş olması biraz 
da garfp görünebilir • Fakat bu 
tamamiyle isbl\t ediJmi~ bir haki· 
katbr : 

ilk gu:et~yi jül Sezar tesis 
etmittir . 

Bir kaç sene ev\ı·el Romanın 

eski limana olan Ostia Antica da 
yapılan hafriyatta bir takım tab· 
Jetler meydana çıkanlmıştır . Ya
pılan tetkikat neticesinde bu tab
letlerin ( Se:zar hükumetfoe aid 
habeı-ler ) 1 · ikli\·a ettiti anlaşıl· 
mıştır . Milatdan 57 sene önce 
yani tam iki bin sene evvel , Ro
manın yeni Konsülü Sezar senaya 
aid veya millf ehemmiyeti haiz 
bütün haberlerin alçı ile kaplan· 
mış tabletlere yazılarak Forum 
meydanında teşhir edilmesini em· 
retti . Bu tabletlere renkleri do
layısiyle ( Album ) adı verilmişti. 

Bu tabletleri biızat Sezar yazı· 
yordu • 

Bu gazetenin jki tabı vardı : 
Biriıi ( Acta Senatus ) " Parla
mento raporlan o diğeri ( Acta 
Diılma ) • Günlük haberler n • 

Sonradan bir üçüncü tab daha 
ihdas edildi • Dini mahiyette ha
berler veren bu gazeteye de (Ac· 
ta Maximi) adı verilmişti . 

R 
omalılar bu " Ali.mm» lcr· 
de umumiyet itibariyle 
bizim bugünkil ınzeteler-

.dc okuduklanmızı bulabiliyor· 
lardı : 

Siyasj ve askeri haberler , 
mahalli havadisler , ölüm doğum 
haberleri , meteoroloji , saray ve 
polis haberleri , kaza ve .i!ıikan· 

dallar , eğlenceli şeyler .. 
Bu ( Divar iazetesi ) Roma· 

biat arasmda büyük bir ntbet 
kazandı . Her sabah geıctenin 

iOOO iNCi 
•• •• •• 

YILDONUMU 
ilk gazeteyi 
Jül Seza 
çıkarmıştı 

SENE MCTEMADIYIN 1500 
ÇIKAN Ç~N GAZETESi 

YAZAN ; 

P. P. 
sokaklarda satılıyordu. 

Salluete'in gazetesi hudutsuz 
bir muvaffakiyet kuanmış ve ye· 
ni, lıceı.ançlı bir meslek doğmuştu: 
[ Diniur narius ] . Salluste'in ya
nında bir çok insanlar çalışıyor· 1 
du : Siyasi muhar;-irler, heyecanlı ı 
vaka muharrirleri, rom arıcılar, mü
nekkitler, iktisatçılar ve yabancı 
memleketlerde muhabirler. 

F 
akat Romah'arın bir çof.: icat. 
lan gibi a-azetcde Ortıı Cag'ın 
baılangıcında ortadan kalktı . 

Yeniden icadı için bir kaç asrın 
geçmesini beklemek IA1.ımgeldi . 

Gazetenin ikinci defa mey· 
dana çıkmaaı büyük ticarethane· 
terin ıiy~si ve ikti8adt hadiseleri 1 
ııüratle öğr ... nebilmek ihtiyacındnn 

doğdu. Dünyanın her tarafından 
gelen haberleri toplamak ii zere 
ı..ürolar teRiı edildi . Bu çeşit ilk 
ajansı Venedikte kuruldu. Bu hü· 
roda dünyanın dört bucağından 

ııeten malfunat derhal kopye edi . 
liyor ve silratle abonelere dağı · 

tılıyordu . Büyük ticarethaneler 
arasında büyiik bir raA"bet kua · 
nan bu [ H .. ber mektupları J 
matbaanın icııdına kadar yani , 
iki 1111r yr.ıadı . On yeciinci asım 
sonuna kadar bu haber mektup
larından Vencdikde , Londra, Q. 

auıburı, Prıı~ , Lubek ve Viya. 
nada neırediliyordu. 

Bu haber ajansları daha o zn· 
mandnn hükumetlnle sık sık mü
cadeleye mecbur kalıyordu . Çün- ı 
.lı:ü. hükumetler i§lerine gelmeyen l 
haberleri n~trettiı mek istemi_ror· 
la.rdı. lıı. sansiir V~enada ve 1670

1 
de kuruldu . 

dünyada ilk matbu gazete de 
Çinde çıkmıştır . Çinlilerin Gu· 

tenhergi olan Sat) Kung bu ga· 
ıete} i Miladın 402 inci yılmd 

çıkarmış ve adını da ( Peipina 

Bao J koymuştu. 1500 sene mü· 
temadıyeu çıkan ,..,u guıete niha · 
yet Japonların Pekine girmesiyle 
ortadan kalkmıştır . 

Pamuk lplli)I 
tevzii mııeleıı 
lktisat V ckaleti c;anayi umum 

müdürü Rt'şat Bener , sanayi tet· 
kik heyeh reisi Şevket Süreyya , 
yüksek tetkik heyetinden Tarık 
ve daha başka kimselerden mü· 
rekkep bir heyd , dün Ankara · 
dan şehrimize gelmiştir. 

Heyet , burada kalı:Jı~ı müd· 
det 1. ıırfında bilhassa pamuk ipli 
~i dağıtma işiyle u~raşacaHir. E. 
sasen İkfüat Veldileli bu yüksek 
ıelahiydli heyeti , bir müddetten 
beri <ledikodularn sebebiyet vr
rcn pamuk ipliği dağttma işini 

yoluna •koymak için ıehri~iz~ . 

yollamıştır. Bunun ıçin , bir proi· 
ram hazırlanmaktadır' .. 

Burada hazırlanacak tevziat 
proğnmı, bütün yurddaki ip!ık 
tevziatına şamil . olacakt ı r. 

BUGÜN YAPILACAK 
FUTBOL MAÇLARI 
Bugün Adana starly<>munda 

yapılacak olan maç!nr şuıılardır : 
1 - Snat 11,30 dıı hakem 

Nıhat Calbanın idares;nde incir
lik - Milli mensucat. 

2 - S ıtı:H 13, 15 ele Kenan 
Gülgüııün idaresinde Ct.yhrrn -
Arla na Gençlik. 

3 - Saaf 15 <le hakerıı Apli 
Atamerin idaresinde Malatya 
Mensucat - 6 ncı Demirspor lu
Hipleri arasında .rapılacaktır. 

lngiliz takımı 
bugün geliyor 
Ojn §ehrimi1dcn Ankarava 

ıı~çmeleri beklenen fngili~ f·ıtbol 
tak.ımı vheleri geç y G pıldığıo . lan 
bugün 'IAaf i4 de g.-çeccld~ıdir. 
Bütün spor kulüpleri "8rfılamak 
için gıurid ha:m bulunaCi\ktard,r. 

TENiS TURNUVASI 
TEHiR EDlLDI 

Seyhan bölgesi ve Halkevi 
spor komitesinin müşterek~n ha· 
ıırladı~ı tenis turnuvası tehir 
edilm i ştir . 

OKULLAR ARASI 
FUTBOL MUSABAKASI 

23/11 194 l paur günü ııaat 

14 de lc;met İnönü Kız Enııtitü
sünde okullar arnsı voleybol mu· 
&Bbaknııı yapılacaktır. 

Talıail çaiındoki 

çocukların vaziydi 

Maarif Müdürlüğünce ilk tah· 
sil ça~ınc\a bulunup • ilk tahsil 
mecburiyetini ifa ctmiyen çocuk· 
tarın tesbitine başlanmııtır. 

Bu ~ihi kız ve erkek ÇO('Ulda· 

nn }'ti ilk tahsile devamları veya 
sanat okuluna alınmaları imkftnl:ı · 
rı ar:ıştırılmaktadır. 

A 7/Ş MÜSABAKALARl 
GERiYE BIRAKJlDJ 
Beden terbiyesi umum mü · 

dürlü~ünün emirlr-riyle bugün ) 3. · 

pılmaqt kıuarlsıtıı ılan atış nıüsa 
baka hırı atış ajanının bazı işlerin · 
dt>n dolayL getiye bırakılmıştır. 

Mektepler arası 
teşvik musabakaları 

Dün saat 14 de Stadyomda 
yapılan mektepler arası teşvik 

musabakalan çok zevkli olmuş· 
tu r. ' 

BiR MUHTEKiRiN 
MAHKEMESi 

1htikardan ııuçlu o!arak mev· 
kuf en dunışmnsı yapılan Mahmut 
Atılan dün mahkrme k11rarı ile 
tt>vkif edilmiştir. 

TUT ULAN kUMARCILAR 

Borsa civarındaki Mustafa 

:~~!d7 .büyük bir sabırsızhkla bek· TEVKiF EDlLEN 
* ... * 

Bu anıda matbu gaı.ete sil· 
ratle inkifaf etmeğe baılarlı . 

Sertin kahvesinde kumar oynıyan 
Mehmet o~lu Ktlmil, İbrahim, 
Mehmet tu 1 ulaı ak adliyeye veril
miş erdir. 

Bu ırazete bir tek kötü tara· b iHTiKAR SUÇLUSU 
fı vardı . O da okumıık hususun· Hiç şüphe yoktur lıti ' ugiln Ml'ı'ı akabe Lomı's'-·oııunun ka· BiR HlRSIZ TUTULDU 

yeıamakta olan eski gazete , "' J 

da çekilen zahmet · Çijnkü gaze· [ Berrovı Vorccıter Journal ] a- rarı ile dirütinin :ı20 kuru~n sa · Şehzade mahallesinden Dur~ 
tenin . yanına kadar varabilmek dmdaki İngiliz gazetesidir . Bu tılması Hiıım iken ihtilcAr yaparak mu~ oğlu Mustafa Avşer bir köy· 
için azami bir saat önündekileri guetenin 250 irıci yıldönQmii metrrsini 175 L.uruşa satan Abra· / lünün para cüzdanını aıırırken suç 
beklemek icabediyordu • Varddık· reçen sene yapılmııtı . ham o~ :u DavH Dehhur yakıtla üstü tutularak Adliyeye testim e-
dan sonra itişme ' kakışma yü· C:.n da t ı d '-' narak tt:vkif e<lılmi•tir. dilmistir. zhnden rahat rahat okumanın im· 

1 
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kanı bulunamıyordu . l 

B 
ir çok insanlar jül Seıa· ı 
nn bu bulıJŞunU bir tlı:a
ret metaı gibi istis· 

müTe~ 1cşcbbüs ettiler. Okuyup yu
ma bilen köleleri vasıtasiyle bu 
tnbletlerin kopyclerini çıkı:ırthrma · 

~·a başladılar . . 
Hn töle günde beş r.kuby.e 

çıkartabiliyordu • Nihayet Sallastc 
adında birisi bu işi c1inc aı.rak 
orxauiıe:etti vc-::bll ~dün· 
yada ilk iazeteci oldu • 

Sallustc gazetesine ( Commen· 
tarıum Berum Novaruın ) " ha· 
berter mubtıra'1 ,. adını verdi . 
Ve o zaman ·için fe\'kal~de bir 
tıraj olan 10,500 nusha kadar çı· 
karmata muvaffıtk oldu . 

1 UZAKLARDAN HABER 1 __....._... ___________ -=:---

Bulgaristanda sinema seyircileri-Meşhur bir artist 
1 

Fuuısız sahne artislerinden Maud Loly geçen 
harpten sonra büyUk şöhret ka:zanmıf, Pariste •en 
çek.. alkışlanan kadın san'atk4r olmuştu. Oynadığı 
tiyatroya her akşam kendisini alkışlamak için bin· 
lcrce halk ii~du. 

Bu muvaffakiyet b'r kaç sene sürdü. Art ·st ya 
vaı yavaş bırçınlaşmağa herkesle kavga etmeğ'e 
baıladı. Poliıle aralarında bir takım hadiseler oldu. 
Bunun üzerine itibardan düştü. Araya muharebe 
de ıirince büıJbütün is~lz kaldı. 

Sof ya Belediyesinin istatistik bürosundan veri 
len malumata nazaran. Sofya Milli liyatrosiyle O• 

~rasma 1940 yılında 271,000 seyirci gitmiştir. 

Dram tiyatrosuna nfabetle, operaya gidenler yüzde 
.lO fazladır. Bu 1iyarı:tçiler. 6t800,000 leva bırak· 
mışlardır. · 
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I nönü okulu bugün 

törenle açılıyor 
Okulların açılııı mlnaıebetlyle kız 

lnıtttüılnda bir çay verUecık 
- -··-------- Bugün ~aat H , 30 de Reıat-
ı"""" .............. ••ı bey mahallesinde )•eni yapılan 
ı ı ismet İnönü ilkokulunun ııçılışı 
ı ÇacukluAa Vll genç· ı onuruna Iamet İnönü Kız Ensti· 
ı ille allka ln•anhD• ali· ı titüsünde 150 kioilik hir çay 2 j. 

ı kadır. ı yateti verilecek ve müteakiben 
ı ı •aııt 15,30 da ilkokulun açıl 4 tö. 
ı ı r("ni yapılacaktır . 

ı Çocuk Esı'rıem~ Kurumu ı 

ı Genel Merkezi ı Halkın ve olcullaıın iştirak e
decc:ği bu :açılış tör,.ni esıU\sınrlR 

ı ........................ ı 1 hoperlörlerle nutuk 'iÖylenecel,; , 

1 

pllik ile mu1il ne~riyatl )'ı'lptlftcak 

Asker Olanların i 
ve bütiın törenler~ işliraL: eden-
INe on bir dershaneli ve biitiln 
konföıü havi bu modern okul bi
nasının her tarafı gezdirilecekt ı r. 

mahkUmiyetleri ' 
Askerlik kanununun 39 uncu 

maddesini deği~iren IAyiha encü
menden geçerek ruı.nameye alın· 
mıştır. Bu tadil tekıifi ile fevka • 
liJe ahval <lolayısiyle talim için 
celbedilen yedek eratın aıkP.re 
almmadan itlemiş oldukları biı· 

suçtan dolayı ııskere ~el<iikten 

sonra tebliğ edilen mahkumiyetle· 
rini bir sene kadar olanların staj 
<lt!vrini ikmalden sonra çekmeleri 
e~rısı kabul edilmekte dır. 

Teknik tedrisat 
mUeııeıeıerı 
genıııettUyor 

Maarif vekilliği muhtelif· vi- , 
Jayetlerde t~aıen mevcut bulunan 
tr.knik tedrisat müesseselerinin 
çal şma ve bugünkü teşkilat vazi · 
yetini göıden geçirmek ü1.erc U· 

mum müfett şlerc emir vermiştir. 
Umum müfetliiler bu müessesele· 
ri ıe:ıerek rnpol hazırlayacak

lardır. 

Şimdiye lodar yapılan teftio· 
!erde bu müesseselerin çalışma 
teşkilatlarını fıulalatmak, öğret· 
men yetıştirmek üzerinde toplan . 
maktadır. icap etfi~i taktirde mü 
tehassıs)ltman yetiştirmek üıere 

_Avrupaya talebe gönderilecektir. 

Mldalaa mlkelle· 
llyetı kanunu 

tadllltı 
Ankara 22 (Türksözü muha· 

birinden) - Milli Müdafaa mü
kellefiyeti kanununun 68 ıncı 
maddesinin tadiline dair layiha 
er.cümenlNden geçerek mecliı 
rn:ınam«"sine ahnm ı~tır. Layiha 
kanun macl<lesine yeni bir fıkra 

ilavesine dairclir. Bu suretle va
şıtıısinı tahrip eden vr:ya kaarlen 
malzemesini cle~iştirenlerin ceza 
görmeleri temin ~dilmekicdir . 
E.klen'llesi teklif edilen nokta ~u 
dm : •Fevkalade hallercie orduca 
talep vukuundan sonra vcyo se· 
ferberlik ilitnmdıın motörlü nakil 
vıısıtalarının dnrnmlRrJoı kaat~n 

istifade edilemez bir hale g~tir 
mek ııu retile bor.duklan veya 
bazı aksamını değiıtirdiklcri ve. 
yah•Jt yedek alat veya parçala
r mı kasten 1akhyarak komis};on. 
lara noksan teslim ettikleri eabit 
olan birinci fıkrada · yaıılı para 
ceeası ile birlikte tiç aydan blr 
ıeneye kadar hapis cezası ile 
ce:ı.alandmhrlar. 

Teıekklr 
18 Senı.~deoberi çekmekte ol· 

du~um mide rahatsı~lıQ'ımdan a· 

TôRKIYE Radyosu 
ANKARA Raclyosu 

Pazar 23.11.94 l 

8.30 

8.33 

Program ve memleket sR • 

at ayan 

Müzik : Hafif 
(Pi.) 

Program 

8.45 AJANS haberleri 
tı.OO Müzik : Marşlar (Pi.) 
9. 15 Evin saati ' 

9.30/ 
9.45 Miizik : Marşlar Programı 

tım devamı 

l 2.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik. : Mahur makamın 

<lan şarkılar 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Mü:zik : Taksim ~arkı ve 
türküleı 

13.30/ 

14.30 

1800 

18.03 

18.40 

19.30 

19.45 

Müzik : Radyo salon or 
kestrası ( Violonist Necip 

Aşkın) 

Program ve memleket sa 
at ayarı 

Müzik : Radyo dans or 
kestrası 

Mü1 .• k : Kanşık şarl\ılar 

Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Piano 
(Pi.) 

sol olan 

20.15 Konuşma : ( Meseleler ko 
nuşuyor 

20.30 Miizik : Suzinak makamın 
dan şarkılar 

21.00 Konuşma Ziraat saati 

21.10 

21.35 

22.0ll 

Müzik : Oyun havaları ve 
türküler 
Ankarasonhahar at yart1j 
larınm neticeleri 

Mü:dk: Piano sololara Enıi· 
ne Mikler Çelebi 

Mü1ik : Dans muı.iii (Pl.) 

22.30 Memleket saat ayafı ve 
aiiins haberleri 

22.45 Anadolu Ajansının Spor 
Ser\' isi· 

2'.!.55/ 
?.3.00 Yaunki PJUiUUn \•e kapa 

nış 

Nlltetçl ecıaae 
Bu aazete Papirus kltıdı ü

zerine yazılıyor ve btftada bir 
çarıamba günleri neeredillyordu . 
Huıuıl adamlar r~:ı.eteyi Roma 
imparatorluQunun bütilo büyük 

birlerine kadır ıötilrQ)'Or ve 

Maud Lorty issiz kalınca h'ltıratını ynzmağa 

başladı . Fakat bunun bualmasınn intizaren geçin· 
mck için gazete sahcılıtı yapmaktadar. Bir ıaman 
el üstünde tutulan artist şimdi, Pariste Clichy mey· 
danında ıucte sabyor. • 

Ayni ~ene ıarfmda husus! operet ve opeıetleri 
ziyaret edenler yüzde kiti ziyaret etmiştir. Bunlar· 
dan alınan yekun da 2,800,000 levadır. Geçen ~e· 
neye nazaran hususr tiyatro ve operetleri • ziyaret 
edenler yüzde 12 niııbe tle a; ;dm ıştır . 

1940 yılında Sofya sinamalanna 6,100,000 kişi 
ffit.miş ve b1.1alardan 67,8001000 leva ahnmı~tır. 

TOROS [CZAHAN[SI 
• meliyat yaparak beni kurtaran 

Operator Bay Fehmi İnsele Teşek· 
kür etmeQ-1 bir ödev bilirim. 1363'ı I 

· Haşan Etiei ___ .._.._ ........... -...-
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SiYASi ve ASKERi 
GôROŞLJ!R ve 

MÜTALEALAR 

- Ankara Radyo GazoteJi 

Libya harekatı 
VIŞIDE VAZi YET 

RUS - AlMAN HARBİ 
AlllNCI AYIHDA 

Edenle Maiakinin söyledi;ıi 
· .. nutuk/cır 

ibyada biiyijk biı tank 

L muharebesinin hı=ıjll\dığı 
bif<.liı iliyor . lııgili71ere gö 

re lıir çok tan~· kuvveti imha 
olıınmnıtur . Mihveı rı.ıdyôlaı ı 
lngiliı t~acru1unım Rusyanın ilı 
tarları ii1erine haşladığını , bun:ı 
da sebeh Şark cephesindeki Al· 
man taıyikinın azalma~ının isten-

mesidir . 

ı(l • "' 

General Veygıı'\dm tekaüde 
sevkolunması , Tunus rneselesile 
çok aldkadar görülüyor · Bugün 
haber verildigine g-öre • Fransız 
hava ntlztn Şimali Afrikaya git· 

miştir . 

"' 1' * Ruı _ Alman haıhi bugün 
( Dün ) aitıncı a}ına girmiş bu· 
lunuyor. Son 24 saat içinde Sov
yet cepnesindeki haı ekatın Rus· 
lar lehine olmayan şekilde cere 
yan ettiği ~nlaşılmaktarlır · Mo!! 
kovada da ılurumun İ) i olmadı~• 
iürülmrkteciir. 

Gelen habeı leı e lıakılırsa , 
Moskova şu bir hç gün içinde 

<.lüşecckhr . 

,,. "' ı1< •• 

Ed~n ile Sovyet büyük elçıaı 
Maiıki birer nutuk söyliyerek 
Ruı - lngiliı _işbi!Ü~inin h!lrp 
ıonrası da devam e<leceğir.i te· 

baru1 ettiı mişlerdir 

Japon _ Amerikan &örü~ 
melerinin kesildiği söy~enmektf'· 
dir . Bunı( başlıca ıebrp • Japon· 
) amn Çine karşı Amerikan yar· 

dımıoı istememeııdir · 

Lllly&da daram 
tBa<stııra.rı Birincitlc) 

gilizler geçen Libyu seferinde bu· 
· ı .ı· Libya'dan 

rasını işgal etmış eruı. • 
çekildikten sonra hu vahayı elle· 
t-inde tutmuşlaıdır. 

Cerabub'dan şimale doğru ya 
pılacak kllvvelli bir hareket Al· 
nıan - ltalyan kuvvetlerinin ge 

tilerini tehdid edebilir. 
Dünkü . haberler iki ordu ara· 

h .. karşı 
sınd;ı esas cephede , nuz . B · 
laşu.a olmadlğını bildirmi.ştır. u 
<':rphe Solluın'dan baş\ıyarak ~~· 
ı . ııha doğru uıaınakladır. lngılıı 
uoııanması sahilde ve Halfaya ge· 
c;idindc bulunan Mihver kuvvetle · 
rini bombardıman etmeğe başla · 
dı~ınrian burada da yakında çar· 
pışmalar beklenebilir. . 

lngiliz menbaları h~r~k.ehn 
plan mucibince devam etığmı ve 
hederin düşmanı I.ib)!a'nın sarkın· 
dan atmak olduğunu bildiriyor· 
Bu haberler ve laarru1. batlamaı· 
dan evvel kıtalara lngiliı Başve· 
kili B. Cuhrchill'in bir mesajın1 1'l 
okunması hareketin ehemmiyetini 
1ıöstermeA'e kftficfü. 

İtalyan tc:bli~i düşmıuı ııı hh 
kuvvetlerinin tardedıldiii.ni bildir· 
mekle beraber 150 kilometrelik 
bir cephede muharebenin devam 
ettitini kaydetmektedir. · 

lngiliz 2'a:zetcleıi başlayan ta 
anurn meın11uni~·eHe · kar~ılarniş 
lnrdır. Gıııctdeı, mtıhıırebenin çe
tin olacaQıpı, fokat muvAffakiyetle 
bn~arılacağ ım ya:ı.ıyorlar. lngilizler, 
ümıd ettikleri aibi hareketi mmrıt· 
faklyetlc rıeticelendirirlenıe bun· 
dap bUyül< i~Ufadeler temin cqe · 
bileceklerdir. Bu istif.11deler ~un· 

lar~ı.rı 

1 

• j 

Sovyetıere göre 
( Biı irwi sa) f ttdan aı tan ) 

okulrııu~tur . Ra~ı t ıoktalarda Sov 
, etler yrııi lıatı.ıı üurine geri 
Çt'kilınişler ve hu hatlarclu kuv· 
vetli ıııev1i ahıı iik düşmnm 'şid· 
dr.tli hir ntış ve muknhil hücum· 
lar!a k:uşılamışl •• rclıı. 

Mozaio;t c t>phf !'i i ııirı bır kesi
minde Almımlaı 20 tank kaybet· 
mişlerdır. Tulanırı t· enııp doğusuıı 

da biı çuk kövdP. 'lokak muhare· 
bı::leı i Jcvam ~t mektedir. 

Moskovu : 22 tn .a) - Mos· 
kova radyosu bu sahnlı şu habe· 
ri vermiştir . Jvloskova yakınında 
vaziyet ciddidir . M~mnun ulma· 
mak için hiç biı :oıebep yoktur . 
BununJıı beraber şimdi daha kuv· 
vetlenmiş bulunuyonıı. 

Durumumuz bundan IJir ay 
• evvelkine göre. dnha iyidir. Dü,. 

mana !..esin hiı darba vurduk. 
!\Ioskova :-.akiıırl i r. Herkes harb 
içın şöyle bağırmaltadır : Bir adım 
bile g·erilememck laı.ımdır. 

Diişmanın hükumet mı::rk.eıi
nr: yaklıtŞmflsma meydan vermi· 

yelim. 

Almanlara gire 
( Birinci sayfadan Artan ) 

Beılir. : 22 (n. ıt.ı - D. N. 
B. rıin ögrendiğ'ine göre Alman 
kıtaları 20 sonteşı inde Moskova
nın cenubunda muharebe kesi
minde Sovyetleı in yeni sahra 
mevzilerini eli'! geçirmişlerdir. Bu 
surdle Almeıı kıt.ıları Moskova 
etraf ıııdc1ki müdafaa mevzilerinde 
yeni bir_"gedik açmışlardır. 

Stokholm : 22 (a. a.) -
Stokholmdaki kann ata göre Al 
man kuvverleriniıı Volokola.nsk 
ve MrJZniııkdf" açrbkJarı gt"dikler 
neticr"sınde Ruıı cebhesi dün 
Moskovnnın bahıııu<la ynrılmııhr. 
Almaıı luyvetleri rloğrudan d<?ğ · 
rnya Mos~ova üzerine ilerleıneğc 
devam ediyoılat .'""Alman kuvvet
lrri Moskm'a) a 85 kilometr~ 
mesafededirler. 

Llbyada ~Almanlar 
kıskaçta 

(Uıl'Jl.ır:ıfı ııttlrı\ıide) 

l<ı•Hl•iıı kıymetler ytiıcle beş ile 
on ,118sınde } iilııelmiştir . Bu ta
arruzun mul;\nam bir hark sitra· 
teji planmn dahil ot<lnğu ve Sov
yet mohoıehe cephesiyle alaka· 

5ı2. Lulunmalh~ı kanaati vardır 
Keza Pasifikteki Japon tehdidi 
ve İtalya ilt Almaııyodaki mane
vi} at ile de alakah görülmek~e 
ve Afrikadaki Alman kuvvetler ı· 
nin uğrayacağı bir hejimetin ltal
yaıı milleti üzerinde feUiketli bir 
tesir yapııcağı tal.:dir edilmekte· 

rlir . 
Lonclrıı : ~2 ( a. a. ) - Lih-

}Eıda muharebe bütün şiddetiyle 
devam ecli} nı , General Rom el 
lngiliz kıık.acıııd an kurtulmak ıçm 
büyük gayretlcı yapıyor. Başlı".ll 
muharebeler Kaputwnun 70 kı· 
tomf'tre ceııubunri:ı <levttm edi· 
yoı. Üç Alman hücumu püskür-

tütmüıtür . 
Berlin : 22 ( a . a ) - Rcs

mt tebli~ : Şimali Afı ıkada Al· 
anan hal} an kıtaları genit bir 
cephe üzerinde çok mi~tarda ln
ailiı zırhlı km, vetleriyle muhare
h<'ye tututmuştur . Muh~rebe de 

vam ediyor. 

ı - Mıslra kar ~ı olan tehlike 
vi ortadan kaldırmak, 
• ~ - Orta Akdenizde yeni 
.. •'er ele i"çirrrek hakimiyeti 
U-· 
kuvvetlendirme~. 

3 _ Rusy~ Lııerindeki taıyl-

ki hafifletmek, 

4 _ Mr,nevt-tcs~r. ynpm:ık . 

füı !iOıı istifade· çok ehemm1· 
yetlidir. ln~iliıleı a~k.~ri ikUdarl4· 

ao'"slererek Aıııenka efklirı u 
rını • · . 
mumiyesinl dahll mlilırnı y&rdıml~r 
ynpmııQ·a nıeyletıircccklerdi~. Dı· 
.,,,. •a.ıaftan Fıansa da Mıhverlc 
,.er ~.. k d'" .. 
münasc:betleıinde 'dahrı ço 14şun· 
µıeie mecbı.u ofac~\dir. 
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V(YGAND MESElESİNDDI 
AM~RIKAYA HOCUMlAR 

1 i'~.:. M;,~~· B U AK $A M s;~~· '~ 
Ordumuza yardım ' ı 

hamlesi ~. Gine ı ı müstesna lllm birden 
(B:ışf:\ı•:ı fı Biriıwide) JI 

kışlık hediye alınmak iiz.are nıer· 1 :t 
ke~ıirniı yardımçı komitesile çnlış· · ~~ 

_, 
(Başt.uaı ı Birincide) 

EDVVIGE FEUILLERE. - P. RICHARC VVILM'in fınd:.ın l Apılan tehdit ve tenkid 
ler~ dair şöylf' rlıvor : Amerıka· 
nın hu vazi:1eti, Ru:1veltin A~rıı· 
işlerine hakaret edici bir şekilde 

müdahalesinden başlıa birşey de
gildiı Amerilı:ıı hariciye na~ırı 
dahrı ıleri gidt:rek Almanlai ın 
fİmal Afrikasın ı kont ı öl\ eri altına 
alın ak ııiyelinde olduklarını söy· 
leyor. Amerih Fransayı ce:ı.a
landırmal için ) iyecek gönder· 
mekterı vn1 geçmiştir . Ara ıma · 

ına ortaklığı \ apaı ak \1e ev ev :t, Y ~ RA TTIKLARI 
rlolaşmak suretile ıalımet ihti) ar ., 
ederek hamiyetli ba} anlarımızdan t, 

ı-f Malagalı KadıD 1 bin kıı lı: altı lira toplıyarak mer· 1t~ı 
keıimiz veınesine teslim etme!.: ı+i l 
sureti le yiiksek &lakfl \ e hami} et :t, 
gösteımiş ulduklarını ~ükrenhı. 'tı 
kaydeder teşeJ kürJerimizi suna- + 
ı ız . (+~\ 

-2-

bir vapur }1iyecek göndermekle, 
Amerikalılar ba11 rrn1111 mahfille
rini vitamin politikaııilc teımleri 
altına almak \'e frangeyı açlık ve 

:t; 

HAlKEVi REİSLİGİNDEN : } 

( CF.8E.IJ rTARIK ) Fılminin Unutulmaz Büyük Sanatk~n 

Erik V. Strohein ve An.dre ~ug·uet'in 
'ı'nı atlıkln11 Aşk, Heyecan, ve ihtiras:! lıslc ;· i.ni . Cnnlı lfü 

hastalıklnrla tehdit etmek isti· 
yorlar. 

Lor.dra '1.'2 : l"· a.) - Ga
uteler, Veygnnrlın arlinden son
ra, .Almanyanm nüfuzunu $İmal 
Afrıkasına kadaı uıatmok ve ba· 
tı Akdeni~ini terk ile kendiıine 
geri meVl.ileri ı;a~lamak iste<li~inl 
yazıyorlar. 

Taymis diyor ki : Kaıablankada-
ki müfareke komisyonunda Al- ' 
man subay hm, kuvvetlerini gös
!ermek. için şım.t!i rl"smi üııifor
.ılc gezırortar. Öy l~ ııanıhyor ki, 
Fransa, şimal A.fril.:kasını gelecek· 
de Mihver ve miittefıldere karşı 1 

bir nevi pa1arlık mevzu~ olarak 
saklamalı.: ni) etinde idi. 

Koordinasyon 
heyetinin iki 

kararı çıkacak 
(Ba~r 1 inci sayl:ıda) 

mAddelerinden hAşka pasta ve 1 

saire ğibi şeyler yapılmıyacakiır. ! 
Lokanta ve evlerde yapllacak 1 
hamur iılcri bu memnuiyetten iı· l 
tiına edilmiıtir , · l 

Hububata· el ... koyma kararı 
ile hububatına el konan ı,;ifçinin 1 
ha.} vanlarına ayrılan yemlJklerin 
çok olduğu anlafılmııtır. Bundan f 
böyle ayda 45 kilo büyük baş 
hayvanlara, 15 L:ilo da küçük 
baş hayvanlara·yt>mlık ayrılabile· 
cektir. Ticaret vek41eti pamuk 
ipliği teyziatı işini ehemmiyetle 
ele almıştır. Bundan böyle gene 
Silmerbank iplik teveiiatı yapa· 
cnk ve istiyen tüccarlar da ha · 
riçten ıpiik gelirebilC'cektir. 

1 

1 

i 

ı 
HALKEYİ REiSLiGiHDEN: I 

Sosyal yardım komitesin· j 
de açık ol. n iki azalık için 
281ll194 l Cuma günü Halk
evinde seçim yapılacakıtr. Bu 
şubeye kaydli aza!arııı o gün 
Halkevine gelmeleri. 13633 

Resim ve Fototral 
Sargısı 

15112/941 de Evimizdt- mü· 
kafath bir resim ve fotoğraf 
sergisi açılacaktır. Resim 
sergısıne Resim öğretmen· 

leriyıe dmatörler, fotoğraf 
sergısıne yalnız amatörler 
iştirak edeceklerdir: Resim 
ve fotoğraf mevzuları ser
besttir. Tavfsilat almak iste
yenler Halkevinden öğrenebi· 
lirler. Sergiye iştirak edecek 
olanlar 15112/941 akşamına 
kadar eserlerini Halkevine ge· 
tirmiş olmalıdırlar. 

1-3 13634 

BORSA 

57.cc°M.Parlağı 
P. Temir.ı 

Kapım alı 

Y. Çiğidi 

oo.oo _ _;__ 

- K. Çiğidi 

Susam 
- Buğday-yerli 8,43 
Arpa - 6,63-
Yulaf - - 7713 

05,00 
6 ,75-

49,00 
8.75 
6,75 
7,50 

22 • 11 - l 9·11 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından a/ınmcşlzı. 

(Frank) Fransız 
(Fı arık} İsviçre 

{St~rıin) ı;ğm7. 
(Dolaı) Amerikan 

5.22 
ıı.120 

~if TÇi BiRLiGiHOEN : 
Birliğimiz'in muracaatı ve hükumellnıizin leşebbüs1eri ne

ticesinde lngiliz Ticaret şirketi elinde.ki Çiğ\d Küsbelerin<len 
bir mikdarını bedeli mukabilinde Çiftçimize vermeğ·e muvafakat 
etmiştir. 

Çiğidden çok kuvvetli ve f ydalı bir öküz yemi olan Kus· 
beyi öküzlerimiz mükemmelen yemekdedir, Bu Küspelerden 
almalarını Çiflçimize tavsiye eder ve Ilirliğimize muracaat etme-

lerini ehemmiyetle rica ederiz. 1-3 13632 

ilan 
SEYHlH DRMAM ~EVIRGE MODORLOGOHDER: 

Genişliği Kalmhğ1 Boyu Adedi Cinsi 

0,21 0, 11 4 63 Çam beşlik 
0,15 0.15 4 83 ,, döıtlük 
0,10 0,04 4 1127 u salma 
O, lö 0,06 4 72 ,, sa\m& 

Yukarıda Cinsi ve aıiktan yazılı olup tezkeresiz nakledil· 
diğin<len do'ayı müsadere edılen ve halen Misis istasyonund"4 
ınevcııt bıtlunan l345 adet kereste 15-11-941 gününden 
'itibaren 1 S gün ınüddetle sahşa çıkarılmışhr, .. Taliplerin satış 
günü olan 1- t 2 941 P&zartes.i gün il saat 1 O da Orman Çe
virge Mü4ürl4ğUndt~ müte,ekkil komisyona müracaatları, 

15--19-23-•7 l360S 
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Surette r,ösıcrcn Mua,,nm H;r F; !ıu · 

1 
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. ' Bugün 00.ndlz Matinede iki ilim p. 

Malagalı Kadın - Fırtına ~ 
~~ 
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İL A N 

Çeltik Satlşı 
Devlet Ziraat işletmeleri kuruma 

Umum MüdOrlöğlnden 
Hatay çiftliği bu seneki mahsulün~en 400 ton miktarında 

çdtik ilk kanunun 1 O uncu çarşamba giinü Reyhaniyedeki işlet
me: mnkezinde nç.1k artırma ile satılacaklır. 

l~te.klil er ayni giinde saat 16 ya kadar i~letmeye müracaat 

edd,,ilidl·r . 
Çeltikler çoğu kamalino olmak üzere sıra ile liyalona, ma· 

ratelli, numara \Ü kır çeltiği nevilerinden ibarettir. · 
23 - 26 - 29 :? 

i 1 an 
Askeri Fabrikalar Umum Mldflrlflltl 
Merkez Satınaıma Komlıyonaadan : 
1000 - 1500 TON DEMİR HUROASI AllHAC~K 

Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde lealim şartile 
1000 - 1500 ton demir hurdası ·ı 7 liradan askeri fabrikalar 
Umum Müdürliiğü Merkez Satınalma Komisyonunca satın alı· 
nacaktır. Şartname parasız ·olarak komisyonca verilir. Talip-
lerin 10-12-941 çar~amba günü akşamına kadar teklif edecek
leri demir hurdası kadar yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarile 
birlikte şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı havi 
teklif mektuplarmı mezkur komisyona vermeleri. 

13623 19-21·23-25 
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! ~ N E Z L E = 
= . KırıK\ık,lhş, 1 
~ Diş ve adele K 
H ağrıları tM N jN ti En .seri ve en katr şe· il 
M kilde yalnı7. kaşe it 

! GRIPIN ! 
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R ile geçer N 

~ Havaların sorinlecüQ'i bu = 
N günlerde alacağınız ilk 'I 

~ tedbir evinizde birkaç GRlP.N buluııJıır~ıak ol_~a~::=:.'\'!""t:· = 

Kx\bi boı:nadan, nlid~ ve. böbrekleri 

LüzunııınC.:.ı gi.inde 3 adet ~lınır. TaklitlerinJen srıl:ınıııız ve 

her yerde pullu kıılulatını ısrnı la i.!lleyinır.. " 

N=~=~=su:~:ıc: ııazt::ır.ca;:asss.-..... ._.U, 
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Seghan Orman ÇevirgeMüdürlüğünden: 
C l N S l MIKT\RI 

Çam kerestesi 14 Adet 

Ardıç topak 41 " 
Çam mertek 20 " Düven lahta'lı 3 " 
Çam Jatası 9 " Klz.ak 3 " 
Salma 9 

" 
Toprak 3 " 
Mertek 5 ,, 
Çam odunu 1 Kental 
Çam odunu 1 .. 
Çam kerestesi 10 Adet 
Mertek 10 " 
Salma 5 " 
Çam kuma sapı 68 

" 
Katran k~reste 15 " 
Çam mertek 20 il 

Mahlut kömür 75 Kental 
Mahlut kömür 36 " 
Çam mertcti 30 Adet 

Çam mert~i 40 ,. 
Çam dikkeç 30 " 
Mahlut kö:::ıilr 17 Kental 
Çam kömilrfi 4 " 
Çam kömürü 50 " 
Mahlut odun 60 " 
Çam odunu "10 

" 
Mahlut odun 2 " 
Mahlut odun 57.5 .. 
Mahlut odun 6 " 
Çam odunu 5 •• 
Çam kömürü 7,54 .. 
Mahlut odun 2 " 
Mahlut ltömür 1.90 .. 
Mete kömürü 15 il 

Mahlut odun 3 " 

HALEN NEREDE BULUNDUÔU 

Salcılarda keıeskt..:i Mahmul MantıdA 
Adananın Kahraman köyünde Alide 
Adıına Beleniye41inrJe 

,. ,, 

" t1I 

Adananın Karslı köyünde AH Yağhkçıda .. " .. .. " " 
,, 

,, ,. t' " Adana Belediyesinde 
H 11 

., ., 
,, ,, 
,, ,, 

Adana Aıiret hanı sahibi Alide 
Adana Belediyesinde 

tt •• 

.. 
,, 

Adanada Küçük Küpeli hanı sahibi Mahmutdn 

" tt t. " t• " 

Adana Belediyesinde 
Kömi.\r pazarında Hacı Mahmut oğlu Ahmet<le 
AdanR Belediyesinde 
Küpeli han sahibi Ali Yağlıkçıda 
Aflak "öyü muhtarında 
Belediye Yavehanesinde 
Adana Odun paıarında oduncu Vasfiı Alımetrle 
Müdürİ} et anborında 
Adana odun pazarında Vasfi ve Ahmeld~ 
Adana Yeni istasyon anbarında Cumali 
Adana odun pazarında Sabilrle 
idare nnbarmda 
Arık zade hanı sahil.Ji Nuricle 
Adana Belediyesinde 
Kömürcü Hammacli Çnvuşdn 
İdare aı:ıbarında 
Adana Belediyesinde 

Çam merteği 17 ., .. " 

MAHKEME KARARINDA 
TARiHi NO: 

28/12/940 
12/12/940 
1119/940 

2/9/940 

17/8/94.0 
178/940 

27/4/940 

Suçlusu yoUur. 
2416/940 
24/6/940 
6/6/940 
6161941 
6,6/940 
13/41940 
6/6/940 
7/ 7/939 
7/7/939 
1816/939 
24/5/939 
Suçlusu yoktur, 
24/5,939 
1312/939 
8/6/939 
Karar yoktur. 
23/5/939 
Karar yoktur. 
28/8/939 
27/11/939 
7111939 
21/9/940 

152&9 
900 

1943 

10185 

716 
714 

1906 

7731 
7731 
6911 
6914 
6913 

69 
6912 
712 
544 
488 
628 

6"J.7 
11515 

~77 

560 

789 
1007 
1002 

10964 

Yulcarıda cins ve miktarı emvali mazbute 15-1 l-941 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa konulmuştur. Taıiple· 
rin satış günü olan lrl2-941 pazartesi giinü saat 14 de Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğ·ünde müteşekkil komisyona mü· 
racaatla rı. 15 - 19 - 23 - 27 13606 

• 
T. l ş Bankası. ıNEVROZINl 

1 

&açık tasarral hesapları 
1942 ikramiye planı 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Afusto•, 
2 //ı.inciteırin tarihlerinde yapılır 

1941. ikramiyeleri ~ 

1 Adet 2000 Liralık = 2,000 l.ire. 1 
3 •• 1000 ,. ..... 3,000 " ~ 

: :: : :: = ~:;~g :: ~~ 
10 .. 250 " = 2,500 .. 
40 ,. 100 " - 4,000 •• 

50 il 50 " = 2,500 .. 1 ~J 
200 .. 25 •• = 5,000 ., 

_____ 20 __ 0 ___ .. _____ ıc ____ .. ____ --__ 2_,o_o_o ___ ~"-------i ~ 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız ~· 
para blrlkllrml• ve f•lz almıt olmaz, ayni j 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz , 

TORKİYE . CUMHURlYETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : 100.000.000 Tiirlt. LiTa•ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banlca muamelol~r 

Para birlktireol~re ~8.800 lira ikramiye veriyor 

. Ziraat Bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplar.nA en 
az 50 tiı"ası bulunanlara senede -ı defa çekil~ce~ kur'a ile 

a$atıdak.i pl&na a'6t c ikrruniye da~ ılılacaktır. 
• 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

• • 500 • 2000 " • ti 250 il 1000 " 
40 " 

100 il 4000 " 
100 so ti 5000 .. ti 

~ 40 .. 4800 .. ,. 
160 20 il 

3200 .. .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aş&Aı düşmiyenlere ikramiye çıkh§'t takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylOl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haıiran tarihleriııdıs çekilecektir. 

=----------~------............ __ ..... ___________ ,...... 

Bfltln atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz İ 
1 - J • BiR TEK KAIJE 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ •. a2'rıla
nnı süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve · 
adele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, MO.e11ir ilaç : 
N E. V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi URCIH EDiNiZ 
icabında günde 3 ko1e alınabilir 

b 
-

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryoııarı &. ıncı İşletme Satın
aıma Komisyonundan : 

Muhammen bedt>li 1102. iO lira olan Konya talebe pan• 
siyonu talebeleri için yalınız kumaşları idarece verilmek üzere ' 
80 takım elbise, 4 l palto ve 713 pijamanın maa har; dikimi 1 

açık eksiltmeye çıkarı~mıştır. Eksiltme 3-12-941 çarşamba gü· 
nü saat I O da Ada nada işletme Müdürlüğil binasında topla· 
nacak komisyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat 165.38 li· 
radır. Şartname ve mukavele projeleri Konya. Mersın Gar 
Şefliklerine , komisyonumuza ve Konya talebe pansiyomı Mü· 
dürlüğüne miiracaatla bedelsiz olarak görülür, isteklilerin ~41 
yılı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdam, kanuni ikametgah 
vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir vesiknlari1e bir1ikttı 
muayyen günde miiracaatları laznmlır, 

13617 18 - 23 - 27 - 2 

MOTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI H(ft GOH MUSTAf A Rif ATECZAHAN(SI 

OSTONDEKI MUAY[Hf HANESINO[ KABUL· EOEll . 
._. 

23 İkinci Teşriu 1941 
& &! S& JI _ &IS EL - EL_ l l 

R:laEAA*X&AA&XS:a&:ibz&k:sunx:.~ 

i En Büyük Hakikat ~ 
" IR 
" A 
lo 
iv 
10 
nL 
1 • 
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. CAZİBE VE GOZ[lLIKTIRI 
"Radyolin1, h.arikulAde roüu 

s.ir terkibi, daima tazeliği ile 
temayOz etmiş ve onbirilerce 
kişinin tercih elti~i yegune diş 
macucu h.e.linc gehrılştir. Diş 

hıb:ıssıhfla.ilndn ve JlÜZeUiQin· 

de f· ırlak neticeler veren 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pah.alı ecnebi 
müıtahıarlarındnn da ınüs~A'· 

Di kılmıştır. 

• • 

1 
1 
n 
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RADYOLIN. . M 
N 

.... .... ......... 
DOKTOR 

Muzaffer Lokma.n 
Bergin baıtaıarını muayenellı· 

nesinde kabul eder. · 
..... ................ 

LAN 
BELEDiYE RIYASETIHOEH: 

Tarsuskapısı - Sebzehali arasındaki parke yolun tamiri 
işi açık eksiltmiye konmuştur, 

A - Bu işin keiÜ bedeli 1335 ira 85 kQruş, muvctkkat 
teminata 100 lira 19 kuruştur. 

B - Bu hususdaki keşif ve şartname Belediye yazı işl{"ri~
dedir. lstiyenler bedeli mukabilinde alabilirler. 

C - Eksiltme S/J2t941 Cuma gü11ü saat 15 de Belediye 
encümenindt! yapılacaktır. 

lstekli ı erin mezkur gün. ve saatte teminat makbuzlariyle bir· 
likde Belediye rncümeninde lıaztr bulunmaları ilan olunur. 

20-23-28 - 3 13624 

SEYHAN HUSUSi MUHASEB[ M000Rl0~0NOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayıi menkul ikinciteşrinin 

27 inci perşembe günü saat 11 de Vi ~yef Daimi EncÜmt!• 
rıindn açık ıırtırma ile satılacaktır, 

2 - Şartname bura ve Osmaniye hususi ml.llı1*sel>e 
kalemlerinde görülebilir. ' ıs· · 18·. 21 · 23 131108 

Ueher dekannın 
Mahallesi MevkH mnhammen bedeli ·oekan 

~---------------------------------------------o~maniye • Jl1z1tiya Dikilitaş 30 2ts . 

Suıalfli . . . 1400 Kr. 
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Boııldıgı yer: TORl(~ZO Molbcoıı . 
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