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Başvekilimiz Dr .Saydam 
bugün Adan&mızda 

Sayın Başvekilimiz otomobille şehrimize 
gelecekler ve akşam Mersine döneceklerdir 

Mersin : 26 ( Tiirksö,:tti mu
habirinden ) - Kıymetli Başvekil 
Doktor Refik Say<lam dün şehri
mizde bir gezinti yapmışlardır . 
Halk caddelerde Başvckilimi:r.e 
büyük tenlıiirat yapmıştır . 

İyi bir ka_pıaktan aldığım 
malumata göre , Bıışvekilim\ı ye
ı ın \ bugün ) ol o mobille bur ac.ları 
Adana} a Rideceklerrlir . Sa\ ın 
Başvekilimi:t n:. ııi gün akşam üstü 
~tersine Avdet eılecek!t>rdir. 

Sllym 13aşvekilirııiıin Adi.in(!· 
ııın güı.el kiişelerini vt bu arada 
.reni tesi terle fabrikaları ve ba · 
rajı t~tk i k eılc-c,.ld~ı i <ıırnılmakta

rlır. Ooltuı Saı· ılrıuıın Tarsıısda 

a bir mi\ddet kelm.ıları muhit:· 
meıctir. 

SAYIN nA .. '>VEKIL/MlZ 
DOK'l Ok NEFIK SAYDAM 

VIŞIDEKI 
BUHRAN 

A
lmah - Franst7. mütarekesi 
imzalanalı aradan on sekiz aya 
yakın bir ıamnn geçmiştir. 

lngillere'nin ya derhal teslim ola
cağını, } ah ut da kısa bir zaman· 
da istilaya uğrıyacağıoı hcsa'plıya
rak mütarekeyi imzalıyan Peten 
ve Veygand, öu on sekiz ay için
de mücadelenin hiç de beklenme· 
dik şekild~ gelişmekte olduğuflu 
g-örmüşlerdir. lngillere'nin istila~ı 
için geçen sene Almanlar tarafın· 
dan yapılan teşebbüs suya düş· 
müştilr. Amerika harbe girmiş de
mektir. Almanya Rusya ile harbe 
tutuşmuştur. İngilizler · yalnız baş

'larına Afrika'daki ltalyan sörniir
ge ımparaıorlug-unu tasfiye etmiş 

lerdir. Fransa ise, bu bir buçuk 
sene içinde anavatan toprakların· 
dan üçte ikisinin Alman işgali al· 
tında kalmasına, birkaç milyon 
vatandaşının esir olarak tutulması-

- na . katlanmış ve sömiirgelerinden 
bir kısmanın Japonlar bir kısmınm 
da logiliıler tarafından işgaline 
mani olamamıştır. · Daha kötüsü, 
mücadelenin sonu görünmemekte· 
dir. Tarihin uıun süren muharebe 
·dcvi~lerinden biri içinde bulundu-

, iumuzu anlatan bım belirtiler var· 
· dır. 

• Şu halde f ransa'nın durumu, 
daha doğrusu hali n~ olacaktır? 
Mütarekenin imzası Fransa'yı iki· 
ye ve hatifi iiçe ayırmıştır : 

1 - Almanya'nın Avrupa ü-
2Cfindeki htikimiyetini tanıyan ve 
Fransanın kurtuluşunu ona tal:>i ol· 
makta gören Laval ve taraftarları. 

ı - Fransa'nın kita üzerin· 
de büyük ve müstakil bir devlet 
roli.i oynıyabileceA-ine inanan ve 
lngiltere ile 1904 tenberi devam 
eden antanta taraftar olan Dögol' 
cüler. 

3 - Bu iki cümrenin orta· 
smda· bulunan Peten - Veygand 
zümresi. 

Bilindiği gibi, mütarekeyi im · 
zalıyan zümre de bunlardır. Müta
rekenin imzasından sonra hadise· 
lerin akışı, yavaş yavaş Peten 
zümresini Almanya'nın kucağına 

. armıştır. Mütareke imza edildikten 
sonra, donanmanın Almanlar ta
raf mdan kullanılmasından endişe 
eden lna'İllere, Fransız harp ge-

(Qerlal 1 Uuoll 111İaiıai 

SOVYETlERE GÖR( 

ALTI MiLYON 
ALMAN KAYBI 

Moskoııa a$la 
alınamıyacak 

Şarki Rus 

Moskova ; 26 { a. a. ) -
Sovyet tebliği : 25 Sonteşrinde 
Sovyet kıtaları bütün cephe bo
yunca düşmanla döğüşmeğe de· 
vam etmiştir . Muharebeler Volo
kolomp, Roı.to( kesimlerinde bil-
haııııa şiddetli olmuştur . Stalino. 
knrg şehri 'fularım ·15, Moskova
ııın rla 200 kilcınıetre cenubunrla· 
ılır 

Kuybişef : 26 ( a. a. ) - Lo· 

AlMAHlARA 608( 
RUS ASKERi 

FiRAR EDiYOR 

Denizde düımanın 
mühim kayıpları 

.. 

bir köşe 

Berlin : 26 ( a. a. ) - Alman 
tebliği : Doğ'u cephesinin rnerkeı 
kesiminde dün yapılan taarruzlar 

. neticesinde pek çok toprak lra
ıandık. Sovyet filosunun iki birliği 
Alman - Fin ntaynlerine çaı pa
r ak şicldetti infilaklarılan ~onra 
batmıştır . 

Şimal Afrikadıt -; ltal) aıı l..ı· 
lalarının karşı laaı ruzu yeni mu-
vaffakiyctler elde etmi.,tir . Düş· 

Nazilli yangını 
zararı, tahkikat 
Ankara : 26 (Türk&özü muhabirinden) - Selahi

yetlat' mahfillerden aldığım malumata gô'fte, Naz.illi bez 
fabrika~mdaki yangrnda yanan pamuklar 1910 yılından 
bu yıla intikal eden p~muklar olr.ıp 1 numanalı ambarın 
· • de bulunmakta idi. Asıl büyük anbarlar yeni yıl mah-
ıçın ~ b ·k b · 1 sulü ile doludur ııe bunlarla ~a r1 aya ır ıey o mamıftır . 

Y Pamuklar sigortalı idi. Yangın kaza netice.i çık-
anon dd . ·ı·L • Gerek ba,,kaca werek mü eıumumı ırrçe yangın 

mı,nr. d 
••b•pleri hakkında t(ıhkilcat yapılmakta ır 

: ........................ : 1 

1 Libya'da 1 
ı : 
i iNGiliZ KISKACI f 
f DAHA ÇOK DARAlDI j · 
i reroaber i 
i zaptedlldl f 
ı...... .. .... ı 

Bertin : 26 (a. a.) - Şimali 
Afrikada Seydi Ömer ve Cera-, 
bup'dan gelen İngiliz zırhlı kuv· 
vetleri Tobruk'un Cenup doğu· 

sunda· Bir Ebegabi bölgesinde 
Alman, lıalyan kıtalarının rnüdafa· 
ası ile karşılaşmışlardır. , 

Sidney : 26 ( a. a. ) - Oda· 
şarktaki Avustralya kuvvetleri 
başkumandan muavini General 
Blamey Sindney'rle söylediği bir 
nu luk ta şöyle demiştir : 

•· - Libya muharebesinin mü
him n~ticeleri olacaktır. Muhare· 
benin, istikbal hakkında kararsız· 
lık içinde olan Türkiye ve bütün 
doğu Akdeniz durumu üzerinde 
de akisleri olacaktır. 

Bu muharebeyi kazanırsak do· 
nanma Malta'ya kadar daha ser
best kalabilecektir. Bu zafer ayni 
zamanda bize havalarda daha bii· 
yük bir hareket serbestisi verecek 
ve düşmanın Süveyş'te ve isken
deriye deniz üssünde iaşe kolları· 
mıza hfü um etmek ~teşebbüslerini 
ortadan kaldtracaklır.,, 

Avustralya harp kabinesinin 
Çarşamba akşamı yapacaiı top
lantıda bulunduktan sonra Gene
ral Blamey orlaşarka hareket ede
cek ir. 

Londra : 26 (A.A,) - Selfilıi

yetli bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre , Doğu Afrikada şimal batı
sından ilerliyen İngiliz kuvvetleri 
Gondarla Debretabur arasındaki 
yolu kesmişlerdir • Tecrid edilen 
Fero Aber garnizonu bir muhare
beden sonra 21 Sonteşrinde esir 
almmışlır . 1600 ltalyan ile 700 
yerli asker teslim olmuşlardn • 
Hareketlerin başlamasından evvel 
15000 i bulan Gondar bölgesin
deki düşman kuvvetlerinin adedi 
şimdi 12 bine indirilmiş bulu
nuyor . 

AKDEN/ZDE 

D'l)N BATIRILAN 
MiHVER. GEMiLERi 

lngiliz donanmasından bir 
filo seyir halinde 

Londra : 26 (A.A.) - Ami
rallık dairesinin tebliği: Orta Ak
deniıde karakol gemilerimiz pazar· 
lesi günü Cenuba doğru giden 
bir düşman kafilesini batırmışlar
dır. Bu kafile orta büyüklükte 
iki iaşe gemisinden mürekkepdi . 
Kafileyi koruyan İtalyan destro
yerleri kaçm1şla1dır. 

Londra : 26 (A.A.) - Sire· 
<Qvı.t 8 llncU 1&1la4a} 

/ngiliz A iman karşılıklı hatJa akınları deııam ediyo'ft. 
Buna ait haber ücünclı aahifededir. Yukarıdaki reaim hava . 
hucumlarına karıı bir baraj ateıini gösteriyor. 

Mesleki tedrisalln 
öğretmen tayin 

listesi neşredildi 
Y[Nİ M[ZUNlARIN VERILDiGi YERlER 

Ankara : 26 (Türksözü muha 
birinden ) - Ankara kız meslek 
öğretmen okulunun 940-941 ders 
yılı meıunlarının tayinleri ya
pılmıştır. Yurdun dört bucağm
daki kız enstitülerine stajiyer öğ
retmen olarak tayin edilmiş bulu· 
nan mernnlanıı udlarını yaııyo· 
rum : 

Bn. Müfıde Kuyumcu Ankara 
lımetpaşs kız enstitüsüne, Celile 
Üstlcan Kayseri kız enstitüsüne , 
Sebahat Yalnız. Sivaı kız enstitü
süne , Hayriye Bitgen Kayseri kız 
enstitüsüne, Lütfiye Ayciemir Ga· 
ziantep kız enstıtüsüne, Hacer ta
bakgil lstanbul Nişantaşı kız ens
titüsüne, Melıha Kandemir ve Na· 
imt. Ôzyaı.ıcı lstanbul Selçuk kız 
enstitüsüne, Fevzıye Kızılkaya Bo· 
Ju kız enstitüsüne, Hayriye Kava
lah Ankara lsmetpaşa kız enıtitü· 
süne, Mürüvet Akyol Antakya kız 
enstitüsüne, Ferhunde Oral Antal 
ya akşam kız sanat okuluna, Nebi
le Seymen Ankara lsmetpa§a kız 

enstitüsüne. 
Nuriye Yümer Kayseri kız ens

titüsüne, Sabiha Uysal lstanbul k17. 

akşam sanat okuluna, Süeda Erk.ay 
Ankara lsmetpaşa ki:ı enstitüsüne 
Fazilet A\tı~ok ~Afyon Çetinkaya 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 

Koordinasyonun 
bugün çıkacak 
mühim kararı 

Ankara : 26 (R.G.) - Y.annı 
(Bugün) meriyete girecek olan 
Koordinasyon kararına göre, bu~
day unundan yalnız ekmek, ma
karna, şehriye yapılacaktır. Pasta, 
börek ve sair gibi feyler yapıla

mıyacaktır. Evlerdeki hamur işleri 
bu karardan müstesnadır. 

~-----c------------------~---

Askeri vaziyet 
• • 
iKi TARAF-iN 

• 
KUVVETLERi 
8 

ritanyalıların Libyaya ne ı 

kadar büyük bir kuvvetle 
hücum ettiklerini hilmiyo· Büyük .Millet 

1 Meclisimizde 
ruz . Yalnız evvelce burada mev
cut olan 300 bin kişilik ordunun, 
herhalde bir o kadar dah& tak\'i· 
ye almış olduğu muhakkaktır . 

Suriye ile Irak meselesi halle
dildikten sonra , lngilizlerin Yakın 
Şark orduları da serbest kalmış 
ve Mısır topraklarına gelmiştir . 
Tanklanna gelince, şimdiye kadar 
yapılan tahminlere göre bunların 
miktarı da 3000 kadar vardır. Kar· 

: şıdaki general Rommel kuvv~~e~ 
[rinin de miktarı hakkında turlu 
ihtimaller ileri sürülmektedir. 

Almanlar, burada mevcut üç 
zırhh tümenlerini sonradan beşe 
çıkarmışlardır . Şimdi e~er ileri 
sürülen tahminler dotru ıse, bun-
lardan üçü ve belki de aynca iki 
ltalyan tümeni, sarılmıı demek1ir. 

<a.rfll •S Uncli ıaJ;fadaı - · •. , · 

An1'ara : 26 (e. a.) ---. Bü
yük Millet Meclisi bugün Şem

settin Günaltayın l·aşkanlığında 

toplanarak Orman U. Müdürlüğü 
1941 büdcesine munıain tahsisat 
konulmasına ait kanun layihasını 

kabul 'leyemiş ve Büyük Millet 
Meclisinin 1941 ağustos. eyh11 ay
ları hesabına ait maı.bataya ittila 
kesbetmedikten sonra gündemin

de buluna di~er madClelerin mü. 
zakeresine geçmiştir. Millet Mec
lisi gelecek cumarteıi sıünil top. 
lınıca~tır. 



TORKSOZO 

f D 0 Ş G N C E L E B r ·· HAB RL Güzellik Hazzı 
lneanlar için hayat bir yığın 

zorluklarla doludur. Bu 1.orlukJa. 
rı yenmeJc, acı dolu bu yollardan 
geçmek için ruhların, maddi kuv
lerin üstünde başka bir kuvvete 
ihtiyacı vardır. Eğt.r ruh, kendi· 
ıine gerekli olan sağlığı, geniıli~i 
bulamazsa derin bir çuıcuıdu bu
nalır, o uman hayat bir cehen· 
nemdir. 

Magaralarda yaşıyan, hayvan 
postuna bürünen ilk insan bile, 
maddi tabiatın ezici buk111ndan 
kurtulmak için bir şey aramış, 

çamuru, taşı kendi iptıdai görü
süne göre ıekiHendirmif, cWlen· 
dirmiştir. Onun bu hareketi, ne 
suret:e izah edilirse edilain, IJu. 
nalan ruhunu bir ferahlığa kavuş
turmak için olmuştur. 

Karın da~ları, stepleri bastı

~· bir aüude. ıürüıünü otlatmıya 
götüren çobanın kavalını çalması 
sonsuı beyazlıkların içinde ruh 
sıkıntısına düımemeıi içindir. 

insanlar sürekli bir şekilde 
aüıcllik hanı arkasından yürü
milıler ve bir çok feyler buJmuı
lardır, esasen aüıellil.: baııı, aı
kı inaanlık ruhunun belli batlı 
vaafıdır, bir insan, eğer güzellik 
hatlarından yoksul bulunuyorsa, 
o inıan hayatın sa~lam bir te
meli üzerinde değildir, ömrü baı· 
tanbaşa sıtmalıdır ve bir dilsiz
ler alemi içinde sinirlidar. 

Halbuki •. güıellik haızına er
miş bir imıana, her eşya, her ses, 
her renk cevap verir, böyle bir 
insan yalnız deA'ildir, o bir mü· 
ıik parçasile arkadaştır, bir tab
loun renklerindeki ahenlderle 
başbaıadır, bir heykelin talalca
tine bağlanmıştır, i'ir.el bir man· 
uranın genişliği içinde sıcak 

aünlerde deniılerde }'Ülcr gibi
dir ... 

Hayatta lıer şeyin kentlisine 
mahıus bir ifıdeıi vıudır . Fakat 
bunlar kendi air.li güzelliklerini, 

Tarih Cofrafya 

llBINA\'llA 
B6LGlll 

S on iÜnlerde en önemli çar

p~m alar , Şimal Afrikasında 
Sirenaykada oluyor. 

Sirenaykanın hududu 2 llk
Unun 1925 tarihli Mısır - ltalyı 
muahedesiyle çizilmiştir . Bu hu
dut , Sollumun 12 kilometre fi· 
malinden baılar ve Carabub'un 
25 kilometre batısına kadar uza
nır . Satıh meaahaıı 600,700 bin 
kilometre karedir • Her tarafı 
meale.un o1mıyan bu bölgenin mes· 
kün olan ıehir ve kasabaları ıun· 
lardır : 

Bingazi, Deme , Tobrulc, Ca
rabup, Zuviline, .Cidabya, Bardi
ya ve Tokra . Bilindiği gibi Ca· 
rabub ve Tobruk şimdicten lngi
Uılerin ellerinde bulunmaktadır . 
Büyük Şeyh Senusi'nin mezarının 
bulundu~u Carabup kutsal bir 
kasaba sayılır . 

Sirenayka ülkeıi 1911 den 
1932 yılına kadar şiddetli harp· 
lere sahne ohnuşlur . Bu harpler 
1911 - 1912 de Türklerle ltal
yanlar arasında geçmiş ve ilk Lo· 
zan muahedesi imzalandılı:tan son· 
ra Ahmet Şerif Senuıi , büyük 
harpten ıonra da idris Senusi bu 
muharebelere devam etmiştir. 

Marefal Graııiyaninin yazdığı 
bi:- kitapta söyledi~ine göre , Si· 
renaykanın işaali, ancak 1932 de 
yani Fizaoın işıalinden ıonra ta. 
mamlınauıtır. 

Bir ıiraat bölreıi olan buruı, 
Oımanlı lmparatorlu~u zamanında 
miiıtakil bir sancaktı. Askerl ida
resi de Trablusgaı be ba2'1ı idi . 
ltalyan iıtillıından sonra Trab· 
lusaarp villyetinden ayrılıp ayrı 

viliyet haline konulmuf , faıiat 
rejimi r.amanında da Sirenayka 
iki vilAyete ıyrılmııtır k.i , bunlar 
linıui ve Derne viltyetlcridir • 

P. müfettişimiz 1 Pirinç f igatlarınin YAZAN 

f ERIO CElAl GOVEN Paıli Müfettişimiz B. Halid 
Onaran dün şehrimi1de ıesmi ma· 
lcam ve müesseselerde z.iyareller
de buluıımuşlnr.iır . 

tesbitine ait liste 
sırl•nnı kendilerinden anlamıyan, 
kendilerini sevmesini bilmiyen 
ruhlara ba~ışlamazlar. 

-------. -------
Bunun i\:İn, kendi alemimizin 

lçinde, hazlarımızın terbiyesile 
uğraşmalıyız, güzele, gü7.ellik haz · 
larına kendimizi verip alıştırmalı
yız. Bu büyük sırrın kapısını a
çık tutacak anahtarları elimizde 
bulundurmalıyız, bu bö}le ol· 
mazsa maddi zevklerin, küçük 
hesapların üstünden aıameyız, bu 
ise hayatta bizim biıçok istidat
larımızı, hassılarımır.ı, cesaretle· 
rimizi kötürümleştirir. 

İnsanın kendi hususi hayatı 
içinde yaratabilece~i bir ahenk 
ve haz cenneti vardır. Bu cen
nette sükuna, ulvt şeylere ka · 
vuımanın imkanı yoktur. ln!ian 
bir kere gerçek olan güzelli~in 
heyecanını içinde <fuyduktan 
sonra, onu bu heyecandan hiçbir 
kuvvet geri alamaz. 

Gilzellik hazzı, sıcaklı~ı ı.~i· 
çeklere, meyvalara renle, tat ve
ren aüneş gibidir. Ruhların ren· 
iİ, tadı bununla gelişir, ı ulı bu 
gıda ile yülcıektir, lmkanç değil
dir. enginrlir, maddi şekillerin 
hepıinden ayrılmış \'e uzaklaş. 
mıştır, mesut olmayı, yaşamayı 

,}'alnı7. şekilde, maddede arayan
ların aleminden. sarrafça kazanç
ların cazibesinden kendini kur
tarmıştır. 

Muhammet di} or ki : 
(" E~er iki ekmeğim olsa, bun 

lardan birini satar, ruhumu <fo
} urmak için bir tutam sümbül 
alırım .... > 

Bu söı. şunu 2österiyor ki 
mide kadar, belki de daha 7iya-
de bir ruh · açfı~ı vard ı r, bunu 
dindirmek öteki kadar mühimdir. 
Tok karın, aç ruh bir in~aııda 
birleşmiş ilci haddir. 

Puşkin biıe saadet yolunu 
şöyle izah ediyor : 

cBir tohumun nasıl bittiA-ini, 
yahut bir tohumcuğun na.ıl bü
yüdüğünü. bir sapanın, bir kü
re~in va:ıiyetini incele, oku, dü
şün, ıev dua et, işte bunlar in
sanı mesut eder.> 

Luther, cennet kelimesinin, 
dünya olduğunu, yaratıcının gÜ· 
ıelli~in hayret verici feyleriyle 

dünyayı ıüslemiı oldu~unu sörler: · 
Görülüyor ki dünya güzellik· 

!erle, güzellik hazlariyle doludur. 
Ve bir. bunu her çevrede bulabi
liriz, yeter ki, bu dun·uların fış . 
kardı~ı kaynağın yerini bulmuf ve 
bilmiş olalım. 

Tek insan olıun, insan }'ı· 
~ınlan olsun, bir defa güzelli!.: 
sırlarına erdiler mi, maddl yok· 
sullukları nı durumda olursa ol
ııun, tek insan da, yı~ınlar da 
kuvvetlidirler, neşelidirler. Ha-

Sayın müfettişimiz bu aı ada 
Parti Vılayet idare heyeti reisi 
B. Mustafa Rifat Gülek'le birlikte 
ga1etemiıi de 1.iyaret etmişlerclir. 

MiBZER SATIŞLARI 
BiRAZ UZATILDI 
Amerikadan getirilen pamuk 

mibzerleri satışının bir ay daha 
111atıldığ'ı Ziraat Ve kal etinden vi· 
layelimiıe bildirilmışlir. 

Babçecllerımıze ı 
acaz lldanıar 
btarıbul Büyükdere meyve is 

!ah istasyonunda birinci boy 7 ,5 
altın\ı boy 40 kuruşa kadar ar. 
mut, elma, a}va, şeftali , kaysi, 
~rik, vişne, kiraz, dut, incir, trab. 
ıon kurması, nar, i~cle ve e~vi1. 
satlı~a çıkarılmıştır. 

Şimdiden müı acaat vukunda 
meraklılara verileceğini haber al 
dık. Bu müracaatlar Adana Zira· 
at müdürlüğıine1 ve ya Büyükdt>· 
re meyve i l!i.n ista3ynııuna ) apı · 
lacakt&r. 

MEBUS iNTiHABI 
KANUNUNDA BiR 
DECIŞ/KLIK YOK 

Ankara : 26 (Türksözü muha· 
birinden ) -- Mebusan intihabı ka
nununun yc.-ıı i baştan değiştirilece
ği ve tek deı eceli intihap usulü· 
nün incelenmeltt olduğu etrafında 
1stanbul gazetele-tiııdeıı hırinde bir 
haber çıKmıştı. 

İlgili makamlardan aldı~ım 
malümata göre, yüıürlükte bulu· 
nan intihabı mebusan kanunu bu· 
günkü te.şkilatımı1a uymayan ifa· 
de ve iharetleri ihtiva etmektedir. 
Hükümet prensiplerde ve hüküm • 
lerde hiç bir değişildik yapmadan 
bu ifade ve ibareleri değ'iştirmek 
üzere kanun üzerinde incelemeler 
yapmaktadır. 

yata bağlıdırlar, çünkü onlaıın 

içini bir sanat ıevinci, hir sanat 
sevgisi ıııırmış ve ~amaştırmıştır. 

Bir insan, bir kütle hayatın, 

çekiçi, okşayıci manasını bu kü
şe<len seyre daldı mı, korkular 
arlık gölgeleşir, cesaretleı kaba· 
rır, tehlikeler suya rlüşer, çünkü 
ruh. neşe ile arzu ve güzellik 
hırslar ile doludur, bütün çelim· 
siz maddi istekler }'Üksek dü~ün
celerin, zihni kaynaşmaların ar
kasında kalmıştır. 

Bunun için de tabiatı ara· 
malı, gözü, ruhu güzelliğe alıştır· 
mak, sesierin, renklerin, eşyala · 
rın konuşma dillerini, öğrenmek, 
dikl.:atleri, iyi duyguları uyanık 
ve cömert bulundurmak suretiy · 
le, geçici hayattan sonsuı. haya· 
ta, yani, 2üzellik hanının mıırat· 
larioa giinül bağlamış ve geıç~k 

ııaadete kavuşmuş oluruı. 

Yeni tesblt cetveli 

:·············· .. ···· .. ··: • • • BugUnkU saadetimizi • 
ı mlnnetlml:ı 1 yar nm bek· f 
ı çllerl çocukları dU· 
ı fUnmekle en iyi ifade ! f ederiz. i 
ı Çocuk Esirg~me Kurumu ! i Genel Merkezi i 
: ........................ : 

Çivinin ilah 
teıblt edildi 

Memleketimi7.e · gelen çivileı in 
kat 'i fi atı \ ü1. seki1. kuruş on bir 
santim ol.arak tesbit edilmiş ve 
fiut miirakahe komisyonuna bildi
ri lmişt i r. 

ARTIRMA ·USUL/ /LE 
YAPILACAK SA 1'/ŞLAR 

Millf korunma kanunu ihtikli· 
ı ı yasıtk etmekte ve hu yasağııla 
elde edilmek istenilen menfaatin 
mikt~r ve mahiyetine göre, türlü 
cer.al ar in sağlamaktadır. Bunu gü1. 
önüne alan Adliye vekilliği teşki· 
tatma bir tamim yapmıştır. Tami· 
mi önemine binaen yazıyoruz : 

Artırma hlıkümlerin ·: göre 
yapılacak şartlarda satılacak eş· 

} anın hükumetçe a.ı.ami satı~ fi· 
atı tayin edilmiş olduğu taktirde 
müzayedeye ancak bu fiatı bulun
{'3\' 11 kudnr devam edilmesi v~ 
oy.ni fiata miiteaddit talip zuhur 
etti~i taktirı..le aralarında kura çe

kilerek ıhalenirı, kura isabet ede
cek talibe , yapılması 7.aruri oldn · 
ğ u gibi a7.ami satış fivatı hükıi· 

metçe tesbit edilmemiş olan eşya· 
nııı artırma ile satışıııda bu eşya· 
ııın drıs ve vasıflarının ve mali· 

yat fiatları ile bunlarıt i!ıtvesi icap 
eden meşru , icar miktarının icra 
memurlu~unca selahiyetli meıciie· 
re tesbit f ettirdikten sonra :ıncak 
teeyyün eden bu satış fiyatını bu~ 

tuncaya kadar artırması devam 
edilmesi ve bu fiyata müteaddit 
talip çıktığı taktirde gene arala· 
rında kura çe1cilmek suretiyle iha· 
lenin yapılması kezalık ıaruridir,, 

ULUCAMJ PARTi 
OCACJNDAKI BÜRO 

Dün aldığımız malumata göre-. 
Ulucami Parti Ocağında bir büro 
açılmıştır. Sah günleri faaliyette 
bulunııcnk olan bu c,üro halkımı-
11n iıtida ve saire gıhi evrakını 
µarasız ) aıacaktır. 

1 
1 

------·:: __ ._u_z_A_K_L_A_B_DA_N ___ •_A_•E_• __ ~----ı ------
Dü njada 221 milyon bitaraf- insan saçmdan şapka 

Dünya yüzündeki nüfus miktarı iki milyar 234 
milyon olarak teshil edilmektedir. Bu miktardan 
tam manasiyle harb harici, yani <tam bitaraf> olan· 
tarın sayısı yalnız 221 milyon insanmış, yani mec
muun yüzde onu!.. 

Bu hesablan yapmış olan bir lsviçre gazetesine 
ıöre 22 l İnilyon bitaraf insanlar aşağ'ıdaki ınemle· 
ketler askinleridirler : 

Utin Amerikan devletleri, Türkiye, Portekiı. ve 
müstemlekeleri, lsveç, lrJanda. Aıyada, Afrikada 
muhtelif müılüman devletlerle ve Liberya. 

• • • 
Paristen alınan malUmata göre kesilmiş saçlar 

birinci derecede ehemmiyeti haiz iptidai maddeler 
sırasına a-irmi4tir. Halen bu saçlardan ne gibi isti
fadeler temin cdileceA"i meıelesi tetkik edilmekte- · 

dir. 

Belediye ve cArtıkları toplama> ofisi bütün 
berberlere tamim göndererek, kesilmiş saçların dik
katle toplanması lüzumunu ileri sürmüştür. Renkle
ri ne otursa olsun saçların kilosuna yeni bir tebli· 
ğe kadar üç frank kıymet takdir e<lildiğini bildir
miştir . 

Alakadar mütahasc;ıslara göre insan saçları ile 

mükemmel surette fötr şapkalar yapılabilecektir. Bu 
fötr şapkalar tavşan fötrlerinden çok daha sağlam 
çıkmakdadır. insan saçından ynpılan şapkaların bi
çimleri dahi 1ı · ç bozulmazmış. 

l lususi surette huırlandıktan · sonra bu saçlar . , 
fotinlerin tabanlarına konan lastiklerin imalinde da-
hi kullanılacaktır. Saçlar l.istikletin ömrünü ırhr· 
mışl ··, 

~ 

VekAletten geldi 
Ticart"t Vekaletinden gelen 

bir tamimle :pirinç fiatları cinsle· 
riııe göre şöyle \eabit edilmiştir. 

ı - Bu fiatlar fabrikada çel· 
tiklcnmiş, parlat ı lmış unsuz pirin
ci çuva ls11. olarak bir kilosunun 
mahallinde alım bedelleridir-

Bu mmtakalarrla ı stihsal olu· 
rıan diğer nevi pirinçlerin alım fj. 
alları ise aşaKı<la ğösterilen esas 
fiatlara kıyasen mutat farklarla 
mahallin murakabe lwmisyonların 
en tesbit ettirilecek tır. 

'l - Piri nç istihsal ve ihraç 
eden ve) a istihsRli en az kendi 
istihla\:ine yeten di~t'r rnıntakn

lardaki, pirinçlere iae, linci mad
dede } a11lı esas nevilerin kalite 
ve fiatlerına kıyasen mahalli fiat 
mürnkabe komi"yonlarıncıt fiat 
murakabe komisyonlarınca teabit • 
ettirilecektiı. 

:\ - Fiatlan malüın olanlaı ın 
yukarıda ı.ilm~dilen $8rtlar daire· 
sinde ve cinıleri karfısında .razı· 

lı hıdelleri iie olmıyanlaıın ıta 1 
ve 2inci maddede i1ah e<lildiğ i 

veçhile villiyetler fiat mürakabc 
komi") onlarınca tesbit edilecek, 
heclel üıerinrlerı mübayaası icap 
etmektedir. • 

Vilayetimiz fiat murakabe 
"omisyonu nezdinde gerekli te
şebbüslerde bulun'arak fiatı tayirı 
edilmemiş olan pirinç nevilerinin 
derhal alım beclellerinin tesbit et· 
tirilerek mübayaasıno hız verclire· 
l'ek bütün tedbiılerin şimdiden 
nlınmuını ·ve komiıyonca verile
r.ek kararın ofi lmiıc ttbliği talı· 
riren alakadarlara bild irilm iş ve 
merkezcle dt. vaı.iyet tayin edil· 
miştir. 

435 Kuruş Bursa da (Kara· 
kılçık) , 30 kuruş Kastamoni'de 
•Martelli), 29 Antalya'da (mısır), 

27 kuruş Seyhan '<la (Yerli mısır), 
'27 kurut Marafdft (Yerli mısır). 
'27 kuruı Hatay'<fe (Yerli mısır . 

Milli menaacat olculu 
himaye heyeti Hfİmi 

Diin Milli mensucat okulun· 
da· talebe v~lisi toplantısı yapıla· 
rak yeni yıl için afa~ıcla lci şekil
de himare heyeti seçimi yapıl· 
mıştır. 

ilk olarak geçen } ıl haşa.rılan 
işler ve hesabı neticesi görülmüş 
olup Başöğretmen tarafından hi · 
meye başkanı ve Ü)'e arkadaşları
nın. okulları nıınıına yapılan ve ba· 
şarılan işlerılcn dolayı teşekkür e· 
dilmiş, yeni heyetin seçimi yapıl· 
mış ve başkanlığa Mahmut Has 
ğetirilmi4tiı . 

Bunu müteakiben okul BafÖğ· 
ı etmenliği tarafından bir c;ay ı i · 
.rafeti verilmiş ye samimi konuş
malar yapılmıştıı. 

Bir harar hırsızı 
Ameleden ibiş oğlu Cemal 

Yılmaz adında biı isi Hüseyin oğlu 
Duranın yedi tane boş hara1101 
çaldığı iddia t.dilmiş ve polise ha· 
her verilmiştir . Çalınan hararları 
aramağa koyulan emniyet memur· 
ları Cemal Yılmazı çaldığı harar
laıla yakalayıp adliyeye teslim et· 
mişlerdir. 

Bir orn\anda dur emrine 

karfı atef 

Dedeler köyünde kazaen ölen 
Nedime adındaki kadının tahkika· 
tına giden Mi~is jandarma karakol 
kumandanı ve arkadaşlara Yarımca 
ormanlıQ'ında gecenin zifiri karan· 
lıAında bir kaç ayak sesi işitmele· 
ri üzerine kimler olduğunu anla
mak istemişler ve o Dur• ihtan 
vermişlerdir • Fakat bu ihtara 
kurşu:tla mukabele edilmiştir . Bu 
meçhul "'8dam1ar ısrarlı takip edil· 
mektedir. 
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T'arih t,.tJcikleri 

AIATBI 

•••••• 
8 elki okudıının. , Baudelai· 

re'in hir şiirinde Agathe 
lıfıs ismi geçer. 

Bu hırisliyanlık azizesi 5 şu· 
bat 251 yılında Catana'da işken 
ceye uğratılmıştır . Sicilya konsü 
lü Quintien , putlara ibadet et· 
mek istemedikinr ilan eden Agat· 
he'ı fena ahlakıyla maruf, bir ka· 
dına teslim etti . Afrodise isimli 
bu kadın ve ahlıikan sukut ettir· 
di~i dokuz kız , otuz gün müd· 
detle Agathe'ı tazyik ettiler ; fo· 
kat kanaatini dekişliremediler . 

Quinlien bunun üzerine , za· 
vallınm memelerinin burulmasını , 
s~ra da kesilmesini emretti. Döı l 
gün sonra Quintien kadıncağıza 
ilahlara tapmasını söylediyse de 
Agathe iene reddetti . 

Hııistiyanlık fedaisi kırık testi 
parçaları üzerine yatırıldı . . Çırıl 
çıplak bir hale getirilerek kızgın 
kömürde yakıldı . Göfsüne de 
ateş yapıştırıldı Hapse atılan 
a~i7.e de artık ıhıyanar!ııyarak 
öldii . 

Bir miid<let sonra Quintir:n 
seyaha!e çıkmıştı . Alları azdığı 
için arabası hir nehre yuvarlandı . 
Cesedi ele hulunamadı. • 

Aıllerıerlmlle 
kltb• lledlre 

Yardım/ar Jnıam ediyor 

Hamiyet müsabalcasına ci\'ar 
L:ö) Jerimiı ele iştira~ etmektedir· 
ler. f lalkımıı vatao borcunu seve 

. seve yapmakta '-'C .>ardım \'ek unu 
mütemadiyen hbarmaktadır. K ı -
11lay yardımcı komitf1ıinin mcsa· 

. iııiyle yakınc:lan iltilenen Valimiz 
her gün Kızılay mcrke:dne . uğra· 
yarak vaziyeti takip t>tmektedir . 
Teberruat listt>~ini neşre devam 
ediyoruz ·: 

222,5 lncirlik köyü halkı na · 
mına , 200 Ali Sofu ve Mustafa 

· Ünlü, 65 Baklalı köyü halkı nıt· 
mına, 65,5 Suluca 1'öyü halkı na· 
mına, 50 Nuri Türkmen Karagöçe 
köyünden , 50 Müılüm Benli Çe· 
celi köyünden, 50 Muhittin Pek. 
saç ve şeriki Fuat, 50 Hakkı Al.:
degirmen , 50 Hüseyin Ôzlrnn , 
311 Mehmet Ada Kızıltahta ~;;. 
yünden, 30 Ömer Uysal, 30 Ômrr 
Bıışe~mcl ve şeriki , 30 Albı-ı 
Bahar, 30 lsmail Göıüyefil Top· 
raklı lcöyünden, 25 Ahdullah D.ı~· 
rul Hacıh&1an kö}iinden, 25 Zi) a 
Ôn Kurtuluş, 25 Derviı Demir<fü. 
ven, 25 Hamit Serbes, 20 Semiha 

}{amaıanoğlu, 20 Kaum A1'çal ı , 
'.lO Ahmet Bulik ve lımail , 20 
Yuıuf lnet Aylcın , 20 Derviş 
Dilmaç . 

Çaka!kuyu~u namına on }edı 
huçulc, Halil Yılmaı , Abdulgafu ı 
Sencan , Ha{·ı J fason kc;yünden 
Dede Akçay , Fe}·ıiyeden Bekir 
Kara , Çakşırlı köyünden Hakk ı 
ince <ın beşer, Alım~t Bolca, Do· 
laplı köyünden Ahmet Ekiı., lsa
hacılı köyünden Mehmet Gözü , 
Çukurkamış köyünden Hamit Kır · 
m11.1 , Bisikletçi Mustafa, Mehmet 
Erol, Kızıltahta köyünden Musa 
Yaşar, Şamba}·atton Durmuf Ektr 
biçer, Sirkenliden hmail Köylü , 
Kızıltahtadan Ahmet Boıdoğan , 
Hacıhasandan Şahintaş , Şevket 
Aldatmaz , Kilise köyünden Baki 
Bilici. Herekliden Ali Eker , Ye· 
mi~lirleıı Süleyman Doğan Onar , 
Süleyman Canoğlu , ·Mıhmet U· 
çar, lbrahim Tekcaıı , Abdullah , 
Mehmet Kurt, Durmuş Ali Ye~il, 
Bekir ince beıer lira teberrü et
mişlerdir . Yelcun 33527 lira elli 
kuruştur . 

Talebe •açıan 
Bu cumartest rilnü .. • a t 

ı 5 ele stıulyomda muallim mek•" · 
bi il~ Ziraat liseıi ı alebeleri Jra · 
ııncia futbol ve p111.ar günG de 
saat 2,30 <la kız lisesi ile lııı. en· 
titüıü arasında veleybol maçları 

yap,ıaca~tır. 



• 

• 
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SiYASi ve ASKERİ 
GÔRÜSLER ue 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Ga.nfeJi 

' LİBYA HAREKiTI 

Sovyet cephesi 

Komüni:tm 
yapılan 

aleyhind~ 
toplantı 

1 
ngllizler Libyadalci harekatın 
ncticeainrlen emin görünmek· 

tedirlcr. ltalvanlar İ!!C bunu tek· 
:tip edici neıri);&t yapmaktadırlar. 
Şimdilik söylenecek en doğru söz 
harekatın devam etti~idir . 

Sovyet cephesine göre , lngi· 
l&fler Moakovanın diişmesi.ni ınuh· 
temel göıü}'orlar . Fakat Sovyet 
i~tihbarat 'ef l Moskovanın katiyen 
düşmiyecf'~ini beyan etmektedir. 

Ruslar Almanların zayiatına 
ait büyük rakamlar vermektedir . 
Bu kayıplar hakkında iki taraf cia 
birbirine ııd iddialarda bulunmak
tadır. Fakat muhakkak olan b.r 
şey varsa o da iki tarafın da bü· 
yük ıayiat vNmesidir . 

Sovyetlere l11gili1. rardımı de· 
vım etmektedir. Faknt bu yardı · 
mm Sovyet kayıplarını te!ôfi edip 
~tnıh'"ce~i malum ıiegilıJir . 

.... "' "' 
DQn t\:ıımüniım aleyhinde tek.· 

ı ar lmıalanen muahede münt.tse· 
betiyle ) apılan H>rerıdt- Alman , 
lt\fyan , Macaristan , Mançuko , 
lıpanya, Bulgaı hııriciye naurlerı 
nutuklar !!Ö;lemiş ve Komünizm 
aleyhinde bulunmuşlardır . 

Alman harici~·e na11rı daha 
yedi devletin Komünizm aleyhin
deki pakla ızirecelclerini söylemi§· 
Ur . 

lngiliı ve Amerikan radyoları 
Berlindclc.i bu törene ehemmiyet 
atfetmemekte<lirler . 

Vlfldelll Ballraa 
( Başmakaleden artan ) 

milerini batırmaya tc~ebbüs etmif 
ve bu, Vişi ile lngillere'nin arası· 
m açmıştır. Ondan sonra lngilte· 
re'nih işgal altında bulunmıyan 
Fransız toprakları hakkında tatbik 
ettiti abluka Peten'i büsbütün gü· 
ccndlrmi~ ve Almanya'ya doğ'ru 
kaydırmıştır. 

Şu var ki lngiliı \kuvvetinin 
artmakta olrlu~u da bir hakikat· 
tir. Bu hale gört, Peten'in ve 
Veyıancl 'ın yanlıı bir politika 
takip etmekte oldulda~ı da anla· 
şıltnaktadır. Pct~n ve Veyganrl 
için bu şartlRr Altında yapacal 
üç şey vardı : 

1 - Gidilen yrılun yanlıf 
olduQunu görünce yolu değiştir· 
mek. Bu taktirde Almanlar, 
f·'ran.sa 'n ın geri kalan )Jarçalarını 
uıı ifgel ederek orada bir kukla 
tıUkGm<"ti kuracaklar<lı. Fakat 
ı-:ransı1, sömtirgeleti ve donanma· 
ıı İhgiltere ile biılil.:te mücadele· 
ye ı\evam edecekti . 

2 - ikinci bir yol da lngil· 
ltre'nin 1af erine mani nimıya ça· 
lışmak ve bu ~Urt'tle mütarclle· 
nin imzasile yapılan yanhılıgı da 
düzeltmek . 

3 - Nihayet mütarekenin 
hükümleı ine sıkı suretle bağlı 
kalarak ne bir, ne de diğ'er ta· 
rafa do~ru ka)mak. Ve hadise·: 
terin gelitmeıini beklemek .. 

Peten ilk 2.amanlarda bu 
üçüncü yol üzerinden yilrüdii. 
Fakat birçok amillerin baskısı 
altında ikinci yola doğru kaydı. 
Bu yüıden Veygand ile arasının 
açılmış olduğu anla,ılmaktaclır. 
lnitliıler şimali Afrikacle taarru
J.B sıeçinciye kadar bu anlafmaı
lı~ın önemi olmıyabilirdi. Fakat 
bu taarruz muvaffak olur da 
ln(iliıler Tunus sınırlarına kadar 
dayanacak olursa, Fransız sö · 
mürgelerinin durumu 1.iyadesiyle 
nazikleşecektir. Bu taktirde $i • 
mali A'.frikada kendi bildiği gibi 
hareket edecek kuvvetli bir şalı~ 
siyetin bulunması mahzurdur· ld· 
te Veyıandı'n Afrika'dan eeti 
çe~Umeıiodeki d\lfünce bu olmak 

TORKSOZO 
• 

D15 HABER·LER 
lngiftere'ye 

hava akınları 
Londra : 26 ( a. a. ) - Hava 

nazırlığı tebliği : Bir avcımız Ca
lais yakınında bir hava meyda
nını mitralröz ateşine tutmuştur. 

Diğer bir grup Morlekste bir 
hava meydanını bombalamıştır . 

Dün gece Britanya üzerinde 
pek ez düşman hava faaliyeti ol· 
muştur. Jngilterenin cenup batı
sında muhtelif noktalara bomba
lar düşmüştür. Evlerde hasar ve 
pek az ölü olmak üzere bir mik
tar de insan zayiatı vardır . 

Askeri vazıyet 
(Ba<ıtaral'ı 81tlncide) 

Bu kadar kuvveti sarmanın bir 
maharet oldu~u muhakkaktır. Fa· 
kat bunların kolayca imha edile· 
bileceğini söylemek de hatalıdır . 
Herhalde şimdi Almanlar mühim 
çıkış hareketleri yapmaktadırlar . 
lşte F.lazek'deki tank meydan mu
harebesi hunun neticesidir. 

Ôyle göri.\Hiyor ki. Almanların 
Libyada çok miihim kuvvetleri 
yoktur. lnl{ili1. donanması, ltalya 
yoliyle bir yardım yabılabilmesinin 
önüne geçmektedir . Fakat Alman 
tarın Giridde olduğu gibi havadan 
nakliye tayyareleriyle ve bilhassa 
planörlerle taıe kuvvet get~rmele· 
ri öe mümkündiir . Herhalde In
gilizler, yeni sistem Ame;ikan 
tayyareleriyle bunun da önüne 
geçmeğe çahşmaktadırlar . Çünkü 
Libya muharebesinin neticesi in· 
gilizler için bilhassa iki noktaya 
baklıdır : 

1 - Almanların yeni kuvvet 
getirmemeleri, 

2 - Tank meydan muhare
besinin lngiliz üstünlii~ü allmda 

bitmesi. 

ıııııııııııııııııııııııııııı 
INGILIZ FUDBOLCULARI 
AT ATÜRKÜN KABRINDA 

Ankara : 26 (R.G.) - lngiliz 
fudbolcuları bugün kafile reisleri 
başlarında olduğu halde Atatür· 
kün muvakkat kabrına törenle bir 
çelenk koymuşlardır. 

ıııııııı:ıııııııı:ııııııııı 

Sovyetıara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

zoski gaıetecilere şu be} an atta 
bulunmuıtur : Almanların Mo.s· 
kovaya giremiyeceklerini size te
min edebilirim . Almanlar şim-

diye kadar Moskova önünd" 
300,000 kişi kaybetmişlerdir . Mos· 
kova ı adyosu ela Moslc.ova mey
dan muharebesinin kati bir saf .. 
ha} a gir di~ini hilrlirmektedir. 

Almanlar bütün tanklarının ya· 
rısından f ~zlaaını muharebeye sür· 
müşlerdir. Sovyet radyosu şim· 

diye kadarki , Alman kayıplarının 
6.000,000 insan,15,000 tank,13,000 
tayyttre ve 14,000 top oldu~unu 

bildirmiştir.Rus kayıpları 2,000,000 
inıaıı, 7900 tank , 6900 tayyare 
vr. 13,000 toptur. 

Moskova : :l6 ( a. a. ) - Diln 
.Sov) et hnherler bürosu aıağıdaki 
hususi tebli~i ntşretmiştir : Roıı
tofun batısında t•enup i!itikamet· 
!erinde yapılan karşı hücum ne
ticesinde 20 Sonteşrinden 23 Son· 
teşrine kadar Kızılordu lutaları 

49 uncu Alman piyade kolordusu 
ile bir r SS " tümenini bir Vi· 
king tümenini ve 16 ncı tank tü· 
menini yok etmişlerdir . Kıtaları· 
mız 111 top, 55 tank , 83 maki
neli tüfenk , 36 mayn topu , 365 
otomobil , 115 motosiklet ve bir 
kaç başka mübimmat almışlardır. 

Düşman muharebe meyda· 
danında 7000 ölü bırakm1ştıı . Bu 
çarpışmalar esnasında tayyarele· 
rimiz 46 Alman tayyaresi dü~ür
müşlerdir . 23 Sonteşrin akşamı 
Kızılordu kıtaları düşmanı takip 
ederek hareket mev:r.ilerinden 60 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Almanlara gire 
Bu takdirde lngilizler Bingazi 

istikametinde daha serbestçe yü· 
rüyeceklerdir . Fakat şimdiden , 
Trablusun işgalinden ve hatla 
Fransız Şimal Afrikasının lngiliz· • ( Birinci sayf edan artan ) 
lere bağlanacağından bahsetmek, manın taarruzlarına rağmen Sol· 
Dakar'a Amerikan kuvvetlerinin lum cephesindeki mevziler muha-

faza edilmiştir . Tobruk garnizo-
çıkabileceği tahmininde bulunmak nunun yeni çıkış teşebbüsleri akim 
kadar acele olur. kalmıştır . İngiliz <!onanması b~ 

son günlerde ) eniden ağır ıayı· 
gerektir. Veygand nazik bir ta· 

manda sömürieleri anavatana 
ba~la~uk vaı.if esini ü1erine el· 
mıştı . Şahsiyetinin kuvvetile bu· 
n u başaı mııtır. Fakat bağları 
sağlamlaştıran bir şahsiyat, o 
bağları çö1ebilir de . Böyle bir a

ctamıo Afrika'da bulunmasını Al· 
mantar da hoş görmemiş olacak. 

!ardır. 
Veygaud ın çekilmesi, Vişi 

fı ansAsının bir adım daha Alman· 
y11,ye do~ru kayması demektir. 
Şim li Frenııa ile Almanya ara• 
sıncla daha sıkı bir işbirli~i. hat· 
la bir barıştan da bahsedilmekte· 
dir Her ikisi de mümkündür. 
Yalnız barışı, Vişi'nin Alman: 
ittifakına gireı ek, lngiltere'ye 

ı karşı fili olarak harbe girmesi 
anlamak gerektir. Almanya ln
giltere ile harp halinde kaldıkça 
ve bu mücadelede Fransız lop· 
raklarından hakkiyle istifade et· 
mek 1.ornnda bulundukça, Fren· 
l'lıt'nın devletler hukukknca anla· 
şılan manaclA Almanya ile barış 
aktetmesi mümkün değildir. Şu 
var ki, artık devletler hukukunun 
kaideleri eskimiştir. Yeni ni:ıam 
yeni milletler arası münasebetleri 
kurmuştur. Böyle bir ni1am için· 
de Avrupalıların tesanüd halinde 
yürümeleri lazımdır ~i~i bahane· 
lcr aranıp bulunabılır. Ancak 
bunlar, Almanya ile ittifak ha 
linde logiltereye karşı harbe gi· 
riyoru1, demenin başka bir ifade 
tarzıdır. HM halde Vişinin ağır 
buhran içinde bulunduğu se:ıili· 

yor. 
A. Ş. ESMER 

ata uğramıştır. Moskova etrafında 
yapılan muharebeye gelince : Ko· 
müniıt askerlerinin hatlarımıza ar· 
tan miktarlar da geçmekte olğuA'u 
haber alınmıştır. 

Bu buhranı önlemek için Sta· 
lin hükumeti Alman askerlerinin 
Sovyet erlerine zulüm yapmakta. 
olduklarına dair bir gündelik emır 
neşretmek zorunda kalmıştır . 

· Maılalıl tedrisatın 
ııretmen tayin 
llıtası neşredildi 

(Ba,taralı Birlncidel 
kız enc;titüsüne, İlhan Soyal Anka· 
ralsmetpaşa ·.kız enstitüsüne. 

Mediha Alphan lzmir Cu~hv
riycf ldz enstitüsüne. Fatma Gonen 
ve Nazmiye Yabacı Elazığ kız ens
titüsüne. 

Leman Kıran Giresun kız ens· 
titüsüne, Leman vlcay Gaziantep 
kız enstitüsüne' Nimet Tlirkgenci 
ue Suat Ôağıl Ankara lsmetpaşa kı:ı 
enstitüsüne. 1 

Hurrem Varol Trab1.0n kız enı 
titüsüne. Emin Cuditepe Gaziantep 
kır. enstitüsüne, Münevver Hızal An 
kara lsmetpaşa kız enstitüsüne, Ftır· 
hunde Orkan lstanbul Nişantaş kı ı 
enstitüsüne, Neıahat Gezer Bursa 
Necatibey kız enstitüsüne. 

Mvz.affer Öz.serin Bolu kız ens
titüsüne!', Behire çekınel Ankara Is 
metpaşg. kiz enstitüsüee, Fatma A 
rın Antakya kız enıtitüsüne. Sıdı
ka Anşar Antalya kız enstitüsüse, 
ismet Gönülalp lzmir Cumhuriyet 
kıı. enstitüsüne, Zeynep Eren lzmir 
kız enstitüsüne, Muıaffer Ôzbaş 
Ga:ıiantcd kıı enstitüsüne tayin e· 
dilmiflerdir. 

Akdenizde 
(Başı 1 inci sa:ylade) 

nayik sahilleri açıklarında Barham 
zırhlısında bulunan Royter muha
biri bildiriyor: 

lngiliz kruvazör filotillaları , 
geceleri 6 pusluk toplarla düşma· 
nın sahil mevzileri ile erzak ve 
malzeme dopolannı bombardımana 
devam etmişlerdir. 

Orta Akdeniz yolunun kont· 
rol işini üzerine almış olan 1ngiliz 
denizaltıları ile hafif gemiler, şim· 
di Akdenizin doğusundaki : kuv· 
vetli filo ile birle~miş bulunmak· 
tadır. 

Bu büyük filo bütün Sirena· 
yik sahilleri boyunca devriye gez· 
mekte ve general Cunnin2ham or 
dusunun Libyadaki taarruzu de· 
vam ettiği müddetçe Mihver kuv
vetlerine takviye kıtalan ve mal
zeme getirilmesine engel olmak· 
tadır . 

Cuma akşamı Yunkers - 88 
tipinde 2 düşman tayyaresi tifonun 
üzerinde daireler çizerek dolaşmış· 
tar fakat f aıla yaklaşmağa cesa· 
rel edememişlerdir. Gemilerden 
açtlan ateşle donanmaya mensuµ 
tayyareler bunları uzaklaşmağa 
mecbur etmiştir. Cöri.iniişe göre, 
düşmnn karada pek meşgul oldu· 
ğu için bizımle denizde alakadar 
olmamaktaeır. 

Gerçekten ltalyan filosu Llb· 
yadaki sahil boyunu himay~ için 
hiç bir gayret göstermemektedir . 
Halbuki sayı itibariyle ltalyan filo· 
su bizden üstün bulunmaktadır. 

Denizde karakol faaliyetimiz 
devam ediyor. 

TORKIYE Rad,,qosu 
ANKARA Radyosu 

Perşembe 27.11.941 
7 .30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
7 .33 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Programın devamı 

(Pi.) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 

13.00 

13.30/ 

Müzik : Programın Son 
Kısmı (Pl.) 
Program ve memleket sa 

at ayarı 
Müzik : Karışık şarkılar 
Ajans Haberleri 
Müzik : Karışık şaıkılar 
Programının devamı 

14,00 Müzik : Kanıık program 
(Pl.) 

18.00 Program ve memleket sa 
at ayarı 

18.03 Müzik : Muhtelıf makamlar 
dan şarkılar 

19.00 

-19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 

21.00 

21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

• 

22.45 

22.55/ 

Konuşma : ( Dertleşme 
saati ) 
Müzik : Çi~·an Havaları 
(Pi.) 

Memleket Saat Ayarı , ve 

Ajans Haberleri 
Müzik: Yurttan sesler 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Türkçe film şarkı 
lan 

Ziraat Takvimi 
Müzik : Şarkı ve Tiirkü 
ler 
Konuşma (Şiir saati) 
Müzik : Radyo senfoni or 
kestrası 

Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo - Nukut , Borsası , 
( Fiyat -
Müıik : Dans muziği (Pi.) 

23.00 Y annki proi'f&m ve kapa 
nıı 

Sayfa 3 

• 
Suvare 

8,30 

COLETTE DARFENIL ve CLANDF. MA YJN 
yaratbkları Fransızca Sözlü süper film 

Otomobilli Aşıklar~ 
''===-

. 

ilaveten : 

EDVVIGE FEUILLERE - P. RICHARC VVJLM'in 

Y \ RATTIKLARl 

1 Malagalı Kadın 1 
Pek Yakında: 

Çlf TÇi BIRUGINDEH : 
Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya lzmir mmtakasından 

Akala Pamuk Çiğidi getirtilmesi takarrür etmiş olduğundan 
bedeli mukabilinde bu çiğidden almak istiyen çiftçimiz"in malu
mat almak ve kayt olmak üzere 15 Kinunevvele kadar Birliği
mize müracaat etmeleri ehemmiyetle rica olunur : 

1-3 13645 

ilan 
SEYHAN ORMAN ~EVİRGE M~OORLü~ONDEH: 

Genişliği Kalınlığı Boyu Adedi Cinsi 

0,21 o, 11 4 63 Çam beşlik 
0,15 0.15 4 83 ., dörtlük 
0,10 0,04 4 1127 ., salma 
0,10 0,06 4 72 " salma 

Yukarıda Cinsi ve miktarı yazıh olup tezkeresiz nakledil· 
diğinden dolayı müsadere edilen ve halen Misis istasyonunda 
mevcut bulunan 1345 adet kereste 15-11-941 gününden 
itibaren 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Taliplerin satış 
günü olan 1-12 - 941 Pazartesi günü saat 1 O da Orman Çe· 
virge Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

15-19-23-'.27 13605 

ilan 
Askeri r abrlkalar Omam Mtldl rltlll 

merkez satın alma komlsyonandaa: 
Taliplerin 10-12-941 Çarşamba günü akşamına kadar 

teklif mektuplarım verm~leri ilan edilen 1000 : 1500 Ton De
mir hurdasının Beher Tonunun muhammen bedeli 20 liradır. 

25-27-29-2 13637 

ADANA ASLiYE 2. HUKUK 
MAHKEMESİNDEN : 

Esas: 342 

Karar: 514 

Adananın Camili köyün-
den Hüseyin oğlu Mustafanın 

Reşat bey mahallesinden iken 
şimdi ikametgahı meçhul Ah
met kızı Y adiğer aleyhine aç· 

bğı boşanma davasının yapı· 

lan duruşması neticesinde da
va sabit Qlduğundan kanunu 

medeninin 132 inci maddesine 
tevfikan iki tarafın boşanma· 
larına ve davalının bir sene · 

HAlKEVİ REiSLiGiNOEN : 
Resim ve Fotoğraf sergi

mize iştirak edecek olanların 
eserleri 10-12-941 akşamı
na kadar kabul edileceği tas· 
hihen ilan olunur. 13646 

Zayi Kaıa anahtarı 
Dükkanımdaki kasanın a

nahtarını evvelki gün akşam 
üzeri kaybettim. Bulanların 
getirdikleri taktirde memnun 
edileceklerini ilan ederim. 

13645 
Kapalı Çarşıda manıfaturacı 

Fekeli Şükrü 

müddetle evlenmesine ve ma· ------------· 
sarifi muhakemenin uhtesine Nllletçl eczane 
tahmiline temyizi kabul olmak Ali NAsı·eı· ECZAHANESI. 
üzere 20110/941 tarihinde gı· 
yaben karar verildiği ilan olu- Y•i C• ml Va mnda 
nur. 13644 
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Seglıan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
C 1NS1 

Çam kerestesi 
Ardıç topak 
Çam mertek 
Düven tahtuı 
Çam latuı 
Kııak 

Salma 
Toprak 
Mcrt~k 
Çam odunu 
Çam odunu 
<;11n kert. t~ıi 
Mertek 
Salma 
Çam kuma sapı 
Katra~ 1rn/este 
Çam mertek 
Mahlut kömür 
Mahlut kömür 
Çam mertcti 
Çam aıerteti 
Çam tiikkeç 
Mahlut kö::ıür 
Çam kömilrü 
Çam kömürü 
Mahlut odun 
Çam odunu 
Mahlut odun 
Mahlut odun 
Mahlnt Odun 
Çam odunu 
Çam kömürü 
Mahlut odun 
Mahlut kömür 
Mete kömürü 
Mahlut qduo 

MIKT\RI 

3 
~ 

3 
9 
3 
5 
1 
l 

10 
ıo 

5 
68 
15 
'l.0 
75 
36 
30 
40 
30 
17 
4 

50 
60 
10 
'l. 

57.5 
6 
5 
7,54 
2 
1.90 

15 
3 

Adet 
.. .. 
" .. .. 
•• 
•• .. 

Kental 

" 
Aı.Jet 

" 
il 

... .. 
Kental .. 
Adet 

,, 
.. 

Kental 

" 

" .. 
" .. 
,. 

" .. 
" .. 
" 

HALEN NEREDE BULUNDUÖU 

Salcılarda kereskd Mahmut Mantıd a 
Adananın Kahraman köyündt: Alide 
Ariana Beledi}'t"!Iİndc 

,, ' ' 
... .. 

Adananın Karslı köyünde Ali Yaglıkç ıd tt 

" .. ,. 
" 

" .. .. 
, , tt ,, 

" Adana Belediycainde .. " .. ., .. .. 
,, 11 

Adana Atiret hıırıı salıibi Alide 
Adana Belediyeiin<le .. ., 

.. 
" .. 

Adanada Küçük Küpeli hanı ıahibi Mahmutda 

'' " ' . .. il " Adana Belediyeıinde 
Kömür pazarında Hacı Mahmut oğlu Alımetde 
Adan" Helediyesinde 
Küpeli han sahibi Ali Ya~lıkçıcltt 
Aflalc lcöyü muhtarında 
Belediye Yavr.hnncsiııdr: 
Adanıı Odun puarındıt oduncu Vasfi, Ahmelde 
Müdüriyet onbarında 
Adana odun pazarında Vafifi ve Alımddı:: 
Adana Yeni istasyon anbarında Cumali 
Adana odun pınarında Sahitde 
idare anbarında 
Arık ıade hanı sahibi Nuricle 
Adana Belediyesinde 
Kömürcü Hıımmadi Çavuıda 
l ı.! arc anbapnda 
Adana Rrleıliyeıinrle 

MAHKEMl?. KARARINDA 
TAF<IHI NO: 

281121940 
12/12/940 
11/9/940 

17 d/940 
178/940 

21/-l /940 

Suçlusu yoUur. 
~416/940 

24/6 '940 
6/6, 940 
6/6/941 
6 6 940 
13/4/940 
6/6/940 
7 7/939 
7 7 939 
18/6 939 
'.l4 5 939 
Suçluııu .} ııktur . 

'24/5 939 
1312 939 

8 6, 939 
Karar yokıur. 

:.!3151939 
Karar )'Oktur. 
~818/939 

15289 
900 

1943 

10185 

116 
71.rı 

7':J06 

7731 
7731 
6911 
6914 
6913 

69 
691~ 

71'.L 
5 14 
i88 
628 

627 
11515 

577 

560 

Çam mcrte~i l 7 .. " " 

'27 11/939 
7/11939 
~l/9 '940 

789 
1007 
1002 

1096-t 

1 

Yukarıda cins ve miktarı emvali mazbute 15-11-941 gününden itibaren 15 gun müddetle satışa konulmuştur. Taliple-
- t 14 de Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğu"'nd"' mu··teşekk.ıl kom"ısyona ınu"· rin sataş iÜnÜ olan 1· 12-941 ~azartesi günu saa " 

raacatları. 15 - 19 - 23 ' - 27 13606 

~ 
~ 

. 

1 

. _, 
..,, .. , .. .. ' .. 

&l9lli tasarnal 11e .. 1tıarı 
·· 1942 lllramlyı l@laı 

KE'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Moyı•, 3 Aia.to•, 
a /Jıinciteırin tarihlerinde . yapılır 

İMi lllramlJ&lerl 

1 Adet 2000 Liralık :ı,ooo Lira 

3 •• , 1000 .. 31000 " 
2 .. 7~ " 

l,500 " 
3 " 

500 .. i,soo 
10 " 

250 .. 2,500 " 
40 100 

" 
~ 4,000 " .. 

50 
" 

50 " 
= q,500 ., 

200 .. 25 .. = 5,000 .. 
200 ıc •• 2,000 .. 

Kurulu• t.rihl : ,_ 
• 

Samcayc•i : .'00.000.000 • Tiıi'lt Lirıuı 

Şube vt. ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamr.lelt!r 

Para biriktir~nlt're 28.800 lira ikramiye ttriyor 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Lira 

4 • 600 • 2000 .. 
' •• 2SO .. 1000 .. 

40 .. 100 " 4000 • .. 
ıoo .. so " 

.sooo .. 
120 40 " 

4800 .. .. 
160. " 

28 .. ~200 .. 

'} 
) 

' 

~ 
~ 

} 
~~ -

DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan AP.t! d~il~~lere ikramiye, çiktılı takdirde yüzde 
tb~v~~. 

~uralar senede 4 defa, l t - Eyi Ol, 11 Birincilcıiııun, 
~ ve t l Haziran tariblerinCle .çekil~~ektir. 1 

-----------------
• 

.. :ı::z 

Bitin aırılarıa panselalrldlr 

Be~hude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVRO~İN 
Bu muanrıid BAŞ \'e DIŞ ağrıla. 
rını süratle İ7Bleyc kafidir. Ro
matİ7ma cvcaı, ııinir mafsal ve 
arlele ıstırapları NF.VROZlN'le 

tedaı. i tdilir. Müessir ilaç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi UBCİH lD~IZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

-----.......... 

A::::::z:::ıc::::ıcs:vuux:2D1C:mır:a:xzz~ 

~ N E Z L E = " ~ = Kırıklık,Baş, st 
M Diş ve adele = 
= ağrıları : 
il En seri ve en . kati şe · A 
it kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN: R ~ R 
: ile geçer : 
R H.ıvaların S!rinleJi ~i bJ R 
H günlerde. alacağımı ilk 't 
H M 
H :tedblr eviniıde bir.kaç GRLP.N bulundıtrıllıık olın ılıdır. .__j! H 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri = 
lf yormadan ıstırapları dindirir. M 

" " M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitl~rinden sakınmız ve it. 
= her ferde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ; 

•~:sa:-a ~#AWAaJA#*WSılW*Ft 
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E lbis·e diktirilecek 
Devlet Demırroııarı ı. ıacı lııe-.e Saba· 
aıma Bomııroaaadan : 

Muhammen bedeli 1 J 02.50 lira olan Konya talebe pan· 
siyonu talebeleri için yatınız kumaşlan idarece verilmek üzere 
80 takım elbise, 41 palto ve 78 pijamanın maa ' hu~ dikimi 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 3-12-941 çarıamba gü-

nü saat 1 O da Ad anada işletme Müdürlüğh binasında topla
nacak komisyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat 165.38 li

radır. Şartname ve mukavele projeleri Konya, Meram Gar 
Şefliklerine . komisyonumuza ve Konya taleb~"Jl•nsiyonu Mü-
dürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülür. 1stekliıerin 941 

yılı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdanİ, kanuni ikametgah 

vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir vesik•larile Dirlikte 
muayyen günde müracaatları lazımaır . 

13617 18 - 23 - 27 - 2 

C. H. P. SEYHAN VlllYET iDARE HEYETi REISU~IOEN: 
1 - Parti konferans salonuna ait sahne tesisah ·ve bir kı

sım noksan inşaat: Mütaahhidin taahhüdünü ifa etmemesinden 
dolayı, mütaahhit nam ve hesabına yapttnlmalc üzere IS gün 
müddetle yeniden açık eksiltmeye konulmuşturf 

2 - Keşif tutarı~(6635) lira (28) klH'uştur. 
3 - ihale: 29-11-941. Cümartesi 'fÜnü aat (11) Parti 

binasında yapılacaktır . 
4 - Proje ve şartnameyi görmek ist~yenlefrin, ber:gün Par·· 

ti kalemine müracaat etmeleri. 
5 - ihaleye iştirak etmek istey.enlt!rin ıhalf' tıuihindep bir 

hafta evvel, şimdiye kadar yaptıkları bu gibi itlere ait veıikalau 
nı idare heyeti reisliğine ibraz' ederek b11 işe girmek için vesika 
almaları lazımdır. 

6 - Taliplerin ihaleden bir gün evvel keflf bedelinin 'le Ye
di buçuğu olan (497) lira (67) kuruş muvakk•t teminat paiasmı. 

Parti kasasına makbuz mukabilinde yahrmalan ilin httmur. 
15-?.0-27 13604 
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