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VEKiLLER HEYETiNDE 
Ekmek için, bütün Yurda 

•• uz ere Şamil karar çıkm·ak 
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i M0Sl0MAN OlOUGU i 
i İDDiA EOiliYOR i 
ı ı f İran Şahının J 
ı buna dair beyanah ı 
ı ı 

Londra : 10 ( A. A. ) -
lran Şahı Rıza Ptlılevi demiş
tir ki : 

Ankara: 10 (Türksözü ınuha· 
birinden ) · Memlekette ekmek 1 

kararname bugünlerde çıkacak· 

tır . Son şeklini alan dağıtma ofisi 
projesi de Vekiller Heyetine sev· 
kolunmuştur. 

( Mihver rndyo postalarının 

gayretleri franda hoşnutsu1luk 
uyandırıyor. Japon rndyos11 lı ıın dili 
le yaptığ'ı neşriyatta şöyle d~miştir: 

işini tanzim için hazırlanıp Vekil
ler heyetinin tasvibine arzedilen 

t Hitler Müslümandır . Mu
kaddes yeşil kemeri kuşanıyor . 
Kendisi Muhammedin torunudur.» 

Uzak şarkta 

Yeni Çin 
zaferleri 

KANTOl\JA 
BİR AKIN 
Maleıyada'kl 
ıon vaılyet 

Ç un"ina : 10 (a.a) - Bir çok 
Vilayetlerde' Çinliler muvaff a
lciyet kazanmııtır. Yangr.a 

civarında ve Kope'in yakınların-
da lehimize neticeler muharebe· 
ler oldu. Çinliler Kanto'nun dış 
müdafaalarına hücum ediyor. Mü· 
him bir demir yolu şehri olan 
Yoınçe'o zaptedilmiştir . Solak 
•uharebelerinde Japonlar ağır ka· 
Yıplar vermiıtir . 

Tokyo : 10 ( a.a. ) - Japon 
lutaları Malezya'da Pola'ın fima
lindelti müstahkem mevzileri ele 
geçirmiştir . Japon hava kuvvet
leri Malınej limanında büyük bir 
vapura :ve orta büyüklükte diğer 
dört vapura!ta..;; isabetler kay· 
detmiıtir. 

Londra : 10 ( a.a. ) - Son 
haberlere göre, Maleıya'da şid· 
detti muharebeler devam ediyor. 

. Vaıington : !O (a.a.) - Har
bıye nazırlığından : Filipinlerde 
cebhenin muhtelif kesimlerind~ 
aralı çarpışmalar olmuıtur. Düt· 
man hücumlarını artırmak ve şid
<letlendirmek için yeni kuvvetler 
a~tirmcğc devam ediyor. Başka 
çevrelerde lcayda deR-cr bir şey 
olmamııtır. 

Tokyo : 10 ( a,a. ) - Japon 
kıyıları açıklarında bir ticaret ae m· . a 

Ilı Japon gemileri tarafından 
torpillenerek hasara uğratılmıştır. 

. ···~!',,,..~ lf~q:~~~·:;f.,."+".~fr~ ~ ~ 

'. ~füf.Ea~.~:--
Sovyetlerin . Almanlarda,, aldıkları motörlü kuvvetle,. 

Moskov~ : 10 (a. a.) - Sov
yet tebliğine ek : Moskovo ceb· 
hesinin bir kesiminde şiddetli 
muharebelerden sonra dört yeri 
geri aldık. 19. top, 5 verici telsiz 
istasyonu ve birçok malume ele 

geçirdik. Baıka bir kesimde Al· 
manhm üç r yeıden çıkardık. 
Düşman muharebe meydanında 
300 ölü vermiştir. 

ı ........................ i 
i Sovyet ileri ı 
i hareketleri i 
ı ı 

1 Dört şehir 1 
ı daha alındı 1 
ı ı i Alma n kaybı ı 

i BİR Mil YON ili 1 
f YOZ Elli BiN i 
ı...... .. .... ı 

Londra 10 (a. a.) - Sovyet 
tebl iği: Cebhenin muhtelif kesim· 
!erinde düşmanın mukavemet ini 
kırarak bir Ç•)k yerleri işgal et
tik. Bunlar arasında Kaluganın 
75 kilometre batısındaki Mozalak 
ile Vtçino ve Serpeysk şehirleri 

vardır. Almanlar ağır kayıplar 
vermiştir. 19 Atman tayyaresi 
tahrip ettik Bir düşman nakliye 
gemisi batırdık. Beş tayyare kay 
bettik. Standard gazetesi yazıyor : Rus 

Londrs : (a. a.) - lving cebhesintleki Alman kayıbları 

halckında~son bir istatistiktt; bir 
ilklcanun ayındaki ölil ve kayıp 
sayısını 1.250.000 olarak göste
riliyor. 

Londra : 10 (a. a .) general 
Skoslci, Slıılinle yaptığı anlaşma. 
dan sonra, Rusyadaki Polonya 
kuvvetlerinin iki tümenden altı 
tümene çılcarıldıs'tını ve bu kuv
vetlerin İngiltere ve Amerika ta· 
rnfından silahlandırıldığını söyle
miştir. 

Stokholm : 10 (a. a.) - A
lega gölünden Kırıma kadar Rus 
cebhesi faaliyet halindedir. Vati· 
yet oldukça sarih bir şekil aldı. 

Lcningradda Ruslar Volkof neh· 
rini • Navgorof ile Toyçe ara· 
sında üç noktadan geçmiş-

lerdir. Ve Ruslar üç köprü 
batını elde etmişlerdir. Vi. 

<Gerial 2 ncl sayfada) 

: .................................... ••••: B. BIBBINTBOP 
ı üç c e bheye a s k e ri bakış ı DBMOBRAllLIRI 
ı.......... . ......... ı ITTIBAM IDl'YOB 

• 
AFRIK A RUSYA 

Budapeşte : 10 ( A. A. )-
• Alman hariciye nazırı Ribbentrop 

, şerefin: tertip edilen bir çayda 
Macar başyekili ve hariciye nazı 

VE UZA KŞARK rı Bardosi Alman - Macar dost 
luk münasebetlerinin çok eski 
olduğunu ve yeni Avrupanın 

Vaşington : 10 (a.a.) - Hol· 
landa ~Hındistaııı sularında Ruth 
Alcksandr gemisi düşmanın lıücu· 
mu na uğramış ve terk edilmiıtir. 
Tayfadan birisi ölmüş diğerleri 
lcurtulmuıtur. Suzonda topçu dü
.ellosu olmuıtur. UıalcşarHa : Malezyada Ja-

m 
Vaşington : 10 ( a.a . ) Düı-!. pon taarruzu şiddetleıımiıtir. Ja

. an hertarafa takviye kıtaatı ge· ı ponlar İngilizlerin sol cenahı 

diye "8dar bir kaç defa tefebbüs kurtuluş savaşında Macaristanın 
ettikleri bu hare-keti lngili1.ler yaptığı ve yapmayı beklediği bir 

tırmekttdir. gerisine asker çıkararak bu kuv-
Batavya : 10 (a.a.) _ Dün vetleri çevirmeğe ve Singapur-

dan ayırmağa çalışıyorlar. Şim· 
<Gerisi 2 nci sayfada) 

..___ Uzakşarkta bir_ Çin: ıehrinin:_ bombardı~ıdg yaralananlar ı 
-- otomobille naklediliyor 

çok vazifeler bulunduğunu söylemiş 
vaktinde anlal·arak cebhelcrini 

J tir . Bundan sonra , Alman hari-
derhel geri çekmişlerdir· ciye nazırı şu beyanatı yapmıştır: 

Libya cebhesi : lngiliı kuv- .. Bize zorla yükletilen harp 
vetleıi Mısır hududundaki Hal· kati bir safhaya giriyor . Millet-
fa.va geçidinde ve Sollumda bu· !erimizin sulh yolu ile makul bir 
lunan Mihver kuvvetlerine taar- tadil isteklerine kar$ı olan talep-
ruıa haıırlanıyorler. Bu iki mev- lerini redden milletler karşısında 
ki havadan şiddetle bombardı - yız · lngiltere ve Amerika insan 

lığın büyük düşmanı olan Bolşe· 
man edilmiştir. tHalfnya ve Sol· viklerle birleşmiftir • Bunlar Bol 
Jumda 70f'O .. kedar Mihver aske· şevikliğe kendini Avrupada ser· 
ri vnrclır. Bunlardan bir kısmı best bırakmayı vadetmişlerdir . 

Fakat Üçlü Pakt milletlerinin mu· 
Almandır. Betonarme sığınaklar kadderat birliği ve azmi bu pro 
da bulunmaktadır. jeleri muvaffakiyetsizliğe uğrala· 

Agedabia mıntakasın<la yeni · caktır . Sovyetlcre ağır darbeler 
! bir şey yoktur. indiriyoruz . Fakat şimdi 1942 

Şark ceblıesi Doneç hav· yılı da bizi mühim vazifeler kar 
ıasıncla ve Kırımda şıddetli mu- şısında bulunduruyor . Almanya 

ve müttefikleri Avrupayı tehdit 
hdrebeler oluyor. Kırırrıda Rus- eden bu tehlüke ortadan kıilkma-
ların Kerçden itibaren 70 kilo- dan ve İngiliz ve Amerikalıların 
metre ilerledikleri haber verili· elinden sulh sever milletleri har· 
yor. Sovyet kıtaları Feodosya be zorlamak imkanı alınmadan 
civarında bir hava meydan(tcıis silAhlarını bırakmıyacaktır • > 

etmi§ler ve bundan istifade et- Ribbentrop dün Pcşteden ay 
... meı• bqlamatl•rdır. nlmııtır • 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELiL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl yıı - Sayı : 5206 

Memleket meselelerinden biri 1 

Memleketin 
Hayatındaki 

iktisadi 
Salgın 

MAL SAKLAMAK 
. Memlekette bir mal saklamak hastalığı \'ar. Bu hastalık yeni değil· 

dır. Avrupa harhi ile haşlamıştır. Fakat ilk zamanlıuda her tarafta tür· 
lü ;lıliya~ nı ~\'fdeleri k:ıfi miktardn bulunurken pek göze görünmüyor
du. l larp uzadıkça ve g«"nişledikçe şiddeti de artmıştır. Evvelce g-öıe 
çarpmayan bu hastalık artık tehlikeli bir salgın haline gelmiştir. Pek 
çok kimseler ellerinde para yeı ine mal hulıındurmak. yahut hiı müdı
dct sonra daha yüksek fiyatla ,c;atmak ınaksndiyle mal saklamnk has· 
talı~ına tutulmuşlardır. 

Esasen harp dolayısiyle ithalatın kesilmesi veyahut eksilmesi, umu
mi surette iktisadi faaliyetlerin normal ihtiyacı karşılıyamaması yiizün· 
den memlekette bir takım ticaret malları ve bu ınallann stokları azal. 
mış olduğundan araya bir de mal saklamak hastalığı kaıışınca, yani 
ellerinde mal bulunan kimseler bunları gizl:meğ; başlayınca mevcut 
buhranın şiddeti bir kat daha artmıştır. 

Müşterisine bir kaç gram gli-
serin vermiyen eczacının deposu 
aranınca bir ton gliserin çıktığını 
gazeteler yazdıl ar. Bu hadisenin 
sadece eczacılarda göriilür bir şey 
olmadıjtını anlamak için mağaza 

ve dükkanların camekanlarını bir 
kaç saat göıden geçirmek ve bu 
camekanlann bugünkü manzarala
rı karşısında dünkü durumlarını 

da hatıra getirmek kafi gelir. 
Memleketin iktisadi hayatında 

bir nevi salgın halini alan bu mal 
saklamak hastalığı neden ileri ge
liyor? Bir takım ticarethane sahip· 
!erinin mallarını tamamen sattık

ları halde parası ile yeniden mal 
getiremiyeceklerini düşünerek el· 
!erinde para }'erine mal bulundur
mayı ve ancak geçinecek miktar· 
da az bir mal satmayı tercih et· 
tiklerinden mi'~ Yuksa bir müd
det mallarını satmadıkları ve gizli 
tuttukları takdirde daha yüksek 
fiyatlarla satacaklarını ve ihtikar 
derecesinde büyük kazançlar le· 
min edeceklerini hesap eylediklc· 
rinden mi? 

Harp dolayısiyle dışandan 

benzerini getirtmek miimkiin olma· 
yan mallar hakkında birinci ihti· 
mal hatıra gelebilir. Fakat herhan· 
gi iş adamının sonu ne zaman 
geleceği belli olmıyan uzun bir 
harp devresinde bütün sermayesi
ni sade bir cins malda hapsede· 
rek yaşamasına imkan bulunma· 
dıit göz önüne getirilirse birinci 
ihlimalin zaruri olarak ikinci ihti· 
mal şekline gireceği de kabul e
dilir. Satışa çıkarılmıyarak sakla 
nan bir mal mutlaka ihtikar yo
lunda kullanılacak demektir. 

Şu halde memlekette ihtikarın 
önüne geçmek istiyorsak her şey· 
den evvel bu mal saklamak has· 
talıkına karşı ciddi tedbirler · al· 
mak, Büyük Millet Meclisinde ba
zı maddelerinin değiştirilmesi için 
bugünlerde müzakereler cereyan 
etmekte olan milli korunma kanu· 
nuna şiddetli hükümler konnıak 
lazımdır. Hükümet tarafından mal 
beyanına davet edilen bir satıcı· 

nın deposunda mevcut gösterdiği 
stoktan başka olarak her nerede 
olursa olsun gizli malı sonradan 

.. 

Daf Kuperin 
vazifesine dün 
nihayet verildi 

Loodra: 10 (a.a.) - Uıalcpr 
ta bulunan Daf Kuperin vuifeıi
ne nihayet verilmiştir. Def Kupe• 
re Londraya dönmesi ricasında 

bulunulmuıtur. 

Edenin Türkiye 
için söyledikleri 
Londra : · ıo_(a.11.) - lngiliı 

Matbuatı Ede'nin son beyanahnı 
ve bilhassa . Türkiye hakkındaki 
sözlerini ~mevıuu bahsederek ez· 
cümle şöyle demektedir : Asırlar 
boyunca Ayasofya minareleri 
K rnllara iht iı as için biı er mikna-
lisi teşkil etmişti. Eski şiipheler 

modern politikada tekrar yaşıyor. 
E.de'nin kat ' i sö1.leıi Türk hilJcQ. 
met azası arasında kalabilecek 
bütün şüpheleı·i ortadan kaldıra. 
caktır. 

Brest üssüne 

y eni hücumlar 

Londra : 10 ( A. A. ) - H 
va nazırlığı tebliği : Almanların 

Brest deniz üssüne yapılan hü 
cumlara dün gece de devam edi· 
!erek bir çok yangınlar çıkanlmı 
tır . Şerburg dokları da bomba· 
lanmıştır . Tayyarelerimizden ikiı 
dönmemiştir . 

İ ng ilizleri n b i r 
k ruv azörü battı 

Londra : 10 ( A. A. ) -
5200 tonluk Gletna adındaki Jn. 
giliz kruvazörü bir denizaltı tıı 

f ından torpillenmiş ve bahrılmışbr 

meydana çıktıaı-takdirde bu te 
kilde mal saklamış olması ihtik 
delili sayılarak hakkında ona 16-
rc aaır cezalar tatbik olunmab 
dır. 

·• Yukarulaki resim Libya çölündeki lngiliz1.motörlü kuvvetleri 
•·birli'igöste-rTiitktıdiT: Buna dair habırleı ikinci ıagfamııdaJır • 
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Eski eserler üzerinde 
yapılan tetkikler 

B~YOKl[RİMİZO[N 
G[l[H Tf lGRAf lAR 

Mustafa Rifat Gülek. C .H.P 
Seyhan \ıiUiyct idare Heyeti Re· 
isi. ADANA 

Kurtuluş yıldönümü münase· 
beti)·le temiz duygulara teşekkür 
eder sayın Hallı:a refah ve san· 
detler dilerim. iSMET lNôNü 

Mustafa Rifat Gülek. C.H.P. 
Seyhan Vilayet lcJare Heyeti 
Reisi. ADANA 

Adananın kurtuluşunun yir
mıncı yıldönümü münasebetile 
gösterilen duygulara teşekkür e
derim. T.B.M.!\1. Reiıi A. Renda. 

Mustafa Rifat Gült!k. C.H.P. 
Seyhan Vilayet idare Heyeti 
Reisi. ADANA 

Memleketinizin kurtuluşunun 
yıldönümü münasebetiJe alınan 

duygulara teşekkür ederim. 
Başvekil Dr. Re

0

fik Saydam 
C. H. P. Seyhan Vilayet lda· 

re Heyeti Reisi . ADANA. 

Kurtuluş yıldönümü kutlula· 
yan Adanahlerın Partiye karşı 
gösterdikleri içten saygıya teşek. 
kür eder arkadaşların göılerin
den öperim. C .H P. Genel Sek
reteri Erzurum Mebusu Dr. A. F. 
Tu1.er. 

Llk maçlarına 
bagfln baııanacak 

Beden terbiyesi Seyhan böl-
gesinin tesbit ettiği fiküsütre göre, 

futbol tik maçlarına bugün Ada. 
na stadında başlanacaktır. ilk kar
ııla~malar Demir Spor - İncirlik 
Ceyhan - Malatya 'mensucat ve 
Adana gençlik - Milıt mensucat 
takımları araıında olacaktır. 

Ege bölgesinde 
tütün piyasası 

Ankara : 10 (a.a.) - Ege tü
tün fabrikasının 12 ikinci kanun

da açılaca~ı 24 birinci kAnunda ilan 1 
edilmiştir. Havalar dolayıciyle pi 
yasa 15 ikinci kAnuoda açılacaktır 1 

Avrupadan mektup 

Haber aldı~ım11a göre. Ada· 
na Halkevi tarih ve müze komi
tesi Se) han havalisindeki eski e
ser ·ve abideleri tetkike karar 
ver~iştir. İlk geziler yerdelen hö 
yüğü, Karata$ta dört direk hara· 
beleri ve Seyhan nehri kenarın· 

daki höyüklere olmuştur. Diğer 

tetkikler Sirkeli, Yılankale, Ana· 
varza'da yapılmıştır. Alınacak ne 
ticeler neşredilecektir. 

Poıtaıarın vaziyeti 
Yollardaki arıza dölayısiyle 

Ankaradan şehrimiı.e dünkü pos 
ta da sekiz saat rötorla gelmiştir. 

GÜLLE ATIŞLARI 
Bugün sporcu gençlerimiz be

den terbiyesi bölge binası bah
çesinde gülle atışları yapacak· 
tardır. 

Uzakıarkta 
(Ba$lıuarı Birincide) 

sekiı Japon tayyaresi Tarakan 
askeri ve bahri hedeflerine hücum 
etmiştir. Limandaki bir harp ge· 
misine otuz bomba atılmış, fakat 
gemiye hiç bir isabet olmamıştır. 

Sovyet ileri hareketleri 
(Başı ı inci sayfada) 

yazma. Kaluğa ve Mojaiskteki 
Sovyct kıskacı biribirinden ancak 
200 kilometre uzakta bulunmak
tadır . Cenupta Ruslar Mua\'O· 
ku işgftl ettiler. Buras• Tuladan 
sonra ilerledikleri en uııık mev
zidir. 

Libya harekab 
Londra : 10 ( A. A ) -

Romcl kuvvetleri , Kıım fırtına\a 
rından bilistifade kaçma~a devam 
ediyor . Müttefik kuvvetlerinin 
maksadı , arazi kazanmak değil, 
Almanların harp kuvvetini kırmak 
tır . Aiedobya bölgesinde karşı· 
Jıklı keşif faaliyeti olmuştur . 

Kahire : 10 ( A. A. ) -
Düşmanın Ageylaya geri çekilişi 
devam etmiştir . Agedabyada 
hücumlarımız devam ediyor. Oüş 
man hemen her tarafta süratle 
geri çekiliyor . 

Fransa' da ger 
elmasından tütün 
Franscıda yiyecek , içecek 

kıtlığından başka bir de tütün 
derdi var . Hiç bir tarafta tütün 
bulmak kabil olmuyor . Tiryaki 
ler için tütünün ekmek kadar , 
belki ondan fazla ehemmiyeti ol 
duğunu herkes bilir . Fransada 
tiryakiler az değildir . 

Birkaç ay evvel <Milli tütün> 
diye bir tütünün satışa çıkarıla
caA"ından bahsedilmişti . Bu tütün 
bildiğimiz tütün ile devetabanı 
otu karıştırılarak elde edilecekti . 
Tiryakiler milli ayakkabı , milli 
elbiseden sonra milli tütünü sa
bırsızlıkla beklemeğe başladılar . 
Halbuki aradan ayJar geçti , bu 
tütün bir türlü ortaya çıkamadı. 

Fransız gazeteleri şimdi yeni 
bir cins milli tütünün da~tılması .. 
na başlanacağını haber veriyor· 

1 tar . Bu tütün üçte bir tütün , 
üçte iki yer elmasından mürek
kep olacaktır . 

Milli tütünün terkibinin de~iş 
tirilmesine sebep de devetabanı 
otunun llkbaharda yetişmesidir . 
Devetabanı yer elmasından ıiya · 
de tütüne yakın olmakla beraber 
karar verilditi zaman , yani son· 

1 • 
baharda bulunamadı~ından yerme 
başka bir madde aramak lazım 
gelmiş ve uzun araştırmalardan 

sonra nihayet yer elmasına karar 
ve rilmiştir • 

ilkbahar gelince yer elması 
yerini devetaba"nına bırakacaktır . 

( Bu suretle Fransada yazlı~ ve 
· kışlık iki türlü milli tütün büluna

, cak demektir . 
1 Son zamanlarda Fransada pj .. 

po satışları birdenbire artmıştır . 

Sigara tiryakilerinin hepsi bir pi
po satın almakta , boş da olsa 
bunu ağımdan eksik etmemekte
dir . Bir pipo taciri pipoya raA"
betin sebebini şu suretle anlat· 

mışlır : 

< - Çok miktarda pipo sat
mamızııı 3 sebebi vardır . Birin· 
cisi pipoda tütiinün katresinin bi 
le kaybolmamasıdır . Sigara elle 
tutulamıyacak kadar küçülünce 
alılır . Şimdi bunlar atılmıyarak 
saklanıyor ve bu izmaritler top· 
lanarak pipoya dolduruluyor . 

İkinci sebep : Bir sigara sÖ· 
nünce artık bitmiştir . Tekrar 
yakılsa bile eski kzzeti yo~ tur . 
Pipo böyle değildir . Pipo istedi 
ği kadar sönsün hiç lezzeti de· 
kişmeden yakabilirsiniz . Hatta 
içindeki tütün bittikten sonra bir 
iki saat pipoyu a~zınızda tutar
sanız sigara içiyormuş kadar ke. 
yif duyarsınız . 

Üçüncü sebep : Bazı tiryaki 
ler durmadan bir şey içmek ister 
ter . Tütün bulamayınca ıhlamur, 
mısır yaprağı gibi şeyleri kuruta 
rak pipo ile içiyorlar . > 

Fransada şimc.Ji yeni bir cins 
ucuz pipo ortaya çıkmıştır . Bu 
pipolar çok ratbet görüyor . 

INGILIZ A KINLA RI 
Londra : 10 (a. a.) - lngi

liz bombardıman tayyareleri bu 
gün Almanyanın elma! ve t imal 
batı kısımlarına müteaddit hü . 

Milyarderin 
evlendiği kız 

A
merikanın meşhur milyarder
erinden Cornelius Vanderbilt 
bir köy hekiminin kızı ile ev· 

lenmiştir. Bu haber Amerikada 
bomba gibi patlamış, birçok de· 
dikodulara sebep olmuştur. 

Cornelius Vanderbilt 42 ya
şındadır. 1936 senesinde Avrupa· 
yı garip hir şekilde ziyaret etmiş· 
ti : Vanderbilt son derece mükel· 
lef ve adeta küçük bir apartıman 
boyunda bir otomobil yaptırmış, 
buna binerek Avtupanın birçok 
memleketlerini gezmişti. 

Vanderbilt, bundan evvel iki 
dera evlenmişti. Yeni kansı ol1tn 
mis Eleanor, "endisinin idare 
meclisi reisi bulunduğu bir vapur 
kumpanyasında memurdu. Km gö· 
rür görmez sevmiş ve evlenmeye 
karar vermiştir. Vanderbilt müs· 
takbel zevcesine musiki hocası 
tutmuş, genç kız bir sene ders 
aldıktan sonra konser vermeğe 
başlamış ve muvaffakiyet kazan· 
mıştır. Bu suretle milyarder kü
çük bir memurla deiil, bir rrıua-ın· 
niye ile evlenmiş oluyor. 

ilmi T.tkikler 

Bilinmeyen alem: 

GOK YOZO 
T ayyarecilik ıon ıeneler 

zarfında çok iloriledi. 

Eakat henüz bu sahada bilgimi· 
zin pek az olduğu anlaşılı) or. 
BunR ıebep de başlarımızın Üs· 

tünde uıan.tn ve feza denilen 
uçsuz bucakıız boıluA-un henüz 
bilinmedik bir saha olmaaıdır. 

Yirminci asıroa insanların feza. 
ya hakim olduklarını iddia et· 
mek boş bir gururdur. Hava fa· 
bakaları. bilhaua stratosfer bi· 
zim için henüz bilinmiyen bir 
alemdir. 

Hava tabakasından ıonrı 
gelen ve stratosfer denilen boş· 

lulda yakın.zamanlara kadar yal· 
nıı alimler uğraıırlardı. 

){asad balonlariylo yapılan 

araştırmalarda .Yükseldikçe sı· 

caklığın düştüğü ve sıfırdan aıa· 

gı 50 · 60 dereceye kadar indi· 
ği anlaşılmıştı. Gene ~ öğrenildi· 
ğine göre muayyen bir yühek
liltten sonra sıcaktık, iitalmıyarak 
sabit bir hadde durmakta ve bu 
ıtratosfer tabakasına girildiiini 
göstermektedir. Stratosfer, ku· 
tuplarında arzdan takriben 9 ve 
hattıüıtüvadı da aşağı yukarı 

16 kilometre yültseklikte baıla
maktadır. 

Arzdan on kilometre yük
seklikte havanın ağırlı~ı dünya 
sathındaki aiırlıAından yarı ya
rıya azdır. Yükseklik arttıkça 
havanın hıfifliii artar, nihayet 

• 

Maıtaya · llficiim 
Londrn : 10 ( A . A. ) -

Mihver tayyareleri Maltaya iki 
hücum yapmıştır . Hıısaı olma· 
mıştır . 

Alman - Macar 
lşblrlll)I 

Buda peşte : 1 O. ( A. A. ) -
Bütün Budapeşte g·azeteleri Rib· 
bentropun ziyaretinden ve Al· 
man - l\lacar .sıkı işbirliğinden 

bahsetmektedir . 

İtalyada iaşe 
vaziyeti güçlüğü 
Roma : 10 (a. a.) - Tevere 

gaıeteıi, 20 yaşından itibaren 
60 yaşına karlar olan ltalyanların 
günde 200 gramdan ibaret olan 
ekmek tayınlarından haftada bir 
gün kendi anulariyle vazgeçme· 
!erini telclif ediyor. Ve hükume
tin bu hususta tedbir almasını 
istiyor, 

Fransız ordusu 
tensik ediliyor 

Vişi : 10 (a. a .) - Müt&re
keden sonra Fransız ordusunun 
tensiki projesinin tatbıkatına de
vam ediliyor. Amiral Darlan 42 

generalı tekaüde aevk etmiştir. 
Kumanda gcnitlettiri\mektedir. 
Daha bazı generalların tekaftde 

sevkedileceii sanılıyor. 

Mareıaı Balbo 
naılııımoı 

Londra : 10 ( A. A. ) -
Şimdi anlaşıldığına göre Mareşal 

Balbonun tayyaresine bir İtalyan 
bataryası yanlışlıkla alet etmif ve 

Mareşalin ölümfine sebep olmuş
tur . 

ZA Yl - 1330 senesinde 
Mardin de aldığım askerli le ter his 

tezkeremi zayi eyledim. Yenisini 
alaca~ımdan eskiıinin hükmü ol-
madı~ını ilAn ederim. 13801 

Elazıg lcadiye Nail Bey 
mahallesinden 1315 

doA"umlu Ahmet oğlu 
NAZIM 

ZA Yl - Adana Kız Liseıi 
937 - 938 senesine ait sekizinci 
sınıfından aklı~ım belgeyi hy
bcttim. Yenisini alaca~ımdan es-
kisinin hükmü yoktur. 13802 

Sabı iye Aktaş 

hava büıbutün kaybolur. 
Arıa yakın yerlerde rasad 

bolonlarının çıkabilecekleri 10 
kilometreden 40 kilometreye ka
dar yüksekliklerde havada his· 
sedilecek miktarda Ozone mev
cuddur. Bu, bizim i\~in hayır it 
bir keyfiyt:ttir. Zira bu ozone 
tabakası, güneşin Ültra - viotets 
şualarını çekmeHe ve bizi onla
rın tehli\ccli tesirlet inden 1coru
malctadır. Bu ozone mıntakası, 
yeryür.ünü güneşin yanıklarından 
koruyan bir krem va1.ifesini a-ör
mektedir. 

Ziraat Vekaleti larafmdan Adanaya tahsis edilen Mibzerle· 

rin mühim kısmı bedeli mukabilinde Çiftçimize tevzi edilmiş 
olmakla beraber bir mikdar daha yeni Mibzer mevcud olup, 

yeniden celp etmek de çok zor olacağından Çiftçimizin bu müs· 

tesna fırsattan istifade ederek Mibzer almak üzere Birliğimize 
müracaat eylemeleri ehemmiyetle rica olunur. 13800 

Esklşeblr Tayyare Fabrikası Direktir· 
ltlllnden: 

F abrikaiçin birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, F ire· 

zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına· 

cakhr. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 

cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500" kuruşa kadar 

yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları , gelme, gitme y o l 

masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol

duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki 

hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaa t e t

meleri. ':9568" 
1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik vesika!ı . 
3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı. 
4 Okul şahadetnamesi. 
5 Varsa bonservis . 
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·:ı ASRI SiNEMADA i 
f 1 Sııvar~ SurJare f •I R,3o Bu Akşam s.3o ı 
:ı Yine İki Büyük Şaheser f 
.ı - 1 - • 

f: Alice Faye - Constance Bennett - Nancy Kelly f 
ı: gibi üç büyük yıldızın emsalsiz bir surette yarattıkları i 
i1 ·Kanatlı Kadınları 
f Süper Filmini Sunar f 
• 2 • 

ı TÜRKÇE -SÖZLÜ ı 

i Tarzan Geliyor j 
i ~:;:~:aa~:n v~:~~;e gi;ç7n~:işg!::r ha;tnm~7!•~ş~d:ls~!::;r ı 

it Bugün Gündüz 2,30 da Son defa • 

ı• •
1

1 ıı DAGLARIN Kili - BİN BiRİNCİ GECE ıı: 
ı ....... .-:.~~ ......... . -.-• • •••••• 
---------~--------· ___ ....._.......__ 

ı .................................................. ı 
• b·ı k. ı i Fabrika ve ı umum ma ıne ı 

ı sahiplerinin nazarı dikkatine J 
ı ı 

İ DEMiR iŞ ! 
~ ı i Saim Yalçmer i 
ı Bilumum makinalar , afatı 1'Üraiye , mot6rl•r ı 
ı . l . ı 
ı tamır ate yeaı ı 

ı Her Nevi Makinalara Yedek Parça , Pik ve Kızıl döldim ı 
ı aoğuk sıcak demir işleri , fireze, büyük küçük tornft ve pilanya ı 
ı işleri, elektirik kaynak işlerini teminatlı olarak yapmağ'a i 
ı PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTIR 1 
ı ADRES : : 

f Eski ııtaıyoa Kar,ııınila f 
f Telgraf A dresi : Adana Demir iş ! 
:"' ................................................ : 
rş:hri::lıie .. ~it7;e:;w;r-i~~:::;- ·ı 
t Askeri hastahane baş tabıbhgını yapan * 

t Hergün Pamuk Borsası karşısrndaki 35 Numarah se- * 

ı
• kak ta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabul İ 

eder. 4-15 11792 i 
.. ----·· .... -·· ... ··---------... ··~---·· ·------------------------

İLAN 
MALATYA BEZ VE İPLİK f ABRIKAlARI ADANA 

MENSUCAT f ABRİKASIMIAN : 
Fabrikamızda mevcut Dobsoıı Barlov fabrikuında 1896 

ve 1898 s<mes'i imal edilmiş iki adet pamuk tarak ( Kard ) 

mak inesi atideki şerait dairesinde sat\lacaktır. 
1 - Beherinin muhammen fiatı fabrika teslimi anba-

lajsız biner liradır . 
2 - Bu ma!tinelerin gümrük resmi • ilan bedeli mu· 

kav~le pulları anbalaj vesair masrafları <ıhcıya aittir. 
3 - Müzayede açık artırma suretile 30 - 1 - 942 

cuma günü saat oıı beşte Adanada Malatya Mensuca t ~~b· 
rikasmda yapılacaktır • 

kadar depozit o lar a k 

300. lira fabrika ve:ı-
4 - Mezkur gün saat on ikiye 

muhammen bed~linin yüzde ·15 i olan 

nesine yatırılmış bulunacaktır • 
Talip olanların mezk ur gün ve saatta fabrikamızda bu· 

lunmaları ilan olunur • g _ 11-14 13788 

,..--:_ __ ............ ~*it_ ........ ~ .. ~ 

İı Abone ve illa ::;cün ı~sözü 1 
,artları GONUfl..IK ~E • ADANA 

Sahi,, ile Ba,muharriri 
ı Sanelili ... 14()() Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Ay/ılı • . . 125 • - M: 
ı Umumi Neıriyat ıldirıi 

ı lllnlar için ldar•r• MALCID OOÇLO .. 
ı mUr•caat etmelldlr TORICSOZO Moıboosı 


