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Sof ya, 21 (a. a) - Balgar ajuısıı 
Tiirk;yenin Solya Baıkonıoloıu rah· 

oıetli M.boıut Sait Otr.rın cenaıeoi buı;üo 
Türlr.iyeye gönder • lm i ştir. l.tuyonda elçl· 
li~ memarlarıyla Bu lı;u hariciyesi müın•ı· 
ıiileri hazır bulunmuş ve cenazeye çelenk· 
ler konulmuı ve Turk elçiıine ba~aatlı&"ı 

1 9 4 1 1 lıın ,.,;;:.-;-•• ,. il• 
Yıl ı 2 No, 353 kararıa,ıorolor . 

P ı y • t: 1 (5) K u r u • t: u r ~ SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 
dilenmiııir. 
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BAŞVEKiL 
28 Birinciteşrinde Radyo 
ile bir hitabede bulunacak 

Aolta;a 21 ( Hu•u•İ ) _ Ô ,ümüdeki 29 birinciteşrin Cümburiye· 

Üd" Gonr Toirkiy• Cü nhuriyeti 
timizin kurtuluşunun 18 inci yıldöoü:ıı µr. T 

b 1 1 bu tarihin h•r yıldö 
vatan ve milletin parlak istikbaline •Ş. a~gıç o an 
nümünü milli bayram olarak kabul etm•ştır. b k b' 1 • e ve 

'· k" 1 • den en üyü şe ır erın O aün, yurdu' en küçü• Of erın_ • • 
• b k b coşkun heyeca-

yarttaılar yedi•inden yetmişine kad3r uyu ayramın 

oını yaşarlar. d b özlü ve umiml 
Cii'nhuriyetimizin J 8 inci yıldönümünü e u 

ahenk içinde lrntlamıya hazırlanıyoruz. d B k'l' • D 
b. · · · • • saat 12 50 e aşve ıımız r. Bayram, 28 ırıocıteşrıo guou • . 

R•fik Ssydamın millete yapacağı ve Anka••. ra~yosı~le neşıedılecek 
olan bir hitabe ile başlıyacak 29 ve 30 ilkteşrın gunlerı de devam ede 

cektir. b ı k ( h ti ' · CHP Yurdun her tarafından gelen ha er er, ut ama eye erının, . . . 
· tertip ettiai prog· rama göre hazırlandıklarını ve cümhuriyetin 18 

oın 6 k 1 • · h 
inci yıldöoümil bayramının çok güzel bir şekilde ut anması ıçın azır· 

landılr.larım bildirmektedir. 

ı-Almanya 
italyayı 
iş g a 1 
edecekmiş 
Berlin 21 ( a. a.) - Ya., 

re•mi b!r kaynaktan bildiriliyor: 

Almanyanın bir milyon ltalyan 
.. kerini Rus cepheıine gönder 
dikten sonra !tayayı işg-al ede. 
ceği hakkında Amerikan bari· 
ciye müsttş•rıoa atfo~ilen be
yanat Alınan hariciyesinde şid. 
detle takbih ve Almanya ita(. 
ya ara• ndalr.i mu~adderat birli· 
ği ve iki meleketın uzak b;r is. 
tikbal için müıtereken aldıkları 
karerlardan zerre kadar ıüphe 

1 edilemiyecrği ta•rih oluurnuştu ... -
Zegtingağı ve sabun fi
atları gükselmigecek 
BAYRAM 

KUTLU OLSUN l 
Bugün şeker bayramının bi

rinci günüdür. Aziz okuyucuları· 
mızın bayramlarını candan kutlu 

lar, saadetler dileriz. 
Gazetemiz bayram iitinci ve 

üçüncü günleri tatil ya~ac~k, 
Cumartesi günü neşir vaıılesıne 
devam edecektir. 

Ticaret VekileU zetl~yağı fi· -

- yatını tesblt edltor; onumuz. ---

- deki günlerde ilin olunacak -

Anlrara 21 [J-ln•usi Muhabirimizden] - Türk ·. Alı~an. ticaret anlaş . 
ması hükümlerine göre, Türkiye'den yapılacak zeytınyaıı:ı ıhracı hakkın 
daki madde türlü tehirlere yol açınıı bulun":'~kta ve bu münaseb~tle 

ı zeytinyağı ve sabun fatlarının yükselecogı ~trafmda bazı dedı\r.o. 
dolar yapılmaktadır. A'ikadar makamlardan aldıgı:" mal ftınata nazaran 
bu gibi şayialar her türlü asıl ve esastan uzak b.u unma~tad~r. 

Almanya'ya ihraç edilecek zeytiny•_ğı, yemekl'.k zeyt.ınya~ı . olmayıp 
asidi fazla olan zeytinden olaca&'ın• gore yemeklık yeytmyagı lıyatların· 
da her hangi bir fiyat yükselişi bahis m~vzu~ ol.mıyacaktır.. • 

Di" er taraftan Ticaret Vekaleti zeytınyaırı fıyatını teıbıt etmektedır, 
Bo tes:it edilecek olan fiyat aşırı yukarı bugünkü fiyat seviyesinde 

olac aktır. 

1 

Karar önümüzdeki ırünlerde ilan edilecektir, 
~~~~=-~=====.,,....., 

Sta 11• n ri•l·iö•• •• ·p ·-
dıfmit ve 102 va• 1 
gorıla 52 tonluk 

Bir zırhlı litenle on tank tahrip 

Al mart lıri('um1,,,•rnrı knrşı ko11on Hnrkoffon bir 

Askeri va z i .ye t 

Moskova önünde 
-

Şimal, garp ve cenup istlkametlerlnden ge 

len Alman birllklerlnln, bUyUk taarr11z için 

yeni bir aOarlık merkezi teşkiline çalıttıklara 
tahmin edilebilir. 

Şuk cephesinde Alman tszyikı, 
iki bölıede, devam etme\r.tedir. 

1 - Mos\r.ovaya doğru, 

?. - Rostofa doiru. 

Resmi teblıilere ve onları it

mam eden diğer haberlere gÖrd 
vaziyet şöyle bolisa edilebılir: 

Almanlar, Moakova yolunu 

mil~afaa eden ordnlara karıı 1 bi· 

rinciteıriode başladıkları büyük 
taarruzu V'yazma vo Brianak'ta 
muvaffakiyetle netioolendirmişler

dir. Almanlar Moık.ovaya bir ha· 
bere göre"45, dii•r bir habere 
göre de 80 kilometre mesafeye 

i•lmiş l>ulunuyorlar. Şimdi; doiru· 
dan do(ruya Mo•kovayı ve S ov · 
yet baş şahrioi müdafaa eden Kı
zılordu kuvvetlerini istihdaf eden 
,..Df bir meyd•D mah.rebe9i batla• 
mıştır. So"yet tcblii'i, Muharebe .. 
ler bilhaHa merkez c•pheoinde 

Bulgar aJansının bir 

tekzibi 

Sofya,2l(a.a.)Balrar •i•nsı bil · 

diriyor: 

ş·mali Yonanistandaki Bulgar 

işgal kuvvetlerinin ""'Y'şi temin 

tdemernesi üzerine bu kuvvetlerin 
yerine Alman alayları göoderildiği 

hakkında bazı yabancı radyolar 
tarafından yapılan haberler do(ro 
değild;r. Ş · mali Yunaoi•tanda bul· 
gar kıhları yoktu•. Eğer babiı 
mevzun olan bölge Trakya is• bu• 

1 rada da asayış tamdır ve sülı.Qoet 

vardır. 

nikbin olsa gerektir; burada, Al• 
manların yeuı bir hamle !çın lü· 
zumlu olan geri bizmıet'erioi tan• 
zim ellik.ten ve her istiıtametten 
gelen bırlildere yaoi bir çekiduz•o 
verdikten, M.>sk.uvayı müdafaa e
den kuvvetlerin zay,f tarafını bo• 
lup oraya karşı yeoi bir ağ-orlok 
merkezi teşkil ettikten so .ıra tek• 
rar çoit şiddetli bir tazyik yapa• 
cakları muhakkaktır. 

Almanların maksadı Mos\r.ovayi 
cepheden cebri bir hücumla zap
tet .. elt oldu&"unu tahm;n eırııiyoruz: Japon 

kabin i 
Başvekilin resmi ika-; 
metoahında toplandı \ 

Stolır.liofmı 21 
( a.a. ) - Sıa

lin bir zırhlı tren 
le Moskovadan 

ayrılmı$tır. Stali 
nin umumi karar· 
gihı bu trende 
bulunmaktadır. 

M k d 
ol onmuş tur. 

Os ova an Berlın 2l (a~.) 
, şiddetli olmuştur» cümlesiyle bu 

Moskova fazla sivil halktan 
tahlöye edılmiş ve sonuna kadar, 

müdalaay• bazırlaomış bulunuyor. 
Şehrin etrafondaki tahkimat yeni 

istihkimlarla takviye edilmiş şehir 

dahilinde barikadlar, top ve maki· 
nelitülek yuvaları hazırlanmıştır. 
Cephe kumandanına Kızılordunun 

sev\r.ülceyş ihtiyatlarındao ehemmi· 

yelli birlikte gönJerilmiş ve Alman 

ihata ve imha çemberinden kurtu
labilen birlikler, ikmal efradı ve 
yeni malzeme ile takviye olunmuş· 

lllr. Alm•o ileri hareketini Mosko· 
va kapılarında durdurma\r. için, 
Ruslar büyük gayretler aarletmek· 

te bu ma'uıtla Alınu ordu•unon 
Moskovayı şimsl ve cenub batıdan 
çevirme üz re ilerlemeie çahıan 
kail rıoa ıll" ı mukabU taarraılar 

yapm•\r.tadırlar. Fakat hu hareket
ler A lmaolar tarafından püskürtül
müştür. 

Alm m başkumandanlıı;ı, ş•hirJen 
z y.d' bütüo müdafaa ordusun• 
elo l'eçirmek istemektedir. 811 iti· 
bari•, Mo.kova meydan muhore
besioin esas hkri bır çifte çevırmo 
hareketo y•pıp Mo•kovayı müda• 
faaya memur orduları kıs•aç içine· 
almaktır. Böyle bir kıskaçın iki 

Tokyo 21 [a. a.{ - Yeni J•· 1 
pon kabinesi bugün Başvekilin 
resmi iltametgi.hında toplanmıştır. 
Büı ün Nazırlar toplantıya iştirak 
etmiştir, 

Londra 21 {ı. a.] - Gazete 

ler J ıponya'nın harbe girmesi ih 
timali hakkında tahminler yürüt · 

mekta ve Hitluin harp ilin etme· 
yo çalıştığı zaman kullandoğı lisanı 

bugün General Tojo'nun _kulla~· 
makta olduğunu ve Generalın: «Bır 
çok hareketine karşı J•ponyanın 
emniyetini 1000 sene korumak 
nzere milli kudretimizi arttırm•lı· 
yız.» Dcd ğ i ni ve ancak J ıpon la• 
arruı.unun kime kar~ı olacağın1n 

bilinmediğini yazmakta, rğer Ja· 
ponya cenuba doğru drğil do Si· 
birya'ya ıaldırırsa ve Rusya bir 
Alman . J ıpon müşterek hareke· 

tiyle mağlQp edilirse bunun Ame
rilta için müthiş bir tehdit olaca· 
ğını ilive eylemoktedirler. 

Meşhur bir Fransız 
alimi öldü 

- D. N. B nın 

ayrı I d 1 ;ö~: eş:rkd ;!!~~ 
hesioin cenup · bölıresind• mühim ı 
bir Hnayi şehri olan Staliaof ~l· Mo•kova 21 (a.o.) - Bu sab•h• 

ki S JYyet tebliğ : Dün gece S>V· 
yet kıtaları biıtün c•plıe boyunca 
düşmanla çarpışmışlardır. Muhare· 
belerde Kaıiuin, Mujaisk, ve M., .. 

1 loyaı oslov• tz istikametlerinde bil· 
hasıa şiddetli olmu}tur. 

Moıkova 21 ( a.a ) - Gece 
yarısı neşredilen Sovyet tobliii: 

20 ilkteırinde muharebeler bü 
tüı c•phe boyunca devam etmiş· 
tir. Mojaisk Molayoroslavets ve 
Toganrog istikametlerinde muanni· 
dane muharebeler olmaktadır. Crp 

henin batı istikametinde faşist Al
man kıtaları büyük tank teşekkül· 
!erile mevzilerimize karşı mütead· 
dit şiddetli hücumlar yapmışlardır. 
K,talarımız Alman hücumlarıoı püı· 
kürtıoüşlrrd;r, 

19 il\r.teşrinda 23 Alman tay
yaresi düşürülmüştür, biz 7 tayya 
re kaybettik. 

f d · 1 edıl · man kıtaları tara ın an ışga 

miştir. O d 
Nevyork, 21 (a.a.) - nayte 

Prn: • 1 y abudi koni'rtıinde ıoz ~.a~ 
Kerenti « Rosyada Sıalin r<ı•mı 

. .. · geçmek 
yırioe . Demoırası rtıımın 

b. b' aman Ruı üzeredir. Hotler ıç ır z 
milletini tohoklümü altın• olama· 

. R vatanını 
yaca~tır. Vazifemız u• , . 
müdafaadır. Stalini Demokrasıünınü~ 

. H ' 1 tecav z kucagınll at1ıı.n ıt er 
olıouıtur. " demiştir. 

Moıkova, 21 (•. a.) - S>vyet 

tebliiine e~: 
ı· tte bu· 

Orel kesiminde faa ıy• d l 

1 b. l'kl · · Alman °' 0 
•· uoan ır ı erımız 

d mokta ve 
rının hücumlarına ayan 

d
. Hedir. 6 

ağır kayıplar v.r ırme 
1 d düşmanın 

ırün ıüren çarpışma ar • · • ey• pı· 
97 tankı, 43 top, Benııo v tahrip 
yade taşoyan 13 kanıyonu 

edilmimİ$lİr. 

M ) - Orel oskova, 21 ( a. •· 

ıoeydan muharebeıinin şiddetle 
devam etti&'ini bıldirmiş oluyor: 

Alman taarrnzonun dar 'urul 
doğu hak\r.ındaki haberler fazla ( Devamı üçüncüde) -

1 Bu da benim görüşüm 1-------

Sulh içinde, nice nice Bayramlara ... 
Denizler orta•ında apaoıız suyun yü:ıüne fırlayan 

denizaltıları her şeyden bihaber seyreden yolcu 

vapurlarını torpilleyor. Dökülen mayolar, harple 
alakası bulunmıyao ba~ka milletlerin ıremilerini 1 için. 
del.i bedbatlarla birlıkte denizlerin dibine yollayor. 

. B'.r tarafta logiliz bava devleri tonlarla yüklen 
dıklerı boıobayı Alman şehirlerine boıaltıyor. Bir 
tarafta Alınan tayyareleri Ru• topralr. larında cehen
nemler yaratıyor; Kızılbaç ve yolca trenleri bom
balanıyo•; kadınlar, çocuklar ölüyor. 

_ Kıliıolerde - balkın, kapılarında 11ralanarak 
nobet beklediği, içeri giremiyenlerin taş merdivrn· 
!erde Allobın huzuruna diz çökerek dua etliği Ki· 
liıelerde - be.lbaht inunların sulh için Allaha 
açılan avuçlarına, bombaların kı2ırın parçaları aav· 
ruluyor. 

• R adyomun oparlöründen birdenbire top, mitral· 

Yazan: REŞAT ENiS 
Spiker bonu a~lına bile getirmiyor; ıevinçten çıldı· 
rao bir •ede konuşuyor.) 

Müthiş bir gülle, vadideki evin çatmnı ol dutu 
gibi söküp götürdü. ( 8ir ev ki, belki yarım ura 
yakın zaman, birkaç karın insana bai'rın1 açmış, b;r 
kaç düzine insanın doğuşana, ölüşüne ıahit olmuş, 

çıtısı altonda barındırdoklarıoın kederini, ıevincinl 
p>ylaşmıştı. 

Harbin burna dibinde, ciğerleri barot ve kan 
teneffüs eden radyo röportajcısı, artık her türlü 
ioıaoi histen mahrum, anormal bir adamdı; bana 
düşünemezdi.) 

Eokaz havaya fırloyor; manzara, tasavvur edile• 
miyecek ve anlatılamıyacak şekildedir. » 

• Korkunç röportljın teıirl altında g•çen kibn_ıl~ 
gecenin ıabahı, parlak bir güneşe gözlerımı 

açıyornm. 
Pariı 21 ( a.a ) - Şöhreti 

dünyaca tantomış olan meşhur 
Fransız ılim adamı ve radyoloğu 
Doktor Lobligeois dün ölmüş
tür. Takriben 40 senedenberi rad
yomu tetkik ile urraşan Lobliıre · 
oiı. 1926 senesinde bir kolunu keı 
tirmeğe mecbur olmuştu. Kolunu 

kesiminde harokitta bulunan 
Sovyet kıtaları Alman ordularının 
hücumlarını püşkürterek düşmana 
a(ır zayiat vermişlerdir. 

Berlin 21 ( a.a. ) - Aakeri 
kaynaklardan ö(renildi(ine göre, 
diln bir Almao tümeni tarafoodao 
zaptedilen mühim bir löprüba~ını 
geri almak için yopılan ~us hu~um 
ları püs~ürtülmüştür. M ıglop duş· 

_m::a:n~ri:c:at~h=a~ro=k=a=t~ı--d-•h_ı_ıi_n_d_e_d:e:·:::::::::::::::::;::;::::::::~~ 
--~~~~--__;....~ 

yöz sealeri doyuldn. Bir harp meydanından traoı· 
mi•yon yapan radyo istasyonu, korkunç muharebe
nin bütün seslerini - Harp meydanında yer alan 
ıpikerinin izahatiyle birlikte - dünyaya duyuruyor. 

Ne obüs gürültüsü.. Ne, daima bende dişle~ 
birbirine çarpan kuru kal& tedai•i uyandıran makı• 
neli tüfek takırtııı ... ne, elinde vesika fırın kapıları•· 
da 60 ırramlok kara, kuru bir parça ekmek uiruoa 
çırpınan insanların ufultusu ..• 

kaybetmesine raim•n ilim ilmi 
araıtırmalarına devam etmlı, ve 
bunun neticesinde 1940 da diğer 
kolunu da kaybetmiştir. Bu ilim 

1874 do doğmuş ve büyük ilmi 
liyakati için keodisine lrjyon Do· 
nör oiıaoıo Gran ofisiyo oi~anı 

verilmiştir. 

'' BU G 0 N ,, 
futbol kupası 

Gazetemiz, Seyhan, /çel oe Hatay bölgeleri muhte· 
Ut /udbol takımları arasında bi• maç tertip etmiştir. 
Beden terbiyesi Seyhan bölgesi fudbol ajanı ile müş· 

AtlAntlkte Alman deniz tereken çekilen kur'a mucibince ilk karşılaşma 25 Bi· 
altılarının batırdığı rinciteşrin Cumartesi günü Hatay· /çel muhtelit ta· 

• gem i le r kımları arasında Adana stadyumunda yapılacaktır. Bu 
Berlin, 21 ( a. a,) - D. N. B. maçın galibi 26 Birinciteşrin Pazar tünü Seyhan 

ajanıına göre, Alman denizaltıları l "b • 
Atlintide bir lngiliz gemi kafile· muhteliti ile bir maç yapacak, bu karşılaşmanın ga ı ı 
ıine hücumlar yapara\r. top yekQn " BugUn n kupasını alacaktır. 
38200 tonilatoluk 7 laı;iliz ticaret I ·---
J•miıl baJırıoışlar. 

Uçutan tayyarelerin motörlerine, ağır ağır iler· 
liyeo t 10kların ve top çekerlerin tekerlek g'lrül· 
tü<Ü karıııyor. Takırdıyan mitralyözlerin, gürleyen 
obüslerin ıesine, insan göğüılerinden kopın feryat 
lar katılıyor, 

Makinesi başında harbi takip eden radyo ıpike
ri, konuşuyor: 

« Kıtalarl'Jırz düşman topraklarına do(ru ilerli 
yor. Topların, tüle\ı.lerin ateşi altında , innnlar, do
muılar ve sıiırlar müthiş b'r panik halinde kaç•şı· 

yor. Her tarafa mermiler düşüyor. Şimdi, elli metre 
ötede bir tank, karşısıne çıkan aiacı devirdi. (Bel 
ki bir ıöğüt, belki bir çınar ..• Yıllarca gef:p ıreçen 
yolculara gölge veren, serin dalları altında nefes 
aldıran bedbaht bir ağaç ... Falr.at, ıpikor bunu dü
şünmiyor. O artık hissizdir. ) Bir Obüs sağdaki 
telırral direğini ysktı. 

(Bir telı;raf direği ki, yıllarca, sevıı:ililerden ıev· 

gilil•re, nlşanlılardao nişanlılara, analardan oj'ullara, 
o(ullardan analara haber uçurmaia vuıta olmuşta. 

Penceremden bakıyorum: 
Ellerinde oyuncakları, süslü püslü elbiıelariyle 

ı;üle oynıya bayram yerinin yolunu tutan el el• ver 
miı küçükler görüyorum, , 

Bir sı(ınak içinde, kucaklarında taı bebekle~, 
hayretten ve korkudan büyümüş göılerioi. ~om:. 
yağdıran tayyarelere dikmiş Avrupa ıeh'rlerıoın ç 

cuklarını düşünüyorum. 1 ra• 
- . k 1 • 'ce bayrama •El openleron ço o son; nıce 0 • _ üııll 

. ' • " l k • 1 uzatan ı;ulery 
temennısıyle, opu me uzere e 

analar·görüyorum. I 01 yolan 
Parçalanmış oj'ullarıoın ön.ünde l!l&Ç arı 

anal.rı düşür. ü ıorum. 1 · gibi bir 
Ve- birden, Torosların karlı tepe erı 

baı srözlerimio öaüode canlanıyor. 1 kı• 
d d • atandaş arımın 

Bayram namazın an onen v • d -İ· 
b Jlıl'tDI aa 

pırdıyan dudaklarında, o aşın 18 

yorum. 1 Sulb içinde, oic• nic• bayram ara-



2 BUGON 22 Birinciteırin l 9~ l 
. 

1 Şelhl6ırden RöpoırtaJ 1 

Ağaç Hastanesinde 
neler görülür? D. D. Yolları 

ADANA iSLETMESİNDE 
iMAR ISLERi 

• M•arif Vekili Hasan Ali Yü 
cel, ls tanbuldaki tetkikleri vesile. 
sile .ihb ve talebe yu,du mesele
leri hskkında Ankarada beyanatta 
bulunmuş ve demiştir ki: 

Adana Ziraat Mücadele istasyonunun 
bir dolaşma bahçesinde 

Firengige tutulmuı11 dö,.. 
müı p o r t 11 k 11 l I a r , 
boyunlarını bükmıiı ~ol tun 
Muzl11r, hep şifasız, muz
taripl •. 

/çl,.rinde akada,. bitkirıleıi 
oar ki, haleti nezide sanır
sınız. 

Kimi, geni gaka/andığı 
hastalığın henüz konmamış 
teşhisini beklemektedir . 
Hele bir zavallısı dejene

l'e olmuş, dilinden anlıgan
lar biliyor: 

-Ü nidsizclir,lca,.tuluJ gak/ 
Digor/o,.. 

Araç hastanesindeyim. 
Tıbkı insanlar gibi, müvazrne

ıiı, dıjonero, ığır, hafı!, bitkin, 
ıo 'g •ın buta ağaçlar. Firengiye 
tutulmuşa dönmüş portakallar, bo
ynnla•ını bükırüş, solgun o güze. 
llm muzlar, Y'prakları delik, deşik 
limonlar ve hep şila5ız, muztarip •• 
!derinde okadar bitkinleri var ki, 
b81eti nezide sanırıınız. 

Kımi bir deri, bir kemik, knp· 
h•u dallardan ellerioi iki yana 
mec .. ısiz 11arkıtmış, sessiz bir ızh 

rap lç1n e Ü"!lidıizdir. 
K• ni vrnı vakalandığı bir ha•

tal:ğ ,n h • Ü• konamamış teşhisini 
beklemededi,. H ı, bır zavallısı 

dtjenere olmuş dtlırm ·ş. dilindro 
auhyanlar bıh,..or: 

- O nldsizJİr, kurtuluş yok. 
D yorlar .• 
Evet, •&"aç ha5tanrıindeyim. 

Ş .şılacak bır şey de;il. ln<an hat· 
t .. nesi, hayv ... a haıta·nesi olur da 
aj .. ç h "t•nesi neye olmaıın? 

Aoladınız t · bii • Bu, Adana 
Ziraat Mıicadele istasyonunun bah. 
çeoıd•r. 

l,t .. yonun Baş A•iıhnı Mu. 
rad Aybel<'i bir p.,rtakal ağacının; 
ü·nıd,ız b•t hastasının başında bu· 
luyorum. 

- Bakınız • diyor • Nematod'a 
yakaıaomış bir ağaç. Bu hastalığa 
btmeo bütün narenciye mıntak.a· 

!arı oda tesadüf edılir, yaptığı tab· 
ribat bazan büyüi< kayıpiara ıebe· 
b'yet verir. Nemato . ı'a hususiyle 
Mersin ve Adana'da ratlanmıştır. 

811 hastalık, Narenciye •taç• 
]arının k.Oçi.Jk köklerine irız olur. 
Nematodlaron arız olduiu a;açlar· 
da ince kö.lor telef olarak azalır, 
yapraklar küç:ilc kalır ve aararır, 
n6batın tulen tecessümü durur ve 

nihayet •ğ•ç ölür. 
Yüretıa. p•rçalanıyor. 

- Ah .. Zavallı 
Diyecek oluyorum. Baş Asis· 

tan gülerek yüzüme bu ıyorl 
- Bu görclÜğiioüz ağaçların 

htpıi hastalanarak buraya gelmiş 
dei•ldir. B • ••ğlam ve s ıhoatta 

g · tır.tıg m•z •ıi•çlara burada isle· 
diiimız hastalığı aşılar ve sonra 
reçirdiri .. ıhaları takip eder, üze 
rinde tatbikat yaparız. 

- Hiç taburcu ettikleriniz 
var m.? 

- H•yır, haraya relen, artık 
bir dıh« hayata dönemez. Hasta 
dorilıe bile hutalanır ve öldüril· 
lüaceyo kadar üzerinde çalışılır. · 

- Ne yazıkl 
- Evet, öyle. Fakat, bunla· 

rın ölümü bize çok şey ötretir 
ve bıolerco •tacın bayatı bıı 111-

retle kutulmuş olur. 
Gelen basta ağaçlar, nebatlar 

ilzerinde rünlerce uıi'raşırız. H ... 
tahtı teıbis eder ve ıonra bu 
b .. talıii'ı önlıyecek careleri bulur, 
ilaçlarını haz,.lar, hastalık mınta· 
kal ... rını gönderir. 
- K•ç türlü hastalık teıbit edil· 

miştır, bu ırüne kadar? 
_ Çok .. binlerce, milyonlarca 

huhlık, butalıklar umumiyetle 
iki k11ma ayrılır: Haşeri ve man• 
tari olaralr. 

Beni alup ~ültilr odasına fÖ· 
tO•üyor. 

Camlı rözleria içinde ç•şit 
çeşit, renk renk, büyük kü· 

cilk böcekler, kelebekler, çekioıre· 

ler" Ata~ ve ••yvelırı lıula1ıtı 

aşılayan ha ı ere 1 er, m n zir 
m1bluklar.. Fakat görünüşleri ne 
kadar da rüzel.. Hep kuyumcu 
vitrinlerine yakııır şeyler. 

lıkların da bep bövle ayrı, avrı 

miittha~cıısları varm ı ı.; Birinin ao 
lad•ıi' odan diıi'eri anlamazmış .. Biz· 
de de böyle midir? 

Adana lstasyon11n ela gar 
yolc11 p,_ron •arı uzatııa • 
cak. eski ••ta•yon saha · 

Camlı levhaya, iğnelerle rab· 
!edilmiş bir böcek ıQrütünü ırös 
teriyor. 

- Az, çok böyledir ve öyle 
olmak da lazım ır•lir. , Zirai kal· 
kıomu oı yapmıı ülkelerde bitta bii 
bu mücadela daha ıreniş mikyasta· 
dır. Ôyle ki, bizde ırerçi faraza 
çekirge mataha11ııları vardır. Fa· 
kat ileri ziraat memleketlerinde 
ber çekirrenio cinsine göre ayrı, 
ayrı mütehassnları bulunuyor. 

sı parkelenecek 
Dev~et Demir Yolluı Altmc• f ıl• taıe Müdürlüğil dah lındft büyük 

hır kısmı Çu jı,,u rt.>Vamız mıotaKasına mü :.. basır •.ulunma\c. Ü:tere, 
pek lüıuınlıı ve müh•m imar işlerinin başladığını ve bu iıışaatın da şun· 
fardan ibarrt olduğu n u memnuniyetle öirend1k: 

- Bunlar • diyor • bizim cidal 
sahamızda daima karşı durmak, 
müdafaada bulunmak zaruretinde 
kaldıiımız tank ıilrüıüdür. 

Ad,na istuyonunrla 20 - Dö rt memur evi yapıl. 
1 - PcrsoneJ-y:t;kbaneJİnio ma ıı 

- Ôyle iıe çekirreleri de 
tayyare addedebiliriz. 

tevsii F evıip~~a istaıııyönıında 

2 - Gar yolcu peronlarının 
uzatılması ve karalanması 

Baş aoiıtan birden ciddileş1yoı 1 

- Latife bertaraf.. Çekirte 
deyip ıreçmeyiniz... Bunların yap· 
tıjı tahribat çok büyüktür. Bakı. 
nız, bizim Müdür Haydar lrtel altı 
aydır, Şarkta bir haşerenin peıin· 
dedir. Diyarbakır, E.tazıt, Tunceli 
Hakiri ve civarında mahiyeti 
benüz bilinemiyen bir çekirje tü· 
remiş, hububata arız olmuı, yap· 
madığı tahrıbat kalmıyormuş .. 

- Peki • diyorum • bu büviy· 
yeti meçhul' çekirte, altı ay
dır, be •ÜZ yakayı ele vermedi mi? 

- Hayır, tahribatın bir çe· 
kirıre tarafından ya, ıldıtı anlaşıl 
dı. Fakat, hüviyetini te~bit etmek 
imkanı huıl olmadı. Çünkü, bizim 
bildıtimiz çekirgeler fündüz tah. 
ribat v11p!lr. go111celeri kuytu verle. 

fNeJ::Böğürtle~ 
fere çekıhr ve oyurJar. Fdka:-::' f 
ç,.,ki,re fünc\üıleri uyuvup. reecleri 

- Demek. yakalanıp gelen 
bir çekirreye baltan bir mütabu· 
.,, eier o çekirıenin ciJJsi, ihtisaı 

çerçeveti dışında kal ı yorsa, c Bu, 
beni alikadar etmez > deyip ali 
kadar eden mütahauua ha vale edi· 
yor. Ne geniı iı ve ihtisas bölü 
mü? 

Kavanozların içinde tahnit 
edilmiı yılanlar, akrepler ırözüıne 
ilişiyor: 

- Bunlar da mcüadele ettiği· 
niz. Mahluklar mıdır? 

- Hayır, bil' ~kiı, bunlar bi
zim mücadelede yardımcı unsur 
larımızdır. Bunların •taçlara hiç 

bir zararı yoktur. Faydası vardır. 
Küçüle böcekleri yutup itlaf 

ettikleri için bu mahlukları biz 
pek aeveriz,ve burada yer alııı da 

da sevd•tim;z içindir. Kuyruğunu 
kıvırmış bir tarla faresini rö•teri
yorıım: 

- Ya bunlar.? 
- Onları biç aormayın .. On-

ların adı üstünde tarla faresi · 
dir. 

fa.tl•yeto ıeçiyormo,. S..>o. ald-tı- .•. 

m1Z haberlere röre, alınan ııkı Adana ziraat mücadele iat•s· 

tedbirler neticesinde pek yakında yonunua mücadele Hbası 
bu çekirgenia mahiyetini anlamak çok reniş" M•ntakl, H•kk.irıdan 
mümkün olacaktır. Antakyaya kadar uzanıyor. Zaten 

3 - 6 adet memur evi yapı· 
uaası 

4 Ambar yolunun parke· 
lenmesi 

5 - Eılı.1 iltaayon sahasının 
parkelenmesi 

6 - Geniş kömürlGk inşaatı 
Y f'Oİc~ istasyonunda -7 - Geniş, kargır bülo ya. 

pılması 

8 - D;rt memur evi yapılması 
Tar•us i~tıt'!ynnnnda 

9 - tsü1ü, ıstasyoa binasının 
inşası 

U 'ukı,la i•ta•vonunda 

10 - Büfe yapılması 
11 - Dö rt memur evi inJası 
Ceyhan istuyonunda 
---~~-~-
12 - A'llbarın t • v•ii 
13 - Meydanın parkelenmesi 
14 Büfe inşası 
15 - B r hat ilavesi 
16 - Oo ve orta yolcu pe· 

ronlarınıo yapılması 

ToP""kkale İ•teıııyontında 

17 - Bute inş.ısı 

18 - Mey tanın parkelenmesi 

19 - Ôo ve orta yolcu pe-
ronla11oın yapılma't ve k.arolı1tnmas1 

Tuhafıma ıridiyor, kendimi em· yurdumuzda üç mücadele iıtasyo 
niyet müdürlüjilude sanıyorum: nu vardır: Ankara, lzmir, ve Ada lhtlk6r yapan bi f' mağa· 

- Demek, ıiı bir de dedektif nada.. za kapatıldı 1 
ıribi ırünlerce, aylarca muzir bir 930 seneıinde tesis edilen Ada· İ•tlınbul - Kuodura satışında 

ihtikir yapt.kları ıddıuiyle adııye-mablOitun p•şiai takip ediyor, i•ini na ziraat mücadele iıtasyonu, ıes· ye verilen Baker maiaz•5l muoü 
bulmaja çalışıyor, yaşadıtı muhiti ıiz, mütevazı çalışan bir müeHe rn ile kuodura daire•i şel•nin rnu· 
keşfe çalışıyor ve nihayet yakala· sedir.. hal<:emeıi ıooa ermiş ve hor ikİ•İ· 

Y '- ld .. • .. oin otuıar lira para cezası öde· 
yup buraya ıretiriyonunuz. apmada o urumuz zıraı mesin• ve m•ğazanın on aüo ka· 

S • • ü t 1 kalkınmada, zirai baıtalıklarla mu" " ozu111 amam ıyor: patılmasına karar veri lmiştır. Hiy· 
- E•et, buraya ıretirip hapse tı· cadele şüphe yokki, başta gelmek leli kabve ıattırı için Sabri ismin· 

kıyor, terbiye ediyor, yumurtladı. tedir. de birisi. elli lira para ve yedi 
tı yerleri meydana çıkarıyoru• Adana ıribi bir ziraat memle· gün hapı• cezasına mabkQm edil-
ve sonra da ilacını bulup,bulundn. ketinde ziraat mücadele iıtasyonu· miş ve dü~kanın on b•ş gün ka· 

d b 1 b - "k b' · patılması karar altına alınmııtır. ıi'u, t•hribat yaptıtı yerde iUifı nuo a ıı uauşu uyu ır ıoa. 
cihetine ıridiyoruz. bettor demek ta.ı ... gelir. Aeker ailelerine yar· 

Soruyoıum: 1 ,,._.....,...,....,.....,...,....,....,....,....,....,."""'' dımlçln alınacak vergiler 
- Nuıl insan hAllalıklarının 1 Bir teberru Ankara. - Maliye Veı.ılhği, 

ıöz, burun, kulak, dahili ve bari· Fabrikatör ve Tüccar B. Gilodo asker ailelerı ~e 1 ~ardım kauununa 
ci ayrı, ayrı doktnrhrı, mütahas Türk maarif cemiyetine 500 lira röre alınan tur u resim ve vergi · 

-21 - Dört m"mı.ır evi y• p ı l • 
maıı 

Dörty >l ist .. vonunrla 

22 - Hangu ınşası 
Pr1y11s ista~vonunrla 

R htım y•p lm•sı 
H•ngar « 

İi< .. nrl.-rnn i ~ta.,.vonun~a 

25 ...\.whar ve rıhtım tesisatı 
26 Bir hat ilavesi 
27 Büfe yapılmı51 
28 M 'Y ianm betonlanması 
29 - Ambard•n mezl,.ha cad 

desin" şose yapılması 

30 - Bir memur evi inşuı 

M•ıht•l•t mevkil•r<ie ------3! - D ~·rmen 1 Yunusnğlu, 
Yas~uca Vt!I M.Jstabeyli rlurakların· 
da yolculara birer sundurma inşası 

32 - Çu kurova ista9yon 1arın· 
da 100 adet sabit beton kanepe 
inşası .. 

Yerinde ve ince g-ô r üşlerile 
tanıd ı ğ ımız değf'rli müna\'a 1i t ve~ 

kilimiz c~vdet Kerim lncedayı 'n ın 
Adana ve muhiti için gÖJterdikleri 
yaktn ali.kanın mah•ulü bulunan ve 
tab ijatı da verdirilerek hemen 

başlaamı~ olan bu hayırlı işlerden 
dol•yı kendıleıine memlektt na 
mına feıekl Ü•u b r vaııfe bi,iriz. 

• Anlcaradan bildirildirine gö 
re, Maarif Vekilliği Bed•n T .. bi· 
ye•i müdürlüğil öuümüzdeki Cüm 
h11riyot bıyramırıda Ankar"a •lıı yı · 
pılacak büyült g •çit tören •ne işti· 

rik ed.,cek vıliyet izcılrri içio 
hazırlılciarını . bıt•rmek üzeredir. 
Yurdun dört bu'3ğından Ankara. 
ya gıdece!c olao perşembe günü 
A~<arad> bıılunıcaklar ve törenle 
lrarşı lanacaklardır. 

• Mü ıakalit Vekilimiz C•v· 
det Kerim locedayı, tetki < ve tel 
tişlerde bulunmak üzere Antalya· 
ya g itmiştir. 

narak belediyelere ve köy idare· 
!erine ne şekilde verilecerini gös
terir bir izahname haı.ırlam1şıtır. 
Bu iıahnama büriln1crde valilikle~ 

t «- lotan buldd kitab m•selesi
j le d• ğil, ldtab iş;le m•şırul oldum. 

h •ile lıhnemiş bir melf lo ohrak 
Maarif Vekillirioi bu hu•u ta işıral 
eden bır davamız yoı.tur. l;tanbul
da bir kuım kitabların bulunma• 
ması, baıJ:m• ı'yısıadalc.i ekıiklikteo 
i·eri geldiği içirı, tamamlarımaıı 

tert,batı alınmış ve bıı kitablar 
ciltlenmeleri gittikçe satış yerleri· 

ı m·z Jc piyasa va arıe ::! ilmişt i r. 0<1ba 
da noksan Çtkacak olursa İtmam 
edilebilrcr kıir. 

Ü •İ versite yurt meselesini, bu 
yıl kö•teo olmua bile, bü husus
taki sıkıntıyı biç olmazsa yarı ya· 
rıya indirec•k surette hall•tmek 
için tedbir alma yolundayız. B • ş· 

ve~d i 'Din emri ve trn~i lile V etli 
ve Ü.ı : verıite Rektörü, Partimiz 
başkanı yer bulmak için ödevlen• 
diı ilmişlordir. 

K..,ndilerile temaa ettim. Bo 
yıl içinde bulunrluğ ımuz şartlara 
ve imkinlara göre bina ve tes:sat 
tem 'n olunobilebektir. Fakir t.le• 
hemizin b 'zi ç nlc üzen güç yaşa• 
ma şartlarını kolaylaştırıp dıba 

rahat çar.ı,malarını tf'min edeceği· 
ır.i< günler yakındır.> 

• Ankaradan bildirilditine 
gö• .. , p a rasız yatılı imtihanlarına 

4961 hl~t.e girmiş, enyüksek not 
alın 446 Talebe kabul edılmistir. 

• Ş ·ker Bayram1na tesaiüf 
edoo gütlerde, Ankara J .tanbnl, 
E.Hişeh•r ve [çel Bölgelerinin İŞ• 
!İtakile M•r<mde Eskrim müsaba
kaları yapılacaktır. 

• M•aril Vekileıi, lık ve Or· 
ta tedrisat mü.--.seseleriode ders 
veren öğretmenler için bir kıyafet 

talimatnamesi hazırlam•kladır. Bu 
talimatnameye röre, erkek: ve ka
dırt öğ"retınenler ayrı birer tip el· 
bise ırivec•kler, m•ktep tatılioda 
ve deır9Jere ıirerken 3.yni elbis.,yi 

taş • yacakhrdır. Bu elbiselerin tipi 
henüz te•bit e .fümemiştir. 

• N .lıa V.ki • liğince hııırla· 
nan ve bütün Ve<illilderin mümes• 
silleriod~n mürekkep bir komütıyoo 
tarafından İncelenerek yeni baştan 
b zı•lanan yollar kanun pr~j ·si ıoo 
şe• lini almıştır. içinde yol mü <el!· 
m• fiy<ti ha>kında veni hükümler 
b,.fun •n proje buırüolerde Başve• 
kill ğe yollaı,acaktır. 

• Yurdun on beş yerinde açı 
lan egıtmen kurslarının çaloşmala· 
rı sona ermış ve kurslardan 1500 
eritmen çıkm •ştır. 

Yeni eğitmenlerimizle 
yurttaiti eğitmen sayısı 
geç..,iş bulunınalrtadır. 

bugün 
7500 Ü 

M•aril Vekilliğince eii'itmenle 
rin tayinleri için hazırlıklara baş

lan'llıştır. Eğitmenler birincikinua 
baı•nda işe ba,lıyacaktır. Bun<lan 
so·.raki kurslar nisan ayında aç•la
caktır. 

11•ları vu ise ıralib~ zirai ba•ta. teberru etmiştir. !erin na•ıl alınacağını nasıl topla· 
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re gö,.,derılecektir. 

Faraziye rayrimaknl derildi. F.bt 
Varkl•y işin böyle oldutuou kabul ede 
miyordn. Zırhlının Hora burnundan •ık 
11k ıreçiıi teblli<oli idi ve Arj•ntin 1aı,;1. 
leri boyu1ca çıkış faaliyet ııhuına ırlr· 
mezdeo Önce ıremiye çok mahrukat sar· 
!ettirdi. 

- Uyamuvor muıuaaz ? 

Uyanmış olan Peter, başını ellerinin 
içine almıs, düşünen kazarebeye bakı· 
yordu. 

Va,ltley riı!erek cevab verdi , 
- Ben sekiz fÜo uyudum. Denizd11 

fırtına başladı gılıba ••. B~ni buradan bu. 
ırün alabilec•ırinizi umuyor mu•unuz ? 

- Bilemem efe,.dim. Ben , şafak vak. 
ti hareket edeileii'iın. Gidiş süratli davran• 
mak şartile yolu bilenldr için dört saat 
ıürer. Kayıkla weleceiiaıiz zamana kadar 
fırtına belki diner. 

G ıtmezden önce ben aizo bırkaç yu
murta daha toplarım. Su için ıizin men· 

baa !tadar ıritmoniz lazım relecek. Çünkü 
matra bir tane, onu da yanıma almaia 
mecburum. 

- Pek ill. 
Uyumadılar ve ırölcyüzü şarkta pem• 

beleşinceye kadar ırevezelik -ettiler. 
Pet•r: 

- Deniz pek fena detil, dedi. 
Mıiarad•n çıkarak Triltaolıyı takip 

elmlf olan V arldıy ıorda ı 

- Kara yolııodao sizinle berober ri 
demez m yim ? 

- 1 nkinı yok. O yolua ne berbat 

şey olduğunu ıiz bilme••İniı. 
V .. 1 d" A • yanında ara ey ıarar etme ı. teşın 

oturdu. Poter yuoıartd top)lmaia g itti, 
yuım Hat kadar ıonra şapkası yu .nurhy· 
la dolu oldutu halde döndü. Birkaç tane· 
ıini içtiler. 

Kendiıinl daha ı.ııvvetli hisseden Var. 
kley teklifini tekrarladı. Peter bu ıefer 
itiraz etmedi. Yarım ıeat ıoara yola çık. 
t•lar. 

Karşılarına gelen ilk yamacı tırmanış 
e kadar mükül oldu ki bir aralık varkley 
daha ileri ritmekten ümidini kesti. Pote 
rio koluna yaslanarak yavaş yavaş ilerle· 
di. Nıhavet : 

- Her şeye ratmeo gidebileceğim 
raliba. dedi. işin can 11kıcı noktası etar 
yolda k:aleata mecbur olursam aizin dö· 
anınnilzti dinlemek raecburiyetinde bulun· 
mamdır; çünkü yolıı bilmiyorum. 

- Ben sizinle beraber kalırım . 
Varkley biraz dinlenmek üzere dur• 

do, bir kaya üzerine otur2u va zail elini 
Petorin omuzuna koyarak ı 

- Size çok minnettarım Peter, dedi. 
Minnettdrlıtın boş bir lif olmadıtını iı· 
bat için Londra ile temas etmelt ioıkinmı 
bular bulmaz ıize ırilzel bir mobil ye ırön 
d.,•c•tlm. 

Grar Fon Şpe'nln son gUnlerl ======"' 
Delikanlı cevap verdi : 

Teş•k k fir ed-rim elendim. Fakat ortık 
ba zahmet" liiuu·n kıılmadı . Madoınki harp 
Ç ktı , yakında bu sahil ıremi ani<aıilo do 
lar. 

K•labalılc olmasın diye itiraf etme<li . 
ği nok h, LMdradan rönderilecek mobil
yonin nou cezbetmediği idi. Tri•tan la ku· 
rulac,k bir aile yuvaııns Triitanda b;zzat 
müshkbel aile reisi taraf n lan yapılmış 
mobil ye 1 izımdo. Adet böyle idi. 

" Fok bal•ğı i<:ö •fezi,. ıden avr•l l k· 
tan dokuz ıut sonra koloniye yaklaıtılar 
Varkley yorırunluktan bitkin bir hale ırel . 
mişti. Nıhayet Poter müj:ltoledi: 

- işte koloni 1 
Ooları ilk ırö••n Villi Roceu oldu. 

E.lini gözlerinın ü•tÜ 1e siper ederek dık. 
katle baktı. Pcteri hmmıştı. Fakat yanın
dakini tanımıyordtt. 

Gelenin bir yabancı oldoğuuu anla· 
yınca baiırmaii'a başladı . Bütün koloni 
tellıa düıtü. Evlerden erkekler, kadınlar, 
çocuklar dışarı fırladı. H•men bütün halk 
Vıl i R>cers'in bıhçesinia Öaünde loplana
ralt ırelenleri beklemete bulad ı. 

Denizden kurtarılan ve kendilerine 
müthiş havadisi getiren adamın yeyip iç· 
mesini ıeyrodi)orlardı. Maamaf•b b.,bio 
Tristanla doiru lan doiruya bir ali•aıı 
yoktu, 1914 - 1918 harbinden edindık· 
Jari ıa;riib~yla buaa biliyorlardı. Anca~ 

şim,fi harple m•şgul olan lnriltere hlllı.ll 
mrti adalarına g~nıi röndor.,.•ği düşüne· 
celıc. miydi ? Md•elo bur<tdaydı. 

D şarda, kapı öuünde, Peter kürekıiı 
kay ğı buluşunu ve kazazedenin dirilişini 
ou defadaıı fazla anlattı. 

. Kazazedtye ilk •· Hoş ırel liniz,. diye11 
aıly reisleri m~clisi iıisı Rımettouon 1tvin 
de toplandılar ve yabancıva her •ilenin 
llrayla birer halta müdd=tle yiyecek ver 

meıioi itt,fakla münakaşuız kararla;tır· 
dılar. S ten, kızlarından birinin evleome
sile boıalm,ş olan odasına yabancıya tah· 
ıis e:lecetini bildirdi. 

Koluna yaslanmış olan kazazade' bı· 
rakırsa düşecek derecede mecal•iz kal
m•ş olmasay~ı Peter, büyük baberi ver· 
mf'k üzere Örıden koş11caı.. tı. Su sebeple 
yüz adım mesafeden batırmakla ikt.la 
etti 

- H ırp ç1ltd 
Tri•tanlılar ~oşuştular. ve etrafını çe 

virdiler. 
- H up mı çıktı? 
- Evet. l ıgoltereye karşı harb i'ia 

edil Ji. Almanl.r lngiFz vapurlarını bahrı· 
yorlar. 

H •vadiıi bu yabancı mı getirmişti? 
H•rhalde .• Fakat adaya nftlıl ıelebimi4tı? 
cFok baliğı körlezı> nde bir vapur mu 
vard,? 

/ DllfHVnı oar J 
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~ı~ınJ i,.---·--. 
Ef ganistanın 

Haydpark 21 
(a.a) - Ruzvelt 
rtün A-neri~anıa 

Mo•kova heyoli 
rei•i Hırriman ve 
ödünç verme ve 
kir1lamı proe-ra 
m'nın tathikirıe 

ı:ne"'nr H p\. inı 
İle. Ru•y•y• yı
p•lacak yardım 

me~elesıı·İ gö üş· 
müstür. Bu gÖ•üş• 
meden sonra bir 
tehlisr beıcıe ... e 
i'• lüzu n olm•dı
ğ n• R rzvolt Be 
yaz S ıray umu T1t 
ltitıpliğ'i vııs ta•iy 

le bas•na yapt•tı 

Amerika Am .. Hca att\ceri 

Tilrkiye Radyodiftısyon poıtaları, 

Türkiye radyoıu. A11kara radyoıu 

22 -<irinciteşrirı Çarş nbıı 

l•hnbul şobir tiy&trosanda oyaaflm&kl• ol&n Shak•sprre'in m•şhur 
eseri H•:nlel, ırazelelerde hanretli münakaşalara sebep oldu. Ho...,en 
her fıkra muhorriri bu mevzu üzerinde kalen oynattı. Bazıları Re 
jisör Ertnıfrul Muhsini, diıfer bazıl•rı ise eseri görmeden tenkit 
eden Celaleddin Eıioeyi haklı buldu B:r kısım muhtrrirler de Jr@Do· 
eseri görmeden ve gazete sütunlarınrla yapılan trnkidi okum~· 
dan mütalaalarını ortaY• attılar.Meşhur Ulun ıy - Reli C ·v•dın tabı· 
riyle H «nlet mo•ele•İ O alet oldu çıktı ... 
Aş•Iİ' da o'<uyacaıfıoız yazı Peyami Sıla tarafından kaleme •lı.nm'.': 
tır. Muharrir eski bir iibir;ır netictııi olarak N.tci S.1dullahın l<Jmını 
Sadi N ıcull•h ve R>mancı Eut M .hmod Karakur<i'un Sov ad•nı 
da kasden Karakürt olarak yazmı~tır. Haliıcat•n de E•ad Mah"1ud 
kara'a yalcın b:r rendelır ve şırk vilitetleriaıizden birinde doğ· 

mostu"· 
Peyamınio yazısı işte: • Hamlet temsili 

C·laleddin Ezine 

R"i·ıtör 

Rövü 

E .. d M .b:nut Karakurt 
P•vamı Sala 
R, fr Cevad (Ulunay) 
s,di N <CUliah 
S •duo Gılip 
Shakespoar'in rubu 

1 Perde 1 Tablo 
Şahıslar 

Necmednin Sıdak 

Yunn• Nıdi 
Dogan N di 
N z,me~dİn Nızif 
H lıd F•hri 
Vali N •reddin 
Soad Derv1ş 
Ş ·bir Tiyatrosu artistleri. 

Sahne 
ş,hir Tiyatrosunda H.ım,et OfD'lnma'c.ttdır. Birinci p•rde yeni açıl· 

mıştrr. Matbuat locaları hıncah•nC d>lu. T .. yok. Y.1n,z tem91l ilede
dii<çe Ta•viri Elkir locasıada Cetiladd,n Eziae'nin ,.brr•ızlrk hareketleri 

yaptığı rörulür. 

* * * 
Celileddin Ezine (yanındakile· rak ) Buna bir nihayet verilmesini 

ric11. ederim. re) 
- Mooşerl Facia bu, hakika

ten facuıl., Hat. s •nıza, mf'tııi yan· 

lış okuyor, aman ali.hım 1 H.mıet 
mi bu? 

H.:t.nİ ctnım.H.ımletio o bü'Zün 

ve ironi dolu, çaprıışık ve derin 
ruhu? Ay şimdi ç•ldırac•ğ•ml (Sosi 
rrıti1<çe yükselir) D.nimarka kralı 
d•tıl, Shakespearo katlolundu bu 
rad•I ( S.baeye doğru kalkarak ) 
efendilt:ıl .. Sınate hürmet, ıanate 

merhameti 
(Herkes locaya baklıgı sırada 

sahnenin dibinden bir ses c Kım· 
miş o ? Kimmiş o? » Nohayet re 
iisör, röz.leri dônmüt, aahney• ç•

kar ve Celaleddin Ezinenin bulua· 
duğu loca istikametme dogru yü· 

riir. ) 
R•j'sör (Bai•ra•a~) - Ne söy

leniyor•un, sarboş berrıl 
- Geıiıeddin F.zine ( Ayaia 

kalkar) - - Va)I 
R j•sör - S•rsnil 
Celaleddin Ezıoe ( Yanındaki· 

lore ) 

- Hamlette böyle bir rol yok. 
Bu adam ç•ldırm•Ş mı? 

R"iııtôr - Zıbidi, 
Cdaıeddın F.ziae (Bağırarak) 

Shakespeare'e hürn.ıetım olma· 
•aydı şimdı yanınıza rrlırdım ve 
hali< sahici bır iotrkam ıabnesi sey· 
reddi. 

Rr iioör - Y ılul oradan, Nar 
çın Beyi 

E•ad Mahmnd. Karakürt (Ezi 
neyi et•iı'inden çekerek) - .Sakın 
cevap vermeyıniz , yauılmıyor.am 

hakareti movo>ılo ile hak•rot .. Ce 
za K&nuouaun 481 ıoci madoeıi 

fablauıyor: 

Bır ıeoeden beş ıeneye lr.a • 
dar ... 

R j"ör hemen çolıilip ırider.) 
Coıaleddın E.tıue ( E•ad M•b 

mudo) - Ne dıyursuuuz ? 
Karaı..llıt - Hem tecili de 

yok. 

K•rakürt - iyi ya.,, Bulunmaz 
lırıat._ 

Eıine - « Sorhnş " diyor , 
•Zıoıdı» diyor, « N .. rçın tlet » dı· 
Yllr. Ouu auJdoıadım, Oô demek o? 

Karakiirt - (D•'&'") M.ıbuat 
kanununuu 31 ıocı mıtl.ldı=sının C 

f.kraıı delalctlle ceza kanununun ••• 

F.ııne - Aolaıhrn xö.ı:Um, •N .. r~ 
çın liey• ne d•m"•? 

K .. akürt - Karagözde R•-
ıalı.i zadonm oğludur, Zıippedir. 

E.zme - Zıippo mi? 

Karakürt - Mıithiş züppe! 

Eıino - H•ydi dostum kal· 
kalım, hemen istıdayı day•I l Çı 
karlar ) 

( Paradide rürültüler: « H•y
di oradan, Nırçın Boy, sen d•I » 

~eıleri, yumruklaşmalar, kahicaba· 
ar ve aya~ sesleri. Sahnede hm· 
•il devam eder. Fakat salonda he 
Yecan. S •vredon yoktur. Hoıia bir 
•narşi manzarası ) 

P. S. ( Ayoğa kalkaraz haıi
~Una ) - Ef•ndim, bu rejisörün 
licakeıpeare'den Eıin.eye kadar 

biıtüa muharrirlere hareket et .. ı. 
&lcilr. v aı...' 

R.ıı C•vat ( Ulunay ) - E. 
fendim, bu. rrjı~ôr az kalına geçen 
ıeoe beodeoıze Jeı bu ç·~ıt ılt•fdt• 

1 trda bulun.,ıcalttı. Arkadaş( ırımı 

zrn hakkı vardır. ( S•hnoye ) Ey 
H.unlet. ıen durma hamle ed 

( O s· rada ıalooa, cekt:tini ı 

dış cebrnde bir 29 lok 'işe. sa~a 

sola yalpa vurarak Sadi N•cullah 
ırirer, « N• var yabo ?» dıye so
rar, oıraıtakilerden meselelyi bi

raz öıfrendikten sonra ) 

Sadi Nacullab - Piyesi ıey 
retmedim. am4 fevkalade oynadık 
larına eminim. Temsili b .. ğ.,nmiyen 
••rhoıtan da beterdir. ÇunkQ ben 
de tababtanbori k!tfayı Ç9kiyorom, 

fakat muvazonemi kaybetmiyorum. 

( Bir kadının ü•tüne yıkılacak o

lur, kadın ç•ğlığı b3br. ) 
Sıdun G ılıp - Bu eserin ter

cüıneıi dft b orbat. luırilizco oyna. 
salar daha ivi anlaşılır!. 

Doiı'an N•di (Yanında otııran 

Yunuı N•ıliye ) - Bıybacrm. mü· 
sadeni•le ben de bir iki şey söy
leme~ iıtiyornm. 

Y onuı Nadi - Seo otur. 
{O •ırada bütün tivatroyu s•r· 

ıao bır oira duyulur. Herkes pa· 
radiye bakar. Orada Nizamettın 
N .ızıf. bacaklarını kenardan sar• 
kıtmış, oabneye b•ğ•rtmaktadır.) 

N Z•moıtuı N ,z f - R İ"Ör 
musun, aLtÖt musua, metöraosen 

mısın, mecmua müdürü müsün 

pıyes mubarıiri misin , pole· 

mış misin. nesin, be adam! ... 

( Derın bir sükılt, Aıt kat lo
calardan bırınden bır hıçkırık. ıesi 
l'eiır: 

H"lit F dhri Ozansoy ağlamak· 
tadır. s~b .. bı.surarıar.) 

Ha•it Fobri - Sayıa d ole 
yicileıl. Bu rPjısör vaktılo benı 

dö.,mi.ı~tü. Bııııa yanmam, olmuş 

bır ıeyJİr der, ır•çerrm. F•kat bo 
ne hal, bu ne m•nz. ra, arkada~

lad .. Bu•ada a•ıl dayak yiyen, asıl 

hu arete uıirıyan ne benım, ne de 
E7ıne •. S.t.nat dö~üıüyor sanat sö 
vüluyor a•kad•tlar.. Bu h•le bir 
nıb ıyet v~rf'lım. 

Vala N11<0tıin - H•lit Fahri 
do h•klı, hepsi h oklı, hrp1i arka 
daşım, ne dryeyim? .. 

Necmoddin S .dak - Elendim, 
t .. nkıde tahammül etmiyoruz, her 
müo ıkaş• kuf•e müncer oln'I' r ... 

H,lk - F •K•t isabet .. Başka 
türlü de bu tıyaıro meselesi hal
lolunamaz. 

( D, rken sabnonın lambaları 

bird~obire söner. Oıpte bir our 
biler peyda ohıl', ortaıında sivri 
sakallı, ıreniş alınlı bir adam 

ırörüniir) 

baıı 

1 
basa• So•d Derviş ( bir çığlık 

rak) 
- Ay korktum! Bu da kim? 

Hamletin babası mı? 
H ıvalet - Evet km'll, ben 

Hamletin baba•ıvrm, fakat D mimar• 
ka Kralı dejfil, Suke p•aro'ıo ru
boyurn. 

( D •rin bir süköt Başlar ön le 
Yalnız Halit Fahrinio hıçkırıkla::! 

day•lar. Bir de parodiden bir Ha: 

• • 
vazıyetı 

Romaya göre, lng•liz 
Sov.,et ta;ıyikl çok 

şiddetlidir 

R·ıma 21 (a.a) - D. N B: 
ltalva" ve .c\l nan teb ,.tları 

yakınrla Ef l ıni ·tandan ayrıl.\Cak 
larına d-tır olan h lber h tk.kınrl.a 
nli 'ıiyotli lıaly •n m•bfillerinde 
şÖ(le denilme'c.tedir: 

G ç•nlordo Elıran hariciye 
n.11zırlıeın1n söıc.:Ü il radyo il@ 

y ıp•ıti'ı beyanatta E'rınio1tanrf1tılti 

it ti yan ve ı\lrn ''' tdOaaooın fa 4 
liyetı h ,\cıc.ınci' her h tD (İ bir t>-n 

ıi·!f" dıı'lul na i·ğıoı bıl J·rmi,ıi. 

a.ı b•van•t• r ıi DOJ E1 ıran bü 
kQmet•nin Al.,,an ve lı 1 ly ınl.rın 
memlekf'tİ terk ,-tmelerini iste 

rn;$ olmaıı m.-zkıl' hiikOcnet üz-ı 
rıne yapılan lı g 1 z • Sovyt t ta. 
yıkının no dor•C~ şiddetli uldu 
ğonu li'ö.termektedir. 

lıalı•n m ılılrılorinde bildi•il 
dig.ioo gö e, El ( tııi•taoda yaş, 
yan it .lvanlar C.l•ıran hü~Q ••ti 
nin bizzıt ta•rİh etlııi'i Ü.:ı-re da 
ima. ço< dG.rüit davrao:ırak Ef 
g"Jnİ~tanın İ•tiltlilıne ve bi•ara ~ 

tı(ına riayet f't f'l:,ıerdir Efı~nis 
tana difer 'memleketlerin ufra 
dı<l.ıırı eıi o akib~tten korumak 
içio lraly•nrn Kab·ldoki bü,ü< 
elcilili memleketler ne dönmole· 
ri E•ıraıi-tan ve d ğer devloıler 
tıraftndan teminat altına alın rna 

91 şartil., ltalyaoların h re1<etine 
muv 8 fakat etme emriri alm 1 ştır. -Bir Portekiz vapuru 

batırıldı 
Lizbon, 21 (• •) - Z1nne~il 

Aiiine gÖt•, Porte"iz hülı.1lrn .. ti 
p >rtokız remileriyle muharip IIJtm. 

leketlere her türlJ emtia fa ıliyoti 
yasak et,niştir' 

Ko, t Rıel Port•kız vapo•unun 

b&tırılınası ür~rine bıt ted 1irın 

alındııfı satılm•kt,dır, 

Nrhavet tam sükut. ) 
ShakoJ1peare'ın t uhu - Şehir 

Tiyatıo9u r~ j•sörüne henica r•rrle· 
rine k.ıırşı gö.jterdij'ı yü ~ıek alika· 
dan dolayı teşekkllr ederim. Şehir 

Tiyatrom sonıtkiirlarını da, elle• 

rinden geldııfi kadar, ı içiz rohu· 
mun içindekı kımıldanışlara müşah 
hu ve canlı bor şe•ıl verdıklori 

içia t•şeklür ederim. Fal< at biz 
ruhlar, ıçınıJe yaşadıftımıı mav~ra 
hayatının zarurctleıino uyarak, ın
sauların arasıodaııti münasebetten 
riyayı tamamile kaldırmış oldu~u 
muz için hakıKatı pudraaız \le duz
gün!ÜZ ifade etmek. zorunday12: 
ı:s1r· kaç ak~amd4ubcrı Homlet. bu· 
rada benrm bayalimdekrn@ o kadar 
yaba.ncı bır karıkatür balı ne ıokul 
muştur k1, artık d.ıyanamadım, ben 
D.soicnarka Kraluıdan evvei meza 
rımdao fır J4dım. Bu BZdbıma tercü 

man olau Türk. m, tr>lld.tınıt da te 

şekkür ederim. F.mın oıunuz ki bu 

sahnede seyrettııintz eserle bcnım 
aramna. kaz~ra tıir di~1 kdrtJhn 
ıudnnü emmış bir karg-anın ıutnı 

ne:!ıi ıt' k.arş' yakıalıgı kadar bıle 

münasebet yotıttu~. d.,nim Jı.İtdJ>I&· 
rımı OK.umanızı bu,adö z 1 plı~60 

röığ .. lcri a~yrt1mıye it rcıb t tıoe· 
ı,izı bron oe t rcıb edc:rım ( H,m. 
letteo bır cümle o-.ur J « l\.u ürt• 
Jü ve yaıtıcı ale'llrr ara~ır• avJet 
eJec .. ton aaat b ,men hemen geldi.» 

( H y•lot kayb •lor ve perde 
ağ'ır arır iner, Derin aessızlik 

deva"' etmektedir. ) 

Uz .. kşarka 

batırlılclar v~o,, tlc: 

üzer~ pıııuf•ein re ı 
DIJD dnğu 'U rn•n• 
talcıııl11•ın11 h •rp Harp 

malzeme-
malzeme•İ ıevkiya 
tını arttırmıştır. 

G~çenlerri.

M rnillad t ve U-
• v zakşark1n dif~r 

s ı Ayı g ı yor r:;~~:=-d~:=~~:~ 1 
Ayan hariciye en- top1an1ııarınd• 

.. . b"' Mı1nılli, S•orapur. 
CUmen1, JtarafJık t!atavya, Syrabı· 
kanununun tadili ya ve Sıdnov'• 

çok mıkdarda 

projesini müzake- h•rp malz-mesı 

d 
g-rlncierilrneıi karar 

re e ec~ k laştırılmı,tır. 
beyan•tla bildrrmişı;r, 

Ô ,le ye neli'ioi C.ırnhurrr isliği 
ha•nsi ikametıribındıı yerlıkten ıon. 
ra H;rriman tayyareyle Va1ine"to 
n• harek•t elmi,tir. O ada devlet 
adaoılarınm, harbiye ve bahriye 
nazırlrklar•nın yüuek me"1urlariyle 

rörüş"ce" tir. 
Ruzvelt ile H ırriman ara•1nda 

bagün Vaş;ogt••nda yeoi bir görüş 
ıne ya6)ılaca• t•r. 

Vaşiagtnn 21 (• >) - Ayao 
bıırıri ·iye encü neııi, bitarafuk kanu· 

nunun ticaret gemılf'rini ~İ'ihlan. 

d·rmayı mü nkün kıl .... cak şek ilde 
ti lilin• dair bulunan prej1 hakkın• 
da yap la ;ak beyanatı bugıınd•n 

itibar•n kapalı celselerde dioleme
i'i. dokuza karşı 12 reyle karır 
alt.na almışt.r. 

R ·i•, encümenin yapıhcak be· 
Y•natı gelece~ Cuma JrÜ•ıÜ saat 
17 ye kadar rlinl~me\t kararın1 al 
mış oldağonu ,ö,lemiş ve ilk d•f•, 
Hal'ın mutalaatarını b ldirmeiİnin 
muht~mel bulunduj'unu iive et. 
mi~tir. 

Tokyo 21 {uj - Niıi Niıi 
razetesioin haber verdiğine göre, 

Hava Harekatı 
lnglllz tayyareleri 
Şimali Fransa ve 
Almanya Uzerlne 

J 
•kınl•r yap t ll•r. 

Londr• 21 ( ... ) - Britanya 
ha..,a kuvvetlerine baj'h avcı tay· 

yareleri dün şimali Fransa üzerin. 

de taarruzi devriye hareketleri 

yapmışlardır, Cephane yüklü bir 

trene, bir düşman iaıe koluna 
düşman kıtalarına, topçu mevzile'. 

rioe ve yerde bulunan düşman 

tayyarelerine hücum edilmiıtir. 
Fransız ıahilleri açıkların.da 

bir düşman d · 
evrıye l'emııine de 

hücum edilmiş ve a-emide bir in. 

filak olmuştur. Bombardıman ıor

visine bığlr Bleohaym tayyareleri 
accı tayyareleri relakatiodo olarak 
Hollanda ıabilleri açıklarında hır 

mıjl ır tır. 

den ikısı 

dir. 

l:Srıtanya 

üıleıi.ıe 

tay Y&relerın. 

döomem•~ler 

Borlin 21 ( a.a ) _ Brilanya 

t•yvareterı dı.ia rece Al nan.,anın 

bJtısı üz rine y ngıa ve tahrıp 
b >at baları at nışlardır B • .ııı yer. 
lord• m .. , O J m •haller 0- · zer1oe 
bomba dıismo•i neticesinde h a•ar 
olmuştur. Soviller arasında Ölüler 

varJır. Gec" avcılarımız ve t •yva-
reye karşı koyma top•a•ımız 3 
düş11un tayy ıreıi düıurmüşler· 
~ir. 

Tolcvo 21 (a. a) - J•p>nya 
ile A oerika ara9'nda yapılan ltko 
nuşrnaları kesıneden ev..,el Tı'iO 
kabinflsİnirı Amerikan hüttQınetio 
don Jap >n kelilelorine brr veya 
bayırla sara'ıaten cevap verilme 

sini i•tivec• gi muhtemel gö,ülmek· 
tedir. G ıyrı re•'fli nıü ali•lar ve 
b •ŞHl roütcthi~ları bu kana atın 
umu oi oldui(unu ıö~tercııektedir, 

Ro•mi mahf llor horp ihtimal
lerini varid g 'lrmivorlarsa da iyi 
h•berl•r al•n mabf,IJor bu •hlimal 
ler üzerinde nikbin olmaktan 
uzaktırlar. 

Novynrk 21 ( 8 , a) _ Ame• 
ri~an radyosunun T ..ıkyodan alınan 
haberlere atfen bildir~ığine gÖ•e 
D1kirhmaru vapuru Yokohanıada~ 
ve Taivomaru uapuru Ku"'a'dan 
Honololarva miıtercıhana hareket 
etmişlerdır. Y.ılcular ar .. ında J ,. 
ponvado doğ-.. uş olan şi•tHl Ame· 
rikahlar da vardır, Bu iki vapnr , 
J iOOnya ile Amerika arasında ha· 

len mevcut gerginlik dolayıs•le 
J•ponyaya dönmek arzu•unu gos• 
terecek Japonları gezmek üzere 
Amerikaya gitmektedir. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı birincide 

kolu, buının arksına doğru uzan

madan, cepbeden taarruz ederek 
onu vakıhız reriye atmak muvaf 
f•kİy•t deWil, hata olar; billkis 
kollar düşmanı sarıncıya kadar 
cephede bir t·u l" ·ı l' • • r u ı er ıyemıyor 
~~ita tabiye •abasında biraz geri'. 
•Ufor_ ıri~i JrÖrünmek ve böyle· 
ce ~uşmaoa dayanabileceği ümidini 
telkın ederokek onu aldatmak 

, şaıttır. 

• •• 
Ro.ıof, Kafkasya petrollarını 

bıı bölgeye akıtan borunun müote. 
haı~, .ayni zamanda Kızıloıdu cep• 
hesrnıo ıol kanadında k"' d" 

aım ır. 

Almanlar Taıranror k' J'l T ~ es ı a ı e 
ayıranı almışlar ve dah d ·ı 

lemışlcrdir. Burası Ro t:fıa: ı ~~ 
krlometre mesded d' 
B d' . • ır. Almanlar 
bil ıenru ordul•r frupuou bir da· 

• marlOp eoip R ••tolu al~ı•ları 
ve buraddn b 

ttaz Cenu.oa ~•rlılardk. 

Tıkhvrdzkalayı, y h ıd da t>i,az 

sarka dtıtru ıJerı ycı cıc:. Ş rn"'ıi Kd.f 
ka•y•dao Sıaıi.,rrad4 Jrı" . . 

.,.t-Q llllOCI 

dem rvoloou k stıkleı ı t " . d 1 
dı,cıır e, 

artık K.fk .. ya ııe 0 , t R 
' sy1nın 

muv11saJaı111 yalnız H Z1r d"nızı •. d ... n 

yapı aJtk ıc ıbeJoc..,-.t.r, çüoc.u baı• 
k4 dem1ry0Ju yoktur. ı 

Paradıden bor. ıeı - A•laşıl- • ---===--------
dı. Bu morugun pıye-ılf"rioi oyna _.i'8i'.'."----------=~ . d h k " ı 1 u N'"b . ma k IÇIO & a ır, "'D ekmek g-ce O etcı eczane 

Gerek petrol borojonoo ıonu 
ol'll••ı, gerekse K ... fıcaıya do orta 

Rt1!JfiOJD deomiryoJu Ue muva•ala
sını temın etmesi 1 tibarıyle Sdvkül· 
c y~i kıymet ve ehemmivetı büyük 
olao R ıstolu Alınanlar biran evvel 
ele reçırmoıre çdışacakları ıribi 
~u•lar da burayı bütün ır•yretle
rıyle muh •faza ya uğraşacald•rdır. 

yemek ıste ... Hav 1i. ço,..uklar, ko- ıı; 
medi kı•mına ... Oralia H .ıaunı sey. 
r•dip bir k•ç ka· 1t·h· atalım ı... Toros eczanesi 

( yenica ııi yınında ) (Ta•vlriefkir'dan) 

Ru•la, t•hl,yo eıt.klorı Od•ıa 
müdafrlerini Novrosis"' T 

, '' ve uapıe 
Lımanlarrnd•n Ro•tofun müd./aa-
ııo" tftbsı~ f"t•niş olsıl•r r•re\ctir. 

7. JO p,v(C• •fil, ve m~ıold1ıtct 

Stat Av-1rı 
7 J3 Miiıık: H .lıf P'' ç olar 

( p. ) 
7 45 Aj '"' haber1eri, 

8 15 C.v•o saaıi. 

830/ 
8 45 Müzik : H ,iri or• ır •m•n 

deva••ı ( p, ) 
12 30 P•or am, ve Momlekel 

la.at 11.yarı. 

12. 33 Müıik : F' uıl ı•• kılar 
ll.45 Aj mı bab•rleri. 
13.0>l Muıik : F ,.,ı ş .,ıular 

pror••mının devamı ( Pı. ) 
· 13 IO 

14.00 M.izik : Ka• şık pr<>ır am 
( Pı. ) 

18 00 Proırram, ve M•mlei<ot 
ıaat Ay~rı. 

18.113 Müzik: Be••h•r şarkılar 
18 2> Konuşma ( D ş pol•tılta 

l.adiıel•rİ ) 
18 4~ R •dyo cocok kulü 1 ü. 
19.30 M •aıleket oaat ayarı, ve 

ajanı baberteri. 

1<1.45 S-.best 10 dakika. 
18 5; Müzik : KPmeoçe, ka. 

nua ve tı"bur'daa ıtz e'erJeri. 
20 15 R·~yo raz~teıi. 
20 45 Mıizok : Bi, h ıllı: tür· 

küsü öğ ··nivoroz - H !talı~ 
küıü : Aral'lamın atları. 

21,00 Zi a•t takvimi. 

tür· 

21.10 Mıizi ; Hkoz mak•mrn· 
dan ş r· ılar. 

21.30 KJnuım ı ( P ••ta kutu
su ) 

21.45 Milz•k· Rıvas•ti cumhur 
Bando•u ( Ş 1: ı,s n Kü çn ) 

2230 M ·ml•k·t •aaı •va•ı, A· 
j11ns h berl.,.r•; Ziraat, E1.harn -
Tahvilat Krnıb•yo - Nuıok bor. 
sası ( F ryat ). 

2 .10 Mü·•k : O la mu•ulcisi. 
21.30 K>nuım• (100 sene ön

ce nas•l yaş.yorduk) 
21.45 Müzik : Kla•1k Türk 

müziri programı. ş. f : Mesut Ce· 
mil. 

22 45 Müzik : Cazbant ( pj, ) 
22.55 / 
23 00 Yarın ki proırram, ve ka 

panış. 

fTıı...K,rtMI 
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4, .... ; , '~ Şev.-al ı 

Almanlar da Odeuyı alan Romen 
ordusunu, hu böııroye ıröndermeğe 
bqlamış olmalıdırlar. 

Roıtol, Sevkulceyşi ehemmi
yette bir mevki olduğu için, Rus
ların burasını, toprağa ıımsı .. ı sa· 
rılarak müdafi& etmeleri dofru. 
olur. Buranın müd.faaaı da koJay• 
dır: ç.ünkO Kırımı ve A'Zak denizi 
kendi ellerindedir. 

Almanlar H ••kof cenu°'undao 
f"ka d"gru ılerlıyerek R;,k ,fı> 
şımalden Çt"\li ı«'Jt'r bilts buradaki 

~U'l'Yttl~r, şa•ka Vô Ct'Dll"•· b.~t•i 

D..ın nebrınıo şarK kıyılc1.•ını taııc.i· 

bdo S aliııgrada doi'ru çetılebllır• 

ler. 
A 1manlar1n Hırlı of ıl,- R 9tof 

ar .. •uıd •, D •n tz havı. sıı ı. y p-

tık 1.rı h ır"kar, ÜıJn-ç kowuı ıu 1 .. 

denlerinı ve s .ınayunı de ıstıh ıaf 

ettiğı iç'n, h•r bald~, çok ehe o· 
miyetlıdır Bıırada, Bu iıeoni oı da. 
ları D >n np briaio şarkına atmaja 

çalışacak bü•Ü• bır hamleye rnti• 
zar etmek lo:ı:ım ır•lır. Almanların 
çok cevvel bir 111rette baaımlarına 
ltih merkezde dar~elor ind•rdi•le• 
rini ve böylece Rus ihtıyatlarını 
daıfıtmak ve düşınao ordularını 
her tarafta rayı! b •akmak ıevkul. 
cevıioi muvaffakiyetle tatbik •ttik
lerioi unutmamak li'lımdır. 

( Cunıhurtyet'tea l 

Olü tavşandan diri yavru ! 
'===========:==~==============================='' 

Ş•m•'İ lıal•a avcoların~an S•zar Marti , loştİ•ere~ en yakın h•na koşmuş •e bunlara 

Mılinu h ıyvanat muh•pleri biri ğin n altın ma· ıüt vermi 1t.r. B ri erkek, ot•ki d 1; olan bu 

d•lyasını almıştır. tavşan yayrul0 rı yaşıyaıak büyüınüilcrdir. Bun· 
M•liye bu madalyanın verılm .. ine ıeb•p1 !arın evlid ve h•fidlerinden beş yüz tavıan 

ölü bir dişi tavşandan b•ı yüL tavşan y•tıı üremiştir. 
tirmore muv,lfdk olmasıdır. 

Bir rün Marti, avlanırk~n. bir tavşao 
vurmuşı, av köpflğ;vle berabtr, vurduiu hay
vanın ysnına Y&rdıfi'ı zaman bunun rebe di$İ 
tav~an o)duğ'unu görmijştür. Avcı derhal kes 
kin av bıç tfı ... Ja ö 'en hayvanın karnını ihti 
mamla yarataK dıri iri hı."van yavruıu çıkar

mıştır. Avcınm yanında bolonan köpek de di 
şi im'ş. Dişi köpek, analıK h• ıiyle, bu tavşan 
yavralarıoı yalayıp temizlemi tır. ... 

• 
Nüfus cüzdanı 
var, fakat res

men gayrimevcut 

Fraoıada yiyecek veıİ· 
katarı müoatebetiyle 
ıreoç bir kızın oiıfus 
defterine kaydedılmo . 
miş oldu;a meydana 

Çı'<.ınıştır. Bn kız matmazeJ Erof"ıtine Lırılande

dir. 24 yaıındadır. Fran•nın cenDp tarafların· 

için belediyeye müracaat ett•ri zAman kendi· 
ıinin oü 1usa kayıth Olf1l11dıtı rörütmüştü ... Kız 
btıoı itiraz etmi,, elindeki nüfus cüzdanını 
ırö1termiştir. Fılhakika eliod• muntazam bit 
cüzdın vardı;kafat nüfaıı defterinde kaydı voktu. 

Yapılan ı.bıcikat ·ootice•inde meıele anla· 
tılmıştır. 1917 do, uınumi harbin on buhranlı 
zam•nıoda doran kızı aıl•ai oOfua kütüjtıoe 
yazdırmak ve aceJo bir cüzdlln almak için mü· 
racaatta bulanmuşl .. rdır. Nüfus memura telişla 
cüzdanı doJdurmuş, fakat önümüzdekı dcftf're 

işaret etmrtl uoutmuftur .. Bu aoretle l"e"ç kız 
elinde maatazam cQzdaa oldotu haJde kanoneD 

pyri ··-t ı.n..w..::ı.:tecı:ir~-::::~~11.!''lf!!•~~~~ 
9uncu • 
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• • h•>?•,.zr;:S ~;:·;:e·~~~··:ı~ E:MALA;I o++ µ ,.., Ll _ S 1yın Müşteriler inia Bayramın ı Candan Kutlular " Markoni! 
1 -ıımııı·Ha!!!:-ı:::ım! 

== ... ! ASRI SİNEMA 
Bilcümle müşterilerinin 
bayramını kutlar. 

• 

b · b-ı- ADANA halkı· Günlerden, haf talardan erı u un 
nın hegcanla beklediği gün geldıl 

BU AKŞAM 
Saat 8 ,3tJ da 

ALSARA Y VE TAN 
SİNEMALARINDA 

Birden 
Türk Filimciliğinin Büyük Zaferi ... 

Şimdiye k adar yapılan Türk filinılerinin en güzeli 

Bedii ihtiyacınızı t atmin e decek 
. biricik radyonun markasıdır. 

11 DiKKAT : 

11 Yeni Tip Radyolarım ız Gelmiştir 
·: 

Tahsin Salih BOSNA -
KIVIRCIK PAŞA il : Abidin Paşa Caddesi 

Telg: TABO 
Tel.: 274 

P. K . 74 

ESER ·'====-=========·· 

----;;;;:-===========::----1 r ASRİ SİNEMADAl 
!'•1 - !'•l .,,, 
_.... mr• ~v• 

Suvare BU AKŞAM 
8,30 

Su va re 
8,30 

Her baqram sanatın en nadide incilerini oe en kıg· 
metli harıkalarını,göz kamaştıran /ilimlerini sunan 
sinemamız; : 

Bu bayram da: 

NORMASHEARRER-G ILARK GABLE 
gibi ik i sanat yıldızının en güzel filmini sunar. ..;.;;.. _____ ~~----... -,---im'"'! ..... 1 

BAS ROLDE: Bayan Şapka Salonu ~= TATLI HAY AL 
Sait, Halide, Yaşar, Talat Hayrettin Atamer mevsimin son mo- iLAVETEN : r Türkçe sözlü) 

Sermet Muhtar • 

delleriyle muhterem müşterilerine iki kahkaha kırallı1rı 
• Eşi görülmeyen ••• Emsaline raslan yeni bir salon açmıştır. Stanlorel -- Oliver hardi'nin 

mayan ihtisam ve kudretine erişme· : Ayrıca her turlU şapka formaları modellere göre en güzel ve en gülünçlü kornedısi 
yen TÜRK sinemacıhğının •• En güzel - FAKA BASMAZ 

değişir. 
: filmidir. ADRES : Belediye caddesi singer BUGÜN GÜNDÜZ MA T /NA : iki filim birden 

--
Fi LME iLAVETEN : , • 1 magazası yanında No: 80 Allahı n cenneti - Faka basmaz. . TAN' da Alsaray da : '--....;;~--------..; .. ._.,... _________ -= 

:J Büyük 3) < ı ·ı.,,lık •eriyal fil mi iki kısımlık Raspoti :ı 1 

i :::,:~:;~:~";:;:·da Matine Vardır I' Çakıcı Efe R manı 
., "-· .· \, . . 

: V~t;~a fedaisi i Pek Yakı da Kitap 
~ ......... ~~~~~~ .. ~~~.1.~ .......... ~I Halinde ıkıyor 

T. iŞ BANKASI 1 Lira Bedelle Horozoğlu Mağza· 
, ~~çıü~ ;~s=r~~'v ~e~a~~a~·, sından Ted a rik Edebilirsiniz • 

K E Ş 1 D E L E Rı 

-8-U- G-u .. ·· -N-Ma-tb-aa-sı -,r--z,-ay-em~ett-aSke-riörtiiıiii 
ı 750 --------i kışlık hediye almağa başladı i 

4Şubat, 2Magıs,1 Ajustos,3/kinciteırin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Ad• I 2000 Llrahlı 2000 - Lira 

j ı 000 }()()(), -

: .. ~~ .. ' Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa- f K h k 1 · ı· k 1 k f 
~ 

1

: 1 sına yaptırman!Z menfaatiniz icabıdır.\f a ram~D as er erım ze lŞ 1 f 
L---~-:-rk_i_y:.;,,·~-•• -~-:-nk-.-·~-.-na--p.-r-.-,-.-t-ır_m_a""'.'k"'."l•_y_a-=-ı-· ı So n Sistem 1 Ad ... :.e.~,::~.1~~~~~1!.k~.~~.:. için 60bin1 

n•z p ar• birlktirmı, v• •a•z •lmı, olmaz, .,"
1 M a k -1 n e I erle : p~n .. a kışlık hediye vererek yurd içind en en ileri derece- ı 

1!'8mand• talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 , : yı bulmuştu. Bu yıl n kışı da gelmiş Çatın ştır Hudutları- ı 

1 HOROZO;:.LU Basılan gu·· zel i ;::':~ğ:e:ı'~:.:nda:ı::~::a~~~:u~a;·:~: ~:a~:~~:kz~~~i::: İ 

KAR D Eş LUER 1 ş ( B u G o N ) j ::;:~:.~~.=~~;:.:::::i~:~~·~~:::. ::~.::: 1 
l _ Alınaca k . v•ni ~şya şunla.~dır Pa:nuklu hırka, don gömlek, çorab, ı 

Kitabevine Matbaasında ı~:.;;~~!~:;;;~~~!~~ ...................... J 

Okul Kitaplar1 geldi Y 8 P 1 1 a b i 1 İ r Belediye Riy~~e!~n: 
flk Orta Lise Okul kitabları ve her eı·r Defa iş Yaptı. Teşri ni sani nin 1 inci cumartesi günü saat onda Belediye 
reşı·t Okul malzemesı"nı· kı"tabevı·mı·zde d · · d 1 k ı b ı d' ı· · · 
.,. aı re:ıın e top anaca o an e e ıye mec ısı ruznamesı aşa· 

bu 1 a c aksınız rırsanız anlarsınız ğıda yazılmıştı r. 
Belediye kanunun ( 55) inci maddesine tevfikan ilan olu· Adres : adana Horozoğlu nur . 

• • •• .: T" • ·~ı. ~- ~ -.- ' , 1 1 

Kardeşler kitabevi 

!!!191--~-.. ı----·-------~~------•ll iSTANBULOAN GELEN 
Dr. MARKO iKiZ 

Birinci Teşrinden itibaren hastalarını her gün T oros 
Eczahanesi üstündeki binada kabul ve tedavi edeceğini 
ila rı eder 1299 .. _ ... 
Dr. Ziya TDmgören 

Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye bqlamış· 

• l ' '11 ' ,. ~. ' 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... . 1225 

Piyano Sahiplerine 
Müjde ıı• 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROGLU 

t 1271 1-15 ~ 1 
--1-----------------.J-m-ll_r•_c•-•l_•_rı. ______ ,... 

Piyano akard ve tamir ehli 
gelmiştir.ihtiyacı olanların belehiye 
caddesinde Ar Yuva ltitabevine 

Ba11ld ı ğı yer , ( BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 

RUZNAME 

1 - Riyaset Divanı intihabı ( ] ve ikinci Reis vekilleri 

1 Meclis Katipleri ) 
2 - R ıyas etin bir yıllık çalışma raporu 
3 - Belediye encümeni ne üç Aza intihabı 
4 - lh isaz encümenleri in ti tıa bı ( Bülçe, Kanunla, ka-

t ' i hesap, ta rıfe, sıhhat , imartezyio, iktisat encümenleri ) 
5 - Belediyenin 940 mali yılı kat'i hesab ı nın tetkiki 
6 ·- Kanaraca is tenilen fasılla r arasında münakale 
7 - imar planında gö;terilerek Okul yerleri hakkında 
8 - 408 l sayılı kanun mucibınce Çifçi malları koruma 

komusyonu hakk ında 
1347 

-ı Lokman Hekim 
1 Dr. Rıdvan Lokman 

Gündüz saat 16 dan sonra - Gece her vakıt hasta 
kabul eder. · 

Salı-Cuma-Pazar günlen 17·17 ,30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
ııs .!.;,.41 ............ ~ 


