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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ank~ra 25 ( Hnıasi) - Haber ve
rildiğine göre Berlin Büyük elçimiz Hüs· 
rev Gerede bu günlerde memleketimize 
gelecek ve kıs. bir müddet kaldıktan 

sonra yaıileıi başına dönecektir. 

Hastane ve dispan
serler açılacak 

'! Dil bayramı Sıhhat vekaleti 10 
yıllık bir çalışma 

il VAMIZ 
hepimiz~n _i_d_e~Jidi_~-

7947 ğıiının 26 ey/uf Dil bayramı,Ataturk 
inkılabının en mühim bayramlarındandı!:__ 

"'if'ürk inkilabının ana karakteri, halka doğru İn· 
U mek ve onu elinden tutarak muasır milletler 

ıeviyesine yükseltmektir. Halka doğru iniş, Türk 
cemıy-t'nin kültürünü millileştirmektir. . 

S 1 •1 z bir cemiyetin kültürünü altı ıç· 
osyo og arımı o·ı o· Ahl·tc H 

timai müessesPye ayırmaktadır: 1 ' ın, a ' ' ll· 
kul<, İdisat, Güzel S ınaatlardır. 

Merhum Ziya Gökalp bir de ictimai müesses~
lere muikale'yi ilave etmektedir. Bu muikale cemı· 
yellerin kültür filozofisidir. • .• 

Cemiyetler içtimai müeıseselerı~e kar.ak~wn'. 
muikale kudretiyle verir. Bu zaman mılletlerın ıdea lı 
doğar. ideal doğunca inltilip. ba~la~. ~ ce".'i~~t 
hamleci olur. E kı yerine y nıyı, kotu yerloe ıyıyı, 

çirkin yerine güıeli kabul eder. . . . 

A • k · l<libı da balkın h•kımıyetıne dayan· 
tatur ın ı •. k ·ı · . b' 

• . . 'il" bir inkiliptır. Millı ın ı ap ıse, ır 
dıgı ıçın mı 1 

• k · O halde Ata· 
milletın kültürünü millilettırme tır. • . • i 

1 • • • yanı manev 
türk inkilabı içtimai müeı•e•e erımızın, . 

b.. .. esme çalışmak 
varlı\.larımızın milli bir renge urunm. o · ı . k' 

• ··b···'se(ımı· tadır. içtimai müesseselerının ırıncıs1 .. ' •. .' - . . 
labı) dır. Çünkü bir millet düşündugunu, ılerıd~ 

d 1. 1 · ı d d o halde manevi yapacaj'ı yazı ı ıy e ı a e e er. . . • 
intı.ilibımııa dilden başlamak mecburryetındeyıı. 

Bcnun içindir ki Atatürk dıl ikilabına. ~n ç?~ 
kıymet verdı. Ôıüm dö~•gınde bile, . dil alrmler'.nı 

- dı Bu ba,lanııan emaaetı onlara teslım 
yanına ç•gır • · · d • 
tt. T" k c han tar hınin tanıdığı en eskı me enı e ı. ur , ' · 

bir milletdir. , . 
Türklük dünya yüzüJe geldiği gündenberı ılk 

ı. d' dl · · bır ( Kurul-d f Ataliirk devrinde .. en ı ı ı ıçın . 
t e \ topladı. Birinci dil kurultayı ile bütün dunya 
F~rolog'İarı alakadar olarak birinci ~il. kurultayı~• 
üye olarak geldilor. Bu kurultavın mana'1 çok bu· 

L - y -- : d ki 90 milyon Türkün konuştuğu yüKtÜ. er yuzun e 
dilin toplantısı oluyordu. , • 

Selçuk imparatorluğu ve Osmanlı ımparatorlugıı 
devrinde dilimize islim şark medeniyetinden bir çok 
yabancı kelimeler girerer~lc, di:imiz m~li r~_nrini 
kaybetmişti; Dilimizi millil•ştirmek ve oz Turkçe 
kelimelere Ön•m vermek için dilkurumu kurulda. 
Buraya toplanan dil bilginlerimiz dilimizin ıslahı 
için çalıştı ve çalışmaktadır. ilk hamleler pek 
müfridane oldu. Fakat gün geçtikçe bulanan bu sıı 
durulmak üzeredir. Bir mili.tin dilinin ıslahı devam· 
lı ve metotla çalı~mak suretile uzuu senelere mün· 

hasırdır. 

Biı bu yolun üzerindeyiz. ve r;ün geçtikçe ba
k.i~i yolu bulmaktayız. Dıl inkili.bımızın beş mühim 
davası vardır. Biri dilimizin 1alihı, ikincisi halk 
arasında yaşıyan öz kelimelerin yazı diline l'İrmesi 

üçüncüsü rramer, dördüncilsü bir imli lugatının hazır· 
)anması, beıicıcisi yaba.ncı terkiplerin ve kelimelerin 
dilden kovulmasıdır. lıte dil iokilibının en mühim 
olan bu beı davasına bir çok kısımlar da ırirebılir. 
Evvela imla ve gramer meselesini halletmek lbım· 

dır. · ı· ıstıliblar>mı· Bunun için de dilkurumu ım a ve 
za ait lugatları hazırlama k tadır. 

1 1 d 1 b Atatürk inki· 1941 yılının 26 ey ü ' ayra".'1 •• 

llbmın e" mühim bayramlar.ınd. an. _bırıdır. 
1 1 k 1 b la alikadar Mıtli ş,f !,met oönü dı ın ı a ımıı 1 

olara'< dilkurumuou şerefl•ndirdildr, kuruonun ça ış· 
malafile yakından alakalarını gösterdıler. ?oun .'~? 
dil davamız h•pimizin idealidir. Halka dogru. ın '.' 
lıibının ana vasıfları içindedir. Bu sebebledır kı, 
26 eylül bütün Türklerin milli bir bayramıdır. Bay· 
ramınız kutlu olsun ... 

Enver Behnan Şapolyo 

Vaş•ngton 25 a.a. - Ruzvelt 
beyanatta bulunarak dün demiştir Ruzvelt 

kanın derhal harbe girmesini isti
yen bir karar sureti kabul etmiş· 
!erdir. 

ki: ·ı 
«- Birleşik Amerika gemı e-

• . ·ı·hı ndırmal• veya b,tarallık 
rını sı a a · d b 
kanununu kald.rmak, yahud. a .u 

k deg. i•tirmek suretıle bır an unu v • 

karar almasını pa.rlimentod~n ıs-
. .. Evet meıkilr kanunu 
tıyecegım. , ., . .. 

b- bütün kaldırmaktansa tearıcı us ... 
olarak değiştirilmesini istiyecegım," 

Ruıv elt Amerikan ticaret ge· 
milerinio silahlandırılmasından Lah
ıederken Amerikanın 1917 de har
be girmesinden bir kaç hafta ev· 
vel 0 zamanki devlet rei>i Vilso
nun da buna benzer bir tedbir vl
mış olduğunu söylemiştir. 

Amerikan Ticaret remilerinin 
ıilahlandırılmasını heri.es tasvip 

-;t.;ektedir. Gene heskes Ameri· 
kanını harb yolunda uzun adımlar 
la ilerlediğini de kabul eylemekte· 
dir. 

Alman - Amerikan münase• 
betleri bugün 1917 deki gibidir 
ve gittikçe de fenalaşmaktadır. 

Kongre harbi tasvip 

edecek mi? 

Vaşinırton 25 ( a.a ) - Müs. 
takil ayandan Morris, bitaraflık 
kanununun ilgasının harbi taz.'\m"' 
mun edeceğini söylemiş ve Kon
grenin halen harbi tasvip edece· 
ğinden şüpheli oldutunu ilave ey
lemiştir. 

Oiier taraftan Nevyorkuo 
c:nmhuri,e•çi Ayan azuıodan Ha
•iltuo fısk de Konrerenio barb 

Parlamentodan 

şunları --------
isti ye c ek: 
......................... 
1 _ Bitaraflık 
kanununun ta
dil veya ilğası 
2 - Amerika 
gemilerinin si -
lahlandırılması 

Amerika, 1917 de, 
harbe girmesinden 
bir kaç hafta evvel 
ayni tetbirleri al· 

mış ---
llinı lehinde rey vermiyeceğini 

beyan etmiştir. 

Amerikanın derhal har
be girmesini lstiyenler 

Nevyork 25 ( a. a. ) - Yeni 
teşkil edilen « açıkça harp• cemi
yeti azalarından 125 kl;i Amerl• 

Bn teşekkül « açıkça harp 
müşt rek cemiyetleri ,. teşkil~t'.nın 
şubelerinden biridir. Bu teşkıl~tı.n 
B • rleşik Amerika Cumburiyetlerıoın 
37 devletinde şubel.ri vardır. 

Amerika deniz harekatı 
reisinin beyanatı 

Berlin, 25 (a.a.) - Yari resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Ruzveltin Pinskpar ticaret ge· 
misi hakkında yapmış slduğu be· 
yanalla, geminin toplarla mücehez 
bulunduğunu, Kanadalı harp ge

mileri tarafından muhafaza edildi· 
ğini ve bundan başka da geminin 
Panama bandırası taşıdığıoı söyle

miş olması Alman siyasi mabfille· 
rinde bir itiraf olarak telakki edil· 
mekte ve şöyle den:lınektedir: 

« Bu şartlar içidde tehlikeli 
mıntakaya giren gemilerin tahrip 

edilmeği göze almaları gayet tal:.ii 

bir şeydir. Bilhassa bu gemiler 

askeri bir teşekküle mensup olur. 
laraa .. demek oluyor ki hinskpar'ı 

bıtırmış olmakla Almanların çok 
dürüst h•reket etmiş oldu\ı.larını 

Ruıvelt kabul etmekt11dir. Ruzvelt 
bir geminin şu veya bu bandırayı 
taşımasının yahut siliblı veya ıilih· 
!iZ bulunmaııoın hiç bir ehemmi

yeti olmadıtını ıöylemiştir. Bu 
türlü mülibazalar milletler huku
kuna uy(nu değildir. Ve ancak 
valıfl bir &ılaletiıı ifadHidir. 

BugUn, birinci Türk 

dil kurultayının top· 

lantısının dokuzun· 

cu yıl dönümüdür 

Bugün, birinci Türk dil ku 
rultayının Dolmabahçe sarayında 

toplanışınm dokuzuncu yıl dönü· 
müdür. Bu münasebetle bugün ı 
Ankara radyosunda dil kurumu 
adına verilecek bir konferansla 
Ebedi Şef Atatürkün yarathğı ve 

esaslarını kurduğu Türk dil lnkı· 
libının Milli Şefimiz ismet lnönü' 
nün yük•ek başkanlığı altında bu 
güne kadar geçirdiği tekimül saf 
h•ları belirtilecek ve bütün Hal· 
kevlerinde yapılacak toplantılarla 
bu güzel yıl dönümü kutlanacak· 

1 tır. 

Klodyus 

hazırladı 
..., 

programı 
Sıhhat teşkiUlt ve miJessaselerlnln ıslah ve 

tek\miJliJ için 10 yılda 75 mil1on lira sarf 
olunacak 

Ankara ?.5 (Huıu •i m'lh1birimiı<len)- Sıhbıt ve içtimai muavenet 
vekileti, m•mleketteki sıhhıt ve içtim ıi muavenet teşkilit ve müess•so
lerinin ıslı!ı ve tekamülü için 75 milyon liralık 10 sene üzerine tesis 
edilmiş olan bir mesai proğramı hazırlayarak Başvekalete takdim etmiştir. 

Bışvekilet, mütaleaları alınmak üıore bu proj•yi alikadar dairele· 
re sevk etmiş bulunmaktadır. Bu ibtidai mesai neticelendikten ıonra proj• 
ramın kanun şekline sokulması için icabeden hazırlıklara başlanacaktır. 

Proie , memleketin birçulc yerinde yeniden hastaneler, doğum 
evleri, disp•nserler açılruaııını icap ettiren hü.kü'Dleri havi bulunmaktadır. 

Mebus profesör
lere tebligat 

Siyasi vazifeyle Ankara Dil, Hukuk, Tarih coğ· 
gönderilmiş de- - rafya fakUltelerile diğer yUksek -ğ i) 1 d i r I mekteblerde Profesörlük eden 

- - - mebuslar ya profesörlUğU, ya 
Almanya, TUrk topra· .-----m-e·b-uslugu tercih edece_k_l•.r ____ _ -
ğından askeri malzeme Anksraı 25 ( Hu•u•i muhabirimizden) - Geçen intihapta hem 
geçirmek için mUsaade mebu•ı hem de lıtanbul Üaiveraitesiode profesör olanların mebus veya 

istemedi profesörlükten birini tercih etmeleri muvafık ırörülmüştü. Aldıtıa. 
maltlmata uazaran, bn kararın Aukarada Dil, Hukuk, Tarih coi· 

Berlin 25 l•- a.] - Yanresmi rafya fakü lteleriyle Siyasal bilgıler okulu ıribi diğer yüksek mektep· 
bir hynaktan bildiriliyor: lerde profe .örlük eden mebuslara dahi t~ımili muvafık görülmüş ve 

Alman salahiyetli mahfillerinde ienailerine tebligat yapılmıştır. Bunlardan isteyenler prof .. örlilkt~, 
ıa noktaya bir kerre daha iıaret arza edenler m _,buthıkta kalacaklardır. Ba mebus profesörler arasında 
IQzumu hiHedilmeltedir ki Klodyu. Mahmut E•at Bozkurt, Yusuf Ziyı Ôıer, Yusuf Kemal, lbrahinı Nec• 
Türkiye ile münhaurao iktioadi mü- mi, Ahmet Şükril Esmer, Fuıt Köprülü, Muzeffer Göker, Besim Ata· 
zakerelerde bnluomağa memur edil· lay, Atıf Kuyucak, Şemseddin Günaltay, Silah Yargı da bulunmak· 

tadır. 
miıtir. Binaenaleyh kendisine gOya 
aiyasi bir vazife tevdi edilmiş bu· 
lundutuna dair musırrone dolaşan 
ıayialar tamamen esassızdır. 

Türk arazisinden Alman ukeri 
malzemesinin geçirilmesi müsaade

ıini almak makıadiyle Almanyanın 
Tilrkiyeden bir istekte bulunduğu 
bakkınJa yapılau İmolar dahi Ber
linde Lilha55a tekzip edilmektedir. 
Bunlar havayı ifsad etmek için 
uçurulmuş balonlardır. Türkiye ile 

Bolgaristan arasında oldukça sıkı 

bir gerginlik ihd m ıç n 

tarafın vaktiyle yaptıiı g ıyretler 
do bu cümledendi, 

Alman Hariciye nezaretinin 
fikrine göre, bu manevralar, Türki

yeyi her ne suretle olursa olsun 

harbe sürüklemekten ibaret olan 

eaki gayeleriui tahakkuk ettirmek 

için, lngilizlerin her vasıtaya baf· 
vurarak .Y•ptıkları mutad oyunun 
çerçevesıne dahildir. 

Sibiryaya sevkedilen -Sovyet kıtaları 
Şanırhay 25 ( a.a. ) _ Şang

baya gelen bir ecnebi öğretmenler 
grubu, Sovyet kıtalarının Sibirya 

istikametine gittiklerini haber veri. 

yorlar, Bir Amerikan öğretmeni
nin beyan ettiğine ıröre, Bu i.ıta. 
ların Mançnko hududunda yer a
lacakları tahmin edilmektedir. 

Afrlkanın garblnde 11 
lngiliz vapuru batırıldı 

Berliıı 25 ( a. a. ) - Alman 
hususi Tebliği: 

Denizaltımız Afrikanın garbin· 

de lngiltereye gitmekte olan 12 
vapurdan mürekkep bir gemi ka. 
filesine hücum etmişler ve destro. 
yerlerin kuvvetli himayf'sİne rağ-· 

men bu wemi kafileıiai imha etmiş. · 
)erdir. 

Yalnız bir ulak vapur kaça· 

bilmiıtir. Ceman 78000 tunilito 
bacmiqde 11 •apar batın)mlflır. 

l,~~Ş-ar_k~c-e~p-h~e·~i-n d_e~R_n_•_la~r...;,ta~r~a~lı~n:d:a:n~t~a~h:ri~p:._::o:lu:n:a:n_b:i:r~A:,::lm:a:n::_:t~a:nk~ı:..._J 
Loodra 25 [a. 

a.) - Lorıdranın 
salahiyetli mahfil· 
!erinden öğrenil· 
diğine ıröre, in. 
giliz tankları pek 
yakında Ru•yada 
muharebelere ri· 
rebileceklerdir. 

Kırıma 
hücum 

genişledi 
Londradaki Sov - J •ı• t ki 
yet askeri heyeti ngı ız an arı 

çıkan Popolo di· 
talya gazetıısinin 

Sovyet cepbesin· 
deki muhabiri ya• 
zıyor: 

Raılar radyo 
vasıtuiyle büyük 

mühimmat depola
rını berhava ede
biliyorlar. Bir Al· 

en elverişli tank Yakında Rusya'da man aabayınm 
tipini intihap et- bana söylediğine 

miştir. Bu tanklar Muharebeye ıröre Kızıl ordG 
hilen mümkün bergün fasılalarla 
olan nakliyat vı- gı"recekler gizli infilik de-
sıtalarından isti· 

polarını berhava 
iade edilerek gön· Klyef etrafındaki etmekte ve bu 
rilmektedir. 1 

kanlı çarpıfma ar· suretle düşman· 
Londra 25 [ a. 

a.] _ Salihiyetll da Sovyet cenup !arına ins.nca bu· 
mahfillerden bil- garbi cephesi bat· yilk telefat ver· 
dirildij'ine ıröre, kumandanı öldU dirmektedir. 
Almanların Krıma yaptıkları hücum Ankara 25 ( Radyo gazetesi) 
genişlemeltedir. Almanlar Krrma - Leniugrad radyosu dün düşma• 
dört tümen yioi 70,000 kişi gön- uın L•niograd kapılarına dayandığı-
dermişlerdir. nı bildirmıştir. 

Berliu, 25 ( a. a. ) - Alman Ankara 25 ( Radyo gazeteli ) 
tebliği- - Bir Londra haberine göre Vey• 

Kiyelin şarkında hali çenber vel tayyare ile vazifesi başına döıı· 
içinde bulunan düşmanın ümitsiz müştür. Fakat bu vazife başının. 
huruç teşebbüsleri muvaffakiyet· neresi oldutu bılinmemektedir. 
ıizliır.le neticelenmiş ve kanlı zayi- Sovget tebliği 
ata malolmuştur. Ölenler aras nda Moskova, 25 (a.a.) - Sovyot 
Sovyet .-enubu garbi cephesi baş tebligi: 

1 kumandanın cesedi bulunmuştor. 24 EylOI ırünu Sovyet kıta an 
General Sırponoı'uu kurmayı ile bütün c•pho boyanca dOşmana 
5 inci ve 21 inci Sovyet orduları· k•rşı harp etmiılerdir. 22 eyllll 
DlD kurmayı da imha edilmiştira ilnü hava muharebeleriada ~· 

Dün a-ece hava kuvvetlarimiz: :erde 72 Alman tayyareıl tahrıp· 
Moıkovadaki aıkeri teıisatı ve edilmiştir. Bizim z.ayi~tıou~ 25 tay· 
Tula civarındaki eıliba fabrikaları• yarediı. Fidliodiya korfezıode Sov• 
nı mavaffaldyetle bombalamıştır. yet hücumbotları bir düşman o,ı.. 

Zürib, 2.5 (a. a.) - Mıliııoda liye ~emiainl batırıalftır 

1 -~tir-. tTDlfec•ji le•hit adil- • - .... --.c .. tuuo. ~ Ukteşrındea. 
berı vultaa .-•fmelı:te ol•n bBvDk 
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1 Ş~Dııöırd~ını R©IP©tr'lt@l]\, 

Adananın tahli
siye simidi pelıli· 
van Ziya kimdir 

. . .. . ... . . . . . • + .. ...... .. 

T ET K IK_j 
Kız mı, 

oğlan mı? Çeşinede feci bir 
Doğacakçoçuğun • t 
cinsinin tayini,~ cına ııe 
yakında, insanla- ~ 3 · 
ran arzusuna tabi _ 

işlendi 
-

!ı POLITIKAI 

Bulgari s t an a 
karşı sinir harbi 

Yazan Rusya ile Bul 
garistan arasın· 

A. Ş. daki münase-
E s m e r betler ırittikçe 

gergınleşmektedir. Rusya'nın AlBir kadın, lşıkile işbirliği 

yaparak kocasını öldUrdU 
----•11 manya ile harbe tutuşmasıodan olacakmıt 

A vrupa harbi ve harbin do
iıırdağıı sefalet yüzünden 

birçok insanlar ölmektedir. Bu 
hal, nüfus oivasetiyle meşgul 
olanları yakından düşündürmek
te ve nüfusu artırıııak için ted
birler aranmaktadır. Bu arada 
bazı fen adamları çocuklarıo 
cin•iyle bilhassa alakadar olu· 
yorlar. 

- - evellci zamanlarda başlıyan bu 
gerginlik 22 hazirandan sonra 
daha ziyade şiddetlen'lliŞ ve şim· 
di de en had bir şekline varmış 
bulunuyor. Ba vaziyeti kavrıyabil. 
mele için Rus - B'ulfar müoase .. 
betlerinin tar•hioi a-öz önün<ien 
uzakta bulundurmamak lazımdır. 
Ma!Omdur ki Bu'garistan, do§"ru· 
dan doğruya Rus silahlarının za. 
feri neticesinde kurulmuş bir dev.' 

AtlkAr bir gururla 

anlat.yor =------ kalktım 

aittim. 
ödünç para ile lzmire 

40 Senedir spor yapıyorum. 
Yüzücülüğüm 11 yaşımdan 
beridir. Şıı Seyhan nehri
nin dili olsa da söylese .. 
Gı.nçUğimde kendimi neh· 
, e r,,fu.ıp attım miydi, bir 
solukto bin/ecre metreyi 
geçip g Jerdim tle bana mı 
demezdim. 

lzmirde o sıralarda büyük bir 
zelzele olmuştu. Oradan Kuş ada

sına geçtim. Burada bana altı peh

livan gösterdiler. Bunlarla erte.ı 
günü güreşecektim. Bir hacı beni 
tuttu o akşam evine götürdü. 

l Ben evde bir az eksersiz ya· 
P'caktım. Hacı camiye gitmişti. 

Güzelce soyundum" ve başladım, 

Bır logiliz mecmuasının ver

diii habere bakılırsa, yakında 
çocuklar ana ve babalarının ar
zusuna göre; yani isterlerse kız, 
isterlerse erkek doğuracakmış. 

Eski zamanlarda e r k e k 

Çeşme 24 

Ç eşmeni~ Ovacık köyünde müthiş bir cinayet olmuştur. Bu köy· 
de lbrahim isminde bir adamın karısı üç çocuk sahibi Vecibe, 

aynı köyden 17 yaşında bir delikanlı ile sevişmiş ve evlenmeğe karar 

vermiştir. Kadın bu emeline muvaffak olmak için kocasıoı öldürmeği 

tasarlamış ve aşıkı ile teşriki mesai ederek, zavallı adamı boğmuştur. 
lbrahimin cesedi, bir eşek ahırının altına sokulmuş, duvar da üstüne yı· 
kılmıştır. Bıı •uretle, maktulün, hırsızlık yaparken öldüğü hissi verilmek 
istenilmiştir. Katillerin ikisi de yakalanmıştır. 

Turgudluda da bir cinayet 
letıir. 

" 93 " harbini kazanan Rus. 

1---------------ı ı odanın içinde idm•na.. Ellerimi çocalc.. makbüldü. Hatıl erkek 
doğarcıııyan kadıoların tatlik e· 
dildiği, yahut Üzerlerine ikinci 
bir zevce alındığı birçok defa

lar görülmüştü. 

Tarırudlu 24 (Hu.usi)- Burada Umran isminde birisi, bir bağ kolü. 

besinde bekçilik yapan Buldanlı izzettin başına bir demirle vurarak 
öldürmüş , ıonra da çocuğunu emzirmekte olan izzettin karısına tecavüz 

etmiştir. Katil yakalanmıştır. 

!arın Ayastafanoo muah •desiyle 
Osmanlı imparatorluğuna empoze 
ettikleri şartlardan biri de büyü!. 
bir Bulgaristan'ın kuruluşu idi. 
Bu Bıılg.ri•tan şimalde Tnna'dan 
başlıyor cenupta Ege denizine ve 
garpte de Makedonya'yı içine 
alan bir hududa kadar uzanıyor
du. Bu büyük Bulıraristan'ın me
sahası 160 bin İ<ilometreden fazla 
idi. Fakat Avustury• ve lngilte· 
re'nin itirazlariyle Bulgaristan'ın 
h11dutları Berlin muahede.inde 
darlaştırıldı ve ytni Bulırar prens· 
liği, Tuna ile Balkan dağları ara· 
sına sıkışmış 60 bin kilometre mu 
rabbsı bir memlekete inhisar etti. 

« - Çanakkaledeyiz • loriliz 
harp ıemilerinin ölüm ateşi altın• 

da Gülcemal vapuru, bizi, binlerce 
askeri Akbaşa çıkaracak. Ônümüz
do bir nakliye ıremisinin, yediği 
bir mermi ile ıular• karıştıiuıı 
heyecanla ıoyrediyoroz. 

Vapurumuz sabile yaklaşmıştı, 
içim içime sığmayordu. Bir dakika 
evvel karaya ayale basmak ve kah· 
raıunca dötüşmek hırsıyle yanı
yordum. Heman göğerteye çıktım. 
c Dur, gitme, atlama» Sesleri ara
aında yarı• yamalak soyunup ken· 
dimi sulara fırlatıp attım. Yirmi 
dakika ıonra sabile çıkmıştım. 

Beden terbiyesi Adana b.~I· 
re inin Atatürk parkı yuz· 

mo havuzunda, Adananın en yatlı 
ıporcusu pehlivan Ziya ile karşı 
kaşıyayım. Bana, Çanakkale muha· 
rebelerinden bahsediyor, gençliği
niıı en aletli devresine rastlıyan 
ve dutasni Türle kahramanlıklarını 
ve bu ı.ahramanhklarda kendi his· 
ıesine dü~eo hatıraları anlabyor. 

Ellerini aça aça, masaya vııra 
vara, ıeaioi henüz ayarlamak çaiına 
pmemit 18 lik bir ıreoç heyeca· 
nile ve mevzndan mev:ı.ua atlaya, 
aıçraya darmadan konaşuyor. Ve 
ırada bir, beni bırakıp havuzun 

ta öte acana kadar koıuyor, 
yDzen çocuklara bir takım dırek
tiller veriyor ve ırene ıelip yanı• 

ma oturuyor. 

Bakırlaşm•ı deriıine. aert ada
leli kollarına, yaisız karnına ba· 
karak hayran, ıorııyoruml 

- Kaç yaşındasın Pehlivan? 
Evli mi in, kaç çocuion var ve 
kaç ıenedir ıpor yapıyorsun? 

Aıi~ir bir ıururlı: 

- 303 tevellüdlüyüm - di· 
yor - evliyim, bir çocuguııı var, 
40 senedir de ıpor yapıyorum. 
Yüz Jcülüiüm on yaşından beridir. 
Şu Seyban nehrinin ağıı dili olsa• 
da söylese •. Genclilct~ nehre ken
dimi fırlatıp attım mı idi, bir so· 
lukta b nlerce metreyi geç;p ıri 
derdim de bana mı demezdim. 

- Sana bili, Adananın tah· 

liıiye simididir, diyorlar doiru. 

mu ? 
_ Adanada bir seylap olmuş. 

1 ,. Bütün şehri aolar basmıştı. Yal· 

0 ,. çöken bir evden on dört can 

kurtarmııtım •. 
Merhum Salih « Elendi » yi 

dJ bon kurtar.ıuştım. Bana onun 
tehlikede oldıığıına söylemişlerdi. 
Bu:a oı1< ve akıntılı sularda yüze 
y~zd evine kadar geldim. Bir de 
n· xör. oı•a .. Sular Salih ağanın 
boi zına dar çıkmış.. "Heman 
aırtladım v yuzerelc karaya çıkar 
dım. Adananın z.ec~inlerinden, mil 
yo>nerlMindendi bu adam .• 

- Ya pehlivanlığın ? 

- 30 aenedir pehlivanlık ya• 
psrıcıı. Balkan harbinde Edirneden 
tutun da, Çnakkalede, lsıanbulda 
Halebde, Ş•mda, Türkiyenin ve 
komıu memleketlerin heman her 
yerinde füreılim. iienicıı bir peh· 
livan arkadaşı., vardı. Kıbrıslı 

E 11ine.. Onunla dolaşmadığımız 
yer kalmamıştı .• Nıidede. Antep· 
te. Kıliste, Halayda, her yerde 
Emine ıle beraber meydan oku· 

muştak •• 
- Pehlivanlıkta anutamadığın 

entresan vakalar. 

- 1923 ıenesi idi. Adanadan 
lstanbul razetelerine ilin vermiş· 
ticrı. Cebimde para olmadıiı bal· 
de şart koştıım: Ortaya bin lira 
koyoyordum. Bütün Türkiyede sır 
tımı yere retirecek bir pehlivan . ~ı-- ~ u -.. ..._._ ... , "-

uzatarak kendimi duvara bırakı

yordum. Dururken bir çatırtı, kop 
tu ve ellerim boşlukta kıldı: du· 
var bAştan başa gürül gürül yıkıl 
mıştı. 

Hacı camiden dönünce, 
sının kocasını çıkışışını biç 
mam: 

karı· 

unut· 

- Herif başıma bu deliyi 
nereden getirdiıı, evimi yıktı, ırö· 

zün kör olsun da kör sürün inşal
lah •• 

Ertesi gün, altı pebl'v •nı da 
yere sermiştim. 

• 
1 hıiyar sporcu anlatırken, 

aceba o uyduruyormu diye 

düşünen bakışımı sezmiş olmahy· 

dıki, kalktı, önümde soyundu ve 

bir hamlede, Havuzun atlama ku

leııine sırım gibi sıyrılıp çıktı ve 
kendini havuza fırlatıp attı. 

Yukarıdan ellerini açarak pa· 

raşatlenmiş ıribi düşerkem, ıuya 

temu edeceii anda, derlenip top· 
land1 ve kaplunbeğolaşmı~ bir va
ziyet aldı. 

Pehlivan, havuza gülle ıribi 

düşmüştü. Sıçrayan sular, atladığı 

yere kadar yükselmişti. Bir saniye 
sonra, suyun üstüne çıkdı, ellrrini 

bacıklarıoda birl•ştirerek fırıldak· 
laşıp bir müddet döndü, durdu. 

lslak vücudu ile yanıma ıreldi. 

fi zaman tahmin ettiği merakımı 

izale ettol 

- Her yiğidin bir ayran içişi 
vardır. Adananın atlama usulü de 

budur. Yukarıdan çivi gibi suya 
mıhlanmak para etmez. Düştüğün 

zaman, ııçrattıiın ıular, ne 1'adar 

havaya yükselirse, o kadar mak· 
buldür. 

-·· Pehlivana teşekkür edüp ayrı· 

lırken düşündüm: Adana sporcu

luğu yalnız pehlivan Zi yasile iftihar 

edebilir. ihtiyar sporcu, çelikten 

vücudile Adana gençliğinin bir 
ıembolüdür. 

Nejat Böğürtlen 

l l ROMAN:S4 I 

Doktorlar kadınların, arzuya 
göre, erkek ve yahut kız çocuk 
dogurmaları meseleoiyle çok 
uğraşmışlar ve bu hususta bir 
çok nazeriyeler ileri sürmüşle·· 
dir. Şimdiye kadar bu me•ele 

hakkında ileri sürülmüş ~iribiri· ~ 
ne zıd nazariyelerin adedı beş· 
yüzü bulmuştur. 

Bundan bir asır evvel en 
revaçta olan nazariyeye göre, 
erkek veya kız çocuk doğor· 
malc arzuya tabi bir şeydir. 

Bu, tamamen yenecek ye. 
meklere, tutulacak perhize bağ· 
lıdır. 

Gebe bir kadının muhakkak. 
surette oğlan doğurması için 
münhasıran etli ve proteinli ye 

~ 
mekler yemesi liıım imiş . Ilili
kis çok şekerli maddeler yemesi, 

1 
doğacak çocuğun kız olmasını 
temin ediyormu,. 

Kuvvet aazarigesi 

1 

(O)iğer bir takım nazariye\e. 
re göre, doğacak çocugun 

cinsi ebeveynden birinin diğeri 

I 

ne kuvvet bakımından üstünlü 
ğüne bağlı bir keyfiyettir. Bu 
fıkir 1 bir nazariyeden ziyade bir 
akideye b•nzer. 

Bu akideye ıöre, erkek ka. ı 
dından daha kuvvetli ise, doğa. 
cak çocuk kız, kadın erkeğe ı 
faik ise doğacak çocuk erkek 
olur. Bu kuvveti ölçmek için 
kati bir miyar yoktur. 

Bu meoelede bahis mevzuu 

l 
olan kuvetin, adali mi, • yahut 
uzun yaşamak kudreti mi oldu· 
ğu belli değildir. Dığer bir aki 
deye göre de, doğacak çocuk 
ana ve babasından hangisi daha 
kuvvetli ise o cinsten olurmuş. 

Güneşin cin sde lesi, i 
iP.:! ene bu nazariyelerden bi 
~ rine göre, eğer koca, uzun t 

1 
müddet güneş altında ve açık ~ 
havalarda yaşam1ş ise karısının 

( Devamı üçüncüde) ·········· .......... . 

Orta ve meslek mektePle
rinde derslere başlandı 

Orta ve mesleki tedrisat mekteplerinde dünden itibaren derslere 
başlanmıştır. 

Aldığımız malumata göre, bu mekteplere tehacüm vaki "olmaşsada 
biç bir talebe açıkta kalmamıştır. Maarif müdürü Bay Ekrem Gürsel 
bugün mekteplerde tetkikat yapacak ve lı.adroları gözden geçirecektir • 

ille mektepler de tedrisata bir Birinci teşrinden itibaren başlana
caktır. Bu mekteplere de fazla müracaat var ise de, açıkta talebe bıra 
kılmamak için icap eden tedbirler alınmıştır. 

Bu yıl köy enstitülerine yeniden 40 talebe alınacaktır. Bunun ıç ın 
ileri sürülea şırt köylü olmak, köy ilk okulunu bitirmek, bünyesi sağ . 
lam bulunmaktır. 

Tasarruf 
Bonoları 
DUnd•n itibaren 

aatıt• çıkarıldı 

Ankara 25 ( H ususi ) - Mil · 

li Müdafaa ihtiyaçlarımızın bir kıs 

mını karşılamak üzere evvelce sa! 

tılanlara ilive olarak 25 milyon 

liralık dıhı ta'8rruf bnoJu çıka· 

rılması hakkındaki kanun lilyihası 

bügün Resmi gazete ile ilio edil· 
miştir. 

Bu suretle 25 wilyon liralık ta 

ıarrııf bonosu çıkarma salahiyetini 

50 milyon liraya iblağ eden ka· 

nun layihası bugünden itibaren yü 

rürlüğe ırirmi~ ve yeni bonoların 
satışına başlanmıştır. 

Yonca tohumunun tev
zilne başlandı 

Ziraat Vekaletinden şehrimiz 
Ziraat müdürliiğüne verilen yonca 

tohumu dünden itibaren kazalara 

parasız olarak dağıtılmağa başlan 

pııştır. 

Zirai makineler 
hassı& mu,aviri 

na gitti 

mUte· 
Ceyha· 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Ziraat Yek.ileti zirai makineler mü 
tehassıs müşaviri Bay Reşat Ra. 
gıp Savcı te tkiklerin i bitirmiş ve 

dün Ceyhana hareket etmiştir. 
Mütehass müşavir Ceyhandan 

Hataya geçecek ve o mıntakada da 
tetkiklerine devam edecektir. 

Aldığımız malO mata ıröre, bu 
tetkikler mu1ıtal vaziyette kalan 
traktöıleri tekrar işletebilmek ve 
zirai faaliyeti aksatmamak maksa .. 
dıoa matuf bulunmaktadır. 

T.C. Ziraat Banka
sı Pamuk müesse
sesinden: 

Prese şubemiz sayın müş
terilerimizin Pamuklarını ka
bule başlamıştır. Malzemesi 
müessesemize ait olmak üze· 
re bir kilosu 2.25 kuruş ve 
malzeme müşteri tarafından 

verildiği takdtrde 7 5 santim 
ücretle prese edileceği ilan 
olunur. 26.27.28. 1273 

Bulgaristan'ın Ayastafanos 
muahedesiyle çizilen hudutlara 
ırenişle"!ek için muhtelif zaman· 
larda yaptoğı teşebbüsler ve bu 
teşebbü.terin neticeleri uzun bir 
tarih bahsidir ki burada bu saf· 
haların izahına lüzum yoktur. Yal 
nız Rn• - Alman münasebetleri 
bakımından şunu bilmek lazımdır 

ki Rusya, Ayastafanos'ta g•niş 
bir Bulgaristan kurarken, yalnız 
Bulgarların istiklalini değil. biraz 
da kendinin cenuba doiro ır•n'ş
lemesini düıünüyordu. E•asen ln
r-ilizler ve Avusturyalılar bunu 
anladıkları içindir ki Berlin'de 
Bulgaristan'ı küçülttüler. Böyle 

olmakla beraber, Berlin muahede
sinin imzasını ta\dp eden seneler 
zarfında Rusya, Bulgar prensligi 
ni, kendi viliyeti imiş gibi idare 
~ımeğe kalkıştı. 

Bulgaristan'ıo iç işlerine ya. 
pılan bu müdahale, istiklallerini 
borçlu bulundukları Ruslara karşı 

Bulgular arasında bir reaksiyon 
uyandırdı. Ve Berlin muahede•in· 
den sekiz on sene sonra Bulga 

ristan 'Ja R.ısya'nın arası açıldı. 
Fakat Rusya o zaman da Bulgar 

halkına karşı degil, Bulgar prrn 
si Aleksandr'a ve hükümetine kor 
şı vaziyet almıştı. Ru•ya'nın 1880 
seneleriyle Ferdinand'ın prensliğe 
geçişi ve Rusya ile anlaştığı za· 

mana yani yedi sekiz •~ntıı sonra .. 
larına kadar ileri ·· d- - - "dd" sur uru 1 ıa 

ş" idi; Bulgar milleti rusofildir. 
Çünkü istiklalini Rutya'ya borç
ludur. 

( Devamı üçüncüde ) 

Dit<TATÖRON ~SKi il ,. 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş ==== 
" Senin için, sana hitap ederek ko

nuşacağım, Militza, ırüzel yüzün ırözlerimia 
önünde olacak. 

kolhıfİ'a gömülmüş olan Militza, radyoda 
şefin nutkunu dinlemekteydi. Taldekin, o 
kadar sert Vd amirane olduğu halde aşk
tan bahsettiği zaman şaşılacak derecede 
tatlılaşan seoi radyoda hemen hemen hiç 

deii,miyordu. 

Bu sesin mebuslara da ikna edici Nutkun bu kısmı müthiş bir alkış tu 
ıreldigi anlaşılıyordu. Cümlelerin sonrala- lanı ile karşılandı: 
rında alkışlar gittikçe çoğalmakta ve sü- - Yaşasın Taldekl Yaşasın SJlhl 

- Sevgili Stefancığıml 

Aşk kelimeleri, tamamile haousi ma
hiyette olan bu telefon hattında yabancı 
kul3klar tarafıodan duyulması tehlikesi ol· 
mak!lzın serbestçe koşabilirler. Bütün dün
yada aşıklarıo her lisandan tekrarladıkları 
tatlı ve ihtiraslı qk kelimeleri telefon tol. 
leri Dzerine ıidip gel lıler. 

Stefan telefona kapattıktan ıonra da 
Militza bir müddet daı ırın durdu ve tele
fonu iıtemiye iıtemô o kulağından uzak· 
l~ştırdı ve ıevırilisınin ıeıini naklettiği i· 
çın telefonun ek11törüoü oafiyane bir min• 
nettarlıkla öptü. 

'' On beı sene süren bir 
•narşi deoresi, istiklaline son 
derece bailı oe istik.ti ile maj. 
rur sevgili memleketimizi k•nı 
çekilmiı bir hali' g•tirmiş, bazı 
iştihalar için mük mmel bir kur 
ban olmak istidadı gö~termel• 
başlamıştı. 

Harekete geçmek ve süratle ted 
bir almak ltizımdı; ben de süratle 
harekete ıeçtim.ı. 

KöıkllD .alo!ıııade ..... ;. ,,. rahat bir 

Esasen parlamento salononJa aöyle· 
nilen bu siyasi nutuk hakikatte en kov· 
vetli bir aşk hitabı' erlce§"in agzından ka 
dınıo zaferini haykıran bit itiraf değil 
miydi? · 

Aıtıgı astık, kelliği keıtik, yaptıkla· 
rındao kimseye heıap vermek mecburi
yetini duymıyan bir diktatör oldugu za
mana nazaran Şe' ne kadar değiımiıti ? 

1 

O zaman insani bütün zevklerden alika· 

aını kesmiş, ırayriinsani bir harp macera· 
ıına atılmak ijzereydi. 

Şimdi cesareti, azim ve iradesi ve 
bütün meziyetlerile ırene tam bir millet 
şelıydi, fakat d•ha demokrat, daha insan, 
daha liberal bir şef .. ırıırur ve ırizli ıstı

rabın gözlerinin önüne serdiği bağı, bir 

ksdın eli çekip almıştı. 
Bir kadın, Silvaniyaya 

diktatör yerine hakiki bir 
mişti 

zalim bir 

Şef ver • 

Bir millete sulh, refah ve aaadet ge
tirecek olan bu istihale qkın eseriydi. 
Bu ıebeble mucizeyi ifade eden ses, ay· 
nı zamanda bu ıebebledir ki Militzaya bir 
aıuiki. ribi tatlı n lben li 

rekli olmaktaydı. _. Taldekin artık korkulan bir diktatör 
Bunlardan, nutkun sonunda Taldekin deırıl, sevilen bir Şef old g" ı k • • • • u unu. an ama 

ittifaka yakın bir ekseriyet kazanacağını ıçın, samımıyetinden şüphe edilmiyecek 
tahmin etmek fÜÇ degildi. o~an bu alkışı duymak kafiydi. Stefanıo 

Militza, ra:lyonun ziyadar kadranın· bı.r tek kadın tarafından sevilmesi bütün 
dan ırözlerini ayıramıyor, orada, parlamen· mılletçe sevilm~sine yol açmıştı( 
to celsesini görür gibi olııyordu: Stefanın, nutkuna son veren cümle· 

Mebuslar arasında millelin her aınıfı· leri heyecanlı bir sesle söylediğini day-

nın mümeHili vardı: Köylüler, işçiler, bir da 
kaç da kadın .... Silvaniyada kadınlar ar. 

tık erkeklerle müsavi hukuka sahip ol· 
muşlardı, parlamentoda mümeuilleri he
nüz azsa da zamanla bu husu•ta da er• 
keklerle müsavi olmalarıoa kanuni hiçbir 
mani yoktu. 

Muazzam salonun ortasında, hitabet 
kürsüsünde Taldek nutkunu söylüyordu. 
Militza gözlerini kapıyarak dinledi: 

" Her şeyden eJJvel Silflarıi 
ganın saadetini dü~ündüğümüz 

için ancak bir sulh siyaseti ta
kip edeceğiz. Hiçbir şey, ne 
parlak oaadler, ne tehdidler bi
:zi, istikbale doğru yürümekte 
olduiJumuz doğru ve düıüst gol· 

7'eşekkür ederim... Siloa· 
niganın mukadderatını, şimdi 
vereceğiniz reglerle bizzat siz 
tespit edeceksiniz. 

Parlamento salonundan ırelen uiultu 
birdenbire kesildi , spiklerin sesi du
yuldu: 

Ekselans Stefan taldekin 
parltimento salonundan naklen 
verdiğimiz nutku bitti, Şef şim
di, tarifi gayrikabil ve aksi si· 
ze kadar gelen tezahürat ara
sında srılondan ayrıldı. Rey top
lanmasına başlandı. Aziz dinle
yiciler, radyo başından ayrılma· 
yınız. 
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Bulgaris\ana kar
şı sinir harbi 
Baştaraf ı ikincide 

ı 

İran Meclisi 

Su••ıı u'' ı•nek er üzerinde Yeni haku"me-
te ittifakla iti 

IR'Uslara göre 70 1 
I_ gUnde _I 

Alman -
--------------·--ıj lslavdır. Fakat prens Aleksan· 

Bulgaristan 
1 

dr ve hükumeti balkın arzusnna 
• _ raimen ve memleketin menfaatle• 

Şark cephesi· rine aykırı olarak.Ru~ aleyht~rı si· 

1 
ya•et takip etmelitedır, Hakıkatta 

ne seferi kUV· Bulguistan,ın istediği Rus müda· 

vet yollamı- 1 halesine maruz kalmaksızın müsta• 
kil bir dahili ve harici siyaset ta· m U S 1• k ,. n ,. n t e s ı· r ,. mat etti 

Tahran 25 ( a.a ) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

zayiatı 

2,300,000 
yaca~mış kip etmekten ibaretti. Bismark da 

Sofya 25 ( a.a. ) - Dahiliye Bulgaristao'ın Rus nüfuz mıntıka· 

YAZAN 
vA-NO 

Svenska Dagbla· 
det gazetesinde 
okunmuş bir ha· 
ber : 

lsveçte, VViad şehrinde, Ehli 
Hayvanları lslah Milli Enstitüsü, 
radyo Aletleri yapan büyük Cent· 
rum fabrikasile bir anlaşma akdet· 
miş ve musikinin hayvanlarda süt 
verimini ne derece arttıdığını te.c· 
rübe etmiş. 

Centrnm müesıese.si, VViad'da 
umumi bir ıhır ortasına bir opar
lör kurmuş. Evvelki verimlerinin 
derecesi cins ve miktarca iyi kon· 
trol edılmış on üç İneğe günde 
4 - 5 nal musiki dinletilerek süt. 
leri sağılmış. Siit miktarı, böylece, 
hayvan başına, o.25 kilogram art· 
mış. 

Şayet bu netice teeyyüt eder. 
se 100 ineklik bir •ÜrÜ•Ün getir· 
digi para 2100 kron nisbetinde ar
tacak demekmiş. Bir milyon inojri 
olan lsveçliler, senede 250.000 lit· 
re fazla süt sarabileceklermiş. Bu 
da ehemmiyetsiz bir yekun değil· 

nıiş. Ahırlara kurulacak radyoları 
haydi haydi karşılıyormuş. 

Böylecd, iuekler üzerinde mu• 
sikinin ehemmiyetli bir tesiri oldu· 
gu anlaşılıyormuş. Bilhassa modern 
musıkınin 1 Dört ayaklı mahlukat, 
daha ziyade ukin ve okşayıcı nağ 
melerden boşlanıyorlaımış. 

Enstitü dinktörlügü, ahır müs
tahdrmini üzerinde musikinin daha 
müessır oJ.auğuı.u, bunların veri~ 

minin arttığını ayrtca ka)'detmiş. 
Bu m•sele, daha esaslı surette te· 
tebbü edilmeğe değermiş. Belki de, 
inek fertlerıoden, ioek ırklarından 
bazıları. musikiye, diğerlerine kı· 
yasla daha müstaitm~ler. 

inanılır. Hakikaten de, muh
telif hayvanlarda böğürtüler, mele· 
meler, anırmalar da başka b•şka 

perdelerden değil midir ? Kırım 
ineğı, mahmur gözlü olduğu içın, 
sert bakışh lspanyoJ boğalarından 
apayr bır s&z ısıer tlbet ... Dıkkat 
ediyor musunu2; Mübarekler, ıak.in 
ve okşayıcı nagmelerden hoşl.a?ı· 
yorlarmış 1 Öyleyse bir ~e .. bı.zım 
al.tqrkanın suzınikini, suzıdılını ya-

hut geı da niye puseliğini tecrüb~ 
etmeli •.• lsttr misiniz, şark musı· 
ki>i böyiı ce beynelmıl•l - hayır 1 
- daha gtn•ş hır tabir kullanal.m 
beynelmablükat bir şöh,cl ik· 
tisap etsin 1 Onun için, ey azizltr, 
Belediyenin açtığı şu imtihanı iyi 
başaralım. Usuısüzıükten dolayı, 
ineklerin sütünü çoiahalım derken 
kesec~k olursak hayır zıyan edılir, 

iki ve dört ayaklara mahçup dü
şeriz... . 

Bir an, insanın « Ne yenı 
icat 1 •.• Bak, garplılar neler de bu 
luyorlar 1 » diyeceği gel•yor. Fa. 
kat •onra biraenbıre ınkısarla ha· 
tırlıyoıuz ki, musiki ile ehli hay· 

vaoların ali.kası yeni d.eğilair. Çan· 
sesleri var, çoban türküleri var, 
kaval var, hatti lsrail oğullarının 
mezamiri var. MıJiddan şu kaaar 
sene evvel yapılmış Cin tasvirleri 
üzerinde hayvan otlatanların çe .. 
şit çeşit' düdükler çaldoğına şahit 
oluyoruz. Bunca çarıklı dahiler ye
tişmiş, çobanken peyP,'amber ~l
muşlar da, nağmenin sütü arttırdıgı: 
nı bunca asırdır keşletmemışlcr mı 
dersiniz ? Bun• ben inınamıvorum. 
Koyunlarda şimdi, sesler mihanii<İ 
bir oparlör vasıtasile hayvanata 
dinletiliyor diye mi bir fark hasıl 
olacak ? Yoksa, müzikte filarmo
ni yaratıldı diye mi inekler bu hü
neri beğendilu ? 

Akla bir ihtimal daha geliyor 
ki o herhalde daha knvvetıi. 

Sakın şu Ehli Hayvanları ldab 
lsveç Milli Enstitüsünün müdürü 
ile Gentrum fabrikası ahırları da 
evler gibi radyolarla techiz için 
bir ticari kombinezon yapmış ol· 
masın ? 

Y ahul da Svenska Dagbladet 
gazetesinin muharriri orjinal bir 
mevzu mu aradı dersiniz? 

( Akıam'dan ) • Ramazan müna-
sebetile: Davul 

YAZAN 
ULUNAY 

Bizim milli sa
zımız nedir? di
ye sorsalar, te · 
reddütsüz «da· 

dediklPrİ sazın şarklılaşmış bir şek· 
lidir. Musikar, ti Yunan esatirin· 
den tavarüs edilen flute de Pan· 
dan başka bir şey değıldir. 

Mebusan meclisi, hükumetin 
proğramını müzakere ettikten 
sonrd hükumete ittifakla itimat 
etmiştir. 

b --

Nazırı Gasrosld ecnebi gazeteci· sı içinde bulunduğunu tanımış ol· 
lere beyanatta bulunarak son gün· duğundan Aleksandr bu tazyıka MareşalBudiyeni lerde Bulgaristan& inen paraşüt- dayanamıyarak çekildi gitti. Fakat 

Fakat davul, sırf bizim malı· 
mıdrr. Halk musikimizın canlı bir 
timsalidir. Neş'emizin, zaferimizin, 
saadetimizin şanlı bir rümuzudur. 

azledilmemiş cülerio Sovyetler birl;ğinden gel- izzetinefısleri rencide olan Bulgar· 

Tahran 25 (a.a) - Pars ajan 
diklerini teyid etmiştir. lar bu defa Avusturya'ya taraftar 

ıı: Macar ajansına gore 
Ukreynada çevril· 
mit olan Rut kıta
larının imhası sona 
ermek Uzere 

Tüfek, bomb ., rövolver, tel· olduğu için FedinanJ'r prensliğe 

Şahenşab, lran milletine bir 
kaç mılyoo rial vermiştir. Bu pa. 
ra ile hastaneler ve su yolları 
yapılacak, hastalıklara karşı mü· 
cadele edilecek, ilaçlar dağıtr 
lacak, doktorlarla alimlere mü. 
kiifatlar verilecektir. 

siz aletleri gibi üıtleriode zuhur getirdiler~ Ferdinand kurnaz bir 
eden malzeme Sovyet fabrikala· adam olduğundan Bulgaristan'da 

• Bir y<rde düğün olursa davu
lun gümbürtüsü ti uzaklara kadar 
bu me&ut hadiseyi yay!'• işittirir. 
«Davulun sesi uz>ktan hoş gelir> 
derler. Ben davul sesiı.in yakından 
da pek nahoş geldiğini zannet· 
miyorum. 

rının markalarını taşımakta idi. tutunmak için Rusya ile iyi geçin• 
Nazır Gabroski bundan son- mck liızım geldiiioi takdir etti. 

Amma mesele davulun büyük 
babası olan (l<ös)e taalluk ederse 
o zaman iş degışır . 

Bu itibarla davula ait ata • 
lar ıözünden : Olur olmaz şeye 

kulak asmıyanlar hakkında söylenilen 
ckö• dinlemiş» tab.rini pek yerinde 
bulururn, 

Davul yalnız açık havaya mah· 
sus bir musiır.i iletıdir. Salon mu
sikisine dahil olmadığı için diğer 
sazlar gibi bvca tutularak o da meş· 
lr.edılmez. 

Davulun en mühim meziyeti 
öğrenilmesi için hocaya ibHyaç 
görülmemesidir. Tempodan anlayao 
herkes davul çalabilır. Zorluğu li· 
tarna çalmaktan bir gömlek ziya· 
dedır. 

Bu itibarla belediyenin son ar· 
tist imtıbanında meseli. Safiye mu
sikiye vukufunu i>bat için heyet 
huzurunda b·>ynunA bir davul takıp 
çalsa kımwenin birşey derneğe hak-
kı olmaz. ... 

Davulun en mühim rolü peb· 
livan güreşlerindedir. iki dev bir· 
birlerını çapraza, sarmıya getırop can 
alıp can verirlerken davul kulak· 
larınm dibinde zıııgır zıngır öyle 
öt.er ki yenilenm oasmının oyunun

dan mı, yoksa davulun gümbürtü· 
sündon mi sersemlıyertk yenildiği 
gürültü arasında güme gider. 

Davul mühim bayramları da 
haber verir. Davulcu bıze Rama
zan olduğunu bildirdikten sonra 
bazı akşamlar mahalle arasında da 
hususi konserler verir. Bu k.on· 

5 e r J 11 r h e m ses , he~ de 
sazla yapılır. Söylenilen beyıtler 
yeni edebiyatçıları imrendirecek 
kadar (realıst) dir. 

işte b'.r kaç misal: 

Yeni cami direk ister 
Söylem•ğe )Ürek ister 
Benim karnım tokdur amma 
Ari<adaşım 1-örek ister 

Anadoluda haley dedikleri mil· 
li oyunun tuzu, biberi davuldur. 
Gürbüz delikanJ.larla, allı güllü 
şalvarlı genç kızların elele tutuşa
rak başlarındaki telli pullu örtüleri 
yelpirdeterek davulun temposile: 

Sandık üstünde sandık, 
Tez sevdik, tez usandık, 

diye kelebek gibi uçuşmalarının 
seyrine dogum olmaz. 1 

En iyi davul merkep derisin
den yap•lır. Bu itibarla bu biçare 
hayvan öldükt~n sonra dahi da. 1 
yak.tan kurtulama2! 

(Yeni Sabahtan } , 

lrandaki ltalganlar 
Roma 25 (a a) - Popolo 

di Roma'nın Öğreodiğine göre 
Tabrandoki lıalyan elçiliğinin 2Ô 
memurile Iranda bulunan 300 
ltalyan, lran Türk hududuna geJ. 
mi~tir. a .. ra ·körfezinde bulunan 
ltalyan vapurlarına ait 80 bahri
yeli de başka bir kafileyle Türk 
hududuna gelecek tir. 

-
Kız mı, oğlan mı? 

( Baştara/ı ikincide) 
doğurac•ğı çocuk muhakkak kız 
olur. Bilakis çok güneş görmemiş, 
açık havada yaşamamış erkeğin 

çocuğu erkek olur. Çünkü güneş 
kuvvet veriyor. Derisi gün•şten 
yanmış babaların çocukları ekse
riyetle kız doğar. 

Budapeşte, 25 (a.a.) - Macar 
ajansı: 

Ukraynada çevrilmiı olan 
Sovyet kıtalarının imh.•ı sona 
yaklaşmaktadır. Müttefik kuvvetler 
çenber dışında kalan ve ricat et
mekte olan düşman birliklerini ta· 
kip ederek yeniden arazi kazan
mışlar ve Donez havzasının en 
mühim endüstri şehirlerinden birine 
yaldaşmağa muvaffak olmuşlardır. 

Macar kıtalarr karşısında bu· 
lunan düşman kuvvetlerinin az 
ehemmiyetli iki taarruzu, daha inki
şaf etmeden, Macarlar tarafından 
tardedilmiştir. Esasen topçu faali. 
yeti her iki tarafta da seyrek ol 
muştur. Düşmanda git gıde artan 
bir endişe ve gece gündüz bumalı 
bir hareket müşahede edilmekte
dir. Düşmanın bava faaliyetinin 
artmış olması da bu endişeyle izah 
edilebilir. Sovyet tayyareleri hat· 
lar!mızın üzerınde ve ce-phe geri
lerınde uçmaktadır. Bunlardan iki
si düşürülmüştür. 

Sor1get sözcüsünün beyanatı 

Bd nazariyeyi ortaya süren a 
dam erkekleri kırlarda çalışan 64 
aile üzerinde .,tedki> ler yapmış ve 
bu ailelerin kadrolarının 123 kıza 
mukabil 83 oğlan doğurmuş olduk
larını tesbit etmiştir: H.Jbuki nor· 
mal istatistiklere rör ' kız çocuk
ların adedi 79 u geçmemek lazım
dır. Fakat bu nazarıyeoin doğru. 
!uğuna İnanarak erkek çocuk is 
teyen babaların giıoeşten sakın• 
maJarı alıl lc.irı oJması gerektir. 

• Mosk~va ~5 (a. a.) - Sovyet 
hukOmetJoın sozcUsü M. Loz vski 
dört Sovyet ordusunun çevrildiii 
hakkında Almanlar tarafJndan ve· 
rıJen haberi dün aşkam gazeteciler j toplantısında tekzip etmiştir. 

ı M. Loz<>vski demiştir ki: 

Garip 11e gülünç itikatlar 
ooj-acak çocuğun cins:ni ta-

yin hususunda garip ve gülünç 
bir takım itıkatlar da vardır. 1s
veçte hüküm sürrn bir itikada gö
re, relin girecek bir kadın, er-
kek çoruk doğurmak istiyoroa ' 

' yataj'ına izdivacın• arife gecesin .. 
de erkek bir bebek yatrrrnalı 
imiş. Gene ayni arzuda bulunan 
hır gelin, hulyalarının tahakkuk et. 
tiğini görmek istiyors&, nikihtan 
biraz evv.ı bir kaç kakika erkek 
elb,.eleri gıymeli ımiş. 

Bu akide Palau adasında hüküm 
sürüyor: Şayet bir eıkek, oğlan 
babası olm•k istiyorsa' ayakkabı· 
larmı çıkarmaksızın U)Umalı imiş. 
Şayet erkek kadından yaşlı ise 
karısı oğlan doiurmağa mü•· 
taid imiş. Az beslenmiş kadın 
için de ayni bal vakidir. 

!~e Nöbetci eczane ] 

Mustafa Rifat 1 
( Kale kapısında) 

«- Almanlar ılk önce beş or· 
dudan bahsetmışlerse de müteaki. 

ben ancak dört ordunun çevrilmiş 
olduğunu iddia etmişlerdir. Dört 
ordu çuk İnsandan ibarettir. Al· 
manlar bundan evvel garp bölge· 
sindeki urdularım·zı ihata etmek 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
buna muvaffak olmamışlardır ve 
cenubu garbido de muvaffak olmı .. 
yacaktardır.» 

Mutedil bir lisanla konuşan 
~- Lozovski lngilterede Rusya le· 
hıne tertıp edilen tank haftasını 
sitayişle zi~retmiş ve Kiye! mın· 
takasındal<ı bava üstünlüğü hakkın. 
d~ •?rulan bir suale şu cevabı ver
mıştır: 

« - Almanlar bu üstünlüğü 
elde edememışlerdir. yalnız tank 
ba_kn:nınd•o düşman adetçe bize 
faıkbr. Unutulmamalıdır kı bütün 
Avr~pada birçok fabrika Alman
lar ıçıo çalışmaktadır: 

. Almanların tayyare zayiatı bi· 
zımkılerden daha çok ağırdır. Düş. 
maoın bava kuvvetleri bala kudret
li olmakla beraber çok zayıflamış· 
tır .» 

M. Lozovski yeniden lngiliz 
ta.nk_ ha.Et.sına temas ederek de· 
mıştır kı: • 

. "7' Bu haftanın sade askeri 
ve ıktııadi değil büyük b' . " h • t ır ~uyası 
e emmıyeti de vardır ç- k" b 
t db' y · un u 11 
,: - ~ .. 1 1 memleket arasındaki te· 

nu un ve müşterek zaferin te· 
mh el dtaşı olan işbirliğimizin bir hür· 
anı ır.» 

ra memleketin dahili vaziyetinin 
ecnebi propogandasının iddiala. 
rına rağmen memuniyete 
oluuğunu söylemiştir. 

şayan 

Memlekette örli idare ve u
mumi seferberlik ilan edıldiğine da· 
ir verılen haberler uydurmadır. 

Hükumet ecnebi unsurların faali 
yeti neticesinde vukoa gelen sa
botaj hareketlerine mani olmak 
iç;n l..azı tedbirler almakla iktifa 
etmiştir. 

Bulgar ordusunun ihtiyat ef
radı ancak üç hafta sürecek o· 
lan bir iKiim devrfSİne çağrıl
mışlardır. 

Gabroski, Bulgaristanın hiç 
memlekete karşı tecavüz emel 
leri beslemediğini ilave elmiş 
tir. 

Bulgaristanın şark cephesine 
seferi bir kuvvet göndereceğioe 

dair verilen haberlerin hiç bir e. 
sasa müstenid olmadığını söyle
miştir. 

Gabroski netice olarak Bul
garlstanın Kırımda bir himaye 
ıdaresi tesis etmek ve Kafıtas 
petrollarını işletmek istediğine 
dair bazı Amerika gazeteleri ta 
raf,ndan ileri süriıleo iddiaların 
gülünç olduğunu söylemiştir. 

Mareşal Bndivenni'nin General 
Konıel tarafından' istıhliıf edildiği 
ve Sovyet Baltık filosuaa measup 
28 cüzütamın lıveç sularına iltica 
ederek orada göz altına alındığı 
hakkındi ecnebi memltıık.etlerde do· 
layan ~ayiaları M. Lozovski telı.zip 

e~miş ve bunları bir hayal mabsu· 
lu olarak tavsif etmiştir. 

M. Lozovski l eylul tarihine 
kadar Alaıan zayiatının ölü, yaralı 
ve kayıp olarak 395 bine baliğ- ol
duğu hakkında Alman başkuman
danlığı tarafından ileri sürülen id. 
diaların gülünç olduğunu söylemiş 
ve fonları Hive etmıştir: 

- Almanyada 1940 da sivil· 
Jer arasında öl um vakıalarının nisbe· 
ti binde on üçtü. Halbuki Alman 
iddialarına bakılırsa cephede ölen 
~imanların senelik nisbeti binde 
eş veya altıdır. 

M. Lozovski , dokuzuncu Al
man kolordu kumandanı General 
Gcier tarafından yazılan bir vesi .. 
kaya göre 16 Temmuz il~ 7 ağus
tos arasında 50.000 Alman aske
rinden 4 binden fazlasının o" ld" - -• • 1 . ugu· 
nu soy emış ve demıştir ki: 

, - Bu rakamlara istinaden mün· 
fent Alman birliklerinin bu müd. 
detin ancak üçte ikisi zarfında dö. 
vüştükleri farzedılirse, Alman zayi· 
atının 70 gün içinde 2.300.000 i 
bulma'1 lazımdır, 

Amerikalllar dansa merak sardırdı! 
Avrupa harbin'.n genişlemek tehlikesi gös: 

!ermesine ragmen son zamanlarda Ame 
rikada dans merakı tekrar artmış, yeni bir~aç 
dans moda olmuştnr. . 

Dans asabi heyecanı seri hareketlerle dm· 
dirmek i~in fiziyolojik bir ihtiyacın mahsulü· 
dür ve dünya kadar eskidir. Sevinçten hopla· 
yan bir çocuk, ilk dans hareketini yapmış O· 

lur. 
Dans, vücud hareketleriyle iç düşünceleri 

beyan eden cihanşumül bir lisan mesabesinde· 
dir. En beliğ lisan, dansın yerini tutamaz. 

Çok eski zamanlarda ülOhiyeti takdis için 
dans ederlerdi, Danı, Allaha hürmet ve mu
habbeti izhar etmek için en münasip vasıta 
telakki eciil•rdi, ilk zamanlarda dans tamamen 
dini bir mahiyeti haizdi ve ancak rahipler danı 
hakkını haizdiler. 

lbranilerde rahipler, Allaha nbudiyet için 
dans ederlerdi Atinalılar ile Romalılar, cenaze 
merasiminde dans ederlerdi. On yedinci asrın 
ortalarına kadar Saint · Marcial yortusunda Lj. 

mogeo şehri balkı Saint - Leonard kilisesinin 
ortasında koro halinde danı ederlerdi. 

kadyalıların 

Yunanlıların 
ları idi. 

dansla büyük şöhretleri vudır. 
en çok beğendikleri çoban dans• 

Bir baloda Fransa kıralı Altrııcı Şarlin 
elbiseleri tutuşarak yanmaaına ramak kalmış'. 
tı. F raosız balkı, Dördüncü Hanri zamanında 
en çok dans etmiştir. 

1661 senesinde On Dördüncü Louis, kıral· 
lığın en mahir on üç dansörüoden mürekkep 

olan
1 

dans akademisini kurmuştu. Sarayda ve
rilen balolarda balet heyetleri, muhtelıf bay· 
vanların ve soytarıların hareketlerini taklid 
ederlerdi 

Saray balosundan, birinde oyun kiğıdla· 
rından yapılma kostümler giymiş olan Piquet 

baleti ve dünya haritasından yapılı bir kostüm 
geymiı dünya baleti ilk defa oynamıştır. 

Dansör veya dansöz kalbinin üstünde 
Fran•anın, altında ispanyanın, kolunun arka· 

sında iaıilterenin kundurasında ltaly•nıo, ar. 
kasının ortasında meçhul buz memleketlerinin 
ve biraz daha aşağıda Tahiti ~ibi sıcak ada-

Dil! artık kızının huıurunda dans etmel}'e cesa· 
ret t=dôaı~mi.ıdi. 

Profesyonel 
Dansözler 

dır. 

• 
.Rrofesyonel 

dansözler, bütün 
eski medeniyet. 
lerde yaşamışlar· 

Ziyafetlerde çerezler yenirken salona gi. 
rer ve az çok tahrik edici danslara başlarlar• 
dı. Romanın inhitat devirlerinde bu danslar, 
şeni bir şekil alırlardı. 

M sırlıların, şehveteogiz danslar oynıyan 
dansözleri vardır. 

Hndistan Bayaderes'lerinin d a o s 1 a r ı , 
çok eski zamandan beri, zarafetleriyle meşhur· 
dur. 

J•pon Geisha'ları ( dansözleri ) kuşlarin 

hareketlerini taklid ederlerdi. Şimali Afril<ada, 
zinci kadmları oynatmadan aile eğ"lenCeleri 
tertip edilmezdi. Bir adamın hayat veya me
m11tı, o srün oynanan dansın o memleketin 
mutlak bakimi üzerinde yaptığı tesire bağlıy
dı. 

Ve aradan yedi sekiz sene geç· 
tikten ıonra Bulgaristan Ruıya ile 
anbştı. Bugünkü Bolgar·Ros mü• 
nasebetlerini anlamak için dünkü 
münasebetleri hatırlamak gerektir. 
Gerçi ne Rusya ikinci ve üçüncü 
Aleksandr'ın Rusya'sıdır, nede Bol· 
raristan Preos Aleksandr ile prens 
Ferdinand'ın Bulgar stan'ıdır. Fakat 
iir.i memleket ar89ındaki karşılıklı 

münasebetlerde o zamanki hususi· 
yetlerin bir izi batından batına in
tikal edip bugüne kadar devam 
etmiştir. 

Rus bükOmetleri, Çar olsun, 
komünist olsun, Bulgar milleti hak· 
kında hususi bir alaka beslemişler 
ve Bulgari•tan,ıo hükOmetlerini i· 
deta kıskanmışlardır. Filof bükQ· 
meli, geçen martta Alman asker• 
lerine memleketin kapılarını açtıiı 
zaman, Moskova bükümetioin bu 
hareketi takbih içia kullandığı li
san bu garip münasebetin bir de• 
lılidir. Hatırlardadır ki Moskova 
henüz Almanya ile harp halinde 
bulunmadığı halde Filof hükume· 
tinin bll kararını tasvip etmcditlni 
ve bunun, Bulgar milletini emelle· 
rine uygun olmadığını bildirmişti. 

Yani Moıkova Bulgar milleti namı· 
na Bulgar hükumetini ikaz etmek 
bak ve ıelibiyetini kendisinde gör• 
mektedir. Rusya ile harbe tntuş• 
toktan sonra, Bulgaristan tarafın· 
dan takip ediloo Alman politikası 

Moskova'nın daha şiddetli muka· 
vemetine hodef olmuştur. Bir gün 
Rus tayyareleri Bulg. r şehirleri ü• 
zerinden uçarak beyennameler at· 
makta, ertesi gün Bulgar hükumo· 

ti, bermutat Bulgar milletinin arzu• 
suna rağmen memleketi Rusya'ya 
karşı gırişılecek bir taarruz için 
Almanlara Ü• olarak terketmek it· 
hamı karşısında bırakılmakta, bir 
diğer gün de pdraşütçülerle Ros 
tahrikatcılarr bulgar toprağına İn· 
dirilme~tedir. Bulgar hükumetinin 
protestoları, birer yalan, masal ve 
tahrik olarak vasıflandırarak Mos· 
kova Filol'u Bulgar halkına jurnal 
etmek İ3ter bir vaziyet almaktadır. 

Bu tahrik.atın hedefi nedir ? 
Bazıları Rnsya'nın Bulgaristan'la 
harb~ tutuşmak için bir bahane 
aramakta olduğu kanaatini ileri 
sürmektedir. Fılbakiica zavabire ba· 
kılınca Rusların böyle bir gaye pe· 
şinde olduklarına hükmedilebilir. 
Fakat Rus-Bulgar müııasebetlerinin 
hususiyeti karşısında Rudarıo, Fi· 
lof hükumetine karşı bir sinir har· 
bi yapmakta olduklarını daha ya· 
kın bir ihtimal olarak kabul etmek. 
gerektir. Hedef, Filof hükumetini 
Bulgar balkının ııazarında itibardan 
düşürerek bir darbe hazırlamak ve 
Bulgaristan'ı geçen marttanberi 
yürümekte olduğu yoldan ay•rmak· 
tır. Bu teşebbüsün muvaffak olup 
olmaması, büyük ölçüde, Ruıya'da
k' askeri harekatın iolr.işafıoa bağ'· 

lı bir meseledir. Bu itibarla Budi· 
yeni ordularının hezimeti Rosyanın 
Bolgaristao' da takip ettiği bo po· 
litika için de ağır bir darbe teşkil 
etmiş olmalıdır. 

l 1' 11. K V L..u} 
26 Eglul 1941 

CUMA 
\'iL: 1941 • A \'.9 Göa: 269 Hızır 
Rami US7 • EylQt 
Hicri 1'60 • Ramazan 

ı« 
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4 

Vakıt Saat Dakika 

Güoe.ı 5 29 

ö;ıe 11 o 
ikindi 15 O!I 

Aktam 17 41 

Yat•ı 19 07 

lm•ak 3 48 

vulJur• cevabını veririm. Az çok 

bütün musiki aletlerinin bey • 
nelmilel bir şahsiyeti vardır. Me-

sela od, kanun Arapların; keman ( Asrf danslar 
)ılarındır; 14vta; orta lath.. 

.... oııı..ı:~. l __ ...,..,,..,.,." 
ve dot•d- s•virmiş o/acaı.. 
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Kilis Askeri Birlikleri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
............ ımıı......................................... . 

Adana Doğumevi Baştabibi' 1 LAN 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Muhammen B. 

Lr. Kr. 

Muvakkat teminatı eksiltmenin saat Cinsi 
Lr. Kr. tarihi günü 

Sığır eti 150000 42000 00 3150 00 3.10.941 Cuma 9 Kapalı 
Saman 450000 18000 00 1350 00 « « « c « « 

Kuru O 500000 35000 00 2625 00 « « « c « « 

• 
K u n t a 1 p Hukuk mahkemesin

den: 
.S3 de yağ 20000 31200 00 2340 00 " " " " " " Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı Döşeme mahallesinden 

Odun 1800000 54000 00 4050 00 ,, « « « « « Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim Bekir kızı Hayriye Savaşın'· 
Sabun 13000 9100 00 682 50 « c « « " " apartimanınıo birinci katındaki evinde kabul ve tedavi ın Hadırlı köyünden iken el-
Nohut 45000 9000 00 675 00 « « " " " " etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 yevm ikametgahı meçhul Tu· 
Mrrcimek 23000 5290 00 396 75 « « « « " " _, .... _..... nu•lu Abdullah oğlu Mehmet 

Kuru fasulya 45000 13050 00 978 85 " « " " « " 'ıı--------•'-------------- 1 Afif aleyhine açtığı ıhtar da· 
Pırinç 40000 20000 00 1500 00 « « « " " « 1 vasının yapılmakta olan du· 
Kuru SJğan 20000 1600 00 1200 00 .. « « « • Açık Saatçı Vehbi Çömelek ruşmasınd'i müddeaaleyh 

A) Kilis birlikle•i için yukarıda yazılı ( ı ı ) kalem erzak, yem ve mahrukat eksiltmeye Mehmet Afıf'ın biray zarfında 
konulmuştur. Saat ulesi Karşısında davacı karısı Hayrıy nin ha· 

B) Şartnameleri komisyondadır. Görüle ve alınabilir. Eksiltmeler Askeri Satın Alma N k H nesine dönmesi lüıumu.ıun 
binasında yapılacaktır. Zenit, Arlan, Omega, e er, islon ilanen tebliğine karar veril-

e> Açık eksiltmeler için muvakkat teminat rnııkbuzu ve Ticaret odası vesikaları geti- Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerı'mr'z diğinden i~bu ihtarın ilan 
rilmeli. tari!:ıinden itibaren bir ay 

D) Kapalı zarfla ,.ksiltmeler için yukarıdaki v•" kalarını, teklif mektuplarını yani kapalı ff H zarfında davacı karısı Hayri· 
zarflarını eksiltme saatlarından bir saat evvel eksiksiz olaral: komisyon Ba~kanlığına makbuz Yedekleriyle Beraber mevcu ur er yenin evine dönmesi lüzumu, 

mukabilinde vermiş olmaları eksiltme saatıarında da komisyonda hazır b .. ıunmaları ilan olu- T·u·rı·u· Tamirat Kebul Edilir 
111 1225 aksi takdirde vaki ihtarın 

nur. 18-23-26-30 1248 tescil dıleceği ılan olunur. 

~............................................. 

Esrarını harpten •.. Mev:ruunu hayattan ·- Azemetini arhslerio / 
kudretinden alan iki güzel filmi j 

BU AKŞAM 

Yazlık Sinema 
Taktim edigor 

I 
Esrarengiz memleketin harikalarını •. Alevler saçan 

Aırıo en büyük macerası olan 

( Ateş Kraliçesi ) 

volkanları .•. 

Dehşet uçan teşkilat, saltanat .kin mücadelesi , saltanat hırsları 
velhasıl seyircilerin tüylerini ürpertecek kanlı ihtiraslı sahneleriyle 
itina edilmiştir. 

1 

. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplara 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D EL E Rı 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 
3 

2 

4 
8 

35 
80 

300 

.. 
" .. .. .. 
., 

.. 

2000 
1000 

750 

soo 
250 
100 

so 
20 

Liralık .. 
.. 
.. 
" 
" .. 
.. 

= 

2000. -
3000. -

1500. -
2000. -
2000. -
3500. -

4000. -

6000. -

Lira .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
" 

1272 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Cın~i Miktarı Fiatı % 7 .5 Tutarı 

Ekmek 
Koyun eti 
Toz şeker 
Sade yağ 

1 

Zeytin yağı 
Kuru fasulya 

dipozito akçesi 
Lira Ku. 

35000 kg. 15 kr. 393 75 
8500 « 50 « 318 75 
3000 c 50 • 112 50 
3000 « 170 « 382 00 

600 « 100 c 45 00 
2500 « Koordinasyon hey' etinin 

üzerinden 

Lira Ku. 
5250 00 
4150 « 
1500 « 
5100 « 

600 « 
verdiği fiat 

Edirne peyniri 700 c 80 « 42 00 560 « 
Sabun 1500 « 60 • 67 50 900 « 
Çay 25 « 900 • 18 87,S 225 " 
Bulgur 2500 « 22 « 41 25 550 « 
Tek tip Un 17 torba 13 80 19 59 234 60 

il 
Yeni bir net'e ve saadet kayna~ı zevk eğlen· 

ce güzellik eseri · 

ı Mercimek 500 kg. 23 00 18 62,5 1 ıs 00 
'-------.....,.--------------.."'.'.'""' Tuz 800 « 8 kr. 4 80 64 « 

Türkiye I• Banka&ına para yatırmakla yal· 
Zeytin danesi 700 c 50 « 26 25 350 « 

am para blriktirmi• ve faiz almıt olmaz ,aynı Maden kömürü 40 Ton 3000 • 90 00 1200 c 

( Hollo Jenine ) zanda taliinizl de denemie olursunu2. 377 Kok kömürü 10 " 3950 " 29 62,5 395 " 
Ben"Zin 960 kg. 26 20 ı8 84 251 20 

Dans, Şarkı kraliçesi ( Marika RÖKK)'Un en 
gUzel filmi Dr. Ziya Tümgören Petrol 960 « 22 1 O Hl 79 250 56 

Mazot 6000 « 14 45 68 00 867 00 
Vakum 250 « 80-100 18 75 250 « 

Pek yaklnda ••• Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi Gres 100 « 65-70 05 25 70 c 

ERROL FLYNN Mütehassısı 31 Mayıs 942 nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarı 
yazılı yiyecek ve yakacak ihtıyacı 28 eylül pazartesi günli 
eksiltmeye konulacaktır. İsteklılerin yüzde 7,5 nisbetindeki 
teminat akçalarını Mal sandıklarına yatırdıklarını mübeyyin 
makbuz ile birlıkte m<'zkur günde Vilayet ziraat müdürlüğü 
dairesinde saat on birde toplanacak olan mubayaa komisyo· 

Sinemamızda 

Keşif alayı filminde göreceksiniz 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış• 
tır. 1271 1-15 

Zayi şahadetname 
Osmaniye orta okulun· 

na muracaatları. 22.23.25.26.28 1264 

•n 934-935 ders yılında 
almış • olduğum 80: No: lu 
ı;ahadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi· 

in hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Osmaniyede Muhittin 
oğlu Şevket Ôzsoy 

1275 

Türkiy iş Bankasın· 
~an: 

Satılık Arsa 
İlyas ağa mevkiinde kain 

Baııkamıza ait münferit 360 
ve 340 metre murabbaında 
iki kıta arsa müzayede salo
nunda artırma suretiyle satı· 
lacaktır. 

Talip olanların müzayede 
salonu bürosuna muracaatla· 
rı ilin olunur. 

1276 

Halkevi reisliğinden· 
Dil bayramı münasebetiy

le 26/ Eylül Cuma günli sa· 
at ( 17 ) de Halkevi önün· 
de toplanaralt bando refaka
tiyle Atatürk anıtına Çelenk 
konacak ve saat (20,30) da 
Halkevi salonunda halk saz 
tairleri ve halktürküleri eki· 
bi tarafından konser verile
cektir. Giriş serbesttir. Hal· 
kımızın bu ulusal törene ka- 1 

tılmaları .•• 
1274 

lıııtiyaz 9&hibi : Cavit ORAi. j 
U. Neırlyat Müdürü : Avukat 

Ri~at YAVEROf:LU 
Buıldıtı yer ı ( BUGON l 

Math••aı -Ada"ı 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Be&lm Sun'un 

ÇA KiCi EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektl&I malQmdur. . 
ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 

sunda sayın okuyucu ve mUştarilerirnden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •lfahf müracaat Uzarlne ÇAKICI EFE kitabını ba&tırıp halkımı· 
zın l&tifadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru.tur ve pak 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı ba&kısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUraceatla isimlerini yaz
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmarnalarını tavsiye ederiz• 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
KARDESLER .. HOROZOGLU 

' .·. ' .. . · ':" ( . •· .... . . . 

İLAN 
ASR.) 
VA~~IK 

S NitiJAaJNIN 
BAHÇESİNDE 

Maraş Belediye reis
liğinden : 

Belediyeye ait şehir Sine· 
t11a ve tiyatrosu 12-9-941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Köprü betonarme dö
şeme ve parke kaldı

rım inşaatı 

Suvart 
8,30 

i B U AK Ş A M i ~~ •••••••• •••••••• ıs 

:....... • •••••• : 8.30 

Büyük Terk Sairi ( FUZULiNİN ) 
ölmez eseri 

Leyla ile Mecnun 
• • • • 

şarkıları ! : : ' Mecnunun Şarkıları 1 --- .... \ --- --- -
" Müzeyyen Senar Münir Nureddin " 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

ihale 27 /9/941 Cumarte
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün yazı 
işlerinde görülebilir? 

isteklilerin teminat mek
tupları ile beraber ihale gÜ· 
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü sa::ıt 1 O da Belediye 
encümenine muracaatları lu· 
zumu ilin olunur. 

19.20.21.23.24.25.'26 1250 

Nafia Vekaletinden: 
1· Seyhan vilayetinde Cey. 

han köprüsünün betanarma 

döşeme tecrit ve parke kaldı

rım inşaatı (26,800) lira keşif 

bedeli üzerinden kapalı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmış· 

tır. 

2· Eksiltme 1.10.941 tari

hine müsadif Çarşamba günii 1 

saat 15 de Nafia vekaleti şo• 

ıe ve köprüler reiıliai eksilt· 

Ye iistasyon cai:IClesi : a- ıc vı 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
1 

Yeni sene Talebe kay· 
dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur• 
dundan öğrenilir. 

1-15 1206 

me ve artırma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak 

Nafia vekaleti şose ve köprü· 
ler Reisliğinden ( 134) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

Bu evrak Seyhan Nafia mü· 
dürlüğünde de görülebilir . 

4· Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin tatil günleri 
hariç olmak üzere eksiltme 
tarihinden en az 3 giln evvel 

bir istida ile Nafia vekileti
ne müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları la. 
zımdır. 

5: isteklilerin Ticaret oda. 
sı vesikası ile (2010) liralık 

muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı artırma 

ve eksiltme kanununun tari
fatı dairesinde hazırlıyacakla· 

rı kapalı zarfları ikinci mad· 
dede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon re• 
isliğine makbuz mukabilinde 

Aermeleri muktazidir. (6612) 

l 7.20.23.26 1238 


