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fôbfÜka J Bulgaristana · 
H a c u m ·dokunmasınlar 

& 

Bulgar siyasi .-r111erı 

B a ş 1 a d 1 blrb•p••··-n•• ... ""•' 
eulgar meclisi 8 saat su
ren bir toplantı y a p t ı 

Romen Kralı ile B"lflekil Antııneslco, 
Kraliçe Marigi lcarşılarlcen 

Sofya : 21 (L L) - Bu sa· resmi ajans1na Bilkreşten verilen 
babki razetelere röre, komuniıt- 1 bir hahere röre, Romanya dahili
lerdea ve muhalif demir muhafız· 1 ye nazm General Petnaviçeska 

la~ mOrekkep • istifa ehaiftir. Bak· 

raynmemn•·· an- Roman ya. retmevki komata-
•arlar don Ro- nı General Pa-
~uyacla ciddi d 1 r pebkanan dahili-
bir. bOkClmet du- a s yan ye nezaretine re-
beai t•bbOailn- K • I • tirilecej'i aöyleo-
de w ••• ,1.,. omunıst er ve gaynmım- .. ,tedlr. 

dır. SofJamatba- nan an•arlar m, H-'l• 
ati, Mke.et dar- L.:I... A BlkNf r 21 

~":~i .. • h~ nukameti de- c .. L)-Ro ..... 
.... _. ey ı• N .. ..a .. ı.Uircunca11 

jini: sikreşteve "~' .. ıa.:;;'1c; 1.c;fC::U- n.-ıenbirteb 
batan ...ıeket bU .. S ettı•ter litde deniUyor ki: 
dahilinde bir çok 18-19 ikin-

müsademeler ol- HUkOınet d•rbesl reJ1111 cilclnan fecesİ 
datana. bir çok I il bir Alma •ba
Al .. aıa öldOrGI· ve Al ;n•nlar • •J in• yı yabancı .nu-
dcıt1aı bildir • cllrı vukubul•n m-· ,ette bir ... 
•ektedir. deınelercl• b l r f o le tardı••·= ....... 

Halen Ro • A 1 m • n 8 1 d Ur U 1 d U oa ~=•• fi• 61-
•A!fa He batlln ......... ft!ir. Ka-••kabere ve m.vuala irtihab k .. 

1 

tU lcat..P ......... etmape de 
~· Al11aan IOO ............ p ,....._....,. Afİılall aabayı al· 
re, layaa devam etmektedir. dlfı ,.,....,.... teıirUe derhal öı. Ro... De/ılll,. Ntu1n •llftlr. Hakemet rayet tiddetli 

Ull/• etti tedbira. almııtır. Soikubn sebep· 
.._. r 21 (a. a.) - Alman ı 1-1 tahkik edilmektedir. 

Mtı11olini ile Hitlerin rerek 
yarcbaı meaeleti ve rerek Ameri-
kanın yardımı yetiımeden önce 

a&c.u:leleyi neticel•ndirmek için 

bir t91ebboıte balunalmuı etrafın 
ela fÖrGttilklo:ı ıDphosizdir. 

Ruzveltin takbihi -

Romanyadaki isy~ 

Romanyadan relen haberler bir 
isyan hareketinin bqladıtun 

bildirmektedir. Haber evvc.ll Suf· 

ya tarafından verilmif ve sonra cli
ter kaynaklarca teyit edilmiftir. 
isyanın halk tarafından yardım r&. 
ren demir mahahzlar tarafından 
;Çıkanldıjı a6ylenmektedir. 

Bir Alman tabayına karşı ya· 

pılan ıaikalbn be ilyanla allkua 
olap olmaclata bilioaiyor. Aacak 

<"--" o,..u.> 

----· AKl<tRA RADYO GAZE· 
Tf~I DiYOR Ki: 

Trakyaya 
çarpacak 
kuvvet 
orada 
kırllmay 
mahkOm
durl 

Sekiz dnlete lcar11 ko
gan Tirle milleti11bı ne 
ıi6i luırikalar garata
cafında11 kimse ıtplae 
etmemelidir. Ka fasır.ı 
lcagaga (arpnıalc is'igen· 
l11r lıerluınıi llir teıel • ı 
l>iid dene1116ilirl11r. 

·----
Rumen • Macar • Yal'oalav 

budlarınm birlettiti Banatta ev· 
velce tahfit edilmif olan Alman 
kuvvetleri Romanya ve fimall 
Tana llzerine lcayd1rılaaakta ve 
Banat'a yeni kawetler retlrilmek
tedir. 

K6ıtence ve fimall Dobriça· 
ya Jlj'llmıı baluaa Al• aa k•v• 
vetleri artbnlmaktacl1r. Bir batak 
aya kadar Almanlann buradan, 
Balrariataadan l'eç••k, S.&anite 
inecekleri aöyleoiyor. 

Ba vui,et lwpsmda. A ..... 
lana \8911canlara ..... nakli iL• 
&ptilü ........... : 
ıiat'•· ~ .... ._ ...... -... ...... 
tra eevkedebilıcek k•~· 
Bir Alma tlwwwai,..75-80 tnDle 
naldedilebilr. Ba .... ran. iırJ 

l'ilnde -- bir Alau tl8eni 
Ro• ,.,. ..._..,or. Hal-
~ .. .._ lfla Wlliyetli mik· 
tanla ........ ele nakleclu.
lbamcl.. ki, b&ylece ancak d6rt 
fOnde 1 Alman tilaaeni naklola
nabilir. Almanların Romanyaya 
bir b11çak ayda reti,.bUeced-1 
kuvvet 10.11 Tilmea olabilir. Ev
velce &"etirilmif tilmenlor hesaba 
kattlına ıs. 16 tilmeni balar. 
F alcat, Alman ordua böyle bir 
harekete tetebbilı ederıten ıan
lan töz&ailnde bıa111ndurmak me.:
bariyetindedir: 

1- E"vell •maiyetini konımak 
zaruretiyle 6 • 7 tümenin Roman· 
yada bırakılmuı icap edecektir. 

2- Bulrar biiktlmeti Alman 
ordusunun reçmeıine millaade 
etınit olsa - ki ba da tllpbeli
dir - Alınanlar aai ve sol ce
nablannı konmaya 1HCWdar
lar. Zira dipr Balkan clevlet
leriDin ba hareketi liktaetle 
karfdamalan ve beki... vuiye
tiode kalmalan tok tOpbelidir. 
Ç5nk0 yalaa mui, puif koranma
da lcalaa ..Wetlerin aıübetini pr 
t.-.iftir. 

itte banlan mllllbua ederek 
Romanyada toplanan Alman kuv
vetlerinin böyle bir harekete s~ç
meaini saif Wr ihtimal olarak rö
rilf')rm. 

Eter Almanya Balkanlara cla
ba fada ... r.m-.k blyle 
bir harekete ~k istene.. 

Buribı Almuya 100 kadar 
tilmeoi laptereyi İltill için rarp 
cephelİDde tatayor. 60-70 bclar 
tümeni iLtiyab sebeplerle bqka 
bir cepU,. nakil laaclretiDe ... 
tik delildir. latiıl ettiti devleti. 
n de miltpddit tOmenler rıi'mıt
hr. Binaenaleyh Balunlar için 
30-4l tümenden fazl" tahfit et· 
mek rüçtür. Ayni umanda ha
radaki veait ve yol va.ciyeti de 
bilyük orduların bank.ltuaa mi· 
Mit detildir. Romanyada ki Al· 
.... tahficlatuwa b6yle bir hare
kete reçmekten zi1ade Balkan· 
Jarda bir talyilc .. Uadına ... 
tal olmua claba rakm bir ilati........ 

DQfGadltlalda 
larak böyle bir t11•• .. 11 
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---11_ Cenuptan bir kaç intiba 1--
A DANA YOLU 

Ulus ;,.kadaşunızın değerli başmuharriri, F.dip Falih Rıfkı Atay, ge
çenlerde cenup mıntıkamızda bir tetkik gezisi yapmış, görüş ve 

incelemelerini " cenaptan bir kaç intiba " başlığı altında neşre başla
mıştır.Muharririn Adanamıza dair parçalarını bu yazılardan iktibas ediyoruz. 

Bir büyük elçi : "- Ben me- 1 Sıcak sahil bölgesinin iskanı, 
raklmyım. Grappo-fruit'lerin en iyi ikinci meselemizdir. Buralarda, ya 
si sizde yetişiyor, demişti. zın, ancak Nil halkının yaşıy:ıbi-

Bizim galiba kızmemesi dedi· leceği kadar sıcak y~rler vardır. 
(imiz ve şimdi Grepfrut adını ver· Fakat yaylalar yakındır. Köyleri, 
diğimiz bu meyve, Amerikan kah- yaylaya kolayca gidip gelecek na 
valtısmın vaıgeçilmez bir unsuru kil vasıtaları vücuda getirmoğe 
olmuştur. Garp aleminde yemekle- imkan verecek toplulukta yapabi-
rini en fazla sıhhileştiren milletin liriz. Ucuz elektrik temin etmeğe 
Aruerikalılar olduğunu hatırlatalım. müsait su kuvvetleri bulanan böl-

Grepfrut da, bu neviden bir geler çoktur. Bir gün, eğer kilo· 
çok yemişler gibi, cömert ve özlü vat fiyatı ucuzlarsa, şimdi bir ki-
toprağını Dörtyol bahçelerinde bul- bar i.ntiyazı olan Air condition ku-
muştur, Toprakkaleye dnğro gi- tuları bütün bu sahillerdeki mes· 
derken, onu, uzak ve yüksek dağ· kenlerde sıcak mahzurunu gidere· 
ların eteğinde, ancak seçebiliyoruz. bilir. Sir çiftlik sahibi, yayla ile zi-
Tren, boş ve ıssız, yabandikenlcri raat toprağı arasında, hayatınız 
ile dolu araziden geçiyor. Tı.irk mevsimlere göre ayar edebiliyor : 
portakalına tadını, kokusunu ve su- Köylere dahi bu imkanı verecek 
yunu veren bu çölmüdür, diye so· tedbirler, devlet eli ile ve koope-
racağınız gelir. Taş ekilse kökle- ra tiflerlc, bulunmaz ve alınmaz 
necek bu toprakbrd3 Türk mede· şeyler değildir. 
niyetçiliğir.in iki me3elcııi ile bir Trenden yeni sulama kanalla· 
daha çarpışıyorsunuz : Toprak ve rmın bazılarını görüyoruz. Çocuk· 
iskan r luktanberi işidiriz ki Çuk•ırova, 

Eminim ki, An- VA Z A iNi Mısırdan dah:ı zen 

talya ile Alan· ı F l 'h R f k At 1 gin bir pamuk 
ya arasındaki a 1 1 1 ay tooııpurnağ'ı.:ııılra.mFaakdaat münbit ve sulak zi- .. _______________ __.. ., 

raat cennetinin boşluğunda olduğu va ı , hayallerimizde bizim Laşara· 
g- ı bi, tab!..ik edecek ols:ım, hir kn· mıyacağımız, bir dev-eser ·heybeti 
rı1 yerin bile sahipsiz olmadığını ile durur. C ümhuriyet nihayet kaz 
öğreneceğim. Fakar biraz trenden , mayı ele almıştır. 

inip dulaşsam, t:>prak ız dilencile- Çukurovadan üç nehir geçi· 
re tesadüf etmek de güç olmıya- 1 

yor: Tarsus çayı; Seyhan ve Cey-
cakhr. han Tarsuc: ç1.1yı boyunda Mersine 

F.ski ıırazi kanununun i.lenrni- kadar, baraila aoa kanaller mese· 
yen topr.:ı kları d evlete maledcn 
maddesini, medeni kanunla kaldır· 
dık. Gariptir ki biz bu maddeyi 
kaldırırken, Avusturyalılar, " üç 
sene içinde şehir planının emretti
ği tarzda ve eb:ıtta bina yapılmı
yan ,, arsaları belediyeye devre· 
den bir kanun kabul etmişlerdir. 

ilk Büyük Millet Meclisleri, 
müsadereler ve keyfi i<lııreler dev· 
rinin acı hatıraları ile, şahıs ve 
bır kıskançlık gosteraııcr. ıstımınlC 

kanunundaki, biç bir memlekette 
mMi olmıyan kayıtlar da bundan 
ileri geliyor. • 

ilk defa bu memlekette kanun 
ve hak devri açan bir rejim, ilk 
titizliğinde haklı idi. Bu devir a· 
çılmtştır; vatandaş feryatlarını boğ

mak veya haksızlığı bilşıboş bırak
mak imkanları, her ileri memleket
te olduğu kadar azalmıştır. Tosar· 
rufu!'l bir hak olduğu kadar bir 
vazife de olduğuna düşünmek za. 
manındayız. Şu çiftliğin benim ma· 
hm olduğu kadar, Türkiye ~irant 
ihasının bir istihsal parçası oldu
ğunu düşünmiyecck miyim ? Eğer 
şelıirlcrimizcl<'n birinin :ına caddesi 
üstünde, to,.unlımma saklamak is
tediğinı arsayı, iki nesil boyu boş 
bırakırııam, benden hesap sormıya
cak mısınız ·~ 

lstiyerek çocuksuz 
kalanlar 

YAZAN : Dr. G. A. 

A r.nesinin karnında yaşamıya 

başlamış çocuklarını düşüren 

kadınları, bun:ı rıza gösteren er
kekleri söylemek istemiyorum. Öy
lelerinin "cinayeti,, ergeç meyda
na çıkar. Kanun adamları haber 
alırlars:ı :cezasını tertip ederler. 
Onlar haber alamasalar tbile, ço
cuk düşürenler, buna "razı olanlar 
tanıdıkları arasında daima ayıp· 

lanırlar ve hiç bir vakit cemiyet 
içerisinde gcrçcktr.n hürmet gör· 
mezler, cinayete vasıta olanın da 
meslek arkadaşları arasında bilin
dikleri için, bir insana en ağır ce· 
za demek <>lan ''nefret,, cezasına 
çarpılmış olurlar •• 

Söylemek istediğim, çocuk he
nüz hasıl olmadan - kendi akıl
larınca - marifet gösterer. evli 
erkeklerdir. Onların gösterdikleri 
bazılarının pak teklifsız arkadaşla
rı arasında anlatmaya bile cesaret 
etli deri m Lrifet bıırada anlatıla· 
mıyacak kadar çirkindir. 

• Bu marifet erkeğin de kadı
nın da sağlığına dokunur. Çünkü 
ikisinin de sinirlerir.i bJZar. Fakat 
kadının sinirleri üzerine zararı da 
ha büyük, pek büyüktür. 

Bir kadının evlenm.:kten tabii 
gayesi -· annelik hormonundao 

(Devamı üçüncüde) 

lesinin yarısı bitirilmiştir. Bir kısmı 
sıılamaya açılmıştır. Kalanı gele-

cek yıla bitiyor. Seyhanın sağ ve 
sol anakan31ları da tamamlanmış· 
tır. Baraiıo inşası ilerlemektedir. 
Gelecek ilkbaharda nnakanallara 

su verilecektir. 

Nafı;.nın feyezanlara karşı 
yapılması lazımgelen bendlerin pro-

ielerini de hazırlattığını biliyoruz. 
Oiacakrır. ~im'dıye 1facmt'·:';"tıı ml\l 

yon kadar sarfedilmiştir. 

Seyhaıı vo Ceyhan sulaırla sa· 
hası 1 milyon 600 bin hektar tul · 
maktadır. Çukurovanın üstünde, 

şimdi lnönünün 500 bin balya pa· 
rolası dönüyor. 

Bizde dokuma . anayii başlayın 
caya kadar Çukurova pamuğu 
dünya piyasa ına tabi idi 200 bin 
balyaya çıkar SO hin balyaya dü· 
şerdi. iç piyasa, Türk pamukçulu· 
ğunu buhranlara karşı müdafaa 
edecektir. 

Fakat sulama \'e iyi pamuk 
yetiştirme )'tı lnız bu kanallar, bil
rajlar ve tohum meselesi değildir. 

Bcıl su lrak'ta, Amerikanın bazı 
yerlerindt ve Türki~taı.dada oldu
ğu gibi, toprağ'ı öldürür. iyi dağı· 
tılmayan su bataklık yapar. Köy· 
lüye bir sulama kültürüde vermek 
lazım. Bir takım vilayetlerimiz de 
meseli Bursanın bir yerinde halkı 
sıtmadan kurtarmak içm açtığımız 

kanalların, bakımsızlık yüzünden, 
felaketi arttırdıklarını bile gör mü· 
yormuyuz? 

(Oevıım edecek) --
[ BU 

Haym mırıldandı: 
- insanın cesareti kırılıyor! 
- {o canım! Bnkın ben ce· 

saretimi kayhediyor muyum? Biı: 
de onlar gibi \'aziyetlerin icapla· 
rın:ı uymağı bilelim, planımızı de
ğiştirelim. Ben yeniden bir plan 
tasarlıyorum. 

Haym sordu: 
- Nediz bu planınız? 
Ştroberı esniyerek itiraz etti: 
- Aman başka bir gün, tim-

di olmaz! 

lif 
/ 16 Haziran 1915 çarşamba} 

Sen Korenten hastanesinde Ö· 
len bir generalin cenazesi büyük 
~erasimle istasyona götürülınektey
dı. Askeri müzikanın arkasında si
lihları koltuk altında bir piyade 
bölüğü, şehrin merkez kumandan· 
lığınca sürücüsü ile beraber müsa. 
dere edilmiş olan birinci sınıf ce
naze arabasını çevirmiş olarak yü
rüyordu. Gonaze arabasıoın sürü· 
cilsö baba Lui ba merasimde bu· 

BUG(iN ' 

----------. lstatislik Bir saat içinde umumi 

dU11yada olup merkezi 

hl.tenler iki ·sene 
evvel bir 

._ ________________ . 
suat yani 60 dakika içinde bü
tün dünyada olup biten işlerin 
tam bir hesabını yapmak istemiş· 
tir. Bu maksatla bir kaç milyon 
kuron para harcetmiş ve icap 
eden malOmatı to)>lamak ve tas
nif etmek üzere yüzlerce memur 
kullanmıştır. 

./ş sigortaları kanun pro-
1jesininesaslarınelerdir? 
1istesaktlaananlaraö ünce! Monakaıe 
Ye kadar maas Verl·ıecek vekili 

Alman kati neticelere göre. 
bütün dünyada bir saat içinde 
5400 insan doğmakta ve 4600 
insan ölmektedir. 60 dakika için-
de otuz milyon kilogram patates 

ve yirmibe~ milyon k~ogr~m .ek- 1 
mek, üç mılyon altı yuz hın kılo 
gram et, üç buçuk milyon kilu· ı 
gram balık ve yüz bin ton şeker 
sarf edilmektedir. 

Bir saatte bütün insanların 
tüttürdüğii tütünün miktarı 180 
bin kilodur. 

Maden kömürü sarfiyatı sa. 
atte 125.000 ton tutüyor. Petrol 
sarfiyatı saatte 160 bin t~ndur. 

Bir saatte·7500 otomobıl ya 
pılıyor. . . 

Bütün dünyanın hır saatlık 
kağıd s .. rfıyatı 2000 tondur. Bu-
nun çoğu ğaı.etelerin tabında kul. 
!anılan rotatif makinelere mah. 
suzdur. 

Bir saat içinde bütün dünya· 
da tabedilen gaı.ct~ ve mecmua 
nüshaları sayısı bir milyon yedi
yüz bindir. Bir saatte vücude ge
tirilen sinama filimlerinin uzunlu· 
ğu 57 kilometredir. Bir saatte 
postaların taşıdıkları mektupların 
sayısı bir milyar ikiyüz milyon· 
dur. Her qaatte 115,000 telgraf 
çekiliyor. . 

Bütün dünya meml~ketlerı ııd 
liyeleı inden te~cil edilen cezayı 
müstelzim abval hir saatte 193,00 
sayısını bulmaktııdtr. Bunlardan 
tecziye edilenlerin sayısı da 177, 
bindir. 

insanların bir saatlık f anliye
ti bunları,.;ır. Tabiatın 60 dakika
lık faaliyetine gelince güneş bir 
saatte 107,000 kilometrelik me· 
safe katetmekle, yeryüzünde 1800 
fırtına olmakta ve küremi z e 
400,000 hac<'rİ semavi düşmek-• 

Bir güzellik 
kraliçesi çelik 

Nevyork

tan g elen 
son ha -
b er 1 ere 

ciğerle yaşıyor göre, se· 

nelerden beri çelik ciğer ıiilyesin· 
de yaşıyan Fred Snit tamamile 
iyileşmiş ve çelik ciğerden çıkarak 
kendi ciğerilo yaşamağa başl:ı nış 
tır. Fred, çelik ciğerini 1938 se· 
nesinde Amerikada yapılan güz· 
ellik müsabakası kraliçeliğini ka-

zanan mis Gronvin Seodvikeşe hP.· 
diye etmiştir. 

Güzellik kraliçesini, plamiye· 
lit hastalığına tutulmuş v~ kendi 

ciğeri işlemez bir hale gelmiştir. 
Maamafih güzellik kraliçesini te-
davi eden doktorlar, vnziyetirıi 
Fredin sekiz sene evvelki vaziye
tine nazaran vahim görmüyorlar. 
Şimdi Mis Gronvin Nevyork has
tanesinde doktorların nezareti al-
tında çelik ciğer içinde yaşamak· 
tadır. 

Geçen sene daha çelik ciğer· 
den çıkmazdan evvel sevgilisile 
evlenmış olan Fredin bir ay ev
vel .bi~ erkek çocuğu dünyaya 
gelmıştır. 

-
lunan yegane Fransızdı ve bundan 
fevk:ılide utanıyor, adeta başını 
merasim elbisesinin içine saklama• 
ğa çalışıyordu. 

Arabayı göğüsleri pırıl pınl 
nişan dolu generaller ve erkanı· 
harp zabitleri takip etmekteydi. 
On kadar general ve belki iki yüz 
zabit vardı. 

Protestan kilisesinde uzun bir 
dini ayinden sonra alayın baş tara
fı istasyon istikametinde daracık 
bir sokağa saptığı sırada, Sen Ko
rentende cereyan eden gizli mu
harebeye yeni bir istikamet veril
mesine dolaysile sebep olan hadise 
vukua geldi. 

Müzika yeni bir havaya henüz 
ba~lamıştı. Bir koyun sürüsü üze
rine saldıran kartallar gibi şehre 
yaklaşan itil!f devletleri tayyare• 
lerinin geldiğini işitmelerine ihti· 
mal müzikanın bu ıürültüsü mani 
olmuştu. Evvela iki üç bomba pat
ladı ve kısa bir an sonra şehirde
cebennemi blr ıürültü baıladı. 

Tehlike dUdü(ü çalıyor. şimdi 

ltçlslne icap eden dikkat ve al~kayı göster· 
miyen patronlar hakk•nda en •iddetll cezai 

hUkUmler tatbik olunacak 

Ankaradan bildiriliyor 

Mecfüin ilk içtim .. uıa yetİ'}tirilmesi mu kllrrer bulıınan iş sigortalar~ 
kanun pro jesine göre, kadın işçiler gebelik anında d""?rhal tedavı 

altına alın c.tk ve d oktorun tekrar çah'lmasına müsaade vereceği zama· 
na kadar ninde istirahat ettiği müddetçe gündeliğini t am olarak 

alacaktır. 
Kazaya uğrayan işçiler ha\..kındada ayni şekil tatbik olunacaktır. 

Kaza öln:nle neticelenirse ölen işçilerin çocuklarına ve karı veya koca· 
sına tazminat ve ikramiye verilt cektir. Bütün bu mevzularda kanuni 

müeyyide ile beraber, patronl:ırdan şefkat de istenmektedir. işçisine 
icap eden dikkat ... e a lnknyı göstermiyen patronlar hakkınd:ı en şiddetli 
cezai hükümler tatbik olunacaktır. 

işçilerden çalışanııyacak kad3r ihtiyarlayan ve sakatlananlara ölünce· 
ye kadar gündeliği nispetinde bir aylık bağlanacakt ır. Bütün mevzuatta 
kadııı ve erkek işçi müsavi haklara tfibi tu tulmaktadır. ihtiyarlık ve 

y l s , ·otlık J 11 ı ;ıi~il e b:r n~v i to'uiit 'lylığı :ılıp <h vefat eden işçile· 
rin hıraklıkları çocuk ve ailelerine de yı-tim maaşı şeklinde bir maaş 
şeklinde bir maaş .. bağlanacaktır. Bu büyü k ve mühim kanunun tatbiki· 

bütün devlet teşkilatı. memıır olunacaktır. 

Pamuk O ret m e 
çiftiiğinin f aa iyeti 

... 
Adana pamuk üretme çif tlığin· 1 Çiftciye bedeli mukabilinde 

de geçen yıl zarfında 16 bin <le- • 40 bin kiloya yakır tohumluk hu-

bin dek~rmı pi'ıiıü~-fe .. kit "Ciiiıi-t1~ h·ıbııı... salılmıstır . ... ., Ortakçılar vasıtatile bu yıl 

197,284 kilo pamuk 324,137 945,835 kilo klevland kütlüsü üre 
kilo çiğit ve 380,879 kilo hububat tilmiş ve hu miktar üzerinden 
elde olunmuştur. Çiftliğin gayri sa 
fi muhamınen varidatı 140 bin li- y üzde 37-57 randm3n temin edi

lerek 355,406 kilo saf pamuk elde 
tayı tecavüz etmektedir. 

Merkezde pamuk tohumu sel
lektörü faaliyete geçirilmiş bıı ve 
senu yapılacak tevziata karşılık 500 
bin kilo pamuk tohumu elenmiştir. 

edilmiştir. 

Hacı Ali köyünde 90 bin lira 
kıymetinde dört büyük kütlü ve 
çigid deposu inşa olunmuştur. 

Marangoz dükkanındaki 
Ç ökmeHadisesi 

Ahmet, ölüme sebebiyet vermek-
ten 1 sene hapse mahkôm edildi 

Geçenlerde postahane civarında feci bir kaza olduğunu, maranı-oz 
Ali oğlu Ahmede ait dükkan tavanının çöktüğünü ve 12 yaşlarında Se
liihattin isminde bir çocuğun kafası parçalanmak suretile öldüğünü yaz. 
mıştık 

Marangoz Ahmedin birinci Asliye ceza mahkemesinde yapılan du
ruşması sona ermiş, dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebebiyet 
verdiği anlaşıldığından bir sene hapsi, 30 lira para cezası ödemesi ka
rarlaştırılmıştır. 

A ydmda . tetkikler ya-
parak lzmire döndü 

Aydın, 19 (Hususi) - Müna· 
kalat Vekili B. Cevdet Kerim ln
cedayı dün maiyeti erkaniyle bir· 
likte lzmir'den Çamlık istasyonu
na, oradan da Aydın'a geldi. Ve
kil istasyonda vali, komutan, da
ire müdürleri, Parti ve belediye 
erkanı taraf ındau ,karşılanarak, 
partiyi ve kışlayı, Halkevi resim 
sergisini ziyaret ettikten sonra i!J• 
tasyonda ve P, T. T. idaresinde 
uzun tetkikler yaptı. Şereflerino 
parti tarafından verilen öğle ye· 
meğinde bulunan Vekil, belediye 
ve parti reisi Ethem Menderes'in 
yemek sonlarına doğru, Aydın 

halkmın ve partililerin hissiyatına 
terceman olarak söylediği sözle. 
re mukabelede bulundu. 

Vekil şehirden ayrılırken ay
ni merasimle uğurlandı ve saat 
15 de l:zmir'e hareket etti. 

• Milli Korunma Kanununun 
30 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

hükumlerine göre kira bedellerinin 
arttırılmaması ve arttıranlar hak
kında takibat yapılması mevzuu 

, etrafındaki esaslara zeylolarak Ko
ordinasyon heyeti yeni bir karar 
almak üzeredir. 

Yeni yapılan apartıman, bina, 
dükkan ve sairenin kira bedelleri· 
nin tayininde fahiş bir fiyat isten• 
memesi için Koordinasyon heyeti 
uu """ ucucıu:nııı lJlr t-.cu arnaıuç 

ile doğrudan doğruya kendisi ta-· 
yin edecek ve her gayri menkul 
sahibi bu tarifeye göre hareket 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Koordinasyon umu~i katipliği 
Koordinasyon heyetine bu maksat
la bir teklif yapmıştır. Önümüzde
ki gilnlerde hukukçulardan ve be. 
lediyecilerden mürekkep bir heyet 
toplanarak by kararname esaslan
nı tayin ve tesbit işi ile meşgul 
olacaktır. 

• An karadan bildirildiğ'ide 
göre Papa 12 nci Pieks, Akdeni· 
zin e§ki ve nadide haritoılarmı ha. 
v~ litınce el yazması kıymetli bir 
kıtabı Başvokil Doktor Refik Say-
dama hediye etmiştir. 

Başvekilimiz de bu eseri ta
rih kurumuna armağan etmiştir. 

• Devlet Oemiryolları mem· 
leketimizin benzin nakliyatında kul
lanılmak Ü7ere 50 tane sarnıc va
gonu satın alacaktır. Siparişler en 
kısa bir zamanda verilecektir. 

.• Karabük demir ve çelik 
fabrıkalarının mevcut tesisatile de· 
vamh şekilde üç ekip işçi ile ça
lışarak günün 24 saatinde durma-

CASUSTuill 
Çeviren : EF KA . ul 

ması takarrür etmiştir. Bu ıuretle 
Türkiye demir ve çelik fabrikala
rının randımanı bir misli artacak
tır. B.u . yeni çalışma tarzına uy
mak ıçın Karabük fabrikalannda 

süratle tertibat alınmaktadır. Ka-
gar üstüne gelmiş olan tayyarele
re mitralyözle mukabele ediliyordu. 

Cenaze alııyı, tayyarelerin he
defi olan istasvondan epey uzakta 
olmasına ragm~n şaşkınlık ve p3· 
nik Alınanları çilyavrusu gibi da· 
ğıttı. Zabit ve askerler civar ev
lere, hatta icabında kapıları kıra
rak, kaçtılar. 

Biraz sonra koca cenaze ala
ymdan kala kala cenaze arabasile 
kadidi çıkmış altı beygiri ve baba 
Lui kaldı: 

Kanal köprüsünün öte tarafın
da far hina.31, ve kesif bir duman 
bulutile örtülmüştü. Ara sıra alev
ler do yükseliyordu. Bombalar düş
dükçe infilakları müteakip şiddetli 
sesler duyuluyordu;binalar yıkılıyor, 
trenler berhava oluyordu. 

Baba Lui arabadaki yerine 
çıkmış, manzarayı uzaktan heye~·11n 
ve zevkle seyretmekteydi. Kendi 
kendine söylendi: 

- Büyük tahribat yaptılar. 
Ne yazık ki y•kındao seyredemi
yorum. 

Akl:na muzipçe bir fikir gel· 
mişti. Bunu tatbik etmek arzusunu 
yenmeğe muvaffak olamadı. 

- Bana "gara ... ., demişlerdi. 

Haydi öyleyse gara gidelim. 
Bir muharebe arabası idare 

eder.mişcesine mağrur ve yeriııde 
dimdik, kırbacına sarıldı. Araba 
altı beygirin çekişile gar istikame
tinde süratle hareket etti. 

Bu sırada, cenaze alayına iş
tirak etmiş olan papaz Hüppenş
lahtla mülizim Kompars, hiddetli 
birkaç Alman zabitiyle sessiz ve 
sakin sivillerin bulundukları bir 
mahzende hiribirine rast gelmişler· 
di. Zabit, soğukkanlılığını ·.elde et· 
mişti, Yukarıya çıkmağa davranır
ken bu yeraltı hayatının havastn· 
da hissettiğı gayri tabiilik tecessü· 
sünü tahrik etti. 

Mahzene kadar nasıl geldiji
ni sarih olarak söyliyebileceğ'ini 
tahmin etmekle beraber miltevazı 
bir tütüncü dükkinına dirl\ekleriy
le keadisine yol açmak suretiyle 

(Dewun Edecek) 

rabnk fabrikası mamulatından pi· 
yasanın ihtiyacı olan bazı cinsle
rin piyasaya verilmesi takarrür et· 
miştir. 

Halkevi bir av gezisi 
tertip etti 

Haber aldığımıza göre önü
müzdeki pazar günü halkevi spor 
~olu Kaşoba civarınca bir av ge
ztntisi tertip etmiştir. Bu av gezin
tisine kalabalık bir kafile iştirak 
edecektir. 

Halkevlerinin yıl dönUmU 
23 Şubat halkevlerinin yıl dö. 

nünıüdür. Bugünün parlak bir şe
kilde kutlanması hususunda halke
vimiz tarafından büyük bir prog
ram hazırlanmaktadır. 

T oros gençlik kulUbU 
müsamere hazırhyor 
Ôirendiğimize göro, T oroı 

ıençlik kulnbü yakında verilmek 
üzere bir mtısamere bazırlamıttu'. 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı 
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yor. 
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9 - Nota - Tersi erke'~ ta· 

vuktur. 
10 - Eski bir Türk kuman

danı - Kavga. 

lstiyerek çocuksuz 
kalanlar 

( Baştara/ı lkincid~J 
mahrum kalmış olanlar müstesna
daima çocuk annesi olmaktır. Ge
be olmıyan kadın bütün hayatında 
mahzun, kederli kalır. Tabii gaye
ıine varmak, çocuk annesi olabil
mek için dokuz ay gebeliğin bü
tün zahmetlerine "katlanır, çocuk 
doğurman :n güçlüğünden, sancıla

rmdan korksa bile tabiatın kendi
sine verdiği arzuyu yerine getirmek 
için her şeyi gözüne aldıdır. 

Bu arzuyu yerine hetirmeye 
mani olan sebep gene tabii bir 
inza olursa, kendilerini, mahzun
luğunu belli ı-tmemeğe çalışır, ka
bahati kendi üstüne alır, bir ta· 
raftan da anne olabilmek için tür
lü türlü çarelere baş vurur. Kaba
hat kendisinde olmadığı vakit bile, 
onun eşinde olduğundan haberi ol
mazsa, zavallı gene kendisini ka· 
bahatli sayar. 

Fakat, erkeğinin baba olmak 
kudreti bulunduğu halde, bile bile 

ve isteye isteye, eşini anneliden 
mahrum ettiğini anlayıoca ... O va
kit kadın erkeğine karşı - haklı 
olarak - isyan eder. 

s~sini çıkarmasını, tabii hak
kını aramasını bilen bir kadın o
lursa aile hayatına nihayet vermek 
istiyeceği şüphesizdir. Sessiz ve 
derdini meydana vurmaktan çeki
nen bir kadın olursa, derdini ken
di kendine saklamaktan sinirlerinin 
muvazenesi bozulur. Bir aile için
de kadının sinirleri bozulunca, o 
ailenin hayatında saadet kalmıya
cağ'ını ~tahmin edersiniz... Kadın 

pek akıllı olup da sinirlerinin mu
vazenesini mu haf azaya çalışsa, eşi· 
ne karşı isyan ettiğini aleni olarak 
belli etmese bile, ona karşı nefre

tini saklıyamaz ... 
Bir erkek eşini ancak muayyen 

bazı hastalıklardan dolayı anne 

olmaktan mahrum bırakabilir. Me· 
seli. kadınıo havsalası pek dar ol
duğundan dolayı çocuk doğuramı
yacağ'ı için. O vakit bile müteha.s.
sıs hekim çocuğu lüzumu:ıda ame
liyatla almayı da düşünebilir. lıer
lemiş ve ağır bir kalp hastalığı, 

DU\.aUN 

Maltaga kütle ,,......._R_u_z~elt 
halinde hücum 

lngihzlar 19 dUŞ- Balkanlarla 

Laval'in oynı
gacağı rol! 

::,~~~~e':aresı du.. irtibat tesis 
Almanya Lavali tekrar 
hariciye nazırı görmek 

istiyor 
Londra: 21 [a.- a.} - Sııdan t k • f • 

hududunda Kassala mevkinin B me lS lYOT 
lnıriliz kuvvetleri tarafından işgali, ~M<aırft ikaı 

Londra 21 ( A.A ) - Royte· 
rin siyasi muharriri, Laval barışına 
temasla divorki : faik düşmana indirilen mühim bir 

darbedir. Burada harekat altı ay
dır devam ediyordu. Bu müddet 
zarfında birçok İtalyan öldürülmüş 
veya esir edilmiştir. Askeri fen 
bakımından bu harekat bilhassa 
küçük bir kuvvetin büyük bir kuv
veti, muvasala yollarını hırpalamak 
tabiyesile, nasıl ric'ata mecbur et
meğe kadir olduğunu göstermiştir. 

Ortaşark lngiliz kararghının 
tebliği 

Kahire: 21 [a. a.] - Ortaşark 
lngiliz hava kuvetlerinin tebliği : 

Şarki Trahlusta havanın mu
halefetine rağmen birçok devriye 
uçuşl11rı y:ıpılmışt•r. Arnavutlukta 
Berata karşı yapılan akın muvaffa 
kiyetle neticelenmiş ve birçok yan· 

gınlar çıkarılmıştır. 

Şarki ltalyan Afriksında düşma· 
nın topçu mevzilerine ve motorlu 
nakliye kollarına taarruzda bom· 
balar hedef tutulan yerlere düş
müştür. Masuva, Assap, Hargeza 
üzerine de başka taarruzlar yapıl
mıştır. Tayyarelerimiz zayiatsız 

dönmüşlerdir. 

Esir ltalgan askerleri 
Bomb:ıy: 21 [a. a.] - Afrikada 

esir edilen İtalyan askerlerinden 
4 bin kişHik yeni bir kafile daha 
buraya gelmiştir. 

Maltaga yapılan hücumlar 
Malta: 21 [a. a.] - Pazar günü 

kütle Malta üzerine tayyareler ta
rafından kütle halinde yapılan akın
lar esnasında 'üç kiliseye isabetler 
vaki olmuştur. 1090 tarihinde inşa 
edilen bir kilise tamamen harap 
edilmiştir. 

Malta: 21 (a. a.] - Dünakşam 
geç vakıt resmen bildirildiğine gö-
re, Pazar günü Maltaya düşman 

tarafından yapılan akın esnasında 

19 düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Bunların 11 i avcı tayyareleri, 
8 i de dafi bataryaları tarafından 
düşürülmüştür. 

Pazartesi gtinü Maltada iki de 
fa hava tehli1<e işareti verilmiştir. 
Birinci alarmda münferit bir tay· 

yare uçmuşsa 

mıştır. 

ua bomba atma-

idrarda devamlı ve müzmin albü
min, verem hastalığının bazı şekil
leri, ağır sinir hastalıkları, yerine 
göre, anneliğe mani olacak şey

lerdir. 
O vakit, bir kadının hayatı 

onu tabii arzusuyla, müstakbel ço
cuğun hayatile kıyas edilemiyece
ğinden, eşini annelikten mahrum 
bırakma'! erkeğin vazifesi olur. 

Fakat, anneliğe nuni sayılacak 

halleri de, erkek kendisi değil, an· 

cak hastahğma göre mütehassıs 
hekim tayin eder: .. Bir hekimin na· 

sihatı olmadan, erkeğin - baba 
olmaktan değil - çocuklara mas· 
raf etmekten korkarak eşini anne• 
likten mahrum etmesi, aile saade· 
tini kıracak bir hodhinliktir. 

c iYi m &il iYi ırıre ö sil --- - - ---~~ 

Bulgar Kralına 
mektup gönderdi 

·----111 
Sofya : 21 { a. a. ) - Ôğ- \ 

renildiğ'ine göre, Ruzveltin hususi ) 
mümessili Donavan bugün harici- 1 
ye oaııi'ı Popofla görüştükten 

sonra Başvakil Filof tarafından 
kabul edilecektir. Donavanin bu 
ziyaretleri ne maksatla yaptığı if-
şa edilmemekte ise de Ruzvclt 
tarafından Kral Borise husu.si bir 
mektubu hamil oiduğu söylenı~ek

tedir. 
iyi h ;ıber alan mahfiller Ruz

veltin Balkanlarla irtibat tesis 
etmek ve Bal •anlar hakkında doğ

rudan doğruya ma!Omat almak 
istediğini zannediyorlar. 

Sofya : 21 ( a. a. ) - Dün 
öğleden snnra toplanan kabine, 
akşam geç vakte kadar müzake
relerine devam etmiştir. 

Pire bombard
man edildi . 

Yunan krah JorJ 
Pireye gitti 

Atina 21 {a.a} - Umumi 

Muhakkak bu devam etmekte 
olan Alman tazyikinin bir netice
sidir. Alman hükilmeti şimdi herhalde 
d1ha büyü'< bir tazyik yapacaktır. 
Tahmin edilirki Laval tekrar hari
civeye girsin ve akibeti hatırlarda 
olan Avu~turyada1<i Şuşinğ hükil
metile temasa memur Says inkar 

rolini oynasın. Öyleye benziyor ki, 
Almıtuy~ Lavali tekrar hariciyfl 
nazır olarak görmek istiyor. 

Hitlerin Musolini ile mülakatta 
bulunm<ıdan evvel bu bar1ş1 bekle-

rr.:ş h!lasıda mümkün, çünkü Fran

sanın oynayacağı rol, Mihverin ak 
denizde bu güne ve isti~bale ait 

bütün planları üzerine mühim tesir
ler yapacaktır. 

Ak deniz harp sahnesinin git 
g'.de daha fazla Alman hesaplarına 
gımekte olduğu anlaşılıyor. 

Fransız milleti Mreşala 
itimad etmektedir 

Bern 21 ( AA ) - Peten • 
Laval görüşmesi münasebetile La
Sürit gazetesi, Fra.1sız milletinin 
Maveşala itimat ettiğini ve b1şve· 
kilin vakti gelince beyanatta bulu
nacağını yazmaktadır. 

Sovyet ajansının 
bir tekzibi 

emniyet ne:ıaretiııin resmi tebliği: Moskova : 21 {a. a.) - Tas 
Düşman hava kuvvetleri bu ajansı bildiriyor : 

g-ün Pireyi l;,ombardman edeıek Norveç gazeteleri, Sovyetler 
siviller arasında birkaç kişinin öl- birliğinin Bulgaristan elçiliği me-

mesine ve yaralanmasına sebep murlarının vazifelerini memnuniyet 
olmuştur. Muhacirlere ait bir kaç verici bir tarzda yapmadıklllrt için 
ev yıkılmıştır. Polis raporlarına temamen veya kısmen azledilecek-
göre, Pireye hücüm eden düşman lerini bildirmektedir. Tas ajansı b.ı 
tayyarelerinden biri Sleved adası haberin doR-ru olmad1ğ'ını ve uy-
civarında denize düşürülmüştur. . durulduğunu bildirmeğe mezundur. 

Bir diğer düşman tayyare.;ide Ku- 1 s f • k 
niyon burunu garbında düşürülm~ 1 an ransıs o
tür. Eloisi, Korfo ve Gir:ddc Han 
ya kırlarınl da bo'.11b!ler atılmış· 1 da bir hadise 
sada h Har ,,.e zayıat yoktur. 

Kral İkinci Jorj öğleden sonra 
Pireye giderek bombardman edil
miş yerleri gezmiş, zararr tetkik 
etmiş ve yaralılarla alakadar ol
muştur. Halk Kralın etrafında te
zahürat yapmıştır. 

Yunan tebliğleri 
Atina 21 (a.a) - Dün akşam 

neşridilen 86 numaralı tebliği: 

Muvaffakiyetle neticelenen mev 
zii harekat olmuştur. Bir miktar 
esir aldık. Bir çok havan topu 
ve otomatik silah iğtinam ettik. 

Atina 21 (a.a) - Yunan bah 
riye nezareti bir 1 tal yan denizaltı 

ı 
sının batırıldığını bildirmektedir: 

Bir macar heyeti 
Moskovada 

Budapeşte : 21 (a. a.) - Ma
caristanla Sovyetler birliği arasın

da doğru tren, posta, telefon ve 

telgraf irtiLatı tesis işini müzakere 
etmek üzere altı kişilik bir Macar 
heyeti Moskovaya gitmiştir. 

Alman konsolosluğu bina
smdaki tayrak koparlldı 

Vaşington : 21 (a. a.) - San· 
fransiskoda Alman konsolosluğu 

binasındaki bayrağ-ın koparılması 
badi.sesinden dolayı Alman b iyük 
elçiliği, harici.ı'e ve ,aleti nez.dinde 
protestoda bulunmuştur. Hariciye 
nezareti bu hadiseden dolayı Al
man elçisine derin teessürlerini 
beyan etmi7tir. 

Sanfransisko : 21 (a. a.) -
Alman konsolosluğundan bayrağı 

kaJdırmış olmak suçu ile cumartesi 
günü tevkıf edilen iki Ameriı<.an 

bahriyelisi serbest bırakılmıştır. 

lsveç harp 
malzemesi alacak 

Stokholm 21 {a.a) - Parle· 
ıneotoya 266 milyon kuronluk mu
azzam bütçe tevdi edilmiştir. Büt. 
çe de harp malıemesi mübayaatı
na mühim paralar tahsis edilmiştir. 

----

ı Harp ve 
1 diplo·masi 

( Baştarafı birincide ) 
bu suikast üzerine Bükreşte naşre· 
dilen bir kararname, bund'ln böy
le Alman askerlerine karşı sui.<ast 

1 

yapanların ölüm cezasına çarpıla
caklarını bildirmektedir. 

Malumdurki demir muhafızların 
lideri Horiya Sima tarafından ev
velki giin nümayi~ler tertip edilmiş 
ve propaganda nutukları söylenmiş
tir. Yeni ni:ıam lehine olan bu nü
mayişlere RJmen maarif nazırı Ja 
iştirak etmiş ve oda söylediği bir 
nutukta ez cümle "l.ondra şehri 
bir yahudi şehridir. Bu şehir yıkıl
malıdırl., demiştir. işte evveL .. i gün 
yapılan bu nümayişlerden sonra 
yeni başlayan isyan manalı görün
mektedir. 

Albay Danova . 
Amerika hükilmeti mümes-

sili Albay Danovanın Bal

kanlara gelmesi alaka uyandırmış
tir. Albay Danova eveh Libyaya 
gitmiş, oradan Yunanist.na gelmiş 
ve şimdide bull{ari,tana geç;niştir. 

Bulgar Kralı tarafından kı.bul edi
len Albay Başvt>kil Fih.ıf ile de bir 
görüşme yapmıştır. 

Japonyanın mihvere baghhğı --.. - ... - ------- - _ .... -
J ıpon hariciye nazırı Matsu-

oka Japon meclisinin açı

lışı münasebetile bir nutuk söyle
yerek J1ponyanın mihvere olan 
bağlılığını tebarüz ettirmiş ve ltal
ya, Almanya, Japonyanın emelleri 
arasında bir fark olmadığını beyan 
etmiştir. Japon hariciye nazırının 

bu nutku, Razvelt tarafından ge
çenlerde söylenilen nutka bir cevap 
sanılmaktadır. 

Bilindiği gibi Ruzvelt nutkunda 
üçler paktına hücum etmişti. işte 
Matsuoıcanın mihver devletlerinden 
hararetli bir şekilde bah~etmesinin 
sebebi budur. 

ANKARA RADYO GAZE
TE S I DiYOR Ki: 

{Baştara/ı birincide} 
lurs:-ı; Bal,anlarda kuvvetli bir 
bal ı<an cephesi kurulacağını bir 
kaç gün evvel söylemiştik. Halen 
100 tümen olan bu Balı<.an cep
he .ine Britanyanın kuvvetini de 
ila .re edersek bu kuvvetlerin deh 
şet ve azemeti meydana çıkar. 

Bazı gazeteler, ltalvaya tab
şit edilen Aloan kuvvetlerinin he
definin Yugoslavya, Selanik ve 
b..>gular oldugunu yazıvorlar. 

Türk miUeti bütün ihti· 
maileri hesaplı yarak ordusu

nu Trakyada toplamıştır. 

Türk miUetinir. karekterini 
geçen harpte dost ve düş
manımız bilırler. Bu itibarle 
çelikten bir kal'a olan Trak
yaya çarpacak bir kuvvet 
orada kırılmaya mahkumdur. 
Bu -ıu bütü .1 dünya böyle 
bilmelidir. Sekiz devlete 
kar~ı koya '1 bu milleti ı ne .. 
gibi harikalar yaratacağın
dan kimse şüphe etmemeli
dır. Kafasını kayaya çarp
mak icıtiye:ıler bu gibi bir 

1 
teşebbü.,ü deneyebilirler. 

-Ankara radyo gazetesi-
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Çakıcı belası bir türlü kabilihal 
değildi. Hük<lmet çetesini istiman 
ettirmek istiyordu. Ali Molla çete
sinin ikibeti meydanda idi. Ali 
molla çetesine verdiği sözde dur
mamışken Çakıcı efeyi nasıl inan· 

dıracaktı? 
Beri tarafta muhakkak ki, Ça

kıcı Mehmet te Fatma hanımı ala· 
bilmek için böyle bir fırsat gözlü
yordu. Bahusus Kara Sait paşa o 
mahut mektup hadisesinden sonra 
işi takipten ziyade köylüye zulmet
mej'o dökmüştü. Tökip bahane--

~=:::=7==~·==:::::====~~===:;:;=~==~=:=~==~=::::==~======'================J 
sile köylere çıkıyor, onune gelen l~ ..... ıyvr. Takip kuvvetleri bu defa c çamur olmuştu. Sait paşa· baya atladı. Merak ve biraz da 
zavallıya dayak attırarak güya tııh. oraya dönüyl.'lrlar. Onlar iz bula hayvanının kı:ırr,ına çamur sıçradığ: endiie içinde S:ığu~ !-uyuya gitti. 
kikat yaptırıyordu. Kara sait Paşa- cağız, Çakıcıyı tutacağız diye u~- için kızdı. Soğuı< kuyu jandarma Kara sait paşa karakol oda
nın halka olan zulmü Çakıcının raşırlarken Çakıcı Mehmet Gire'de karakolunun Önünce atının dizgin- sında kendi keııdi.:;ine muttasıl sö-

1 - .. çoktan a · t' Ko"yl- lb ki lb h' le k k Jerı.ıı toplıyara •, d J "b t · ·· · d ı k zu munu 0 eçmı? ı. u ı ının ra ım arısını ovun ., ur .. JU ve no e çı vuyor, agu j ıısu üfreliyordu. 
zaten hükilınetten müteneffirdi. Bu- boğazlar gibi kesiyor. Daha sonra i ındarmaya sordu: ke ıdi,;ine belediye rei.:;i Eınin be-

nun için Çakıcı efeyi tutuyor, onun Kışla köyüne geçerek kamalı Mns- Buranın belediye reisi kim yin gdJiğini haber verc!i ... l~ri za. 
çetesine mııttasıl müzaheret göste- tafanın anne~ini vuruyur. Ayasurat ulan? man yerinden fırladı, gözleri açıldı, 
riyordu. Buna bir de Kara Sait köyune geçiyor. Kara Halil oglu E.ınin bey diyorlar efendim. burun deıi ... leri işlemiy~ başJadı. ve 
paşanın taban yararak, kemik kıra- Ali ile hızı.at kendi teyzesini öluü- - Git şu kiıratayı bana çağır. - Getirin 
rak, yaptığı zulüm inzimam edince rüyor. Nihayet şimdiye kadar yaza K:ıra Sait p:ışa gayet küfürbaz Emrini verdi. Emin bP.y içeri 
vaziyet büsbütün Çakıcının lehine geldığimiz v~kuatı elini, kolunu bir adamdı. Birisiııe kızdı mı; din girer, girmez; daha selam vermiye 
dönmüştü. sallıya, sallıya yapıyor ve kendisine irnan, ana, avrat girişir. ondan sonr.ı va~it lıulmadan fırtına ile karşılaı· 

Çak1cı efe bilaperva hüküm hiç bir mümanaatta bulunulamıyor. yatırır, döve:-, bilahara "şunu şöle mıştı: 
sürüyor, asıyor kesiyor, biitün bu Çakıcı çetesi sellemehüsselam ha- yap,, derdi. Bu vak'a öyle oldu. - Ulan belediye reisi olacak!. 

vukuatta köylü mutlaka haklı bir reket etrnekte, hük6met kuvvetle- O zamdn Karşıyaka belediye Ulan karata 1. Bu caddenin hali ne? 
taraf bularak onu himayf' ediyordu. rine metelik bile vermemekteuir. riyasetinde Altmtas zad~ Emin bey Biçare E.min bey neye uğra-
Adagide nahiyesinden Zongur oğ- Kara sait paşanın zulmü; Ça- bulunuyordu. Zaif, nahif olan bu dığını anlıymamıştı. 
lunuo ~vi bAsılıyor, atı alınıyor. Ta· kıcı zulmünü geçmişti dıyoruz. zatj ayni zamanda şairdi.. Gayet - Paşa hazretleri 
kip kuvvetleri bunlarla meşgul iken Buna bir misal olmak üzere İzmirin kibar birzattı. Diye kekelerken Sait paşanın 
Keldağ ile Su batan arasında Kara- kaşı yakasında geçmiş bir vak'ayi Jandarma koşa koşa Karşıya- 2'Ür sesi ortalığı çınlattı: 
çamda Subıçkısı denilen mahalde zikretmek kafidir. kaya gitti. Emin bey belediyede: - Yatırın şu dinini, imanını, 
ilk öldürdüiü Boşnak hasan çavu- Kara Sait paşa bir gün hay- idi. Jandarma yanına girdi ve: avradını ... 
şun kardeşi Ali çavuşu öldürüyor. vanla Karşıyakaya geçmış ve So· - ôeyfendi ı. Siıi sait paşa Biçare Altın tas zadeyi hemen 

Kaya köylü <•lup Ali çavuşla iuk kuyu taraflarına gitmişti. So- hazretleri Soğukkuyuda karakolda oracıkta yero yıktılar. Kara Sait 
beraber bulunmak felaketine uğrı- ğuk kuyu caddesi bozuktu, kaldı· bekliyor. paşa elinden biç eksik etmediği 
yan Jandarma yürllk Mehmedi kat• rı.niı%dı, Ya2"mur da yaidığı için dedi. Emin bey derhal bir ara• (Devamı Var) 
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Adana~c~ ~ z~,~o""" 1 
21 lkincikAnun 1941 

Piyasa cetveli 
Enaı. 

Kr. S. 
En çok 

Kr. S. 
1 • Klev\and 60 60 
il . 

" Akala 
Kapu malı 

P. Tenzi 
Kozacı P 

48,50 

• Ma.Parla~ı 
Şark buğdayı 
Susam 

50 

K,.ıza 11,75 

Susan 27,50 ---Ankara Kambiyo E orsası 
21 lkincikanun 1941 

1 
Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
22 lk clkanuıı Çartamba 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajar.s haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8.45/9,00 Ev kadını - Ko -

nu~ma 

12.30 Program ve memleket 

'taat ayarı 

1233 Müzik: Halk türküleri 
12,so Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Şarkılar 
13.20-14.00 Müzik : Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
-idareJinde) 

1. Becce: İkinci ltalyan suiti. 
2. Fredericksen: Bale sahnesi 
3. Rhode: Büyük Potpuri. 
18.00 Program, ve memle\..et 

saa.t ayarı 
18.03 Müziıt: Cazb ınd ( Pl. ) 
18.30 Konuşma (Dış polifo;a 

hadio1eleri ). 

19.15 Müzik: Çocuklar için. 
19.30 Me nleket Saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo g 1zete.!>İ. 
20:45 MüziK: Radyo saz he . 

yeti - Saz eserlt'ri. 
21.10 K.>nuşma. 
21.45 Müzik: Koşma ve sema-

iler. 

21.45 Müzik: Riyaset1cumhur 
bandosu (Şef: Ihsan künçer] 

1. Blankenburg: Les Gladiate
urs [Marş] 

2. Franz Lehar: Altın ve gü
müş fValsJ 

3. F. Halevy: La Jııve opere· 
sından uvertür 

4. Massenet: Verther opera· 
sından fante.ı:i. 

. 22,30 Memle!cet saat ayarı, 
aıans haberleri; ziraat, Eh.sam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk b.Jrsası 
(~iat) . 

23,00 Müıik: Dans Müziği (Pi) 
23.25 / 23,30 Y arını<.i prog· 

ra•n ve kapanış. 

MJ[ı1~iMllt4,~fl 
Tahsin f ezan esi 

( Yeniotel yanında ) 

----------------------------
f ']e A Jf ~ V i :\JI 1 

22 İkincikanun 1941 
ÇAR~AMBA 

YTL: 1941 • AY: l G:in: 22 Kuım 76 
Rumi 1356 • il. Kanun 9 
Hicri 1359 -Ziı~İcce l4 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
! DOKTOR ! • • • • 
! Kemal Satır i • • • • : H ast a 1 arı n ı hergün : • • 
: Kızılay caddesindeki mua· : 

İ yene evinde kabul eder. (9) ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Pedalcı 
aranıyor 

Matbaamızın pedal maki

nesinde çalışmak üzere bir 

işçi arayoruz. Çalışmak iste· 

yenlerin idareye müracaatları 
lazımdır. 



• 

D •I KKAT Kasanızda Parayı!....Havalannızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
: HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELi ALTINDA 

H O R .. O Z O G L U gişesi. Şu be s i yoktu r • 383 

• 
SINEMASINDA TAN 

B U A K Ş A M ~-- . -
Yeni ve Sporcu Artist 

TOM KENNE ........ ~ ••:••·· s+a+wa;;++ Ü: 1 
-f-------- I&' 

Tarafından yaratılan Heyecan ~e Maceralar Filmi 
i!l!JllU:ıııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııı: nııııııııı : ıııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııı ııııuııııııııııııııııuuııııııııı:ıııııının. unmııırıı~~ COlll IMPIRYAl) 
:: MEÇHUL KURŞUN : 
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ŞAJ-JtESlE Rlf :~ ~J\tJISlERI 
İlaveten: AISARAY SİNIMASllNDA 

BU AKSAM 
ve 

.,. 
Güzelliğine Layık Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
f LAV ETEN Bir Yenilik Olmak Üzere 

eT•••T•••••TTTTTT•TT•e Pır~~it©lfll IF©~1t~ır0 ülfll 

E Yaşasın Tatil 3 ....................... Bügük Kasırga 1 
CANLANDIRDlKLARI 

Fransızca Sözlü Gençlik ve Güzellikl,.r Filmi 

( PEK YAKINDA ) ( DÜŞMAN ELiNDE IESIR ) 

BÜYÜK AVENTÜR FiLMi 
:q TÜRKÇE SÖZLÜ F 

YARATANLAR: Leslie Hovard , Douglas Fairbanks Jr. 
Pek Yakında Pek Yakında 

(GOrllnmiyen Haydutlar) Buo'u' n 2 30 da Birçok müşterilarim.izin israrla .istekleri üzerine Charle Boyer ve trene 
' Dunne,nin şaheserlerı Sabahsız bır Aşk Gecsi ve eşsiz film Otel Emperyal 

Bugün 2,30 da Büyük Kasırga ve istiklal Kahramanı 

BUGÜN MATBAASI 
1 Ticaret ve Sanayi oda
sı intihap heyetınden: 

Ticaret ve Sanayi Oda
sı İdare Meclisinde inhilal 
eden bir azalık için intihap 
yapılacağından müntehıbısa-~Son iste a i e 1 
nilerin 24 İkincikinun 1941 
cuma günü saat ( 14 - 16 ) 
sıralarında intihap mazbata
lariyle birlikte Ticaret Oda
sına gelip reylerini kullanma
ları reca ve ilan olunur. 389 

Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N ) Matbaa

KIZILAYA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

sında Yapılabilir~-~~-= 

S·ızde·TABA ~İT İŞLERİNİZİ 
' (BUGÜN) Matbaasına 

YAPTIRINIZ. 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
(BUGÜN} MA TBAASl-ADANA 

Gayri menkul malların acık artırma ilanı . ' 
Karaisalı icra dairesinden: Mi~~e 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Yirmişer dönümden iki kıta tarla 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, Mahallesi, Sokağı 
numarası: Karaisalının Memişli köyünün Çakıt ve Kızıl Keh 
mevkilerinde. 

Takdir olunan kıymet: Çakıl mevkiindeki hrlanın be
her dönümü ( 16 ) lira ve Kızıl Keh mevkiindeki tarlanında 
b.h~r döniimii ( 5 ) lira 

Artırmanın yapılacağı yer, giin, saat: Birinci artırma 
3-2-9tl pazartesi günü saat 11 de ikinci artırma 13-2-941 
perşembe günü saat 14 de Karaisalı İcra dairsinde. 

1 - İşbu ·gayrimenkuliin artırma şartnamesi 14-1 941 
tarihinden itibaren 37 No. ile Karaisalı icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartname 
ve 37 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanı:ı teminat 
mektubu tevdi edılecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. . .. . 

4 - Gösterılen gunde artırmaya ıştirak edenler şart• 
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu-

Orman emvalı satış ilanı: 
MiKTARI 

Hacmi Ster Muhammen vahidi fiyatı 
Cinsi M3. 03. Kental Kilo Lira Kuruş 

Meşe kömürü 322 00 35 
Karışık odun 402 00 8 

1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Ka 
ra çalı ormanından ( 322 ) kental meşe kömürü ile ( 402 ) 
kental karışık odun satış&' çılrarılınıştır. 

2 - Satış 29-1-1941 çarşamba günü saat 15 de Or
man Çevirge Müdürlüğü biııasında artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının ınuhaınmen fiyatı . . . . lira 35 ve 
8 kuruştur. ,;. 

4 - Şartname ve muka~elenaıne projeleri Or. U. Mü. ile 
Seyhan Or. Ç. Mü. ve Karaısalı Orman idaresinden alınır. 

5 • Muvakkat teminat ( 10 ) lira 87 kuruştur. 
7 • Satış umumidir. 378 15-18-22-26 

nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğek alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecınuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ."e satış bedeli düşer. 

6 • Gayrimenkul kendısine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındakı 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme Jıacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Yukarda gösterilen 3-2-941 tarihinde Karaisalı icra 
memurluğu odasında işbu ilan gösterilen artırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilin olunur. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

A.Şulon~ . 2Mn.9LS.1 Ağu.:tos.3lkinnt•.pm.1arU.lerınJe lltllpıltr, 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lln 

3 .. 1000 
" = 3000. 

" 2 .. 750 .. - 1500. ., 
4 .. 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 .. = 2000. .. 

35 .. 100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 .. 20 .. - 6000, 
" 

TUrklye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemit olursunuz, 377 
--

İLAN 
Belediye Riyasetinden: 
istimlaki yapan Mevkii Cinsi Mikdarı Beher metre 
dairenin adı M. Hektar ---

Malatya mesucat Döşeme Tarla 375 2 
fabrikası mahallesinde 

murabbaına Sahibinin 

takdir olunan adı 
bedel kuruş 

30 köfte Muharrem 
Mehmet Mez, 
Faik, Ferdane 
ve müşterekleri 

Malatya bez ve iplik mensucat fabrikası anonim firke
tinin çırçır fabrikasının tevsii için gösterilen lüzum üzerine 
vilayet idare hey'etince istimlakine karar verilen ve mevkii 
ile cinsi, mikdarı ve takdir olunan bedelle sahiplerinin adla
rı yukarda yazılı bulunan gayri menkulerin me1aha bedel 
ve hak ve hissesine karşı itirazı olanların menafii umumiye 
istimlak kararnamesinin olbaptaki maddesine tevfikan aeki:ı: 
gün içinde belediye reisliğine müracaatları ilin olunur. 390 

Kaşeleri 

DERHAL KESER. 

DEVA Kaşelerini 
•' 

7fer eczanecle ara.x.ınız: 


