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-- Vekiller toplantısı 
Ankara : 22 ( Hususi ) - Vekiller 

h >yeti bugün öğleden evvel toplanmış, 

ruznamesindeki meseleleri görüşm~ 

y,1
1: 19 N4o.1120 1 lıtn '""'" , •• ,. Ilı kararlattırıtır. 
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DON AN ANKARA YA GELECEK 

·--------, 
Ankara:22 (Hususi muhabirimizden)- Halen Sofgada 

bulunmakta olan, Ruzveltin hususi mümessili Donavan 
önümüzdeki günlerde Ankaraya gelecektir. Muvasalat 

günü henü>. belli değildir. 
Mümessil burada hükumet erkcinile temaslar yapaca~

tır. Amerika Büyük Elçisi bu sabah lstanbuldan şehrı· 
mi:ı:e dönmüştür. 

= 

Tobruk 
düştü 

Yeniden, içlerinde bir d · 
general bulunaı\ 

BİRÇOK 
ESİR ALINDI 
~li'il~aır.a R A <&11 '1'@ 

Cf;aıııı:®'ll:esnli'il~ ~~ıre: 

Almanyanın Balkanları 
tehdidi üzerine, lngili:ı: 

= 

Yakınşark ordusu baş
kumandanlığının bu ge-
ni duruma göre bir ka- l, ___ ....... ____ L_i..;bg~a-d_a_h_a_r....;e,;.k....;ci....;t.:.;a_ı:.;:'ş;.:.tı:;.'r..:a;;;k:.._..:e.:d::e.:.;n;,.._;l:..;n~g:,:i.:.;lı::'z:._.:k:u:.:v:.:v;.:e;:tl:,:e:,:r..:.i _______ _ıl 
rar alması muhtemeldir 1 

Azgın ~·~----------------. Bir Manda Şehri Birbirine Kattı 

Şiddetli arbedelere sahne olan Bükreş 

General 
ANTONESKO 

Bir beyanname 
neşretti 

Bükreşteki arbede 
lerd t k ve mit 
ralyöz kullanllmışl 

Bükreş 22 (a.a) - General 
Antenesko memlekette hüküm sür 
mekte olan dahili gcıginlik dolayı 

sile millete hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. General beyanname-
ainde, devletin idaresi ağır yükü-

nü harabiden vikaye etmek ve mil 

1 
Rumen Kralı Antenesko 1 

)etin şerefini kuriarmak için üzeri· ile birlikte 
ne almış bulunduğunu bildirmiş ve ı--------------------
bükOmeie riyaset etmekte olduğu 
dört ay içinde yalnı? vatana hiz-
met ettiğini iliive eylemiştir. 

Antenesko demiştir ki: 

" - Memleketin gençliğine 

dayanan milli lejyoner rejim mille
tin bütün sınıflarının ve bütün ne 
sillerinin iş birliği için bütün gay
retlerini sarfetmiştir, Sük(ln 24 
saat içinde yeniden tesis olunma

lıdır: 
Bütün Romenleri vazifelerini 

yapmağa davet ediyorum. Rumen· 
ler; itimatla resmi makamların et~ 

rafında toplanınız. Benim azmim 
katidir sizinde sadakatınız kati 
olmahd ır .,, 

Lejyoner teşkilatın tesiri 
Bükreş 22 ( A.A) - Propa· 

ganda nezareti matbuat Genel 
Sekreteri, dün akşam yabancı ga
zete mümessillerine beyanatta bu
lunarak Alman binbaşısına yapılan 
suikasdi iİddetle takbih etmiş ve 
Lejyoner teşkilatının bu ölümden 
kendi mensuplarından birisini kay-
betmiş kadar müteessir olduğunu 

bildirmiştir. --

Kahire : 22 ( a. a. ) - Or 
taşark lngiliz orduları umumi ka
rargahının dün gece neşrettiği 

hususi bir resmi tebliğ, Nil ordu
su imparatorluk 'kıtalarının dün 
öğleden sonra Tobrukun harici 
ve dahili müdafaa hatlarına 8 ki
lometre derinliğinde girmiş olduk
larını bildirmektedir. 

imparatorluk kıtalarının ileri 
hareketi devam etmehtedir. 

Aralarında bir General de 
bulunmak üzere şimdiden bir çok 
esir alınmıştır. Tobruk limanında 
demirli bulunan Sangorciyo ltal
yan krovezörü alevler içindedir. 
Bir çok petrol depoları da yan
maktadır. 

Sidney : 22 ( a. a. ) -
vusturalya ordusu umumi karar
gahına gelen bir habere göre, 
Tobruk düşmüştür. Hücuma Avus
turalya kıtaatı da iştirak etmiş
tir. 

Ankara Radgo Gazetesi: 
Avustralyanın merkezi olan 

Sidneyden gelen bir habere gö· 
re, Libyanın en kuvvetli müstah· 
kem kalalarından biri olan Tob· 
ruk, dün sabah taarruza geçen 
lngiliz ordusu karşısında yirmi 
dörd saattan fazla mukavemet 
göstermeden teslim olmuştur. 

Burada ne miktar malzeme 
iğtiman edildiği h~nüz bilinmemek 6 

Je beraber Bardiyadan daha faz· 
la olacağı sanılmaktadır. 

Tobruktan 170 kilometre Ba
tıda olan Deme lngiliz kuvvetle· 
rinin bundan sonraki hedefi ola
rak görülmektedir. Bununla Bera
ber bu kuvvetlerin bu hedefe 
yürüyecekleri şimdilik şüphelidir. 
Çünkü Libyada harekat devam 
ederken bazı tahavvüller husule 
gelmiş ve Balkanları tehdit mak
sadile Almanlar Romanyaya asker 
tahşidatına başlanmışlardır. Bu va· 
ziyet, Yakın Şark lngiliz başku· 
mandanlığının bu yeni duruma 
göre yeni bir karar almasını icap 
ettirmektedir. 

Mareşal Grazyaninin elinde 2 
tümen kalmıştır. ltalyanın bu kuv
vetlerle lngiliz ordusuna mukabil 
bir harekete geçeceği tahmin edil 
memektedir. 

ı ispany 1 B ga Gü -
1 reşlerini H tırlatan 
K rkunç Mücadele! 

Manda, Dört Kişiyi Mühim Surette Yaraladıktan Sonra, Cesur 
Gir Polisimiz Tarafından Dört Kurşunla Öldürülebildi 
Azgın bir manda dün 

panik yapmış, dört kişinin 

masına sebebiyet vermiştir: 

öğleden sonra ş el irde 
mühim surette yaralan-

Mezarcı Süleymar. isminde birine ait bir manda 
çiftliğe götürülürken Şakirpaşa caddesinde ürkmüş, 
kendisini yedekliyen adama saldırarak boynuzlarile 
yere yuvarlamış ve alabildiğine koşmağa başlamıştır. 

Eski istasyon ilerisinde caddeye giren manda 
etrafındaki dükk.iinlara ve yolculara saldırıyor, önü· 
ne geleni yere yıkıyordu. Saat 13.45 de, istasyon 
karakolu üzerinde bağrışan, kaçışan kadın, erkek, 
çoluk çocllk büyük bir insan kalabalığı göze çarpı· 

yordu. 
Manda bir aralık arabalara ve otomobillere de 

saldırmağa başlamış, panik bir kat daha büyümüş

tür: Eski istasyon polis karakolu memurlarından 98 
numaralı Ferid vaziyeti görür görmez derhal faali
yete geçmiş, bir arabaya atlayarak azgın mandayı 
takibe başlamıştır. 

Manda, Amerikan hastanesi civarında Mehmet 
isminde birini yakalamış, boynuzlarile yere yıkmış, 

1 

nallı ayaklarını zavallı adamcağızın böğrüne bastır
mıştır. 

Mehmedi baygın bir halde yere serdikten sonra 
tekrar alabildiğine ko~mağa başlıyan manda Ali ka
rısı Elife ... rastlamış, kadını yuvarlamış, ezmiş, onu 
kurtarmaga çalış."n lbrahim oğlu •Nuri de korkunç 
mandanın gazebınden nasibini almış ş'dd ti' b 
d 

. , ı e ı oynuz 
arbelerı zavallıyı bayıltmıştır. 

Manda bundan sonra Kuru köprüden 1 d' 
do.. - t ·· ca ıyeye 

nmuş ur. 

d
. pl?lık's memuru Ferid arabadan atlamış ve mer-
ıven ı ah k" · d . ve oşes.ın en saparak hayvanın önünü 

kesmış ve tabancasıle vaziyet almıştır. K d 
ma d 1. • u urmuş 

n a, cesur po ısın üzerine de atılmak . t . f 
k t 'lk k • ıs emış, a· 

a ı urşunu agzına yemiştir. B d b" 
b .. t" h'dd 1 • u, man ayı us· 

u un ı et endırmiştir. Bu sırada h lk h 1 h . . ' a ın eyecan-
ı aykırışları ıçınde Ce•ur polis me 'I 

ı murı e manda 
arasında spanyol boğa güreşlerinı' h t 1 t k k b' a ır a an or-

unç ır mücadele başlamış bir m "udd t F 
· d .. k • e sonra e-

rı ' uç urşun daha sıkarak hayvanı öldürebilmiştir. 
Yaralılar tedadvi alına alınmışlardır. 

Hitler • Mussolini mülakatı-
nın uyandırdığı akisler 

na dizildiği şüphesizdir. 
_ Sovyet siyas~ti 

dünya elkarıumumiyesini alakalan
dıran en ehemmiyetli bir mesele 

Yeni verilen bir habere göre, 

Almanlar Bükreş radyosunu işgal 

olmakta devam ediyor. Mülakatın · · ı--------------------
nerede vukubulduğu gizli tutulmak

!~. idiys~ de, bir lnğiliz gazetesine 
gore, Hıtler, Mussoliniyi Berthes
gadende kabul etmiştir. B!rthesga
den Hıtlerin hususi ikametkah d 

Sovyetlerin takip ettikleri hattı 
hareket Sovyet umumi katibi tara· 

lından söylenen bir nutukla tekrar izah 

M 1. . ı ır. 

usso ınınin Hitleri • 't . n ayagına gı -
,,..sı nazarıdikkatı çek kt d' 

M"l"lc me e ır. 
u a _ atın Şümul ve minasına 

gelince iler'ı .. .. 1 .. 1• 1 d ' suru en muta aa ar a 
ltalyaya yardım etmek noktasında 
ittihat vardır s· 1 d". o" re I I . oy en ıgıne g , 

HARP ve 
DiPLOMASi 

edilmiştir. Umumi katip Sovyetler 
birliğinin harp dışında kafma siya

setinden ayrılmayacağını Sovyetler 
birliğinin kapitalist memleketlerle 

çevrilmiş olduğunun unutulmamak 

lazımgeldiğini, daima sürprizlerle 
karşılaşmanın mümkün bulunduğu
nu ve bu •ebeple uyanık bulunmak 
icap ettiğini beyan eylemiştir. 

Arbedelere tank ve mitral
yöz kullanılmış 

Tek 
ekmek 

lngiliz hareki.tının hedefi faz· 
la erazi zaptetmekten ziyade düş
man ordusunu imha etmektiki bu· 
na muvaffak olmuştur. Bundan 
sonraki işler az kuvvetle görüle

bilir. 
L.::::.::.:~---------------------

ta ~aya Almanya yalnız ' tayyare 
degıl aynı zamanda külliyetli mik
tarda asker sevketmektedir. Buna 
bakarak artık harbin Akdenize intikal 
edeceği de söylenmektedir. Alman 
askerinin ltalyaya gelişinin Faşist 
partisinin takviyesi lüzumundan 
mütevellit olduğu da ileri sürülü

Almanlar 
Bükreş 

radyosu
nu işgal 
etmişler 

dün de avam kamarasında ln

giliz hariciye müsteşarı Batler so

rulan bir suale verdiği cevapta; 
evvelce ingilterenin Sovyetlere tek
liflerde bulunduğunu, şimdi ise 
Sovyetlerin teşebbüse geçmeleri 

icabettiğini bildirmişti. Bu sözler· 
den anlaşılacağı veçhile Sovyet • 
lngiliz münasebetleri olduğu yerde 
saymaktadır. 

Sofya 22 (a.a} - Bükreşte 
dün hüküm süren asabiyetin başlı
ca sebeblerinden birini dahiliye 
nazırı ile Bükreş Vilayet idaresin
de çalışan bazı mesai arkadaşla 
rının vazifelerinden uzaklaştırılması 
teşkil etmiştir. Bunların hepsi lej
yonerlere m~nsup kimselerdir. Ve 
vazifelerinden cebren uzaklaştırıl
mışlardır. Bu arbedede tank mit
ralyöz kullanılmıştır. Her iki taraf 
tan ölenlerin çok · olduğu tahmin 

ediliyar. 
Bükreş 21 ( A.A ) - Lejyo

nerlerin organi olan gazeteler Lej
yoner işçi t"şkilitının reisin• hitap 
ad•rek memleketi ittihada davat 
etmektedirler. 

Bugün yenmekte olan 
ekmeğe bir miktar çav
dar karıştırılması dU
şUnUIUyor 

Ankara: 22 [Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor[ - Büyük 
şehirler için tek ekmek sistemine 
ait tetkiklere devam olunmaktadır. 
Bu hususta aldığım ma!Omata na
zaran, hükOmr t bug!in yenmekte 
olan ekmeie bir miktar Çavdar 
koymak suretile büyük şehirlerde 
satılmakta bulunan akmoklııri tek 
tip• irca ıdecek ve bunun !ışında , 

~====== 

başka kalitede ekmek çıkmasına 
müsaade etmiyecektir. 

Tek ekmek sistemlle halk hem 
bugünden daha ucıız bir fiyatla 
ekmek temin edebilece, hem de 
her türlü ihtimalleree karşı buğday 
stoku yapmak imkanı haıl olacaktır. 

Bu tip ekmeğe nıı miktar çav
dar karıştırılacağı ve kaç kuruşa 

satılacağı henüz kat'i bir surette 
malum değildir. Bununla beraber 
büyük şehirlerde yaşayan işçi es
naf ve küçük memurların günlük 
maişet yükilnü, his olunur derecede 
azaltacak bir niıbette olacaii bil
dirllmoktodlr. 

yor. 

~omanya hadiseleri 
Roman yadan gelen haberler l u 

memleketin hakiki bir anarşı 

içinde bulunduğunu gösteriyor. 
Dün, Roınanyanın bir çok yerlerin 
de Almanlara karşı ayaklanma ol
duğu Salyadan bildirilmişti. Ayrıca 
bir Alman subayının katli de ha· 
ber verilmiştir. Londra radyosuna 
ıröre •katil hadisesi bir kahvede 
çıkan ırürültü neticesinde olmuştur. 
lıyanla allkuı yoktur. Katilin, 
Antoneıkonun emrile derhal kurşu 

etmişlerdir, diğer bir habere göre 
de radyoyu işgal eden Almanlar 
değil demirmuhalızlardır. 

Romanyadaki anarşi bilhassa 

Bulgaristanda çok derin akisler 
uyandırmıştır.~ 

Salyada bulunan 

ş~hsi mümessili albay 

Ruzveltin 

Donovan 

Bulgar ricali il• temaslarına d•vam 
•diyor. Albay Sofyadan •onra Bel 
ırrada geçec~lctir. 

Diğer taraftan Amerika - Sov

yet münasebetleri inkişaf etmek

tedir. Verilen bir habere göre 

Amerika tarafından Sovyetlere karşı 

konulmuş olan tayyare ambargoıu 

kaldırılmıştır. Bu haber dikkate 

Zenci Peygamber 
- Yazısı ilçünclld• -
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23 lkincikinun 1941 

--1 Cenuptan bir kaç intiba \ı---

A DA HI YOLU 
• 

Garp kefali 
ve çalı,kan iki 
genci Belediye 
Raisliğine geçir-
mek, şehrin çeh-
resıni değiştir-

meğe kAfi gel-
miştir. 

Biri, şimdi ·-
Millet Meclisi 
azasından Bay 
Turhan Cemal 
Beriker, diğeri 
de, imar plinlnı 
inkişaf ettiren_ 
bUgünkU Reis 
B. Kasım Ener-
dır. 

• 
AtatUrk Parkında Abide _J 

----------------~ [Bu yazının baştara/ı dünkü sagımızdadırf 

A danada yalnız bir gece ve ya
rım gün kaldığımıza ne kadar 

esef ediyorum. Şehri, içinden, son 
defa ancak büyük harbin sonların
da ğörınü~tüm. Karışık, bakımsıı, 
iptidai köy şehirlerimizden biri idi. 

Garp kafalı ve çalışkr.n iki 
genci belediye reisliğine geçirmek 
şehrin çehresini değiştirmeğe idili 
gelmiıtir. Biri, şimdi Millet Meclisi 
azasından Bay Turhan Cemal Be
riker, diğeri de, imar plinını inki
şaf ettiren bugünkü reis Bay Ka
sım Enerdir. Beriker 9'27 den 939 
a kadar belediye başında kaldı; 
Ener iki senedenberi çalışıyor. Şe
hirde, evvela, plan inzibatı kurul
muştur. Bunun, Ankara ve lstan
buldan başlıyarak, bütün Anadolu 
merkezlerinde olduğu gibi, gı:.ri 

düşünü-1ler, gururlar, iantlar ve ar
sa ihtikArcı!arı ile çetin mücadele

lere malolduğunu •Öy\emek bile is· 
temez. Gençlik, mukavemeti kır-

veni, antresizliği, dar odaları ve 
sıhhi tesisatının azlığı ile, yeni A
dar.aya layik değildir. 

Belediye reisinin IOtulkarlığı 
ile, kısa bir zamanda, pek mükem. 
mel mezbaha mües~eselerini fidan· 
lığı, Ziraat Vekaletinin bina ve tar· 
lalarını, bent ve abideleri dolaştık. 

Yukarıda söylediğimiz gibi se 
nelerdenberi, ancak hayali il~ avun 
duğumuz Çııkukova sulama tesisle 
ri 1942 de bitecektir. Adana şeh· 
rininde hakiki inkişaf devrini o za 
man görmeye başlayacağız. Anka· 
ranın iki misli kalabalık bir Ada· 
nayı bir gün bizim de ziyarf"t et· 
mekliğimiz nasip olacağına hiç 
şüphe etmiyorum. Son sayım, Ada 
nanın nüfusu en çok artan merkez· 
terimizden biri olduğunu gösterdi. 
89,987 nüfusu ile Adana, menıle
ketln dördüne.Ü kalabalık ,-hrlc:Ur. 

Adana şehrinin arka mahalle· 
!erindeki fukaralık Çukurovanın 

mıştır. şimdiki boşluğu, istihsal şartlarının 

Şehre, belki ,--- 'V tJ!;ı,. ~ ~ INJ ___ geriliği ve darlığı 

~.~~a~~~:~~~~~r 1 Falih Rıfkı Atay 1 ::;. i~~~.~!:~::~ 
istasyon meyda· \---------------' tetbirleri zamanın
nından gırıyoruz. Sola saparak, şeh- \ 
rin merkezine dnğru geniş bir bul- ı 
var açılmıştır. istasyonun karşısı~da, 
uzun bir yeşil yolla şehre bagla
nan müesseseler yapılacaktır: Bu 
faaliyeti harp durdurmuştur. 

Bulvarın kenarına düşen park 
ile Adana şimdiden övünebilir. A· 
ğaçlor burada coşuyor. Plan ta
mam olduğu vakit, yalnız Adana· 
nın değil, Türkiyenin emsalzır park· 
!arından biri, bu olacaktır. iki ta
rafta henüz boş duran arsalara bi
na yaptırmak için genç belediye 
reisi ameli çareler bulmuştur. Har
bin sonunu beklemek lazım. 

E.vkal seksen od3lı bir otel 

yaptırmak üzere idi. İnşa, malzeme 
buhranından geri kalmıştır. Bugün 
otel, bazı rahat odalarına ve 

iyi lokanta.gına rağmen, dikmhrdi-

da, bu mahallelerde 11 bine 
yakın meskenin elektriksiz olduğu 

anlaşılmıştır. Su ve ekim şartları 

ısliih olunan Çukurova, vilayetin 
diğer istihsal ve sanayi imkanları 
ile 'şehirde değil köylerde dahi, 
radyo .uz yuva bırakmaz. 

Adana büyük 'tecrübeler spe· 
külasyonlar, ferdi ve mahalli buh
ranlar geçirmiştir. Sağlam tutunuş 
yollarının artık zihinlere yerleşmiş 
olduğuna hükmolunabilir. Bol münev 
verli, uyanık ve heyecanlı Adana, 
devletin emeklerine, burada Anado 
!unun en refahlı ve en mamur bölge
lerindeıı birini yaratarak cevap 
verecektir. 

Adana büyük savaşta muka
vemet ruhunun kaynaklarından idi. 
Eski yeni tarihi folkloru ve mizacı 
ile memleket. bir erler yatağıdır. 

BUGON 

Bir kumandanın 
soğuk kanlılığı 

On seki
zinci as
rın meş 

h Ur k U· 

mandan-
!arından olup bizim tarihimizde 
dahi ismi çok geçen prens Ojen'· 
nin hayatına dair yeni vesikalar 
bulunmuştur. Son derecede soğuk
kanlı olan bu Avusturyalı ku
mandan en büyük tehlikeler kar
şısında bile istifini bozmamıştır. 

Sir muhasara esnasında Avus
turya ordusu karargahı hasmın 
şiddetli top ateşine tutulmuştur. 
Güllelere başkumandanın çadırı 
da hedef olmuştur. Bu esnada 
prens ıraş oluyormuş. Gülleler· 
den biri çadırı parçalayarak elin-
de usturası olduğu halde beri-eri 
yere sermiştir. Prensin suratının 

bir taralı traş edilmişti. Yaverleri 
çadıra koştukları vakit prens, suı•' IJ 
tının yarısı traş edilmiş oldutu 
halde yere ölü olarak serilmiş 

berberin vaziyetini tedkik eder 
bir halde bulmuşlardır. 

Prens gayet soğukkanlı bir 
sesle, heyecan içindeki yaverleri
ne demiştir lr.i: "Zavallıya pek 
yazık oldu? Suratımın sol tarafını 
ıraş "decek başka berberi acele 
bulunuz!., • Bir askerin ölü

mü kaça mal 
oluyor 

Ameri
ka aya· 
nından B. 
Bone, a
sırlardan· 
beri vu

kua gelen muharebelerde bir İn· 
sanın ölümünün kaça mal oldu
ğunu hesap etmiştir. Bonenin he· 
sabına göre Jııles Cesar zamanın
daki maharebelerde karşı taraf· 
tan bir askeri öldürmek için edi
len ma;ral vasati olarak 12 bu
çuk franktı, bu yüzden masraf • 
büyük bir yekOn tutmazdı. 

Barutun icadı, ateşli silahla
rın çıkması birden bire masrafı 
artırdı. Amerika ayan azasına göre 
Napoleon zamanındaki muharebe
lerde atılan silahlar ve öldürülen 
düşman neferleri hesap edilirse 
bir nelerin ölümünün 150 bin 
franga mal olduğu anlaşılır. Top
ların, tüfeklerin tekemmülü, mit· 
ralyözler, otomatik silahlar, el 
bombaları vesair silahlar yüzün· 
den umumi harpte bir insanın Ö· 
lümü için sarfedilen para dört 
misli yükselmiş, 700 bin frankı 
bulmuştur. Almanya, ölen 1,800,000 
Fransız askeri için bir milyar 80 
milyon frank sarfetmiştir. 

Bugünkü harbe gelince şid

detli bombardımanlar ve yeni si
lahlar yüzünden bir düşman ne· 
ferinin ölümü iki buçuk milyon 
franga mal olmaktadır. Bundan 
behseden bir lsviçre gazetesi di
yor ki: "Bu para ile pek çetin 
ne kadar iktisadi ve ,,içtimai me
seleler halledilebilir. Fakat insan
la~ sulh zamanındıt kabul ettikle
ri fedakarlığın dörtte birine ra
zı olmazlar.,, • 

Kremler boya
lar azalmış 

Avrupa
daki harp 
her taraf· 
ta bir çok 
mahrumi

yetlere sebeb oldu. Bu meydanda 
kadınların tuvalet malzemesi de 
pek azalmış. Kremler, yağlı dudak 
boyaları, tırnak cilaları artık bu
lunamıyormüşl ... 
Fakat, bir çok maddelerde oldu· 
ğu gibi tuvalet malzemesinde de 
hakikiki !erin yerini tutacak Er
tasz denilen taklitleri çıkarmış. 

Şehirde golf aaligeti bü
gükbir lıızladevamedigor 
Yeni yolların ağaçlanma 
isine yakında başlanacak 
Şehir içinde yol faaliyeti büyük bir hızla devam · etmektedir. Bir 

çok yol ikmal olunmuş, 17!r kısmının inşaatı sona yaklaşmıştır. 
Mestanzade camiinin karşısındaki Hain Ahmet sokağı bir metre 

yükseltilerek esaslı bir surette tamir edilmiş ve parkelennıiştir. Hacı 
bayram polis karakolu ve Plevne mektebi sokağına arnavut kaldırımı 

döşetilmektedir. Çınarlı mahallesindeki ara sokak arnavut kaldırımı ile 
tamir edilmiştir. Yeni açılan Dörtyolağzı • Kuruköprü yolunun parkesi 
mukavele mucibince, pek yakında bitirilmek [lazımgelmektedir. 

Hacı bayram • Sebze pazarı ham yolunun parkelenmesi işine devam 
olunuyor. Yolun inşası miinasebetile, mahallenin kanalizasyonu da Mir
zaçelebi sokağına kadar yapılmıştır. Reşatbey mahallesinde Türkkuşu • 
Halkevi arasından geçen yolun çakıllanması işi bitmek üzeredir. 

Kız Enstitüsü ve salcılardan geçen yolun Reşatbey mahallesindeki 
yaya kaldırımları yapılmaktadır. 

Yeni açılan bütün yollarda ağaçlama işine bir aya kadar başla· 
nacaktır. 

Belediye memurlarına dair 
yenibir nizamname projesi 

Ankara 22 ( Hususi muhabirimizden ) - Dahiliye Vekaleti belediye 
memur ve müstahdemleri hakkında yeni bir nizamname projesi hazırla
mıştır. Bu proje ile bilumum belediye memur ve müstabdemlerinin tayin
leri, tetfileri, tecziyeleri; istifa, mezuniyet şekilleri devlet teşkilatında 
tatbik edilen esaslara uygun şekle bağlanmaktadır. 

Proje devlet şurasına sevkedilmek üzeredir. 

Seyhan Mücadele 
istasyonunun faaliyeti 

Seyhttn Mücadele istasyonunun 
940 yılı içindeki faaliyeti etrafında 
aldığımız malumata göre, Mücade

le istasyon bölgesi dahilindeki vi
layet, kaza Ziraat Müdür ve Baş 
teknisiyenliklerile muallimliklerinden 
gönderilen 143 haşere, 32 emraza 
ait örneğin üzerinde çalışılarak 

teşhisleri yapılmış ve bunlara karşı 
tatbiki icap eden• mücadele usul
l"ri yerlerine bildirilmiştir. 

Pamuklara arız olan Yeşilkurt, 

Gradrina, Pradenia, Earias ve Pen-

Ceyhan köylerinin 
kalkınması 

Ceyhan : 22 (Hususi Muhabi

rimizden) - Kaza köylerimizden 
15 ine yeniden mektep yapılması 
kararlaşmış, bunlardan bir kısmı
nın in,asına başlanmıştır. 

Büyük Mangıt, Mustafabeyli, 
Çarkıpare, Çelemli köyleri okulla· 
rınm inşası ikmal edilmiştir. 

Köysalmasının hafiflemesini 
temin etmek için Lir çok köyde, 
köy adına tarla nadaz edilmiştir. 

941 yılıköy bütçeleri tanzi· 

be kurda karşı alınması gereken 
tedbirler vaktinde Ziraat Müdür ve 
Başteknisiyenlerine bildirilmiş, giri· 
şilen mücadele safahatı dikkatle 
takip olunmuştur. 

Mücadele istasyonunun haşe· 
rat mutahassısları, Çekirge tetki
katı için Diyarbakır ve MarJine, 
pamuk zararlarını ve Penbekurt 
vaziyetini gözden geçirmek üzere 
Antalyaya, Filoksera araştırmaları 
için lspartaya seyahatlar yapmış

lardır.• 

Motorlu 
sıtaları 

nakil va
yazllıyor 

Motorlu nakil vasıtalarının tah
rir ve tesbitine bugün saat 9,30 
da hükOmet önünde başlanacaktır. 
Evvela:t.binek otomobilleri, moto
siklet ve otobüsler, sonra da kam
yonlar tesbit edilecektir. 

minde Kaymakamımız B. Bekir 
Suphi Aktan muhtarlarla temaslar 
yapmış ve ihtiyaçlarını tesbit et· 
miştir. Bu arada damızlık boğası 
olmıyan köy bütçelerine bu iş için 
para konmuştur. 

Ziraat Vekaletinin 
Bir Tamimi 

Sivrisinekler 
le mücadele 

Bataklığa mUsalt 
sahalara okallptU 
ve kavak ağaçla
rı dikilecek 

Bazı köy ve kasabalarda ba
taklıkların, su ark ve tarhlarının 
muntazam bir şekilde kurutulma
dı~ı, kurutulanların da sızıntı yap 
mak suretile sivri sineklerin üre
mesine sebep olduğu görul
müştür. 

Ziraat Vekaleti, alakadarlara 
gönderdiği bir tamimde, sivri si
neklerin üremesine mani olunmak 
üzere sulak yerlerde ve bataklı· 
ğa müsait sahalarcla okaliptüs ve 
kavak ağaçları dikilmesini bildir· 
miş, idare imirlerinin de bu işi 

yakından takip etmelerini iste
iştmir. 

• lzmir Münakalat vekili B. 
Cevdet Kerim lncedayı Afyon eks· 
presiyle An karaya mütev"ccihen şeh
rimizden ayrılmıştır. 

B. Cevdet Kerim lncedayı ha
reketinden evvel Kültürpark ve 
Fuar sahasını gezdi. Buralarım çok 
beğendi. Vekil buseneki Fuarda 
bir de (Münakalat Vekaleti pavyo· 
nu) açılmasını muvafık gördü. 

8 Maarif Vekaleti, hasta oldukları 
halde İmtihan edilmelerini istiyen 
talebelerin bu teklifini kabul etme
m"lir. Haotalığı belli olan talebe
lerin İmtihan edilmemeleri lizım· 
geldiği de ayrıca alakalılara bildiri!· 
miştir. 

• Maarif Vekaleti talim ve terbi
Y" heyeti, köy ilkokullarının birinci 
sınıflarına 10 ve 11 yaşındakı 
çocukların da kabülü için maarif 
müdürlüklerine salahiyet verilme· 
sini kararlaştırmıştır. 

• Kuru meyva ihraactçılar birliği 
bugün kuru üzüm satış ihraç fiat
lerini yüzde 20 nisbetinde arttır· 
mıştır. 

• Haber verildiğine göre hü

kOmet askere giden köylülerimizin 
ziraat bankasına olan borçlarının 
bazı kayıt ve şartla tecil olunması 
hakkında bir kanun projesi hazır
lamaktadır. 

FM®l.~ [ 
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• Bergamada Kınık nahiye
sine bağlı Kocaağa koyünde otu
ran Osman Akın; kendi oğlu 19 
yaşında lsmail Akını çifte tüfeğini 
ateş ederek öldürmüştür. Cinaye

tin sebebi henüz belli değildir. Os

man Akın, oğlunu öldürdükten son· 
ra kaçmışsa da takip edilerek tutul
muştur. Bergama müddeiumumiliği 
hadise tahkikatına el koymuştur. 

Kışın ka
şınmak 

YAZAN ': Dr. G. A. 

Çok kaşındırmak en ziyade yaz 
ınevsiminin şanı olmakla be-

raber, birde, kış kaşınması vardır. 
Bu türlüsü sonbaharda yahut kış 
mevsiminin başında, herhalde soğuk 
ziyadeleşince gelir ve kadınla er
kek ayırt etmez. Yalnız çocuklara 
musallat olmaz, olgun ve yaşlı in
sanları tercih eder. 

Soğuklar ziyadelcşinceye ka· 
dar hiç kaşınma ıhtiyacı hissetmi· 
yen insan o akit birdenbire kaşın
maya başlar, yahut azar azar ka
şınırken ihtiyaç gittikçe artar. Son· 
ra büt::ın kış devam eder. Bereket 
versin ki ayni şiddetle değil, ara· 
da sırada fasıla verir, yahut şidde· 
ti azalır ... Bahar gelince, daha doğ· 
rusu havalar biraz ısınınca, kaşın· 

[Devamı Üçüncüde/ 

BU KADIN ıanrnaııcfi 
S a O"il o 'fF CASUSTUR 

girdiğini, sonra yerde açılan bir 
kapıdan merdivene geçtiğini gayet 
iyi hatırlıyordu, 

Evvela bu daracık helezoni ve 
ine ine bitrniyen merdiven merakı~ 
nı uyandırmıştı. Mahzen ne kadar 
derindi! Sonra mahz"n ebadı çok 
genişti Karpit lambasının ışığı e· 
pey ileride durmasına rağmen mah· 
zenin ancak iki duvarı ve en aşa. 
ğı on metre yüksekliğinde olan 
tavanı seçebiliyordu. 

Burası eski bir şatonun yeral· 
tı salonuna benziyordu. Böyle bir 
mahzenin tütüncü dükkanında ne 
lüzumu vardı? 

Ekserisi kadın olan siviller, 
araları hiç kesilmeden, muayyen 
bir hedefleri mevcutcasına gidip 
geliyorlar, mahzenin karanlık taraf. 
larında kayboluyorlardı. 

Alman zabitleri yukarıya çık
mışlardı. Papaz da onları takip 
etmek üzere iken Kompars kolun· 
dan tutarak alıkoydu. Biraz sonra 
iki Alman siviller arasında yalnız 
kaldılar. 

Bir ihtiyar g"lerek duvardaki 
lambayı hiçbir şey söylemeksizin 
alıp gütürdü. Beyaz kuwetli alev 
uzaklaştı, gitgide zayıfladı ve ni· 
hayet adam mahzene amut bir ko· 
ridorda saplanmış gibi birdenbire 
kayboldu. Mahzende zifiri karanlık 
hüküm sürmeğe başladı. 

Kompars mırıldandı: 
- Garip Ş"yl Dışarıya çık· 

kılacak yer görünmiyor. 
Papaz mukabele etti: 
- Tabıi görünmez. Çünkü ı· 

kinçi mahzendeyiz. 
Kompars şaşırdı ve utandı. 

Heyecan ve telaş arasında birinci 
kat mahzenden geçtiğini o fark 
bile etmemişti. 

Papaz: 
- Haydi dedi. Çıkalım. Mer· 

divenin trabzonunu tutuyorum, ka· 
ranlıkta yolu kaybetmedik. 

Merdiveni çıkınca bir kapağı 

iterek birinci mahzene geçtiler. 
Burası daha alçaktı ve tavanın 
kenarlarından sokağa açılan pen· 
c•r•lerden oldukça ışık alıyordu. 

Çeviren : EF • KA 
Şarap fıçılarının konmasına~ 

mahsus tahtadan yerlerin üstüne 
şilteler serilmiş, patates v.e kömür 
yığınları arasında adeta bır yatak-
~•ne vücuda getirilmişti. _yerlere_ 
ot~r;;;;;ş""siviller hemen hemen neşe 
ile denilebilecek bir hararetle ko. 
n~makta idiler7Köşede bir kadın 
sair.in ve lakayt, küçük çocuğunu 
emziriyordu. Burası normal ve em
niyet verici bir mahzendi ve aşa. 
ğıdakilerle mukayese edilince ora
sını daha esrarengiz göst.,riyordu. 

Kompar., papazın peşinden 

sokağa çıktı. Genaze alayının da
ğınık ve parçalanmış azası şaşkın 
ve mahcup gara yürümekteydiler. 
Mülazım söylen<li: 

- Ne garip yer... Bu ikinci 
kat bir mahzen değil, birçok kori
dorlara açılan muazzam bir yer 
altı mahallesi .• 

Papaz hayretle sordu: 
- Ay siz bunu bilmiyor muy· 

dunuz? 
Hayır. 

- Son Korenten kilisesine 

dair hazırladığım eserde bundan da 
bahsedeceğim. Sen Korenten Var· 
Şova gibi tam mana&ile yeraltında 

ikinci bir şehri olan bir şehir ol

mamakla beraber bu eski şehrin 

kurulduğu tepe süzgeç gibi delik 
deşiktir. 

Kompars homurdandı: 
• - Hay Allah müstakını:ver

sin. Mücadele halinde :ben '.:,oldu

ğum halde bunu benim bilmeyip 
sizin bilmeniz ne aksi tesadüfi Al

federsidiz ben cenaze merasimine 
gidemiyeceğim,1işlerim var. 

Geri döndü, birkaç dakika 
sonra Haymın odasına •bir fırtına 
gibi girdi: 

- Hazırlanın. Taharriyata gi· 
diyoruz. 

- Bu gece mi? 
- Şehirde mahzenler hakkın-

daki• belediyeden bazı ciddi malu
mat istiyeceğim. 

Haym:Iakayttı: 

(Devam Edecek) 

-lnönU okuliihimay8heye
tinin faali yeti 

lmet lnönü okulu talebesinin 
sıhhi durumlarını ve gündelik mu
ayenelerini Dr. Muzaffer Lokman 
ve diş muayenelerinide okulun hi
maye heyeti , azasından diş lta!:ıibi 
B. Şevket Üzerlerine almışlardır. 
B. Şevket ayni zamanda ·fakir ta· 
lebenin dişlerini meccanen yapma
yıda taahhüt etmiştir.j 

Okul rhimaye heyeti reisi B. 
Recai Tarımer, okulda tedrisata 
başlandığı günden düne kadar 400 
lira toplamış bununla 50 çocuğun 

ayakkabı vesair ıhtiyaçlarını, 10 
çocuğun ders levazımını temin et
miş binanın elliden fazla camını 
tamir ettirmiş ve okula 25 kitap 
vermiştir. 

5 numaralı arazi tevzi 
komsiyonu reisliği 

B. Hilmi Tokyonun beş numa· 
ralı arazi tevzi komsiyonu riyase. 
tine 175 lira ücretle tayin edildiği 

Maliye Vekaletinden vilayete bil· 
dirilmiştir. 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı 
1 _ Sinamecılık sanatı. 

2 - Beyan •eJen. 
3 - Ten belle şen. 
4 - Yönetiniz. 
5 - Tersi Türk masallarında 

iki işık. 
6 - Koyan tüccarı - Nefi 

edatı. 

7 - Eski bir mektep derecesi 
- Kireç. 

8 - Güzelleşirin güzeli nok
san - Başına "K., gelirse okunan 
şeydir. 

9 - iman edenlerP. 
10 - Bir Ermeni ismi. 

RUZVELTİN 
MÜMESSiLİ 

Bulgar Hariciye 
nazırı tarafından 
kabul~edildi 

Sofa: 22 - [a. a.] - Ruzveltin 
hususi mümessili Albay Donavan 
bu sabah Bulgar · Hariciye naziri 
Popof tarafından kabul edilmiştir. 

Sofya: 22 [a. a. a.] - Bulgar 
kabinesi geçen gün tetkike başla
dığı meselelerin müzakeresine de· 
vam etmek üzere bugün ikinci de
fa olarak toplanmıştır. Bu toplan
tıda Başvekil Filof ile bütün nazır· 

---· MASKOOKA- Zenci Pey-
Taymse göre NIN NUTKU gamber 
M i h ve r Ame:::. ka harbe girdiği Çocuklarına bakmadıgv 1 için 

gUn, Japonya da 

ta z y i ki Toky;a~r2~~~k!~r - Japon N~!~kt~~.~~;o~aha~l~~.ıa. 
B·u·ı·u·n ağırlıg" ıle Bul- Başvekili, evveli ayan, müteakiben Harlem'de birçok zencilerin 

mebuııan meclislerinde bir nutuk peygamber nazarile baktıklar1 bir 

Y 1 
vererek demiştir ki: zenci tevkif ve hapse mahkOm e-

ua ristan ve ugos av " - lmperatorluğumuz, tari- dilmiştir. Bu hadise bütün Ameri· 
hinin en vahim devresini yaşamak- kada, bilhassa zenciler arasında 

Yaya Y'u'klenecekt'ır tadır. Milli Müdafaamız için her büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
zaman silahlı bulunmamız lazımdır. Hapse mahkllm edilen zenci 

Balkan devlet!erlnln Biz bütün şarki Asyada yeni [ilahı Baba] lsmile maruftur. 150 

k h k ti nizamın kuruluşu için çalışıyoruz. kadar müridi vardır. Bunlar llihi mUttere are e 0 çlü pakt bilhassa bu yüksek ga· Babaya peygamberden de fazla 
dlktatörlerl dUtUn ye için kurulmuştur.,, bir nazarla bakarlar. Kazançlarının 

1 dUreblllr Başvekil Şarki Asyada Japon- büyük bir kısmım [ilahi baba] ya Yunanistana yapı an •ı------· Y• ile iş birliği yapacak Çinlilere verirler, ona hizmet etmeği kendi-
y~dım edileceğini, fakat Japonya· leri için en büyük şeref sayarlar. 

lar hazır bulunmuşlar.iır. 

hava akınlan Londra 22 (a.a) - Taymis ya karşı gelen Çinlilerin imha O· [ilahi Baba] nın tevkifi, karısı 
gazetesi başmakalesinde şöyle lunacağını söylemiştir. tarahndan mahkemeye yapılan mü-Atina : 22 (a. a.) - Atina 
yazıyor: T <>kyo : 22 (a. a.) D. N. B. racae.t üzerine olmuştur, Bakir 

ajansı~bildiriyor : 'd bildiriyor : Hariciye Nazırı Mat- Meryem Ana adı verilen bu kadın Dün akşam neşredil~n 87 n~- Nazarı dikkatin yeoı en ce· 
maralı teblii : Muvaffakıyetle netı· nabi şarki Avrupası üzerine te· suoka harici siyaset hakkında uzurı kocasının kendisine sadakatsizlikte 
celenen mevzii harekat olmuştur. merküz ettiğı aşikardır. Mussoli- beyanatta bulunmuştur. Nazır de· bulunduğunu, bin bir işkence yap· 

Kı,ın ka,ınmak Atina : 22 (a. a.) - Umumi nin harp makinesine güvenmiyen miştir ki : tığını, ne kendisine, ne de altı ço-

l 
" 

.ı emniyet nezaretinin tebliği : Hitler Sicilyada ve Adriyatik te "Sovyetlerle siyasi münasebe· cuğuna bakmadığım iddia etmiştir. 
( Baştara/ı kinci ~, Düşman hava kuvvetleri mem- timizi islih etmek istiyoruz: Çün· Dava 1 birincikinunda görülmüş· 

leket üzerinde aşağıdaki akınlar1 kuvvetli noktaları elde etmeğe k" k S l b [il 
ma ihtiyacı kaybolur. Yazın tek- ... mecbur olmue1tur. Hitlerin şimdi u pa t ovyet er irliği aleyhine tür. ihi Baba) mahkemeye 60 yapmışlardır: . . Y d 'ld J 
rar baılasa bile pek hafiL Ertesi 1 _ SelaAnıkte hasar ve zayı- I k . h eğı ir. meleğin [ lahi Babanın müridleri 

müttefiki talyaya arşı ız ar et. kış soğuk tekrar gelinceye kadar. at yoktur. Harici siyasetimizde lngiltere daima Beyaz giyerler, bunun için 
h . tigv i istihfaflı azamet belki niha- l k Kış mevsiminde soğuk az olur· 2 - Volosda bombalar şe nn müstem eke ve dominyonlarının endilerine melek denir] refakatin· 

sa kaşıntı da hafif olur, soğuk zi- en fakir mahallelerine düşerek bazı yette onun mahvına sebep olacak tazyikini hissediyoruz.,, de gelmiştir. Mahkeme ulonu ai-
h f f h v t t s· tır. Mihver tazyikinin bütün ağır· M k k d d ld b dl b yadeleşince oda birdenbire çoğa- evleri a i asara ugra mış ır. ı· atsuo a son olarak şu sözleri zına a ar o uğu gi i :ı iye i-
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B•r;v-;n J 
Ankara Radyosu 

[ 2S lldnclkbun Pertembo ] 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajans haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 

8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 
nqma 

12.30 Program ve memleket lır. insanın evinde termometresi viller arasında zayiat azdır. lığı ile Bulgaristan ve Yugoslav- söylemistir. nasının önünde de binlerce kişi 
dd 3 P . d · ·ı h lk yaya yükleonmesi muhtemeldir. "B" 1 'k A .k h h . t 1 t '4at ayan bulunmasa bile, kaşınmanm şi e- - roıe e sıvı a arasm- u: eşı merı a ar e gır· op anmış ı. 12.33 Fasıl Heyeti 

h d k . t I t 8 1 Bulaar Hükllmeti Berlinin tazyik- dOv' kd' d J d h b BAk' M An hk tine röre dışardaki avanın dere· a ço az zayıa o muş ur. az I o ıgı ta ır e aponya a ar e a ır eryem a ma eme- 12,50 Aı'ans haberleri 
b 1 b. l h fif h r: v t lerine takdire deger bir azimle . k . d b t b 

1 çesini tayin ede i ir. ına ar a asara ugramı.ş ır. gırece tır.,, e şu eyana ta u unmııştur: l3.05 Müzik: F•sıl heyetinin 
Mevsiminde de en ziyade ge- 4 - Bir adaya karşı vukubu· mukavemet etmektedir. lk' ., 'I' b 1 k "- [ilahi Baba] da ahlak na· devamı. 

l . k r- ld v lan hücumda ihasar ve zayiat ol- Filof açıkça bildirmiştirki, 1 noı ız a 1 CI b' kt N k ~:..:; r,:ı;:~. f n~:~• ır:;.~;~u •• :';. mamıştır. Bulırar milleti haklı ş;kiyetlerini 1 :~·: • • :kı!:~.;'dij;;~m:z. 8~•::: 13.20-14.00Müzik:Kanıık Pl'OW· 

bını giymeden önce, ilmin tatlı tat- J ngiltere a mtil:;~rug?~v~~~e~~~:n::ı:~ı:ae:f: gemisi batınldı m1.satı'yolaryuımk.,,o lduğu cezayı vermenizı rsamaatla8y.ooarı Proa-ram, ve memleket lı, fakat biraz sonra acı acı kaşın· Kameron'un mahsul ve 
maya mecbur olur ... Kimiliinde ya- la müsaade etmiyecektir. Balkan· Londra: 22 [a. a.) - Düşman Mahkeme iki tarafın avukatla- 18.03 Müzik: Radyo caz orkes-
bp uyuduktan biraz sonra meyda· meyveler lni &atin alacak larda ve Türkiyede büyük bir dün gündüz lngilterenin Şark böl- ' rım dinledikten sonra uzun müza- truı [lbrahim Özgür idaresinde] 

Londra : 22 (a. a.) - lna-iliz d B 1 • ·· • d b'" ··k b' f l' na çıkar, insanı uyandırır ve hazan memnuniyet uyan ıran ve u gar gesı uz~rın e uyu ır aa ıy~t kerelerde bulunmuş ve neticede 18.40 Müzik: Radyo ince saz hük4
meti ile General dö Gol mü- b' ı~ k l - t · d - h· b' h kaşınmayı teskin için insanın tır- u istiklali için iyi ır a amel teş i gos ermışse e mu ım ır ücum kadının lehine karar vermiştir. Bu heyeti. 

nakları yetmez de eline sert bir dafaa konseyi arasında bir iktisadi eden Filofun beyanatı, Bulgar yapılmamıştır. karar Zenci Peygamber için büyük 
1

, 19.15 Konqma. 

hrça almaya mecbur eder. Sabah· anJqma yapdmı.ştır. b milletinin Romanya akibetine uğ. Londra civarına ve Şark kont- bir darbe teşkil etmiştir. Gazete- 19.30 Memleket saat ayan ve Anlaşma:hükümleri muci ince 
1 leyin kalkınca kaşınma ihtiyacı te- ramak niyetinde olmadığı kanaati uklarile Londraya civar kontluk- ler kendisinin hayatından uzun u- aı'ans haberleri. lngiliz hükOmeti Kameronun mah- b b l 

krar başlarsa da bu sefer "hafif bu anda Yugoslavya için hususi ların bazı noktalarına om a ar zadıya bah$ediyorlar. 19.45 Müzik: Se~ilmic muhtelif sol ve meyvelerini satın alacaktır B 
1 

h l ır -ae~er ... GUndüz soguktaır birdenbire bı'r kıymet ifade eder. düşmüştür. azı ev er asara uğra- Verilen malllmata göre [ lahi •arkılar. • ır lngiliz hükGmeti hür Fransız ç .. 
sıcak bir yere girince, yahut insa· y . d" "' .. k mıştır. ok az zayiat olduğu haber Baba] bir zamanlar bir ahçı ve 20.15 Radyo aazetesi. kuvvetlerine iltihak eden deniz aşı- unanıstanın ver ıgı orne .

1 
k d ' 6 

nın bir şeye canı sıkılınca gene verı me te ır. hizmetçi idarehanesiaçmıştı. Fakat 20.45 Müzik: Şan saloları _ rı &ansız topraklarına iktisadi Yugoslav an'anelerine Romanya- L d 
22 

[ ] B h . 
kendini gösterir. d d b l k k d h on ra: a. a . - a nye bu idarehane pek namuıkirane Bedriye Tüzün tarahndan. yar ım a u unma üzere yaptıiı nm verdiği örne ten a a uygun. 

Kaşınma en ziyade bacaklarda, b l k d dk I nezaretinin tebliği: hareket etmedig" inden [ilahi Baba) 21.00 Müzik: Dinleyici isteklen' taah üt eri yerine getirme te ir. dur, müşterek hareket i tatör e 
baldırlarda ve bacaklann en yu- Mens Prins ve Resundo balık- 500 dolar cezaya ve bir hafta 21.30 Konn•ma (Sıhhat saati] Fransız hattüstüvası hakkındaki ri düşündürebilir. -
karı kısmında gene arkaya doğru çı gemileri batmıştır. hapse mahkllm olmuştu. Bu karar 21.45 Müzik: Radyo orkestrası - anlaşmada imza edilmek üzeredir. Ruzveltin hususi mümessili· 
tarafta, dirsekten aşarı kısmında, Mens Prins'da insanca zayiat kendisini çok kızd1rmış ve hakime [Şef: H. Ferid Alnar] 

d h k f b nin Sofyayı ziyareti Amerikanın kt D' v · · - bat d b ı fakat bura a er i i tara ta, ir den kullanılmakta faydalı olacak yo ur. ıgennın murette ın an yakında cezasını ulacajmı SÖ)' e- 1. Mozart: Keman konçertosu 
d b Balkan vaziyeti ile alakadar ol· -1 l · k k b ı · · A d bir halt me- [ de karın üzerin e, gö eğin etra- ilaç yoktur. Ancak fanılanın altına o en erın en ya ın a ra a arına mıştır. ra an • geç Solist: Liko -Atar]. 

flnda Olur. h dui'unu rösterir. haber verilmiştir. den hikim bir kalb hutalıf1ndan 2 Dl ç k k ince patisten yahut - hem pa a- J • r, ay ovs i: Romeo ve 
Gece gelen bu kaşıntıyı insan sına, hemde elektrikten tercih et- H ölmiiftür. Bu 6Jllm ıreaci er arasın- Jüliet. 

- k•Cl mevsiminde bulunduğunu mesine dayanılabilirse - ipekten a r p ve Ziri tarafmdan dün parlemetonun da (lllh.i Baba) nm kerametine at- 22 30 M 1 k 
... açdması münuebetiJe söylenen nu- fedilmif, birçok kimseler etrafıda ' em e et saat ayan, 

habrlamazsa - uyuz hastalığına don gomlek fayda verir. Onun üze- • tuk AmerikaJa tiddetJe mukabele toplanmqtır. Şöhreti 
0 

zamandan. ajans haberleri; ziraat, Ehum-tah-
hamlfMier ve kendi k1enuldinke utan1r · rine, soj'uktan muhafaza için, ka- d ı• p 1omas1 görmilıtür. Amerika gazeteleri bu baflar. (vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
Hele yakında bir yo c u yapmlf hn fanile.- nutuktaki sözleri Amerikaya bir (Jllhi Baba) bir kısım zenciler- Fiat) • 
olursa yattığı otelde ve odada, Bunlar da fayda vermezse, ka- ( Bapara/ı birinciu ) tehdit savrulduj'u pklinde fefıir in yardimile 93S de Harlemde y~- 22.45 Müzik: Cazband ( PL ) 
kendisinden önce yatmış olan yol· lan çare vücuda rliserin yahut va- auk ıark çeplut8i Amerika ile etmektedirler. Japon hariciye nazı- rleşmiş ve rahat bir hayat sürmeğe 23,25 / 23,30 Yarın ki prog· 
cuların günahma girer. ıelin sürmektir. Bunlara biraz de SovyetJerf birbirine ya~;~: nndan 90nra maliye nazırının söy- başlamıştır. Birçok zenciler hasta· ra'll ve kap.ınış. 

Halbuki kaşınan. ye1rlerde, .uyuz 
0
glümzazel. Tbairbı'·ı,koaak~ah~:yı~~~k s!~: tad1r. görülüyor ki Sovyet er ır ıgı ledi~i d notu~ kjba~ond nazı~l.arının lıklarına deva bulmak için ona ko-

hastalıiının alimetı o an, o ınce- garip bir siyaset takip etmektedir: üzenn e sogu 1r uş tesırı yap- şuyordu. 
cik yollar yoktur. Zaten kaşınan yıkanıp o yağlı şeyleri temizlemek Almanya ile dostturlar, Fakat al· mış olsa gerektir. Çünkü nazır Bir aralık politika il~ de meş· 

d b. ku-çu"k parça alarak şarti)'le ·ı d t 1 j harp masrafının 473 bin lngiliz lı'rası 
yer en ır b"" Bu~lara kaşınma kaybolsa bile, manya ı e os o an aponyanın gul olmuş ve müzaheret ettigı 
mikro~kopla bakılsa da uyuz oce- k dostu değildirler. Amerika ile dost- (llduğunu söylemiştir. tarafın kazanması mevkiini artır-

K ı de idrarı tahlil ettirmeyi, hatta an d Maliye nazmndan sonra so"z 
ii bulunmaz... aşınan yer er • I turlar, fakat Amenkanın ostu mıştır. Son zamanlarda taraftarla· ki F k t d'kk t muayenesi yaptırmayı ihma etrr.e 

1 
J h b' -kırmızı kabarı ar. a a ı a 1 1 d d v 'ld' 1 a an apon ar ıye nazırı ise yakın rı pek ziyade arttığından birçok 

ederseniz bu kırmızı kabarıklar melidir. Çünkü bu kış kaşınması, olan ngiltere i e ost egı ır er. istikbalde Çin mukavemetinin kınl- l 1 
o vakte kadar hiç şüphelenmediği- J tehdı"dı" f beki para ar e e reçirmiş, bununla mü-kaşınmadan sonra gelir ve kaşmtı apon - ınuının enmiyeceğini bildirmiş- kemmel bir malikine de satın ... 

geçince onlar da kaybolur... niz bir ı•kc:r hastalıiının alameti tir. mıştı. 

..... !K~q:ı:n~k~a:ı=ın:m:u::•n:a~!kafş::~ı~iç:e:r:-~~d:e:.:o:la~b:ilir:·~· ....... l!lll!!!!!m ............ ~J:a~po:n::ıı::b;aş~v;eki:';li~v~v~h~an~·c~i~y~en~a~·~==::::;;;;::;::::::::::~~::~~~~~!!""il'!!!""!'!!!'!!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\ 
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Mıtııatta111 
T oros Eczanesi 

( Y enicami yananda ) -

fTAKfvtMI · 
23 lldnci/c4nan 1941 

PERŞEMBE 

Y'IL: 1941 - AY: l Gün: 23 K•m n ÇAKICI 
denin belediye reisini yere yatırarak 
bayıltıncaya kndar döven bir adam; 
köylüye neler yapmazdı? ayak par
çalamak, kemik k1rmak onun için 
işten bile değildi. zira Kara Sait 
paşa ( Mabeyn ) tarafından himaye 

rörmekte idi. 

ihtif alle defnedildikten sonra mer
humun kayınpederi olup vaktile 
Rumelide müthiş bir eşkıya olan 
Pomak givur bacı yüzbaşı, büyük 
bir teessür içinde Çakıcının taki· 
bine ant içmişti. Pomak hacı yüz· 
başı - ki ismi hacı Ahmettir - bir 
toı. atta bir adam öldürmüş, dev 
cüsseli, cesur bir adamdı. k"'ndisi 
eşkıyalıktan yetifme ve ( Bi iradei 
seniye ) zabit olma oldupndan 

E FE 
kuvvet hazırlamasını bildirdi. Onun 
· tiz:hı karş · d ıs ısınaa a Çakıçı çete-

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 
R111Di 1356 • il. KiaUD 10 

1 

Hiori 1!59 ·Zilhicce :lS I 

aleyh ne yapıp yapıp bu çeteyi ===== ===-==== 
istiman ettirmek.~•ekti. TUtun Satısı 

Tefrika N o. 

s6 
r gümüş saplı kırbaçla belediye rei

sini dövmiye başladı. Emin bey 
feryat ediyor, fakat sesini duyura
cak kulak bulamıyordu. 

Zavallı adc1m nihayet dayaktan 
bayıldı. Kimbilir kaç sopa attıktan 
sonra Sait paşanın 

- Bir haftaya kadar bu cad-
deye kaldırım döşetmezaen senin 
dinini, imanını 

diye yeninden sövdüiünü işit· 
medi bile .. 

itte Kara Sait paşa; bu tip 
bir adamdı. Karşıyaka ~bi bir bel· 

l.şte bu sebeple zaman oluyor
du ki takip kuvetleri ile Çakıcı 
çetesi ayni çatı altında misafir bu
lunuyorlardı. Ev sahibi Çakıcı efe
nin yataklarından biridir. Takip 
kumandam her şeyden bihaber 
uyurken Çakıcı bırakıp gidiyor ve 
en güzeli şu, iki takip kumandanına 
yeni ev sahibi yanlıı istikamet ve· 
rerek ifleri tersine yürümekten hali 
kalmıyordu. 

Burada bazalarının perakende 
şekilde yazdığı gibi binbaşı Rüstem 
bey vak'asından sonra değil, müli
zim Hüsnü efendi vak'asında cere
yan eden ve o zamanki idarenin 
iç yüzünü gösteren bir hldiaeyi 
anlamak faydalı olacaktır. 

Mülhim laüsnü bey vurulduk
tan ve cenazesi lzmire retirilerek 

eşkıya takibinde yüksek maharet 
sahibi idi. Filhakika gavur hacı 
kalktı, kendisine mahsus usuller 
takip ederek Çakıcı çetesinin izini 
araştırmaia başladı. Pomak hacı 

muvaffak ta olmqtu. Çakıcı çetesi 
Nazilliye tabi Senekçiler köyünde 
saklanm11tı. ( Senek, araçtan yapıl
ma su destisi deınktir, halis Türk
çedir. ) Pomak bacı için Çakıcı 
çetesini bu köyde bastırarak yok 
etmek işten bile değildi. Yüzbqı 
hacı Ahmet efendi rayet ketum 
hareket ediyordu. Fakat kendi.ine 
~uvvet lbımdı. Bu sebeple NaziJli 
zaptiye kumandanına kendisine 

siııin Senekçiler köyünde olduğunu 
söylemeğe ınecbur kaldı. Halbuki 
bo Na~il~i _Yüzbaşısı Çakıcı efenin 
tam ma~asıle bir yataiı idi. Dur· 
oıadı, dınlenmedi, efeye bir haber 
uçurarak kendisini vaziyetten ha
berdar etti. Hacı Pomak ta bittabi 
emeline muvaffak olamadı. Zira 
Çakıcı çetesi hacı Yüzbaşı henüz 
köyü ınuhasara etmeden birakıp 
çekilınişti. 

Nazilli Yüzbaş111nın hiyaneti 
çarçabuk tahakkuk etti. Kendisini 
muhakeme altına aldılar. Daha 
evvel hacı Yüzbaşının elinden çok 
zor kurtardılar. Hacı Yüzbaşı bu 
mel'un herifin hemen oracıkta ce· 
zasını verecekti, fakat mücrimi 
çabuk kaçırdılar. 

işte görülüyor ki devir bu de
virdi. Bu şartlar altında, bahusus 

zaptiye kumandanlan arasında da 
yatak bulunduktan sonra Çak1e1 
çetesini el• reçirecek babayijit 
tas.vvur dahi edilemezdi. Binaen· 

Bir taraftan Çakıcı efenin da-
vetini kabul eden Arabaki; trene f /Japara/ı birincid~J 
binip Ödemişe giderken diğer ta- layıktır; Sovyet h8"'i siyasetinin 

raftan da Tire kaymakamı Halil mir ticaret müdOrlüjilne müracaat 
Rüştü beye lzmir viliyetinin tahri- eden bazı köylüler ilk giinlerde 
ratı ridiyordu. Mahrem işaretli olan yersiz endişeye>•kapılarak tütünleri 
bu tabriratta: ucuza sattıldanndan aatq mukave 

- Çakıcı efe ile irtibat tesis lelerini bozmak i.tediklerini biJdir-
edilerek istimanı esbabının istikmali mitlerdir. Ticaret müdiirlüiü dli-

şük fiate tütün alan firmalan tesve istiman şartlarmın öğrenilmesi 
bit etmiş ve kendilerine tebliratta 

Talep ediliyordu. Kaymakam bulunarak iyi fiyatle mal lalmalan 
Halil Ruştü bey; Mitat paşanın n ı bildirmiştir. Müstahsiller vaziye 
katiplerinden olup padişahın gaza- ti kavradıklarından diifük teklifle-
bına ağrıyarak Tireye sürülmiiftü. ri reddetmektedirler. 
314 senesinde Tireye gelen ba zat 
cidden afif ve kıymetli bir şahsi- Manisa vali.i B. Faik Tarel 

Kırkataç ve Akhisar civ anada 
yetti. Tirede ilk postahane binasını, köyleri dolaşarak müstahsillerle 
belediye binuım, Rüştiye mekte- görüşmüş ve hOkOmetin tedbirleri· 
bini, Ahmediye, Hamidiye, Feyziy«", ni bildirerek mallarını ucuza uı.a 
iptidai mekteplerini, istasyon cad· malarını tavsiye etmiftir. KöyliUer; 
desini, dejirmender• yolunu yap- - Yqum bQkOmetimİ&·" 
tıran ba zattır. Kaplıcayı hamamlı, Diye batırarak teAhOratta 

(Dntunı Var) bulunmutlarcbr. 
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D• KKAT Kasanızda Parayı,Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
1 : HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 

Adres: ADANA MERKEZ OTELi ALTINDA 

H OIR O Z O G:LlU gişesi. Şubesi yoktu r. 383 
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TAN Sİ EMASINDA 
BU AKŞAM 

Yeni ve Sporcu Artist 

TOM KENNE 
Tarafından yaratılan Heyecan 'le Maceralar Filmi 
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!Pır~ ~t©ını IF © ~t~ırD Ü iri) 
CANLANDIRDlKLARI 

.... ------------------------------------------~ 
Büyük Kasırga 
BÜYÜK AVENTÜR FiLMİ 

Pek Yakında Pek Yakında 

(GörUnmiyen Haydutlar) 

T. İŞ BAN KASI Adana seyyar satın 
Küçük tasarruf hesapları 8lffl8~ k0fflİSYOnUndan: 

1 9 4 1 1 K R A M 1 y E p L A N 1 1 Tahmınen bir kilos~ (1~0) 
kuruştan (10000) on bın kılo 

K E Ş 1 D E L E R: sade yağı pazarlık usulile 
4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 5atın alınacaktır. 1 

1941 iKRAMIYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 " 3000. 
" 

2 .. 750 .. 1500. .. 
4 500 2000. -.. .. 
8 .. 250 

" 
2000. 

" 
35 .. 100 " 

3500. .. 
80 .. 50 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
f zamanda tallinizi de denemiş olursunuz. 371.. 

Tahmin edilen bedeli 
(15000) on beş bin lira olup 
teminatı (2250) iki bin iki 
yüz elli liradır. 

Şartnamesi komisyonu
muzda her gün görülebile
cektir. 

Pazarlık 24-2-kanun-941 
Cuma günü saat on birde 
Adanada Tümen askerlik dai
resi seyyar satın alma ko
misyonuncla yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkür günde 
tam saatında komisyonumuz-
da bnlunmaları. 395 

BUGÜN MATBAASI 
........................................................... 

- son Sistem Makinelerle 
Basılan Güzel ve Ucuz İş 
Ancak ( B U G O N ) Matbaa
sında Yapılabilir 

S·ız de· TABA Air İŞLERİNİZİ 
' (BUGÜN) JWatbaasına 

YAPTIRINIZ. 

8 ŞUBATTA 
Halk evi salonlarında 

Senelik KızılaylBalosu 
Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de Satılmaktadır. 

388 19-21-23-25·28-

Bir Pedalcı 
aranıyor 

Matbaamızın pedal maki
nesinde çalışmak üzere bir 

işçi arayoruz. Çalışmak iste

yenlerin idareye müracaatları 
lazımdır. 

/ .......................... . 
İ DOKTOR i 
• • • • i Kemal Satır ! 
• • 
• H 1 h .. • • a s ta a r ı n ı ergun • • • : Kızılay caddesindeki mua- : ·- . : yene evinde kabul eder. (9) : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 
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Al~AlRA Y SINIMASINDA 
BU AKŞAM 

Güzelliğine Layık Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
İ L A V E T E N Bir Yenilik Olmak Üzere 

•••••••••••••••••••••• E Yaşasın Tatil~ ••••••••••••••••••••• : 
Fransızca Sözlü Gençlik ve Güzellikler Filmi 

(PEK YAKINDA) (DÜŞMAN ELiNDE IESIR) 

==I TÜRKÇE SÔZLOF 
YARAT ANLAR: Lesli e Hovard , Douglas Fairbanks Jr. 

Adana seyyar satın Adana seyyar satın i LAN 
alma komisyonundan: 

1 
alma komisyonundan: Belediye Riyasetinden: 

Tahminen bir kilosu (20) Tahminen bir ' kilosu on (Öl •• h" 1 • • 
yirmi kuruşdan (40000) kırk iki kuruş 50 santimden kırk çu sa - ıp e~ının 
bin kilo bulğur pazarlıkla sa- bin kilo nohut çuvalları ile nazarı dıkkatıne) 
tın alınacaktır. birlikte pazarlık usulile satın Senelik muayeneleri 941 

Tahmin edilen bedeli alınacaktır. 1 yılı içinde yapılacak olan öl-
(8000) sekiz bin lira olup te- . Mu~amme? b:deli ( beş çü ve tartı aletlerinin nev'i 
minatı (1200) bin iki yüz liradır. ~ın ) !ıra katı temınatı (750) ve mikdarı 1-1-941 tarihin-

Şartnamesi komisyonumuz· lıradır. . . den 31-1-941 günü akşamına 
da her gün görülebilecektir. dŞahrtna~esı .... k

1 
°b~lısyokn~- kadar bir beyanname ile be· 

P 1 k 24 2 k• 941 muz a er gun goru e ı ece tır. . 
azarı - - anun- Pazarlık 24-2-Kanun-941 ledıye ayar memurluğuna bil-

Cuma günü saat 14.30 da Cuma günü saat ondadır. dirilerek mukabilinde ( mua-
Adanada Tümen askerlik dai- Adanada Tümen askerlik yene müracaat kiğıdı ) ahn-
resi seyyar satın alma komis- dairesi seyyar satın alma ko- ması mecburi olduğu ve bu 
yonunda yapılacaktır. misyonunda yapılacaktır. müddet zarfında müracaat 

İsteklilerin mezkur günde isteklilerin mezkur günde etmiyenler hakkında kanuni 
tam saatında komisyonumuz- tam saatta komisyonumuzda ı muamele yapılacağı ölçü sa. 
da bulunmaları. 396 bulunmaları. 393 hiplerine bildirilir. 397 

Adana seyyar satın GENARAL ELEKTRiK 
alma komisyonundan: .. 

Tahminen bir kilosu yirmi Dunganın En Meşhur ve En 
kureşian kırk bin kilo mer- B •• ""k R d JVl •• • 
cimek pazarlıkla satın alına· uyu a go uessesesı 
caktır. 

Tahmin edilen b e d e 1 i 
(8000) sekiz bin lira oldp ka
ti teminatı (1200) bin iki yüz 
liradır. 

Şartnamesi komisyonumüz
da her güu görülebilecektir. 

Pazarlık 24-2-kanun-941 
Guma günü saat on dörtte 
Adanada Tümen askerlik 
dairesi seyyar satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur günde 
tam saatında komisyonumuz-
da bulunmaları. 394 

Zayi Tapu Senedi 
Tapu kayıt suretleri ve 

mahkeme ilamı ile bir adet 
nüfus kağıdı kaybolmuştur. 
Bulup matbaamıza getiren 
kimse, sahibi tarafından mem
nun edilecektir. 

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

• 

GENARAL ELEKTRİKin akü?1latör ve 
elektrıkle çalı

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsalsız .. radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
~sfalt cadde uzerınde Burduroğlu fabrikası karşısında 
lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
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Kaşeleri 

BAŞ, DİŞ,GRİP, NEZLE, 

~ 

• 
ROMATiZMA -

.., .., 
ve SOGUI< ALGINLIGINI 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
Jfer eczanede orGd!,ını~: ·-


