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Hltler, Kont Clr•no 
ile görUttU 

Berlio, 28 (a.a.) - Fübror Kont Ci· 
yanoyo kabul etmiş H maıı bir gör~
mede boluomaıtar. 
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... ------------------------------------------------------------------------------... 63 genç, deniz isesini bitirerek harp okuluna geçti 
Mersinde dün ü tören 
Yarının denizcilerine , 

diplomalarını Başvekili
miz dağıttılar ve hepsini 
agrı· ayrı tebrik ettiler 

M"rsin 28 ( Hususi muhllbirimizden ) - Bogüo 
aaat 14,30 da, deniz harp okulunda, Deniz. lisesi 
son 1101f taleb~leriae diploma verme töreni yapıl· 
m14br. Merasimde Başvekilimiz Doktor Refik Say
dam, Vali, Vil3yet Halk Partisi erkanı hazır bulun· 
mqlardır. 

Törene istiklal marşiyle başlanmış, bono müte· 
akip Başvekilimiz tarafından reoç talebelerimize 
diplomalan verilmiştir. D\>ktor Refik Saydam talo . 
bel~ri ayre ayrı tebrik etmişler ve muvaffakiyet 
dilemişler, "Soğol., cevabiyle karşılanmışlardır. 

Sovyet 
........................... 

durumu 
.. ıı:mıııı:aı-. ........... 

nazik. 
Moskova önünde 

Rus müdafaa 
hatları yarıldı 

Moskova rad~osu, 
••hlr müdafilerlnl 
eon Alman hamle· 
•ine de mukaveme· 
te davet etti 

Bir Rus .Je/.,inde halk ceplrege ' 
g i d e n a s k e r l e r i s e l li m 1 ı g o~~ 

Moskova 
müdafaa hat--l a r ı gerisine 
,paraşütcü kı

tal ar indirildi ...................... __ ....... 
Ankara Radyo gazetesi -

Almanlar Moıkovadaki Sovyet 
müdafaa batlıırı • l'erisio• paraşüt 
kıtaluı indirmişlerdir. Bunlar, hiç 
bir fey yapmağa imkan bulamadan 
Ruslar tarafından imha edilmiş. 
lordir. 

Moılcova 28 (a.a.) - Bildiri(. 
diğine l'Öre, Sovyet kıtaları Ka· 
linin iıtikametinde bir taarruza 
baılaan;lar ve düşman hatları 
araaında bir redik açmışlar vo 
bir çok köyn yeniden iıral etmiı
lerdir. 

Berlin, 28 {a.a.) - O. N. B. 
D~n Hkori kaynaklardan öğrendi 
~•ne. röre, Kırımın cenup kıy111nın 
•ırala eına11oda Yaltanan batasında 
Mııorda Molotofon ıatosu da Alman 
aıkorlorinin eline l'eçmiıtir, Şato· 
nan çol lüks da bili tefrita tı biz· 
zıt Sovyet Hkerlori tarafından 
Y•ima ve tahrip edilmiıtir. 

Londra, 28 (a.a.) - Muharebe 
~oıkova çevreainde bütün ıiddo· 
tıylo devam etmektedir. Moskova 
~~dyoıu ıebir m6dafilerine ıon hi~ 
~tıpta b11lunarak bunlara aon 
d 111lan bımleaine de mukavemete 

evet eylemiıtir. 

d' Tula çevresinde durum ciddi· 
ır. Cenupta Sovyet taarruzu 

llleaınuniyet verici bir tarzda de· 
vıaı ediyor. 

. Vifi, 28 (a.a.) - Roı cephe· 
:nde ınubllrebe bütün ıiddetiyle 

•v.am ediyor. Durum git gide 

ına2:ıltleşınektedir. Bunu Raılar da, 
n ·ı· l ırı 12 er de kabul ediyorlar. 

z ı..Moıkova Çevroıinde harbeden 
ltllll Ye 

rlQı lllotörlll Alman tıımonle· 
n aayııı 20 kadar tahmin edil· 

mektedir. Almanlar Talanın şimal 
dotusunda ilerliyorlar, 

Moıkova, 28 (a.a.) - Düo öğ
leyin neşredilen Sovyet tebliii: 

Şimal batı cephesinde bir ıov. 
yet birliii toprak ve ağaçtan ya· 
pılmıf 20 düşman tahkimatı tahrip 
etmiıtir. 

Bata cephesinde harekatta bu· 
)onan bir birlik 1500 düşman öl· 
dürmüş, 15 tank yakmıştır.'" Co· 
nup bati cepho!inde 1000 don 
fazla Alman öldürülmüştür. Çete
ı~rimiz bir kamyon koluna hücum 

ederek 7 kamy..>n tahrip etmiş ve 
35 subay ve er öldürerek büyük 

' mikdarda mühimmat ele geçirmiştir. 
Moııkova, 28 (a.a.) - Sovyet 

tobliii: 
27 Sonteşrin rünü kıtalanmız 

bütiln cephe boyunca muharebeye 
devam etmişlerdir :ı 

Moıkova 28 (a.a.) - ?.6 son· 
teşrinde Sovyet bava kuvvetleri 
105 tank, a!lker yüklü 600 kamyon, 
obüs ve mühimmat yüklü 109 va· 

roo, tahrip etmiş, bi~ alaydan ~i: 
yada piyade ve bir b~lük . ıüvarıy1 
yok etmiıtir. Bir koıımdekı muha· 
rebede 2000 Alman yok edilmiı, 

15 tank tahrip olunmoıtur. 

Moskova, 28 (a.a.)- Taı •i•n· 
IJDID bildirdiiine aöre, Almanlarm 
Leninrradı tamamiyle çevirmek 
üıere Volhof şehri ve Ladora 
ıölü istikametinde 12 ıonteşrinde 

ıösetrdikleri taarruz kati olarak. kı· 
rılmıştır. 12 • 13 ve ~4. ıonteşrınde 
Volhof armaiının ıkı kenarında 
bir çok tiddetli muharebeler o}. 
muştur. Almanlar ilk Sovyot batla~ını 

işral etmişlerıo de 15 ıonteı~m 
ıababı baroket mevzilerine don· 
mek zorunda kalmışlardır. 

Bununla beraber Almanlar tid· 
d tli Sovyet karıı taarruzuna rai· 
m:o bu srmai'ın doio sabili boyun. 
ca ilerlemei• auıavaffak olmuş-

lardır. , 'd 
Aocak timdi daha ilerı rı e-

miyecek bir halde durmuşlardır. 
Leninrrat arbk muhaıara altında 
doiildir. 

Moskova 28 (a. a.) - Kraı• 
naya Znzda ru•teıi, Almanların 
Rostof için yapslan muharebede 

geri çekilmeğe mecbur edildikleri• 
oi bildirmektedir. Almanlar büyüle 
kayıplar vermişlerdir. Sovyet ksta· 
lara dün bir mahalli işgal etmiş· 
tir. 

Berlio 28 ( a.a ) - Alman 
reami tebliii: 

Rostof civarında ve Donetz:do 
tayyare ve tank yardımile yapılan 
ıiddetli Bolşevik karşı hücumları 
düşmana kanh kayıplar verdirile
rek geri p!hkürtülmüştür. 

Cepheınin merkez kesiminde 
[ Dev•Ji!ll llçllncDde ] 

ihraç olunacak yaprak. 
tUtUnlerln vergisi 
Ankara 28 (Hususi muhabiri· 

mizden)- ihraç olunacak yaprak 
tütünler iıı her türlü verri ve re• 
ıimden istisna edilip edilmiyecek• 
leri haklunda meclise bir tefıir ve· 
rilmiştir. 

Roma 28 ( a. a. ) - ltalyan 
tebliği : Habeıistandaki Gondar 
~arnizonunun toılim o1Joi~0.U 
bildirmektedir. Teblii, lıııılı~ 
bava kuvvetlerinin Napoliye hü· 
cum ettiiioi ve çok büyük ha· 
sar yaptıiıoı haber veriyor. 

( Reaimde, Habeşi.tanda 
ltalyanlardan alınan ıilib ve 
cepbanelor~rörülüyor. ) 

1 
1 

S.iya m 
taarruza 
uğramak 
üzere r 
Japonlar, Siyamda 
askeri hazırlıklar 
yapıldığından 
bahsediyorlar 

Tokyo 28 (a.a.)- D.N.8. bil· 
diriyor: 

Siyamda ve Siyama yakıo çev· 
relerde ahoan askeri tedbirler bak 
kında Tokyoya a~ağıdaki malOmat 
l'elmif tir: 

1-Siyam hadııd çevrelerinde 
l Britanya kıtalars ve bilhusa zirh· 

h teşldller ve demiryolların muba· 
f aza1ına memur müfrezeler toplan· 
mnktadsr. 

2- Mayiuleomiş bulı:ınan Sin 
gapur doğa limanı kapanmı;br. 

3- Franıız Hindi~iniıi ile F· 
ranu ve müstemlekeleri arn11nda 
mün4lcalitt Jorm11ştur • 

4- Cosuslıık. ve yabaocı rlev 
letler f>TOp'lğııncb faaliyetini neza
rrt altında tutmak. mıü:sadile Si· 
yacn hli11ilmcti ihtiy t tedbirlerini 
ş1ddetkndiro:ıi~ tir. 

To\ı: 1 o 28 (a.a.) - Saygondan Do· 
uıei trj:uısına gelen bir telgrafa rö
re, S.;ıyg<>n Fransız ~makamlara, F
ransız Hıodiçinisi ile Franaa ve F· 
r~nsanın Afriu müııtemlokeleri a· 
rasanda hu türlü Cleniz münak.ala· 
tının darduruldaj'uau bildirmiıtir. 

Banr Kok 28 (a. a,) - Siyam 
meclisi, mildafaa oaz11lıiı tarafın

dan teklif edilen vo Siyamın mü· 
dafaasıoa dair ol.&n kanan proieıi· 
ni kabul etmi4tir. Müdafaa nuırı· 
nın verdiii izahata röre, kanon 
bükOmete harp bazırlıiı yapmak 
ve bor türlü ibtimale.karıı koymak 
üzero rerekeo tedbirleri almak 
aolihiyıtini vermektedit. 

••ı•x 

Bir mUhendlelmlztn 
muvaffaklretı. 

Ankara - Maden Tetkik ve 
arama Enstitüsü mensuplarından 
bir Türk mühendisi, üç yıldanbori 
üzerinde çalı4tığı bir mevzuda mu 
vaffakiyetli bir neticeye varm14t1r, 
Mühendis Rarıp Gencer, yerli mal· 
zeme vo kendi emegiylo bir « fil. 
me aeı alma • makineıi vücade 
retirmiştir.Ba m'lkineoin yaloız lim 
baları d14arıdan rotirtilmi4 YO ilst 
tarafa tamamiyle B. Raııp Gencer 
tarafından yapılmqtır. 

8. Ragıp Goncer, kendi maki 
netiyle Ba4vekilimiz Dr. Refik 
Saydam'ın cüınboriyet bayramını 
açış nutkuno ve milli Şefimizin 

bayram fünü lpodromda aöylodiji 
dej'erli ıözlori filme almı4tır. 

lstanbul ıtildyolarıoda deve· 
lope edildikten ıonra timdi Anka· 
ra ıinemalarsnda röıterilmekte 
olan bu filmlerin ıealeri cidden 
muvaffa kiyetlidir. 

- -
Uzak 'Doğu'da 

ufuklar kararıyor 

.Japonya 
Hindiçini'de bUyü k 
hazırllklar yapıyor 
Amerika 
iki Okyanüslük bir 
donanma inşa ediyor 

Ankara Radyo gazetesi -
Jsponya ile Amerika arasındaki 
görfişm~!erin çıkmaza girmesi 
üzerine Uzak Doğa meselesi Ön 
µlina r~çmektedir Görüşmelerde 
J prıo gürüşile Amoıilcan preı.• 
sip'erini telıf r!ıilm\>ü!'! olmadığ'ı 
n•ılıış lıyo ... 

Bıliııdiii üzere, Jopon · A 
merik~n görüımde1'İ Prens Ko 
noye hül:fi:neti tarafsndan Ame. 
rika'y-t gönderilen teklıf üzerine 
başla.m~t Tek\\t,cri nelerden 
ibar&t olduiu yeoi Japon Baıve· 
kili Tojo

0

naıı Parlamentodalıi 

beyaoabnda ifıa edilmiıti. Tok· 
lifler fonlardı : 

1- Çio iberinde' Japonya'ya 
erbestlik verilmesi; 

2 - Amerika tarafından Ja· 
penya üzerine konulan iktisadt 
ablukanın kaldırılması; 

3 - Holaada Hindistanıo· 
da Japonyaya iktiladi ~menfaat· 
ler temin edilmui. 

Gel~o haberlere röre, rö· 
rüşmelerin çıkmaza rirdij-ini 
göreo Japonlar, Amerikan nok
tainazarının bir nota ile bildi· 
rilmeaini iıte1Ui4ler, Vaıioıton 
bükQmetioden ~a eevabı almıı· 
lardsr: 

1 - Sil&bla toprak ilhakın 
dan vazreçilınolidir. Bu ıuretlo 
yapılan ilhaldar Amerika tara· 
fından tanıomıyacalı.tar. 
• 2- lhtiliflar barıı yolile bal 
edilecektir. 

. . ... 3 - PHifik ve uzak doia 
ıbtaliflarının halli için bir kon· 
fonnı toplanmahdsr. 

Bu suretle Amerika, Japon• 
ya tarafından ileri aürülen pa· 
zarlık teklif ini baih bulonduiıı 
bir pronıiple karıılamıı ola· 
yor. 

Şimdi Japonya ne yapa· 
cak '/ 

Oç ihtimal akla r•liyor : 
l - Japonyanın rerilomeıi 

ve Amerika ile anlaımaıı, 
2 - Japonyanın beklemeti, 
3 - Japonyacın harekete 

reçmeıi, 

Japonya rertleyemeı ... erile. 
mek demek:, askeri zümren:o 
işba4mdan çokilmeıi demektir. 

_.Bu · bit'ibtiTiJf;""Dlüıiikü;dür. ~ .... 
~Beklemek on makOI hareket 
ribi rörünür. Ancak, Amerikan 
abluka11 yüzünden. zaman Ja• 
ponya aleylıine yürümektedir, 

Japonya zayıflarken Amerika 
müteınadiyen kuvvetlenmektedir. 
İlti okyanaılok bir donanma inşa 
halindedir. Japonya timdi baro• 
kete geçmezae biç bir zamao 
harekete geçtımeyecektir. 

Gelen haberlere röre, Ja
ponlarsn Hindi Çinide büyük ha· 
zırhklar yaptsiı bildiriliyor. 

Bir Amerikan • Japon hesap
laıma11 ufuklarda bir ihtimal 
olarak belirmektedir. 

..... ••rıaın hn l. ._-_,,.."". 1 C•i'ımıu i---·- .. - ~ 

lng(liz Kralı, kadın 
aıkerleri teftiş edigor 

İngiltere' de 
askeri hizmet 

18 • 50 r•tındakl 

kadınlar d• mec· 
burf 1hlzmete tabi 

Londra 28 [a. a.] - Askeri 
hizmeti geni~leten bir kanan pro· 
lesi bazırlanmııtır. Buoa ıöre, 
mecburi hizmet kadınlara da tat· 
bik edilecektir. Yaş haddi erkek 
ve kdınlar için 18 ili 50 :arasın• 
da olacaktır. Bununla beraber 
hükOmetin tatbikatta 20 ili 25 
arasındaki kadıoları hizmete ça· 
ğıracağ'ı sanılmaktadır. 

19 yaşında asilsb altına çaiı· 
rılan erkekler bundan sonra 18!5 
yaşında b:zmete girecektir. 50 
ya,101 geç.,nl"r sivil müdafaa ttş. 
ki!itmda kolJamlaca~tır. Ba ıu· 
retle bu i~lerde kullanılan genç 
ler ordı:ıya geçebilecektir. 

Kadınlar istemedikleri tak 
dirde cepheye gön..Jerilmiyecelttir. 

T obruktaki lngi
liz kuvvetleri 

değiştirildi 
Londra 28 [a.a.] - Royterin 

Tobrok muhabirinden: 
Tobrok ~arnizonondaki kov· 

vetlor, çöldeki mihver kuvvetleri· 
nin l'ÖZÜ öoOnde baştan baıa de· 
fi,tiritmiı ve kuvvetlendirilmiştir. 
Bu muazzam hareket Tobruk cep· 
hesi boyanca 30 kilometrelik bir 
çevre içindo şiddetli çarpışmaJa. 

rm vuku buldoğu ve Tobrok ka 
lesinin umaları mabver bomba tay· 
yaroleriııin hakimiyeti Altında bu 
landoiu 11ralarda yapılmı4tır. Gar 
nizona Avustralyalılar yerine in· 
riliz kuvvetleri yerle~tirilmiştir. 

Kahire 28 [a. a.] - Orta Şark 
lnriliz tebliği : 

Tobrugan cenup dojoıunda 
dün doirudan doiraya bir temas 
tesis etmi4 olan Britanyah ve Yeni 
ZeJaodah kuvvetler azimli bir mu· 
kavemet karııımda ileri ritmekte• 
dirler. 

Halfaya ile Sidi • Ômer ara-
11ndaki müdafaa mevzileriodeo ge
len Alman aoıarlarile büyümilf 
olan düşman akıo kolu baııya doi· 
ru buelLeto baılamıttar. 

iki eHılı teıkil halinde bola· 
nan düıman kuvvetleri lnriliz kav· 
vetleri tarafından at11 hücuma oj· 
rablmııtır. 

El • adeıı"in ıimalind• ve §i• 

mal bataısoda dll4naanıo büyük mo· 
törlü topluluklarına bikam edılmit 
ve bnolar makineli tüfek ate§İAO 
tutolanqtor. 

Dünkü meclis 
toplantısı 

Ankara 28 ( a, a. ) - Büyük 
Millet Meclisi bürün toplanmlf ve 
viliyetlore tabi bazı ı:ıabiyolorio 
direr viliyetlere baıj'Janmaıı h~k· 
kındaki liyibanan müzakereııne 
bqlamııtsr. Mibakero eınası?da 
Dahiliye Vekili ıöz alarak vaııye• 
ti izah etmiş ve neticede E•ldşebir 
meb'usıı Emin Sazak"ın teklifi il• 
zerine liyiba reddedilmiıtir. 

Bundan ıonra deniz: gedikli H· 

baylarsnın fevkalido tahsiıatlarına 

ait layihayı müzakere ~·. kabul 
ed•D BilyQk Millet Meclııı, pazar
teıi l'lınll toplanmak Qzere toplan 
tıya olbayot vermiftlr. 
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30 Ağustos 
1922 de Ankara 

KAzım Nami Duru 
- -

Bir çift farenin 3 senede 200000 
yavrusu ve torunu olabilir 

25 Aiusto:1 1922 tarihli 

Un, halka nasıl 
tevzi edilecek? 

Kahraman erle· 
rlmlz için 
teberrular 

Kışlak hediye listesini 
devam ediyoruz: 

En mUeaalr sllAh: kedi 1 

ltalga'da, Daçe'nin tq
oikigle bir kedi siyaseti 
takip edilmektedir. Ba si
yasetin neticesi çok verimli 
o/maşlar. 

F'ansanın malı.teli/ yer
lerinde avcı cinsi kediler 
yetiştirmek için geni kedi 
g11tiıtirme pıuk.ları açıla

caktır. 

Farelerin, yiyeceklerde yaptık
ları zararlar malQmdur. Ek

ser Avrupa memleketleri. yiyecek 
kıtlığı çelr.tiii cihetle elde mevcat 
maddeleri zarardan \corumıık için 
çok sıkı tedbirler almı~lu ve bu bü· 
yük tedbirlerin baıında farelere 
imanıuz bir harp ilin eylemi§lerdir. 
Farelerin zarara yalnız yiyecoklere 
ve erzaia milnbasır deiildir. Bir 
takım tehlikeli vo öldürücü hasta• 
lıldarın meseli vebanın ve spiroc 
heteıe idero - henorral'eqoe haı 
tahtının insanlara balaşmasınma 
ve her ıene binlerce ırişinin ölü
mü ae sebep olmaktadırlar. 

Splrocbetlso denılen korkunç 
haatalık farelerin anlara kirletaıele· 
rinden ileri gt liyor. 

10 musibetten biri 

F4reler, çekirgeler ve sioeldor 
fibi, eslti Mısırın biç bir za· 

man uoatamıyacağı on musibetten 
birini te~kil eder. Hatta eski Mısır· 
lılar farelerin en aaıaoıız düşmanı 
olan kedileri mukaddes bir hayvan 
tanımışlar vo onlara dokunulması· 
nı haram saymışlardı. Hatti Mıısr· 
da yapılan kazılarda binlerce mum· 
yalanmışakedi bolonmo,tor. 

insanlar. farelerin költünü ka
zımak için muhtelif çare ve ilaçlara 
başvurmuşlardır. Hatti bazı dok· 
torlar, fareleri öldürmek için bu· 
ıusi bir mikrop yapmıt\ardı. 811 
Vıroı keşfedıldiji zaman bu ilicın 
fare nealini kurutacak müthiş bir 
hastalıiı, fareden fareye sirayet 
ettireceii iddia edilmi.,ti. Milr.robım 
vücuduna rirdiii fareleri mohak 
kak öldürdüiü sabit olaıu$ ite do 
hutalığı diğer S1ğlam farelere 
bulaştırmadıiı rörülmüştür. 

Mücadele şekilleri 

F- areleri toptan öld~recek b~r 
sal~ın yaratamadıgımıza go 

ro elimizde mücadele silihı olarak 
zehir kalmaktad1r. Fakat zehir do 
ancak &unu yiyen fareyi öldürüyor. 
Zehirlenen fare delikte ölü7or ve 
etrafa dayamlmaz fena ~okular ya 

yılıyor. 
Borün fareleri öldüren ilaçlar, 

arsenik esasına dayanmaktadır. Bu· 
gün fareleri ölJüren. iliç~artn esa
sını Ada ıoğanı teşkıl edıyor. Ada 
ıoi~nı, fareler üzerine tuiri pek 
müthiş ve çabuktur. 

l ıtinci müdadele ıilihı kapan· 
lardır. Fakat kapanlarla farelerin 
imhası mahduttur. Soııra • kapana 
tutulan fareler, zehir yiyenler gibi 
ancak erkek farelerdir. Erkek fa 
reler diıi farelerden daha cüret 
kirdı~. Sonra ailenin yiyecejini 
temin etmek vazifesi, ekseriyetle 

erkek f,srelere düıer. 

Erkek fare seçkin bir yiyecek. 
bulduiu zaman pençelerini doldu 
rarak diti fareye ıötürür ve ODU 

da bu ziyafetten hissedar eder. 
Birçok defalar yuvasiyle yiye 

cej'io balnndoiu yer araımda me· • 
kik dokur. Şano da ıöylemeli ki, 
dlıi fare, erkei'i ribi çok oburdur. 
Hııtti Zİ)"afete rıtmek için yavru 
lııranı yuvaaında b1rakıp beraber 
ıittiii çok defa vakidir. 

Doktor Loir diyor kiı c Ya· 
kalanan yiiz elli fare ara11oda an· 
cak 9 - 10 taneıi dişi idi. Bir 
horo.ıun 17 ta vuru, ıllklüoün de 
aekiz diti ıüklünü v1rdır. Dişi fa. 
reni11 çoklnj'u, erkek fareyi daha 
müıotaz bir vaziyete sokuyor. » 

En muessir mUca-
dele sHlhı 

Farelerin 'ok. yavnladıldarı 
düşünülürse tehlike büyük· 

tür. Bir mütehaHlllD tahminine rö 
re bir çift farenin 3 senede 200. 
000 yavroıu ve torunu olabilir. 

F •releri yok etmek için zehir
li rıılar da kallanıhr. Fıkıt ba, 

pok pah.la bir iştir. Sonra tehirli 
gazın birçnk mahzurları vardır. 

ince maddelerden yapılmış bi 
nalarda zr.ıbirJi gazlar k.allanılmaz. 
Kallanılza bile direlderio içinde can 
verecek farelerin çürüyecek leıle
rinden etrafa yayılacak itreoç ko· 
k"lan da be1aba katmak lizımdır · 

Binaenaleyh f arelero karşı mü· 
e111ir mücadele ıilahı olarak kedi
ler kalıyor. Kedi iyi kullaoıl~rı.a , 
diier imha ve itııf çarelermde~ 
ve tedbirlerinden daha movaff akı· 
yelli neticeler elde edilir. Colbert 
tekoelcrindo kedi bulondormayan 
gemilere ıeyrütefer müsaadesi ver· 
mezdi. 

Fakat m.salesef kediler, mo· 
dem gemilerin çelik tekneleri için· 
de yaşayamıılar, elektrik tesirle· 
rine tutularak çabuk ölürler. Elek· 
trik tedaviıi mütehassısı doktor 
Tisaior timdi bu mahzuru ortadan 
kaldtracak bir çaro bulmak için 
ar~tarmalar yapıyor. 

Kedi karada. gomidoo daha 
ziyade faydalıdır. Fraosada Llyon 
mezbahalarında, Havr doklannda, 
Saurnour ıüvari mekt~binde kedi. 
lerdeo pek çok istifade edilmiş, 
bll dört ayaklı küçük bekçiler yüz 
binlerce liralık yiyecek ve erzakı 
farelerin zarar ve ziyanından ko· 
rum~lardır. · 

ltalyada kedi 
siyaseti 

I• talyada Duçenin teşvikiyle 
bir kedi siyaseti tatbik edil-

mektedir. Ba "iyaıetin neticeleri 
çok verimli olmuştar. Pontinı ba· 
talthkları kurutuJduiu zaman fare· 
lerio iıtllisma mini olanlar tele ba. 
şana kediler olmuştur. 

Halk umuıniyetle zannediyor 
ki aç bir kedi fareleri avlamaia 
çıkar. Bu, büyüle bir yanlıştır. Cinı 
avcı kedılor, öldürdükleri fareleri 
yemezler. Kendi zevki vo ıırf ıpor 
yapmıf olmak için fereleri avlarlar. 

Kedinin avcılıkla tabiyeıl şa· 
d11r: Pusuda yalar. uz.un saman 
bekler, Ye yalundao (~ÇeD faretı!O 
üzerine bir hamlede atıhr, keskan 
d i f 1 e r i n i farenin enıeıine 
batırarak belkemiiini kırar. 

Avcı kedi, av köpej'inden de 
yüksektir. 1914 - 1918 seneıi 
muharipleri, kedilerio farelerle do
lan siperlerde kondilerioe ne bü 
yük iyilikler yapmış olduklarım hiç 
bir :ı:aınan unutamaılar. 

Fakat kedinic intihabında ciik· 
katli davranmak lazımdır. Kedi 
yillcsck boyla, lcavvetli ve iyi atla· 
yıcı olmalıdır. Sıkı tüyleri, onu fa
relerin 111rıldarından koruyacaktır. 
Ağzı geniş, pençelerinin tırnakluı 
azun ve keskin olmalıdır. 

Fraosada kıtlık, kedi cinıiol 
adeta imha etmiştir. Amiral Laca
ze'in riyasetinde bulunan Fraoıu 
denizcilik akademiıi, kedi mesele. 
siyle uğraşmağa başlamıştır. 

Doktor Tiasier'nin tebliğine 
göre Franaanm muhtelif yerlerin
de avcı cins kediler yetiştirmek , 
için geniş kedi yetiştirme park· 
lar1 açılacak, bunlar istiyenlere 
daiıtalacak, kedilere iyi bakmak 
içinkonferanslar erlip edilecekti" 

( Hakimiyeti milliye ) gazetesinin 
ikinci sahifesinde [ gazete zaten 
iki eahife çtluyordu ) ıon iki ıü· 
tunun baş tarafında 24 • 8 • 38 
tarihli şöylo bir teblii resmi · 
okunuyordu: 

c Eskişehir mıntakasında hat
larımıza yanqmak iıtiyen bir 
dii§mao müfrezesi topçu ve piya· 
de at~lerimizle tardedi.lmiştir. 

Cephenin aksamı aaireıinde 
ate§ ve kqif faaliyeti olmuştur.» 

26 Aiustoa Cumartesi günü 
gazoto çıkmadı; hiç bir teblii 
rosmi alınmadı; çünkü Cuma, 
tatil günüydii, matbaa çalışmaz 
erteıi gilnO de ra:ıete çıkmazdı. 
Fakat biz o rlln çok, pek çok 
hoyecaoh idik. Tobüi resmi yok· 
ta ama, büyük taarruzun ba§la 
dıj'mı bildiren haberler smyor· 
du. Hem, iki ıenedeo fula bir 
zamandanberi telgraflarm yetiıe· 
mediii bir ıüratle tızan haberle· 
ri almap ve onlara belki hakiki 
deierlerini vormeie ıhşmıştak. 

27 Pazar sabahı çıkan ( Ha
kimiyeti milliye ) de Kocaeli ve 
Menderes mıotakalarmda bazı 
mevkilerio zabt ve düşman te· 
ıobbüslerinin tardı tribi ufak ha· 
berleri bildiren bir tebJii resmi 
tröründü. Yalnız Türkiye BüyQk 
Millet Meclisi icra vekilleri reisi· 
nin Türk milletine bitap eden 
be1annamesi şu cümle ilo başh 
yordu: 

c Bul"ün sabahtan itibaren 
l'arp cephesinde muharebe baş
lamıştır .•. » 

Hakimiyetin teblii resmileri 
ne kadar l'eç kahyor 1 Halbuki 
Ankara büyük taarruzun başladı· 
ğını beme11 o anda doymuştu; 
yerinde duramıyordu; yıllarca 

ıüren hicranının küllerini atarak 
ateıini röstermeie başlıyordu; 
fakat iştibaıız kat'i zafere dot 
ru yörün üiüne inanan Ankara 
ne kadar sakin 1 Alanlardaki 
b11r111akl11klar. srözleriodelı.i ıÖ· 
uQlr.\l.\\ıt\er s\d\yo.,ı Ao'lıı:.ara , .. _ ... 
)arı rüo gün yeni hAyata dojdu
ğaou n11ıl hissediyorlar I Ve na· 

sal içlerini röıtermeden ıevioçle· 
rinin atılışlarını tutuyorlar f 

Afyonun elimize geçtiğini 

biliyoruz; ordomazuo ilerlediiini 
biliyoruz; fakat içimizden bir ıoy, 
bnrün yarın, en büyük zaferin 
başanlacaj'ım hiuediyor. 

30 Aiuıtos günü Ankara 
bir bekleme humması içinde ibti
liçlar l'OÇiriyor. Günq, Ank.ara
nm rarp nfkauda kızıllıklar için
de haşmetle gaybolurken, yine 
bir haber, büyük bir müjde 11zı. 
yor : Domlupmarda düşman mah· 
volmuş ! 

Bu müjde, recenio koyu ka
raohldara içinde bir nur hüzmeıi 
gibi ~erçekleşiyor ve işte o va
kit Ankara, günl11rdir zaptında 

güçlük çektiri ıovinç heyecanlarına 
[ Dnamı · Uçllı:ıcllde J - ------------------

--
Lokentalar, mUtterilerl için 
yapmıt olduklar1 hamur tath
lar1nı dıtar1ya satamayacaklar 

\ -
Ankara 28 (Hususi muhabirimizden) 

B uiday unundan eltmek yapdmasına dair neşrolunan kararname
nin tatbikine geçilmiş buluomaktadır. Y apıhp satılmalara, istib· 

lik olunmaları menedilmiş olan pasta, kek, sandoviç, boj'ııça, yufka, 

çörek, tath ve emsali unlu maddeler yapau şahıs ve müesseseler elle

rindeki un miktarlarını bildirir beyannameleri mahallin en büyük mül· 
kiye imirlerioe vermekte ve bu gibi hamur işlerini yapup n:üşterilerine 
ıatabilecek olan lokantacılara satmaktadırlar. 

Direr taraftan Ticaret Vekaleti, lokanta, mutfak ve evlerde yemek 
olarak yapılacak hamur işleri ihtiyacını karşdamak maksadile koopora 

tifler vaııtasile, mevcuda göre un tevzi etmektedir. Loknntncılar ve 
halk kendilerine lazım ofan onlara bu kooperatiflerden temin edebile
ce\derdir. 

Bundan başka, fırınlar tarafından francala imalatı ve hanların yal 
nız hastalara veril111eııi hususunda icap eden tedbirler alınmaktadır. 

Francala yemeğe mecbur olan kim'lelerin belediye doktorlarına mu
ayene edilerek bir karne almak anretile francala temin edebilmeleri 

mümküa olacaktır. 
Lokantalar mü~terileri için yapmış olduklara hamur tatlılarını yal· 

oız dükkiolarmda satabilecekler, dışarıya satamıyacaklardır. 

Ceyhanda Türk Hava 
Kurumuna Yardınilar 

Ceyhan (Hususi) - Havacılı· 
ğm önemini takdir eden Ceyhan· 
hlar Türk Hava Kurumuna ıistem· 
ti bir ıarette yardımda bulunuyor· 
lar. Bu ayuı 21 inde Ceyhan Hal· 
kevindo ir 'toplanb yapılmış ve 
yeni tebenOlnr kaydol ştur • 
Yardımda bulun olar 0tıDİArdın 

Tüccar B. Mesrur Paksoy ve 
eşi 60, Mercin köyllnden B. Meh
met Y orırancı 50, Mercin köyün
den B. Ômer Erkin 15, Mercin kö 

• yl\...len 8. l•-all T-likaiak~O. Tllıcı• 
cArdao B. Ziya Mülayim 25, Çift-
Jikat köyünden B. Mahmut 25, 
Azizli köyünden B. Naci Menet 25, 
Tüccar Hakkı Çamurdan 20, Tile· 
car Ekmekci Bekir 20, Cibanbe· 
kirli köyünden Ali Demir 20, Ham· 
dilli köyünden Hüseyin Daçe 20, 
Hamdilli köyünden Mehmet Ô.ılem 
15, Karameıar köyünden Tabir 
Şahin 20, Karamezar köyünden 
Abdurrahman Aytekin 20, Kara· 
nıezar köyünden Halil Ôrnek 10, 

Derecelerl yUkaeltllen 
111Utehaasıs doktorlar 

Memleket hastanesi dahiliye 
ıoütohaası11 doktor Oıman Bozkıır· 
don maaşı 50 liraya ve S1nıfı dör
düncüye, Rontken mütahaasısı Zi· 
yaeddin Tümrörenin maaşı 80 liraya 
.,,e sınıfı birinciye çıkanlmıştır. 

Zühreviye mütebassııı Hasip 
Y ,ıdmmın almakta olduğu 170 lira 
ncter 60 lira ınaaşa çevrilmiştir. 

Kürt köyünden Şeybo Eroj-lu 10, 
altı göz Bekirliden Ahmet Altı Göz 
15. Naş'diyeden M~hmet Kale 12,5, 
Burbaolıdan Ali Erol 10, Burhan
hdnn Himmet 5, Çakal Dereden 
Masta( a Bahşiş 10, Yılan Kaleden 
Ali Kale 5, Kürtbayramlıdan Aziz 
Kızıldere 5. Hancı Şevki Ada 10, 
Çiftçi lbrabim Tutar 25, Kahveci 

Mehmet Turan 15, Tüccar Hüso 
yin Kavlak 25 lira. 

Şehrimizde Haoa Kuru
mana TeberTiUar 

T ürk Hava Kurumuna ıehri· 
mizde de teberrQlar yapılmakta· 
dır. Ôjrendijlmİzo fÖr~, IOn defa 
lsmail Dülger 200, Ali Rı:r.a Kel· 
le$eker 75, Lazar Aıya 10, Ben· 
zinci Cemal ve Fehmi 40, Ali Rı 

za Alkan 25. lncirlikli Ali ve Ab· 
Jnllah 40, Şükrü Mutlugün 25 , 
Mahmut Şalla 20, Fırıncı Ydmaz 
10, Sadık Aldatmaz 20, Osman 
Toparlak 25 lira vermişlerdir. 

Parti kaza idare heye· 
tinde vazife btilUmU 

Kaza konırresi tarafından ida· 

re heyeti izilıima seçilen arka· 

daşlar dün toplanarak aralarında 

şu şek.ilde vazife bölümü yapmış· 

lardır • 
Reisliğe B. Hazı~ Savcı, ka

tipliğe B, Nihat Oral, muhasipliğe 

B. Kerim Uluscutürk 

LiRA K. 

35719 Dünkü yekQo 

60 Zıpkıcı köyü namına: iki 
çiftte yiln ~orap,, 
55 Karayasuflu ,, ., 
37 Dagcı ., ., dört çiftte 
yün çorap ,, 
30 Halil vo Abdurrahman 
Kazan 

15 Ahmet Yetim Acı 
15 Ali oilu Ahmet Güler 
bahçe 

10 Kadri Asımgil 
10 Mahmut Cabbar Ôuoy 
10 lsmail Hakkı Görrün 
Fatih Aldı, Seyyit Saiayalc, 

Gani Arkan, Tahsin Onar, Ho· 
calı muhtarı Halit ve Refia Bü· 
yük yurt beşer lira vermişler -
dir. • 

dir. 

Yek.On 35991 liradır. 

Teberruat devam etmekte· 

Kızılay 
haftası 

Bugün şehrimizde . ~---~~~~~. 

törenle başlıyor 
Bugün saat 13,5 dan itibaren 

Adanada kmlay haftası başlayacak 
ve bir hafta sarecektir. 

Bu münasebetle şehir kı:ıılay 
ve türk bayraklarile ıüılenecek 

ve bu . hafta münasebet ile kızday 
menfaatına müsamereler tertip edi 
lecek. yeniden iza kaydı yapılacak· 
tır. 

Yine bu haftanm başlaması 
dolayısile izci ve okul talebeleri
nin iştirakile şehirde reçit tezahilr· 
leri yapılacak. Atatürk anıtına çe
lenkler konulacaktır. 

Avukatllk k•nunund• 
yapılacak değltlkllkler 

Ankara 28 (Huıoai muhabiri· 
mizden) - Avukathk kanununun 
25 inci maddesini deiiıtiren liyi· 
ha burün m!'cliso verilmiıtir. Ava 
katlık kanannnon meriyete -t'eçmo· 
sinden sonra ncfrolunao ve bıı ka· 
nnnon mitufu bQlunan hakimler 
kanununun tadile uiraması ve a· 
vukathk kanonunun ihtiva ettiii kat'i 
hilkümlerin bazı müktesep hakların 
tanınma.ana müaaid olmaması ve 
bazı hükümlerinde müphemiyet bu
lunuşu itibarile tatbikatta tereddil
dü mucip olması, ummi preoıiplero 
halel retirmiyecek ıokilde bazı ta· 
diller yapmak zaruretini roeydana 
koymnıtur. 

Bir t•yln 
ismet İnönü kız enstitüsü Fran

sızca yardımcı öiretmenlij!ne ayni 
okul ev idaresi • yemek p~irme 

öiretmeni bayan Leman Sabaşı 
tayin edilmiştir. 

• ~[Polis Romanı: 5 1 DÖRTLER KULOBO J Çeviren: Mecdi Enön 
Paaro lizımgelenlere telefon ettikten 

sonra, nihayet müfettiş Yapp'a da telefon 
edip gelip ırelemiyecaiini sorda. Tam bu 
rırada Bayan Piuon rözleri badekaların · 
dan fırlaınıı ribi bir halde içeri rirdl. 

- içeride bir adam var ... 
Hanveli tımarhanesinden relmif ... Buraya 
alayım mı ? 

Evet cevabını verdik ve biraz ıonra 
odaya rardiyan kılıklı irl yan bir adam 
rirdl. Samlml bir tavırla , 

- Günaydın baylar, dedi. Benimki
lerden bir tanesinin buraya kaçtaiın1 ıan
nediyoram. Oiin rece kaçtı ... 

Puaro aakin bir ıekilde cevap verdi: 
- Evet buraya l'elmiıti ... 
Gardiyan ilzüntü izhar oden bir eda 

ile ı 

- Saltın t-uradan da kaçmıf olm&110? 
diye ıordo. 

- Hayır, öldtı. 

Dojrnıuou ıöylemek icap ederse bo 
haber üzerine biraz rahatlamıı görüııdO: 

- Sabi mi söylüyortanaz ? Fakat 
belki böyle ölmüı olmuı hepimiz için da· 
ha iyi oldu. 

- Tehlikeli bir delimiydi ? 
- Katil müptelisı mı demek iıtiyor. 

10001 ? Hayır Hayır canım ... Bilikiı ba 
cihetten çok zaran11dJ. Yalnız kendiıini 
öldllrmek lıtiyeo sizli Çio çetelerinden 
korkardı- Deli dojil mil .• Hepdıai11 qatı 

yukarı dertleri aynıdır. • . . 
Ba ıözler üzerine tilyleriaun dıken dt-

ken oldaiana hi11ettim. Poar0 : • 

- Ne zamandanberi t1111arhanedeydı? 
diye aorda. 

- iki seneden f ula otıouıta. 
- Ya ? ... Fak.at ooan alth batında 

olablleceiini kimse akluı• retirmemlt 
miydi? 

Bu ıözler Ozerlne gardiyan ınlmok 
ceuretinl ıöıterdl : 

- Akh bııında oltaydı, ıuallıoın 
tlmarbanode ne iti olıırdu ? Fakat herket 
hep ayaı ıeyleri ıöyler-· 

Paaro fazla Lir ı•Y söylemedi ve l'ar· 
diyanı ölllnün yanına ıötürdiı. Gardiyan 
derhal kaodisioi tanıdı : 

- Evet 1 Ta kendisi ... Acaip bir 
ioıana benzeyor dejil mi ? ... Neyse, ıi:ıd 
rahatsız ettim. Afederıiniz baylar ... Gidip 
imam l'elenlere haber vereyim- Cenazeri 
her baldo çabuk kaldıracaklarını zanne
derim •. Şayet bir aorca ıual olnraa her· 
halde ıiz.i çatırırlar 1&nmm .•. Hoşca kalın .. 

Ve komik bir reverans yaparak oda· 

dan çıktı. 

Bir kaç dakika sonra Y app çıkareldi. 
Skotlao Y ard müfetti4i her nmaoki gibi 
fıİı. vo neteli)di : 

- iste reldlm Pnaro Monsiu l Ne 
bbmett• bahuıabillrJm ? Slıi Hlod donlz
lerhıo fitmlf aanıyordam l 

- Aziyim Yapp, ıa adamı bundan 
evvel fÖrÜp fÖrmediğinizi IOrmak IÇln 
ıizi rahatsız ettim. Diyerek Puaro, polis 
müfettişini yatakodasına rötürdü. 

Müfettiş cansız yatan adamm yüzünü 

rörünce ıaıırdı : 
- Daran ... Bakayım... Bu 1Dratı ben 

nerede ıörmllftüm ? ... Sonra ke?dimi ha· 
fızası kuvvetli bir adam sanırdım ... Fakat 
ıahi ! Ha M .yerllnr'in ta ktndiıidir 1 

- Mayerlioı de kimdir? .. Kimdi ba 

adam? 
Entelicenı 1trviı meosaplarmdan. Beş 

ıene evvel Rosyaya ritmiıti. Bir daba d• 
ondan haber ahnam1&mııtı. 

Yapp çıkıp gittikten ıonra Paaro : 
- Herşey yolanda, dedi, Fakat onan 

tabii bir ölümle ölmemiş olduinna kaniiml 
Bir müddet ölünün yüzüne baktı. Ha· 

(jf bir rilz&"ir perdeleri kıpırdatmca Pua
ro derhal baıını kaldırdı: 

- Ona yatai'a yabrdıjınız zaman, 
pencereleri açmış mıydımz Hastinırs ? 

- Hsy1r, diye cevap verdim. Hatır· 
ladıiıma ıröre hepsi kapalıydı. 

- Kapaltydı ba ? Şimdi açık olma· 
larmm manası ne olabilir acaba ? 

- Oradan birisi ıirmiş olacak 1 
Poaro dalgın ve mihaniki bir surette: 
- Olabilir 1 dedi. Aradan bir iki dı· 

ldka l'•çti. Sonra ı 

- BeP bana dOıllnmeyordum, HaltiP· 

1rs. Ej'er pencerelerden yalnız bir taoeıi 
açık olaaydı o kadar eheauniyet vermez-

dim ... Fakat ikisinin de birden açık olma· 

ıı çok ~arip. dedi. Ve birdenbire yandaki 
odaya koıta. 

- Salonun penceresi de açık ... Hal· 
baki onan kapalı oldatunu çok iyi hatır· 
lıyoram •.• A .•• 

Cansız vncadon herine •tlldi ve 
uzun uıon aiztoı rözden r•çirdl. Sunra 
birdenbire doirulda: 

- Aizını tıkamıılar. Hastinp, aiz'" 
nı bkamışlar ve ıonra da zehirlemitler 1 

- Aman yarabbi l diye batırdım. 

Fakat otopsi neticesinde herhalde hakikat 

meydana çıkacakbr. 

- Hay1r. Ondan bir netice abnama
yacak. Zavallıya asik ıiyanidrik teoeffüı 
ettirmişler. Ajzı ba,.hyken burnundan 
koklatmıılır. Asid ıiyaoidrik çok uçucu
dur. Kqvvetli bir acıbadem kokusuna ma· 
liktir. Kendilerine bir ipucu ver~cek bir 
koku izi olmadan doktorlar hiç bir ıeJ
den ıüpbe etmiyecekler ve ölümü tabii 
ıebeblore atfetmeie çahıacaklard1r. De
mek bu adam entellicenı serviae mensup• 
muı ve beı tene evvel Ruıyaya gittiktea 

ıonra ortadan yokolmuı dejil mi, Has_. 
tiarı ? 

-DeNmı Hl-
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ihtikörcı kasapla vazi
fesini bilen memur 
Yazan 

h . • ö üoen bir ihtikir Dünkü cTan» da e emmıyetsız fl" r 
vakasma ait küçücük bir haberin tafsilitım yazıyo· 

ULUNAY rom : b' • Gedikpaşada 
Fiyat mürakabe memurlarından arı t k 

Sabri adında bir kasabın dükkanına girmiş. Kasap evv•l.a ;~~o;u .• e u~ 
keye kurban geldi» ribi sevinçle karşdamuı, fakat memur e etrk~rı m ,· 

_ . '- b d li l' hesaplarını pos a ı saya yene edeceiini soylemış ve .-asa ın a vere 1 • h k' . k l 
- d . · bakmış kı mu te ırın a e· 

fibi kıh ktrk yararcasına goz en geçırmış, k t'I 'ht''·irla 
. b h lk ı. mı emme sure ı e ı ııı; mınden kan damlıyor; kasa ın a m ıı;B!:_. • _ _ 

beş ay içinde on bin liradan fazla kir et!ıgını ~or~~I· ar,.altyan bu va· 
Memurun insanın yüreğinin yağını crıten cııermı P -W:. d 

L ' k b kmış bıçak kemıge ayanmış, 
ıı;a karıısında hiddetten an aı~na . çıf 'b. ekil aldıg· ını görünce 
hemen defterleri almış. Kasap. vazıyetın ona ır ş b' t k 

·•kem beden ır a ım ma· evveli dalarını ıişirip yüksekten atmıf, sonra ı., 
ıeretler ileri sürmüş. z t' b d ? 

- Bu küçücük dükkinın kirı ne olacal.? aten e ı ne u u ne 
Ucaz etin yahniıi tatsız olar kana kanla yıkamazlar. Sana ckurhan ~ayı 
gibi helalinden sekiz yüz lira vereyim de iti çengele asalıml Demış. 

Memur kendi kendine: « Karamanm koyunu, sonra çıkar oyunu! ,. 
diyerek ka:abı biraz daha söyletmek istemiş. . . 

«Kurtla kuzuyu bir ara~a. yürütecek kad~r• ken~ını &cornaz zanne· 
den kasap, cbir koyundan ıkı post çıkaracngını dOşuntrek memura a· 
çılmış: . • · b' • 

- Et kanlı, jiyit canlı gerektır. Ne olacak ? Bıraz da senın ılın 
kanlansın. Sana teklif ettiğim para benim için -kurban bayramında pur· 
Y•n ziyafeti çekmeğn benzer.Seni gönlüm sevdi: «bıçak ~ınıoı. kes~~z~. 
Bize muhtekir diyenlere sen kulak asma. Onlar ticaret bılmedıklerı ıçm 
c:uıanamadıkları ciğere pis• diyorlar. 

Memur: 
- Ben kolumn keserim, kHaba minnet etmemi Demiş. Siz halkın 

derisini yüzüyorsunuz. Defteri veremem ... 
Kasap tekrar yah armış: 
- A ciierimin kö~esil « Keçiıııin kuyruj'unun dürüldüjoünü kimse 

rörmez, koyundaki ıöze batar ... Sen de yalnız beni mi görüyorsun? 
- Bea onu bilmem. Hc.r koyun L:eodi bacağından asılır. 
- Bak burada ikimiz varız. Dediiimi yaparsan ne « şiş yanar, ne 

kebapl» 
Memur kasabı bir kanaraya dü,ürmek için: 
- Dükkanda olmaz 1 Demiş, Sokağa çıkalım kuzumuzu orada pay 

ederiz. 
- Sen bilirsin, Ayvaz kasap, hep bir hesap ... 
lkiıi beraber ıokaia çıktıkları zaman memur bir taksiye atlamış , 

bemen kıpıyı kapayıp kasabı dıfarıda bırakmıf ve defterini doira mü· 
rakabe komisyonuna teslim etmiş. . . h 

K ._ k aryayı erkek kuzuya keçı dıye yutturarak al· 
aramanı ıı;ıvırcı , m • • . . • 

lu kurbanlık koyuna döndüren kasap bakalım yaptıgı ıbtıkarın hesabını 
nasıl verecek? 

(Tan'dan) 

• Maymun mu-
Lik.io rıda •ar. Gıdacık var. 

l Maddi yiyeceğin de faydalısı ve 

kallidleri 1 
dokunanı olur. Büyüklerimizin bile 

ekseriya kolay kolay hnzmedeme· 
diii .. erleri a .. i çatal çatal çıkan 
erirenlero •aomalc, Nyıaız aararlart 

YAZAN 
YA-NO 

Ebali birdenbire: 

Hıncahınç kala· 
balık bir tramvay 
da gidiyorduk. 

- Ay, ezilecek .. in, in, çocuk, .. 
- diye haykırdı. Kadın sesleri de 
ititiliyordu. - Ab, bayılacağım ! ... 
lnin, çocuklar ... 

Kalabalıiın omuz üstü ve baş 
arasa « ma:ıgallarından » göz: oy. 
d'11'arak ben de baktım. 

iki 6ç veled, pencerelerin dı· 
tındaki pirinç parmaklıklara, may· 
•a.n hareketleriyle yapışmıştı.Yüz · 
lerıne de Tau.anvari ifadeler ver· 
~İflerdi. Halka doiru ağızlarını 
bır karıı açıyorlar; Afrika orman· 
larana yarqacak vahşi niralar ah· 
)'orlardı. Bir otomobil yaklaştı mıy 
dı, bet alta metre kala, hop önüne 
ııçrıyorlar ; çeviklikleri sayesinde 
•ıilaaediklerhıi iıbat etmiş oluyor· 
İ&ldı. Fakat makinelerini çivilenmiş 
'ibi frenliyen toförlere de sopk 
olGm terleri döktürüyorlardı. B r 
111emara rulayınca, dillerini çıka. 
rar-k arabanın arka tarafına ııvı· 
ııvorlardı. 

. lsbata, ıahide ihtiyaç yok: Fi
liaa ıeyretmişler, belli Şahsiyetle· 
rini, beiendikleri bir kahramanın· 
kine uydurmqlar. Hayalen onun 
llelllinde yafıyorlar. Çocukturlar, 
ayıplanmaz 1 Zira onlardan daha 
Y .. hlar bile bir takım artiıtlerin 
mukallidi keıilmiştir,ball•trini ibret· 
le seyredip duroıuyor muyuz ? 

Çocupn üzerinde bir temafa 
••erinin aaneuir olmaması iıten•· 
llleı, Bana iıtemek ayıptır. Enıen: 
c Aman aaasun kal11nlar 1 > diye 
tiyatroya. sinemaya röndermeıek 
bile, bir takım nıozu masalların ve 
•aç .. ıapaniyatın sebunu olabilirler. 
b' Çocaia, hayal gıdaıı verecek 

•r lllemba lizamdır; çünkü dima
iın tetekkillünde buna zaruret his· 
•ed'l' 
• 

1 ar: Müstakbel meılekler,muhar 
rırlik, lll6hendiılik, muallimlik, ku · 
~~~:anlık, avukatlık, direk törlük, 

1De11nırl11k, işçilik, bcr ne olar 
:ık~laun, bunlarda az veya çok 

1 ;ı:ı. tahayyüle ihtiyaç duyu· 
~~·et kabiliyetten mahrum bir ce 

Y tasavvur edilıin· ancak mev· 
C•dla "k 'f ' kabili 1 

h ~ edecek, keşif ve icad 

la Yetlennden, yani insanlık bas-
.. rında b 
•a.Uab n •a r11m kalacakhr. Ma 
bir tak. 1 811 sebeple, çocuklara 
.. dab:• atkınlık, taıkınhlr. yaptar· 
~ bika .. saldan macera romanı
b_ti.; Y•den filime kadar hepsini 
n,~-;:ı ııda aaymak mecba· 

mucip olabiliyor. Belki,de en az teb· 
likelisi şu yukarıda tasvirini yaph· 
tıiım Tarzan mukallidliği 1 • Ooa 
kıya1la kua bınızı ve . ıayrı ~e?· 
ru aşık taklidleri beterın beterıdır. 
Hatta şu memleket ~eraiti içinde 
daha birkaç nesil asla tahakkuk 
edomiyccek olan ( hoş, Amerikan 
şeraitine göre bile ihtimal bugün· 
kü günde kısmen ham hayal olanl ) 
ferdi zenrinliklerin öuntiJilderi ke· 
za zarardır. 

Biliyorum : « Evlidlarımıza 

fay dalı eserler gösterilsin 1 » tek· 
lifini ilk defa olarak burada biz 
ileri sürüyor deiiliz. Bunu defalar· 
ca biz de yazdık, başkaları da ... 
Sinemacılar arasında da bu içtimai 
ihtiyacı karşılamak iıteyenler ?ldu. 
Tektük öğretici ve fıkren, bıHen 
yükseltici eserler Türkiyede de 

gösterildi. Fakat tektük. 
Bir Sanat parçası, çocukları 

maymunlaia, hırsızlığa, zond~ıt~~: 
i•, miras yedilige heveslendırdıgı 
gibi, cemiyetin en aaydıiı ıeylere 
ıevkedebiliı or. Nıtekim çocukken 
falanca hayali yabat hakiki eser 
kahramanının ruhundan ulvi hisle
re tevarüs edip do büyüyün~e ~
non emellerini tahakkuk eltırmaş 
kimaelere çok raslanmıştır. 

Ferden tandıklarımız arasında 
bile böyleri vardar. O halde niçin, 

d l t . belediyenin, ıinemacılarm ev e ın, . ı. 

kendi arzulariyle müşterek bır ıı.a· 
rara varmaları milmklln olmaıın ? 
Daha fazla miktarda faydab filim· 
leri retirmek, dahili imalat~· da 
f aydah tilim çevirtmek kabıl de· 
iil midir? 

M'b er Avrapasında, yalnız re· 
1 v . 4 

jim propaganda11 yapılmıyor; ~ı~aıı 
olmıyan bu tarz eserlerin do ıy~ler~ 
vücuda retiriliyor. Pek der~rhlerı 

haber alıyoruz. Hatta dev-
varmı~, f 
letin sinemacılara yardımiyle ha ta 
da bir kere, tatil günlerinde olsu~, 
bunları evlidlarımıza ıeyrettirebıl· 
sek ne mükemmel o~~~ak! . 

TH klüg" ün iatedırı manada il• ur 
1 

. 
• 'd 1 verebilecek eıer era ya 

yası ı ea f d 
• d aene devlet- tara ın an 

ratmagı a • .. 
dahilde himaye ettırırsek,. s.an~am 
ki colama:ıl Yapılama.zlıt ı tırazayle 
karşılaşalım... Bunlar hep olabile 
cek şeylerdır. _ .. 

Evlidınan maymun ozentısı ye· 
rioe hakiki insanlık beveılisi olma· 
ımı auu etmek her hıılde abH d .. 
;ildir. 

( Akf&a'du) 

• euaON s 
----------------

30 As}ustos 
1922 de Ankara ·_ HAR i C i :~. H~B ER LE·R. . · 

( Bqtaufı ikincide ) 

yol veriyor. Şehirde oturanlar, bağ· 
larda oturanlara karşılıklı müjde
ler gönderiyorlar: Hor evden bir 
ilah patlıyor ı 

Ôlü karanlık içinde bu canh 
tarraka nedir? Bailaran şehre ba
kan yamaçları, petrole bulanmış 
kül meşalelerile, ründüz gibi olu· 
yor. Binlerco halkın rece yarısı 

bir yerde toplanmaıına imkin yok; 
fak at işte oto:ı: bu kadar bin kişinin 
gönülleri, tarrakalarla seslenerek 
birleşiyor 1 

Ankara sevinç delisimi oldu, 
deyeceksiniz. Hayır; o, temkinini 
bırakmayan, heyecanını istediği 

gibi koyuvermiyen bir kahraman 
gibi, sesle ve ışıkla sevincini gÖs· 
teriyor. 

Ne idi o gece? aradan on 
ıekiz yıl reçtiği halde ben, lnce
ıuda oturduğum bai evinde, yanı. 
mızdaki bağ komşularlle, çoluk 
çocuk, kendi çevremizde birer 
çılğına dönmfüs olduğumuzu nna. 
tamıyorum. Biz, yurdumuzun dışın
da yerler z.aptetmemiştik; _ana y~r
dumozu l.urtarıyor, ona olmez ıs· 
tildilini kazandırıyoruz. Hayalimizin 
genişliii, yurdumuzun dışına _kadar 
uzanıyor. Biz, yeniden doruyor, 
yeni bir hayata atılıyoruz. Bu do. 
• yarını ne büyük paılaklıklar 
guşun , . . .. 
vadediyor. O iom sevıncı . ıçınde 

Türk kudretini seı.ıyoruz; 
yarınm 

bundan dolayı hem o inan movaf· 
fakiyeti, hem iıt~k?alin şaşıulı 
gerçekliği için ıevmıyoru:ı. 

Geçen acı günler, yıldırımdan 
daha aüratle, zihnimizden geçmi. 

yordu deyemem. 
O ' ece uyudukmu? bilmiyorum. 

g d ... 
Gözlerimiz kapansa a ıçımız uy~ 

d hiç uyumayanlar, şehır· muyor u; ~ 

den bağlara, bağlardan şehlre ha 
li mjde sesleri gönderiyorlardı. O 
rün güneı, bu sesleri duya duya 

doğdu. 
31 Ağustos 1922 sabahı, An. 

karayı görmeliydiniz. O manzarayı 
en kudretli bir reıumın f ırçaıı, 
en duyjula bir şairin kalemi resm 

edemez, terenniim edemez. Şimdi 
bağlardakiler tehire indiler. Vazi· 
f eliler . vazifesiz kimse yoktu ki • 
işlerinin başından aynlmadan ak· 
şamı, iş sonu saatini bekliyorlardı. 
Akşam oldu; ye!li haber, yeni 
mOi ie: Türk orduaa, •oa kabir 
darbeyi •-Df, dtlfmaaı d-lse 
doj'ru •l1r111akto yDce Batkama~
dan emrediyor: Askerler, hedefı. 

niz Akdeniz, ileri 1 
Bo, boklenmiyen bir akibet 

değildi; Ankara, Başkamandanına 
öyle emindi ki. Fakat nede olsa, 
bu yıldırımı reçen sürat, bir mu 

Amerikan - Japon 
Görüşmeleri 

Tokyo 28 ( a.a. ) - Japon 
sözcüsll, Amerikan-Japon görüşme 
lerinin devam ettiıini bildirmiştir. 

Vaıinrton 28 [ a. a ] - Hs· 
riciye nazırı Hal, Japon murahhas 
larile tekrar görüşüp görüşmiye. 

ceği sualine, yeni bir görilşmeoin 
kararlaştmlmamış olduğunu aÖy· 
lemiştir. 

Almanyaya hava 
hUcumlar1 

Londra 28 ( a. a. ) - Britan 
ya bava kuvvetleri dün gece Al· 
manyanın şimal bat111ndaki hedef· 
l-.,re hücum etmiştir. 

Dün gece az miktarda düş· 

aıan tayyaresi lngilterenin sahil 
çevrelerinde bir kaç yere bomba 
atmıştır. Az miktarda hasar ve ya 
rall vardır. 

Sabit müdafaa tayyarelerimiz 
dtın sabah l.ahey açığında bir düş· 
illan iaşe gemisini batar bir halde 
bırakauştır. Bir iaşe gemisile iki 
tayyare karşı koyma botu batml· 
ınıştır. 2 düşman avcııı denize dü 
filrülmüştltr. Avcılarınm:dan Qçü 
dönmemiştir. 

--------- -----
:----~=================:. 
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R11mi l!S7 lklacllqrla 16 
Hicri 1560 • Z\lkade 10 

cizeye ben:ı:ediii için, yaşlı gözle . 

rlo tes'it ediliyordu 1 
Ankara kuruldu kurulalı bu 

kadar eşsiz bir şeref tatmamış ol· 

sa rerekti. Halk, bunu seziyor, 
biribirlerini lc.ucakhyarak biribirle-

rini müjdelerken, Türk!' bas olan 
vakarı da eldea bırakmıyordu. 

Bayraklar, kandiller, fener alayları 

artık her rün biribirini takip edi· 

yordu. Bu büyük bayramın g ün

lerce sürmeai mukadderdi. 
lılUletJ.- bayDk acaLu-ı sibi 

f.Dytllc ••vlnçlarl de •natal••• va 
unatulmamahdır. Yavrularının hi11i 

hafızalarında bu rünlerin heyecan. 

laranı yaşatmahdır ki yal dönümü 
bir görenek olmaktan çıkıın ve 
milli tarih gerçekten vicdanlar 
için de yaşa tatsın l 

Hitler nefes al
mağa muhtaç! 

lnglliz hariciye -~ 
zırı avam kamara---
aında beyanatta - -~~ -
bulundu 

Londra 58 (a.a.) - Hariciye 
nazın Eden, Avam kamarasında 
Alman tahakkümü hakkında şan• 
ları söylemiştir: 

«- Çekoalovakyada 27 ey· 
lOldaoberi 332 ki~i idam edilmiş 

ve 1308 lı:işi Geııtapo'ya teslim 
olunmuştur. Yugoılavyada işgalin 

başmdanberi 193'.l kişi idam edil· 
miş ve 35000kişi katliamlara kur
ban gitmiştir. 

2 Almanın öldürülmesine kar• 
şılık 100 Sırp idam edilmiştir.» 

Liste uzayıp gitmektedir. E · 
den devamla domiştirki: 

«- Alman kıtaları Ra1 ha· 
dudlarını reçmeden evvel Sov· 
yellerle jlramız.da askeri veya si· 
yasi hiçbir konuşma olmamlfhr. 
Ôyle zannediyorumki, Bertin zi· 

yafeti bir sulh taarruzunu hazırla· 
maia matuftu. Bununla Hitlerin 
bir teklifini kaıd etmiyorum. Hit· 

ler devamh, şiddetli ve tesirli 
Ruı mukavemetile karşılaşmıştır. 
Ve Rusların çabucak mağlOp edi · 
leceklerine dayanan plinları alt 
üst olmuştur. Bundan dolayı Hit
ler nefes almağa muhtaçtır. Av· 
rupa milletlerini şuna inandırmak 
istiyorkl, sulha kavuşmaları için 
yezine çare yeni nizama rirme· 
leridir. Hitler, demek istiyorki 
«eğer siz bunu yaparsanız bende 
loiilizleri ve Raıları yola getiri · 
rim.» Hitler aldanıyor. Biz bunu 
red ediyoruz. Yeni nizam . haklr.ın 
da her ne yapana yapsın bizim 
siyasetimiz bundan :ıerre kadar 
müteessir olmayacaktır.» 

Sovyet durumu 
nazik 

( Battarafı birfıaclde ) 
düşmanın kuvvetli miidafaa mevzi. 
lori yarılmıştır. Aiu l'>plar Lenin
grnd Önündeki köyleri muvaftaki· 

29 ikinci Teşrin Cıınuutesl 
Tllrktye RadyodlfU&JH poetalan. 
Türkiye rad1oau. Aakara radpa• 

7,30 Pro~am, ve memleket 
saat ayarı. 

7,33 Milzik: Hafif prorram (pı.) 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00/ 
8,45 Milzik: Senfonik Parçalar 

(Pı.) 
13,3'> Proıram, ve memleket 

saat ayarı. 
13,33 Müzik: Türkçe plildar. 
13,45 Ajanı haberleri 
14,00 Müzik: Türkçe pliklar 

proıramının devamı. 
14,30 Ankara aonbabar at ya• 

raşlarının tahmfoleri. 
14,40/ 
15,30 Müzik: Riya1eticamhU' 

Bandoso. (Şef: lhna Ktınçer). 
1 • Blankenburrı Gladiyatör• 

1 ler. (Marş) 
2 • O. GaiUonı Coetoaidao ., 
3 · J. Sousa: Şanla ıancaklar ,. 
4 • J. Fucik: flor ... tiner ,, 
5 • E. Moukı: Alayın kızı 
6 . lbo Gotoı: lıpanyol marşı 
1 · Trayton Adama: Tador Ro· 

ıe (Mar4) 
8 Charles Ancliff e: ihtiyar 

Asker (marş) 
18.00 Proınm, ve .....ıek.et 

saat ayarı. 
18,03 Müzik: geçit prorramı. 
18,40 Müzik: Radyo danı or· 

kestrası. 
19,00 Konuşma ( Kahramaalar 

saati). 
19 15 Müzik.: Radyo danı or· 

kestra;ı programanın ikinci kıımı. 
19,30 Memleket saat ayara, ve 

ajans haberleri. 
19 45 Konuşma (lqe saati). 
19:55 Müzik: Fasıl h~yeti. 
20.15 Radyo gazetesa. 
20 45 Müzik: Semai ve farkı· 

' lar. 
21,00 Ziraat tıkvimi. 
21,10 Mü&ik: Dinleyici iltek· 

leri. , 
21,45 Konoıma (GinOn met· 

elt'leri). 
22,00 Müzik : Radyo SalOb 

orkestrası. ( Violonist Necip At· 
kın). 

1 • Curzon: Bravada 
2 • Mou11orrıky: Polonez. 
3 · Rabinstein: Vala kaprıı 
4 • Becee: Aşlı: Efsanesi 
5 · Pacherneı:r: KöylO. 
22.30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilit: 

Kambiyo - Nukut bonuı 
(Fiyat). 

22,45 Müzik : Rad)'.O Saloa 
orke,\rası Programının İkinci Kıı· 

yetle bombardıman etmiştir. m ı . 
oo,_a d-iryoJa t•İNbn•. 6 • Gebhardt: Mukarad. 

Mo•kova ve Leningraddaki aıkari 22,SS/ 
teıiılere tayyarelerimiz tarafından 23.00 Yarınk.i Program, ve ka· 
hücum edilmiştir. panış 

Şimali Afrikada durmadan de ""-~----------..... , 
vb~lmh edenT şbı· ddektli muharebelerde ' !"ce Nöbetci eczane 

ı aasa o ru mohasara cephe . ""'"' • 
sini yarmak için yaptığı te~obbüs· Mustafa Rifat 
lerde yeniden bir çok tank tahrip 
edilmiştir. ( Kale kap111nda ) 

J KORKU HiKAYE 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş 

A ncak birkaç haftadanberi bi:metinde 
bulanan ba kadından P9 •• mem: 

nunJu. O eve geldiğindenberi, her ıe!ını yerh 
t • te111ız bolu· 

Yerinde çamaşırların> ve ya agınt 
' · d' • · uraan soka. yor. Canı kahve. veya çay ııte ıırı 

(a çıkmak mecburiyetini his etmiyordu. B~kir
hiın evliliii sultanlık addettiren birçok . ert· 
(erinden kurtalmuıtu. Bu sebeple hiılll~tçı ka: 
dınının, şimdi hizmetini terk ot111ek aatemesı 
oou epeyi üzmüştü. 

1 
h' 

N. . . k . t' Bu sO• e ız. - ıçın gıtme ıs ıyoraun; 
1
. d b' 

" . b ld - ıek ın e ır metçi kadının ucreh az u uru 
• • • ı. '·-d cevap ve· cevap vereceırmı ummuşıı;en .... ıo ~ . 

._ ._ l . b 00 uzerane o 
rememic şaıırmış, ıı;eıı;e emıı, un b 1 

vı " • rd• u un . 
da büsbütün meraka duşerek ısra 

muıta. • dao çıkarmııtı: 
Kadın nihayet baklayı arzın k d b 
-Söylemek istemiyorum; Söylellld~ıne a a 

. . 1 d k' . e ıyorsunuz, 
ıyı o urdu. Fakat ma em ı 11rar b 't b 
söyliyeyim. Ayrılmamın aebebi çok aıı .' ;n~ 
bilha11a aiz koleylıkla anlayacak ve vazıye ımı 
takdir edeceksiniz. 

Çok dilzıün bir l•tanbul ıivdil• konuşu . 
yordu, lık mektebin biç olmazH birk•Ç ıınıfı· 
nı okuduio belli idi. devam ett: w • 

- Buraya reldijim ı:aman ılı• rost.erdı· 
tim hüınühal ıebadetnamelerine bilm_em ?•kkat 
ettiniz mi? Banlar araııoda üç ıeoelık ~ır fa11· 

la var. Bu faaıla devresi için size biç bır fO· 
hadetname röstermedim. o devrede çalışma· 
dım. Çünkü hapishanede idim; işıiımı öl<lür 

miiı idiml 
Adam, hiç beklemediii bu sözler karflllD· 

da irkildi.Kadın daha yavaş bir ıeılo ilave etti: 
- Evet ... görüyorsunuz ya, israr etmeme· 

niz ve baoa bir şey sormadan ritmeme izin 
vermeniz daha iyi olacaktır. 

Adam eiile, dtıvam etmesi için işaret edin· 
ce kadan devam etti: 

-Hazin maceramao hikayesi basit ve kısadır. 
Kimsesiz, tecrübesiz ve gençdim. üstelik yü· 
züme bakılmıyacak kadar çirkinde deiildim. 
Akraba namına dünyada kimsem kalmadıia 
ründenberi el kapılarında çalışıyor' nadiren 
iyi, çok defa fena muameleler ırör?~ordom. 
Her renç kız ribi bende ev bark sahıbı olmak 
lıtiyordum.. Bu ıırıda kahvecilik yapan yakı· 
tıkla bir rençlı tanıttım. Benimle evlıamık 

iıtedij'ini söyledi; Kandım. Beraber gezmele· 
re gittik • 

istediği oldu ve evlenme~ahsi artık ara• 
mııda konuşulmamaia ba§ladı. Onan elinde 
ideta eıirdim. 

Nıhayet bir gün iç yüzünü bütün iirenç· 
liiile ortaya koyda: güzolliiimden, bunun bize 
çok para kazandırabileceğinden lif açarak 
alçakça bir teklifte bulundu, Onunla yaşadı . 
ğımdanberi eıki rüzel haylil ve ümitlerimden 
bir çojanu kabyetmiş olmakla beraber vüca· 
donu satan bir kadın derkesine düşmeği ka
bul edemiyordum. Şiddetle reddettim: Aıli l 
dedim. 

.« Çalıştığı.o evl~rde hırstzlık yapmaia 
tercıb edeceksın galıba ? » dedi. Hakikaten 
hırsızlıiı namussazl11ia belki tercih edecek.tim, 
fakat o buna bana hiç teklif etmedi. Bu itdo 
kendisi için fazla tehlike rörüyordu. 

Razı etmek için beni her l'Ün dövmoie 
baıladı. Bir kere 'pençesine düşmüştüm, kaçıp 
kurtulmam mümkün değildi. Bir gün yine böy 
le dövmek üzere Qıtüme yürüdüğ-ü sırada eli. 
me naııl oldu bilmem bir çekiç reçti, kaf a11 
na vurdum. Düıtü, derhal ölmüştü, 

Üç Hne bapıe mahkOm oldum. 
Oç senenin ıonunda serbest kalınca iş 

bulmakta fecikmodim. Çok iyi bir aile yanına 
düştüm: ihtiyar bir karı koca... Bana adeta 
bir evlid muamelesi ediyorlardı. Fakat yanla· 
rina feleli henüz OD b~ l'Ün olmaflU k.i bir 
sabah hanım heni çaiırdı: « kızım, dedi lstan· 
buldan baıka bir yere gitmeie karar verdik. 
Seni rötüremiyeceii:z.» Kocası ilive etti: « ta· 

na bir aylığını veriyoruz. Heman burün rit· 
men llzım.» 

Bu izin verişin hikmetini sonradao
1 

ikinci 
kapuda anladım. O baoam sonuna kadar ya 
lan söyliyomedi. 

Hizmetine daha bir gün evvel rirmi,tim. 
Sebep bulau1ia çalı,ırkeo kekeledi, kızarıp bo 
zardı ve nihayet açıkça itiraf elti: 

- Ne yapahm kızım, dedi. Kendini mü
dafaa zorunda kaldığını anlıyor ve kabul 
ediyorum. iyi bir kızsın da ... lakin bu adam öl· 
dOrmOş olan ellerinle çocutumu kucaiına ala· 
caj'ını 1 ona okşayacatını1 yemek yedirecejini 
dllf6ndllkçe tOylerim diken diken olayor. S.aa 

tahammül edemiyeceıiml 
Üçüncü kapıdan daha jirmeden kovuldum. 

Hauıaı hliınülııal ıabadetnamelerime bakıyorda. 

hapisbenede geçirdiğim devre için hiç bir fa• 
hadetnam~m bulıınmayışı dikkatini çekti: 

- Bu üç sene hiç bir yerde çallfmadınız 
mı? Nerede idiniz ? 

Kızardım ve kekeledim : 
-Hasta idim. Akrabalarımın yanında idim. 
- Pekili. Düşüneyim.~ Ben miltabdemin 

idarehenesı vaaıtaıiyle haber gönderip seni 
çağrılırım. Şimdi gidebilirsin. 

Hakkımda maJGmat toplamıf ve sabıkamı 
Öİ'fenmiş olacak ki beni çatırtmadı. Esasen 
çatırtH idi bile ben iitmeıdim. Maaiıai bildik· 
lerini ıı.nladıktan ıonra artık onların yanında 
hizmet edemezdim. 

Halbuki yaşamak, bunun için de çal11aaak 
lazımdı. Ben bizmetçilikten baıka bir İf yapa• 
mazdım. Ganlerce Hfalet içinde bocaladıkt .. 
ıonra nihayet aklama bir fikir reldi: 

Vaziyeti bpkı benim vaziyetime henseyen 
biriıinin yananda hizmet edecektim. Hırttsbk 
ve ıoyraocalak makaadiyle doiil de ıarf neflial 
müdafaa zaruretiyle veya bir çoklarınca _..,.. 
telikk.i edilen bir k11kançhk aaikaıiyle adaa. 
öldürmllş bir kadının yahut erkeiin biıaetin• 
jirecektim. Ba takdirde patronumla vam1etle· 
rimiz oı olacaktı. Bana ruip •arip veya kor• 
lıtarak bakmayacak, halimden anlayacaktı. Onu 
yanında ııkıhp atanmadan tabii bir ha1at ıllre· 
bilecektim. 

Eski ıazeteleri karı1tımkeo liain itmlaid 
rördüm. Okuyuuca sizin kar1n1zı çok kgkaach
iınızı ve bir gün .. 

Adam, onun ıözilnü kesti: 
- Evet, taf ıilita lüzum yok. plaaan tet 
Sapsarı kesilmişti. Alnında to l k 

tanelerini silerken sakin wörllll•eie ça ıtara 
ilive etti: • · •tmek 

- Peki ama timdi buradnıı nıçan fi 
iıtediiinizi ıöylemediaiz. 

Hızmetçi mabatabmın yilzüoe bakmaia c.-
. b - ft -..il " fıaalclar taret .edemıyerek Afifi onune •-

fibi konuf_ta: L-~-•--- tılr bil oldapa• 
- Manasız ve u.lit- F le pbttı& •• 

biliyorum, mlkol düılll• ... !': Bir lıralllln ya 
kat ne yapıyım ki .u-. .... ı. 

1 
amda y ..... ta tataa-11 ed:ı•f'DLI• 
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Çitçi Birliğinden : 
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• • 
• 
• 
' • 

Türk Vetandatlaramıze, TUrk Kardetlerlmlze En BUyUk ArmaOan 
7 Yaşından 70 Yaşına Kadnr Biltilo .\dana Halkının Dört Göıle Bekledlii Merak ve Heyecanlarla 

Dola Tnrk Emeği, Tnrk lffisi, Tnrk Tekniıyenleri Tarafından Fevkalllde Surette 
Haıurlanan Bllyük Dünya Filmi 

:=BU AKŞAM SAAT TAM 8,15 DE=: 

ALSARAY ve TAN 
SiNEMALARINDA BiRDEN 

• 
• • • • 
• • • • 

Ziraat VekAleti tarafın· 
dan AJanaya l:ı:mir mıntıka· 
aından akala pamuk çiğ'idi 

getirtilm,.si tekarrilr etmiş ol 

duğundan bedeli mukabilin· 

de bu çiğitten almak isteyen 
çifçimi:ı:'in malümat almak 

ve kayıt olmak üzere 15 ka· 
uunu evvele kadar birliğimi· 

ze müracaat etmeleri ehem· 

miyetle rica olunur. 

• • • • 
Son 2S Senelik Dünya Siyasetinin lçyil:ı:ü, Canlı Tarihçesi . ~ 

1 1 191 4 
1458 27-28-29 

~~~~~~~~~~~~ . ~~~~-- ii 
TCRKÇE SOZLO ~1 

• 

• llkokulf ar koruma : Bilaistisna Herkesin Can ve Yürekten Seyredeceği Büyük Tarihi Fılmde bir 1~~ 
Çeyrek Asırdanberi dünya Siyasetinde Rol Almış Büyük Şahsiyetler t, 

birliği Reisliğinden : : 
l / 12/941 pazartesi günü : 

saat 17 de Halk partisi bi· ı 
nasında kurumumuzun senelik t 
kougrası yapılacağıoda11 sa· 1 

yın üyelerin gelmeleri rıca 1 
olunur, 1 

• Ebedi Şefimiz Mllll Şefimiz t 

ATAT 0 R K 1 1 iSMET INÖNÜ 1 ~ 

Ruzname 
1· Heyeti idare Raporu· 

nun okunması 
2- Mürakipler Raporunun 

okunması 

3- Y t ui Heyeti idare se· 
1460 çımı 

Teşekkür 

• • • • • • • • 

• • • • 

1 
Fransua Jozef, Kay- Sultan Mehmet Venizalos 6 ıncı Edvard, 
ser Vilhem, Cüm· Rahip Raspotin Çemberlayn Kral Karo!, Mare· 

burreisi Puvankara Briyan Daladye şal Pilsudeskı, Laid 
Çar Nikola Strizman Baldvin Georg 

Ve Son Alman - Rus Harbinin üç Mühim Siması 

ST ALİN-ADOLF Hİ T LER-V O ROŞ 1 L OF 

H ,rbi Uınumi Safahatı - isti kili Mücadelesi - Mondoros Mütaltrresi - Lozan Muzafferiyeti 
Millli Şefimizin Atina ve Moskova Seyahotleri 

AZIZ VATANDAŞ. SEVGiLi TÜRK KARDEŞLERiMiZE: 

1 

Milli Şefimiz ismet lnöniinDn Buyurdukları sibi ı oclnkilipların kıymet ve azametini takdir etmek için 
zaman zaman maziye rücu ile mukayese etmekte fayda vardır,. 

Bunan için bu büyük filmi seyret, Türk muzafferiyetile Göğsün kabars•n .• 

FiLME iLAVETEN 
1 1 

•• • • • • 

Senelerdenberi hasta ve 
ıstırap çekmekte bulunan 

eşimi fevkalade itinalı teda
vidru sonra muvaffakiyetle 
ameliyat edrrek hayatını ba· 
ğışlıyan Adana dogumevi 
Baş tabibi operatör Süley
man kuntalp'a aleni teşekkür 
!erimi suaar minnettarlıklar 
arz eylerim. 

• • ALSARAYDA TAN DA 
• • Daas K•al•çeıi. Şa•kı Yıldızı. Emsalsiz Maskeli O 1 ikiler Filmin hakram•nı 

• • artist M <1.RIK '\ RÔK.K hrafından yaratılan BiL ELLIOT t.,afından oynanan 

• • KORA TERY HÜCUM KOLU • • .•. ~~ 
Aşk ve güzellik fılmi Ask Vaz•f• Kahraraarlık Folmi 

Pek Yakında Pek Yakın la ;ı 
GIRET A GARBO'yu gölgede bırakan büyük artist POLA NECRI !! 

t a ~~ 
Kadirli zabıt katibi : MADAM ~OVARD Fılmiude ~~ 

(t, 
Süleyman Batur ~·-·--· ............ - _,_,_ - .. - - •'S'S·~ ...... !e7.@ıi---·-·---·~·~·~·™·.._.. ....... ~ ............. ~t;<e:ı:-;. 

M~tina 

2,30 

ASRI SlNf~JAD' 
BU AKŞAM Suoartı 

8,30 

Şaheserler Serisinden 

Eİanor Povel - Fred Ostair 
Gıbi iki Büyük Yıldızın Yarattıkları 

1 -1940 1 
o:~ODW !\ Y MlElODI 
1 llAveten 1 

Otomobilli Aşıklar 
Son derece eğlenceli komedi 

Bugün gündü% matinada iki film 
1 

~;: 1 Malağ'~j; ·kadın 1 ~;~_: 
=-----------------------2 

Otomobilli aşıklar 

İLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Adana şehrinin, tutarı mesklin ve gayri meskun 
2570 hektar olan sahasının 1 /500, l/ 1000, 1/2000, 1/4000 ve 
1/8000 mikyaalarında halihazır baıitalerıuın alımı iti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konı.ılmuştur. işin maktu bedeli 31000 
lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Ekıiltme 12/12/941 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Adana beledıye dairesinde toplanacak eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
,toplu olarak meskün ve gayri meskun tutarı 500 hektarlık 
bir sabanın mubdelif mikyasda haritalarını yaptıfıına dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış bir vesika ıle ihale &lloünden Uç 

gün evvel Belediyeler imar hey' eti fen ıeflığine müracaat 
ederek ıştirak vesikası almaları lazımdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferruatı 
15S kuruş mukabilinde Ankarada Dahiliye Vekileti Bele
diyeler imar hey' eti Fen Şefliği ile Adana Belediyesinden 
alınabilir. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı artırma ve ekıiltme 
kaouou hükümleri dairesinde ihale saatından bir ıaat evve· 
!ine kadar Adana Belediye reiılığine makbuz mukabilinde 
teıllm edilmelidir. 1441 21·2S-ı9-4 

ILA 
i y n 

Başkanlığından : 
1 - Kuru olmak şartile (155) ton Meşe, Gürgen, Ar· 

dıç, Çam yıkıntı kerestelerden biri veya bu cinslerden karı· 
tık odun eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekıiltme 9'121941 pazartesi günü saat 15 de Ilı iğ
de garnizon binasında yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin bedeli (3487,5) üç bin dört yüz seksen 
yedi buçuk lira, ilk teminatı (l62) ikı yüz altmış iki liradır. 

4 - Şartnamesi Niğde, Adana satın alma komisyonla
rında ve Niğde Belediyesinde bergüu görülebilir. 

5 - isteklilerin mezkür eksiltme gününde teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ihale saa• 
tından bir saat önce komisyona ve:rmiş veya bulunmuş ol· 
malan lazımdır. 1451 2S 29 3-6 

İLAN 
Fiat murakabe komisyonundan: 

Buğ'day ve un sarfiyatından tasarruf gayesile müttehaz 
223 scyılı koordinasyon heyeti kararı 29-11.941 gününden 
itibaren meriyete girmiştir. 

1 - Bu karara göre buğday unundan ekmek, francala, 
makarna, şehriye, peksimet, bisküvi, ve •imitten gayri mad
delerin yapılması, satılması ve istihliki menoluomuştur. 
Lokanta. mutbatı ve evlerde yapılacak hamur işleri bu hü
kümden istisna edilmiıtir. 

2 - Birinci maddeye göre satıı. İmi) ve istihllki yasak 
edilmit olan kek, pasta, sandoviç ekmeği, hukaça, yufka 
çörek, börek, tatlı ve emsali unlu maddeleri imal eden eş· 
haı ve müesseseler bu kararın neşri tarihinden itibaren 
üç gün zarfında mahallin en büyük mülkiye memuruna ve· 
recekleri bir beyanname ile dlerinde mevcut unların miktar 
ve vasıflarını bildirmeğe mecburdurlar. 

3 - Milli korunma ltanuau hllkümlerioe tevfikan işbu 
kararın ueıri tarihinden itibaren bu unlara değer Hatları 
peşin tediye olunarak toprak mahsulleri ofisince miibayaa 
edilmek ilzere hüklimetçe el konmuştur. 

Keyfıyct alakalı halka ilin olunur. 1465 

Adana Ziraat Mektebi müdürlüğünden : 
lb5 Takım dahili elbise 
165 Çift harici kundura 

Mektebimiziu ziraat ve makinist talebeleri için 165 takım 
dahili elbise ile 165 çift harici kundura ilkkiuun beşinci 
günü eksiltmeye konulacaktır. Nümuueleri görmek isteyenler 
mektebe gelerek görebilir. 

lıteklilerin ayni günde Hat 11 de Vilayet Ziraat Müdü· 
riyeti odasında toplanacak olan Mubayaa Komisyonuna di· 
poıito akçalarile birlikte müracaatları. 1442 20-25 29-3 

:19 lkinciteırtn 1941 

.JSTIKBALIN DALGALARI.. 

Alinin mütekAmil ahlıelerl Philipı Laborata
arlarında nilve halinde timdiden ba~ırlanmak· 
tadır. Fabrikanın muazzam laboratuarlarında 
müt•hassıs mühendislerden mllrekkep bir 
hey 'cl yenı keşifler ve tekılmllllerle menuldur. 
Yarının ahiztsi ıimdiden şekillendirilmektedir. 
Dünyanın en büyük radyo fabrikaları olaıİ 
Pİıilips, radyo sahasında rehberlık vaıifesini 
tam manasile ifa elmcktedir 

1 1942 Modellerini Bekleyiniz 

iLAN 
İskeriderun Kaymakamlığından: 

Hatay vilayetinin lskenderun kazasının domuzburnu 
(Resülhınzır) mevkiinde 2441 lira 15 kuruş keşif bedelli iki 

oda ve müştemilitını havi olmak üzere bir bap bina 26-1 }. 
·941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 

usulile müzayedeye vazedilmiş ve ihalesi 10-12 9H tarihinde 

lskeaderun kaymakamlığında icra edileceğinden talip olan· 

ların şartnameyi görmek üzere deniz komutanlıkına müraca

at etmeleri ve yüzde yedi buçuk teminat akçasıuın malsan

dığına teslim ve ihale saatinden beş saat mukaddem tek· 

lif mektuplarının kaymakamlık makamında teşekkül edecek 

heyete tevdileri ilan olunur, 146j 29-3·6· 10 

İLAN 
Fiat murakabe 
komisyonundan: 

157 sayılı koordinasyon 
kararınırı dördüncü madde· 
sınin ( B ) bendinin birinci 
fıkrasını değıştiren 219 sa· 
yılı koordınasyon kararı aşa· 
ğıda yazılı Ôlduğu veçhile 
tadil edilmiştir. 

Yemlik arpa ve yulaf bir 
lkincıteşriu 1941 tarihinden 
itibaren yeni mahsule kadar 
büyük baş koşum hayvanları 
için üst üste ortalama ayda 
kırk beş kilo ve koşulmayan 
beher büyük baş hayvan i
çın de ayda on beş kilo ar· 
pa ve yulaf berıaber olmak 
üzere he~ap edilir. 

Küçük baş hayvanlar için 
yemlik olarak arpa ve yulaf 
bırakılmaz. 

Bu karar 1 Teşriniıani 

1941 tarihinden itibaren mer• 
iyete girmiştir, 

Tiiccar ve milstahsiller 
tarafından 157 sayılı karar· 
nameye müsteniden mukad
dema verilen beyannameler· 
deki yemliklerden 219 sayılı 
koordinasyon kararına göre 

yeniden hesaplanacak rnik
tarlarıu derhal toprak ofiıi 

ajanlığına · satılması ve bu 
haptı.ki kanuna aykırı olarak 
vuku bulacak hareketlerin 
eskisinden daha şiddetli ce
zalara tabi tutulacağı alakalı 
halka ilan olunur. 

1464 
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