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Ankara 1 (a.a) - Yugoslavya kralı 
Majeste ikinci Piyerin hükümdarlığı ele 
alması münasebetiyle reisicumhur ismet 
lnönü tarafındRn kendilerine telgrafla teb
rikatta bulunulmuş ve müşarileyh de sa
mimi teşekkürlerini reisicumhura telgraf
la biluirmiştir. 1 9 4 1 1 ilin tartları ldılt• He 

ıcararlaftırılır 
Ytl: 1 No. 179 
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Eden e 
Dil Bel

grad g 
B~rlin 1 [ a. a.] - Bir ajan

sın Berlin siyasi ınahfillerinde-n 
öğrendiğine göro, lııgiliz ~hriciye 
Nazırı Antoni E.don ile General 
Dil'in Bdgrad'a muv"<alat ettik· i 
leri ve Yug-os~av hlikôıneti ile ı 
tamasa geçtikleri anlaşılm•:Ctadır. L..----------------... -

Belgradda dolaşan bir şayia 

Almanya 
ültimatom 

verecekmiş 

Almanlar yeni hüku
metten ordunün ter

hisini istemişler 
Alman • Yugoslavya 
m Una se bet !erinin 
kat'ı safhaya girmesi 
muhtemel 

(Yazısı iiçünçüde) 

Üçlü paktın imzasını müteakip 
Yugoslavyada vııkua gelen hüktl
met dardesi Yunansitana karşı ge· 

Bunların mecmuu 35 · 40 tü
men tutmaktadır. Bu kuvvet kar· 
şısında Yugoslav ve Yunan ordu-

çen perşembe günu taarruza geç· !arının kuvveti şöyledir: 
mesi bektenen Alman ordusunun Yunanistan, ltalya harbine be-
harekiit planını alt üst etmiştir. nüz iştirak etmemiş 7 - 8 tümen-

kurm~~7a~u:~:: Mu h teme 1 ;~n:ir B:~::rg~:~ 
sonra Balkanlarda A 1 dudu na tahşit et 
tatbik için nasıl m an miştir. lngiliz or-

dusunun bu mın 
bir harekat planı ha re ka"" t takada yapacağı 
düşünebilir? 

yardımı da hesa 
Bu hususta 3 

1
,.. ba katmak icap 

ihtimal ileri sürü- p an 1 eder ki, Veyvel or 
lebilir: dusunun büyük 
1- Yugoslav or-,...------·----·----: bir kısmının Yu 

dusunun muhte
mel bir hareketi 
ni karşılamak üze· 
re bir kısım kuv 

vet ay1rdıktan son· 
ra asıl kuvvetler 
le Yunanistana ta 

Almanlar Yunanistana 
taarruzlarını ancak Bulga
ristandaki 14-15 tümenlik 
kuvvetlerile yapabilirler 

Halbuki burada 15 i 

nanistan hareki.tına 

tahsis edilmiş ol 
ması çok muh
temeldir. lngiliz 
lerin bu yardım1 
en az 7 tümen 

Yugoslav, 8 i Yunan, 7 si le yapacaklarını 

• 

Bir İngiliz filosu 
hareket halinde 

·----ı 
35 bin tonluk 

Vittoryo 

meclis grupu umumi heyeti bugün toplanmıştır. karşılıyacağının hesap edildiğini bildirmiş ve parti 
Celsenin açılmasını müteakip söz alarak kürsiye nmumi heyetinin bu zama muvaHaktini istemiştir. 
gelen Başvekil Doktor Refik Saıdam, hükOmetçe Grup umumi heyeti, Başvekilin teklifini müttefi-
Şekerin bu günkü satış bedeline 10 kuruş zam ic- kan kabul etmiş ve bunu müteakip ruznameye ge-
rası düşünüldüğünü ve bu 10 kuruştan 3 kuruşun çilmiştir. 

Ankara Dil Tarih akü te- \ ö~ü·~~~R 
SİUe bir taarruz ha İSeS· Bu yıl b~r buçuk a 

erken tatıl yapacaklar A.ı .< ara 1 ( A. A) - Bu günkü Parti Meclis grubu ruznamesinde 
hükumete tevcih edilmiş iki sual takriri vardı. 

Bunlardan birisi. bir s~bayın geceleyin Dil, Tarih ve Coğrafya fa. 
kültesine taruz ettiği ve bir bekciyi öldürdüğü şayiasının ne dereceye 
kadar doğru olduğunu Adliye Vekilinden soran takrirdi. Adliye, Milli 
Müdafaa ve Dahiliye vekilleri tarafından verilen izahattan, fakülte kapı
sına böyle bir taarruzun vuku bulduğu ve subay taralıadan bir mahalle 
bekcisinin yaralandığı ve fakat hadiseye merkez kumandanlığınca ve 
Cumhuriyet müddiumumiliğince derhal el konulduğu ve askeri mahke
mece inzibati bir ceza olmak üz.ere askerlikten hemen tardedilmiş olan 
subayın halende müdeiumumilikce mevkuf bulundurulduğu anlaşılmış 
ve hüktlmetin bu babtaki izahatı tasvip edilmiştir. 

Atina 1 (a.a - Atina adyosunun verdigi bir habere göre, dün 
neşredilen tebliğde, Yunan kuvvetlerinin bir düşman mukavemet mer
kezini işgal ettikleri ve burada bulunan bütün harp malzemesinin ele 
geçirildiği bildirilmektedir. Burada, 6 sı subay olmak üzere 200 esir 
alınmıştır. (Resimlerimizde Yunanlılar tarafından alınan esirlerden bir 
kafile ve ltalyanlardan iğtinam olunan makineli tüfeklerin ltalyanlara 
karşı kullanılışını görüyorsunuz.) 

Ankara 1 (Hususi muhabiri· 

miz telefonla bildiriyor] -· Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel'in reisli

ğinde bugun öğleden evvel Veka· 

let erkanının ve milli talim ve ter• 

biye heyeti azalarının iştirakiie top

lanan komisyon bilumüm ilk. orta 

okulların, lise ve yüksek mekteplerin 

imtihan günlerini tesbit etmiştir. 

Buna güre, geçen senelerden fazla 

olarak 15 nisanda der.ler kesilecek, 

imtihan başlıyacak ve 15 mayısa 

kadar tamamen bitmiş olacaktır. 

Bu suretle mektepler geçen seneye 
nazaran bit buçuk ay kadar erken 
tatil yapmış olacaklardır. 

Çeltik Kanunu 
Tadil Ed i 1 

Parti 
grupunda 

Ziraat ve sıhhat vekil
leri izahat verdiler 

Ziraat Vekilimiı. 

Matsuoka 

ece 
,-Atinede 

Türkiye Lehine 
tez Ur t 

Atina 1 ( A. A) - Gazeteler, 
Yugoslav kralı Piyerin cülusu mü. 
nasebetile yapılan c.yinden sonra 
kalabalık halk kitlelerinin Turkiye 
büyük elçiliğine giderek dost ve 
müttefik milleti, Rdsicumhur lnö
nüye ve Türk ordusuna alkışla
mı~ ?l.duklarını ve Türkiye büyük 
elçı<ının bu heyecanlı tezahüratı 
yapan halka teşekkiir için bir çok 
defa balkonda gözükm ğe mecbur 
kaldığını yazmakta ve bu guzel 
tezahürata ait resimler neşretmek
tedir, 

arruz, /ngiliz olmak üzere 30 tü- düşünürsek, bu 
2- Bir kısım 

kuvvetlerle Yu· menlik bir kuvveti karşı- bölgede Alman-
nan ordusuna kar Zarında bulacaklardır, ların karşısınal4-
şı müdafaada ka '--------------" 15 t Ü m e n lik 
!arak Yugoslav ordusuna taarruz. bir kuvvet çıkabilecek demektir. 

3 - Yugoslavya ve Yunanis· Yugoslav ordusu için en ha-
tana kar,ı ayni zamanda .taarruz. yati stratejik mıotaka cenup bölge-

0 k sidir. bu yüzden bu gün Üsküpte 

Veni to 
Batınlan İtalyan harp 
gemileri arasındadır 

Ankara 1 ( A.A ) - Parti 
meclisi grupunun bu günkü 

toplantısında hükU.mete tevcih edi
len ikinci takrir, Çeltik kanununun 
tatbikatta şimdiye kadar verdiği 

neticenin ve sıtma mücadele mın· 
takalarrında çeltik zeriyatından 

umumi sıhhahn ne dereceye kadar 
müteessir olmakta bulunduğunun 

ziraat ve sıhhat vekillerince izah 
edilmesini isteyen bir takrirdi. tak
ririn okunmasını müteakip mevzu 
hakkında birbirini takiben izahatta 
bulunan ziraat ve sıhhat vekilleri, 
elde mevcut kanun mvezuatın pirinç 
zeriyatile umumi sıhhatin korunma
sını telif bakımından kifayetsizliği 
görülmekte olduğunu hükümetce 
bu ciheti tamamlayan tadil .. tın ya
kında arzedileceğini bildirmişlerdir. 
Bu mevzu etrafında söz alan ha-

Öğle yemeöini 
Musolini ile 

kral 
yedi 

ve 

Roma : l [A.A.] - Matsuolca 

bu gün öğle yemeğini kralla ye
miştir, yemekte Musolini ve 

diğer zevat bulunmuştur. 

çüncü p!inın tatbiki için ço 
knvvete ihtiyaç vardır. 15 kadar Yugoslav tümeninin top· 

larımış olması çok muhtemeldir. 
Alman ordusu asıl kuvvetlerle 

Almanyanın Selinik taruzuna 
Yunanistan& taarruzunu sel3.nik İS" tahsis edeceği kuvvet, Bulğaris-
tikametinde yapabilir. Bu harekat tandaki 14-15 tümenlik ordudur. 
esnasında ucenubi ·Yııgoslavyaya 

Bu ordu, karşısında Y Dgoslavların 
tahşit edilmiş olan Yugoslav ordu 1 

15, Yunanlıların 8, ngilizlerin 7 
sunun hareketsiz kalacağı şüphe· 

tümenlik ki ceman 30 tümenlik bir 
lidir. Selanik Almanların eline geç· 

müdafaa kuvvetini bulunacaktır. 
tiği gün Yugosla vyaya Yunanistan· Mütearrız taraf Alman ordusu 
la ve en mühimi lngiltere ile irti 

olacağına göre, 14 - 15 tümenlik 
batını kaybedecek stratejik &bakı· bir kuvvetle taarruzu muvaffakiyetle 
mdan fena vaziyete düşecektir. başarmasına maddeten imkan yoktur, j 

Bundan dolayı taarruza uğra _ Ankau Radyo Gazeteai -
yan Yunan ordusuna yardımı kendi 

menfaatları icabıdır. \ 
Almanların Yugoslav ordusunu 

ilk pliinda bertaraf etmek isteme
leri variddir. Alman ordusu bunu 
aceba derhal yapabilecek midir? 

Almanların Bulgaristanda 14-15 
Tümen kadar bir kuvvetleri oldu
ğu anlaşılıyor. Romanyada 10-12 
tümen mevcuttur ki bunun yarısı 
Moldavyada, diğer yarısı Ro. 
manyanın muhtelif mıntakalarına 
dağılmış bir vaziyettedir. 

Yugoslavya ve Yunanistana 
karşı kullanılması mnhtemel Mih
ver kuvvetleri şöyledir: 

Bulgaristanda 14 - 15 tümen. 
Romanyada 3 - 4 tümen. 
Macaristanda 4 - 5 tümen. 
Eski Avusturyada 9-10 tümen. 
ltalya - Yaıoalavya hudııdııa· 

67 .ltdaalya tümeni. 

RUZVELT 
Mihver vapurlarının 
mUsaderesl emlrini 
ben verdim, dedi 

Vaşington 1 (a.a) - Ruzvelt 

gazetecilerle yaptığı görüşmede 

Alman ltalyan ve Danimarka vapur

larının müsaderesini bizzat kendi· 

sinin emretmiş olduıl"unu söylemiş
tir. 

Vaşington 1 (a.a) - Danimar

ka vapurlarına el konulması üzeri

ne Danimarka elçiliği dün akşam şu 
beyanatta butunmuştur; 

" - Hadiseyi protesto etmedik 
ve •tmiy•c oi'iz . ., 

-!ANADOLU AJANSll 

lskenderiye 1 - Batırılan Po· 
la kruvazörünün kaptanı, Yunan 
denizindeki muharebede sakatla· 
nan ltalyan zırhlısının Vittoryo 
sınıfından 35 bin tonluk Vittoryo 
Venito zırhlısı olduğunu söylemiştir. 

lskenderiye 1 - Amiral Ka· 
ningham deniz zaferi hakkında 
demiştir ki ' 

"- ltalyan filosu işini sene 
sonundan evvel bitirmeğe çalışa· 
cağız. ltalyanlar lntland'daki şe• 
kilde bir tuzağa düşmüştür.,. 

Londra 1 - Taymisin deniz
cilik muhabiri ltalyanların Vit· 
toryo Vinito zırhlısının da denizin 
dibini boyladığını tahmin etmekte 
ve 14Zira zırhlının sür'ati 15 mil 
kadar düştükten sonra her hangi 
bir limana varabilmiş olması pek 
az muhtemeldir.,. demektedir. 

Macaristan, hudut muhafız
larını takviye ediyor 
Budapeşte : 1 [A. A.] - Dün 

Başvekil, Hariciye nazırı, Harbiye 

nazırı ve Ordu kumandanları ara

ıında Yugoslav hadiseleri hakkın

da görüşmeler yapılmıştır. Hudut 
ıııııbafızluının takviye edileceği 

öjnnilmittir. 

tipler t d'l' • ·1 ı . ~ a 1 ın acı en yapı masını 
ıstemışlerdir. ı 

Asmara -ı 
zaptolundu 
K h' a ıre : l [A.A.]- Bu akşam 

r~smen bildirildiğine göre, E.ritre
nl ın. tnerkezi olan A•mara, lngiliz-
erın el'ı .. ne geçmıştır. 

Kahire : 1 [ A. A. ] - Orta 
şark lngiliz tebliği: 

Libyada kuvvetlerimizin ileri 
unsurları Marsa - Brega mıntaka
sı~da düşmanın piyade ve motörlü 
cuzütamlariyle temas halindeydi. 
Eritrede Asmara yolu üzerindeki 
geniş tahribata rağmen ileri hare
ketimiz devam etmektedir. Son 48 
saat içinde aralarında bir Liva 
kuıııaodanıda olmak üzere 800 
esir alınmıştır. Habeşistanda mü
nakale hatlarının ric'at halindeki 
lıalyan kuvvetleri tarafından ge
niş bir surette tahrip edilmiş ol
lllasına rağmen Dreduadan Adis
Ababeye doğru demiryolu ve yol 
üzerinden ileri hareketimiz seri 
terakkiler kaydetmektedir. Bütün 
diğer bölırelerde cenubi Habeşi•· 
tana doğru nüfuz bilhassa Rudolf 
gl>lüniln şimalindaki mıntakada 
ır•nişlem•ktedit. 

Adana Dogum evinin dışarıdan görünüşü 1 
11.--~~~~..;;_~~__;.~__.,;;__~~-~ 
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BU YAZININ 
S e'r levhasını 

. ' 

koymıyorum ! 
VAZAINI 

SOKRETER 
Doğam•vi başhekilftİ 

B. $/lkrll K- 0r 

1 



2 BUGON 2 Ntan IMl 

1 BU ŞEHRiN DAYA Si 1 ................... . 

Bu gazının serlevha- 1 " E A L 
1 

T E 1 

sını kogmugorum / 
- Zenglnlerlmlze ithaf -

Geniş, güzel asfalt üzerinde bin ğıımevi Başhekimi Nisaiye müte· 
bir renk ve koku tatıran çi· hassısı Şükrü Konuralp'ın altı sene 

çek tarhları ortasında size bir sa· içinde vücude getirdiği eserile 
ray gösterirler: Burası balkevi bi· yalnız kendi değil, bihakkın biz, 
nasıdır. Halkın kesesinden 220 bin bütün Adana övünebiliriz. 
liraya malolmuştur .. Sizi reıdiren Şehrin bir kenarında, ltöy pa· 
rehberinizin gözlerinde, bir yaban- tikuına benzer bir yolla ana cad-
cıya zengin Adanalının semahatı· deye baj'lanan kuş kafesi gibi ha· 
nı gösterebilmenin sevinci, böyle rap bir konak düşününüz. Rüzgirh 
bir saraya sahip olmıınm gururu günlerde, nöbete tutulmuş sıtmalı 
ıııldar. hastalar ~bi tiril tiril titreyen bir 

Bu ıehrin mü- VAZAN konak ... Yılda an 

nevverleri, bu sa1 ö 1 cak 5 bin lira 
rayın çatıları al· S KRETER tutan bir tahsi· 
tında "kol,, lara • -------------~ sat... Bir çocuk 
ayrılmışlardır. "Köycülük,, kolu en doktoru, bir kadın doktoru, bir 
ücra köye kadar uzanacak, felha· ebe, bir bemtireden ibaret 4 ki-
nını kara sabanlafyapan vatandaşa ıilik dar bir kadro... 10 u çocuk-
traktörün ehemmiyetini anlatacak· lara mahsus olmak üzere 20 
tır. yatak... Vesaiti, malzemesi noksan 

"Sosyal yardım., kolu, bilfarz bir dorum odasında doğurabilmek 
ıehrin kenar mahallelerinde bazaa ---'L • t" l nuu.uanye ıne u qan kadınlar ku-
da ana caddelerinde trahomun sön caj'a alınıyor ve loş, dik, tahta 
dürdüğü rözlerini gelip reçenle- merdivenlerden üst kattaki yatak-
rin nazarı merhametine seren di· larına çıkarılıyor,_ 
lencileri bir "atı altında banndır· K '- f • Uf u esi harap konağın 
manın imkinlarını ar .. tıracaktır. bugünku- b t d -- maz u orum evine in· 

Halkevi, münevver çocukları- kılibı için yorucu bir çalışma, 
mız için bir kiıltür kucaj'ı memle· sırasına göre mücadele ile reçen 
ket için qad ocağıdır; imenni... 6 uzun yıl lazım gelmiştir: 

• Evi ana caddeye bağlayan 
Atatürk parkı yurdun sayılı park· yola kısmen çakıl döktürülmüştür. 

larındandır. Parkın yanında bir Bina, kirir bir bale ifrai 
yüzme havuzu vardır. Rehberiniz olunmuş, genişletilen pencerelere 
size iftiharla anlatır ki, şehirlinin çift cam geçirilmiştir. Binaya, bin· 
kesesinden 30 bin liraya çıkan bu lerce lira .. rfiyle modern bir mut-
havuz da Türkiyenin .. yılı yüzme fak, modern bir çamqırbane ilhak 
havuzlarından biridir. Şehrin ço- edilmiftir. Dar, loı, tahta merdi-
cukları burada yüzücülüğü öj-rene v.enler ~külüp atılm11, bunun ye· 
cekler, relişecekler gürbüzleşecek nne gen11, aydınlık tq merdiven-
l•dir. ler kaim olmuttar. 

Yüzme havuzu çocuklanmız Gebe kadınlar her levazımı 
için bir hayat ve sıhhat kaynağı· tamam bir dojıım odasında, müte· 
dır: imenni... hauıs doktor ve ebelerin "Dezareti 

• altında doğuruyor, sedye ;,abalar· 

Şu muazzam ve modern binayı la, muntazam bir koridordan, hır· 
rörüyormuanuz; içinde cıvdda· palanmadan yataklanna kadar ge-

J&n yavrulardan da anlayorsunuz ki tiriliyor. 
bir ilkokuMur. Temelleri Adana Büyük ameliyat oduıncla, an· 
zenginlerinden birinin souaz hami cak latanbaıan saydı butabanele-
yetine dayanıyor. Yarının Atatürk rinde rutlanabileo, röll'e vermiyen 
lerini, ismet lnönülerini belkide bu ameliyat limbası bile var. 
ilkokul yetiftirecektir. Mahalline Yatak adedi - çocuklara mah-
.rnuruf bir hamiyet ve yurd sever sas olanlar hariç - 15 e çıkmıştır. 
lik.. Amenni Vft saddakni.. Bu, buan yere serilenlerle birlikte 

Yüksek araçlar ortasındaki 111 25 i bahyor. Saatlerce uzak kö-
zarif bina "1'ınara,, dır. yOada deprmata relmit kadın 

ŞebirliniA kesftsinden 285 bin nual reri çevrilebilir? 
liraya maledilıniştir. Türkiyedeki 30() bin killar nüfmlu Seyhan 
mevcudları içinde belkide etsiz- vilayetinin ancak 15 yataklı bir 
dir. n..-Şehrin saihi'ı bakımından .,.,....evine sahip olllfD acıUıdır. 
ehemmiyet ve f ayda11nı inkir mı Topraiı bire on vwince bayram 
edeceğiz; Hqa, sümme blşi.. yapan nece villyetler biliyoruz ki, 

• devletin 10 yataklı dujıamevlerini 

1 
nAl 50 - 60 yataia çıkarabilmiflerdir. 
rs martı içindeyiz: S h I ey an vi iyetiy1e, tutıılan toprağı 

Yazın tozdan, k11ın çamurdan 
l'eçilmeyen yolun ucunda, cephe· 
•inde Kızılay bayraiı dalralanan 
bir binanın önünde, tekerlekleri 

altın olan bir diyardır. 

O Seyhan vilayeti ki, bir Halk· 
evi sarayı için 220 bin, bir yüzme 
havuzu l için 30 bin, bir kanara 
için 285 bin lirayı kolaylıkla vere
bilmiftir; o Seyhan villyeti ki bir 
tek yurdaever zenpi muazzam bir 
ll~okul inp ettirmiftir. 

Türkiyenin en muntazam, en 
r6zel Ye tqkiJitı kOIDfU memJeket
~erde I;"le gıpta uyandırack bir do
rumevıne sahip olmak Adana için 
İften bile dejildir. 

Adanalı cömerttir. Bir yabancı 
bile, onan semabatını çok kısa za. 

Mukaddes Bahar 
\Bahara ait bütün şiirleri 
IDmanzumeleri, prklıları b~ 
tarafa7bırakarak sadece bir ta· 
nesiyle, insanlık namına, sulh 
perisine hitap edebiliriz: 

Geldi amma neyleyim sensiz 
baharın şevki yokf-· 

Evet; bahar reldi. Vaktıyle 
sevgili yanaklarına benzetilen 
güller, şimdi kahraman göiıün
deki yarayı remzediyor. Kuşların 
cıvaltısında dermansız bir muh
tezirin hatefileşmiş, maverii sesi 
var. Çemenler, gözlere birer 
mezarotu manzarisı arzediyor. 
Hazin, elemli, perişan bir bahara 
girdik. 

Bu baharın listesinde kaç 
yüz bin debkanhnın kızıl mü
rekkeple çizilmiş adı; kaç mil· 
yon annenin, babanın, dedenin, 
zevcenin, hemJirenin, yavrunun 
gözyaşlarıyİa yazılmış ismi mev· 
cut; Allah bilir. 

Ne var, neden böyle olu· 
yor?, Çünkü totaliterler böyle 
istiyorlar. Emelleri bütün dün· 
yaya boyun eğdirmek, bir bu
çuk milyar insanı köleler sürü· 
sü halinde kendileri, kendi mi· 
deleri, kendi saltanatları için 
Fir'avnun devrinin fellihları gi· 
bi süründüre, süründüre işlet
mektir: 

Hayır!.. sözlerimi tashih edi· 
yorum: Bu bahar hazin değili 
mukaddestir. Güllerin renginde 
hürriyflt uj-runda alutılmq temiz 
kaaların asil kızıllıjı var. Kuş

ların cıvıltısında intanhğın kur
tuluş ıarkısını terennüm eden 
naimeler seZiliyor. Çemenler 
mukaddes gaye uğrunda terki· 
cin edenlerin türbesine örtül
müş bir sütre}gibi. Bu: babar, 
melil içinde meserret saklıyor 
Bu bahar, hiç bir bahara ben· 
zemiyor. 

Tabiatın en canlı, en rev· 
naldı, en rüzel rünlerinde en 
k.adarmq ibtirulann pblandı
iını, en ml\fteris arzuların hl\eu· 
munu; fakat aynı zamanda, in· 
san mukaddesatı- kafirlerinin uç· 
suz, bucaksız husran gayyaları· 
na"'t yuvarlanarak, bu baharda, 
gelecek baharların endifeaiyle 
ıimdiden titremeie b&fladıkla· 
nnı rörecejiz. 

Bu bahar, mukaddes bahar· 
lar; gelecek bah~lar ancak bu 
baharın sayesinde insanlıjın if· 
tirua, zulmetin nur'a, adlin zul· 
me, gayrendişlijin hodrimbja; 
yini demokrasinin Mon811iye I'•· 
lebyesini görebileceklerdir. 

*** 
• • • • • • • • • • 

Valiler arasında 
nakiller 

Ankara : 1 [ Hususi }- lstan

bul Emniyet müdürü Muzaffer 

Çoruma, Çorum valisi Salih Kılıç 

Sinoba, Sinop valisi Fehmi Erzu· 

ruma, Erzurum valisi Barhan 
Zonruldağa, Zonruldak valisi Halid 

Kayseriye tayin edilmifler, karar 

tasdika iktiran eylemiştir. 

dinl'illerine kadar çamura batmq bir 
araba, saatlerce çala kamçı kottu· 
rulmaktan tıknefeslere dönmiif bir 
çift beygir, ve .. gözlerinin yqını 
koyu renkli mendiline içirmeğe 
uj-rqan bir köylü görüyoruz: O, 
iki canı birden kayıbetmenin ta· 
auiyle muztariptir. Ebesiz köyde, 
cahil kadınlar tarafından gebelii'i· 
nin gayri tabüliji farkedilemeyen 
ve aiırlattıtı, her ümidin ketildiji 
rnn 12 saatlik m ... feden ıehre 
getirilen genç kan11, tam Dorum 
evinin kap111 öniinde ölmüttür. 

~n içinde öirenebilir. 
Adanah vataaperverdir. Onan F azh Meto Ankaradan geldi 

Ayni kapıda, kanu burnunda 
bir fakir kadın görüyoruzki, müte
huuı doktor " ebelerin nezareti 
albnda dorurabilmek için, Bq· 
hekimin emriyle onuncu yer yata
imın ıerilmtllini beklemekt.dir. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veki
letine bailı bu dojıam evİDİD an· 
cak lS yataiı mevcuttur. Ve hep· 
si de, Türkiyeye yeni bir vatan· 
daş yetiftirecek • yani Seyhanm 
müstakbel Halkevi Qyelerini, yilz

me baVUDllND '" modern Stad
yomun ıparoa•--. ilkokulların 
mliltakbel taleb•lllallll ...,acak • 
anıaelerle doludar. 

Adana Do~ .. kaba 
taslak t.b&MiyJe, 1 Wlwwt .... y. 
larını, -• yDzaie haw kanı, 
modern ınlttilpleri r6ren llılr J&· 
bancı için dlliMıtl hemen 8-rine 

. çeken, tetkike ..... bir mevndar. • 
G

azeteci, 11,..... ı6re bah-

tlJ• bir mahlGktw. O, 
memleketin cieprli a1ünevverlerini 
İf bqında r&rmek, tanunak ve 
tamtmak ..... .,_ tabiptir. 

Sıhhat vekil.ti Seyhan Do-

Kurtuluş savaşı, bqlıbqına bir 
kabramanhk destanıdır. Adanalı, 
bir Dorumevinin de Halkevi, llk-

DflfHlllH iiçiinciide 

Yazan: 
Dr. G.A. 

GörilnilJünden 
belli olur: Za· 
yıf, kupkuru, 
dfaritinin ıörü· 

nen kıaımlan bile sert.kat kat so· 
yular. 

En acıklı hali, onan durmadan 
kqınma11dır. Kqınmak kokainle 
zehirlenmiş adamın l'Österdiği en 
bariz allmettir.- Kqınmak devam 
ettikçe, tiddetlendikçe kokain çe
kenin zihnine de dokunur. Zehirin 
verdiği tatlı hayallere ııtıraplı ku-
~ da munzam olur: Kokain 
çeki Lı~eriainin arasına karıncalar 
bOce.._. • • 1 • 
8 

ha IU'1Dif o dui'anu zanneder. 
11 JVanlan kovmak, derisinia 

aruından .. 1W..L . . d d 
ı. - • " ıçın arma an 
~ıınır-. 

Kokain çekenin bir de bn.ıua 
burun kuatları ince, ıeffaf fibi. 

Zraat vekiletile temaslar yaj>

mak üzere Ankaraya giden çiftci 

birliji reisi B. F azb Meto dilnkü 

ekispresle tehriaaize dönmilJtür. 

Kokain 
Kanatlann yanaklarla birlettikleri 
y~lerde beyu çizailer ... Siyah en-
. fiye_ çekenlerin bile buranlannıo 
lÇerll kı~ıaı olur. Beyaz eaftye 
barnunan ıçeriaini daha ziyade lu
zartır. Fakat barnua içindeki kır
mızı deri bir taraftan da knrnr in· 
celir. Bil~uaa iki bunan delitnin 
araaıodakı kemiie yap1fık olan in-
ce deri daha ziyade karar, çok ku
ruyunca delinir- O delindikten 
sonra kemik de zaten ince oldu· 
randan delinir ve burnun bir ta· 
raftnpan öteki tarafına geçit açı· 
lır- Kemik delinince, tabii, burun 
ela basık olar: Kokain çekenlerin 
dormadan kal'fına kara derileriyle 
balık burunları m .. burclar ... 

Kokain çek• bana ilk zamaa. 
larda koka111 fevkallde hilleder; 
Mutfakta balık piftiji vakit koka-

DAHİLİ HABERLER 
1/ngiltereden mühim mik
tarda idhalô.t eşyası geldi 
Yılın ilk iki ayı içinde 

yaptığımız ihracat 
. _lıtanbul (Hususi) - lngiltereden mühim miktarda idhalit eşyası rel· 

m~ştir. Bunlar arasında 25 ton makara balık yağı kireç kaymağı elek· 
trık kablosu kundura taban listikleri pil traktör sinema makineleri ha· 
kır çubuklar göztatı teneke tulumba sutkostik külçe kurşun çelik tel 
kauçuk ipliii jüt mensucat kalay, tuvalet sabunu, matbaa mürel..kebi mua· 
lecat kösele kayıt radyo telsiz cihuı tıp ve kimyevi maddeler makina yağı 
pamuk yünlil mensucat ve kırtasiye eıyası bulunmaktadır. 

Bqvekilet istatistik umum müdürlüiü harici ticaret aylık istatistik 
hulbuına nazaran geçen iki ay içinde en fazla ithal ettiğimiz madde 
petrol ve benzerleridir ki umumi ithalitımızın yüzde 7,36 sını tutmak· 
tadır. 

Bundan sonra umumi itbalitın yüzde 5,53 ü ile kasarlı · boyalı ham 
mensucat ve daha sonra yüzde 5,46 smı tutarak benzin ve benzerleri 
gelmektedir. Makine ve cam !thalitımızda ehemmiyetli yekünlar tut· 
maktadır. 

Petrol 
işleri 
Şirket murahhasları 
lışe MUsteşaranın 
r i y a s e t i nde top
landdar. 

Ankar : l [ Hususi Muhabi
rimizden ) - Türkiyede çallf&D 
Petrol ıirketleri murabhaslariyle 
Petrol Ofis mümeailleri bu l'üa 
lqe Müsteşarı Şefik Soyeriıı 
riyasetinde bir toplantı yapDUf• 
lar ve memleketin petrol itlerinin 
taazimi etrafında rörillmelerde 
bulunmutlardır. Bu içtimalann bir 

1
. kaç gün devam edeceii tahmin 

olunmaktadır. içtimada lqe Umum 
Müdürü Faruk SGnter ve Ofisler 
müdürü Doktor Necdet de hazv 
bulunmuştur. 

Seneinin ilk iki ayı zarfında en ziyade ihracat yaptığımız ve büyük 
kıymet tutan madde yaprak tütündür. Tütün ihracatımız bu iki ayda 
11,028,962 liralık bir yekGn tutmaktadir ki umumi ihracatın yüzde 35,18 
ini teşkil etmektedir. -------------...J 

Bundan sonra umumi ihracatın yüzde 10,46 sını tutan kuru üzüm 
ve daha sonra 8,75 ini tutan kirli tiftik gelmektedir. 

Ba iki ayda ihracat maddeleri arasında bilhassa pamuk, kabuk· 
ıaz hndık ve balık ehemmiyetli bir mevki almaktadır. 

dUn Halkavinde yapılan merasim 
ikinci lnönil zaferinin yıl dönü· ve ehemmiyeti anlatılmış, kız 

mü münuebetile dün saat 18 de lisesi talebeleri "inönü,, adlı şiirler 
halkevinde bir Tören yapılm11tır. okumuşlardır. En nihayet halkevi 
Merasime yüzlerce halh iştirak et· orkestrası seçilmiş parçalar çal· 
miftir. mııtır. 

Milli mensucat okulu öğret- Merasimde Vali, Tüm k.ometanı, 
menlerinden Bayan Sebahat tara· belediye ve parti reisleri de hazır 
fından ikinci lnünü zaferinin mana bulunmuşlardır. 

Bir senelik kah 
ve ilıtigacımız 
Memleketimize mutevecci
hen yola çıkan kahvenin 
mikdarı 80 bin çuvaldır 1 

Ankaradan haber verildiğine 
röre, memleketimize gelecek olan 
80 bin çuval kahveden otuz bin 
çuvalı Portsaide relmiftir.Çok ya· 
kında kahvenin 10 bin çuv.&ı iz· 
mire, 20 bin çuvalı da lstanbula 

visıl olacaktır. Ayrıca Portsaitte 
bekliyen 10 bin çuval kahve de 

retirilecektir. 
Bunlardan bqka, tacirlerin si· 

parİf ettiii 40 bin çuval kahve de 

yoldadır. Böylece memleketimizin 
senelik ihtiyacı olan 80 bin çuval 

kahve fazluiyle temin olunmuı bu· 
lıınmaktadır. 

Son zamanlarda bazı yerlerde 
teker tedarikinde l'Örül.. mllfkO · 
litın nak.liye aksaklığından ileri 
geldiii anlqdm1ttır. Memleketimiz· 
de şeker gayet bol ve ihtiyacın 
çok fevkindedir. 

Dantellsız bir kuruşluklar 
piyasadan kalktı 

Danteliaız bir kunJfluklar düa 
sabahtan itibaren tedavülden kal· 
dırılmlfbr. Bunlar ancak bir sene 

1 
oaiiddetle Merkez ve Ziraat ban
kaaiyle aıal sandıklarında kabul 

I • olunacaktır, 

Beden terbiyesi Genel di
rektörü şehrimize gelecek 

Beden t•biyesi Gmel direk
törü Tüm General Cemil Tabir 

Taner, şehrimizde yapılacak Tür

kiye birincilikleri hazırlıklarını tet· 

kik etmek üzere yakında Adanaya 
gelecektir. 

Belediye meclisi toplandı 
Belediye meclisi nisan toplan· 

tııını dün saat 14 de yapmıı, muh· 

telif ıehir itlerinin müzakereaile 
meşgul olmuştur. 

Kadirli ilk okulu 
Kadirli kazasında yarım kalan 

5 sınıflı iki ilk okul binasının İn· 

falına tekrar başlanmıştır. 

Açık poligonun plAnları 
tasdik edildi 

Şehrimizde yapılacak açık 

Polironun plinları Beden Terbı· 
yeai Genel Direktörlüğü tarafın· 

dan tasdik edilerek l'Önderilmiş· 

tir. Keşif bedeli 8416 lira tutan 

bu poligon Ulus parkı ile beden 
terbiyesi bölge binası arasındakı 

anada yapılacaktır. 

Domuz mucadelesi 
O.maniye kazasında martın 15 

inden 31 ne kadar 16, Feke kaza

sında da 25 domuz oldürlllmilJtür. 

Çeken Adam 1 
dan bal'İla ciulni bile ayart eder. 
fakat koka biMi. kokain devam 
ettikçe - yav&f yavq asabr ve ni· 
... yet bW.Otnn kaybOlar. 

Öteki bialer de yavat yavq 
dilf•· Kokain çeken ilk zamanlar. 
da aizının tadını bilirken, sonrala· 
rı ~cıyı tatlıdan ayırt edemez. So. 
P~kıcatı farkedemez. Vücudu. 
na . analdupau daymaz, delili
ne ıiae battırını yahut okpndıiı
nı anlamaz. 

K~kainin pek fma ve pek •· 
eıkh bir huuiyeti: Uboratuvar 
tecrilbelerin41e bir hayvan canlı ci
aioaler ailaileeinde nekadar yüıt.el· 
ıDİf olarsa kokainin o kadar daha 
fena tesir ettiği meydana çıkmlf9 
tır ••. Onan için bu zehirin • fid· 
detli tesiri iuularda ve inaaıo 
en yilU.k ve ea ldbar ıavau olan 

beyuinde olar. 
Kokain ilkin insanın beyninde· , 

ki bilcreleri zehirler, oradan hüc· 
releri biribirine ulqtıran incecik kı· 
sımlara, oradan bütün Iİnirlere ya· 
yılır. Oaun için kokain çeken adam 
ilk zamanlarda zebirin hilcreler ü· 
rinde tesiri neticesiyle tatlı bayel· 
ler hisseder, fak~t yavq yavq bü· 
tün sinirler zebırledilcce pek isti· 
raplı aioir arrılarına tutulur ... 

Artisler hayat •ilaileainde en 
yilksek bulunan insanın en ince 
hisli nümuneleri oldukları için ko
kainden en çabuk milteeair olur· 
lar: ilk zamanlarda bayelleri inçe
lir, pnifler, fakat l'İttikce hisleri 
uyaşar, iracieleri kaybolur, hareket· 
t• iciz kalırlar. 

Bazılarını o der.ceye varma-
du birdeabire r&tllrGr. 

1 

• Ticaret Vekaleti, iplik ithllitı 

için 200 bin sterlinlik, manifatura 
ithali için de yarım milyon liralık 
akreditif açm11 ve keyfiyetten ali· 
kadar birlikleri haberdar etmİftir. 

91ate müstetarhi'ı, halkıa ihti
yacı olan bütün giyecek ve yiye 
cek eşyasını her tilrlü ahvalde bol 
ve kolaylıkla temin edebilmesi için 
bir plin hazırlamııtr. Tatbikata a· 
it taferrüat da tesbit edildikt• 
ıonra derhal fa.ıiyete geçilecektir. 

• Beden terbiyesi milkelW
lerine atıf talimlai yaptınaak 
Gzere böll'9aaize S tllfek pacie. 
rilmiıtir. 

Nafia VekHI 
Trakyaya Gitti 

İstanbul (Husui) - Nifia vekili 
General Ali Fuat Cebeaoy, Trak
yaya gitmiftir. orada umumi yol 
faaliyeti üzerinde ltedkiklerde ba· 
lunacaktır. 

lsta11bul Onivırıitısiıia 
Yerinde bir te şebbUsl 

ISTANBUL 
Onivenitede teaiaine karar veri

len Büyük adamlar l'aleriti için ha· 
zırlıklara devam edilmektedir. Tap 
fakültesi, Türk tıp aleminde bil· 
yük himmetleri aebkat eden Krımlı 
Aziz Efendi. Şakir Pqa' General. 
Cemil Topazlu,nun bilyilk kıtacla 
foto;raf ve bnstlerini yaptırmap 

karar vermiş ve faaliyete geçmif
tir. Direr fakillteler de k.endiai sa-

halarında şöhret yapmq ve hizmet
leri görülmilJ ilimlerin r..alerini 

ve büstlerini hazırlamaktadır. Ede
biyat fakültesi Şair Nedim NH,i 

ve Baki,nin fellefe 101yoloii kılaı· 

da Ziya Gökalp ve Mehmet izze
tin büstlerini yaptırmaktadır. 81-
tün fakülteler tatil devresinde de 
bu sahadaki faaliyetlerini devam 

ttireceklerdir. Onivenite 941 
942 tedriaatma bqladıtı gilD 

galerinin açılma meraaimi yapıla· 
caktır. 

SADi TEK 
HALiDE Pl'KIN 

TiYATROSU 
BU GECE 

Halkftlnde 
YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLÔRO 
Yeni Yodvll 3 Perde 

Cuma akşamı ve 
Cumartesi talebe 
matinası nda 

HAMLET 



YAVM 
Zeynel ae.lm Sun 

Te/rlb N .. 
112 

alridu clervipD faka· 
1 

Tellinatmı batmltlar. 
abJor, ~ &stlne Artık Hıfzı,,... _ ... kiJe· 
,_ tai :::' ~· Birinci tin4en emin ve ..........,.. _.. = ..,. tek kadeble tekrar n1111 ve miilterlh~ 
... lfledil•, ldaci aefet bqladı; • • lıa•ıı 

Gel, rel ymahm ateti qka Çakıcı Meı..~ Ullf '-Milin 
SOle veren. iteti qka damadı Ç..k• ...... • 
Fahri cihandır Mutafa bGyGk kardoti AHye, dallll klflk· 
Gllnden ıyandır Miirtezi l•i Bibi Wmli ç.k.. t11t .... 

• • • yorcla. Baalarm Wnıı - _. 
Evvel lnwlım k • • .. ınt ve fwut tıılıkkeb Cok kolay sandım .. ıçm • altlaclaki ~ 
Kat bekai yandım yole; Blrri 
At . aelca- dlftl. Çak1eı .. ı..ı: Nuilll ... 
p~ ci\andlr Maltafa raflarmclald takip k•n ......... tl-
GIDd• .,udır M&rt911 rln..... kap111 ve ""k a '°" • •• ) b ...... 
~J= ~Blbic&.ofln o,.._ 
Ywlwch ailmi 1111rek Ôdemife ~ ~ 
Ateti =•~ tlDJikte biçare a._ yaktMılnr. ,...... il'....... Efenin .................... 
G...._. ·~ MOrted. iri- - Gel mnhm 8iW.. ~ 
Ela arbk .. Allah ........ : p .ı· tin ı-u bili ........... ..... 

illa b8Dlclrama Hacı Bektq1 V ı; dalaa bOyGtlnh ç.tk1I All lleiJ· 
lltlDe biwek ~ ~oto bimde abp blttttt- -Miti .......... 
tilll itte iMi IJinlQ- ~c~ı ~ 'bi ben iltlmın ........ ._ ı.t.D· 
... ....._. TahtaCI ..... ti beyleri :... kadar ........ fillfett• 
.............. ba War parlatmı bal d s-..... ylnlakçlhk 

lıit te ,ana-·~ ~.:= eU:. ;;.dide ..._ dbftan. Söyle 
tıl.. a. pqa ne d.-iD ~ bu. bakabm timdi HDi d yapayim? 
'9Jlari de blliJorcla?. 11te • ~ - Aman efe beaiaa kabaha· 
....._ IU plan cana yme bir ' 

L-1... ..a---1• tim JOL 
..... ıznblit, batta ......, ........ Kabahati var, yok olar mayda 
lllile badW on-ta batlamlfb: L: .. ? u-d-L: r....a._.:. ÇaJucmm 

Biraefelalk~ IMY ... _.~--
.. nazarında öl&me miiltelaakb. 

Dilalı•-•n ..,&,erim o.. ZavalliJI oracıkta kanwa, ka· 
Atk ....,ı•n tao,laJayım n1ra k•tiler. Kafumı bir tarafa 
u-•• v d•lmta ıeldim hü.. rovde.W bir tarafa atarak bıralup 

•*• rittiler. 
S.. Wk Be olclam itina Çakıcı Mehmet; valr'aJI haber 
0.jlh .,., ... laL alacak ola Çerk• .... bot .... 
h ••1• al!ıglı ı mipcaiuu takdir ediyordu. Ba 
....... '...... ...... ..... Mbeple bir kaç rGa oralarda clo-
C..ı.r qt8. S. uf..- lafblctu IODl'a Emini k&Jlyle 

.... 1111 - _. llalkb. Sat, Ayuarat k&ya aruuula bir p11111 
tol .,...._. lıltlDe bir PP k•da ve ıllktnetle bekJemeie 
..... rlll Hk Wlilte bua, bua L. •• l.clı 
.... elbriai IOI, IOl ellerini Mi ....... rıÔıakika kardetiain feci bir 
O• lın ._.... ..,...nhya, çap- tekilde öldiirüldüiünü haber alan 
......... Çerbe Ali; Emıinl ka,o.dea 

"-im 4urklmr ..,... kalbnk Ayawat kÖJI ,W-
~ oe. - aa deiller tatmakta pcik•edi. Mıbad•; Ça-
Erkla • 8İJU ettim klc- k6yaDe ,W..k ya W-. 
Lobla;a .. Caa ....., veyı diiw bir ,.kmliu IW.._. 
••• •• • • _ .. __ ,,..,. ...... -- klfttbaal-~ Fili 1 .... •,...-- aaldl. 

w htlıcldlr. ç.kel Ali; .._ ...,.. ...._ 
GINlala .. .pip tAWhW?. ber um.n- Çakao- __,. 

............ ,. """' tlO .. ......,. dtll••kte ........ lld 
... ....... Çalaa ... ,... tarafa ka,... ..... . s.ptte , .. 
........ ,, L ka11_.a. Vwdi; ALO.., yabn&. 

S. oWı· 1J1a Wru .,_ - Çerbl~ ~ beta 
............... bWlln.. .. ç.iee Al 

11m·.ı .. lir _.. çlr'hnlftl. Oraclfa ,.........._ 
,... • L! .. _._..__ ıo.- ... ) 

lıWll ..... ..a....... ·- '' ..,..... ......... 
.. tlx'; ...... Çaktoa .... . .... ,.... ......... , .. 

... Şlmlr ....... ribi Aliabl 
dlıaını bir baa ..vabtll'. Sizi.,. 
clea fakirane alyu ederim ki, bu 
•• ,,. .. .......... clerdelti 
... _.. ...... yarcba ediniz. 

ITA.KVtMI 
2 N&a 1941 

Çarpmba 
YIL: lMl • AY:4 Gh:tl K ... l4' 
R-i 1557 • llart 20 
Hlert 1'60- Reblllenel 5 

• katil Mlla9İfe to\ama, nice 
...... .....,.bplalWllllcem'ill 
.._ AllJi .... t111111 ,... ..... • ... toi ecza• 

1 

.......... .... 
'I ......... ,... , Alwtllkte ..... ~.--------.-.. -.... 
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HARİCİ HABERLER 
Bu Yaz1111n 
serlevhasını 

koymuyoruml 
--~ .. la ... bir M.A,,,.~'"()ıVA 1 ALMAN (a.,tw/ı ildıtcideJ 

. J ı "'u 
1 

n. okal biauı, yllzme havam kadar, 

' • ' ' a ROMADA HAR 'C1Y.' r ~ı hattl, daha fada ehemmiyeti ow .. nya l ~ L6'. 
1 

"-a iclrlk edebilecek zekldacbr. 
' Nu1r, Japonranın ·-Eter Seyhan Yillyeti basla. 

TUrk 11111tbuatının uimli, çabfkan, yvdaa ••• bir tom ••lh tanınu1ı1n• .......,....... flkA· lıotheklmla ,....._ ,.,...ıu. ... 
, bu 1 un .... ,. ..... , ret etRllt ı cak ıs yataklı bir DoiamniDe 

Dltrei~Jcmiş e&JIUror. 8erlin : t [A.A.J- Bir bwt ubip1e baan .....- ,...m. 
1 Roma: 1 [A.A.] - Mateaoka ..ı..bir bildiriyor: tetkill~n nobumda aruaa-

Jen•ı 'UkO- dla 1aat 16 da Rom.ya ıelmit Alman Hariciye nuaretlaia bJIL 
il ve Japon ve ltalyan bayraklarile libclaG, TGrk baammm içli pak- Ad•nah, daha pçmlerde, ba-

...Lıgg· n tar- ~:"'tar-~--~.!~. b tudiü • ..._.... heriluWU datlarm. bekliJm kabrama M• ••u _7_ _ __ -w~u. a8P'iJatmdaa fiklyet •taııittir. metdte bir bamlecle 60 bia,.. 

8m.l'l8f Roma : ı CA.A.J - Matsaob Berlia, Tlrk bummn abillaeliDi •akla hırka hediye etmekle ..... 
9 : din matbaat mGm..Werini kabal eh...myebi& tellkü etlDektedir. yet ve yarcbe•erliiiniD dereceeine Alt1&••· Yugos .. v , etmiftir. Nu1r, 1ayahatinden mas. Alman batanı BeJirad hadise- yeni bir miaal venDİftir. 

&erini ve Alman kolODİlinİD çekil· Adaaanm ea kllçllk zenfİAİM ••-'betlerlnln ' bet netice alcbiun söyledikten maiDi dlln ilk defa olarak çok ricliaiz ve oaa deyiniz ki: ..n..,. gir• ' IODl'a Japonyaıun bah bam har· bayGk bir ehemmiyetle tebarla "- Seaia laavumı teaeffla 
uldemel bin bltirllmeei için aalh tavuea- ettirmiftir. • •ttitia ba ~,.. 

a ..... 1111 ı (a.a> - Haber ...... balanacatı hakkmda • 0 la· Yuıan hDcu• mOfrazelen tm1aıa 1t1akan1..ı..m ubab çaJla-
.._...._....., Alaanyanm Bel- pn haberleri tekzip etmiftir. Mat- ltalJll 1.-tlanll taciz nnı aini mini, 1urmw birer...-
........... • .q.. BerliDe ha· , l9oka tekrar Hitl.a. ve Fon ~ rapa ile lçiyorl" 
M« Mrrl1&. Alman-YaıoeJav Ribbeatropla Plifecetlni bildir- e d 1 J O r E•in;m ki ba IÖdala ona ar-
nlt•ll•trkı btt safhaya rlr mittir. Atla 1 (a,a) - Miltwlclid pertecek ve 1a-- birbç elam. 
..- ••uııllııllı:. Elçi Hitlen Bir ~ pıetechiala kaçak laaca. ma&ezel.-i diln dilf· çay &acanı ,and ... k ben hare-..... ••ıı• Wavcak ve Hit ...U..e cevap olarak Mataoka mu hatlanaa bGcaa etmitl• ve kete pçirecektir. 
ı. tle kaıM llA&rler alacaktır. Am..lkaya ribMie vakti olma· ltalyanlara ajv zayiat •erdirmitl-· Yiae ı... kOçllk zeaıia• palan 
M-M' ı • ,.a Yapelav baka.. clıtun l6Jlemlttir. clir. Ba bar.Ut eenumda bir çok IÖyleJiDiz: 

...me ,.,ıtkllta mllzakereler ap elir almmıı, otomatik silahlar itti- .. _Fakir bir HmtebriDin ka-
fldaki tekilde cereyan etmiftir: Vifi hUklllllİ lllfflereJi ıwa edilaüttir· Ajv toppmu ,O- 1'111, dojwmak flzen bat vardaja 

1 - Hllkt\met darbesinden rOJ&t halinde balanan ~mıa ~.. Dotameviacle yatak ltaluuyarak 
sonra Alman mallarma yapılan protestı etti 1 tutma " nakliJ• kollarma tam .... cl&aclı. Bir bqka fakir ..... 
zararlara kartı tam bir anlaJll Sem 1 (A. A) - V°lfİdea ...- ilabetler kaıdetmitllr. ltaiyaa top. ....,., Dofamevincle ı.,.ta ıöa-
zUmiyeti r&terilmeei. len bir teJırafa ,.., C...yir •· , ....... we bavaa toplanma &teli lerini açu ,. ........ ~ 

2 - 0çl& patın almm ve larmda c..,... ed• Franm ·la- çok IWlf .a...-. hk J1stbac1ea. W.. Ba••ı• sibl 
tam olarak tutiki ve teyidi ve rWs ....... •lnıiıbetlle Fraw Edan va Dil çtnlçıplak bcajma allMk ..,... 
Y11f01lav orduman terhisi. bGkOmeti Londrap tldcletli bir tinde kalcbl,, 

Ba IOD taleplerin katt olarak . prot.to jöad .... tir. Ba notada Harllil Balkanlara JIJll- binim ki, o klclk ..... 
reddi berine mllzakerelerin ke- FraD11Z hllktmeti lnıiliz iddialan- mlmlll 'ıç·ın tedbir alacaklar llzbtll içinde avaçlaruu açıp ka· 
lilditi öfreailmektedir. Dl en ederek F ........ ticaret va• pıyacak, laa11flanacakbr: 

Din alqam Almanlann Ya. --1·-m aylardanberi lnrDWer Londra 1 (a.a) - Eden ile " - Peki bizim bitin balar-
.,--... nm_ veni Atina nv•_.1eriadm ? .~-fOllavyaya bir Oltimatom v .... k tarafmclan clvd.aldataa., muye- ..,..... ı -ı-•,. dan niye haberimiz yok - y.,...... 

1we loldatana dair Belıradcla ...m ba vapvlar bat olchata va· baMed• Royter aiU111D1D c:liplema- iltecliler de rerl mi çewirdlk? S&J-
pyialar dolqıyorda. kit bile her w muaclen ile tik maharriri ba ziyaretin YQfOI- le fimdi baaaı Elli lira .. v..,ı.. 
El~llL .. ...,.ları t.Ueleri neticelendltiai tebarla ettirmekte- lavyadakl yeni vaziyetle alakalı yGz mG?,, 
~ yı.ı b L ti, la-n:- L-- bala.&a.1...-a ve Atiaada aetndi· A..1 ___ d~-...:-a.. bir dnlet /Jel.,,Mda ..,..,,,, dir. .- Daime ..... ._,. ..... ,........ vm-·-

,..o..inia lımc:l• teftit ..wu,.t. lea teblltdea de enlaplacaj1 be- •l•••ıll oJdatan ..,._ Wli-Belıncl 1 
[a.a) - Belırad- lerlal tecavtb •ettllderiai ve bara- re barWn Balkaalua J•p•a••• ,_. Aacak, .- da WU,. ki, 

~iliii ~ =·" r-::: ketllrWa ._bb dlMe .,m ....ı.nm ibtiwa •ttilbü .a,ledlktea dofaaeftain mahalb bir •l-
rmm delellri AbmJ&J• d&uaek olclq....a bepn ......... ~ Cüf!Z.le =r'Aına oı..,... om ialdpfma prd.-

llzwe h .... ı bir vapar1a BeJır• Brı•ıı ıı Emdell'e imparatorlatan• baka,.m etraım- =-- içiııa bir -. tetkil • 
dan banket etmiflerclir. 1 hl daki çaıber ne kadar çabU nkl· Adanau kaç z-.m vanhr, 

ltalyan kolonisi de banket Japı u cım , ..... bqka matakalarda Mihver servetlerinin clwec:eli nedir bilml-
tmeLtecl-1- •L! n ...n.. •fta t-•v"-•....: .. e mabvemet i~n Bri-e a ..-. ııu veya uç •'"" _.. Londra 1 (a.a) - lnri(iz Boa- ·- 1YI-... ...- yorua. Aziz o~, IİZ Ü Ada· 

ra -·ek n .. ı-dda. rerek b&tün L __ ,1____ •---'-:- ..1 .. _ _ taDJ• .,. ~atorbak knvetleri ._ L- liaı-..11- u_ __._ 
•- ._...-. .,._ .. ,,~- .._. •-- O ............. t._. Mmlllk•., Dl • .., _,.. - 111111" T--

YaroelaYJW ,aln1a Abaan ,,. Brı•• ile lmdea'Mld .......... ...':llb kma ve 1Ma tefld'lta 
ltaı,u ..... ,,. ~- &aac.. •ttllderl ~- ....,... .............. kapdanaa 
... •• ............. .... ..... t.dta ı (~) - .... ...... ............ ıc. • ._. ... ..... 
oi kel•akbr, ve .... ı IJtl atrM.ela' 1 ....... derHHiml ... bepeia• 

.... b .. ,.,. .. ~.... .. , .. 1 ..... ...... 

/da6tıf• ..,..,,., Ola .... •11 " .,,.,...... Lo•~.lıt- A) - Han ae- 8a tefkUlta biç bir kapaclan 
_..,. wı..ı.a , !! ..... rkı uHUala•ı Wr... ......... ' L- .._ dlelll-•ltne lizin kadar be-....__. l (a.a) -W- 'P- •ıA•b J ' .,,, ' lain uu -. ~-

--..-- laa- et•'ılırA.l..aaca Wr alk- •~deimaaım ....... 
K...,..,_ W.W llı.S.. ..._ .._ •Jlat " ...._ .._. •W•• poeki .....,_ ı..t.fl.i Brı•• 
batla ı..wa 1s.-1an .... ~ .......... tııılr .. -- ...................... !ad. ._,ı • 
letaaWa ,._.k ben 8...,.. nu:e IMı .. ıl• ......... Gar• ....... oa....-. E..._...... y•bnda, ... kUb komp 
tlrk ..... hrdir. Dl .... da .......... .. ..... ..,,.. .... ,_modelde bir lalllak. ._ .............. sapta r.,..,.., .... lıllfel• ,a,.Jaa.aw. 8ua ....... Yaka .... • ...... hllıa•ıfbr. .,.....CÜ Wr .... _ ... -Lz.. 

Rotılnlaa petrol lillaaı daha ......., 
........ ..... da ....... •Jiab tok .... klçlk bir ırap tarafmclan boa: olmak Ade•lı ....... c1 .. 

8elsnd 1 ( ... ) - DID .... baidıman edilmiıtir. Aynı ,..., lldlr, ...._ Dojıaı ..... deiwl 
wldl Wr ••in••• •Jlftl 'il' · Mk ecll,.,..... Devı.tia ve .... bqka bedeflerecle botmbalar at· bq .. kiai Şlkrl ICow.ip, iyi bir 
• ..ıraa.e ... tin •Gttefikl.-i ı•a emncliyor: ..ı.a ..... __ ......... oldap ...... mnb .. 

•:Hake.et bltila komtala· Herk• evinde otaracak ve icab :bı'da!:!:m~wu bir tayy... ..ı bir t .. kllltpla _Onu icl ... 
riyle d01tlak liyueti takip etmek· edene, veya makaddw oluna CA• Londra 1 (A. A) _ Hava ae- liacltıki clotam Mlldlltı bam na-
tedir. Ve hepsiyle m iyi ko....- nım vatanm, knlaa ve milletin zarttinln tebUfi: .ı çahflJOr. 
lak ve d01tlak m&nuebetlerinde iyilill lfia kap.mm etitinde feda Bo........_ ...,,._e memap Evvela, tehirde y0s ptaklt, 
kalmap çabpaaktacl1r. Halk reW eclec.ktir.,, Blenbeia tayyarel.-i din mavaffa· en •oclern bir d~ bWv-
etmeli ve renk barictea, ,_.k .,,,., hl.lige reUi üyede terevriç eden b&yGk bir cak.... M&taacWit ........ clokto-

-1oket içiııdoa çdwılu ,.... •• l • ti i l ti i ~.!. ~-~ ra, le<ralıoH .w.; olacak- (Bo 
llaberlere bptlaak•1n1 matat lr Belıraci 1 (a.a) _ Kral emir- • • •e ulteri lut'alan ~.: mlltebum cloktorlarm, balea do-
ı-:..ıe ---• ,,.••*'· Biaa..- ..ı. ve mitralvnz at .. iae taa....•-.. tar. .... ... 91 ..... kta oı.. f9Df ;;h . ...,-.W;" ......ıı neticeler MiMii,._ Belrnd belediye nili Bir ~ •unbi'i:'mbalan- " det-1 doktor ea,.. Nlrlr P. 
~k ber tirli ikamet ... =· Towaiç vaıifeeind• uledll- •11 ve •alirip •ya batarak IÖDGp bi içtiaal ha,.ata aa.w tenttlp 
ı.m ..,. ,_ ••lltl(r•u d 1 Jr inmittir. edla ılu lyıli YUifeJi •ldrlk. Al, A•dt. Z..... .._ _.. ......... ,ulma ., ........... Ali-

....... diJe ,..m etmiyorlar mıy· 

., ...... ( Alım ) De (Allah). 
ta llinkkepti. Senede bir defa o.1a·,. .. ,... Alevi boca da 
.... lftkça IÖJlemit ve kendile

~~ lllllLMIYA.Cll SEY 
.. llıtl .. -- -- prtbr. 

Teor&beli ebel•ia, ba ... 
k....uı.rme 24 IUtte 4 IUtlik "1-
k11J11 çok P• Bay• Hediye " 
Bapn Belüı ribi, bayatlanm .. 
tibkar ....._.. çal..,alan 11-
...m. Ba da beaia DOtal.) .... lltetmitti 

...._ ""'- ıdiıoe: lir 
.... ........ ..... küada11 

........... n,n;. ...... -- ........ .,. .... 
..,_ Z IAbcs fekSrıtı• .. ._. ... ,.. .................. ,. 
...... u... ...... kııı,wdt. 
Aw ................ t· ......................... .. ,.. ............ 

.... J .. --.. ~ ... ,... 
aı'd r t• .._ M.ia llltlk 
Wr ...... , .... 

..._.. Al .,.a n•ında ı.t 
·11118'•.. ·u ._. ÇaJaa ele • ... ,.'""' ... ,....., ......... ,__,.., L--........ 
~ .. .,. ...... ,,. ..... ,.,. ...... ...... ,.. ........ 
'•tlıırM o •nWı ........,.. 

slW ı&lo.-k; 
~..,...., ............ 

--. ----------------

lltarakıdl• .......... 
JM llir F,..,. 

• • 

A."lka lllıwdı lıılo. ............... 
-. 19'90 ... Mart 
.,... , ....... 5-t ............. 
ket ..... W.eı , ... -, .-.. -..... --~ .... ~ ... ~~ ...... ...... 

hafta ,......,. ...... ._. 

•..-PnMI• •1-.U ,...... .... 
baberder deilldL 1 ..... l.adiil ...... ,. ... 
Ahwa askerlerini ....... •' -.~ ....... 
qtv. Cıaide ttWa ,_kbl. A,,._ .,_iı .. 
clolqbkta .... ,,..,. ...- ıolda bir 
kat a.,. .... "il ' hJ ....... .. 'il••· .....,....... .... .... 

T .. ldlltm iki iç buta ota•• 
Wli, ......... ..,.,. clKIDr .. 
...... bahue11k ......... .., U,j 
clol11ıcakl-, .... k=.f=!NI w-
,_. ecleceka.., .....ı ...,.._ 
olulan fdotaMVine naldedecell
a.clr; Gebeiiiia ı.m-r.ı.a-• 
çoc1lk cllfll•nl ......, .._. .................... ...,. .............. 

Hwltö,la...ı.ur..._....._ 
ı..m ............ -.. bpldıa-
nnı htlklaele ..... .ak.u.ı... 
cloiw- ,akim..- kıblan da• 
..... .......... vuif ...... ... , ........... . • 
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' Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B I• s ,. K L ET alacagınızda _az zamanda 2,000,000 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

Markalı B 1S1 K LE TL ER 1 görünüz 

..... ..._"'. , . .. '. . . . . .....,:-. ~ ....... ' ...... . 

BUG N 2 Nisan 1941 

T A N D A ş 
En nefis Salebi, en halis ve sıhhi baharatı yalnız 

M A 

Suvara BU AKŞAM 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Suvare 

8,30 8,30 
Şarkın ve Mısırın kudretli sanatkarı sohhar bakışlı 

dilber yıldızı Fatma Rüştünün ibdagerdesi 

Saadet Yuvası 
Türkçe Sazh Sözlü Arapça Şarkıh 
Yakıcı ve büzün verici şarkılar arasında geçen bir aşk 
faciası... Namus ve şerefine sadık bir kızın romanı ... 
Şehvani heveslerini temin için genç kızları iğfal etmek 
istiyenlere karşı iffet ve ismetini müdafa etmeği bilen 

bir Genç Kızın Mücadelsi. 

Dl'kkaf• MUdUriyet ana, baba ve bilhassa genç
• lere bu filmi hararetle tavsiye eder. 

Bugün gündüz Matinada: Son defa olarak 

Bahar Yağmuru -Kahveci Güzeli 
il. Nisan cuma günü akşamı lstanbul 
şehir tiyatrosu Tarulbedayi 

Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

" 
1000 

" 
3()00. 

" 
" 

750 
" • ısoo. 

" 
500 2000. -,, .. ., 

" 
250 

" 
2000. 

" 
" 

100 
" 

3500. 
" .. 50 .. 4000. 
" 

R K A 

Başkanhğından : 

(AÇIK ATIŞ POLiGONU 

INŞAATI ILANI) 
1-: Eksiltmeğe konulan iş: 

Adana açık atış poligonu in

şaatı. 

2-: Keşif bedeli: 8534 lira 

23 kuruştur. 
3-: Eksiltme: ·18. Nisan. 

1941 cuma günü saat tam 

onyedide hükumet karşısmda 

beden terbiyesi Seyhan Böl

gesi binasında Bölge Başkan

lığı bürosunda teşkiledilecek 

komisyonda kapalı zarf usu

lü ile yapılacaktır. 
4-: Eksiltme şartnamesi ve 

buna bağlı müteferri evrak 

Adana' da Nafia Müdürlüğün• 
de görülebilir. 

A. · ): Eksiltmeğe girmek 

için 640 lira 1 O kuruşluk mu· 

vakkat teminat ve{meleri ve 

bu işi yapabileceklerine dair 

Nafia Müdürlüğünden tasdik

li evrak göstermeleri lazım
dır. 

B. • ) : isteklilerin teklif 
mektuplarını üçüncü madde

de yazılı saattan bir saat ev

veline kadar komisyon Baş- ' 

kanlığma makbuz mukabilin

de vermeleri lizımdll'. 

C. - ): Posta ile gönderi

lecek tekliflerin dış zarfı mü

hür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lizımdır, 

D.- ): Postada olacak ge

cikmeler kabul edilmez. 
1- 3- 6 596 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Baaıldığı yer : [ŞU G ON] 
Matbauı ...... Adan• 


