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Bugünden itibaren gazetemizde çıka· 

cak resmi ilanların beher satırından 20 
kuruş, lcra ilinlartnın büyüklerinden 1500, 
küçüklerinden 1000 karaş alınacaktır. 

l 14n tartları ld.re ile 
Yd: 2 Na. 470 kararl•ttırılır . 

\.. P' 1 Y • t ı UI) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE \., ______ _ 
Buğday Stokumuz 70000l Ton ATATUR 

GDNU Bu miktar ya

kında 150 bin 

tona çıkarılacak 

Ebedi Şef Ata 

türk'ün Adana'ya E• bedi Şef'in Adana'ya 
ilk g e 1 iş le rinin 
yıldöoümü o 1 a!n ılk gelişlerinin yıldö-
yarın, şehrimizde •• •• 
büyük bir tören numu münasebetiyle 

nasını beli~ 
söylev ve 

-Hükilmetioıiz, muhtelif memle- yapılacaktır. yarın tören l k Bo münasebetle _ ~ yapı aca 

ve bir tale 
rafından şiir 

nacaktır. lı! 
kiben hep 
dan 10 un 
marşı söyl ketlerle yaptığı temaslardan sonra,:. h azırlanan proirama göre, yarın 

ründüz törenine nihayet veril bu,.nokü vaziyette bile hiç bir ıu· saat 15 de Viliyet büyükleri, Par· 
retle tıkıntıya düşmiyeceğimiz bir tililer, Halkevliler, teşekküller, ta· Gece saat 20,30 da Halktlj 

:oplanılacak, Atatürk'e ait tr.' 
ar, Atatürk hakkındaki ih 

anlahlacak ·· ı 

buiday stoku haz1 rlamışttr. lebeler, Sporcular, lzciler Halkui 
Bu stok, yurdun ekmek ihtiya- önünde yerlerini almış olacaklardır. 

cını kapatabilecek bir raddeye re· Sıat 15, 15 de Halkevi bandoıo 
tirilmiı baluomakla beraber dalıa önde olduğa halde, Atatürk'ün 

• şıır er okunacak 
tür~ü~e~i ekibi tarafından 
Şefı~ızın sevdiği şarkılar ıö 

ziyade arttırılmak imkiaları aran· Adana'ya ilk reliş(eriode misafir 
mışhr. oldukları Sophi Paşa kooatına gi-

cektır. Bunlardan sonra t~ 
hazır bulunanlar taraf ınden ı 
başını duman almı• » 

Son günler urfında memlek~- dilecektir. Burada bir Halkevli ta-
te yeniden 20 t:.in. to.o bujday '.t· rafından hitabede buluoulacaktır. 

caktır. " marşı 

Tarsus: [ Hususi ] - Eb 
Atatürkün Tarsusa 'lk 1'11: 
yıldönümü olen 17 mı ttgeTış 

lıal edilmi•tir ki şımdıye kadar ıt- Londra 13 (a.a.) - Hava nazırlığınıo tebliği: İngiliz bomba uçakları dün gece Kil'i ve Hitabedfln sonra kafile aynı şe-
h:\I edilenlerle birlikte bu rakam Almanyanın şimal batısındaki hedefleri bombalamışlardır. Kil'de deniz inşaat tezgahları üzerin kilde Atatürk parkına giderek 

70 
bin tonu doldurmnktadır. Bu de bombaların patladığı görülmüştür. lrıgiliz uçakları ayrıldığı uman yangınlar devam ediyor- Halkevi tarafından hazırlanan çe· 

miktarın pek yakında 150 bin to- du. Dlişman sularına mayolar dökülmüştür. lengi anıta koyacaktır. Çelenk 

.. ar a a 
toren yapılacaktır. H 1._ 

.1 b' ı. a -.e 
seçı en ır 111.omite to-

03 
çılı.arılaceğı ümit ediliyor. ( Yukarıdaki resim lnıriliz tayvıırelerinin Bre!tt'e yaptıklıırı akın sırasında alınmıştır. ) konma merasiminden sonra bir 

.:....---------------------,--------------------:-----------.....:·:.___ Halkevli tarafından o günün ma· 

• ren p 
mını hazırlamış ve Ev Ba le .ı 
sunmuştur. f a., 

Sanat okulunda . 

g~ce kursu açılacak~ 
Burada Adana işçile~inin 
teknik malU.matı gükseltilecek 

Ankara 13 (Hu· 
ıusi muhabirimiz · 
den)- Maarif Ve 
~illiii, memleketin 

Sanat okullarının 
yirmi beşi 

sayısı bu yal 
geçecek 

O:ğer taraftan 
Maarif Vekil· 
liii bn okul · 
lara miiracaat 

muhtelif mmtaltasında ticaret ve sanat okulları açıl· 
ınası etrafındaki hazırlıklara devam etmektedir. Ada-

eden talebeden kabul şutlarını haiz olanların 
lıepsioinde · okullara kabulü için gtrekli tedbir · 

na, Kayseri, Eskişehir, Malatya ve Çorumda yeni 
açılmış olan bölge sanat okulları için lüzumlu her 
türlü makine ve aletler Ankaradaki sanat okoln atöl
yelerinde hazırlaaarak ~önderilmektedir. 

leri almış bulunmaktadır. Faaliyet halinde bulanan 

olc.ulların mevcut talebe kadNları da bu maklatla 

arttırılmıştır. 
Sınat okulları mevcut bulunan bütün bölırelerde 

Vekillik, bu okulların muhtaç olduğu idareciler
le öjretmeolere ait kadroları da haıırl11yarak tayin· 

(bu arada Adana sanııt okulunda) gece sanal lrnrs

ları açılmaııı ve bu bölgelerdeki işçilerin teknik m:ı 

lamatlarının yükseltilmesi de kararlaştırılmıştır. lerini yapmıştır. 
Burün faaliyet halinde bulunan t 1 sanat okulu-· 

nun sayısı bu yıl açıla~ak olan sanat okallarile be· 
raber 25 i geçmiş olacaktır. 

Önümüzdeki ders yılanda bu lı.urslar faaliyete 

Ankara 13 ( Radyo gazetesi ) 
Şimal cephesinde limen gölü· 

nün cenubunda ku,altılan onaltın · 
cı Alman ordusunun akıbeti halt· 
kında hiç bir haber geliroemi' -

tir. Her iki tarafta buradaki mu
harebeler üzerinde su~iltu muhafa· 

za ediyor. On altıncı Alman ordu 
ıunun durumunu biraz daha islaha 
muvaffak olduğu ihtimalleri kuvvet 

bulmaktadır. 
Smolensk istikametinde vuku 

bulan muharebeler kakkında siyasi 
bir kaynağın verdiği habere göre, 
bu kmmda muharebe eden Alman 
kuvvetlerioin sert mukavemeti kar 
şmnda Smolensk'i hedef tutan 
Sovyet taarruzları gelişme ıöıter

memiş, buradaki muharebeler kar· 
ıılıkh bir ıiper haline intikal et· 
miştir. Briyansk, Oıel, Kursk, Har 

lı.of hattıodaki muharebeler daima 
daha az önem arzetmekte devam 

ediyor. 
Sovyetlerin bu kısımda Alman 

kuvvetlerini taci:ı etmek maksadiy· 
le hareket etmekte oldukları sanı· 
lıyor. 

Hıırkof tan Vaganroıa kadar 
lllaııan 400 lr.' O:ıerind ılometrelik cephe 
ruıo b • Sovyeller büyük bir taar· 

•ıla1111şlardır. 
L'lndra , d 

kında şu nıa~ yoıu bn taarruz hak• 
!batı ve k d' Ruslar 24 rme te ır: 
ıaat i . 

cephesi boyunca •iddçın1de cenup 
. . .. eti b" 

ruza geçmıılerdır. Kıı 
1

1
' taar-

. b se eri ba 
lıyalıdanberı u kadar bii ük ~-
s - -ı Y bır ovyet taarruzu goru memiıtir. 

Ruslar tümenlik (2-2,5 mil. 
roriluk) bir kuvveti harekete getir. 
ınişlerdi •• Harkof civarında çok 
tiddetli muharebeler oluyor. 

Moskova 13 (a.a) - Dün sa. 
bahki teblii: 

Sovyet lutalara dün rece bir 

geçmiş olacaktır. 

Cenupta 
90 Rus 
tümeni 

harekete 
geçti 

Harkof civarın
da çok şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
Smolensk önündeki muha· 
rebeler karşılıklı bir siper 
harbi haline intikal etti 

hareketle bulunmuştur. 
Moskova 13 (a.a} - Moskova 

radyosunun verdiği bir habere göre, 

Sovyet kıt.ıları şimal - batı cep 
hesiode düşman mukavemetini kı · 
rıp ilerlemeie devam ediyor. 

Moıkova 13 (a.a) - Staraya 
Rımıa bölgesinde kuşahlmıı bulu 
nan Alman ordusu devamlı bir 

baskı altmcla hırpalandıktan sonra 

:ıç kalmıştır. Son 24 saatte Ruslar 
bu kt-si mde 11 yeri geri almıştır. 
Alman komutanlığından birinin ele 
geçirilen günlük emrinde Jenili. 

yor ki: 
«Askerler beygir eti yiyebilir. 

lıe yarnmaz beygirler kesilecektir. 
Y ~lnız beygirlerin b:ışlarını gövde 
lerınden ayırmağa ve bol kan akıt
maia dikkat etmek lazımdır. Kanı 
akıtılmadan yeoen beyrir etinden 
zehirlenenler çok tar. Sanlardan 

1 
Diğer bir gihlük emirde, ke· 

silecek be ilgirlrrin büyük bir itina 
ile seçilmesi lazım geldiği belirtil· 
mektedir. Burıunla beraber iaşe 

durumu o kadıır vahimleşmiştir ki 
ölen beyıirlerin eti bile yeniyor. 

Berlin 13 (a.a)- Alman teblij'i; 
Donetz bölgesindeki müdafaa 

çarp•şmaları esnasınde mühim düş. 
man kuvvetleri bir karşı hücumla 
imha olunmuştur. Şark cephesinin 
şimal kesiminde ordu ve SS teşkil· 
leri günlerce süreo çarpışmalarda 
her türlü münakalesi kesilmiş bir 
düşman kolunu imha etmiştir. Savaş 
ve av tayyareleri teşkilleri düşman 
mevzilerine hücum etmişler ve 
meskun mahallerle \ Sovyetlerin 
iaşe yollarını muvaffakıyetle bom
balamışlaniır. 

Malta adasıodaki hava ü'leri 
bombalanmıştır. Bir Alman deniz· 
altısı Akdenizde bir logiliz kruva · 
zörünü batırmıştır. Bu Leander 
sınıfından bir ıemi idi. 

Başvekil BUkreş 
elcimizi kabul etti 

' Aııkara 13 (a.a) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam bu gün saat 
10 30 dı Bükreş büyük elçimiz 
H~mdollah Suphi Tnnrıöverl kabul 
etmiştir. 

lran Şahı memle
ketinden ayrllmışl 

Ankara 13 (Radyo gazeteıi)
Tuluz radyosuna göre, Rusya lran 
Azerbeycanını işgal etmiş, Şah 
!randan ayrılmış, lran Kraliçesi 
Mıııra gitmittir. 

Londradan gelen bir habere 
ıöre, Azerbeycanın işgali haberi 
bir şey ifade etmez. Sovyet kıtala
rı zaten buraııını işgalleri altında 
bulunduruyorlar. 

Şahın lraı:dan ayrıldığı Lon· 
dr.dı te id edilmemi tir. Krali enin 

Bulgaristan F else/e-teriml 
Seliniği ı ri tesbit edil 
istiyor r 

Fakat, Rusyaya 
karşı harbe girme
ğe de yanaşmıyor 

Küçük Mihver or
taklariyle Alman· 
ya arasında ihti· 
laf mı var? 

Ankara 13 (Radyo gazeteıi)
llkbahar yaklaştıkça, Mihver dev• 
letleri tarafındao Rusya 'ya karşı 
ririıilecek taarruz ve bu taarruza 
iştirik edecek devletler arasındaki 
münasebetler günün en mühim 
olayını teşkil eylemektedir. 

Muhtel'f kaynaklardan g1:1len 
haberlere göre, Mihverin küçük 
ortakları, ilkbahar taarruzuna geniş 

<>lçüde iştira '<e yanaşmamaktadır 

Macaristan ve Bulgaristan Alman· 
lara ıeçit verirlerken, Almanların 
yalnız başlnrıoa Rusyayı ezectk· 
!erini zannetmişlerdi. Romanya da 
bu harbin kısa olacajıoa inanmıştı. 
Almanya, topraklarından geçmek 
üzere yol isterken, şüphes:z bu 
devletleri aldatmak istememiştir. 
Almanya da bu muharebenin kısa 
süreceğini düşünmüştü. Ancak, Al· 
manyanında, kendisile işbirlij'i ya 
pan devletlerin de heaapları altüst 
olmuştur. 

Alman iddiası şudur: Rusya'ya 
karşı bir kere harp açılmış bulu 
nuyor. Bu hıubi kuanmak için eli
m~zden ge~eni yapmak zorundayız. 
Erer harbı kaybedersek heı•imizde 
mahvolacajız. ilkbaharda Rusya'ya 
karıı elbirliii yapmalıyız. 

Romanya, geçen sene içinde 
çok büyük fedakarlıklar yaptığıoı 
iddia. etmektedir. Gerçekteo de 
o, Mıhverin küçük ortakları ara· 
sında en çok fedakarlıkta bulunan 
devlettir. 

Macarlar, Romanya, Yugoı · 
lavya ve Çekoslovakyadan toprak 
almışlardır. Bu toprakların moba
f azası için kuvvetlerinin yıpranma· 
ması lbımgelmektedir. Macarista· 
?ı? yıpranmamak istemesi Romanya 
ıçın de ayrı bir kaygı mevzt11ıdor. 

-Devamı Uçllncüde-

Çin, zafere kadar mü
cadeleye devam edecek 

. A~ka~a 13 (Radyo gazetesi) -
Çın lıderı Mareşal Çan _ Kay 
~ Ş!k, Çin milletine hitap eden 
bır ıoylevde bulunmuştur. Bu söy· 
lev, Japon Başkekili General To
yo'nun nutkuna bir cevap teşkil 
etmektedir. Çan - Kay - Şek de· 
miştir ki: 

« - Çinin zafere kadar mO· 
cadeleye devam kararını biç bir 
ıey sarsamu. Beklenmedik biç ~ir 
ıey olmamıştır. Seoe başında sıze 
hitap ederken, güç şartlar geçire· 
ceğimizi soyledijimi hatırlatırım. » 

Mareıal, bu hitabını, Çinlilere 
gayretlerini arlhrmalarını ıöyliye· 

·Amerik 
ordus 
Harbi düş 
topraklarına 
letmeğe hazır 

Vaşington: 13 [a. ı.] - A 
Harbiye Müsteşarı bir d 
bulanarak dem~tir ki: 

o:- Amerikan ordu!la ve 
ması harbi düşman topra 
nakletmeie hazırlandı. 

bunu yakında öirenecktir.» 
Roma: 13 [a. al - Bir ra 

r_azdıtına göre, İngiliz Ko 
Transatlantiği Riyo dö Jane 
yuoda 3 fÜn kaldıktan so 
llnmiyen bir yere gitmiştir. 
gemisinin himayesinde bulu 
purda 10,000 lnriliz ve A 
askeri vardır. 

Ş lUI ını <dl an B u ını <dl a ll"D 

Küçük milletlerin istikli 
A r~ı~ moda oldu _galiba .. Bütün emperyalist büyük devi 

. . d_ı~ın~e. ~e ede.bıyatında, hem de hep birden, bir şeyden 
dılıyor. Bılırmı~ıoız nedır ? Küçük milletlerin istiklali meselesi. 
Aorlo Sakson, hıogi Hollanda gazetesioi açsanız, hangi Demokra 
let adamının nutkunu dinleseniz hep aynı mevzudur. Kırk milyonlu 
adasını s.en.el~rdenberi istismar eden Hollandalılar şimdi bu adayı 
d~rken, ıst~klal ve hürriyet adına mücadel~ ettiklerini söylüyor 
nuz 350 mıl~onluk Hindistan'a bütün mücadelesine raimen domio 
h:kkı _ve~emı~en ln~iltere yine aynı dili kullanıyor. Ya Avrupa' 
ç it kuçuk mılletlera ortadan kaldıran Almanya'ya, Habeşistanı 
kaçıran ~t~lya'ya Uzak Şark'ta kabına sığamıyan Jıponya'ya ve 
ne evvelııı Baltık devletciklerini birer birer Sovyet renrioe 
Rusya'ya ne demeli 1.. 

Daha geçenterde idi. Roma radyosu halya'nın Habeşistan'a m 
ve kültür götürdüiGnü söylerken, [ogilizlerio ftalyanların elinde bO 
kavu~an ba zavallı memleketin istiklilioi gasbettiklerini, hem de 
solunu düşünmeden, ileri sürüyordu. Ne ıarib şey deiil mi? 

Yarabbi güler misio, ailu mısın 1 .. 
Acaba mümkün olsa da şu küçük milletlerin hürriyet ve iıtik 

uğraşıp didinen, söiilşüp döj'Dıeo bü~ilk ~evletlerin elebaıları bir 
toplansa ve küçük milletlerin mümessıllerı de bunların karııııoa ç 
,. B l d'l' · d e yilzünilzden bizim için çarpıştıöınızı bı'zı'm ı' .... ay ar ı ıoız en v . . . . . . . • , 
d

-'-tM. M " ü 1 rur fakat bız sızın bızım ıçın giri•tig" iniz bu o-. uıunuz ao ıyo • . . .. ! . 
f d k~ l • oruz. Gelın•ı bu mucadeleden vazgeçınıı, Bider 1 e a 11r ıra acıy . y 1 b" . 
k d h t Latlanmayınız. a nız ızı serbest ve rahat bıra'-a ar zı me e a • it . . ıı.ın 

le d
. k d' · .. e .,e lteodı tokra !arımız ıçınde her i•imizi he en ı en ımı.. . ., , r f 

h il d •izlere zahmet verecek bır şey de istemeyiz » D l a e er ve · ese er 

b l ki"'' cevap ne olacaktır? « Hayır, siz işiniıi bilmez•' • a a aca A • olDI!, 
hürriyet vo ı~tlklalın de manasını anlıyamauını7., Sizi ancak bir. k 
cafııı"' 1özlera olmıyacak mıdır ? .. 

« Gölıe olma baıka ihsan istemem » derler. Hiç şüphe ok kl 
daki bütün küçük milletlerin büyük devletler karşısıod d! d k 
ıündükleri ~e diledikleri şey de bodur. Fakat « Feleka mi~i :e 

o.k~r kim. dınl~r,, ded!kl~ri gibi küçük devletlerin hürriyet ve • 
rını kendı egoıı:m ve ıbtıraslarıoa bir sıtır yapmak istiyeo em 
devletlerin bu kurtarıcılık rolleti \'e dilleri insana hiç de bot 
mektedir. Bari hakikatı olduiu gibi söyleaeler daha iyi • 
Acaba bunlar ha.ti Avrapa1dan tutunuz da, Aaya'da, Afrilca'da 
yanın her hangi bir yerinde bu sözlere inanacak bir ldmN •• bir 
oldapoa mu zanoediyorw? .. 



~ 1 

DENiZCiLiK 11~C)1 
ıFRA N S 1 Z ''t/,ef,ef~ · 
i D O N A N M A S I Zehirli yılan 

ransız donanmasının Orao'da tunmak Mihver devletleri :için ha· 
baıkına uğrayan gemilerin· yati ehemmiyeti haizdir. Mihver 

Dankerque ı:ırhlııının Toulon'a orduları Afrikadan ataldıiı takdir· 
ıi ve io~ası yarım kalan 35,000 de, bir yandan Sicilya, öte yandan 
k Jean Barl dritnotunun inşa Tunus ve hatti Cezair lngiliz isli· 
Almanlar tarafından müsaade lisına maruz kalacağı gibi, Hindis-
ıeai şimdiye kadar harp harici tanın logiltere ile en kısa muvasa· 
ı bu donanmaya Almanyaoıo la y.olu olan Akdeniz serbes bir 

l •a11 endişesini belirtti. Filha reçit halini alır ve bu denizde in. 
Almanya bir taraftan kendi rJliz hakimiyeti mutlak olarak te-
nmasmı ana vatan sularına essüs eder. Bu neticelerin lngilte· 

ken, diier taraftan Fransız reye ne büyük menfaatler lemin 
r•milerinin toplanmasına mü· edeceiini söylemeie hacet yoktur. 
etmekle önümüzdeki yaz ay Mihverin Akdeni.ze hikim olmak 

deniz cephesinden de esash düşünceıini bir tarafa bırakarak 
~ ete reçmek niyetini göster. bu denizi yalnız lnriliz nakliyabna 

r. ı nziyor. Ma· ---- kapatması bile in 
j ldaru üzere, A b. . . ritterenin büyük 
"I ayanın lnril kdeniz har 1 ıçın mikyasta ki hazır. 

: e karşı zayıf ehemmiyetli bir un- lıklarlna rağmen 
.-' f d d Amerih harbini 

.11. .ara 1 onan surdur. Bu onanma-
ır d d b sona erdirmeme· riJ a ır ve u d 

..... ıteo deniz ile takviye e itecek sine ıebep olma\c ... f tndır. 
n/. kıçamak talyan donanması 

'P\
';!::::::;; Alman sevk ve ida- Almanlar geç 
' · ı d L mi kaldllar? .,,,ikdenizrfe la. resı a' tın a ibya'ya 

,. 'il donanması· Ya P 11 an nakliyatı Almanlar ta 
•~eUtıoa mi • l b·ı· rafmdao 

\ &cak durum· emnıyete a a l ır • zaptodilon Fran· 
.. ~j'ildir. ___ .. sız donanma11 

: l n s 'z donanmasmdan nın ltalyan donan muma iltihakile 
-- ~ mevcudu asgari " yedi" drilnot ve 

~ ıde istifade edilebilir? yedi ağır krDV'\ZÖre balif olacak 
' "-1 Mihver donanması lıkenderiye ve 

~
• 'iman ya 1ngiltereyi denizaltı CeLelüttarıkta bal un an lnriliz filo-

erile aıkıştırdı(ı kadar deniz tarının icabında birleşmesine mani 
1 nvvetlerile de tehdit etmek olmakla beraber, tayet üslerinden 

-4 Banan için docanmasanı tak· ozakla~acak olaraa bu filoları ayrı 
11.J ıtmek .oecboriyetindedir.Mih ayrı muharebeye icbar ederek bay· 

!,lt-=.vletlerinin mühim olarak iki lı kırpalayabilir. Fakat Almanların 
,,,,.,. cephesi vardır. Bunlar:dan Fransız donanmaıına kışın iptida· 
ıt \ \tlantik, ötekisi Akdenizdir. sıoda el koymaları lazımdı. Çünkü 
11• u donması Mihverin eline bu donanmayı harbe hazırlaymcaya 
ı et fi tı.kdirde Akdeniz cephesi- kadar yaz sıcakları relip çatacak 
ı ~ .. ni halyan donanmasının kuv- ve Afrika harbi uzun bir dÜralda. 

1ık .ece(i tabiidir. Zira Akdeniz 
,o\ Fransız donanmasının Cebe· 
k•l9ıktan geçirilerek Alman do. 

1 t ,_ . . sa 11mı ta11.vıycı etmesı mevzua-
1 b olamaz. Şu halde Fran11z 
lll•t ma11ndan Mihverin istlfaıle 
19 ı yalnız Akdenize inhisar 

'i•ılJttir. 
· SiJran11z dooao~asına Alman· 

1 
D8 ti koydaiU kabul ed:ldiğine 

l,Zt 1 acaba ba vaka, harbin deniz 
al:, leri üzerinde ne ribi tesirler 
Gq ı retirir? Buna cevap ver· 

,( S.ı ıa evvel Fr~oıız donanması· 
ıor ırünkil mevcudunu rözden 
• ~k lizımdır. Toulon limanın· 
it r landuiu haber verilen Fran· 
11k luanmasıoın Dankerqae, Stres 

1 r~ ,,. Provence dridnotları ile 
t •• •tır ve üçü hafif olmak 

1 jıa 
1, yedi kTuvazör, bir tayyare 

t;,\tf , 20 muhrip ve 25 deoizalh 
~ k~ nden ibaret olduğu söyl~n· 
•aef,ir. Oritnotlardao biri eski 

1 Uıwdlier ikiıi Almanların Scharn· 
• ı•] sınıfı 26,000 tonluk dritnot . 
•ııibtı•y•rında modern remilerdir. 
\- 'daki 35,000 tonluk Richelieu 

ma devresine rirecektir. 
Maamafih Franıız donanma1ının 

iltihakile yeniden canlanacak olan 
ltalyan dooanma11nıo faaliyete re· 
çerek Şarki Akdeoize aluolar yap. 
ması ve bu arada lıkenderiyedeki 
lngiliz donanmasını baskına uğrat · 
maya çalıtması muhtemeldir. 

Hulasa: Fransız donaoma11oın 
Akdeniz harbi için ehemmiyetli bir 
unsur oldujunu takdir eden Al
manya, Fraosaya kabul ettirdii'i 
mütareke şartlııırıoda, bu donanma· 
nın kendiıioe teslimini tezammün 
eden bir kayt buluomama1ına rai'-

men, bu lmvvettt'n istifade edecek 
gibi görünmektedir. Bu niıet fiili 
yat sahasma reçerae, Akdenizdeki 
kuvvet niıbeti Mihver lehine haylı 
düzelecektir. 

Tersue kooperatifinin 
çah9malar1 

Tarsus (Haıuıi) - Tarsus pa· 
muk tarım kooperatifinde 11000 
balya, yani 2 milyon küıur kilo 
pamuk mevcuttur. Kooperatif . bu 
sene ortaklarına takıltle 100 mib
zer ve 100 ton Klevland çiiidi 
daiatmqtır. 

yuvası 
Avrupada zehirli yılanların 

en çok bulunduiu mınta~a Hırva· 
tistaodır. Bu yılanlardan halkı ko 
ruyacak aşı yetişdirmek için Ha· 
lioovica Hırvat şehrinde bir fab 
rika kurulmuştur. 

Avrupada en iyi yılan aşm 

ba fabrikada imal edilmektedir. 
Şimdiye kadar zehirli yılaolarm 
hayatını tetkik eden filmler Bre• 
zilyada ve Hindlstanda çevriliyor· 
du. Şimdi harp dolayııiyle bu u 
zak memleketlere heyetler rön· 
dermek mümkün olmadıiındao , 
bundan sonra Avrupanın karasın· 
da tabiatile Hırvadistaodaki ze· 
birli yılan yuvasına gönderilecek
tir . 

• 
~ 

Kahveden Kahve mem· 
kamaşveas· leketi olan 

it l Brezilyada kah 
a yapı ıgor ve fiyatlarının 

yükselmesi için tonlarca kahvele
rin denize döküldüğü veya yakı l 

dı(ı, mahrukat olarak kullanıldı· 

iı ve asfalt gibi yolların döşenme· 

ıinde kullanıldığı bildiriliyordu , 
fakat kahveden kumAŞ yapıldığı 

duyulmamıştı. 

Şimdi Brezilyada fabrikalarda 
lüzumsuz kahve artıklarından «Ka 
felit» denilen zift gibi bir madde 
yapılmaktadır. Bu maddeden de 
kahve çuvalları yııpılması için ku· 
maş imal olunmaktadır. 

Son on senedenberi Brezilya
dan smede vasati olarak 70 mil· 
yon çuval kahve ihraç olunmak
tadır. Altmış kilorram kahve alan 
beher çuval 32 kilorram kafelit 
maddesi veriyormuş. Banan için
dir ki Brezilyada kahve çuvalı 

kumaşı imali ilerilemiştir. 
Diğer taraftan kumaş yapm ıl 

ğa mahsus suni ipliklere ail yooi 
keşifler, harp dolayııilo çok ller· 
!emiştir. Son bulanan ıuoi iplik 
maden kömüründen istihsal edil. 
mektedir. 

Bııodan yapılan kumaş mu 
şamba ribi olup içine su geçmez, 
aıni ı.amanda yanmaz. Himızların 
tahribııhndan maeuo oldaja g i
bi, güve de bu gibi kumaşlara 
yanaşmamaktadır. Bu kumaşlar 
suni ipeğe nazaran elektik ve ha· 
reretin ıeçmesine daha ziyade 
manidir. 

Yeni ıuni iplik tab'i ipe\c ve 
pamuk gibi hafiftir. Bunlar ancak 
270 derece hararette erimekte 
olduğundan hemen hemen yanmaz. 

• Dikenli insa] Dil, bir çok· 
dili ri/ larının zannet · ._ ___ e___ tiii gibi. yalmz 

söz söylemeie yaramaz. Y anlız 
inHnlarda dil, konuşmak için kal· 
lanıhyor. Maamafib ilk ioHoların 
dillerini konuşma ileti olarak de· 
i'il, bir temizlik ileti olarak ktıl. 

laodıkları muhakkaktır. inek, bu· 
fÜn fıdaıını dili ile yakalayıp, 

Bir ad,am sopayla öldürüldü 
Bir kadın da 5 kisinin \ aA;rxirdlJ-Bi~ 

tecavüzüne uğradı 
Ceyhan (Huıusi muhabirimizden) - Ceyhanıo Mercimek köyünde 

bir cinayet işlenmiş, bir adam sopayla öldürülmüştür. Hadise şöyle 
olmuştur: 

Mercimek köyünden kahveci Osman ve Mustafa ile Osmaoın oiulları, 
ayni köyden İsmaille 'Kavraya tutuşmuşlar ve zavallıyı sopayla öldür 
müşler, karnını da başından ağır surette yaralamışlardır. Cinayete sebep, 
lsmaile aid koyunların, mütecavizlerin tarlalarına girmiş ve ekioleri tah 
rip etmiş olmasıdır. Suçlular yakrılanarak mahkemeye verilmitlerdir. 

Bir kadın teca'llüze uğradı 
Bir kaç gün tıvvel AJanadan gelip Veysiye istasyonunda i11en ve 

Mısırlı çiftlij'ine gitmek isteyen bir kadm, beş kişinin tecavüzüne uira· 
mıştır. Kadın, çiftliğe gitmek üzere iıtasyonda bir arabaya binmiş. 
arabacı yolda 4 arkadaşı ile kadına taarruz etmiş ve kirletmiştir. Vak' aya 
köy bekçisi şabid olmuş, suçluların hepsi yakalanmıştır. . ~~~------------------~-

Kozanda zaruri ihtiyaç maddele
rininin f iatları tesbit edildi 

Kozan ( Hususi ) - Kazamız 
iaşe komisyonu Önemli bir çalışma 
ile halkın ırıda ve sair ihtiyaçları· 
nı temin etmektedir. Bilhasu ihti· 
karı önlemek hususunda laledir e· 
dilir bir gayret sarfedilmektedir. 
Bu iş üzerinde tatbik edilen usul 
en cümle şu esaslara dayanıyor: H .. r 
h a n g i bir e s na f f at u r a l ı 
getirdiği malları komisyona haber 
vermekle miiltellef tutulmuşlar. Ko 
miıyon, gelen mala normal bir fi 
yat tesbit ederek hem satıcıyı ve 
hem a 1 ı c ı y ı m e m n u n et· 

Dlyarbak1r kır kOfU ra rl 
grup birlncllili 

21 Martta Diyarbakırda yapı· 

lııcak olan kır koşuları rrup bi · 
riccililderine şehrimizden iştirak 
edecek koıucııları ıeçmek için ya· 
rın 7500 metrelik bir şeçme mü
sabakası yapılacaktır. 

GUref antrenörU 
Nlideye gitti 

Bölgemiz füre~ antrenörü B. 
Necati Tokbudak dün Niideye 
gitmiştir. Antrenör Ni(dede iki 
gün ~alacak. oradan Sivaıa reçe· 
celr, Niğde ve Sivas bölrelerinin 
güreş durumları balı.kında Beden 
terbiyesi umum müdürlüiüne birer 
rapor verecektir. 

Atık köy Elltmen 
enstltUsU mUdUrlUIU 

Hatay vilayetinin Atık köy 
eğitmen eostitüıü müdürlüiüne ta· 
yin ... edilen lstanbul Maarif Müfet
tişlerinden B. Muharrem bugüo 
şehrimize gelecek ve boradan Ha· 
runiye Düziçi köy enıtitüsüne ride 
rek orada bazı tetkiklerde bulan · 
duklan sonra memuriyet yerine re 
çecektir. 

Ziraat MUcadele 
Şubesi MUdUrU 

1 

mektedir. Avni zamanda başta lcay. 
makam olduğa halde iaşe komis
yon azaları, esnafı sık sık teftiş ve 
mürakabe ediyorlar. 

Bn cümleden olarak zaruri ih· 
tiyaç maddelerind~n yağ, sebze, 
sabun, üzüm vesairenin fiyatları 

dün çıkan bir kararla teıbit ve 

halka ilin edilmiştir. Halk bu ka· 
rardan ıevinç doymuştur. Halkın 

normal şekilde ihtiyacını temin e 
den yorulmaz kaymakam Rif at Er 
dalı takdir ederiz. 

Ceyhan'd• ziraat eefer
berllll 

Ceyhan (Huıusi)-Ziraat sefer· 

berliği için, kazamıza gönderilen 

15 ton mısır, tohumluk olarak bir 

kısım köylüye daiıhlmıştır. mikta

rın a:ı ve talebin ise çok olma

sı yüzünden, alamıyan köylülerimi. . 
zi de memnun etmek maksadiyle 
yeniden m•s11 temini için Ziraat 

Vekaletine viliyetce baş vorulmu~ · 
tur. 

Ceyhan kaymaka'T"ı 
Ankaradan döndU 
Ceyhan (Hususi) - 15 gün 

mezuniyetle Ankara'ya gitmiş olan 

kazamız kaymakamı 8. Sadi Çıdal 
avdet etmiştir. . 
Ceyhan nehri ~lçahror 

Ceyhan (Hususi) - 5 metre 
30 santim yükHlmit olan nehir 
iki ründenberi alçalmaia baılamış 
tır. Zararın fazla olmadıiı anlaşıl
maktadır. 

e.,. bot köpekler 
zehlrlenecek . 

Ôjnndii'imize röre, Belediye, 
kuduz vakalarına meydan vermemek 

maksadile, köpek sahiplerini köpek 

lerioe behemehal taıma takmağa 

mecbur tutmuştur. Başı boş rörülen 

• Ankaradan bildirildiğine 
göre, Ankara - lstaobul arasın · 
daki tren yolunu kısallmak maksa· 
dile yapılan etüdler sona ermek 
üzeredir. 

Ankara - lstanbul araıındaki 
mesııfeyi 7 - 8 saate indirecek 
yeni hat Bolu üzerinden 1reçecektir. 

Hattın inşası için lazım olan 
malzemenin mühim bir kısmı ha 
zırdır. Devlet tarafından istimliki 
lazım gelen bazı köy evlerile eş· 
hasa ait arazi tesbit edilmi,tir. 
Doğrudan doğruya devlete ait bu . 
lunan arazinin süratle tesviyesine 
başlanılacağı tahmirı olunmaktadır. 

• Lise ve orta okullar mar· 

tın on yedisinden sonra sömestr ta· 
tili yapacaklardır. Dersler mayıa 
sonuna doğru kesilecek ve imti
hanlara mutad z:oınanl:l'da bıışlana· 
calctır. 

• Ticaret Vekaleti bir d•ri 

standardiz:ıııyonıı kurmak kararını 

almıştır. Bu maksatla clevam eden 
tetkikler tamamlarımık üzeredir. 
Kararın tatbiKine pek yalc:mda re· 
çilmesi beklenmektedir. 

• Muhtaç ailelere ucuz şe· 
iter verilmesi için hazırlanan kanun 
proieıi öoüııılizdeki toplantı günle
rinde Meclise aevkolunacakbr. Pro· 
jeye, muhtaç ailelerden başka has. 
tahane ve eczanelere de UıCUZ fiat. 
la şeker verilm111ini temin eden 
hükümler konmuştur. Ucuza veri· 
lecek şekerin, verileceği yere gö. 
re miktarile fiatı da teııbit olun· 
maktadır. 

• lıviçre ticaret heyeti ile nıü · 
:ı:akereler devam etmektedir. Ya· 
kında bir anlatmaya varılıcağı 
ümit edilmektedir. 

Diier taraftan Bulgar Devlet 
bankası umum müdürünün reiıliği 
altındaki bir Bulgar ticaret heyeti, 
bazı temaslar yapmak üzere Anka· 
raya gf'Jlmistir. Çok yakın bir za· 
manda bir Macar heyeti de mem· 
leketimize gelecektir. 

Hükumet, ecnebi devletlerle 
Türkiye arasmda ticari münaaebet· 
leri artbr1p bir taraftan ihrtıcat 

eşyamıza mahreçler temin eder. 
ken memlekete mümkün mertebe 
fazla ithal eşyası ıetirmej'e de bü. 
yük bir ehemmiyet vermektedir. 

Diker tara han bildirildliine 
röre, uzun zamandanberi devam 
eden ve Alman • Türk ticaret mu· 
alıedesinin en e1aslı f asıllerandan 
birini leşi.il eden tek fiat meeelesi 
üzerinde de nihai bir anlaşnıaya 
varılması uzak deiildir. 

Misiste etlcıhk 
tallmlerl 

Beden Terbiye~i Bölge MU· 
dürü B. Rıza Salih Saray ve atıcı· 
b;.şılar B. Halid Denli ve B. lırnail 
Ak Misis mültelleflerioe atış yap• 
tırdıktan sonra dün şehrimize dön· 
müşlerdir. 119 mükellefin ittirik 
ettiği atışlarda, atıcılarm hemen 
hepsi iyi der~celer almıflardır. 

Atıılardan ıoora mükellefler 
arasında 350 metrelik bir koşu 
yapılmıt ve birinci releoe müna
ıip bir hediye verilmiştir. 

11119lanun dümen ve pervanele· 
Di 1 hasar tamir edilmiı ise, 

tnl ıla Almanların oradın kaçı· 
b ,,. AJmanyaya retirmeleri, ya• 
• bl jepon dooanma11na iltihak 
1klaş1 ıaere Singapura rötürmeleri 

Kooperatifin b•rilo ~O olan 
ortak adedinin önümüzdeki sene 
çok artacajı anlatdmaktadır. 

çiinedikten sonra yutmaktadır. 
Daha bir çok hayvanlar, dillerini 
bu iş için kullarıırlar. Bazı hay· 
vanlarda dil dikenli olup, bununla 
rıdalarmı çiioeyip yutuyorlar. lık 
insanların dillerinde, çok eski za. 
manlarda böyle dikenler bulun 
dutu zannedilmektedir. 

--------------------·--' 

Ziraat Vekaleti Ziraat Müca· 
dele Şubesi Müdürü B. Recep 
Görkmen ve Yüksek Ziraat Enı· 
titüsü doçentlerinden B. Mitat To· 
luoay, mücadele işlerini tetkik mak· 
sadile şehrimize gelmiılerdir. 

· köpekler zehirlenecek, uhipl•in· 
den 5 liıa para ceza11 ahucaktır. 

Atıcıbaşılar bugün Osmaniyeye 
gidecekler oradan da Bahçeye re· 
çeceklerdir. 

~~ ... ,1 dahilindedir. 
1 da•el'e yardımda 
·~ -

e111 ınmanm rolü 
lif ~ ------ec, aoaız donanması Almanlar1n 

rö 'Jlinde hatırı sayılır bir kuv 
\m~ 1acaiından, ltalyan dona~ma· 
1 • .L birliii yaparak Akdenızde .... ~· . 

ili S• donanmasını müşkül bır va· 
me ~ tokabilir. Binaenaleyh İogil· 
yana~ vatan filoıaodan en az 
ki h IDot ay1rarak Akdeniz filo· 
alni~vlye etmek mecburiyetinde 
ı.,... re ba aebepten hem Atlantik 

•• lbaı himaye itinde ve hem 
~tan ve Avaltralya'nın de· 

;:
1
Wafaa11nda mlltkilllta uirar. 

~lUIZ denizaltı remiıin)n Al· 
·1Tt"ı1rettebatile Anlaotik maha. 
t ~ lttirlki ise oldukça mühim 

I • A rdam l•t'ı.il eder. 
1__.ı ... a11z dODaa ... ıile takviye 

f. 1 ~ b•ılık talyao donanması Alman 
ık. S'tre idaresi altında • Libya'ya 

~lyıla1'1 nakliyatı emniyete alacatı 
~aai1 •"ıahanın za.ptını istihdaf ·~ 
r.ri• f vııt• mü hım rol oynar. Fil
~ Dt Rommel ordusunun Mısm 
1 bar ttmesine engel olan yerine 
... ,. ltalyadan Libyaya istenildi· 

~ f8P"-r malzeme ve Hker geçi 
.._. ... ,. .ı.-idir. Halbuki Afrikada 

olata oltaa, ta· 

··~===================================================================• 

\~ 1 Polis Romanı : 72 D ö R TL ER K u L o B o Çeviren 1 Mecdi Enön=J 
Böyle dUıünilrkert, adam yataiında 

kım~dadı ve bir ıeyler mırıldandı. Sonra 
b~kışlarmı bana çevirdii'ini farkettim. Be· 
oı taıudıtı hakkında bir emare sezmedim . 
Fakat bir şeyler söylemek iıtediğini an· 
ladım. 

Doıt, veya diifman. kendisini dinle· 
mem icabecliyorda. 

Y at•i'• dotrq iiildim, fakat o kırık 
dökük heceler b•i• için, bir mana ifade 
edemiyorlardı. Evvell el mana11na relen 
Haod kelimesini tellffaz •ttitini zannet
tim. Fakat o kelimeyi tekrar etti. Sonra 
" açıklarında " kelimesini anladım. Bu 
iki kelimeye bir mana vermete çalıtarah 

- Haendel açıklarında mı ? diye , 

sordum. 
Çinli'nin rözleri tasdik makamında 

ıılldayarak hareket etti. Sonra İtalyanca. 
da araba mioa11na relen karrozıa kell
mesioi ilave etti. Tekrar bir kaç İtalyan 
kel'-eıi daha teli'fuz etti. Nihayet başı 
yatbklar llzerine dGf tü. 

Doktor beni kaldırdı. Artık her şey 
bitmişti. S•tkıo bir halde hutabıuıeden 
çıktım. Haendel açıklar1 ve K•nozza ke· 
limesi... Acaba boların arka11oda bauai 
aır fİzli di ?. SOllfa D Qd 

yanca konuşmu~tu ? 
Eier hakikaten lngle!l'in uıağı oluy· 

dı. lngilizceyi bilmesi lizımrelirdi. Ne 
e1rarenıiz şeydi . Bu yarabbi 1 Keskin İn· 
ce zekisile bu muammayı çözmek için 
Paaro'nÖn buluomamaeı ne yazıktı 1 

Odama rirdim. MaHda bir meldup 
duruyordu. Ehemmiyet vermiyerek açtna. 
Fakat bir 1aniye sonra yerimde mıhlan· 
mış ribi kaldım ve satırları yiyecekmiş 
gibi okumaia başladıro. 

Mektup bir ıva\c:attan geliyordu : 

" Sayın Bay, 
Müşterimiz Bay .Herk ül Puaro'dın 

aldıiımız talimata tevfikan ilişik mektubu 
takdim ediyoruz .. Bu mektup, ölümünden 
bir hafta evvel kendisi tarafından, def· 
ninden muayyen bir miiddet !IOnra size 
verilmek üzere, bize tevdi edilmiş bolu· 
nııyordu 

S 
.. 

aygılarımızla ... 

1 ıtioci mektubu tetkik ettim. Puaro' • 
nun yaz111 oldutuna şüphe yoktu. Hüzün 
ve heyecan içinde açtım : 

" M 'ln Cher Anıi ( Aziz dostum ), 
Bu mektubu aldıi"ınız zaman ben ar

bk ba faal dünyada bolunmıyacaiım. Be· 

miyerek emirlerimi harfiyen yerine retiri 
niz. Bıı mektubu alır almaz derhal Cenu. 
bi Amerilc:aya dönünüz. inadınızı bir ta· 
rafa bırakınız. Size bu seyahati keyfim 
için yaptırmıyorum. Böyle icap ediyor. 
Bu, Herkül Puaro'oun planına dahildir. 
Doıtum Hastiogı gibi zeki bir adama 
daha fazla ıöz söyle!!lt'ğe lüzum yoktur. 

Kahrolsun Dörtleri 
Ôteki dünyadan selimlar 1 
Sadık ve vefakir arkadaıınız 

" Herkül Puaro " 

Hiç beklenilmedik bir zamanda aldı 
ğıın bu mektubu bir kaç kere okudum. 
H'lyretimi mucip olan nokta : Bu hariku· 

lide adam, ölümlinün bile pliolarım alt· 

üst etmemesi için her ıeyi evvelden ha 
zırlamış olmasıydı. Demek ki, o, ölümün 
den sonra bile vaziyeti sevk ve idare 
edecek tertibatı almııtı. Okyaou~o aı,hk· 
tan sor.ra ayak basacağım toprakta, her
halde Paaro'nan yeni direktiflerini bula
cai'ım şüphesizdi. Oiier taraftan düşman 
larım, kendi tehditlerine boyun eğerek 
Amerikaya gitmiş oldaiumu sanarak bir 
daha benimle alakadar olmıyacaklardı. 

Hiç beklemedikleri bir zamanda in· 
.ti 

mama bir vesile teşkil edccekli. 
Hareketimi tehir etmekte artık bir 

sebep ve mana lı:almadıiından, bazı tel· 
rraflar çektikten sonra valizlerimi hazır· 
l•yıp biletimi aldım. Ve bir hafta sonra 
Aason(a transatlantiği ile Buenos Ayres'e 

• yollanmış bulunuyordum. 
Tam gemi demir alıp limandan çık. 

mara huırlamrken, kamarot bir tezkere 
getirdi. Vapur tam kalkacarı sırada re
miden en aon çıkan ve paltosunun yak"· 
sile yüzünü örtmllş bulunan bir adam 

tarafından kendisine verilmi~ olduiunn 
söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Tez 
kere çok kısa fakat manidard 1 : 

" Çok malcut bir adams ınız " imza 
yerinde de büyük bir 4 n~ amı vardı. Bu 

tek satırlı ihtarı okudulı.tan !ıtlnra için 
için rülüm1emekteo kendimi ıslamadım. 
Deniz çok sakindi. Güzel bir yemek ye 
dim. Seyahat arkadaşlarımı ayrı ayrı tet· 
kik etmekle biraz va kıt geçirdi~ ten son. 
ra bir iki briç partisine iştirak etti,ın. Ni• 
h•yet kamarama çekilerek derin bir ay· 
koya daldım. 

Bir müddet uyuduktan ıoora, ti !det
le ıarınldıiımı hi11ederek röılerimi açbm • 



Çok okumama-
lı imiş! 

~
N Bir iki ~ün 

evvel, lzmırde 
EK bir gencin b~· 

na gönderdiği bir mektobu bu su· 
tunlarda neşretmiştim. Okuma me· 
raklısı olan bu genç, orada ~ir 
kütüphanede kendisine ~o~lok go~· 
terilmiş olm"asından ,ıkayet edı-
yordo. 

Mektubu dercetmeden evvel 
yazıma bir başlanııç yaparak genç. 
ler arasında okuma zevkini~ pek 
az olduiunu da yazmak fırsatını 
kaçırmadımdı. 

O yazımı okumuş bir kariim 
bana şo bayretüslôb mektubu gön· 

deriyor : 
« Doıtum Felek ; 
« Ben seni yakından tanırıra. 

Sen de beni tanırsın. Onun için 
hüviyetimi yazmaya, hatti mekta 

. b'le IGzum buma ımza koymaya 1 
• • 

d d Ç" kü sana btldırecc· 
• ?yma '.m. 'sb:~ını delilini de bir-
ıım şeyın ı. • 
likte gi'ıoderiyorom.. . . 

« Dostun o!Ougum ıçıo serzo· 
niş edebilirim. Darılm:ı, gücenme! 
y aşlandıkç:ı senin gözlerin açıla· 
cak ycrdt) gafletin artıyor. Görü· 
yorum ki düny:ıyı kendi neslinin 
göı.lüğile görüyorsun 1 Bundan 
sonraki gençlerden senin ve sen· 
den evvollr.ilerin yaptıkları gibi ki· 
tablara kapanıp derse çalışmak, 
spor yapar ıibi blrbirile çalışma 
müsabakasına ıirişmek, evde,mek· 
tebde, sokakda, vapurda okumak 
mı bekliyorsun? Uyan azizim uyan! 
Dünyaya bak 1 Dünyanın ve hele 

gençlliin çoklotu hayalı avarelik
le, zevk ve safa ile gülüp oyna· 
maltla tefsir ediyor. Artık bu te· 
likkiyl senin dört satır yazın, be· 
nim iki çift sözüm deilştiremeı.. 
lzmirdekl kütübhanedo kitab iste· 
diii zaman o senin yencine garip 
garip bakan kütübhane memuru 
nun tavrı da : 

« - Hali okuyanlar varmış 1 
diye şaşmış <?.imasından ileri gelse 

gerf'ktir. Sen bir taraftan okuma 
lehinde, çölde vazederken daha 
geçen ıene neşreılilmiş, yepyeni 

okul kitabları çok okumanın aley
hinde bulonuyo;. iftira etmiyorum: 

« Orta okul kitııbları serisin· 
den 941de lstanbalda Maarif Mat· 
baasında basılmış ( Tabilll Bilriıi) 
isimli kitabın 1 inci cildi, sahife 
10 d:ın kopya ediyorum : 

« Beyin hakkında sağlık ko 
roma biliileri, 

( Vücudü idare eden beyin 
çok önemli ve nazik bir organdır. 
Bonon için 1ailıiıoa dikkat etmek 

gereklidir. Durup dinlenmeden oku 

mak, fikir yormak beynin zayıfla· 
maaına, çalış mıktan kılma1ına, 
dalrınlık, anutganlık gibi hallerin 
basıl olmasına sebep olur. ) 

« Gördün ya l Bu mekteb ki· 
tabları çocuklarımıza çok . okuma· 
mayı, fikir yormamayı tavsı~e eder· 
ken artık tenin okumak lehıne ya· 
zacaiın dört buçuk satırın ne te· 
siri olacaiını takdir edebilirtin. 

« Gazetene dercetmeni rica 
ettiğim bu mektubumu . bitirmeden 
evvel bu eseri yazan ve mektep 
kitablım arasına kabul edenlerin 
yukarıya naklettiiim Htırları gö· 
rüp görmediklerini hele Murif be· 
kimlerinin bu babda ne düşündük· 
lerini pek merak etıiğimi eklemek 

isterim. 
« Sen de bilirsin ki fren'klerin 

E.rodi dedikleri ve bizim eski dil· 
de allame diye arabcasıoı kullan· 
dıiınuz d~rin bilginler, hayatlarını 
hep fikir yormakla geçirmişlerdir. 
'i •ıdıiı eserlerin hacmi ömrüne 
~~fa etmiyecok kadar büyük olan 

rçolt e k' n 11· araıında 1 1 m e ıfler ve ilimler 
m•11a1tı.. bunamıı adama raıtlan• 

En btıytll . 
metli eıerl.,.:loıoflar, en kıy 
yazmışlardır. a.._ •ltau~tan sonra 
ama dimağ heki•l beltıaa değilim 
O L •rinden • · · .. ur yazar, dl mat ışıttım: 
1 b 

1111 itler ar unamazlar. Erken •r adam. 
nakların hemen hepıi ve Lir•ç bu. 

'- o .. n11a1 
veya ph az okuyanlardır. Yan 

« Bütün bu hakikatlere • 
lllen yazılmış olan yakarıki 

1
ratr· 

ı ö a~ arı g ren genç artık . mtıktebd 
lten~isine okutulan zaruret mikta: 
rı kıtabdan fazlasını okur mu ? 

p• S wgi ve saygılarım ın . .. l '1'.12a· 
>ır do•tun. > · 

Bilemem tyliyecek rirye 

-mı:R~~ı 
öSi•D-.J 

AN! i ULOPE Ôi 

Blsmark, Salomon YeniAine adaları 
14 

Türkiye Radyodlfllıyon po 
Ttirklye radyosu, Ankara R 

7,30 Prorram ve M Kerpiç binalar Japonlar son güoler zarfında Biı 
mark, Salomon ve Yeni Gine 

1 adalarına a1ker çıkardılar. Buradan 
Avostralyaya taarruz etmeğe ha· 
zırlamyorlar. Biımark adaları evvel 
ce Almanyaya aitti. Umumi harp· 
ten ıonra Avustralya mandasına 
verilmişti. Yeni Ginenin şimalinde 

bulunan bu adaların başlıcaları ye 
ni Britanya, Yeni Pomeranya, Ye· 

ni Meklenb urg,Yeni Irlanda, Ye· 

ni Hanovra ve Amirelhk adalarıdır. 
Nufusu 250 bin kadardır. Bu ada· 
lar Avuıtralyaya 1200 mil ma1afe. 
dedir. Bu adaların merkezi Yeni 
Britanya adasındaki Rabaul şehri
dir. Adanın yerli ahalisi Malaydır. 

1898 de lnriltere ve Almanya 
arasında takaim .edilmişti. 1921 
de Almanyaya aid olan adalar A· 
voıtralya manda1ına veırilmiştir. 
MMkezi Florida adasındaki Tola· 
ıi şehridir. Yerli ahali zencidir. 

1aat ayarı. 
7,33 Müzik: Hafif prorr 
7,45 Ajatıı haberleri. 
8,00 Müzik: SenfoDlk y AZAN 1 Orta Anadoluda bir eve davet edilmiıtim. Binanm 

VA .. NQ şekli, bilhassa kalın duvarlariyl~! ~ikkatimi çekti. Yet· 
mişbeşlik bir ihtiyar olan ev saıubıne sordum: 

- Siz mi yaptınız? 
Hayır, büyük pederden kalmadır. . . 

- Öyleyse kaç senelik yapı? Ne der1ınız? . . 
- Pek 0 kadar eski değil ... Doksan beş senelık ... dedı. 

- Kirgir mi? 
- Hayır, kerpiç ... 
Halbuki dışından bakınca pek şatafatlı duruyordu. Beyaz badanalar 

ar ıında kal1n tahta kornişler rörünüyor. Güler yüzlü, tirin bir bina ... 

B.
8 

1 k - üne ra.ıc.men hiç de eskimiş değil. 
ır asır ı omr • . . 

Yeni Gineye gelince, burası 
Avustralya ve Groeoland'dan son· 

ra dünyanın en biiyük ada11 dır. 
Me1abaaı 804,500 kilometre kare 
nüfuıu 650 bin kadardır. Yeni Gi: 

ne Avustralyanm ~imalinde ve bu 
raya pek yakındır. Ada 1526 da 
keşfedilmİf olmakla beraber he· 
oüz içerileri tamamile bilinmiyor. 
Buralarda 4500-5000 metre yük· 
seklikte dailar vardır. Adanın ya 

(Pi.) 
1,30 Evin uati. 
13,30 Program ve 

saat &J'&rı. 
13,33 Müzik : Beraber 

ve türküler. 
, 13,45 Ajanı haberleri. 

14.00 -
14,30 Müzik: Riyuetic 

Bandoıo. (Şef: Jhıan Künçer.) 
1 • A. Menetrier: M 

«Kerpiç bina» denince, şımdıye kadar, nazarımda hep o yürekler 

t k Y1
.;.101 köyler canlanırdı. Ka1abaların iç ıokaklarında da 

acısı, opra e d . 
b

. d h ballıca fakat gene e eıkalı sulcala yapılar, kerpiç hakkın· 
ıraz a a 1 d Ş' d' . b - . d b daki intibaımı tamam ıyor u. ım ı ıae, onun uzerım e ıraktığı te1ir 

bambafkaydı. " . . 

Salomon adaları Yeni Ginenin 
Şarkındadır. Me1abaaı 38,340 kilo· 
metre kadar, nüfusu 150 bin ka· 
dardır. Arazi dağlık ve volkanik. 

rısı Hollanda'nıo, diier yarısı İn· 
gilterenindir. Ahalisi Negritos de· 

ailen kııa boylu, yarı vahşi zenci
lerle Papouı denilen diğer bir ne
vi zencilerdir. 

R 
2 - F. Liszt: 2 

apıodisi 

3 • Ed. Grier: Suit. a) 
lnd, B) Entermezzo C) Ma 
marş. 

. 15.30 Milzik: Riyaaetica 
Fılarmonik OrkestrAlı Ko 
Devlet Konaervatoarı salonl 

_ Görünüşe gore betondan ıyı. tir. 
Karııdaki külüstür kübik köşkü giiıterdiler: 
_ Bıldır yapıldıydı. duvarları çatladı. Sahibi, bizimkine bakarak 

iç geçiriyor: Ne kafaymış bendeki ... Ne yanlış etmişim ... diyor. Her hal· 
de o binanın Ömrü bizimki kadar deiildir. 

naklen neşri. Bulgaristan Seli· 
niği istiyor 1 

- Duvarlarınız kalın... 70 - 80 santim var... Görünüşe nazaran 
bi;yle bir kerpiç biM yüz sene daha dayanabilir. 14 Mart 1942 ( Batlarafı birincide ) 

18,00 Prorram ve me 
saat ayarı. 

18,03 Radyo Çocuk ldüb 
18,45 Ziraat Takv' . - Niçin iki yüz olmuın? .. - Dediler. - Buraya gelirken.Selçuk CUMARTESi Mihverin şimdiye kadar hiç 

camisini ziyaret etmemiş miydik? Esas hatları sapsağlam duruyor... Yttıı942 • AY: 3 Gün: 73 Koaım l'27 fedakarlıkta bulunmıyan bulgaris· 

ımı. 

18.55 Müzik: Radyo dana 
ke1lraıının Her telden p • d'l ' V 'h t b" M Rumi 1357- Marl ı Halbuki Osmanlılıktan önce tesıs e ı mış... e nı aye • utün ezopo- Hicri 1361- Safer 26 tana g-elince; Bulı:ır bükilmeti • roıra 

19,30 Memleket saat a 
tamya eserleri, bütüa, mibi hat medeniyeti pişmiı toprak medeniyetidir... Bulgar halkının Rusyaya karşı sev· 
Kerpiç ise, samanla yuğrulmuş. güneşte lrnrnlulmuş topraktır... Bundan 

Ajans Haberleri. ya 

J 1 'dd "L l ı M 1 gi duyduğunu, muharebeye gire· iyi duvarlar yapıl1a, zamana taş aşıyor, cı en mu"emme o uyor... e· Bu 1 
sela şu bizim ev, kışın sıcak, yaıın serin tutar. Umumi manzarasında _ Gece Nöbetçi Eczane miyeceğini ileri sürmüştür. Bulra· 
da sekalet yoktur. Biraz daha itinalısı, fennisi niçin olmasın? --------------- garillan da, Yunanillandao, Sırbis-

19,45 Serbest ıo dakik 
19,55 Müzik: Fasıl beye~ 
20.15 Radyo g'azeteai. • 
20,45 Müzik: Karlfılc Şar Beton, kirıir, tuj'la, ahşap, kerpiç... Tahsin Eczanesi tandan, Romanyadan toprak almış· 

türküler. 
Bunlar, makbullükleri itibarile, · (Yeniotel yanında) tır. Bunların muhafaz•ıını du"•'u'n· 

l k kimbilir kaç yıl önce Okyanaılara .. 7 21,00 Konuıma (Büyük A 
lar). tabiidir ki beton en başla 0 ma mektedir. 

üzere tasnif edilir. Kerpiç de eo açılmış kaç bin sefer yapmış, kaç 
sona kalır. fakat diğer cihetten yüz bin mil yol almıştın ? Artık da geri döndün; yine hizmetimize Macar Genel Kurmay Reisinin 

itinalı yapılmış bir kerpiç binanın fenni deniz .bürolarınca işleyemez koştun, angarıyemize koşuldunl Sofyayı ziyareti, Bulıarillanla as· 

21,15 Müzik: Dinleyici 
)eri. 

kötü bir betondan ali oldutunl\ sayıldığın bir zamanda bizim malı· Aferin dadı! Vefalı ve emek· keri anlbşma yapılma11 eıa1ına ma· 

ben Şahsan kanaat getirdim. mız olduıı; yıllarca daha bizim biz. tultur. Fa1-at Bulaar büLOmetı' bu. 

21,45 Konuşma (Günün 
leleri). 

*** Kerpiç'in nasıl yapıldığını da sey-
rettim: Bir su kenarında, paçaları 

sıvayorlar. KGrekle çamuru yuior
doktan sonra, üzerine bir miktar 
saman döküyorlar. Müstatil hane· 
leri olan - petekvari - bir kalıbın 
içine ba macunu dolduruyorlar. 
Kalıbı yukarı dotru çekip alınca, 
yerde koca koca (altı yahut sekiz 
tane) yaş kerpiçler kalıyor. Güneş 

kuruttu muydu, işte bu iptidai tut· 
lalarla, anlattığım bina yapılıyor. 

inşaat bilgisi olmıyan üç beş kişi 
yanyana gelince kerpiç bir ahır, 
bir kulübe becerir. Lakin tabii, 
öyl~si, birıeye benıemez. insanda: 
cKerp:ç menedilmelidir. Bir 1ekale• 
tin önüae geçilmelidir! » kanaati 
hasıl olur. Netekim şo kanaat omu 
mileşmiştir. Fakat sanırım, hatalı 
bir görüş: Kerpiç binanın da fen· 
nisi, iyisi, pratiii behemehal ola· 
cn\c. Bilhassa • ağaçıı7, taşsız sa· 
balarda ve bu malzeme buhranın 
da • bunıın teşviki bile lazım. 

Münevver s1D1fın: clyi kerpiç bi· 
n:ı ş()yle yapılır!» diye ~halka yol 
röıtermeıl, propaıranda yapması 
icap eder. 

Kerpiçle inşaat, vaktile bir sa· 
natmış; batta yüksek bir sanatmış. 
Sonra tereddi etmiş. Bize ikrah ve· 
ren bu mütereddi şekildir. 

Eskiden ders alarak yepyeni oıol 
toprak bina inşaatının ibya11, bizim 
memleket şartlarına röre, düşünü. 
lecek mevzular arasında olsa ge. 
rektir. 

-Akıam'daa-

• " Gülcemal ,, i 
parça l ıyaca kla rm ış 

Gemiler imi 2 

içinde en emek· 
tarlardan biri 

YAZAN 
RE E 1 K 
HALİT ve en adlı san· 

tısı olan « Gülcemal » i parçalıya. 

caklarm ş ... Şu «. parçalama » keli· 
mesi bir yaşlı dadıyı hatırlatan o 

güzel isim yanında ve ilk okonoş· 
ta insarıa canlı bir mah!Okun za· 
limcesine, bağırta bağırta doiran· 
muı gibi kötü bir tesir yapmakla 
beraber, soiukkanlılıkla düşününce 
bu işin pek yerinde oldoiunu da 
kabul etmek de llzımgelmektedir. 
Aferin Gülcemal Kalfa 1 Seo , 
bu memleketin gerçekten vefalı 
bir emektarı, bayırlı bir vatandaşı 
imişsin! Öldükten sonra ~er~etioi 
efendilerine bırakan eıkı hır ha· 
layık ribl senden bize, bu dar za. 
aaanda yırın yıjıo, külçe külçe 
demirden ve çelikten büyük bir 
•iraı kalıyor. Ya birçokları gibi, 
bir rün, bir tarafta batıp gidiver· 
seydin ne olacaktı? Şimdi elimiz 
bombo' hlıcaktı ..• 

H lboki s~nden fazla hal'ri 

tar kalfat Hem uğurlu, hem talili .. e • 
metimizde, her kahrımızı çekerek nu kabul etmemi•tir. 22,00 Müzik: Radyo Salon 

keıtratı. (Violoniıt Necip Atk 
1 - Uszt: Aşk şarluıı 
2 - Brahms: Macar 

No. 20 

saçını süpürge ettin, bir an fütur imişsin ... Zira, o korkunç devirle· y 

ıetirmedin ı rin 'atlatıldıj'ını, yeni yeni k11luv· f Bulgarlar ısrarla Selaniği isto· 

Tam minuiyle nelere göiüı rak, tau ve şirin bir ıürü remlni11 mektedirler. Halbuki Seliniği hal. 

germedin? Yalnız denizlere ve fır· denizlerimizde işlemiye baıladıi'mı J yanlar da istiyor. Bolgarillanın ge. 
3 -tınalara deiil... Balkan harplerine, gözümüzün denizlerde de açıldıiı· niş iddiaları ileri sürerken harbe 

Kapris 
birinci cihan harbine, mütareke fe- 01 gördün. Bize, vücudünden kala· rirmemek isteyişi karş111nda, yarı 
liketioel Hatti bu son devirde, nı da, en lüzumlu zamanda son resmi Alman demecinde «nimetin 

4 - Grotbe. Barkarol 

bir takım yabanı:ı simsarlar seni 
tekrar Amerikalara kadar götürdü· 

habbesine kadar bırakarak, mutlu külfetle ölçüleceii• anlatılmıştır. 
5 · Hans Scbmtdt: Şam 

ya damlaları. 
22,30 Memleket Saat A 

Ajanı Haberleri ve Bonalar. 
22,45 -

ler... Nuıl olupda gelebildiğine ve kutlu sevgimizle u;urlanarak Sözün kısa11 şudur: Mihverin 

Amerik11. şaştı, ciünya parmak lllr· gidiyorsun. Böyle bayarlı ve onurla büyük ve küçük ortakları aratın· 
dı. Ve yine, bazı ümit bailadılı.la- ölüm, her gemimizin bqınal da menfaatleri uzlaştırmak kolay 22,50 Yarınki Prorram 

kapanıı rımızıo aksine, Amerikalılqmayan ( Tan'dan ) bir iş f'lmuyor. 

RÖPORTAJ STAFOR KRIPS KiMDiR? 
Bir aydııoberi gaıctelerde ba~lıklar budur: 
« Yakında lngiliz kabinuinde deiişildik .. » 

Başlıiın altında Sir Stafford Gripps'in iımi bii· 
yük harflerle görülüyor. Avam kamarasında 

« Kralın (pek fevkalade) ıefiri • denilen zııtın 
böyle bir unvana 1ıak kazanm&11 ilk defa ola· 
rait rörülmüş şey değildi. 

Fakat Sir Crippı diierlerine benzemer. 
Ba itibarla Sir Stafford Cripps iıtediği alakayı 
uyandırmağa muvaffak olmuş sayılır. 

Moskovadım avdetindenberi - kendisinin 
de şaşmaması için - lngiliz kabinesine dahil 
olacağı kat'i surette söyleniyordu. 

Kabinede deiişiklik yapıldı: Sir Stafford 
Crippı harp kabinesine iza oldu. 

Sir Stafford Crippı yaramaz bir çocuk gi· 
bi azizliii seven bir adamdıt. Zaten beş sene
denberi yaramazlıktan vazreçmemiştir. 

Lord Parmoor'un küçük orlu olan Sir Staf. 
ford Crippı babasının şatoıunda tahammül e· 
dilemiyecek bir bale gelmişti. Vincheıter ve 
Üniversity mekteplerinde de böyle idi. 

Sonra sonra biraz uslandı. Fakat Midle 
Temple'de avukatlık ettiği zaman mahkemele. 
rin yaramaz çocuj-u·olmoşla. Siyasette de böy . 
le oldu. Gayet ananeci ve mobafazakir olan 
ailesini kadortmak için amele fırkasına girdi. 
Mübaliialı nutukları müfrit siyasi fikirleri onu 
ön aaf a geçirdi. 

Bu suretle lnriliz politikaıınıa en rarip bir 
şahsiyeti oldu. 

I
MUteassıp mı ? Nüfuzlu fakat kendin. 
Alaycı mı ? den korkulur bir adam 

---------• olduğu için ona çok 
ehemmiyet verilmek iıtenilmiynrdo. Fırkasında 

aı doıt peydahladı ve onu müteas11p telakki 
eden arkadaıların ekaeriyetini endişeye dil • 

şürdü • 
Muhafazakirların ooun bir alaycı oldağnnu 

iddia ediyorlardı. Re1mi hayatı bu iki kutup 
arasındadır. Ve bu iki kutbun hanrisinin daha 
akla yakın olduğu belli deiildir. Kimbilir belki 

ikiıi de onun için doirudur. 
Hemen hemen yalnız başına Sir 

Crippı on sene amele f ırlı:aııoın (son 

sını temsil etti. 

Stafford 
münteha) 

Moskova Avraoada halk cephesini ortaya 
att ğı zaman lnrilterede bunun deltalı Crippı 
oldu. 1936 dan 1939 a kadar amele fırk111 

ile komüniıtlerin birleşmeleri lüzumunu ileri 
sürdü. 

Amele fırkasının kongrMinde buoa çok ça• 
hıtı. Fakat kalaaaınadı. 

1939 da Şow~~ 

Aiman - Sovyet muahedesinin im7.asına 
ehemmıyet vermiyerek Moskavanın yeni tara· 
ne1ine uydu ve lngilterenin yaptıiı harbin bir 
emperyalist harbi olduğunu ilin edi verdi. 

Buna muhalefetini röstermek için Çine bir 
seyahat yapt•. Dört ay Çin ordusun ve Çanı 
Kay - Şek'in rtjimini tetkik ettf. Londraya, 
amele fırkasından çıkarıldıiını haber almak 
için gelmiş oldu. 

Bu eınada Sir Stafford Cripps, Churchil
l'in iktidara gelmesiyle yokuıu b:r hamlede çı· 
kıverdi. 

Churchlll onu 
takdir eder 

Bu iki adam ozan 
müddet birbirlerine 
muarızdılar. Churchill 

Avım kamarasında bu (sol) centilmenioin söz· 
)erini «küfür» le tesfir etmiştir. 

Fakat ikisi de birbirlerine küfüv oldukları 
için Hviıiyorlardı. 

Bir gün Sir Stafford Crippı hakkında ne 
diişündütünü soran bir gazeteciye Cborcbill şu 
cevabı vermiıtir: 

- Onda üç şeyi takdir ediyoruJn: Ces.aret, 
dojruluk ve zeki. Bu üç meziyet bir araya 
gelirse bazan bir siya1iyi coşkun bir hale reli· 
rir. Sir Stafford Cripps bu kısma dahildir. 

Cburchill iktidar mevkiine gelir gelmez 
Sir Cripps'in bu meziyetlerinden iıtifade etmek 
istedi ve onu Sovyetlerle el birliii yapmak Ü· 
zere Moskovaya gönderdi. 

Fakat Ruslar gizli bir ıahsiyetle münakaıa 
etmek illemiyorlardı . Sir Stafford Moıkova ile 
Londra ara11nda uçarken Maiıky bunu açıktan 
açıta Lord Halifak'sa söyltmişti. Vaziyet mü· 
bimdi .. 

Chorchill tereddüt etmeden Crippı'i Moı
kovaya sefir tayin etti. 

Tebdili kıyafetle Londradan hareket ed• 
~~ adam Moskovaya tayyareden sefir olarak 
ınıyordu. , 

Sovyet memurları reıınt kıyafetleri1I• tay· 

d d . 1 •1. f' 1 i bekliyor· yare mey anın a yenı ngı ız se ır n . k~l 

lardı. Tayyareden hazır eıvaba ben~Y·~ ~~ 
rengi f anili bir lı.ostQm giymlf asand 

1
°Y uH l~r 

d 
. d'•. • M M L-n•i ıaıır ı ar. a 19 

a amın ın ıgını gorunce --
mahliı Londralı olmaHna ratmen Sir Stafford 
Crippı çoktanberi kafa ve düşünüş bakımından 
Moıkovalı idi. M • 

Sovyet ıeflerlyle munasebetlerı pek aami· 
mi olda. Çok defa Stalin'le Crippı'in daha tat• 
lı konqabllmeleri için ceplerinden iri pipo· 
lannı çıkardıkları görlllmilftü. 

lar avukatı ıizli çalıımanın menfaatini tak 
e<ftyordu. 

Haziranın ilk on beı gününde Londra 
geldiii zaman lnriliz ra.zeteleri onun mema 
yeti hakkında pek «fena rören> fikirler bey 
ettiler. 

Kremlln Hariciye nezaretinde rapor 
nu yazarlı.en haber aldıiı 

aslanı _ man taarruzu ona bir yıld 

nm d11rbe1I gibi hayrrte dü1ürdü Londra 
bir katiple ıeldiji h>llde derhal Moıkovaya 
çok aıkt>ri mütebaa111larla döndü. Rolü birdıD 
bire ehemmiyet ke1betti. Kremlin'in rünlO 
aıl'lnı olmuştu. 

Senenin son aymd" Churchill'iıa Am 
1eyabati sırasında istifaya karar verdi. Barad 
bir mün11ebet kaydedebiliriz: 

iki hafta ıörüşmelerden sonra Anth 
Eden Moskovadan ayrılmıştı. 

Hariciye nazırı ile sefir uyuşamadılar • 
Yoksa Cripps işinin bittiğine mi kail ohla?. 

Yazdığı iıtif ada ikinci aebeple bir de h 
sus! işlerini ileri sürüyorda. 

lnrilizler için Crippa'ia çekilm•i .... 
Henry F ord'ın aermayedarbktao vazreçip k 
müniıt olmaııoa benzer. 

Cripps lorilterenla en mllbim emllk sahip• 
lerinden biridir. Loadtanıo bütiln bir ..&aD..a 
onun malıdır. 

Bu itibarla da tam lnriliz asiUdir. Sanki 
b hali il• O•kar Vayld'ıo clarlliz asaleti metre il: ölçiilOrf» ıözilnüo tam mukabilidir. 

BOJll bir metre dok1an ıantim olan ba 
adaalll kendini ~i•n.direcek bir hali yokt•. 
lfteri daima cebındedır, ıırh da biraı kambar~a 
rörülilr. Maden çerçeveli rözlüiünün arkasında 
nazarları ıorqturucu ve mllıtebzidir. ince se kU 
atzı sanki ithamlarla karııaındalı.lni tazip• t 
mek içindir: Crippı hakikatte de öyledir. • • 

Ona bır avukat elbiıteıinden ziyade sırtına 
lskoçya ku~aşındao .bir ca~et riymiş, ayakla
rını Tudor us\Qbu bır şomınenin kenarına da• 
yamıı yanında bir şişe viıki ile poliı romanlın 
okuması daha ziy4 de yakııır. 

Böyle liübali kostümler giyıe de Sir C 
fazla modern döıemeleri ıewmez, polis 
tarından nefret eder portodan bqka 
kullanmaz. 
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~ A\IL§A\ll<A\ l' \llE 1 A\~ ~ 
~ SİNEMALARINDA ~ınn~'! 
f mJ _ ~ü_akşam :yine muazzam'bir proğram ~ınmı' 

Milyonlar sarfedilmiŞ ve == 
: onbin hakiki kızıl derili 1 
;•insanın iştirakile Paramut = 

~:şirketi tarafından 941-942 

~ seneleri için hazırlanmış = 
~~ haikalar şrheseri : = 
~ ~ 

'~: DAGLAR KRALI : 
GERAMINO 

ıro rkçe Söz O ıüı 

= = == § 

~ , Aşk, fedakarlık, zulüm ve işkence, bir ==: 

11 1 
J(01ai<. 

" """ . f · ...... ~-. 

RADYO 
Sahiplerine 

Tavsiye 

~ = ~~ devletin kanunlarına karşı gelen hainlerin = Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarımzdan beklenen randmanı ala· 
:1 feci akibeti başından sonuna kadar sizi bilmeniz için Radtonun en liassas noktası olan lambaların zayıf olmaması lizımdar. Bunun 
~r = için fırsattan istifade edertk limbalarm1zı ücretsiz olarak Belediye clvaranda Aa,ıt merak ve heyecanlara .surükliyecek f evka- = 
ıııt Ener MUessesesinde PHILIPS fabrikalarmdan hususi surette getirtilmiş olan son 

.~ lüde hir fil~:~ Rollerde : PRESTON FOSTER ve ANDY DEVİN sistem li'llba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. 
L ~ Aynca Alsaragda Ayrıca Tanda :;;;;;;;; Radyo tamiratı PHJLIPS'in en hassas kontrol aletleri ile ve mütahassıs teknis-
., Renkli Sahneleri, Lüks ve lhtişamilc Gözler Bütün Seyredenleri Teshir Etmiş olan ilahi = iılly•e•n•le•r•t•a•ra•f•ın•d•a•n-it•in•a-il•e•g•a•p•ıl•ır•. __________________ .. 
h: Kamaştıracak Ray Millan - Anna Neagel ( Dorothy Lamour) m Şalıeseri = 
,l Tarafından Yaratılan Şahane Bir Film 1 Singapur Yolu 1 ~ 

==:ti 1 R E N 1 Sonsuz istek üzerine birkaç giin dalıa devam edecektir= 
Belediye Riyasetinden : imtiyaz Sahibi ı Cult ORAL 

u. Neıriyat Mildür8 ı A•ukat 
Qlf .. ı YAVERoltu ı 

, Proğrama ilaveten : Ebedi Şef AT ATÜRK'ün Doğu vilayetlerimizi ve Adannyı Ziyaretlerine ai(film Köpekler Başı Boş Bırakllmıyacak 
Buıldıtı Yu ı ( BUGON) 
Matha••• - A.dau 

E3 
ı•Buğün 1,30 da Alsaray'da: Dağlar kralı - İren- TAN'da : Siogapur yolu- Dağlar kralı 53 

• PEK YAKINDA: Sabırsızlıkla Beklenen Şaheserler Şaheseri ~ 

.~u~ Arabacmm kızı OUNYAŞKA · ;"11111111w 
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Belediye Encümeni kararına göre; kuduz vak'alarına 
meydan verilmemek için köpeklerin başı boş bırakılmaması 
ve bunları beraberlerinde götüreceklerin de behemehal ağız
larına tasma takmaları, aksine hareket eden köpek s~hiple
rioden maktuan beş lira hafif para cezası alınacağı ve kö-

İLAN 
Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektlf 
işletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

peklerin zehirleneceği ilan olunur. 1805 

GENERAL ELECTRIC Radyoları 
, Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 
'ıer iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 
müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. 
DRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Ba,.duroflu 361 1·155 

......................... 
' ADANALI DOKTOR 

Zekeriya ÖZVEREN 
ahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastallktan 

"1astalarını günün her saatinde kabul eder 
Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri 
kar,ısında. 1701 1 - 1S ........................ 

alatya Bez ve iplik Fabrikalsı T. A. S! 
emor ve isçileri istihlak Kooperatifi 
i rketinden : 
Şirketimizin umumi heyet toplanhıı 28.3.942 de Malat

da fabrika sineması salonunda yapılacaktır. 
Hissedarlarm mezkur gün saat 14 te hu:ır bulunmalan 

o olunur. 
RUZNAME 

lds re meclisi raporunun okunması 
Mürakiplik raporu 

Bilançonun tetkiki ve idare heyetinin ibrası 

SufJare 

AS~ 1 sıtıE~ıj\Dj\ 
BU AKŞAM Suvare 

8,45 8,45 

DUnya slnemacıhğının taheseri Sekizinci harika 

Tyrone Pover · Mirnaloy'n ibdagerdesi 
TUrkçe Sözlü 

Hint Rüyası 
lnanllmıyacak derecede müthit ve 

muazzam sahneler içerisinde nefis 
bir aşk macerası. Milyonlar sertiyle 
vücuda gelen muazzam eser. Akll· 
lara hayret verecek bir harika •••• 

Bugün gündüz matinede : Hint Rüyası - Canavar adam 

Pek yakında ••• Pek yakında •••• 
Bu .sennnin En Muazzam Eseri 

iLAN 
. Kanara Müdür
lüğünden: 

1 - Kanara için alınacak olan 
ilç tonluk bir kamyon ve kariıörü 
açık ekııiltmeye konmuştur. 

2 - Moh:ımmtn bed~li (8000) 
lira olup muvakkat te'minatı (600) 
liradır. 

3 - ihalesi 24 Mart Salı gü. 
nü saat on beşte Belediye encü 
meninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Kanara ve 
yazı işleri müdürlüğündedir. Gör· 
mek isteyenler orada rörebilirler. 

5 - lateklller ihale günü ya· 
tırmış olduklara te'mioat mektup
larile muayyen saatta Belediye 
encümenine müracaatları ilin olu
nur. 8-14-18-~2 1789 

1- lşletmem"z ihtiyacı ıçın 
aşai'ıda yarılı gıda madd~leri bir· 
den veya iki üç defada teslim edil 
mek şartiyle ve pazarlılda aahn 
alınac11 kdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalem
ler için yapılması şarl dii'ildir. Her 
madde için yııpılacıtk ayrı t•klif 

ler kabul edilir. 
3 - Mal bedeli teslimini mü

teakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 run ıarfın· 

da Fabrika Mudilrlüiüne bluat 
veya yaıiyle müracaatları. 

5 - Ton kuru fa1ulye 
5 - ., .. Nohut 
5 - ,, Pirinç 

1 O - .. Bulrur 
3 - ,, Mercim,,k 

1000 -Ki. 
1000 - ti 

Sade Yat 
Zeytioyaiı 

8-:-10 1774 

-------------------------------------------
T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANı 
KE,IDELERı 

2 Şubat, 4Magu,JAiııstos,2/kinciteırin tarihlerinde gapdır. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ---. 
1 Adet 

3 " 

2000 
1000 

Liralık 

" 
2000. 
3000. 

Lira , 
ti 

2 " 750 .. - 1500. il 

3 .. 500 " - 1500 •• 
10 " 250 .. - 2500. " 
40 .. 100 ,, - 4000. " 
50 ,, 50 il - 2500. il 

200 " 25 " - 5000. ,, 
200 " 1 o il - 2000. ,, 

Yeni idare heyeti ve mUrakip tayini 
14. 17. 20 1807 

l :,_ __________________ .;.;._ ________________ _.:.:. __ ..ı 

Vaterlo Ko .. prU .. SU.. ı' Turk•r• ı, Bankasın• para yatırmakıa yaı-
1 nız para blrlktlrmı, ve f•lz aımı' olmaz, aynı 

zamanda talllnhd d• d•n•"''• oluraunuz. ' 377 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

o'EMIRIŞ açıldı 
Her nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine. 

re yedek parça, pik ve kml döküm, soğuk ve sıcak 
emir işleri, her nevi elektrik ve ôksijcnle kaynak işleri 
aktinde teminatla olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEM iRiŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

alkevi Reisliğinden : 

(Atatürk günü) 
15 de ve akşamı 20,30 da Atatürk 

Ta bela - Kristal 
Lastik mühür 

1 Dikkat: 
Uzunzamandan-

beri lstanbul, An
kara ve Jzmirde 
çahşmış olan de
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde 

--
Adana Trahom Mücadele 

Hastanesi Baştabipliğinden : 
İki bin lira bedeli kat'i ile hastanemize bir hamam yap

tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Ek~iltmc 30 Mart 942 
' tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Adana Sıhhat 

Müdürlüğünde toplanacak komisyon Önünde yapılacaktlr. 
Eksiltmeye iştirak edebilmek İçin yüzde 7,5 muvakkat 

teminat akçasile birlikte isteklilerin bu komi<ıyona ve plan, 
şartname ve keşifnameyi görmek üzere de her gün hasta
nemize müracaatları ilan olunur. 14. 17. 21. 2S 1806 --
--Bayanlar! --

Ucuz kuınaş, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAKBULE NiL 
asri Sinema caddesi, Cumhurigel oku-


