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ıaşe 

sıkıntısı 
Adam başına. 

150 gram ekmek 
veriliyor 

Ankara 14 (Radyo gazetesi) 
- İtalyan radyoıaoun verdiği 
bir habere ~öre, yüksek iaşe 
komiıyo'lu Mıuolioi'oin re
isliti altJDda toplanmış ve ekmek 
darıtılmasında yeniden indirme 
yapmııtır. 

Yeni şekle ıöre normal 
tayıo 150 gramdır. Hafif işçiler 
250, aiır işçiler 350, çok ağır 
işçiler 450 gram ekmek alabile
ceklerdir. 

Nüfu9un büyük kısmın• 150 
gram verilmekte, o ~a intizamla 
temio edilememektedır. 

ltalya ile Almanya arasında 
bir iktiaadi anlaıma imzalanmış 
hr. iki hükOmet ham madde de

iiflmi yapmaia Çevam edecekler, 
Almanya gönderdiği demir ve 
çeliji arttıracaktır. 

s;, Sovget gözcüsü 

m an 

Y'a r ı I d ı 
Ruslar 
işgal 

•• • uç yerı 

ettiler 
Slblrya ve Volgadan, 
cepheye iyi t•llm ~gör
mUt Sovyet tümenleri 

gönderildi 
Moıkova 14 (a.a.) - Radyo, 

Sovyet kıtalarının Cenup batı cep· 
besinde Almao müdafaa hattını 
yararak üç yeri işgal ettiklerini bil·· 
dirmiştir. 

Londra 14 (~.a.) - Sovyetler 
Sibirya ve Volgadan iyi talim gö ır· 
müş yeni tümenleri cepheye ıüı '
mllılerdir. Almanlar da acele tak. ... 
viye kıtal arı &'Öndermektedirler. 

Koıkova 14 (a.,,)- Bu sabah .. 
ki Sovyet tebliii: 

Kıtalarımız dün gece cephe
nin bazı kesimlerinde Alman ordu~ 
)arına karşı taarruz hareketlerin• 
devam etmiştir. 

Berlin 14 (ı.•.)- Alman ~ 

liii: 
Kırımda düşman oldukça u-zıını 

bir dari'uolaktan ıonra Tank veı 
tayyarelerden yardım gören mühimı 
kııvvetlerle Kerç yarımaduıodaki 
Alman-Romen mevzilerine hücumı 
etmiıtir. Çok şiddetli çarpışmalar 
olmuş ve Ruslar mühim kayıpla,
vererek püıkürtülmüştür. 46 tank: 
İtDba •dilmiştir. 

Şark cepb · · d' • k · •sının ıger esım· · 

lerinde düşman teı'ı . k l h'' 
rsız a aı:· u 

cumlarıoa devam et-ı'•t' H . - .. ır.. ava 
maharebelerınde 17 Sovyetı ta a· 

• d" - "l .. t" yy resı uşuru muş ur. 

Sovyetler 6 maıttan ° 12 naarta 
kadar 209 tayyare kaybetmiştir. 
Bunların 130uou hava mulrarebele. 
rinde düşürdük. l.u müdHet zarfan· 
dı bizim kayıbımız 9 tayyaredir. 

Ankara: 14 [Radyogazetesi] -
Sovyetler fevkalade bir tebliğ neş·· 
retrnişlerdir. Bunda, 22 Şubattan 
10 marta kadar geçen g-üoler için 
de Almanlardan iitinam edilen 
h•rp waıt.tılırt " malzeme hık· 

Japon taggar•le'i uçuşa hazırlanıyor 

Ankara 14 (Rad .. -------------. Avu9tralyarıın eski 
yo ıazetesi ) - ı Sulh tekllflnden 1 Başvekili Menzis, 

A bogünkü dorum Japonya, vus· sonra 
H' d' karşısında eyimser 

i::::.~:~p~~~:: 1vustraıya ::;::~~:r~~=::~s 
makta, Japon bas· N rak demiş tir ki: 
kııı bu iki mem- «Kaynaklarını 
lekette eyice du •ı J son haod:ne kadar 

;1:.=y:.=,:=:ç·~~~~ ı e opoırya :.ç·~~~.:=·~·!·· 
pooyanın, muha· 

;~~~h .::~~ftr:~:~ş: arasında '~1: d~:·;~·::ı !!. 
1ın1dıye kadar bu- )Om bir memı.keti 
oa benzer teklif· fethetmek ~tima 
leri derhal red • f' I lini kabul ede· 

~~;~~:::~:;~ tenıaaıar m;;., taraftan, 
Japonlarm Hio-ya ite Japonya a· 

r.aııoda tem .. ıar Avustralya Ame - distanı içinden yık 
Y apıldıiı rivaye· •k d d mak istedikleri 

rı a an yar ım k l ı tini ortaya çıkar· açı ça ao aşı ıyor. 

nuvtır. İ 9 t İ y 0 r Bangkok radyo· 

Haber verildiii- Hı.ndı·stan'da· sund:ın Hindlilere 
ne göre, AvU1t· h'taben yapılan 

raf!ıa Hariciye Na · ki J propaganda n~ş· 
~n· . Vaşiurtona aya anma ar riyatında lngili2ler 
gıtı nıı, Avustral- fl d b ı b 1 H ' dl'I 

B '-'I' K" Madras tara arın a azı 1 a - e ın ı er arası ya sşve"ı ı or· 
linı ,. AmerHcadan 'ika işçile1i f'efl ilan etli na nifak sokm~ğ" '. 
yaı dam iltiyen bir nutuk söylemiş, çalışılmaktadır. 
A' •altralyanın artık Amerikaya rü- Yine Jıpoıı tahriki netices'nJe 
ven dij'İni belirtmiştir. Madras taraflarında b:m fabrika 

Japonyanın Avustralyaya sulh işçilerinin rrev ilin ettiii, Hindis 
teklifi, geniıliği 3 milyon kare ki· tan'ın baıı bölge'erinde ufak tefek 
lometreyi geçen bu memlek• ti it ayakla•ımalar olduğu bildirilmiştir. 

tilinm füçlüğünden ileri g-elmiştir. Japonlar, Stafor Krip,'in t~şeb· 
Avaltralyanın ancak sahil kı · büsünü suya dü~ürmek için ellerin-

sımları mesköndur. Başvekil Kör- den geleni yapmaia çalışıyorlar. 
tiog'in söyledij'i gibi , J ~ ponlar Kambera: 14 [a. a.] - Başvekil 
Avustralya'ya aıker çıkarsalar bile Körtiı g demiştir ki: 

bu kıtaoın ü9tiiode Avostralya asi.e- « - Ruzvelt'e ehemmiyetli bir 
rf daima kalacaktır. telrraf rönderdiiim ve Vaşington 

A1&bi Şimbun isimli Japon ga elçimiz, v~tasile cevap aldığım 
uteıioe göre, Avustralya için şim· hakkındaki 'haber doğrudur.» 
di tutalacak iki yol vardır: Vellirıglon: 14 [ı. a.) - Başve· 

1 - Artık mağlup olmuş bu kil Freyıer dün akşamki kabine 
luoan Anglo - Sakıonlarla işbir · tolpaot111nda demiştir ki : 
liğine devam etmek; Avuıtralya ile aramızda eaki· 

2 - Uzak doğuda yeni niza· lere nisbetle çok 11tlam anlqma 
mın kurulmaıında Japonya ile iş· ve uzlaşmalar olmuştur. Londra 
birliii yapmak. ve Vaıinıtona müşterek bir rapor 

Avustralyanıo ikinci yolu tuta· g-önderildi. Bu raporda yalnız Avus 
cağına hiç ihtimal verilmiyor. 3 tralya ve Yeoi Zelanda'nın müda-
milyon kare gedişliiindeki Avuı· faasına ait meseleler deiil, ileride 
tralyada ancak 7 milyoo in1an yer. Japonya'ya karşı yapılacak tur · 
leşmiştir. Japonya, artmakta olan ruzda her iki memleketin üs ola· 
nüfusunu bu kıt'aya yerleştirmek rak kullanılma11 da incelenmek 
ve• burasını Japonya'ya ait bir tedir.> 
kı;a balioe retirmek istemektedir. Londra 14 (a.a) - Avustral· 
Ba~u bilen Avustralyalıların Japon· yalılar iki harp gemilerine kaybol 
larla her hangi bir işbirliğine ya · muş gözüyle bak:ldığını ilin et . 
naşscaklarr çok şüphelidir. : mişlerdir. 

Hollanda Hlndlstanının 
Amerlkadakl alacaklar1 

Vaşington 14 (a.a) - Maliye 
Nazırlığı, Hollanda Hindistanınm 
Amerikadaki alacaklarının bloke 
edildiğ'ni bildir~i,tir. 

kında bilgi verilmiştir. 
Bu müddet içinde cephenin 

yaloız bir k11mıoda 157 sahra to-

k
p.u, 75 havan topu, 379 af'ır ma· 
ıneli tüfek, 26 uçaksavar topu, 

617 kamyon, birkaç bin harp mer· 
misi, 150 vıgon, traktör, yiyecek 
ahomıı. 14,000 Alman öldürülmüş
tür. Bu malzeme, bir kolordunun 
malik oldajıl mılzımı • ittir. 

Panama kanahnın 

ı
r MUdafaası 

Vaşington 14 (a.a.) Harbi. 
ye rın2ırı Stimson Par.ama ıanalı 
bölgesinden dönmii' ve derhal be· 
yaz saraya giderek kabine toplan
tılarına iştirak etmi~tir. Stimson, 
gazetecilere demiştir ki: 

«- Panoma kanalının miida
f aası iyileşmiştir. Daha da iyileşe 
cektir.» 

Romanya'da harp eslr-
1 ıeri ziraatta kullanllacak 
J Bükre•1, 14 (a.a.) - RomeG re 

D8 

-- -

bildfrigor: Söıüne inanılır kag
naklardan alınan haberlere göre, 
Balgaristanda birkaç zamandan· 
beri ltalgan aleyhtarı temayül· 
ler çok fazlalaşmıştır. 

'·----------------·---

ZiRAA 
KONFERANSI 

Profesör Kerim Ömer, · 1 
Ceyhanda çiftçi ve köylü/e, 
ilk konuşmasını ya 

.............,. 

Ceyhan köylerinde 
konferanslar verile 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, yurtta verilmek ü 
konferansları tertip edildiği, Zıraat enltitüsü profesörlerinde=~ 
Ömer Çağların vilayetimize gönderildiii malOmdur. B. Kerim Oral 
lar dün Ceyhan de, sinemıı salonunda ilk lconf cransıoı ver mi t' 

d k.. h 'bt' h ş ır. lerden, köylüler en, oy mo tarı ve ı ıyar eyetleri azaıınd 
kep bir dinleyici kalabalığı kouferansı baştan ıona ILadar bü ~ 
kal ve nUikayln takip etmiştir. yu 

Oiğer toraftıın Ceyhııo Parti nahiye ve ocak idare heyetle .J. 
seferberliğine liizımgelen rınemi vrrmişler ve kaza köyleriod:• 

konferansları verecek hatipleri seçmişlerdir. Bu hatipler bugn l 
ve Kırmıl nahiye merke:ılerile Kösreli köyüne gideceklerdir. 0 r 

Askeri Mühendisler 
verilecek· ihtisas ücret 
A~lcara (Hosusi) - Milli Müdafaa Vekilliği .su· 

bay y_ukı~k m~hendis, askeri yüksek mühendis Y~ 
aske~ı mııhendıslere verilecek ihtisas ücrefi hakkın -
dııı Lır kanun pro' · h J -ıesı azır amz.ştır. Bu projeye gore 
1abay ve asker" "k le -h · 1 yu se mu ead~"'re maaşları tuta· 
rının yüzde 25 - 50 si aık • "h d' 1 • erı mu en ıs ere maaş . 
ları tutarınrn yüzde 10 - 20 ri niıbetinde bir ihti· 
ıaı ücreti verilecektir. Talui..tnr azami miktarı dok-

tora yapmak, bir eaer °"'ydan11.1,etirmek veya veri
lecek dört senelik kıdem u(mah veya beşinci sınıf 
ukert memorloiuoa terfi ile bi ilcte verilecektir. 

Subay yüksek mühendis ve askeri yülcsek m 
nislerin ihtisas ncretlerinin yüzde niıbetlwf 
onar, mühendislerin ise beşer beser arttmlabilec 
~unların bütün fadrikalarda çalıştıkları mil~ 
ihti~as yevmiyesi verilecektir. lhti111 ücreti aJf 
dan t.ütün fabrikada çalışanlara verileeek ye 
.Uktarı ihtisas ücretinden farklı oldığu ta 
bıwgisi fa# ,, ise o verilecektir. 

;projenin muvakkat maddesine röre bilen 
şan bay yüktf.lt mühendiılerin, yüksek mü~ 
Jilete 'glt1çmiş hizme.t müddetlerine göre ibhıu 
tinin yüzde nisbeti *"'>it olunacakhr. 

1 
Veyve 
diyor 

Jngiltere Uz 
doğu harbi 
hazırlanm 
değıldi ! 

Gene1Q/e gö1e, J. 
/ar gukarı Birman 
ileri lıareket/~n:;e ılı 
edecekler 

Yeni clelhi 14 (ı ... )- G 
ral V eyvel dün basın mürn 
lerine fu demeçde buloom 

pefrol kuyu larıJ -
« - Birmanyada dütm 

karşı bütün kaynaklarımızla 
lıarebcye dev-m edecejimizi 

lemek lü2umıuzdur. Rang 
krıyıbını telafi etmek üzere 
ni. münakale yoUarı aramak i 

her türlü i'ayreti sarfodoce 
Çin ile rabatamızı keımek 
Hindistanı tehdit etme;e mO. 

ü.Jer elde etmek için Jıpoıı 
ileri hareketlerine yukarı Birm 

- ......__...____ -------
meydan muhare-
besi b·~şı;~;k-
.. 
uz ere 

Ankara: 14 [Radyo g-azetesi] 

Londra 'dan bildirildiğine gön•, pek 

yakında Libya'da çok büyük bir 

meydan muharebesi başlıya caktır. 

Berlin 14( a.a)-Alman tebliği: 
Şimal Afrikada Tobrok kesiminde 

malzeme depoları ve logiliz kıt'a 
toplukları bombalanmış lar. Malta 

adasındaki hava üslerine karşı gece 

ve gündüı hücum edilmiştir. Maoş'ta 
ve balada işgal altındaki memle 

~elhrde Ş lng-iliz tayyaresi düıür. 
dük. İngilizler dün rece balı Al· 
manyada muhtelif yerlere ve bil · 

hassa Kolonyada mahallelere bom 
balar atmıştır. Siviller arasında 
bazı kayıplar vardır. Bir lnıiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

amelesinin azlığı dolayısyile 18000 
harp esiıioica ziraalte kullanılm111· 

Almanya 
Fransa, ispanya ve 
Portekizin ittlra
kltle yeni bir birlik 
kurmağa çahtıyoıf' 

1 Gqıeral Franko 

Ankara: 14 lRadyo gazetesi} _ 

Almanya, Vişi vaıutasile ispanya. 

nın ve ispanya vasıtasile porteki· 

z n işbirliğini sağlamağa çalışmak· 
tadır. Söylendiiine röre, 

yada devam edecekleri tüp 
siz gibidir. Bu, karıı koyma 
Jazıaıgelen ani bir tehlikedir. 

Genera~ lngilterenin U 
ıark harbine nasıJ girdiğine 
mas ederek demiştir ki: 

« - Kısaca, Uzak fa 
h~rbine ha:ıırlanm·ş değildik, 
y'.ıı.den logiltne g ibi, Orta fa 

gıbı yak·n lelılikelere miruz y 
lerden kovvet '"ekmak b 

• T "' mec u 
yetınde kaldık Rusya• h 

l 
. ya ar 

ma 7eme~i göndererek Ona k 
kınrna imk=' 

.ını vermek ve bu ıa 
~etle lıarbe da lıa eyi lıu.ırlaoma 
ımkfıoını aradık.ı. 



Ç-1 N- i. I D E R-1- 11 
ı:1!~!;~::!:7:!E Çang- Kay- Şek Cenazeler, Gömülmeden 
~:~ff{~i~~~~- Bir köy esnafının oğludur eve! bekletilecekra;JMJu~ 
:~1~z~d;;~~:~~~::- :.;::.:·.~:~;:;.:~7 ;~!::·!;'. Dahiliye Vekaleti mühim , 
saısıne ıştırak eden mek isteyen adamın zekasını idare 

':' .. e!~'i.a~~= bg:arş:a:matbga~ı 1 '.!;::,:~::~~~::i:;;~~=~·~:~=.~: bı·r nı·zamname hazırladı 

• Ankara•dan verilen haber
lere göre, B jyük Millet Meclisi 
Parti grupu umumi heyeti martın 
17 nci Salı günü toplanacaktır. 
Başvekil Doktor Refik Saydam'ın 
bo toplantıda harici ve dahili va· 
ziyt1l etrafında grup heyetine be· 
yanatta bulunması muhtemeldir. 

yalnız Maksatlarınd" samimi olması lazım 
gelen adamın da evveli bilgilerini 

••••••••... yükseltmesi lazımdır.> _ Şehir ve kasabalarda, toprak ve te-
> u adamın şahsiyetinin, ba- Çan-Kay-Şek 1887 de Si· sl91er bakımından sıhhi fenahklar1 - • Dahiliye ve Sıhhiye Veki

lerince belediyelerle bunlara bağlı 
müesseseler ve Belediyeler banka
sı memur ve müstahdemlerinden 
vazife icabı birinci derecede mnlıll 
olanlarına, hizmet müddeti 25 se• 
neden az olmak üzere ne kadar 
olursa olsan, 25 senlik hi%mete dü
şen tekaüt aylıiının yüzde 40 faz. 
)asile, hizmet müddeti 25 seneden 
35 seneye kadar olanlara 25 sene· 
lik hizmete düşen tekaüt aylıjının 
yüzde 50 fazlasile ve hizmet müd· 
deti 35 seneden fazla bulunanlara, 
son aldıkları aylıj-ın yüzde 70 i 
nisbetinde aylık bailanacakhr. 

> şında bulunduğu kocaman kov köyünde dojdu. Ailesi zenrin - görUlen mezarhklar terkolunacak -
dorluk kadar ehemmiyetli dejildi. Çok çalışkan olmasına ra;· 
ıana şüphe yoktur. Küçüle men parlak bir talebe olmamıştır. 

ıt •y esnafının oğlu, Çiıı kuvvet· 1907 de saçını kestirerek Çinin ar 

Ankara - Dahiliye Vekilliii mezarlık nizamnamesinin 8 inci matldesi 
mudbince bir talimatname hazırlamıştır. Bu talimatnameye &'Öre 

mezarlıklar; şehir ve kasabaların ev veya di(er rayelerle bina yapılan 
ıaha)arı hududundan mezarlık hududuna en az 500 mtıtre uzaklıkta kuru
lacaktır. Sıhhi veya başka sebeplerle bo mesafe daha da uzatılabilecektir. 

•• başlt0mandaoı, dünyanın rileşmesi hareketine taraftar oldu· 
it: leşik ve geniş imparatorlu· ionu isbat etti. Paoting harbiye 
fi( ruhani, cismani şefi olan mektebine girerek tahsilini bitirdi, 

f Mareşal Çan • Kag - Şek f 
Mezarhk •larak seçilecek saba, hakim rilzgarların şehir ve hasaba

lardan rittij'i iıtilcamette, çukur veya bataklıklardan uzaklarda, fakat 
taşın yolları ile ilıisi lcolay olan yerlerde olacaktır. Hafif meyilli düz. 
)ükler terqjh edileoektir. Mezarlık sahası, aile ve ş:ıhaa mahsus sabit 
mezar yerleriyle yollar, memur ve müstahdemlereı veya mezarlığa ait 
tesisler için ayrılacak yerler ve toprağın cesetleri tam tahrip müddeti. 
ne göre hesap edilecektir. 

'~am müthif bir iotizam müte- ıonra Japanyaya ritti ve Shinbo 
2,lır. Böyle olmakla beraber Gokyo genel kurmay mektebine 

hat, yeni bir iktisadi teşkilat ile 
servetin yeniden tevzii gibi icraat 
yapılacaktı. fll ti ve hatta kendilerintı va · rirdi. Tahsili bittikten sonra Japon 

r ile verdiii düşmanlar yok ordıısuoa girerek uzıın seneler hiz· 

tir. Japonyanın muavenetiyle mıı-et_e_tt_i·---·· 
ınedeoberi baltalanan Çinin Japon ordu- Çan-Kay-Şek 

Japonyada bu
lunduiu sırada 
doktor Son Yat· 

Büyük ıslahatçının 1921 de 
yardıma ihtiyacı oldu. Garp dev
letleri onun yaptı(ı ihtilal müca· 
delesine karışmak istemediler. Kim ,, ııi kordu. On sene Çinde ih-

1 idame ettirdi. Yüzde yüz SUnd& zabit: 
'">lan bu ıoilliyetperver adam, 

ıe kuvvetli bir Çin istemiyordu. 
O zaman doktor Sun, Sovyet Rus 

Şehir ve kasabalarda halen bulunan ve rerek evlere yakın, gerek 
toprak ve tesisler bakımından tıhhi fenalıkları görülen mezarlıklar terk 
olunacaktır. Bu mezarlıklar, terk edildikten en az 10 yıl reçtikten son
ra başka maksatlarla kullanılabilecektir. 

Nizamnamede ikinci ve üçüncü 
derecedeki malOllerin de tekaüt· 
lüleleri tesbit edilmiştir. ~ ve terbiyesini japonyaya 

•f dur. Kendisi müteauıp bir 
i ~olma le la beraber hıriıH r"an
• taline taraftardır. 

. anr • Kay Şek müskirat kal· 
~ ı, ciğara içmeı; batta çaya 
• re bile düşkün deilldir. Uzun 
!""! r eo ufak harekatını kaydet. 
~ r hatıra defteri tutmuştur. 

- a defter 1936 lıkkinunda 
1iaayatını kurtarmaya sebep 
lı Şöyleki : 
~ enç ihtilalci Çang Hüsüeo 

•t1~·ın kumanda ettiği ihtilalci· 
114 ı0 bir pundunu bularak ka
ı ,r, Hepsi Çang • Kay. Şelı.'in 

1.ara karşı mülayim davran· 
ü' aanıyorlctrdı. Hatıra defteri 
Jl1e muayene edildi. O zaman 

k karıı tavırları birdenbire 

1 Çanı • Kay· Şe· · ,,,,_,a_t_a_r_ı_ kiogarip itiyatları 
Güneıli havalarda ufak te:'t' ıüslü yerlerde dolaıır. Açık 

"/a yemek yemekteo çok hoı· 
D Kendi keodioe yürürken 1iir-
1vler. Kamına çok mubab. 

~,ardır. Bo mHiyetli kadın 
, bütün mesaisine iıtirik eden 
" tir. Çine bugün tamamen 
el, olan bo adam yalnız yaşa· 

fevor. En samimi do.ta Avoı· 
1 .. ı Dooald iımiode bir gaze· 

·. Bundan sonra da Doktor 
' •pert adında bir Amerikalı 
D 

/l aşkumandan içtimai bakım· 
l zumu olan mecburıyetlerin· 

1
1-ima uzak kalmayı tercih 

dViliy~tlerde dolaıtığı zaman 
il mtımurları davet ederek 

ı'ıafet eınasında onlarla temas 
~l1938 de binlerce Çinli Ja· 

ylJa karşı bir zafer kazandıiı 
[I ono alkıılamıya reldiler. 
.ıl Kay . Şek onları bir keli· 
11ıemeden aelimetlemek iıtedi. 
irleri ahaliye karıı bir nutuk 

l r.,eye bin l'üçlükle muvaffak 

c tiler. 
clıe olmakla beraber kemiyle 

1 bir ecnebi misafir kabul 
1 ona karı• çok büyük bir 
if :t gö!llerir. Biraz İngilizce 
ı~ine rağmen lcarmnın terc_ü: 
r\. etmflsini rica eder. En ıyı 
•l ecnebi liHnı Japoncadır. 
r kaybetmesini sevmedij'i için 
~ in karısına kısa bir kompli· 
ıtpptıktan sonra onu alakadar 
'ıaueleden bahseder. 

f 1 · Kay • Şek dünyanın en 
i, bafaza edilen bir adamıdır. 

~bir otomobile biner. Araba· 
· abnlıiı bir poı kahnhiında 
~az kriıtallardao yapılmıştır. 

f le olmakla beraber bazın 
in içine karııır ve ıehria en 

,ıJık caddelerinde dolaıır. Ma· 

im luındiainden 100 · 150 met. 
~ ı'ıkta bulunurlar. 

~(:jnfUçyUs bç.nkır. ithıden 
K Ş k aş a t•yle 

1 ,n ay _ _!_ me11ol olmu 

"J{';,komayı sever. Bilhasaa Çin 
,\erinin meftunudor. Konfüç. 

• şo cümleleri ek~eriya te"· ,,,eler: 
ıaı ,Bir memleketi idare etmek 

'J ı adamın evveli .. familyasını" 
'• ebMIİDİ bilmesi lhımdır. fa. 

Sen ile tanıftı. Çanr yirmi ilr.i ya· 
şındaydı. Doktor Son sürıründe idl. 
Derhal g6nç Çinli n111yonalizm ko
:ıiyle birleşti. 1911 de Mançu reii 
mi devrilmiş ve Pekinde cumburi. 
yet ilin edilmişti. Çaog müşkül 

bir vaziyette kaldı. Genç Çinin 
imdadına yetişmek lizımdı. Japon 
ordusundan firar etti, memleketine 
koştu. Beı sene dahili harplerde 
dövüştü. 1917 de siyaseti bıraka· 

rak ticarete girdi. Her işin paraya 
mütevakkıf oldujunu hildij'i içio 
büyük bir servet topladı. 1921 de 
tekrar siyasete avdet etti. 1923 te 
Sun Yat Seo oou irtibat zabitlijile 
Mos~ovaya rönderdi. Orada Stalini 
Trotsky'yi ve diier birçok Sovyet 
reislerini tanıdı. 1925 te Sun Yat 
Sen öldükten sonra milli ordunun 
yüksek kumanduını ele aldı. 

Müthiş bir rayeye doğru yü
rüyordu. ' 

1926 da Çaog, Çini birleştir· 
mek istiyordu. O tarihlerde Çinin 
cenabanda nasyonalistler, diıipinıiz 
kızıl haydutlar ribi telakki edili
yor bizzat Çanı bile bu ithamdan 
hariç kalmıyordu. 

Çanr maksadına güçlükle mo· 
vaffak oldu. 1926 Birinci teşrinde 
Vuchang'ı 1927 Şubatında Hang 
Tcheo'yu, 1927 martında Nankin 
ve Shanghay'ı ve nihayet 1928 Tem 
muzunda da Pekin'i aldı. 

Çang, şimdiye kadar bir kıta 
olan Çini bir millet yaptı. 

Birinci dönöş: Birdenbire 
Çin imparator 

lu(uoo asri malzeme ile teçhiz e. 
den mimar, yaptıiı binayı yılı.tı. 
Yeniden on senelik dahili harp 
memleketi parçalıyor, didikliyordu. 

Bunun ubebini anlamak için 
Çin siyaset tiyatrosunun kulisleri· 
ne rirmeli. 

Son Yat Sen üç prensip koy· 
maş to k~ banlar nazari olarak ye 
ni Çinin ıiyaıetini idare ediyorlar• 
dı. Bana göre serbest intihabat, 
milli bir teırii kuvvet, içtimai ııla· 

yaya döndü ve Çang'ı Moskovaya 
rönderdi. 

O andan itibaren Rus müşa
virler Canton'a yerleştiler. Bu su
retle teeS1ü1 eden Kuomintang 

sol kolu yoksul köylülerle kuvvet 
lenerek yeni bir uı)ahat istiyor, sai 
kol da Sun'un "Nasyonalizm,. pren 

aipine sarılarak içtimai müsavat id· 
dia ediyordu. ihtilal patladı. 

Her ıehir ve kasaba belediyesi ölülerin yıkanıp kefenlenmesi için 
nüfus kesafetine göre yetecek miktarda cenaze hazırlama yerleri yap
mağa mecbur tutolmuflardır. Bu yerler kargir olacak ve bekleme yerin
den baıka yıkama ve kefenleme yeri, bir de hazırlanmış cenazelerin 
bekleme yeri olmak üzere en qağı üç k11ma ayrılmış olacaktır. 

Çang hükOmeti devirdi ve ye· 
rine geçti, Fakat kendisi solla de 
ğil saj'la birleşti. 

Şimdi ihtilalci Çsng, ihtilal a· 
leyhdarı Çarıg olmuştu. Eski arka
daşları imha edildi. 

Çinin üzerine mütbiş bir ( be 
yaz terkip fırtınası ) çökmüştü. 

(ikinci donüş Çang'ın on ııe· 
ne devam eden 

teskin edici ıef erlerinden bir neti. 
ce hasıl olmadı. Çini kırmızılıktan 
kurtarmak istedi. Muvaffak olama· 
dı. Çünkü kızıllar, dayanıyorlardı. 

işte Çang'ın Sian'da kaçırılma
sı bu zamanda olmuştur. Komunist
ler, kendilerinin bu kadar arlcada1 · 
larını öldüren bir adamı 'ellerinde . 
tutuyorlardı. Buna rağmen onu ser· 
best bıraktılar. 

Çanr düşmanlariyle birleşti. 
Çin taribindtı yeni bir fasıl baılı· 
yordu. 

Japonlara 
karşı 

1937 de harp pat· 
)adı. Çang Japon 
harbinde, harp ta· 
ribinde görülmeıniş 

B. Rüştü Aras 
Adana hava yolları istasyonu 

müdürlüiunden aldı(ımız malOmata 

istinat ederek, eski Londra Büyük 
Elçimiz B. Rüştü Aras'ın

1 

geçen 

pazar Mısır•dan gelmesinin beklen· 
diğini yazmıştık. B. Arat burün 

tayyare ile Kahire'den ıehrimize 

gelecek ve Toros ekspresiyle An· 
kara'ya geçecektir. 

Ziraat Vekaletl mUcade· 
le ,ubesl mUdUrUnUn 

tetklklerl 
Ziraat Vekaleti mücadele ŞU· 

besi müdürü B. Recep Gökmen 

ve Ziraat enıtitüsü doçentlerinden 

B. Mitat şehrimiz köylerinde tarla 

fare1i ile mücadele faaliyetini tet · 

kik etmişler ve Ankaraya dönmüş· 

lerdir. 

Vlllyet daimi encUmenl· 
nin yerinde bir karar. 

Vilayet daimi encümenine ait 
bir çok kıymetli kitap, halkın bun 

)ardan istifadesini temin için, yeni 

açılan Ramazanoğlu kütüphanesine 
verilmiştir. bir tazminat icat etmişti. Her as 

ker bir yara için 10 dolar tazmi · 
nat alıyordu. Ba bir Çinli için şe· Futbol ,ut mUsabakalar1 
ritlerden ve nişanlardan dllha mü· Bugün ıehir stadında futbol 
bimdir. Yaralanan zabitler otuzla şilt müsabakalarına başlanacaktır. 

elli arasında, Generaller de 100 ilk karşılaşma uat 13,30 da 
dolar alıyorlardı. Malatya Mensucat ile Adana Genç 

Karısı gayet tanınmış olan lik Kulüpleri araaıncia yapılacaktır. 
Song ailesine mensuptur. Çanr ka·. ikinci karşılaşma, bölge lig birin · 
çırıldıiı Z'tman karıaı ona kardeşi· cisi Milli Mensucat ile lig ikinciıi 
ni röndermi1 ve: «Kardeşim üç rü.' Demir ıpor Gençlik Kulüpleri ara· 

-Devamı üçllncüde- ' ıındadır. 

Valimiz sanat 
okulunda 

Dün Valimiz Bay Faik Üstün 
sanat okuluna riderek okul idare· 
aile temas etmiş ve okulun ç11 · 
lışma tarzı üzerinde tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Beledlye 7 kuru.tan 
kömUr satıyor 

Belediye buj'day pazarında top
tan ve perakende olarak kilosu 7 
kuruştan en iyi cinıten kuru kö· 
mür utmaia başlamıştır. 

i Okull•rda izci 
tefkllAtı kuruluyor 

Okullarda yeni izci teşkilih ku. 
rulma11na başlanmıştır. Bu teıkili· 

ta bedence elverişli talebeler se· 
çilmektedir. 

K1r _ko,uau 
Bugün sut 10 da, şebrimizde 

meıafeıi 7500 metre olan bir kır 
koşusu yapılacaktır. Müsabakada 
iyi derece alanlar, 21 Martta ya
pılacak Diyarbakır grup birincİ· 
Uklerinde Adanayı temsil edecek· 
lerdir. 

402,& lira nasıl 
a,1r11mı,? 

Abdullah o(la Ali Taş, Halit 
oilu Şahin Keçeci, Ahmet Yaşar 
ve Salib adınde dört kiıi, Osma· 
niyeli kahveci Ahmet Durucan'ın 

serhoşlağondan istifade ederelı. ce· 
binden 402,5 lirasına aşırmışlardır. 

Yapılın şikayet üzerine, suç
lulardan Ali Taş ile Şahin Keçeci 
yakalanmışlardır. Sonların üzerinde, 
aşmldığı iddia edilen paradan 318 
lira meydana çıkarılmıştır. Suçlu
lar adliyeye teslim edilmittir. 

• Belediye bütçelerinde hu · 
sulegelea açıkların tesirini azaltmak 
ve ileride daha ziyade artması mel· 
buz zorluklar karşısında ihtiyatlı 

bulunmak için ahval ve vaziyet· 
)erin imkan verecefi müsait bir 
zamana kadar bütçelere aiırlık vo 
kültet verecek inşa ve imar hare
ketlerinin durdurularak mevcut 
varidatın maaş ve daimi masrafla. 
rın ar'8n icablarına karşılık tutul· 
masa Dahiliye Vekaleti tarafından 
alakadarlar" bildirilmiştir. 

• Gerek resmi, gerek busu 
si inşaat için lüzumlu bor nevi 
malzemeyi temin etmek üzere bir 
Ofis kurulaca(ı Ankara'dan haber 
verilmektedir. 

Ofis, hükmi şahsiyeti haiz ola· 
cak Yıl! mütedavil sermayesi bula· 
nacaktır. 

«Devlet inşat malzemesi tedarik 
ve tevzi ofisi» adı verilecek olan 
bu nevi teşekkülüo iktisat Vekile• 
tine bailanması muhtemeldir. 

• lnriltereden 18 lokomotif, 
380 vagon idbal edilmiştir. 6 Lo
komotifle 270 vagonun da pek ya• 
kında teslim olonacajı haber veri· 
Jiyor. 

• Dumlupınar vapura ayın 
20 tinden sonra incir, fa.mlye, ba· 
lık, domuz eti ve zeytinden ibaret 

2000 ton hamule ile tekrar Yuna
nistana hareket edecek tir. Dıımlu· 
pınarın Yunaniıtaodan dönüşünde 

Türkiyede bskılmak üzere Yunanlı 
çocuklardan~ ilk kafileyi getirme· 
ıi muhtemeldir. Bunun için vapur
da İcab eden tertibat alıoacaktır. 

Yaşları 13 ili 17 olan bu e· 
manet çocuklar Yunaoiıtanda Kı· 
zılhaç tarafından seçilmektedir. ilk 
1000 kişilik parti yerleştirildikten 
ıonra ikinci bir çocuk kafilesinin 
daha memlekete l'etirilmesi ihtima· 
li vardır. 

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

l[Polis Romanı :73 I DÖRTLER KULOB O çevıren:MecdiEnön=J 
Karşımda gemi zabitlerinden birini gö 
rüoce b~yrette kaldım. Y ata;ımda doğ 
ruldoiomo rörerek adamcatız derin bir 
nefes aldı : 

E - Hele çok şükür.. Uyaoabildiniz 1 
pey t~rlettinia beni, doğruıo. Her za · 

man boy)e :tormo uyanıraınız ? 
Uykudan yarı •ersem bir halde sor· 

duoı : 
- Ne ... Ne var ? Geaaiye bir şey 

mi olda ? 
- Benim de bir şeyden haberim 

yok... AmiraUiiin emri. Bir torpido muh. 
ribi sizi almaja gelmiş. 

- Ne dediniz ?.. Böyle deniz orta .. 

tında mı ? 
- Evet ... Çok garip bir şey ama, 

beni alikadar etmez. Gemide sizin yeri· 
nizi tatmak üzere başka birisini gönder· 
miıler. Bütün remi zabitan ve tayfaları · 
nıo bu husaıta izami ket!miyeti muhafa .. 
za etmeleri için kati direktif ver ildi. Lut• 
fen biraz. acele eder misiniz ? 

Derhal riyiometo başladım, fakat 
1aşkıolıjım reçm.smişti. Denize indirilen 
bir motörle torpido muhribine röoderil· 
dim. Çok nezaketle karıılaocbtua halde 

dı. Kumandan Belçika aahilinin bir nokta
sına beni çıkarmak emrini alınış. Bafka 
biç bir şey bilmiyormuş 

Kendimi rüyada sandım. Yalnız ak 
hma relen biricik makul cihet, bunun da 
Poaro'non planlarına dahil bulunmuı bir 
keyfiyet olmatı ihtimali idi. Ôleo arkada 
şımın çizmiş olduio planlara körü körü· 
ne boyun eğmekten başka bir çarem ol· 

madı(ına kanaat getirdim. 

Nihayet tayin edilmiş olan yerde ka· 
raya çıkarıldım. Borada beni bir otomo· 
bil bekliyordu. Bir müddet Flaman ova· 
sında otomobil yolculutondao sonra Brük· 
selde küçük bir otelde geceyi geçirdim. 
Ertesi rün tekrar yola çıktım. Ova niha· 
yet bulmu,, tepeler ve ormanlar arasın· 

dan geçmei'e baılamı,tık .. , 

Arden'lere girmek üzere bulunduğu. 
muz.11 anladım. Ve derhal Pııaro'nuo, Spa 
civarında oturan bir kardeııi bolondai'u 
nu söylemiş oldoiu hatırama fe)di. 

Spa civarına yeldikten sonra ana 
caddeyi bıraktık ve bir tepenin kenarın
da hali bir yerde balıınan bir villioın 
önünde durduk. Villinın yeıil kapısı, tam 
otomobilden inip ayatamı yere bashjım 

ve bir reveran' yaptı Fransızca olarak : 
- Yüzl:>aşı Hastingsiniz değil mi ? 

Sizi bekliyorlar ... LOtfen beni takip eder 
misiniz ? B'r salondan reçtik ... Sonra bir 
kapı açarak bir kenara çekildi ve reç· 
mem için yol verdi. Odanın pencerele · 
rindeo güneı l'irdij'inden birdenbire &'Öz 
lerim kamaştı. Fakat yavaş yavaş ıözle· 
rimi alııtırınca kollarını açmış bent bek
liyen bir adam gördüm. 

Bu imkinıızdı.,. Fakat : 

- Puaro 1 diye bağırdım. Ve onan 
lıoollarıoa atıldım. 

- Evet ... Evet... Yanılmayoraonozl .. 
Poaroyu öldürmek o kadar kolay bir şey 
midir ? ... 

- Fakat ... Puaro 1 Neden ?-
- Bir ruıe de ruerre · ( harp hilesi) 

doııtum 1.. Bir ruse ele guerre 1 Şimdi ıoo 
darbeyi indirmemizin zamanı reldl 1 

- Fakat bono hiç olmazH bana söy· 
lemeliydiniz 1 

- Hayır, Hastinrı, buna imkan yok
tu. Cenaze merasiminde rolOnüzü imkanı 
yok hakkiyle oynayamazdınız 1 Bu ıoret· 
ı~ her t•J yolanda aitti ve Dörtler hiç 
bir ıeyden tllpbeltnmediler-. 

- Hakkımda fena düşuumeyiniz,doı· 
tum l Biraz da sizi ıevdiğiıo için bu oyu 
nu yapmak mecburiyetinde kaldım, Ben 
kendi hayatımı tehlikeye sokmaktaD çe· 
kinmeır.dim.Fakat sizi daimi bir tehlikeye 
maruz bırakamazdım. Bu suretle infilak· 
taı:ı sonra aklıma çok parlak bir fikir •el· 
di. Doktor Ridgevay da bu h111oıta bana 
yardım etti. Ben öldükten sonra siz Ame· 
rilc:aya dönecektiniz ... Fakat ıiz buna razı 
olmak ietemedioiz ... Nihayet ölmeden ev· 
vel yazılmış mektup hilesine milracaata 
karar verdim... Ney1e ... Şimdi ıiz burada· 
sınız ya 1 Aııl mesele burads... Şimdi 
herkeıten uzak ve gizli kalarak ıon dar· 
beyi indireceğiınizin zamanı, Dörtler•in 
mahv ve har3bi9ife nihayet bulacak olan 
ıon perdenin açılma11nı bekliyecek ve 
huırlanacağ ·z ı .. 

xvıı iNCi KISIM 
Yine Dödler galip geligor 

Ardeıı'lerdeki giıli yerimizden y1ır 
yüzünOn ridişatını kolayca takip ediyorduk, 

Her gün mühim mi\c tar da raıctel.-r alı· 

yor ve her ıabah posta ile Puaro'y:ı, 

içinde herhalde adamlarının raporları 



Almanya ile Japonya 
İngiltereyi barışa zor
lıyacak bir plan gii· 

d Ü yor la r 
y A Z A N J İngiltere ve 

Amerika için 
Necmeddl n kazanç, sa~a-
S a d 8 k şın uzun sur· 

mHiodenir. Amerikanın harekete 
geçmeıi birkaç yıllık hazırlığa bai 
lıdır. lnl'ilterf'nİo adalar d~şında 
iş köre bilmesi de rene Amerıkanın 
temelli yardımından sonra olabilir. 

Mihver için çıkış yolu ise sa· 
vaşm çabuk bitmesindedir. Alman· 
ya, Rusya seferinde çok can. ve 
mal kaybetti. Yakında yeoıden 
başlıyacağı büyük anldırışta son 
derman kaynaklarını harcayacaktır. 
Rusyayı yense de, o geniş cep· 
heleri tutarak silah altında bir kış 
daha ıreçirmesi yoksulluğun artma· 
sına ve yer yer ayaklanmalara se 

Al 'il f · da· Lep olabilir. man mı e ıoın 
- - - d b' ODD "ardır. yanma ırucunun e ır • b 

h hemen U· Japonya da emen 
d~ dadır. Bir yandan 

na benzer urum - • -
beş yıl süren Çin savaşınap ~oftguk~ 

k öbür yandan ası e ı 
rerm• ' 
d Jara ve Hindistan sınırlarına 

a a 1 · · b' 1 varan işgal kuvvet erını on ın er-
ce kilometre uzaktan ve deniz yo 
Jundan, yıllar boyu besleyip cebe· 
lendirmek oJa.zan, işlerden değildir; 
Almanyanıo, '11 koyduğu yerlerı 
işletip düzenlemesi, Jspooyanın ko· 
laylıkla aldığı reniş ve zengio ül
kelerden faydalanması içio barış 
gerekli olduğu kadar, bu iki dev· 
letin, zaman kucaiıoda gizli yı~ı!° 
ve devrimlerden korunması ıçın 

de insan tak&tını aşan bu yükün 

yıllarca sürmemesi la~ımdır: . . 
O halde bu barış perısını na· 

sıl yakalamalı ? . . . 
Mihverin bu aralık zıhnını kur 

calayan tek sorgu budur. 
Almanyanın bütün Avrupayı . 

ele geçirmesi barışı yakınlaştırma· 

d R büyük bir knmıoı al· 
1• usyanın . 

da - lnailtere yerınde dur· 
ması • d' . 
dokça - savaşı ıona er ırmıye· 
cektir. İngiltereyi, annatanında 
yenmeye kalkışmak ise olur şeyler· 
dcıo görülmüyor. . 

Nereleri alırsa nlsın, Amerı 
kayı yola getirmeye de Japo~ya· 
nın hiç bir zaman gücü yetmıye· 

cektir. Amerika, bugünkü şartlar 
. 'nde barı•a zorlanamıyacağı için, 
ıçı y ı ·ı 
Mihverin başvurl\cağı çare ngı te· 
reyi sıkıştırıp silihlirı . bır~kacak 
duruma koymaktır. Japonya ıle Al· 

· d'd sonra bütün maoyanıo şım ı en 
ırayretleri bu varııda toplanıyor. 

Almanya Rus savaşını, hem 
zenırin toprak ve pettolleri ele 
geçirmek, hem de İngiliz lmp.ara· 
torluiunun temeline doğru gıden 
bir yol açmak kanııile yapıy~r. 
Japonya hem Paaifiii ve D.oru 
Asyaıını almaya, hem de lnıılte· 
reyi sarsmaya çalışıyor. lki. ~ihve~ 
devletinin hedefleri, her bırı kendı 
kazançlarını sailamladıktan sonra 
İngiliz imparatorloj'unu can d~mar· 
!arından vuracak yerlerde bırleş· 
mektir. Çünkü iki!inin de kurtulu
şu ve kalışı buna bağlıdar. 

Bu büyük planı Japonlar az; 
çok açığa vurmaya başladılar .. J?un 
bu yolda iki telgraf okuduk. Bırı.n· 
de bir Japon generali diyor kı : 
« Yeni aldıiımız yerler, bizim 
kuvvetlerimizle Hint denizinde bir· 
leşecek olan ltalya ve Almanyanıo 
iş Sirllğile başlıyacak yeni saldı· 
rıma hareket noktası olmak için 

·ıamla~tırı!acaktır. > 
tag B şlca bir Japon generali de 
" l ad' or . «Yakında lagiltereye 

fOY e ıy · . •. 
kesin vuruşu indırece,gız. Almanya 

d C belüttarık ı alacaktır.» 
yakın a _ e M. b e 'r devletle· 

Bu sozler, 1 v h 
ri ara1ıoda, lngiltereye karşı a~.ır
laoao hareket birliğini açıkça ~ol~k 
teriyor. Bundan başka bu bır 1 

hareketin nuıl olacağı hakkında 
da azçok fikir veriyor. 

Ôyle tasınlaoabilir ki Alman· 
ya ve ltalya, Afrikada hem Cebe· 
lnttarık, hem Mmra karşı bir ha 
rekete 1ririıecekler ve lngiltereye 
Akdenizi kapamaya uğraşacaklar· 
dır. Bundan batka Almanya Rus 
yadan Kalkııaya yolu ile Basra 
körfez.ine inerek, Japonya ile be. 
raber Hindist~n zorlanacaktır. Mı· 
•trla yolu kesılen, Akdenizdeo ve 
Orta Şa.-ktan ayrılan, Avaıtralya 
ve Hindistanı kaybeden lngiltere
ye, 0 zaman belki barış teklif edi 
lecektir. ~ 

Hayali andıran bu plan ger 
çeltleşebilir mi ? Bunlar olsa da 
İngiltere ıilibı bırakır mı ? 

Uzaklardan gelen karmakarı · 
şılt haberlere dayanıp olacaiı kes-
tirmek saçma bir harekettir. Fa 
kat şimdiden l'erçek olan şudur 
ki berı•y, Raa - Alman ça•pıı· 

- -~mı 
a ~ 11 n -.J 

Kahramanlar 
Uzakdoüu'da Japonların denizde, havada ve karadaki 

YAZAN bü ük s'"ayı dtüolüğü, yüktek ve mahir sev1' ve idare· 
ABiDiN si, yölümü hiçe sayan fedakarlığı ve kahramanlığı kar-
DAVER şısında en çok dayan•n kuvvet, Amerikalı General 

Mac Arthur'un kumıındasındaki Amerikan ve Filipin askerleri oldu. Ja· 
ponlar her nerede taarruz ettilerse pek kıs~ bir za~~n~a hasımla.rı?ı 
ezd'l ı B t ad"ıındaki Amerıkao ve Fılıpın kuvvellerının ı er, ya nız a aan yarım .. 
mukavemetini hala kıramadılar. 
F ·ı· · t k d 1 '•raline memur Japon kuvvetlerinin kumandanı ı ıpın a ıma a arının ı.,. 

G 1 N b etin mukavemet karşısında, vaz.ifesini başaramadı-
enera omura u ç . k d '- k d" · -1d- d" • d- - k H kiri» yaptı; yanı arnını eşere-. en ını o ur u. gıoı uşunere « ara 

J 1 f • l'k ydıldarr bir harekette bulundukları veya bulunmak apoo ar şere sız ı sa • . .. 
b · t' d k ldıkları zaman, çok cskı bır ananeye oyarak Harakırı mec urıye ın e ıı 

yepEa~-l~rR. • Japon harbinde; Vladivostoktaki Rus kruvazör filosu, Ja· 
SU UI k b- -k b' J '-1' • • t d .. de bir akın yapar en uyu ır apon na-. ıye geaıısıne ras • 

pon en~~: filoıu kumandanı, Japonlara teslim olmalarını bildirdi. Japon 
lamıl~tı .. deki taburun bütün subayları ve erleri, teslim olmaktansa Ha· nak ıycsın . , 

k .. yapmağı tercıh ettıler. nm . . 
Bu defa da, Japon askerlerı, her sılo~tıldarı yerde karınlarını deşı 

orlar. Bataan yarımadasındaki Amerikan mukavemetini kıramıyan Ge
~eral Nomura Uzaltdoğ'unun öteki cephelerindeki arkadaşları kadar çabuk 
muvaffak olamadıiını görünce, bütün Filipin yıırımadalarını süratle ele 
geçirmiş olduiunu dahi düşünmiyerek vazifesini başaramadıiını sanmış 
ve barsaklarını dökerek ölmeği tercih etmiştir. 

Japonların, muvaffakiyet sırlarından biri de, onların ölümü bu kadar 

hiçe saymalarında aramak gerektir. . . , .. 
G neral Nomura'nın Amerikan mukavemetını kıramayınca keodıoı 

-ld" e · b n"' lstikıil harbimizde büyük taarruzun ikinci günü, 57 o urmesı, a •. , , • 
nci tümen komutam Reşat beyin ayni şeyi yapmış oldugunu h~tırlattı. 
O ün, bütün tümenler, kendilerine verilen hedefleri ele geçırdiklerl 
hal~e 57 nci tümen Cekiltepeyi üstün düşman kuvvetlerinin şiddetli mu· 

k meti karşısıoda, zaptedememişti. Rtşad Bey, tümeninin bu muvaffa· 
ave k 1 k · 'h · b~ ki etsizliii karşısında büyük bir teessiire apı ara ıntı ar etmış; o. oy-
ı/ erefli bir ölümle can verirken askerleri de, önüne durulmaz bir sal-

d ş la tepeyi zaptetmişlerdi. Bizim an'anemizde Harakiri yapmak yoktur; 
ırış . . . '- l 1 

fakat 0 kahraman Türk komutanı, tümenının, gerı u mış omasını as· 
kerlik şerefine ve izzetinefsine yaraştıramamış, ölümü tercih etmiştir. 

Bir orduyu muzaffer eden silah üstünlüğünden ziyade bu çeşit bir raht 
üstünlüğüdür. Böyle kahramanlıklar önünde hürmetle eğilmek gerektir. 

( Cumhurlyet'ten ) 

• Münekkitlere 
karşı paratöner 
y A Z A N Ben bir eser 

yazsaydım da 
R E F 1 K bütün müoekit· 

H A L İ T ler dil birliii 

edip onu - baklı, haksız türlü 
türlü çekiştiueler; yerden yere 
vuraalar, ağızlarında çiğ'ôeyip çij
neyip topraklara bulasalardı bile 
yine bir kelime cevııp vermez, iıi· 

me bakar, bir yenisini hazırlamata 
çabalardım. O fikirdeyim ki mu
harririn, kendi eserini ne övmeğe, 
oe yermeğe hakkı vardır. 

Ayrıca, sanal eserimiz ne Şark 
crplıesindeki Leningrad ne Akde· 

nizdeki Malta'dır: Oou !aldırışlar 
ve baskınlardan ille korumak, onun 

uiruoda kan dökmek, dolayların· 

da çetin ve sürekli kavgalara .t~
tuşmak lazım gelmezi Muharrırın 

yapaca:..ı en iyi hareket, münekkit 
diye bi; varlık tanımamak, müoek 

kit sözüne aldırmamaktır. Bu mü
nekkitleri küçük görmek manasına 

gelmez; münekkitle uiraşmanın 
faydasızlığını gösterir.. Belki de 
zararlı olduğunu! 

Zira, münekkide cevap verin 
ce ahali üzerinde bu hareketin 
tesirleri, tepkileri çok kere mu· 
harrirden yana değildir. Ya şöyle 

derler: «E•erine reklam olıun diye 
ahkam çıkarıyor!», 

ri muharrirlik bakımında hiç b;r 
sarsıntıya uğramadım; yürümekten 
de geri kalmadım. 

Hatta daha tuhafanı söyliyece· 
ğim: Gürültü çıkarıp sinirli sinirli 
cevaplara giriştiğim politikada ser
mayemi kediye yüklettim; muhar· 
rirlikte ise, işte, iyi kötü bili tu · 
tunuyoruml 
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Deniz tahmil tahliye işle
ri ile kara nakliyesini koor
dine etmek maksadile Dev
let Demir Yolları Umum Mü
dürlüğünce M ersin Liman 
Şirketi umurunun tedvir edil
mesi Yüksek Başvekiletce 
emir buyurulmuş olduğundan 
Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğü 11/3/942 tarihin
den itibaren Şirket muameli
tını tedvire başlamıştır. 

12. 1s- ıs. 21 1so3 

• 

1 S VE Ç 
Son günlerde lsveç'itı de dün· 

ya haberleri arnsındıı adı geçiyor. 
Şimdiye kadar tarafsız kalma ğa J 
muvaffak olmuş olan bu şimal 
memleketinin askeri hazırlıHar yııp· 
tıiı söyleniyor. 

Jıveç'in yüz ölçümü l 73, 154 
mil murabbaıdır: Sınırlarının uzun-

f 
luğu 6100 mildir ve bunların 4737 
mili sahildir. Norveç'le olan budu· 

ı dunun o&unluiu 1030, Finlandiya 
ile olan hududunun ise 333 mildir. 

lıveç'in nüfuıu 1936 sayımma 
,.öre 6.141,571 kişidir. 

1860 !>e>nesinden ıonra lsveç'
ten bilha11a Amerika'ya muhace 
ret artmıştır. Bu miktar, 1881-90 
yıllarında ortalama olarak senede 
37,640 ı bulmuştur. 1923 te ise 
bu miktar, yeniden 30,000 i bul· 
muştur. 

Nüfus, memleketin cenubunda 
şimalinden daha kesiftir. lsveç'te 
askerlik 21 yaşında başlar ve 43 
yaşına kadar olan kimseler askere 
alınabilir. 

1935 le yapılan bir talımiııe 
göre lsveç'te bir yılda askere alı . 
oanlar 37, 700 kişiyi bulmaktadır 
ki bunların 31,360 ı doğrudan doğ. 
raya ordu hizmetine girer, 7000 i 
ise ihtiyata kalır. 

Acemi eratın talim miiddeti 
140 ile 260 a-ün ar.ısmdadır. Su
baylar için talim ve terbiye ınüd
dtti ise 2.3/4 senedir. 

Normal zamanlarda fsvtç or 
dusu 2800 ü subay, 2000 i erbaş 
olmak üzere 31 000 kişidir. 

Harp başlamadan Önce lsve. 
ç'in hava kuv"eti dört uçak gru
pundan terekküp ediyor ve bun· 
larda gönüllüler de dahil olmak 
üzere senede 313 acemi er y1'tişti· 
riliyordu. 

Donanmasına gelince lsveç'in 
on bir sahil müdafaa lıarp gemisi 
vardır ki bunların 3 tanesi modern• 
dir. Bunlardan bir tanesi 7600 

' ötekisi 7,900 tonluktur. 

Öteki deniz kuvvetleri şunlar· 
dır: 

Bir zırhlı kruvazör, 10 deıtro . 
yer, 27 torpidobot, 17 denizaltı 
l'emisi, 3 yardımcı gemi. 

Hub:n başladığı sene, yeni 
tipte bir sahil müdafaa gemisi, iki 
yeni destroyer, iki yeni denizaltı 
inşa halinde idi. 

Deniz kuvvetlerinde çalıtan 
aakerJer ıubay ve er olmak üzere 
5,500 dür. Aslceri hizmet mecbu· 
ridir. 

Çin Lideri Çan 
Kay· Şek 

Son günlerde muharip devlet
ler arasına yeni bir hükOmet ka
tılmıştır. Ba hükOmet Son Mnrioo 
Cüaıhuriyetidir. San Marino, İtal
yanın ortasında küçük bir memle
kettir. Umumi harpte ltalya ve 
müttefiklerinin yarı nda ytr almıştı. 

Bu harpte de ltıalya ile hirJik 
le çarpışmağıı karar vermiş VtJJ 

İtalya harbe girince, lngıltereye 
knrşı lıarp ıl ıi o etmiştir. 

Şimdi de Amerika ile ltalya 
arasında muharebe b:ışlnyınca A. 
merikaya karşı harp ilan etmeğe 
karar vermiş ve bu lrnrarıııı ge
çen lınfta Amerik ya bildirmiştir. 

San Marino, ltalyanın şark sa· 
lıilinde, Adriyatik denizine bııkarı 
750 metre yüksekliğinde bir tepe
nin üzerindedir. 

Mesalıası 61 kilometre kare, 
nüfosu 12,500 dür. Bir kilometre 
murabbaına 204 oüfas düştüğün· 
den burası Avrııpanırı en kalaba· 
lık yt'ridir. 

San Marinn, Avrupada en es· 
ki Cümlıuriycttir. Burası 1600 se
nedenberi mustııkil yaşıyor. Napo
leon ltalyayı istilfı ettiği zaman 
bu küçük memleketi işgal etmeğe 
tenezzül etmemiş, hatta ltalyanın 

zararına olarak Sıın Marino'yu ge· 
nişletmek istemiştir. Fakat küçük 
hükOmet bunu kabul etmemiştir. 

idare ,ekli 
San Marino hükOmeti, Dalmaç 

yadan kaçan Marino adında bir 
taşçı tarafından kurulmuştur. 3 ey. 
!Ol 301 tarihinde yeni hükOmetin 
şekli Cümhuriyet olarak kabul edil· 
miştir. On yedinci asırda bir kanu

nu esasi hazırlanmıştır. O zam~n- i' 
daobr:ri bu kanun tatbik ediliyor. 

Snn Marino'da Arringo adı ve
rilen bir umumi mecliı vardır. 21 

yaşını geçen her erkek bu meclis
te izadır. Umumi maclis altı ayda 
bir toplanarak 60 kişilik bir mec
lis seçer. Meclis de kendi nrasında 
2 naip ve 12 ha intihap eder. 
Bunlıır. altı ay müddetle hükOmeti 
idare ederler ve meclise heıap ve 
rirler. 

San Marino'nun manzarası çok 
i'Üzeldir. Küçük Cümhuriyet top· 
raklarından geniş bir ova, uzakta 
AMiyatilc görünür. Ovada bir tay 
yare meydanı vardır. Son Marino'. 
da askerlik mecburi değildir. Sulh 
zamanında polis vazifesini görmek 

• Bnıtara~ı ikincide • üzere 39 zabit ve 950 neferden 
ne kadar geri relmezse seninle ya- mürekkep silahlı bir kuvvet bulo-
şamak yahut <>imek için Clıan Siye nur. 16 yaşından 65 yaşına kadar 
geleceğim• demi1tir. her erkek icabında memleketi mü· 

l Bir Hatıra: ı Her Pazartesi ~ 
. sabahı Çang-Kay Bu N"b t · E 
·Şek hükOmetinin bulunduğu yerde 3iece 0 0 ÇI CZa08 
garip bir ~.e~asi~ ya~ılır. A T oros eczanesi 

600 kışılılc bır mufreze umuma 
karargihıo yanındaki mahalde bıln· (Yenicami yanında) 
nur. Aıkrri müzika bazı hııvalar -1~~-~--""'!!!!!!!!!!!!" ____ _ 
çalar. Herkes ihtiram'a dinler. Mü. 
zik bittikten sonra herkes doktor 
Sun Yat Sen'in resmi kar~ısında 

üç defa eğilirler, ondan sonra Çang 
doktor Sun'un vasiyetnamesini o 
kur ve herkeı üç dakika sü\.tlt e
der. Merasim Çang'ın bir saat sü · 

ren bir nutku ile hitama erer. 
Seddi Çinin ynpıldığı tarih o· 

lan hadan sonra üçüncü asırdan . 
beri imparatorluğun en yüksek bir 
şah9iyeti olan Çang memleketini 
iıtila etmek istiyenlero karşı yeni 
bir duvar yapmakla meşıuldür. 

dafaaya çaiırılabilir. Bu küçük 

huriyetin bayrağı ufki olarak 1 
sı beyaz, yarısı mavi iki parç 

mürekkeptir. Kasabada büyük 

tarihi şato vardır . .Burası hükG 
dairesidir. 

San Marlno'nun ha~ 
halinde bulundulu 

devletler 
San Marino şimdiye kadar 

çolı: harplere girmişlit. Fakat .. 
yapılırken bu küçük hükOmet m:\ 
tulduğundan, San Marino harp. 
ettiği memleketlerin lıiçbi~isile iti 

Y"Pamamıştır. Bugün lıultuk•n 
veçle h:ırp halindedir. Fakat 
lıüktlmetin de bundan haberi y~ 
tor. Hatta geçen sene birer ıJ. 
kon!lolos bile tayin etmişlerdir. 

San Marino, Umumi harbe 

talya ile birlikte g:rıniş, cephe 

3 zabit, 95 neferden mürekkep t 
kuvvet göndermişti. Küçük Cü 

huriyet Almanya, Avusturya • f 
caristan, Türkiye ve Bulgariı~ 
harp ilan etmişti. Versay ıulb ~ 
nasında San Marino unutuldu~ 
dan, bu hükOmet yukarıda ıay 
ğımız devletlerle harp halinde 
mışlır. Y nlnız ltalya, Almany 

yanında yer aldığı z.amao San 
rino da Almanya ile birlikte 

edebilmek için, acele bu bükQ 
le harp haline nihayet vermiıtlı 

San Marino, hukakan Tür 
ile elan harp halindedir. 1936 
ltalyada nebatat okuyan bir Ti 
talebe bazı nebatlar hakkında t 
kiklerde bulunmak üzere bu m 
lekete girince, düşman tebauı 
ye Sen Marino hududu dıııaa 
karılmıştı. O zaman bütün dü 

razeteleri bu hadiseden bahH 
ti. San Marino şimdi yeni 

ilin ettiği müttefikler zümreıin 

başka lsveç, Tllrltiye ve Bnlt' 

tan'la elan harp halinde boluna 

Fren•• ile Amerlk• • 
sında görUımeler 

Ankara 14 (Radyo l'azeteıı 
Amerika Hııriciye Müsteşarı Sa 

ner Yeis, Fransa ile Amerika 

sında röriişmelere devam edil 
ğini , bir anlaşma yapılır yapı 

bunun halka bildirileceğini IÖJ 
miştir. 

Bo demeçten anlaşıldığına rö 
Vişi - Vaşington müaaubetl 

ne sanıldıiı kadar rergiodir, 
de tamamile yoluna rırmiıtir. 

Japonya Vaflk•n• m 
messil göndermek lat 

Ankara 14 (Radyo ırazetui) 
Japonya, Vatikana bir müın 
gönderrueğe teşebbüı etmiştir. 
teşebbüs, log:liıler tarafından 
retle karşılanmıştır. Çünkü ba 
mana ka.dar Vatikanda hıristi 
olmayan bir devletin 
bulunmamaktaydı. 

•Verdiii cevaplar insana hiç 
de inandırıcı gelmiyor!• cMünek· 
kit hak9ız olabilir amma moharri· 
rin çırpınması, titizlenmesi, sağa 
sola baş vurOfU da hoş kaçmıyor!• 
işte ba gibi, doiru veya iiri bir 
takım hülı.ümlerle karşılaşmaktan, 
her gün halktan fikir beklemekten
se susmak ve tenkidi okumamı.ılı· 

• a vurmak hem sinirler için bir 

~at:.ıtlıktır, hem de eseri orta malı 
olmaktan kurtarır. 

Dünyada Neler 
Oluyor? FOK BALIKLARINA MEKTEP 

Münekkidi de umduğundan et
. mduau ad yıpma, isim 

nıesı, u • 
yapma arzu!luna ket vurması da 

caba! , 
Tenkide cevap yetiştıremezse-

niı münekkit ne yazmış, ne demiş 
olsa bunun çarçabuk unutulacağı· 

01 da besabn katmalısınız. Aslı ol. 

1 asın hlr kabaha~ ancak sun, om • . _ 
çok tekrarlanırsa cisimleoır, gozle 

görünür biçime girer. 
Sanat eserlerinde de kusuru· 

nuz varaa o~u, yoksa münekkidin 
kusar ·1aydıiını vereceğini1. cevap
lar çığ ribi büyültür; habbeyi kub
be yapar; ıivriıineii uçat kaleler 
şekline ıoltar ve insana hiç bir za 
man tam hakkını kaıandırmat. 

Bütün bunları yalundan bildi· 

Birleşik Amerikada Nev - York vilayeti 
dahilinde Kingston şehrinde fok balıkla

rına mahsus bir okul açılmıştır. Mektebin ün· 
vanı Fok üniversiteıi oldu. Çok geniş hanga. 
rında bir çok fen aletleri mevcoddnr. Bu mek· 
tepte fok balıklarına cambazlık, müzik ve ak
törlük ôiretilmektedir. Bu mektebi bitiren fok 
balıkları, sirklere 3 - 4 bin dolar mukabilinde 
satılıyor. 

Mektebin müdürü Maron Holeog, fok ba· 
lıiının serkeş ve hırçın tabiatine bibakkin va· 
kıftır. Mektep müdürüne vazifeıinde bir çok 
muallimler, beden terbiyecileri, müzisyenler ve 

aktörler yardım ediyorlar. Seneden •o.neye bu 
fok balıkları, imtihatı edilmekte ve gösterdik. 
leri istidada göre !llDıf geçmektedirler. 

•• ..---------------~ Su, akarken şarıldar , 
bu şırıltı neden ileri 
geliyor ? Amerikalının 
biri, buna merak sar

Su, niçin 
şıhrdıyor ? 

mış ve yaptığı uzan tetkikler neticeaincle ~u 
netice varmıştır: Suyun şırıltısı, bir ıürü iııfi· 
liklardan ileri geliyor. 

Su akarken milteaaadiyen bava kabarcıkla· 

ve hava kabarcığıoın çokluk ve azlığına göre 
şırıltı, hafif veyahut şiddetli oluyor. 

• 
Almanya' da 
·kaç radyo 

makinesi var? 

Radyo alanlar, bilhas · 
sa harp yüzünden her 
memlekette çoğalıyor. 
Radyonun k ü 1 t ü r ve 
ekonomi sahalarında 

da pek büyük hizmeti dokunduiundan hükO· 

metler, radyo cihazlarının tebaaları arasaada 

daha fazla yayılması ve bunların ucuzca temi 

ni için kolaylıklıır gösteriyorlar. Radyo JDaki· 

nelerinin çokluğu ile Almanya, Avıupıda ide· 

ta rekor kırmıştır. 

Al 1933 k dar eıki arazisinde 
manyanın e a 

4 .1 560 b" d 0 makinesi vardı. 1941 
mı yon ıo ra y 

de bu yekOn 13 milyon 310 bine çıkmıştır. 

Protelttorat denilen Çekoslovakya ve diğer 
yeni arazilerle beraber Almanyanın radyo nho· 

nemanlan 16 milyon 200 bin olmuştur. Nisbet 

heıabile, Almanyada beher 100 aileye 63,4 
ra4yo makineıi düıer. En çok radyo cihazı o• 

insan 70 Yaşı- Bir Alman doktora 
bir adacnı; 70 yq 

na kadar ne kadar ne miktar '/ 

Yer' 
içer ? içtiiioi he1ap etmiftfr • 

L....=~;.!.~:0-'::"'":".':~ Doktora i'Öre bir inaaa 
70 sene sarfında vatati olarak IU1 süt, binf 
azo:ı, ıar•P ve saire olmak üzüre 25 bin llt• 

~e muhtelif mayiat içmiı, 3 bin kilo et, 12 bia 
yamarta, 50 kental sebze ve 265 kental • 
mek yemiıtir. 

insanın 70 ya~ına kadar yediii, içtiji b&. 
tün bu maddeler motörlü arabalara konıa 2S 
kamyondan ibaret bir kervan teıkil eder. 

• 
Mekteplerde 

oparlör 
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KRALI 
GERAMINO 

Tltlı ırlkcr;e Söz O lfJı 

r.' 
z 1:anllmıyacak derecede müthit ve 
~··azzam sahneler içerisinde nefis 
! : aşk macerası. Milyonlar sarfiyle· 
'buda gelen muazzam eser. Akıl· 
ı 'a hayret verecek bir harika •••• 
e' ün gündüz matinede : Hint Rüyası - Canavar adam 

pı 

' 
Pek yakında ••• Pek yakında •••• 

Bu sennnin En Muazzam Eseri 

~1 Vaterlo Köprüsü 
rıır.. ........................................ . 

~~ adet sokak levhası yaptırılacak) 
·~ana Belediye Riyasetinden : 
1 - Yeniden adlandırılmış olan 21 caddenin isimlerini 
c'tr 228 adet sokak levhalarının yaptırılması işi açık ola
chiltmeye kontılmuştur. 

Bu işin keşif bedeli 684 . 00 liradır. 
ı' - Muvakkat teminatı 51 . 30 liradır. 

Jf - ihalesi Martın 27 nci Cuma günü saat 15 de Be
it encümeninde yapılacaktır. 
ı\_ Şartnamesi Belediye Fen işleri. Müdürlüğündedir. 
~ ter orada görebilirler. 
: ~ Taliplerin ihale günü muayyen Hatta Belediye En
're müracatları ilin olunur. 

a 1799 11 • 15 • 20 · 25 

ii~ ....................... . 
(

1ADANALI DOKTOR 1 

r;Zekeriya ÖZVEREN i 
;;nye -Kadın ve idrar yolu Hastalıkları ! 
·,· alarını günün her saatinde kabul eder ı' 

t_!: Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 e 
'( kadar parasız 
: ı.JRES : KuruköprU Trahom Dispanseri / 
~~ kar,ısında. 1701 1 - 15 

>••···· .. •••••••••••••• ıA,Sahlbi 1 Cavit ORAL Ba11ldıtı Yer ı ( BUGON) 

--.~ M'I 

~"DA _; 

_..,ey 

-•• kollektif 
... ıetme Şirketi Mü- 1 

Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı *- ~ 
dürlüğünden : ı 

1 - lşletmem:z ihtiyacı için 
~aj'ıda yaıılı gıda maddeleri bir 
den veya iki üç def ada teılim edil. 
mek şartiy)e ve pazarlıkla aatın 
alınacakdır. 

Her nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine
lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

• 

2 - Tekliflerin, bütün kalem
ler için yapılınaıı şart diiildir. Her 
madde için yapılacak ayrı teklif 
ler kabul edilir. 

3 - Mal bedeli te!llimioi mü 
tealdp derhal öd~nir. 

4 - Taliplerin 10 gün zarfın· 
da Fabrika Müdürlüiüno bizzat 
veya yaziy)e müracaatları. 

5 - Ton kuru fasulye 

5 - ,, Nohut 

1785 

Satılık bağ 
Yakın, topraiı kuvvetli etrafı 

tellidir. Niide hanında 1 no. da 
Ahmede muracaat 
1797 - 11-13 15 

C. H. P. 
Kayalıbağ ocağ1nın 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis1klet ve At ko-
şuları Vardır• Tafsillt el llinler1ndedır. 

1725 8 - 10 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

Adana ücüncü icra memurluğundan: 
' Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

oldugu : Bir dükkanın 748800 hissede 65724 hissesi 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokatı nu 

marası : Kuruköprüde yeni cami civarında 126 ve 128 kapu 
ve 297 ada ve 3 parsel no. lu 

Takdir olunan kıymet : Tamamına 3000 lira 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat : 8.4.942 çarşamba 

saat 10-12 de birinci artırma. 18.4.942 cumartesi saat 10-
12 ikinci artırma. 

1 - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 12.3.942 tari· 
hinden itibaren 42 No.ile Adana 3.üncü icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açı.ictar. ilanda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
42 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMJRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünc/en: 

Orman Emvali Satış ilinı 
Mikdarı Metre mikibanın 

Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiatı 
M3 03 Lira kuruş 

Kayın kereste 193 00 2 50 
1 - Seyhan viliyetinin Osmaniye ka.zası dahilinde Kurt 

oluğu ormanında çürük dahil 193 M3 Kayın kerestelik eş
çar satışa çıkaralmıştır. 

2 - Satış 31 - 3 • 942 salı ğUnü saat 15 de Seyhan 
Or. Ç. Md. dairesincie arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher mf':tre mikibının muhammen fiyatı 2 lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Or. 
U. Müd .. Seyhan Or. Ç. Müdürlüğünde Osmaniye, Orman 
Bölge Şefliğinden alınır. 1 • • 

5 - Muvakkat teminat 36 ira 19 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 

7 - Orman 15-3 942 tarihinden itibaren satışa çıkarıl-
mıştı~ • 

8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört_ 
taksitte ödenecektir. 

9 - Taliplerin Ticaret odası vesikalarile birlikte belli 
edilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatlara ( Bu 
vesika köylülerden istenmez.) 1810 15-20-24-28 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satıt llinı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinıi M3 03 Lira Kuruş 

Çam kerestesi 308 000 1509 20 
1 - Seybao viliyetioin Kozan kazası dahilinde Süpürgelik ormanın 

ctan 308 metre miklp miktarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satı~ 16 3 . 194'2 rünü Hat 13 de S'lyhan Or. Çe. Mü dürlG · 

j'ünde arttırma ile yapılıcaktır. 

3 - Beher metre mikibanın muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orınaa Umuın Müd. s~y-

hau Orman Çe Müdürlüiü ve Kozan Orman Bölge Şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 113 lira 19 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Satış 26 · 2 · 942 gününden başlamak üzere onbe, g-ün mOd· 

detlidir. 
8 - Otıııao bir ıene müddetle verilecektir. 

1 - 4 - 8 - 15 1767 

Ta bela -Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan· 

_,eri lstanbul, An
kara ve lzmirde 
çalltmı, olan de
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde ite 
ba,ıadığını bildiririz 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça ıatış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

------------------------------------------------
4- Gösterilen günde artırmaya ~tirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu · malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beıini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bede,li sa
taş istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmu undan fazla ya 
çıkmak şartile, en çok arbrana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmi~ olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 

Adana Ask • Satın Alma Kom is. · Başk. 
1 - Açık eksiltme ile 5000 kilo beyaz sabon alınacaktır. 
2 - Mahammen bedeli 4000 lira ilk te'minatı 300 liradır. 
3 - Evaaf ve şartnamtı1i ber1rün komisyonda görülebilir. _ 
4 - ihalesi 17/3/942 salı fünü saat 14 de yıpılaca~n iıtekli . 

)erin belli gün ve saate te'minatları ile birlikte komisyooa. milracaatları. 
ilin olunur. 28-5 - 10-15 1748 

~-Bayanlarımıza Müjde--
t:ı:miria tanınmış torz ilerindtın M A K B U L E N 1 L 

alölyeaini sayın müşterilei'İne açmıştır. H~r çe~it dikiş kabol eder. Erkek 
l'ömlekleri de çok itina ilo diltilir. Sip,rişler vaktinde verilir. 

._ _ _. Adres: Asri Sinttma caddesi, Cumhuriyet ... __ , 
okulu ka,.Şl!ltnda n;.'l.anser sokak 

---------------~--~----------------
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

1yat MlldUrB : Avukat ' llatbu11-AdHa 
~'~VIROÖLU 

olmaz veya ;bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 

1 

fark ve ieçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 

Dükkin hissesi yukarıda gösterilen 8·4-942 tarihinde 
Adana 3.cü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 180~ . 


