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iDARi! YERi : Yeni 
letasyon ~addHl Adana 
Telefon 139 • Poıt• K 48 -
Abone ı Yıll ıtı 14, Altı 

aylıl l 7, a1ı ı1ı 126 Kr. -
lııı.n tartları idare ile 

Gllkeu 1rm•I• 2 metre 
JUkseldl 

Fek eden alanao haberler• röre, 
G&kıa armat1 seviyesinden 2 metre ytlk 
aelaıiıtir, Irmak keaarandaki 1töılerde em• 
niyet tettibatı alınmıthr. 

~, ____________________ _ Yll : 2 Na. 475 kararlaftırılır. 
'9 P ı y et ı (5) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

" Vatanseverlik 
ahlakın başında 

gelir,, 
Yazan: CAViT oRAL 

Söz söylemek bir tanrı verg isidir. 
Herkes söyler, herkes konuşur. Fa· 
icat konuşmadan k 0 n u ş m 8 Y n, 
söylemGktcn söylemeye büyük far lc 
vardır. Biz bu fark ı daha çok 
d e v ı et adamlarının ifadelerinde 
ve sözlerinde sezeriz . 

Çünkü sıcak, samimi, ciddi ve 
olgun, yüksek bir sesin kalpleri· 
mizde ve kafalarımızda yaptığ ı te 
siri derhal hissederiz. Güzel bir 
sözün, minalı bir ifadenin, özlü bir 
nutkon günlerce te~iri altında ka 
lırız. Belki bu sözlerin bepsi.oi hak· 

eliti hır ço • fızamııda tutamayız. ~ . . F kat 
l uoutabılırız. 8 

!arını zaman.•. .. -ııerde yer 
o ifadeler ıçınde g~ou •• • 

~ le canlı oyle muessır yapan oy ' 
lıır bulunur, ki bunl&r bir ve· parça 

cize halinde insan ve milld haya· 
tının sonuna kadar yaşamak kud
retini gösterirler. 

i şte milletine kendisini fazlasiyle 
sevdirmeğe hak kazanmış bir Şef 
ve asil müşfik bir baba vaziyetile 
loöoü'nün Jzmir'de söyledikleri nu• 
tok her zamanki gibi, her kelime• 

' - l si, hor cümlesi birbirinden guze 
vecizelerle doludur. 

lzmirdeki hitabeleriyle ufukları· 
mızı şimdilik aydın gören, vatan· 
daşlorına önemli direktif lercie ve 
çok faydalı tavsiyelerde bulunan 
ve bütün dünya karşısıoda en sa· 
lihiyetli bir dille Cumhuriyet Tür 
kiyeainin kudret ve kuvvetini teb~· 
rüz ettiren Milli Şefimiz diyorlar ~~; 
"Çocuklarımız vatan seflgı
sini şuurlarile koruyarak 
yetişmelidirler .. S~n;.di~i za
man bizim yetıştıgımız za· 
mana göre çok değişmiştir. 
Memleket içinden 11e dışın· 
dan gelen tesirler çok geniş· 
tirler. Çocuklarımı% kendi 
ne/islerine güoenli 11e bütün 
ters tesirlere, akıntılara 
karşı koyabilecek zihniyette 
hazırlanmalıdırla.1. Vatan· 
sefJerlik ahlakın başında 
gelir. Vatanse."er ~lara~ 
yetişmek, terbıye sıstemı 
mizin temelidir.,, 

Şefimiz bu sözlerile bir mille· 
tin varlıgının ve benliğinin en ka• 
rakteristik bir ifadesi olan vatao~~
verlik mefhumunu herkesten ıyı, 

hepimizden üstün bir söz kudretile 
ne güzel canlandırmaktadır. 

Hakikaten bir millet için va· 
tanaover olmaktan daha yüksek ne 
meziyet vardır? Zaten köleliğe 
alışmış eıir milletlerle, istik~ili~o 
ve hürriyetine tapınan efendı mıl· 
lotler arasında esirliii ve efendiliii 

d d vasıf ve farkta bundan 
ayır e en 
baıka bir şey midir? . . 

işte Milli Şefimiz bır mıllet 
için çok mühim ve çok öğii?meye 
derer bu meziyet üzerinde bılhnssa 
durmuşlardır. Ve niçin bo noktaya 
bu kadar ehemmiyet verdiklerini de 
nesiller arasındaki yetişme fark· 
larile gayet açık anlaşılır bir tarzda 
jf ade bu yormuşlardır. Çünkü bugün 
Türkiye coğrafi -duruma itibarile 
} . b" 'devletin ve hiç bir milletin 
ııç ır '·t d" T" . t"ne benzememe~ e ır. ur· 
vazıye ı 'b' "k" b" 
kiye, Avrupa ve Asya g~ .ı ı. w ıi b~· 
- ak kıt'asının bıtıştıg ır 

yuk to~r Ve ine iki büyük deni· 
yerdedır. Y b" b • azın 
zln birbirine karıştığı ır 0~ ide 
hakimi bulunmaktadır. Şu 8 

çeşitli fikir cereyanlarının ve del° 
hep alemlerinin rüıgirları ve. a • 
gaları karşısındadır. Elbette kı bu 
vaziyet karşısında, bize uymayan, 
biıden çıkmayan ve bizim olmayan 
filr.ir cereyarılarını, doktrin propa· 
gandalarına karşı titiz ve gayet 
uyanık durmamız lizımgelmektedir. 
Bu dışardan ırolecek fikir ve teori 
dalıalarıoa lr.arıı da bizim en bü· 
yük güvenimiz, kuvvet ve muka· 
vemet nolctamız bu vatansovorli· 
j-imiı:dir. Onunçün düu bu vatanı 
kurtaran, bugün onu refahlı ve 
mes'ut yarına götüren vatansever 
bir neslin evlatlarına verecekleri 
terbiye sisteminin ve yetişecek genç 
neılin kendisine amentü yapacağı 

" vatanseverlik ahlakın ba· 
şında gelir,, d üst uru ndan 

baıka ve daha u\vi ne olabilir? 
llnkll bu ııözün miniaı 

11 i harp gemisi ol
mak üzere 

23-tapon 
gemisi 
batırıldı . 
Ankara 19 (Radyo gazetesı)-

Y eni Gine açıklarında Japon de-
• k tl·rine büyük bir baskın 

nız uvve w 

l • iki ağır Japon kruvazö 
yapı mıy, 

.. -üteaddid harp ve teşıt ge-ru, ... 
mi'i batırılmış tır. 

lıveç radyosu bıı taarruz ne-

' ticesindo 12 si taşıt gemisi ol 
mak üzere 23 Japon gemisinin 
bııtırıldığın ı bildirmektedir. 

Vaşington 19 (a.a) - Bahri
Nazır lı(ının tebliği: 

Amerikan ve Avustralya kuv· 
vetlerinin. son müşterek hareket
lerinde 8 Japon harp gemmnın 
batırıldığı veya hasara uğratıldı · 
ğı sanılıyor. Bunlardan başka Ja· 
ponların 5 gemisi hasara uğra· 

tılmış ve 3 deniz uçağı da dü
şürülmüştür. Bir uçağımız dönme

miştir. 

.. ' 

1 
Hint Okyanusu bölgesi başkomutanlığına ı 

tayin edilen General Ve _qoel 

~!!!! 

ADANA 
ÇiFTÇİSi 

Ziraat se/erb 
1 fiğinde ön saf 

Ziraat Ens~!tüsü protesörlerin

1 B. Kerim Omer Çajların dü 
kpnf er ansı 1 

Dün saat 17 de Halkevi Konferanı ıalonunda Anhra Ynka 
raat Enıtitilsil Profesörlerinden B. Kerim Ômer Çailar t 4 
Ziraat kalkınmaaı hakkında bir konferanı verilmiştir. ara~ 

Konferansta Vali. Parti Müfettişi, Belediye Reisi, Ziraat M 
Çiftçiler, Ziraat Liıe1i, Kız ve Erkek Lise talebeleri bulunmakt 

Profesör. Adana'nın zirat sabada yurdun en Önde a-iden bir 
olduğunu ve Adana çiftçiıinin bilkOmetin l'iriıtiii Ziraat aeferb ı 
de ön safta bulunduğunu memnuniyetle belirtmiştir. 

Profesör bu kalkınmada bilh111a patates ziraatini arttırmanı 
leket ye milıtahıil için daha faydalı olacatıoı ve bir dönn: 
ekilen patateıten 3000 kilo patate1 alıoabilecei'ini, Önilır üzi 
Ofis•e fazla mabıul teslim eden mllıtahıile yilzde 20 niıbetinde b" 
fat verileceğini söylemiştir. ır 

Anıt-Kabir Nasıl Olacak·? Smolens 
A·NITIN PARK KISMINDA 

15000 Kişi Alacak Bir 
Meydan Kurulacak 

Ankara 19 (Husoat mahabirimizdf.n) - loşasıoa 
yakında başlanacak olan Anıt - Kabir hakkında 

tır. Attı Ok, boliin müna11p bir yerinde aembolize 
edilerek temsil edilecektir. 

aldığım tafsilata göre, Anıt bir ziyaretgah olacak , Anıt-Kabirde birde Atatıırk müzesi yapılacak. 
buraya büyük bir şer~f medhalinden girilecek, on· tır. Müzede Atatıırkiln muhtelif fotoirafları, kıyafet-
binlerce Türkün Atasının önünde eiilerek tarimini leri, el yazıları, bazı şahsi eşyaları, tetobbO ettiii 
sunmasıoa ve bağlılığını tekrarlayarak ıreçmHine kitaplar teşhir edilecek, mQzo 3 salondan terekkDp 
müsait oluaktır. edecektir. Hava tehlikelerine karşı anıtta bir sığı-

Anıl ; asker Mustafa Kemal, Devlet Reisi Gazi nak yapılacaktır. Anıtın park kısmında 15000 kişiyi 
M. Kemal, siyasi, iHm adamı, mütefekkir, yapıcı, ya• istiap edecek bir meydan kurulacaktır. (Buna dair 
ratıcı büyüle dehanın vasıfların an, kudret ve kabiliye· diğer haberlerimiz ikinci 111yfadadır. 
tinin timsali olacaktır. Anıt, şehrin hor tarafından 
görülecek azametli bir silnet temin eyliyecektir. Ankara 19 ( a.ı. )- Baıvekil Doktor Refik Say· 
Lihid şeref holinde olacaktır. Bu bol en az 250 zi. dam bugün ant- kabir jüri heyeti şerefine bir zi-
yaretçiyi birden istiap edebilecek büyüklükte olacak· __ yafet vermiştir. 

Londra 19 (a. duraklama his. 
Amerikan tayyareleri sedilmesi , Anglo 

a) - Melburna' 
t.r.flnd.n Sak.onları ümide son iki ay içinde 

Amerikan tayya· TOKYO d iişürmüştür. Ge· 
recilerilo dolu bir çen ıon kanonun 
çok vapur gel- 7 sin'.ie baık nla 

:~::::1y~ü~~~irto~ Bombalanacak ~=~i~::i! ::v:.~ 1 
rinde, Avustralya Aflustralya'ga Amerikan tag· tralya ve Hindis· 
askerlerinden '/ • l tJ, l b" k tanda dnrdurulaca · 

Romanya 
Transilvanya'yı 

istiyor! 
Mihver'in k ~ ç Ü k 
ortakları arasında 

ftmerika'da mu hare 
~ . , 

lngiltere'·yi . sıddetle 
t e n k ·ı t J ~~;!~~s;;!~ın 

• kesmeğe uğra 
Bir /11,t~ 6flztile.lı 
Al•anllll' 11i•ntla: lnglltere, IUzu .... k ... r 

[ h•rp p~retl .. rtetml
rormut 

.---- w~~-: ----· 

Halifaks1~ 
''[ .,d~ c ev a p,, .. v er. ı 

lııiiiiiiiiiiiiir • .-- - ....... ~-.. 

geçemi11ecelc 
Ankara 19 (Radyo ra~ 

Smolenka böli'eainde 
eden muharebeler Harkof 
deki kadar tiddet bulmuıt~ 
yeller Smolenık'ı itral elm\' 
Saıolenık'ten Viyazma'ya 
uf alt ve demiryollaranı ~~ 
airaııyorlar, 

Stokbolm'den relen el 
röre, Sovyetler bu yollan·• 
ateıi altına almıılardır. Ba' 
d~iru ise, Viyazmı'dald • 
kuvvetlerinin nazik bir !J: 
bulunduklarını luıbul etmıollılı 

Londra ve Stoıd1olm ~· 
çenber içıodeki 16 ncı Al 
duıuoon ümitsiz durumd 
iuou i'Öıtermekte iseler d 
yetler Birliiinden bu ordu 
da relen bir haber yoktur 

çok Amerikan aı- garecı erıg e 0 u, ırço j-ı kanaatı Ame-
keri vardır. llDpur geldı rilcada kuvvetlen· 

Müttefiklere göre ,elinde 20 miştir. Japonya ile dövüş , lngil-
g;rğinlik ! l 1 ı 

Londra 19 (a.a) -
Poıt gazetesinin aakert 
yor ki: . I 

tümen, 1000 tayyare, 50 denizaltı tere ve Amerika arasında şöyle 
bulunacak olursa Malı: Artar Avus taksim edilmiştir: Jngiltere Hindiı· 

tralyayı müdafaa edebilecektir. Gene tanda muharebe edecek, Avustral
ral Mak Artur'un başlıca gayesinin, ya vaziyetilede AmerikR meırul 
ileride Japonları bozguna uğratacak olacaktır. Malt Ar turun Avustral · 
bir taarruz ordusu kurmak olduğu yaya tayini, Aaıerikıının bu kıtayı 

bildiriliyor. General, Filipinlerde korumak vazifesini üzerine aldıiı· 
kuşatılmış olan Amerikan askerle· m anlatmaktadır. 
rlnl do kurtarmağa çalışacaktır·. Japonlara göre, Mak Artur 
AnnaJlst'e göre, Avustralya 'ya go- Filipinlerde mağlOp olmuş. kaçmak 
len Amerikan ağ-ır bomba uçakları sırası gelince, kendisini Avustral· 
Japonlara ağır darbeler indirmek· yaya tayin edilmi~ röstermiıtir. 
tedir. Halbuki Filipinlerde mukave. 

Birınanyada Japonların tekrar met bili devam etmektedir. Aske· 
'leri harekete başladıkları anlaşı· ri dorumda esaslı bir değişiklik 
iıyor. • husule relmemiştir. Mak Arturun 

J
aponlar cenuptaki mevzilerini kaçmıt olduğu ihtimali mevznubahs 

h - olamaz. 
kuvvetlendirmekte ve ucuma geç · Nevyork 19 (a.ıı.) - Nevyork 
ınek için ihtiyatlar toplamaHadır. San gazetesi, Amerikao bomba u• 

# Londra 19 (a.a) - Deyli Meyi 

yazıyor: 

iyi haber alan mahfillere göre, 

G eral Veyvel Hint Okyanusu böl. 
en 1 w • d"l 

resi Başkomutan ıgına tayın e ı • 

çaltlarmın yakında Tokyo'ya gide. 
rek ağır darbeler indireceğini ve 
Berlin ile Romayı da ziyaret ederek 
Hitlerle Mussolininin rahatlarını ka· 
çıracağını yazıyor. 

Ro nanya Herlclye na· 
zırı: "Ordumuz Macar 
gazetelerlnln hakareti-

ne uAradı,, diyor 
Bülrreş: 19 [a. a.1- Ofi: 
Hariciye Nazırı Mihail Anto · 

nelco, Viyana Hakem kararından 
sonra ilk defa olarak bir toplantıda, 

Transllvanya meselesinden bahse. 
derek demiıtir ki : 

« - Rumen ordusu, ne yaptı· 
iımız mücadeleye, ne Üçlü pakt 
hükümlerine, ne de ıerefimize uy· 
mıyan yazılarla Macar gazeteleri
nin hakaretine uiramıştır. Herke
ıin bilmesi gerektir ki, kalbinde 
sevgi taıımaaıoı bilen Romen mil· 
leti, kin beslemesini de bilir. Ru

men • Macar sulh anla,masına 
Macarların riayet gösterdiği müd 
detçe Romunya da riayet edecektir.» 

Hazır bulunan]ar bir çok de· 
falar «Transilvanya'yı isteriz!» diye 
haykırmıılardır. . t ' Bu bölae1 batı Avustralya· 

mış ır. • 
dan Bssra körfezine kadar olan ===================================================---
alanı Hiodistanı, lranı, lı:.altı, Su· 
riyoyl ihtiva edecektir. Yin~ bildi. 
rildiiino ıöre Veyvel, erkanı bar. 
biyeıini teşkil' ederken, genç lnri· 
liz renerallerinden en iyilerini se
çecektir. Bu tayin, komutadaki bü
yük deiişikliklerin ilki ıayıhyor. . 

Çay ve kahve flyatlart
na yapılan zamlar 
Arıkara 19 (Radyo gazetesi) • 

Bu sabahtan itibaren yeoi fiyat· 
farla kahve ve çay satışlarına 
baılaomıştır. Ellerüıde eski fiyat· 
larla alınmıı kahve ve çay bula
nan aatıcılar, fiyat. farklarını Zira• 

Yapılan zamlar Milli korunma 

kauununun 29 uncu maddeıioe da· 

yanmaktadır. Bu maddeoin ikinc! 
f ıkrasma fÖre, bük.Omet her türlu 

ihraç ve ithal maddelerine prim 

verebilir, prim alabilir. Toplanan 
zamlar Ziraat bankasında hÖsuti 

1 ~ ~ 
1 Lord Hali/aks 

' Ankara 19 (Radyo ıazeteai)
Amerikada, ıon i'Ünlerde, lnıilte• 
renin lilzumu kadar harp rayreti 
sarfetmediii hakkında neıriyat ya• 
pılmııtır. Amerikahlar lngiltereyi 
Avrupada ikinci bir cephe açma· 
ia davet etmektedirler. 

lnriltorenin Amerika bilyllk el· 
çisi Lord Hılifakı, Amerika mille
tine hitaben ıöylediil bir natakta, 
lngillzlerin harp l'ayretl hakkanda 

_ıı • ce• malQmat vererek tenkltrer 
vap vermek iılemiftlr. 

Büyilk elçiye ,.ar•, !oıilterede 
h 1 l ı.tibıaHDID yüzde 

arp ma zem.. l 
. d 1 af'" memleket ere 

aekaenı en z lar 
" d .1 1 ti'r EJdekl vıpnr ın 

ıon erı mf · 
alabildi;t kadar aı~er de cepbele 

"' derilmektedır. re fuD 
Lord Halifakı demiıtir kl : 
c- Bariln reçen ar111tostaki 

imalata nlıbetle imalitamız 3 miıli 
olmqtur. 940 ağaatosaoa nazaran 
ise beş miılidlr. Bu Hneki tank 
yapımı 940 yılana röre 7 misli art 
mıştır ,» • 

Lord Halifaksa göre, bir tank 
8000 parçadan terekk.ilp edlyor. Ba 
parçalar ayrı 6000 fabrikada imal 
edilme'& tedir. 

«Büyük Britanya, Ce~ 
Malta. Mııır ve Hindiatan1 
niyeti Almanların Rnı c 
hıtpalanmaıı dereceılne 
Kıt muharebelerinin aooa 
ma'dan Rijev'e kadar az 
hayalt birer merkez olu 
lahiaar ediyor. Ba ıaretle S 
ibtıva eden derin bir cep 
mqtar. Alman merkez -· 
atılacak bir a-edik bütiln 1 
hattının ıtratejik bailant11l 
tan bqa yıkabilir. 

Halen Raı ilerlemeıi 
m11tır, Banan ıebebi, Al 1 
ihtiyatlarını cepheye reti 
banu anlayan Sovyet bq 

biıaın da ihtiyat tedbirle~ 
olmuıdır. Almaalar Niıao 
ran reçemiyecektir. Hitl 
lerinin ,.botalaa kadrolarını 
mak için Mihver ortaklara' 
vuruyor ve Bulrariıtanla 1 
yı tazyik ediyor. 

=bahsetmekte i1ede booaa ~ 
yapılac•iını bildirmemekted 

• ba taarruzun ilkbaharda Y~f 
istiyorlar. Raılara röre, tf1 
rapada ikinci bir cephe afP 
Ra1y'\ Alman hamlesinde 
olur1a, bata AvrllfMd• • 
aç•ak fanatı ebedi,_ 
olacaktır. t_-: .............. : 



DAHİLİ HABE'RLER 
IAMETTIN Tarih Sagf aları 
0

LNAPOL YON'UN A_!1-_ıl-ka.bir avan.pro j eleri 
IOSKOVASEFERİ Jun heyeti Karannı bu 
apolyonun Moıkova seferin· 
de imparatoriçe Mari Lü· 

1hiı mektuplardan bazıları
'iya yazıyorum. Tarihi bir 

tiltün açıklığıyle rösteren 
up parçaları okumaj'a de-

ı ;a;ustos 812 (Smoleoık). 

• ıhtanberi Smoleoıkteylm • 
ın üç bin kişinin ölümüne i en hemen üç misli kadar 
yaralıya mal olan bir mu· 

ten sonran bu şehri aldım • 
'batım ço" iyidir. Sıcaklık 

Moıkova valisi memleketi ateşe 
vermişti. Binlerce Rus yaralısı a
levler içinde kalmıştır. Zayiatın 
milyonlarca frank olduğu sanıl

maktadır. 

Şehir,bir harabe yığmır 
Ruıyanın kalbini zaptetmok 

isteyen Napolyon bir harebe yığı · 
niyle karşılaşmıştır. Hayretini ke· 
sik bir .esle: (inanılmaz) diye jfa . 
de eden Napolyonuıı göğsü heye
can dolduiu halde «Bu bir imh~ 
ve ifna muharebesidir. Medeniyet · 

zel. Fakat bu çobdevam edemez. 
~oskova baştanaşaiı yandığı ve 
benim sonraki tasavvurlarım için 
askeri bir mevki olmaktan ç1ktığı 
için onu terk ettim, Orada bıraka· 
cağ-ım askeri de geri alacağım. iş· 

ler yolunda, sıhhatim iyidir. Pek 
çok kundakçı ve fesatçıyı kurşuna 
dizdik. Şehrin dörtte biri kurtul . 
du. » 

24 Eylalde Napolyon ıulh yap· 
mak emeliyle Petresburga bir mu
rahhas gönderdi. Napolyon rittik
çe artan (memleket görme) hasta

hafta verkcek 
- Anıt - kebirin toprak ltlerl, park -
- dlvarlara bu yaz yapllacak -
Ankara 19 (Husuıi Muhabirimizden)- Jüri heyeti Anıt· kabir avan 

projeleri üzerinde kararlarını hafta ıonunda verecektir. Jürinin raporu 
tafsilatlı olacak ve her proje hakkındaki mütalaası yazılmış bulunacak· 
tır. Jüri kararından sonra serg-i evi halka açılacak,-proieler teşhir edi· 
lecektir. Her proje üzerine Jürinin kanaatleri kısaca yazıl.nış bulunacaktır. 

Ôğrondiğime g-öre, tanınmış bir ecnebi sanatkarın projesi, kime ait 
olduğıı açıkça bildirildi(inden, müsabakaya dahil C'ldilmemiıtir. 

Tetkike esas olan 50 kadar proje arasından 3 tanesi seçilecektir. 

• Memleketimizde B e d e n 
Terbiyesi hareketine ön olmuş bu· 
lunan Ordu Meb'uıu B. Selim Sırrı 

Tarcan için Ankara'da Gazi Ter· 

biye Enıtitüıünde bir tören yapıl

mıştır. Törenin yapıldığı evvelki 

rün, aynı zamanda Enstitü Beden 
Terbiyesi Şubesinin 10 uncu kur· 

tulaluş yıldöoümüne rastlamaktaydı. 

ade. işle 
onda l'idi· 
varzebersr 

1 'k' • 1 1 S&• 

.r_afode Ras 
ilOp etti. 
.ıstos Do 

'1h . Dün 
(ıün yolday 

1 .~arargahı
aya naklet 
pıan beni 

imparatoriçe Mari 
Lüize Napolgon'un 
Yazdığı ·mektupliı.r 

lığına tutulmuştu. 
Fakat Çar ce· 
vap vermedi . 5 
Teşrini evvelde 
ikinci bir murab 
has gönderdi ve 
murahhasa şu ta 
liınatı verdi: 

«Sulh istiyorum. 
Mutlaka sulha 
ermeliyim. Bunun 
üzerinde kat'i su· 

Bunlardan hükametçe aeçilecek bir tanesi birinci addedilecek ve bu 
proje ııahibine inşaatın kontrol hakkı olarak yüzde 3 verilecek, ayrıca 
mükafat verilmeyecektir. 

Diğer iki projenin her ikisi müsabakada ikinciliği kazanmış sayılarak 
her birine 3000 lira verilecektir. 

Bundan başka, Jüri heyeti teklif edecek olursa bazı projeler, behe· 
rine 1000 lira tediye edilmek şartile, hükOmetçe satın alınabilcektir. 

Birinciliği kazanan projenin tatbiki hazırlıklarına kısa zamanda baş
lanacak ve bu yaz toprak işleri, pa.rk divarları yapılacaktır • . 

.Ankaradan bildirildiğine l'Ö· 
re, Denizli Mebusu Behçet Uz ilo 

Van mebusu lbrabim Arvasın teş · 
rii masuniyetlerinin kaldırılması hak 

\tındaki Başvokilet tezkeresi muh

telit encümene havale edilmiştir. 

.Ankara'da lsviçre ticaret he
yetiyle yapılmakta olan g-örüşme. 
ler iyi bir hava içinde devam et· 
mektedir. Ônüaıüzdeki günlerde 

görüımelerin sona erecoj'i ve an• 
laşmanın parafe edilece(i haber 

verilmektedir. Bulg-ar ticaret he
yetiyle de görü~maler iki tarafın 'fdi. lıeri kuvvetlerim Mos 

o kırk saatlılt mesafededir. Sı
lçok fazla. Sıhbatım yerinde, 

iyi l'itmektedir :• 
~ ağustosla Napolyon Viaz· 

~ irdi. Rıulann köprüleri at· 

1 ve şehri ateşe vermesine 
J j orduıu için yeter erzak ele 

~ . aiultoı - 812 (Viazma), 

~ bir şehir olan Viazmadayım. 

1 
ilisesl, on beş bin sekonesi, 

ı ve ordu için işe yarıyan 

~ '\ Jk ıeylerle dolu dükkanlan 
ı ızları bastıran bir yagmur 

: ~·:=d=·:İıargaşalık var! 
~ 1~apolyo~ S eylQl ~:;~ 
• ,t;.j 

1 

bülteninde diyor ki: 
l(i ~larilerin, eıirlerin, sivil aba· 

ildirdilderine ıöre Moıkova· 
· thiı bir kargaşalık var. Rus 

:i lncia fikir ayrılığı varmış ve l ;orkunç zayiata uğramıştır. 
eneraller vazifelerinden uzak· 

1 t2 nışlardır. General Barclay 
P Jy fırkasını parça parça mağ· 
1 1 

e uirattıiından dolayı kur-
( r ~izilmiştir. . 

lf;~ eylal • Borodioo Emri yev
'ı, 1ı(atl Sizin pek biiyük bir ar· 

~i 1 iıtediiiniz muharebe başla
"ı t Zafer sizindir.Bu bize meb 
> ılzeme, iyi yerler, süratle va· 

l;t , l6nüşü verecektir. Vazifenizi 
ı iç, Fridlent, Smolensk ve Vi· 

eki kardeşlerinize layık bir 
~ ~ ı , yapmağa g-ayret ediniz.Ço· 
1 
~· ı 1nız, çocuklarınızın çocukla 

'llı ~erden konuşurken (Moıkova 

1 
larındakl harbi yapanlar diye 

• :J melidirler.• · 

111 orodino harbi bu seferin en 

)

', lnodan biri olduğunu göster· 
, Napolyonun burada kaybı 

b Eyüktür. Napolyonun bu mu-
' de yedi ıenerali ölmüş, do· 

kj erah yaralanmıştı. 
4a 1t· eylOl - 812 Borodloo. «Si-
91 rp meydanından yazıyorum 

ıl.. .~aıları meğlQp ettim. Ruılı-
1 ı~ bia kitilik kuvvetli orduıu 

li ~aydı. Zaferi biz~ k~zandıran 
• ~i ~ebe öğleden sonra ıkiye ka
:v~ ljirdü. Binlerce esir ve 60 top 

n ,ıilfm!lnın kaybı otuı dokuz 
ı • pdardır. Ben de pek çok ölü

r.ja~tr_alı verdim. Sıhhatım iyidir. 

~ı' ı biraz soiuktur.» \ ~'J \skova yolunda . 
\F ·l'tık Napolyon Mo1kova yolu 
'tt · r.· üzerinaeydi. 
~ t13 eylQl - ('f.archi). •Pari~ 
~lı ı adi hava ıüze! olmalıdır. Bu

ıl'I 1 kuvvetli ve soiuk bir rihgar. 
,, 'IODra tekrar ılık bir hava 

1 ~ ~·· Moıkovadan 6 ıaatlık me· 
•
11.evim.• . 

f f • I • 

·-, id6 eyla\ - 812. 14 eylaldo 
~f • .ı~ 1im Moıkovadao aiz.e )'azmış· 
1•sr· 'Şehir Pariı kadar b9ak. Bu-

1 rı ~ 1600 kadar kilise ku\eleıi v.ar 

,triJf ~O kadar l'Üzel . saray var, 
ırt ~ 1 :de her teY mevcut, ihtişam 
~ ~ ita a-ibi bıra~ıl~ış.Tilccar şeh-
"••f 'trke icbar edılmış. 

'• ,, fl.lalk ise şehirde .kalmıştır, 
"J · Patim iyidir. Düşmanın Kazana 
Jr ı '1f rical etmek niye\inde uldoğu 

da 

le alakası olmıyan zalimane bir ta 
biye. 

· Vand11,lizmin bu müfsit muhar· 
rikleri, asırların lanetini üzerine 
çekecektir.• diye teessüflerini tu 
tam1yordu. 

18 eylul - Moskova. Size ev· 
velce de yazmıştım. Bu şehri an
lıyamadım. Borası (Elize Napolyoo) 
urayı kadar rüzel 500 sarayla ö
ğünebilir. 

Bunların hepsi Fransız zevldy· · 
le tasavvur edilemiyec"k kadar 
lüks tarıda döşenmiş. Çok güzel 
kışlaları, gıpta ediJeoek kadar mü
zeyyen ve mükemmel hastahanele· 
ri var. 

Dört gün devam eden bir 
yangının alevleri içinde bırakılan 
bu güzel şehirde her şey tahrip 
edilmiştir. Burjuvaların tahtadan ya 
pılmış ıüzel küçük evleri kibrit 
gibi yanmıştır. 

Valinin ve Ru!larm insafsızca 

hareketleri neticesindl' bo güzel 
şehrin 200 binden fazla balkı se· 
"falet, ümitsizlik içerisine atmıştır. 

Orduya yarayan her cinsten kıy. 
metli pek çok şeyler terk edilmiş· 
tir. lntizamsızlıKtan dolayı halk 
yağmaya b4şlaaıışlır. Bu kayıp Rus 
ya için pek müessir olacak. Rus
lar en küçüle şeye kadar tahrip 
etmişler veyahut söküp götürmüş
lerdir. 

«18 ~ylal - Moıkova. Bog-ün 
şehrin her tarafını rezdim. Latif 
bir şehir. Bunu tahrip etmekle Rus· 
ya bir zıya yapmıştır. Moıkovada 
ancak bin kadar ev kalmıştır. As· 
ker için levazım ve yiyecek bo
lanmuıtur . Askerimin Fransadan 
g-önderilmiı içkileriyle çok erıakı 
vardır.» 

kremlinden kaçış 
2 fÜn ıonra ateşin rittikçe artış 

ıiddetinden dolayı Napolyon 
Kremlinde kalamıyarak Deınada 

Petrov.lıki ıatosuna 1"itmeje mec
bur kalmıştır. 

. ;20 eylQI ...:.. Doı~a. KıJlıyacak 
yer için yola çıkıyorum. Hava gü· 

rette ısrar ediyorum. işte bu kadar.» 
Fakat Ruslar sulhla alakadar 

görünmüyorlardı. Mare~al Kutusoff 
mevziler için manevralar yapmağa 
ve Fransız ordusunun ardında yer 
tutmağa başladı. Mareşal Cenup 
vilayetlerinden yeni efrada erzak 
vesaire tedarik etmek ve ayni z.a. 
manda Fransızların muvasala yol
larını tohdid etmek kudretindeydi. 
Napolyon nasıl hareket icap ede · 
ceğl hakkında tereddüdlere düşü· 
yordu. Petresburı şehrine karşı 
her türlü bir taarrnzi harekette 
bulunmak katiyen düşünülemezdi. 

Ricat kararı 

5molensk'e ricata karar verildi. 
15 Teşrinievvelde hasta ve 

mecruhların tabliyesi başladı. (150) 
bin kişilik ordu ( 50 ) bin hayvan 
akan bir nehir halinde Moskovayı 
terkediyordu. Puılu bir bava al· 
tıoda kremlini havaya uçurduktan 

sonra (22 Birinciteşrinde) de Mos· 
kovayı terketti. Rical devam edi
yordu. Ordu, ( Borodino ) harp 

meydanıodan geçiyordu . Yerlerde 
binlerce üniformalar, kurtlara yem 
olmuş binlerce ceıet yatıyordu. 

Bu feci manzara karşısında ri· 
cat bir bozgunluk halini aldı. Po
lonya hududuna varmak için acele 
ediyordu. 

Nap:llyon 7 ikinciteşrinde Smo· 
lenske vardı. Viran bir manzara, 
binlerce yaralı ve hasta şehri dol
duruyordu. Levazım süratle eksili· 
yordu. iki düşman ordusu Fransız 
ordusunun dönüş hattını kesmeğe 

ugraşıyordu. Selamete ulaştıracak 

~on yol da kapanmadan evvel sü· 
ratle hareket zarureti vardı. Ayın 
ondördünde imparator Smolenıki 
terk.etti. Vaziyet gittikçe fenalaşı 

yordu. 
«Büyük orduya beyanname: 19 

lkinciteşrin Archa. Sizden pek ço . 
iunuz kıtalarınızdan firar ederek 
yalnız başınıza gidiyorsunuz. Bu 
ıoretle vazifelerinize, büyük ordu· 
nan şeref ve selametine hıyanet 

(Devamı üçüncüde) 

Tarsusta Menenjit 
hastalığı çoğaldı 

Tarsuı (Hususi) - Kazamızda 
Menenjit vak'aları ıörülmüş, ko· 
ruyucu tedbirler alınmak suretllo 
hastalığın seyri durdurulmuştur. 

Geçen ay yedisi merkez ka
zada, ikisi köyde olmak üzere 9 
vak'a teshil edilmiş, hastalar has
tahaneye kaldırılarak tedavi altına, 

ikametıabları karantinaya alın· 

mııtır. 

Okul talebelerine, fabrika ame· 

lelerine serum yapılmış, korunma· 

nın bütün kazada otoranlara teş -

mili için Hallcevinde bir polikilnik . 
açılması kararlaşmıştır. 

Kozan'da bi_r çocuk kibrit
le oynarken yandı 

Kozan: [Hususi mahabirimizden]-ı rında bir çocuk, Annesinin evde 
Kozan'da bir çocuk kibtitle oynar- bulanmadıjı bir sırada kibritle oy· 
lcen yanarak ölmüştür. Hadise şu· narken, entarisinin arka11 tutuşmuş 

dur: f ve vücudunun her tarafı yanmıştır. 
Mahmutlu mahallesinden Arslan Tedaviye rarmen kızca(ız bir saat 

kızı Mahmure adında 8-9 yaşla· sonra ölmüştür. 

Parti mUfettl9lmlzln Oa-1 Ekmek kartlar1nı kayıp 
manlyede tefti9lerl edenler yine .çoğaldı 

Osmaniye (Hnıusi muhabirimiz· 
don)- C. H. P. Seyhan bölgeıi 

müfettişi Mardin mebusu B. Halid 
Onaran, parti ve halkevini teftiş 
etmek üzere 16 Martta kazamıza 
retmiş, istasyonda bütün partililer 
ve memleket münevverleri tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

Müfettişimiz, teftişten sonra 
parti kaza, nahiye ve ocak idare 
heyetlerile, memleket meseleleri 
üzerinde bir konuşma yapmıştır . 

B. Halid Onaran, parti ıenel 
sekreterliğince zirai konferanslar 
vermek ilzere Seyhan bölg-esine rön. 
derilen profesör B. Kerim Ômer 
Çağları refalcatına almış, Değirmen 

oca(ı nahiyesile Endel nahiyesi 
merkezine ritmiştir. Bu iki nahiye-
de köylü ve çiftçilere ziraat kon
feransları verilmiştir. 

Parti müfettişi ile profeıör, 

Son rünlerde ekmek kartları. 
nı kaybeden ve yenilerini almak 
üzere Belediyeye baş vuran vatan· 
daşların sayısı çoialmıştır. Ancak 
tahkikat neticesinde yeniden kart 
verilebildiil için bu vaziyet bir ta· 
raftan belediyenin işini güçleştir· ı 

mekte, bir taraf tanda kartını kayıp 
eden vatanda,ın uzun bir müddet 
ekmek.iz kalmasını mucip olmakta 
dır. 

Belediye, kartların kaybedilme
si ihtimalini ortadan kaldırmak 
maksadiJe, kartların daimi surette 
evde muhafazasını ve fırınlara yal· 
DiZ fÜnJülc istihkak parçalarının 
götürülmuini tavsiye etmektedir. 

Adanaya hareket etmişlerdir. 

• Parti müfettişimiz dün 11kşam 
İçel vilayeti ve kazalarında 15 ni· 
sana kadar ıürecek bir tetkik ae· 
yabatı için Mersine hareket etmiş· 
tir. 

istediii çerçeve içinde devam et
mektedir. 

Diğer taraftan bir Macar ti
caret heyeti Ankaraya g-elmiştir. 
Bu heyet yürürlükte bulunan Türk 
• Macar ticarat anlaşmasının pa
mııklulara ait kısmının nisboti üze-

rinde bükQmetimizle görüşmektedir. 

.Ankaradan bildirildiğine gö
re, Tenviriye ve tanzifiye "erıile· 

rinin birleştirilerek tek vergi halin 

delti mevzuu üzerinde tetkiklerde 
bulunulmaktadır. diier taraftan be· 

lediye hudutları dahilinde muayyen 
seferler yapan otobüs ribi nakil 

vasıtaları terif elerine bir miktar 
zam yapılması ciheti de ayrıca İn · 

celeniyor. Henüz bo tetkikler ne· 
ticelenmemiş olmakla beraber son 

vaziyetler ve maaşlara zam dola· 
yısiyle Belediye bütçelerinde artan 

masraf faslını karşılıyacak tedbir· 
lor üzerinde do çalışılmaktadır. 

.Ürünün iki katına çıkınlma
sı hakkındaki karar üzerine Ziraat 

Vekilliği, Yükıek Ziraat Enıtitüıü 

son ıınıf talebesinin dersleri geri 
bırakarak iıtihsal bölgelerine yol . 

!anmasını kararlaştırmıştır. Talebe, 
tohum daiıtma, zamanında, uııı· 

lüode ekim. topraiı hazırlama, 
ürünleri baıtalıldardan koruma, Ü· 

rünün tımar ve muhafazası hak· 
kında köylüye nasıl hareket ede· 
ceklerini anlatacak ve ıöıterecek· 
ler, istihsalin yakında yapılmasını 

temin edeceklerdir. Talebeler Anka
ra'dau, ayrıldıkları bölgelere hare· 
ket etmişlerdir. 

Yarın ağaç 
bayramı 

Yarın aiaç lıayramıdır. Bu mü
naresetle, ismet İnönü ilk okıılun· 
da bir kutlama töreni hazırlanmış. 
tır. Hava iyi olduiu takdirde, ha· 
zırlanan fidanlar töreni müteakip 
yerlerine dikilecektir. 

['[Polis . Romanı : 761 DÔRTL E.R K u L o Bu Çeviren: Mecdi Enön=· 
" - Sabiden böyle bir şeyi varid rö 

ruyor muııanuz ? Her memleketin ıilah 
ve teıkil~tlan ne fÜne duruyor? ... 

- Erer dörtler projelerini tatbika 
muvaffak olurlana dünyayı zaman zaman 
altüll eden hidiıelerden biri husule ge· 
lecek ve her halde Fransız iıtildili 
kebirindcn v e d i ğ er 1 e r 1 n d e 0 

Biraz ıonra Harvey bize mülaki ol· 
du. Vo ıeyabatimi:ı.in mütebaki kmnı bu 
meVLo üzerinde konuşmadan ıeçti. 

der. Mağara sağ taraftadır. Fakat tahtel
arz yolların kapısının Labirentin içinde 
balundujunu zannediyorum. 

ra olabileceifoi tasdik etti. 
Arkadaııma, yemeie inmemesi için 

ricada bulaodam. Fakat bana kat'iyen 
kalak aamak iatemedi. Salona oldukça 
r~ç girdi ve büyük bir pencere yanında 
bulunan bir muaya oturduk. Oturacaiı~ 
mız 11rada bir hayret sayhaaı ve kırılan 
yemek tabaklarının ıesi dikkat nazıırınu-

çok daha büyük letirler ika edecektir ... 
Madam Oliviye'oin tecrübelerini, umnl· 
dui~ndan çok daha fazla ileri götürmüş 
bulundoiuna ·kaniim ... Ve radyo aktif kuv
veti istediti ıibi temerküı ettirip ıovk 
ve idare •etmek kudretine sahip oldaiuau 
kuvvetle l•hmin ediyorum. O kadının bu 
1ahada büyük bir dehi olduğuna şüphe 
yoktur ... Onun bu sahadaki faaliyetine 
Abe R)!landın ölçüsüz zenginliğini ve Lİ· 
ÇUrJenin sevk ve org-anize edici fevka· 
licie .a.eki•nı illve edeneoiz medeniyetin 
ne büyük bir tehlikenin a!ifesinde bulun· 
.daiuaa aolaraıl'ız. 

Bu ıöıler beni epey 
Puaronun biraz mübalij'ayı 

Jirdim ama bu .kadar milb 

düşündürdü. 

aevdiiini bi· 

' a etmeli· 

Ôğleyo doğru Bolzauoya vasıl olduk. 
Her üçümüz de şehriu en büyük meyda· 
nında bekleyen mavi otobüslerden birine 
atladık. 

Havanın sıcak olmuına raimen Poa· 
ro kocaman bir palto giymiş ve yüzünü 
tamamen kaplayacak bir halde bilyük bit 
eşarp'a sarılmış bulnnuyordu : Soğuk al · 
maktan korktuiu için mi, yoksa kendini 

tanıtmamak !çin mi bu ihtiyat tedbiri al· 
dığını anlıyamadım. 

Otobüs seyahati güzel g-eçti. Şahane 
çamlıklar arasında ve korkunç kayalıklar 
kenarından Karezza oteline kadar devam 
eden rüzel bir yolca!uk y~ptık. Derhal 
bizim için hazırlanmış olan odalara rö· 
türüldük. Puaro, bir pencereden çamlık 
larla örtülü dik kayalıkları ve tepeleri 
gösterdi. Yavaş seıle : 

- Orası mı ? diye sordum. 
Harvey : 

- Evet 1 di e cevap verdi. Buraıı 

Puaro başiyle ta1dilt iıareti verdi : 
- Haydi, mon ami, dedi. Tara1aya 

inip biraz l'Üneıten istifade edelim. 
- Fakat bunu tehlikeli bulmayor 

mnsunuz ? diye ıordam. Poaro omuzları . 
Ol ıilkti. 

Güneş harikulade idi. Hatta benim 
için biru da yakıcı idi. Birer kremalı 
kahve içtikten sonra yukarıya çıkıp ba· 

ğajlarımızı açtık. Paaro kendi kendine 
derin düşüncelere dalmıştı. Bir iki kere 
başını sallayıp içini çektiğini farkettim. 

Bana relince, bizimle beraber treo· 
den Bolzano'ya inmiş bulunan ve hıısdl 
bir otomobille hareket etmiş olan adamı 
düıünüyordum. Boyu biraz k11aca olan 
bu adamda nazarıdikkatimi celbeden şey, 
Puaro l'ibi ııkı sıkı sar1lmıf, hatti par
detü ve eşarpten mi da büyük bir mavi 
g-özlük taşımakta olmasaydı. Bunun Dört· 
ler'in adamlarından biri olduiuna kani· 
dlm. Paaro buna o kadar aldırlf etme-

zı çekti. Bir fualye tabai•. yanımızdaki 
maıtada oturan bayın üzerine dôkulmüşUJ. 

Şef rarson koıarak adamdan özür 
diledi. Tabaiı. d~'~rmüş olan raraon çor
balarımızı retırdıgı zaman Puaro : 

Kabahat sizin değildi f dedi. 
- Hakkınız var bayım 1 ... Banu fark 

etmiş olduğaouza memnun oldum. O zat 
birdenbire yerinden ııçradı ... Tabii ben 
hemen ıeri çekilemedim- • 

PQaro'nun gözlerinin ışıldadıtını far. 
kettim. Garson yanımızdan uzaklaştıktan 
sonra : 

- Gördünüz mü Hutirgs 1 dedi. 
Puaro'nun sai salim bir halde rörünme. 
sinin yııptıiı tetiri. 

- Za,ınediyor musunuz ki ... 
Sözümü bitirmeğ'o imkan bulamadım. 

Poaro'nun bir dizime dollundovunu ve 
hafifçe k alarıma f ıııldadıiını daydam : 

• 

l 

, 
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ANfl ULOPE Dl 
Uzak Doğunun 

-mı~rns:J 
ö§:•n~ beyaz Racası 

20 Mart 
Tllrldye Radyodlf&ıyoa po 
Tllrld7e radyoıu, Ankara R 

Bir Yoksulluk 
Y A ZAN 

_ Ne okuyorsunuz efendim? • 

G Ç kadın elindeki kitabı uzattı. Başlıgma en . 
ULUNAY b ktu:ıs: Gustave Flaubert' io uMadam Bovary,,~ı. 

l a daha ziyade hoşuma gitti. Çüakü bu eserın 
{Metninin Fransızca o maıı ·1d'". k 'l d • 'l' ) r ·· k nakledı ıgıoe aı egı ım. 
henüz bizde ur çeye .. · okuyorsunuz? 

_ Na111? Flaubert ı mı 

E t niçin tattınız? ı · turfan• 
- ve ' 'fbariyle mensup oldıığuouz nesil bu eser erı 
- Çtınkü yaş ı 1 • • d d 

• . f 'bi telikkı edıyor a on an... bo eıki 
da degıl, tfnr ad ''·a•mak nöbeti ona geldi. Çünkü mohatabı~ın bir ih· 

Bo ıe er e v v k k · t 'h dan doıan • b t" aüzel ve esaslı eser o uma 1ş ı asın 
eserlere rar • 1 

• • 

U apıbyordu. d'I eıini hiç bır za-
tlyaçG" e r ıeylerin bir devre, yahut bir nesle mal e ı m rıa ku ıur her 

uze b' · ı Fi b t'i anlaanyo B 
lamamııı.ımdır. Eğer ır nesı au er l aııyanlardadır. u 

man an v • d d • 'idi . on o an a . ._. 
ıd b" yük edibin eııerlerın e egı r, 1 inhitat ve ıo~ıraz 

ba e O• u A aya arız o an 
ilim boşluiu büyült harpten sonra vrup .. i'öıterdi. 

d · de daha belirtici bir surette kendınbı. t aıeseli F ranıa da çok 
evresın d ede ıy• . d 

Burada kısırlıiından sızla~ ıtıaı~lar ile harpten sonrakıler arasın a 

f • ı· 'd'ı? Harpten evvelkı nıta yor Hele romantiklerden baş· mu eyız ı ı 1 mim varmı · . l 
bir mokayeae ~ yapmıya bile ka ~ vadisinde kükreyen o büyUk sıma arın 

ld • hald• .ana 
ta Flaubert o uıu almıştır. a 
yerleri bili bom bot ~debiyatı bile mevcut değ-il. Avrupa .çocuklar.• .d 

Barüo bir çocuk ıeniş şapkalı kovboyların ellerınde tabanca 
'bi eter namına . k d kları yok. 

bizimkiler i'' 1 ait hlkiyelerden başka bır şey 0 u u b 'k" 
Ue at koıtormaharı~~ 'sbetsiz surette biribirinden aykırı olan u ı ı 

1914 • 18 ar ı, nı d d t kil eder. Harpten sonra 

d U Pek belirtici surette ayıran hu . u ol eş - " du- fakat bu "irfan 
uranı _k b şa hsıyet er gurun • 

Avrupa ülkelerinde tek tu azı . . devede kulak kabilindendir. He· 
ı. aag· ı gibi tanıoao memleketle! ıçın t olduğuna inandıran şah-
r.ay ıt b' t benuz aıevcu . p · 
le franıada bir ede ıya an . d . tikal eden Miıel Jamsg-oıs, ıer· 

, d - n devır en ın 
Jiyeth~r yine es}tı ogorga d 

VoU A Birabeau gibi adKmlar ı. t yetişemiyor. Kitapçı dükkan· 
re y , 1 . ailden meseli bir Maup~ssaa • hil5 Zolanın, Daudet'oio, 

en ne "1- 'tmelerıne ragmcn . . t"b'I r 
1 camekanlarını, o up fi b d' edebiyat ibidelerıoı, a ı e 
•rıoın • ld or Bu e e ı . 1 d ö 

Mirbeaa'nun eserlert do. oroy . la halka sunuyorlar. Tıyatro ~r a . y· 

h Ü biraı daha nefııı baskılar _ ll'fl r "Harpten evvelkıler,, dıye 
er r D d lk lanan o: ue 1 e . ,. H . B 

le. Fraoın: ıahnelerin e a ·~. b de Flert,, i, Bernşteın ı: . anrı . a• 

1 ft r Yine herkes Ro er vaffakiyet kaıdesıoden ın· 
ayrı an ıını ı • ki öhret ve mu b' 

'll , · t'yor. Onları çıktı arı ş h t n sonraki edebiyatını, ıraz 
taı e ı il ı d A rupanıo arp e d h'I ld ,;. m 
dl ecek kimıe çıkama ı. " dostlarım • bende a ı o u.ıı 
.:., abilmek için bir çok münevvertelifler bizi doyurmadı. Onlar da 

h ldy yenileri hayli inceledik; bu. . aibi güzel lisanını; Zola'oın 
a e • - il lerıoı, ıu • ' l 'b' 

I ~ Fiauberl'in sağlam gor i l'll . i MaupaBSant ın a ev gı ı ya 
meae ıa l. t tah ı erın , l d 

L ı. • ıanı coşturan rea ıs . Bu oksını bütün münevver er e 
o"ur~eo ın - edık n h k._ 

kan kuvvetini gorem • l ohmca eıer denilmek a ~ıoa 
oan ve ya d a ihtiyaç an 'I b ı 
anladıkları için fikir .1' as!~ ibi kitaplar okuyorlar. Yeoı er on arın 

l·L 1 "Madam Bovary i 
ma ır. o an 1 orl 

d "çerez bile o amıy ( Tan'dan ) 
yanına ,, __ 

• İyi bir spiker 

1 

Kendisini en ıon 
görüşüm lstanb~l· 
daydı. Sonra goz· 

den kaybettim. Fakat ıohbetinden 
f l ho~landığım arkada~l~r 

en u a • dan şaırın 
araıında bulundugun , . • . ibi 
ıarip bir ifadeyle ı~yl~dııı 1 

«Haini fÖrHİm ıelmıştı.» 
Anıızın, radyoda işittim: 
«- Hikmet Münir konuşuyor'. .. 

b. . 1 Mubarrır Bu başka ıra o amaz... . 
' k I!' k' ıpıker· arkadatımıs muhak ar. ı 

liie tle batlamlfl» diye düşündü~. 
Oparlörden relen bu .. d~ 11.• 

bitaramdakini uzan uzadıya bırbı: 
. tatbik ettikten ıonra, bu yenı 
n~ · h 
Laedri konuıucumao, ba aıanı a-

l 
. okayucoıunao arkadatım 

bor orı •1 t' 
d 

• d kanaatim katı •ı ı. 
ol uırun a dd' Artam bir, bu 

- Nur• ın 1 
• r d uvaffak olan ar ... 

iki ••• En 11Aa e m 

Zannındayım. · de 
Fakat Nureddin, daha zıya k , 

•
• _ .... Lı klr" ıtlan - hatti baş a · 

• lDU•u bas 
ları tarafından yazılanları -
bıbal tar1ında okumak, hemen o 

da d"•iioiivermit intibamı ha· 
eıoa ~ . 

8 l tmok biloerioİ röıtorıyor. OD• 

:a :1r aktör kadrotilo muvaffak 

oluyor.. b 
71 

iyi konferansçılara 
Dıger a . l . ·1 1 

d • 'liı• Dın eyıcı er o 
1 mıyor •11 

• · ı ras • ,_ ·· mle parçaları e, d kırır. cu . 
araların a, . hbaphk kurabı· 

11 • ·ı bır a , .. tat ı ıgı e . d liübalililt 
8 bıraz a 

Uyarlar. ıınn Ger~i vasıta 
yolUe yapanlar vır. h defe ulaşa· 
her ne oluna olıun, e 
bilmek mikrofonun ardında ot~rop 
ytıs bi~lerce kitiye ken~inl beren· 
direbllmek gene hüoerdır. 

Halbuki dostum Hikmet Mü· 
nire dikkat buyurmanızı tavsiye 
oderimı O, bu çarelerin biç biri~e 
bat vuraıakııaıo, elindeki bir ka· 
tıdı sadece okumak •uretile pek 
bot bir TUrkçeyi biae dinletmiş 
oluyor. En ciddi metinlerde bile, 
edall, tecvidi, _sürati intikali zev• 
kimizi ve kularımızı oktamaktadır. 
Belki do, yeni anlayışımıza ~öre, 
en ideal eivil Türkçe onon arzın-

dan çıkmaktadır, • 

H 
. t aibi Acemporeıt bır 

acıva • K .. 
t d heceleri uzatmıyor. aragoz 
arz a H- . t 
ıibi babayanile4miyor. ur~ıye 
hatibi asulile sesini titre ton yor. 
Vlizler heybetile edasına sahte 
bir lhtiea• vermiyor. Alafraoıa 
....... .p.ı esip bimaOJOI' da. 

-~ 
. hakkı verilmiş bir konuşma· 

cenıo _ 
b, d'ınletiyor. Şahsının yuz-

sını ıze • 
d _ . minci aıırlı «Avrupaı e yuz yır . 
Türk» hüviyetini ıesıne de vere· 

bilmi§tir. • . 
Ooun hakkında: «En iyı spıker 

1 
Türkçesini yaratmıştır,, bile diye· 

biliriz. 
Matbaade yüksek seslel birıey 

l okuyarak hepimizin dinlemesi ~azım · 
1• 0 kendisinden bu 'kulfete ge IOC t 

katlanmasını rica eder, otraf ına 
çevrelenirdi'k. Ben de için için «B.a 
tarz okuyabilmek, insanın mazharı· 
yetidir!» diye düşünürdüm. . . 

işte bu mazhariyetten şımdı 
radyomuz istifade ediyor. Ve hem 
yavaş yavaş şuna büsbütün inanı
yorum: Devrimizde hiçbir kıymet, 
kendisinden istifade edilmeksizin, 
bir köıede unutulmuş. maidur kal· 
mıyor. 

Amma 
olmakta • 

mesele. hakiki kıymet 

( ı\ktam'daa) 

• 
Aykırı iddialar 

karşısında 
YAZAN 

ABiDiN 
DAVER 

Doto cephe 
ıinde, iki tara· 
fın birbirle!ırioe 
atfettikleri ka· 

yıblar arasındaki birbirini tııtma· 
mazlık olanca mubalağasile devam 
ederek bitaraf olanları şaşırtıp do
rurken bu, yetiımiyormuş a-ibi U· 
zakdoğuda J aponlarla Anglo -
Saksonların denizlerdeki ıayiat liı
teleri de, ayni şekli aldı. Alman· 
lara röre, 2 şubnttan 6 marta ka· 

dar' Kızılordo 1042, Alman ordu· 
. e yalnız 96 tayyare kaybet· 

ıu ıs . 
. t' Sovyetler ayni devreye aıd 

mı~ ır. ' 
ı rakamlar vermediler amma topu • 
. 1 se onların da yukarıkı ra-

verır er , . _ 
kamları teraioe çevireceklerı şup 

hesiıdir. 
Japonlarla Aoglo - Sakso~-

d da buna benzer bır 
lar arasın a . N 

d Japon Bahrıye azırı 
yarış var ır. H b' 
12 marttaki beyanatında « ar ın 
L _ d b . düşmanın 130 harp 
uaım an orı .. 
i•miaini batırdık; 31 harp gemısı . 
ni az çok hasara uğrattık; 260,000 
tonluk 128 ticaret gemisini imha 
ettik; 300,000 tonluk 92 vapuru 
hasara uirattık; 210,000 tonluk 
502 vapuru zaptettik. Buna muka
bil bizim kayıplarımız 4 mubrib, 

Bir loıiliz hesabına göre ise, 
şubat soonna kadar, Japonların 1 
:ıırh!ısı, 7 kruvazörü, 12 muhribi, 
9 denizaltı ıemiıi, 79 nakliye ı•· 
miıi batmıt; ayrıca 3 zırhlı, 2 tay· 
yare ıemisf, 11 muhrib• 12 deniz· 
altı, 47 nakliye ıemiıi de ebem· 
miyetli haaara utramııtır. 

Japonlar,12 marta kadar 1600 
düşman tayyareıi tabrib ettiltlerioi 

1 
iddia ediyorlar. Amerikalılar ise, 
kendi harbettikleri bölgelerde 481 
e karıı 245. Çiode de 31 e karşı 
165 olmak üzere 79 Amerikan tay• 
yaresine mukabil 410 Japon tayya· 
resi düşürdüklerini ileri sürüyor· 
lar. 

Rakamların belagati meşhur• 
dur amma kasden şişirilmemek ve· 
ya :rayıffatılmamak 9artile. 

Sovyetlerle Almanların neşret• 
tikleri son ıayiat listelerinden han· 
gisinio zaid veya nak11 tarafından 

daha mubaliialı olduiuou, ilkba· 
harda büyük muharebeler başladı· 
ğı zaman, alınacak neticelerden 
öjnnecejiz. 

Japonlarla Demokrasilerin liı · 
teleri arasındaki aykırılık ve teza. 
da gelince, her iki tarafın iddia· 
!arını doiru olarak kabul etsek 
dahi, zayiatın miktarı gibi harb 
hareketlerinin neticesi de Japoola· 
rın lehinedir. Hatti, Japoolar, 
Aoglo - Sıkıonların iddia ettik· 
)erinden fazla kayıblara uğramış 

olsalar dahi, bütün muharebeleri 
kazand ıklarına göre, bu zayiat bo 
şuna olmamıştır. Fransızların « Yu· 

Borneo'oun şimal - doiusuo 
da bulunan ve yüzölçümü 

50.000 mil murabbaıoı balan Sa· 
ravık'ın nüfuıu da Malay'lar, Oi. 
yak'lar ve türlü kabile menıupla
rından yarım milyon kiıidir. Burası 
müıtakildir ve dünyanın öteki mem· 
leketlerinden hiçbirine benzemez. 
Çünkü burada İngiliz kanından 
gelme beyaz bir adam Racadır. 

Sir Charles Vyner Brooke Savara
kın üçüncü Racasıdır. 

Birinci beyaz Raca, James Bro 
oke, 1803 t.ribiode Hindistao'da 
doimuş ve 16 yaıında Doiu Hin. 
dbtan maceralarına giriımiş, bü· 
yük cesaretle çarpıfmalara katıl
mıfhr, 

811 adam bir aralık sakatlana
rak memleketine dönmüı, fakat 
iyileştikten ıonra gene Malaya ta
kım adalarını gitmiş, orada bir 
ada halkını barbarlıktan kurtarmak 
itine girişmiıtir. 

Bundan sonra Svarak'a gelen 
Brooke, orasını dahili harp halin· 
de bulmuı, bu kargaşaldıkta ka· 
bileler Brani Sultanına karşı ayak. 
laomışlar, Sultanda bunları baı· 

tırmak üzere amcası Raca Muda 

Hassim' i göndermişti. Brook~ işte 
bu Racaya yardım etmiş; Raca 
yaşlı oldoğandan ve artık harp 
işleriyle uğraşmak istemediğinden 

tahtından bu beyaz lnrili~ adına 
vareçmiıti. Bu suretle James Broo· 

murta kırmadıkça omlet yapılmaz» '!'!!l'~!!!!!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'l'ml!!!'!!!!!"!!!!!!!!"'!!!!'!!!"!!!!!ll 
gibi bir ı.ö zleri vardır. Zayiat ver· bul razetesinin yazdıf'ı şu ha· 
medikçe de muharebe ve harp k:a. beri okurtanu:, resim ve edebiyat 
zanılmaz. E,lverir ki dökülen kan- sanatlarının tiyatroya da taş çıkart· 
lar, kaybedilen silahlar elde edi. tıiıoa hükmedersiniz. •Sanat mü . 
len neticeye deisin. Mücadele, naltaşa11» başlığını taşıyan bu ya· 
geçen harbin, üç adım ileri, iki zıda deniliyor ki: 
metre geri gidilip relineo ıiper «Beyoj'lunda Nisuaz paıtaha-
muhıırebeleri gibi can ve malzeme nesinde her hafta cumart.-ıi akşam· 
bakımından bir yıpratma har· ları toplantı yapan yeoi edebi neıllo 
bi şeklini aldığı zamandır ki iki bu haftıki toplantısında bir reı-
tarafın hakiki zayiatı bir mana ifa. samla bir şairin döğüşiyle netice. 
de edebilir. Bu harp ise, bilha!lsa 

leoen bir sanat münakaşası olmuıtor. Uı:akdoğuda, henüz öyle bir yıp· 
Münakaıaoın sebebi kübik re· ratma harbi 'şekline girmemiştir. 

Bununla beraber, harbi bir sim modasının ıona erip ermediii· 
kül olarak mütalea ederaek 3 ay- dir. Şair,:devam ettiğini iddia etli· 
dır harbeden Amerikalılar da, 30 ti için iki güzel saııat menıubu 
aydır dövüşen fagilizler de telifi. birbirine girmişlerdir. 
si iaıkinsız denilecek aiır zayiata Dinleyicilerin müdahaleaiyle iş 
uğramamıılardır. Anrlo - Sık· büyük bir kavga halini almadan 
sonların en büyük kaybı denizler. kapanmıştır.» 
de, harp ve ticaret filoları bakı Artık pasta satmıyan bir pas· 
mındandır; burada yıpratma harbi tanede bu türlü bir dalııma yapmak 
aleyhlerine olmuştur. A11l kara ve ve paata yerine yumruk yemek de 
hava orduları, adeta henüz el ıü· kübik bir müoakaıa Hyılamaz mı? 
rülmemiş bar halde, teşldlitlanma O halde kübizm moda1ın•n hili 
ve artma devrindedir. Onların, bu devam eltij'ino inanabiliriz. 
müdafaa devresinde, kuvvetlenme- ,.. * * 
ğe ve buhranlı olacağı anlaşılan Harpte ilk tele/ olan/ 
1942 yılını atlııtmaia çalıştıkları 
rörülüyor. • Gazetelerde, yani, bizim ribi, 

Fakat mesele, toplnnan kov· tarafıız kalan ve haberlerin en 
vetlerin kat'i 11eticenin alıomaıına doirusuou verimye özenen razete· 
seyirci kalmamalarını temin ede· lerde «fÖre» başlıiı en çok bar-
bilmektedir. canan ıöz olmakta devam ediyor. 

- Cumhuriyetin 

• Kübik bir 
münakaşa 

YAZAN Hamlet arkasından 
para piyesi yazar· 

T. İ ları ve tiyatrocu-

ları mahkemelere dütürdü. Bu ba
kımdan tiyaro sanatı lstaobul'da 
pek yavuzlaştıl diyorduk. Bir lstan· 

Bazan bu «göre» ler yan yana dü
ıünce h"kikatı anlamak içSo bir 
saia bakıyor, bir ıola bakıyonu· 
DOZ ve ıoora fÜntlüz fener taşıyan 
bir Oiyoien ribi, iki sütun araaını 
araştırmak aklınızdan reçiyor. 

Bu münasebetle Boake Carte· 
rio bir ıözünü hatırlamamak elde 
dej'ildir: 

«Harp ı~manında ilk telef olan 
hakikattir.» 

[Uhaa'tan) 

ke iımindekl bu lna-iliz 24 eylOl 

1841 de reımen Savarak Racası illa 
olunmuştur. 

Bu aoretle Uzak • Doin'da 

bir Brooke hanedanı kurulmuş ve 

bu aileden relen ilç hükümdar 

aradan reçen bir aıır içinde akıl 

ve ce11ret aayeıiodo vahşi tebaa. 

larınıo aevri ve sayr11ını kazan. 

mıılardır. 

Bu beyaz Racaların kendileri· 

ni muhafaza içlo yabancı a1kere de 

ihtiyıç olmamııtır. Bunların hükilm. 

darlıtını dOoya da tanımııtır. 

Bu ilk beyaz Raca 1848 de 

lnriltereye ritmiş, orada kraliçe 

Vilttorya tarefıodao kendiılne aıa· 

let payesi verilmiştir. Bu adam 1868 

de beklr ve çocukıaz ölmüı, yeri

ne Sir Charleı Johnsoo Brooke 

geçmiştir. Bu ikinci beyaz Raca da 

1917 de ölünce yerine şimdiki Ü· 

çüocü beyaz Raca reçmiştir. 

Napolyon'un . 
Moskova seferi 

• Baıtarafı ikincide • 

ediyorsunuz. Böyle intizamıızlıklıar 

ıona ermelidir. Suçlular tevkif edi· 

leı:ek, teı elden cezalandırılacak
tır.» 

kurtuluş yolu 
F ransız ordusa ( Birealne ) 

bataklıklarında hırpalan· 
di. Daha ilerideki bataklık yatak-

ları (Tchicboff) tarafından tntaldu. 

Nehrin sol yatağı iıtikametinden 

ilerliyen ikinci bir Ras ordaıu Fran. 
sız orduaanoo yanın1 tehdit etti. 

Arkada ilçiincii bir Ruı orduaa 

vardr. Tek kurtulma yola ( Bora· 

sov ) daki köprü idi. Ra1 rrena· 

dirleri ba köprüyü de havaya at

tılar. Fakat Napolyon orduıanu ha
radan iki ıaat meaafede olan bir 

reçit mevkiinden ba nehri aştırma· 

ia muvaffak oldu. 27 t91rin gece· 

si Napolyoa ( Zaoivıki ) de bir 

kulübede ayada. Ruılar erteal aa· 

bab şiddetli ve yeni bir bilcam da· 
ha yaptılar. 

«5 blrinciklnao. iki hafta da• 
ha devam edecek olan merak ve 

enditenlzden çok mütee11irim. Sıh· 

hatim iyidir. Ordu emirlerinde de 
okuyacaiıoız ·veçbite iılerim arzu 
ettiiim şekilde ritmemiftir. Şimdi

ki halde beoüı tikiyetim yok. Ha
vada çok acı bir aoj'ak var.• 

Ayni rün Napolyon bütün or
du kumandanlarını toplayarak bq
kumandanlıiı Napoli Kralına tevdi 

ettiğini bildirdi. Kendiai receleyin 
kimaeye haber vermeden aynldı 
ve (Vılna, Varıova, Dresden, Ma. 
yeoz) yolifle ayın on aekizinde y .. 
di aydanberi uzak kalmıı olduia 
Parlıo vardı. 

NapolyonJ hatıraıının ıonuna 
şu suretle retiriyor: 

«1815, Sent Helen - Ben mü
aellih ordularla harbetmeie rit
miştim. YokH hırçın tabiat ile de-

7,30 Prol'ram ve M 
•aat ayarı. 

7,33 Milzik: Hafif parçalar 
7,45 Alanı haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik par 

(Pi.) 

8,15 -
8,30 Evin Hati. 
12,30 Program ve 

Hat ayuı. 

ler. 

12 33 Müzik: Muhtelıf ıark 
12 45 Aiaoı haberleri. 

13,00 -

13,30 MQzikı Şarkı ve 

18,00 Prorram ve 
•aat ayarm. 

18,03 Müzikı Faaıl heyeti. 

18,45 Ziraat Takvimi. 
18,SS Müzik: Radyo Saloa 

keıtra11. (Violoniıt Necip At 
1 • Soppe: Şen hıraızlar 

pm 
2 • Oblaen: Sevil'de bir 

3 • E;nerı Çirao tark 
4 • Geirorı Rua Halk 

5 • Sauvlet: Şarkı. 
19,30 Memleket aaat ayan 

Aianı Haberleri. 

19,45 Müzik: Klaaik TOrk a 
ziii proıramı. (Şef: Meınd Ce• 

20,15 Radyo razeteıi. 

20,45 Müzik: Suzinak lll 

mından şarkılar. 

(pi.) 

21,00 Konuşma (lktiıad 

21,15 TemıiL 
22,00 Müzik: Kanfık pr 

22,30 Memleket Saat A 
Aianı Haberleri ve Borsalar. 

22,45 -
22,50 Yarın ki Prorram 

kapanıt 

20 M.rı 
CUMA 

YIL•1942. AYıS Gaaı79 Kuaa 
Rumi ım. tlan 
Hicri 1561· ReblllJeyyeJ 

Bu 
Gece 

istikamet eczan 
( HllkOmet yanında ) 

iLAN 
Zayi 

zayi ettim. Y eniainl alacaj1 
eıkiıinin hilkmii olmadıiını 
ederim. 

Oımaoiyede Mehmet 
123 No: la Ôkklf O 

iil. Düşmanın ordularını y 
Fakat ateıe, ıotaia, ayq 
ölüme ralebe etmete ma 
deiildim. Talih bendea daha 
vetliydi.» 

Dünyada Neler 
Oluyor? En Cok Film Yapan Memleket 

•l====:::;====.=::;===;:~=:==~;=;=~==~=7=:;::::;::==::;=;:;=;===::;:=~==~ 
Sinema denince ilk akla gelen memleket harap olduiuodao, iki ıeoe Japonyada hiçbir bir ıilib fabrikası bal1111•111tar. la b 

Amerika ve Hollivuttur. En büyük ıtüdyoların film yapılamamı,tır. Ba aralık Japonyaya bir O zamanıa aillh fabfikHı 0 n a J• 
Amerikada bulunduğa, en çok filmin burada çok Sovyet filimleri gelmiıtir. ralerilorinde mevJer, okbr "e ••tarlar ribl 
çevrildiii zannedilir. Ba zan yanlıştır. En çok Fakat Japonlar kendilerini çabuk toplamış· kin çakmak tafl ..-.ıltından pek çok 

l ı. 1 1925 f'l • • b d · _!u.LI-- bal••aıtur. Tabmia stüdyosu olan ve en çok film yapan mem •~et ar, te gene ı m çevırmege aşlamıılar. evrı ....,.._. 
d 1929 d - ı- f · ı ı. .&.: - • 0 ..-olan knçnk ıiJablar, ply Amerika deiil Japonyadır. ır. · a soz u ı m çı"ınca, ıtüdyolarını •• ne ıor • . d Wele 

Japonyada her aene, Amerika, Almanya ve yeni ihtiyaca uydurmuşlardır. Evvelıı. rüoün va• da aı....ı.t• para yenne e •I 

Fransada çevrilen filmlerden fazla film çevri· katarına ait filmler ıeıli ve sözlü çevrilmit , yonmitt1a b•lardan tq devrinde de ıillb 
lir. 1937 senesinde 604 büyük film yapılmıştı. bundan sonra sıra büyük filmlere relmiftir. aayiiaia ae.cad oldap anlqılmııbr. 8 
1938 de bu miktar 714 ü bulmuştur. Bu film· Şimdi Kioto'da 12, Tokyo'da 10 ıtüdyo tat devri aillb fabrikaıından, bütün şimal 
ler hep dahil için, Japon zevkine iÖre yapılır. vardır. Bu ıtüdyolarda durmadan film çevrilir. leketleriae ail&b ihraç edildiii de AllDC.ıtiı~ 
Yabancı memleltetlere gö;ıderilenler onu geçme:z. Japooyada bir çok tanınmış ve Japotılar tara• .. ktadw. 

Japonyada ilk sinema 1896 senesinde açıl· findan sevilmiş ıinoma yıldızları vardır. Baalar • 
mıştır. tik zamanlar kısa filmler gösterilirdi. Amerikadakiler gibi çok para kasanmakla b;- _K_a_d_ı_n_la_r_N_ı·ç-ı·-n..;:: Ameri~ada, bo. yOk 
J aponya 8 sene hep Avropadan film götirt. raber ekserisinin aanat kudretleri çok yDk" • rorta şırketlerıalo 
miştir. 1904 te Tokyoda ilk stüdyo kurulmuş- tir. 

1 
yamyor ? tukları istatistiklere 

tur. Ertesi sene Kioto şehrinde de bir stüdyo Japon filml9rinde teknik iyidir. s.;;,e ~l: ._ ________ , re, Birletik Amerl 

yapılmış, bu iki şehir yavaş yavaş iki sinema zıları vo Rejisörler iptidlaa ~·;::::şimdi ta. senede 16 yaşından yukarı 1,600 kadın 
89 

merkezi halioi almıştır. mao tesiri altında kalmıt r • 
1941 

. d lerile airaıırken tutuşarak yanıyorlar. y 
Fakat aralarında kendilerine göre bir it mam Japon filmi çevrili1o

3
r
7
• · :en:ıo ~ kadın elbiseleri, kendilerine büyGk bir çe 

bölümü yapmışlardır. Tokyoda modern, Kioto· 336 'h" 222 modern, 1 aesaız er ıyevı, 
tarı ı, b' • f'l ·1 temin ediyoraa da ıl!abacaiı. ta~-..1-klan da iıe tarihi filmler çevriliyordu. O zaman• 85 ıesli, 42 yarım ... n ter ıyevı ' m çevrı • w ...... 

tehlikeli bir mahiyet nlmıılardu. daoberi bu iş bölümüne riayet edilmiştir. mittir. Bir kadının ocaia fuJa 80~ 
1912 de Japonyada 4 film kumpanya11 te· • aaıırlan daotelB la, ..-.1111 .... 

şekkül etmiş, film istihsali arttırılmıttır. Fakat Danimarka' da Kobe'• kifa,.a. Mir. 5-Nlıt' 
yapılan (ilimler rene ihtiyaca yetmiyordu. 1914 Dİll c ............ 
te bqhyan UmulDI Harp yllzlDclea Anapacla 



: Alsaray ve Tan ıSinemalannda ı 
BU A K:ş A M 

izdihamın önüne geçmek ve Halkımızın rahatça seyrede
neıini temin maksadile birden gösterilecek olan son se
f rde bir eşi daha yaratılmamış büyük RUS Edibi PUÇKIN 
reşhur romanından iktibas edilen ve sinemanın en büyük 
facia artisti HENRICH GE ORGE ve HILDE KRAHL 
'ıfından calibi dikkat bir tarzda yaratılan : 

Arabacının kızı 
Dungaşka 

' Şaheserinin ilk gecesi münasebetile Gala müsameresi 
~Çarlık Rus devrinin bütün ihtişamı, Çiğanları, Çardaş
" ve Balalaykaları, fevkalade müessir bir mevzu . Hatırası 

bir zaman unutulmayacak olan müstesna bir film. 

~vetcn : Lorel ve Hardi'nin en yeni ve güzel komedileri 

. Acemi Aşıklar 
i Türkçe Sözlü 
DiKKAT : Numaralı koltuklar pek az kalmıştır. istical 
~niz. Telefon Alsaray : 212. Telefon Tan : 266 

PEK YAKINDA : . 

Aşk Uyanırken 
194l Venedik film musabakasında birinciliği kazanan şaheser 

Ta bela -Kristal 
Lastik mühür 

. - ~ ' " . - ; tf. \ 

RADYO 
Sahiplerine ~ 

Dikkat: Tavsiye 
Uzunzamandan

beri lstanbul, An
kara ve lzmirde 
çalışmış olan de
ğerli sanatkar 

Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınızdan beklenen randmanı ala· 
} .,-Jilmeniz için Radyonun en hassas noktası olan lambaların zayıf olmaması lazımdır. Bunun 
' J çin f ır.sattan istifade ederek limbalarınızı ücretsiz olarak Bele diye civarında Ra,ıt 
"ı !nar MUessesesinda PHILIPS fabrikalarından hususi surette getirtilmiş olan son 
> Jiıtem lirnba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. Faik Gülenay 

atölyemizde işe 
başladığını bildiririz 

ti 1 Radgo tamiratı PHJLIPS'in en hassas kontrol aletleri ile oe mütahassıs teknis· 
·~enler tarafından itina ile yapılır. 

GENERAL ELECTRIC Radyoları 
Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 

1 
: her iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 

' müşterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. f ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalılı Asfalt caddede Burduroğlu 361 1-155 

!~ 
a• r 

ıl. ~ 
Bilumum Çiftçi ve makine 

Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açlldı 
t Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

ı .~ lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
~ demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
L vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
D ADRES : Eski istasyon karakolu kar111mda DEMIRIŞ 

Telgraf adresi : Adana DEMİRIŞ 
i~ 1 

~; Malatya Bez ve iplik Fabrikalsı T. A. s. 
: Memur ve işçileri istihlak Kooperatifi 

i· ; Şirketinden : 
~ ~ Şirketimizin uuıumi heyet toplantısı 28.3.942 de Malat-
~ yada fabrika sineması salonunda yapılacaktır. 
;,, k Hissedarların mezkiir gün saat 14 te baıır bulunmaları 

~ilin olunur. 

~ RUZNAME 
'ı- idare meclisi raporunun okunması 

Mürakiplik raporu 
Bilinçoaun taıtiki ve idare heyetinin ibrasına 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıkları 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri 
kertısında. 1701 1 - 15 

(228 adet sokak levhası yaptırllacak) 

Adana Belediye Riyaset inden : 
1 - Yeniden adlandırılmış olan 21 caddenin isimlerini 

gösterir 228 adet sokak levhalarının yaptmlması işi açık ola
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 684 . 00 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 51. 30 liradır. 
4 - İhalesi Martın 27 nci Cuma günü saat 15 de Be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. 

İsteyenler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Belediye En· 
cümenine müracatları ilin olunur. 

1799 11 - 15 - 20 - 25 

Rusya'ya karşı 
Japon hazırlığı 

Gnl. Rommel 
Başkomutan! 

Çool' -Kiog 19 ( a.a. ) Çin 

sözcüsü, illtbaharda Japon yanın Si· 

birya'ya taarruz edeceğini fÖıtert'D 

1 
delillerden bahsetmiş ve demiştir 
ki: 

«- iki Japon tümeni Kore'den 

Mançurya'ya gönderilmiştir. 

Ankara 19 ( Radyo gazetesi ) 

General Rommel Libya'daki 

Mihver orduları baş koınutanhiına 

tayin edilmiştir • Şimdiye kadar 

Rommel resmen bir ltalyao rene· 

rafının maiyetinde idi. 

Sahalin'in cenubundaki Japon 

kıtalnrı şimale gönderilerı.>k Suv

yet hu-!udıı karşmnda toplanmış· 

tır. Japon lturmay şefleri de Man-

çori'ye gelmişlerdir. Eğer mütte 

filderden malzeme alabilirlerse Çin· 

l liler S 'biryay a tecavüz edecek 

J Jporılara hücuma hazırdırlar.> 

ASRI S)NltJJADA 
Suvare BU A V ~AM Suoare 
~~ Ay ~W 

Altın serisinden bir şaheser 
SONYA HENNIE - RICHARD GREENE 

TARAFINDAN YARATILAN 

Kutup Yı dızı 
Göz kamaştırıcı dekorlar içinde aşk . . . Neşe . . . 

Müzik . . . Buz üzerinde patinaj gibi en kıymetli spor· 
larla süslenmiş büyük revüler . . 

İLAVETEN: 
UMUMi ARZU ÜZERiNE 

TYRONE POWER - MYRNA LOY'un 
Sekizinci harikası 

Hint Riiyası 
Pek yakında ••• Pek yakında •••• 

Vaterlo Köprüsü 
İlahi bir aşk eseri Türkçe Sözlü 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilinı 
Mikdarı Metre mikibının 

Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiab 
M3 03 Lira · kurut 

Kayın kereste 193 00 2 50 
l - Seyhan viliyetinin Osmaniye kazası dahilinde Kurt 

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

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

3 - Beher mP.tre mikibınm muhammen fiyatı 2 lira 
50 kuruştur. 

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

5 - Muvakkat teminat 36 lira 19 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 15-3-942 tarihinden itibaren 1ataşa çıkarıl· 

mıştır. 

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

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

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 2 1 K R A M 1 Y E P .L A N 1 
KEŞIDELERı 

2 Şubat, 4Magıs,3Aiustos,2lkineiteırin tarilılerinde gapılır. 

r------19421KRAMIYELERI------
1 Adet 

3 " 
2 

3 
10 
40 
50 

200 
200 

" 
il 

,, 
" 
" 
" 
" 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık 

" .. 
.. 
" .. 

= ,, 
.. 
" 

2000. 
3000. 
1500. 
1500 

2500. 
4000. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira .. 
,, 

" 
" 
" .. 
" ,, 

TUrklye it B•nk••ıne par• y•t1rm•kla yal· 
nız pare blrlktlrmlt ve faiz •lmıt olm•z, •rnı 
z•mand• t•lllnlzl de deneml• oluraunuz. 377 

Bayanlar!------
Şüphesiz takdir edersiniz ki, güzel kumaş, güzel 

biçim ve dikim ile kendisini gösterir . 

TERZİ MAKBULE NiL 
i Sinema caddesinde Cumhuriget 


