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aylıt• 7, eylıl• 125 ICr. 

llln tartları lda,. ıı. 

tetklllt 
Ankara 23 (Radyo ırazetesi) - Sır· 

bistanda isyan gittikçe ı~nişlemelttedir. 
Belrratta yeniden bir tetb:şçi teşki1atın 
rnev-fana çıkarıldıi'ı, 80 kifİnio tevkil 

Yd ı 2 Na. 4 78 ııarart•ttınıır. 
P 1 y e t ı UI) K u r u • t u r 

edildiii bildirilmiştir. 

\..---------------·-w--~ 
SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Ceyhan 6 Metre 10 Santim Yükseld 
26 Köy Arazisi Sular Altında Kal 
SULAAINISTILA SAHASI 

1 M-LLJ~ 
100000 ·DEKA·R 1 ŞE 

Bir çocuğun sulara kaJ!ılarak boğulduğ~ sanılıyor ; ~ir çok ÜN/VERSİ"P'ED 
köylüler ağaç fepe/erınde saatlerce gardım bekledıler. .L, 

yü~·;,::0 c~;~:: ::~~~ ~ı:e:i: 1 Seyhan da taştı 1. kar ~i~::
0

t:::;t::
0

:i.ddetli Y!tmur. 
L'J • k•P Jar derelerin de ta•ınasıııa sebep müddet sonra yatağıca çr:"'ı mlf • .. 

kH yar olma,, Kırmıt nahiye mukezile 

~:rl~;~a;e~~::tl!a;~ı~~i=~i':~~ 8 ko'' y ·arazı•sı• su Kıvr1klı köyn aras ·ndald saba ta-
bırdenbıre 6 metre ıo mamen su "ltında kalmıştır. 
muıtar. ı · Şiddetli yaimurları müteakip Ykifaden t•ıan ıa ar taf 

Yılkı aıe d. c· hararet derecui de birdenbire 11• 
1 ayılmı.f, Mabmu ıye, ı· B k . "' d 

~:0::irrı, Kösrt'li, Dikili taş, Sıd· as ınına u 
1 
ra 1 fırın altına düşmüş, sular altındaki 

dıkıye, Kara mezar, Hamidbyeli, tarlalarda yeni tkilt'n pamuk h· 
Hamid bey bucajı köyleri arazi11i· bomları zarar rörmüştür. 

ni baımıştır. Bu köyler, sulardan köyü halkı Ceybandan gönderilen Bu mınhkada ıular altında kalan Seyhan nehri de taş"ınlık röı. 
en f.ızla zarar gören lı.öıler ol· filikalarla kurtarılmış, bu köyde köy'er şunlardır: termiş Narkulak, z;yamat. Tıızku-
mu,ıur. bulunan devlet hara11 zarara aira· KesikkeU, Tatarlı, Pamuk üret. yU1u, Huıraiaçı köylerinin batı 

Çakaldere, Sirkeli, Toktamış, mıştır. me1ine ait Tillı:i Buca;ı çiftlij'i, uhillerini ıu basm • ı, Ganime 
Kelemeti, Korurlu. Mercin, ince Nehir taşması Kadirli kazası Mecidiy.,. 
yer,Sarı bahçe, Kashl, Merc'me, köylerinde de tahriba

0

t yapmış, Sır çocuzun sulara kapılarak köyü tamamen ıu alt oda kalmış-
Kü~ük Manrıt, . Büyült Mangıt, Kadirlinin Mecidiye kövünde 1000 boiuldufu sanılıyor. Bir çok kim tır. Karıröçer, Çavuşlu, Sarımsak 
Havraniye köyleri arazisi nisbeten kadar koyunu IU rötürmüş, üç Hler, araç tepelerinde uatlerce köyleri aruisinden bir kısmı s~'ar 
daha az zarar R'Ö•mü,tür. bine yakın lroyan da ıularla çev- yardım beklemişlerdir. altındadır. lnun ve bay•ıan kayıbı 

Sular altında ~alan Mercimek rilmiştir. Sularau istili 1aba11 100 bin de- yoktur. 

Cumhurreisimiz 

ve teftişlerine 
lstanbulda 

l.tar.bul 23 (H ısu9\ muhabirimiz teldonls bildiriyor) _ 
20 

cuma günü saat 14,30 da S'lvarona yatile lttanbula &'den Cumb 

ııimiz Milli ş,f ltmet l.ıönü tetkik ve tefti~'e•i.,e devaın et uekte 

Bilhaua o'<ulları geıen Mıl i Şefimiz bugün Ü ıive rsiteye g;t!lli~I 
.ııuhtelif fa kültolerde me~gul olmuşlardır. 

Berlin Elçimiz inkara 
Ankara, 23 (Hu111 ısi mu1ı-ıbirimiden)-Berlin Büyük E'çiıniz 

Gerede BerlindeJ şehrimize ge'miş ve dostları tarafıodan ista 
karşıl ,. nmışhr. 

1~aı~T::ri Anıt • ·Kabir. Projesi Dün Seçild 
Türkiye'ye 11 projeden 3 ü mükif ata 

~.·-k:!ia?':J!!?' 1 a y 1 k ~ ' ö r Ü 1 ~ Ü 
Aımanyaya gı•ttı• 5 projenin de hUkOmetçe ••· - -

tın • ı ı n m • • ı k • r • r ı • t t ı 

Boris'in Führeri F o n 
Papenle ayni zamanda 
gö,ecek olması sigasi mü· 
ıahitlerin dikkatini Tür• 
lc.ige üzerinde toplu_qor I 

Londra 23 (a.a.) - Taymisio 
Kahire muhabiri bildiriyor: 

Borada rittikçe kuvvetlenen 
kaoaata ~öre, ilkbaharda Alman 
harraz11 baıladıj'ı zaman buoun 
Libyada da aki•lerl görülecekt r. 
Rommel'in, ordatunu takviye için 
~ayretler ıarfettii'i ,üphetiıdir. 

o .;er taraftan 12 adaya aıker, 
uçak ve gemi yığ'ıldıi'ı artık bir 
sır deiildir. Bazı mü1abitler • bu 
tah,itlerin Türkiyeye karşı oldnrunu 
kabule meyilli gibi görünmekle ber~· 

d ı • • t 'b Oıta Şnktakı ber bura ar.ı ın 1 a . . 
kuvvetlerimize kxrıı şidde!la b:r 
taarra.ı hazırlandığı merlı:ezındedır. 

8 inci ordu l::ö1le bir hücuma 

kartı koymaia hazardır. 
Deyli ekiıprain askeri mu· 

barriri de şöyle diyor: 
c Bir Mıhver taarruzuna kar· 

şı Orta Şar it ta tedbirler ~lınıyor. 
Pek vakında beklenen bu .taarruz 
Kafk~ıyadan Tobruga lı:~dar uza· 
oaa ve hayati önemi haız bulunan 
imparatorluk hattına karşı yapıla· 
caktır.• 

Aokara 23 (Radyo ıazete1i)
Londradan bildirdıgine ıöre, Bul 

rar Başvekiİi Fıiof/a Kral Boriı 
arasında ihtilaf çıkmıştır. Kral Bo· 

rla. Almanya tarafından Ruıyaya 
kartı firiıilecek ilkbahar taarruzunda 
Bals.,iıhndan istenilen yardıma 
muvafakat etmiı, falrat Baıvekil 
bu muvaf.kata itiraz eylemiştir. 
Bulıar ka biaui uzun toplantılar 
yıpaıııtır. , · 

Oij'er hraft.an, Kral Boriain 
ınıızan Almaovaya hareket tttiii 
bildirilmiştir. Bu tryıhat etrafında 
iki tefsir ileri sürillmektedirı 

1 _ Kral, yardımın neden ve· 
rilemiytctjini Alman devlttadam
larına ıahsso ani ataca~ tır. 

2_ Bulıariıtan yardım ver-
mete razı olmuştur. Kral, ba yar
dımın ayrıntılara üzerinde rörOf· 
.U Oawe ritmiıtir. 

Loaclr• lldDol ibü..U .... 

Ankara 23 (Radyo ra:reteai) • l 
Anıt _ Kabir proielerini seçecek l 
jüri hty'eti kararını vermit ~e 
BaıveUletçe bir teblii . neıredıl· 
miştlr. • 

Bu tebliğde ıöyle denilmektedır: 
1 _ Ebedi Şef Atatürk için 

Raaatetpede yapılması kararlaştı· 
rılmış olan proje müsabaknına 49 
kişi iıtirak etmiı tir. 

2 _ Ba projelerden bir taae· 
ıi müsabaka mnddeti bittikten son 
ra komiteye vardıj'tndaa ve biri 
de, proje üzerinde sahibinin adı 
yazılı balandujıından milıabaka 
dışı edilmiıtir. 

3 - 47 pl't'jenin 17 projeıi 
müsabakanın yüksek gayeıini kar· 
ı:Jıyacak mahiyett, rörülmeditin
dea ilk tetkikde reddedilmiıtir. 

4 - Geriye kalan 30 proje 
ikinci bir elemtye tabi tutarak 19 
u kabul edilmemiştir. 

5 - Son incelemeye bırakı

lan 11 prcıjeden üçü mükafata li 
yık, 5 i takdire deier göıülmüı, 
satın alınmalarına karar verilmiştir. 

Mükafata liyık görülen proje· 

olarak kabul etmekte, Bulgariııta- ı 
nın bir kolordu vermeie razı ol· 
dağunu bildirmektedir. 

Londra 23 (a.a.)- Hitler, dO. 
iu Avrupa memleketlerinden. Ru~ J 
seferi için munzam yardımlar 11temlf 

ve Romanya ile Macariıtaaı kuv· 

tlerini arttırmaia davet etmiştir. · 
ve b' l Büyük bir ba1kıya ta ı tuta an 

B 1 ariıtan, Alman orduf arıaın ele 
D g " ' l' d 

reçirdiği bazı arazının ıtrıı ıa en 

başka, fili bir iş birliiinden kaçın• 

t r Fakat Hitler, eylOlda K•al 
mış ı. . . 
Boriaten Ru• ctphe11ne bır bulrar 
orduıo röndermesi ba'<kıoda kati 

it te bolunmaıtur. Kral Boris, 
ta p • ·· ıı· t 1 k Doju harbine fODU u op ama 
. t . ve buna muhalefet eden 
ıs emış d' . . . t 'f d 
Başvekil Filofoa ver ırı _ıs . ayı a 

kabul etmemiştir. 
Balrar Krahoııı burün\:ü Al· 

manya ıeyaba tı6ın aıana11 yakında 
anlatılacaktır. 

Naallerla cenab4 dofl'a bir JÜ· 
rilyDıte Balrar ordaJanoı kendi 
emirltriade 1ayclı~ lan itedeDbeıl 
aaltmdar. Buaiala ......., Tlrk· 

lerin aah'pleri ı rasil~ şanJardırı 
Profunr Yohınneı Ktorer, 

profeıör Emin Ooat - Doçent 
Orbın Arda, profelÖr Araoldo 
Poçini. 

Satın alınm111 teklif olunan beş 
projenin sahipleri de ıonl.,dır: 

Mimar Rooald Rom, mimar Ci· 
yovaoni Mutiro, mimar Ciuo • mi· 
mar Vakkaro, Hamit kemal Söy
lemezorlu - Kemal Ahmet- Re 
cai Akçay, mimar Feruduo Akozan 
- Mebıaet Ali Hnadan. 

Bütitn kararlar jüri hey'eti ta-
rafından ittifakla veı ilmlıti•. Gerek 
mü•&'at kazanan, gerek takdire 
layık rörülea 6 proje bükümetin 
malıdır. 

Ji1ri hev'etinin rapora aynen 
netrecjifecek, müsabakaya iıtiı ak 
edenlere rönderilecektir. 

47 proje, 24 mart sabahından 
31 mart akşıımına kadar Ankara 
aerri evinde ttşhir edilecektir. 

irand• reni bir rolun 
lntasın• ba,ıandı 
Tahran 23 (a.a) -Bütün lran'ı 

baştan bata katedecek bir yolun 
ioşuıoa başlanılmııtır. Ruıyaya 
yardım bu yoldan yapılacaktır. 

Bolrar milnuebetleri şimdiye ka
dar do,tane ve dürüst geçmiıtir. 

Stokholm: 23 [a. a.] - Ofi: 
Balrar Kralı Boriı'in Berlin ziya· 
reti hakkında tefsirlerde buluoan 
lıveç razetelari şöyle diyorlar: 

Alman ıiyasi mahfillerinde Bul 
rariıtanın timdi Bolıevizm'e karşı 

Mihverin yaoıbışında harbe iıtira. 
ke hazır bulanduiu ibıaı e:iiliyor. 

Soıyal Demokraten razeteıinia 
Berlin mu'ıabiri diyor ki : 

«Kral Boriı'ia Fübreri Fon 
Papenle aynı zamanda rörecek ol· 
ması siyaat müşahidlerin dikkatını 

tabii olarak Türkiye üzerinde top 
lamakta~ır. 

Bir taraftan TOkiye ile Bu'r•· 
riıtan araaıodaki münasebetlerin, 
öte taraftan bu iki devletfn Mib. 
verle olan münasebetlerin pelt ya· 
kında tayin ve teıbit edilmesi muh. 
temeldir. Veba huıusta ceııup bab 
Avrupuiyle Yakın fark d•ramu
da &nemli aldıler yapacak olaD 
baab ve lıa'I bir feUp. beldeD....... 

Mareşal 
Bravçiç 

Hltler tarafından tekrar 
hizmet• 'lllındı 

Anlı:ara: 23 [Radyo r•zeteıi] -
Hitler, reçen ıonkinanda Mareıal 
Bravçiç ile buı a1kerleri aa11zın • 
uletmitti. 

Başı kuma g· 
mülmüş ceset 
- Hususi Muhasebe tahslldarla· 

randan biri feci t•kllde tildU Şimdi General Fon Ronıted ve 
Mareşal Bravçiç yenidea bizmate 
alıamıttır. 

Demokratlar Hitlerin bu hareke
tinde, eıki hareketten geri dönme 
ıeımektedirler. Hitler, reçen ıon
kluunda kendisinin yanlaş, komu· 
tanların doira diitündüğ'üaü itiraf 
etmiştir. 

1 

Krips Y enidel
' hi'ye vardı 

Ankara 23 (Radyo razeteai)
Kripı Hiodiıtana varmış, iyi karşı 
lanmıştır. Bu milna1ebetle bir de. 
meçle bulıınan Nebru demiştir ki : 

c - insan yalnız biirriyet için 
harp ettiii zaman zafer kazanır. 
Bu harpte demokrasiler de yer al· 
mıttır. Hindiıtan'ın işgali için Mih
vtrin yaptıjı neşriraho eaa1111 
oldoiu meydandadır. 

Hindiıtao lng;ltereyle anle,a· 
caktır. Biz H:ntliler demokrat ve 
milıtakil bir Hindiıtan istiyoruz.• 

Burüo Yeaidelbi'ye vanr var· 
maz Kripı de bir demeçte bulun· 
muştur. 

Hindiıtanda iki hafta kalmak 
niyetinde bulunduiunu, bu müddet 
zarfında makaata erişebileceiini 
Gmit ettiiiai, Hindistan liderlerinin 
röst~recekleri iıbirliği 11yeıinde 
anlatma fartlarının tesbitine imkin 
hasıl olaca;ını, Hindistan'ın impa· 
ratorlukla birlikte harbe mini ttı· 
kil eden sebepleri ortadan kaldı· 
racaiını ıöylemiıtir. 

Çukurov• ve Mercimek 
aygar depolarında 

tefti,ler 
Ceyhan (Husui) - Ziraat Ve· 

Ul,ti Veteriner işleri u~um Müdür
lüiü Ze?tekni Şu .. e•i MüdürO B. 
Ihsan Akhuo ve Umami Müfetttiı 
lerden veteriner 8. Tahıio N•hid 
Çukurova ve Mrrcimek ayp .N
poıunda teftiıler yapmak a.ere • 
mezktr •l•u...teria ......,. 
.Uwci .. ka k6ylne ıit ... t.rdir. 

& IMan Akun. 11tklkt• ba
a...ak lzere ,.1uada Saltanauyu 
laarutU rfdecek n Müldtiı B. 
T.W. Nabld Meroiaekte .. ba bir 

-Dil ntabah ıut saat 6 da Papazın babçe1iode nehirde bir CH 

r Olmüı ve ı:abıtaya haber verilmiştir. 
Derhal cesedin buluodui'G yere gideo za b ta memurları cea 

ıu içinde kama ırö11ülmüı bir vaziyette bulmuşlardır. 
Yapılan ilk tahkikatta, ceıedin Hutuıi Mulııııebe tah,•Harla 

Hü1eyin otlu 324 dorumlu aslen Sinophı olan HJse ı in E lt re rı,e ait 
iu teıbit edilmiştir. Ha~ S'J etn f nda öi rendiklerimiz ~ u fo ı : 

Hüseyin, pazar güoü Adasokarmda tahsi lat yaptık t an sonra 
ıi'e beraber bu1unan iki arkadaşile oturup rakı İÇ'lltfe bıılııaı ısla 
fHI olanca ltep b'rlikte tehire doğro felmere koyulıııuşlar ve p 
bıhçetiae rsldikleri vakıt birbirlerinden ayrılm şiardır. 

Fazla aerhoş o:duğundan, Hüseyin mideı:ndelıilni ç ı karmak 

1 

cını d~ymuı, nehir keoarıo~ !nmiştir. Elini, atımı t em1zlemek için 
uzandırı ıaınan muvazenuını kaybeden H j seyin 50 santim derıal 
bıJlunan ıaya başüttü dilşmÜJ ve bıışı kurna saplanmıştır. 

1 
Tahsilat defterleri, makbuzlar ve tahsil ettıği para el ç antatif 

raber nehir kenaranda tamam olarak bulunnmş ' ur. Hadisede kimcrn 
kası olmadıiı anlaşılıyor. he Müddeiumumilik el koymuştur. T h 
devam ediliyor. a 

Milô.s'ın uğradığı mües· 
si/ kaza 

İngiltere'nin kamyon çarp 
dürüst hareketi J 

Bir otobüsle 

TUrk halkında mem
nuniyet urand1rdı ve 

acırı hafifletti 
Ankara 23 (Radyo gazetesi)

lngilizler tarafından Rodosa yapı· 
lan hava akınında, Mıl a•'a bomba· 
lar düştüiü, 2 kişinin öldüğü, bir 
kişi~in. yaralandığı biliniyor, Hüktl· 
metım •z bu olay üzerıne derbal 
tf'ş • bbüsde bulunmuş , lnıiliz elçiıi 
HJrİciye Vekı li nize gelerek y•P11an 
yanl ışlıktan dolayı lol'iltere ~iikü · 
metinin tee11ü ı üo ü beyan •t1111ı.Y~· 
pılao zararlara kar,ı hiJUıne~ıoıa 
tazminat vermei• ha.sar olduıunu 
bildirmiıt:r, b -lbi hidiselere 

Büvük •içi, m •. • 
. l k oıer• her şeyı.ı yapı· 

minı oma . f 
lacı r· ını vaad etmış ır, .. 

iorilter• bOküm etının bu dü 

O t bar~ketl Türk h ıılk ·nda nıem· 
r • d M • h" · aaaiyet avaa ırmış, ıa~ a · 14e . 
ıiadea mütevellid acıyı h "fıflctm iş· 
tir. 

Asker allalerlne 
mesken yardımı 

Dahiliye Vekllt t inden ılika· 
darlara relen bir tamimde, mu· 
ken bakımından yardıma mabtaç 
olan uker ailelerine e1aıb olarak ..... , ...... ,. 

Dün saat 11.30 sıraları 
för Nuri aglu Nevzat Uı 
idare ettiii Suhulet nakliye 

ait 6 numaralı otobOı ile 
o;Ju şoför Hamdi Teoman'ı 

reıiadekl, ziraat üretme 
kamyona döı tyol ağzında 
m11tır. 

Otobüsün sa; arka yan 

zedelenmiJ, kuıyonuo ite ö1a 
balarile Hj' çamu rluğu, 11101 

paiı, yaa kap.&ldarilo radyat 
zilmişt r. 

K•za, Ütftıne çift' izine 
kamyonun • yak frenleririn 

'>imasından ileri gelmiştir. Tab 
ta devam olaouyor. 

Tanı".'m•t b1r kuk 
•ehrimlzde 

Ankara halkevi tt mıll ko 
çalı,an tanır. m ı~ kuklacı ve 

gözcül eriıoizden Orhan BDrçe 

rimizde bu loınakladır. Artia•1 
nadı, talebelere, büyilkle·o 
ler verecektir. Oku 

terbiyevi "~ •llHlrlcD 
Dalacak .,_ Olla,• 



1 Günün AdamDaıro ı---- -·· -
" Hindistanın es r a- Saimbe gli' de hu- !1lıM1ül!f'J)J)J?m 

~::~ rengiz ihtiyarı: 
-Aı_ G A N D 1 -· Wa· 

bubat kaçakçı/ığıl eson ıüolerde Ete böliesin. 
de zeytin yağ'ı fiyatları durmadan 
yükselmektedir. Müstehlildn zara• 
rına olan bu doruaı Ticaret Velı:ll -- 10 deve yUklU hububat Jandar

malar tarafından yakalandı --
·::b::~abmı halk nıçın vermıstı? omdan kalma 

• başka papagv an 

Sıimbeyli (Hu,usi) - Son günlerde kazamı:r: çevruiode baılayan 
hububst kaçakçalıiını ö llemek üzere zabıtaca tedbirler alınmaktadır. 
Yardibi köyü oden çakarılao, Göksu ve Hordum Jandarma karakollanoı 
g'"çerek kaza hududunu aşmai'a mavaffek olan 10 deve yülılü hububat, 
JADdaraalar tArafından yakalanmıştır. Kuı tuluş imkanının kalmadıjıra gö. 
ren deveciler, Jandarma erlerine rüşvet vermeğ-e kalkışmışlardır. Saçla· 
lar Adliye teslim edilm:ıtir. 

liiioin gözünden kaçınamışhr. Ve• 
killik bu yükselmeyi öohınek için 
rerekli incelemelere başlamıı bn• 
lunmak tadır. Bu incelemeler sonun 
da Vekillik zeytin yaiı piyausına 
müdahale edecek ve fiyat yülcıek· 
l iiioin önüne l'eçecektir. 

.Devl.,t ziraat işletme)erile 
'' demir tabta, fabrikaları şirketi ara• 
sıoda bir mukavele imzalanmı~hr. 
Yapılan anlaşmaya göre fabrika 
100,000 oliver, 100,000 Rotıok ti
pi pulluk ve 100.000 uç demiri 
yapacaktır. Pollultlardan 15.000 i 

arda iş,. endi Hiodis· M· • b" k b d -t= terdiler. Fakat 
Asıl :J d' halk unzet1ı ır asa a a o a· fada coş mu, olan 

tahmi~a~:~ar~ arasın- ran: Gandi, sabahla,rı 4,30 hıılk bununla ik
dırı~ c, bir ilib ribi da kalkar, dua eder ve t ifa etmedi. Bir gün 

~lerı tlJ,ılan; dünyanın sonra hafla igi oega gağ- kızrın bir belit 
ge nasr tarafında ıe· murlu olsun, gürügüıe çı· kalabalıiı polislere 

an -lerdenberi ismi kar. Şafak sökerken ve yatsı hücum ettiler ve 
ar teşılaşan adam<tır. onları döverek 
ılüiü hMobandas Ka- oaktı olmak üzere günde öldürdüler. Gandi 

mühiO'mcband Gandi, iki defa dua eder. katiyyen şiddet 
layaca 69 ıeneıinde Konuşması gaget tatlıdırr. röstermek tarafta 

esas at bavar yarım· Zekidir. Baıkalarını düşü- ra değildi. Halkın 
Bu 1iuında, ufak nür, fakat bir prensip uğ• henüz •şiddetsiz 
t.uaft k b d d • d ..1 h • l mu\ı:avemet siya. mını ~/ asça • ~l ?'· 1un a son uerece aşın o a· 

b 1 ı . och. uru bilir. •~tini» takip ede· 
a un~lc dindar ve mü--:: :=:::::~:~-:::;::::;;:::;::=:::~ ..........: celc seviyeye gel· 

tev aHıp olan ailesioio yanıoda geçti. / medij'ioi söyledi ve açlık grevleri· 
anlar d . - · •t t b ·1· • • b' · · · b 1 d 192 n ı, orta ve uoıversı e a sı ıoı oıo ırrncı11ne aş a r. 2 de 

e!tiiirindistanda ilı.mal ettilı ten ıonra, tevkif edildi, fakat yine ıerbest 
mıyetloodraya a-itmeie karar verdi. bırakıldı. Bu tarihten itibaren Gın· 
mlekerkat mensup olduğu Hindu mez• di tee11üıüoü gerek lteodi taraf· 
an ço bine göre deniz deiil, batti tarlarına, gerek İnriliılere açlılt 
ef 981alt bir so bile a~mak günahtı. grevlerine ba~Jamak ıuretiy)e gös. 
vard va1lı delikanlı bu hu11usta aile· teriyordu. 
Almıı.i lı:andmncıya kadar akla kata- çok dindar bir icadın olan an· 

ve do . Ş . . . . t . . b h G . 
ıeçtı. anp ıç ~mıyecrrıne, e nesınıo u uıosta aodı üzerinde 

!arına • · · k d 1 1 ı · ı. d d b- - '- t · ' 1 • mıyeceııne ve a ıo ara a ar.a ar son eıece uyuıJ. es•ra o muştur. 
ala F\ .. ıy a c• ğına dair tekrar, tekrar H indu cHninde olao annui bütün 
ımlarıı - d' '- ...a· • 1 ._ · • ıınesıı e ~oz ver ıden sonra an· uıoı oruç arı t uttudan roaa :!a, ıkı · 

yay~ alt yola çıkabildi. de bir a ra oruçları tutardı. Bir 
u ~ı l; Londrada üç ıenelik bir hu· evde bir ~eye kızan anneıl, i'Üne~ 

... - ... le hh"linden ıonra g-eriye dö:ı- ç kıocaya kadar oruç totmaia ka-

l . Sır müıldet sonra cemıbi Af· rar verdi. Teudüfen bir hafta mü· 
kaya gı ıti ve az zamanda bura- temadiyrn yağmur yağdı. Bütün ev 
akı büyü ıı. H 111<t kolonisinin lideri balkı heyecanla güneşin açmasını 
ldo. Mem leket ınde yapmak iste· beklediler ve a ncak bir hafta ıon-

yreı 2i yeı ilıklerı bo kolonide tec· ra güneş çılctıjı zaman Gandinin 
üoe elli. Fakirl~ri olrunlaıtı. ttC• annesi orucunu bozdu. 
übcıi arttı. lnHnları knllanmaiı, En r.ibayet 1937 ıenesiodo 
lsan kütle leı ioi idareyi öireudi. Gandi lng-' lizlerle bir ozla~a a sul· 

. O ıene sonra 1914 ıenesinde 45 hu a\ı:dettı. Fakat bir çok kuvvetli 
nın ,_ dw 1 · ı . ·ı b şında memleketine cıo o u. m• 1) etçı er, ve u arada Nebr~, 

Mahatma ne demektir? bu u~ı~~~ayı ~abuı ~tmediler ve 
---~...,..,.------- Gandıyı ııddetle tenkıt ettiler. On· 

lar İoa-. lizJerle kısmi bir anlaşma 

G andi kendi topraiına ayak 
bastıktan ıonra, bir sene 

ıemleııt ti ui dolaştı. Hindiıtanın 
1 dahili ve harici vaziyetini tetkik 

ıtti. Halkın avukatı kesildi, mah· 
,emelerde onların davalarını be· 
leva olarak t okip elti. 1915 aec e
~nde Abmetabat'da bir yetimhane 
ıçtı. Burada aç ve fakirleri bima
ıe etti. Artık Hindistanıo her tara· 
ında ismi dob ş yordu. Ooa bir 

dalib ribi tapm•i• başlıyan halk, 
ıendisine Mabatma cbüyük ruh» 

33~kabını taktı. 
mlu Biiyük harbin sonunda Hindiı· 

Jan ile lnıriltere aruındı.ki ıiyui 
an · d ·ıc b' f l ııazıyet s< n erece nazı ır aa • 

0 ba) a rirmiı;ti. 
Ü Haı p tsna11nda Hindistan in 
O~ilterenın ~ardımına koşmuş, deniz 

am,.1 rı, 1. 215 000 ki~i gö ıdermişti. 
1 V zamanlar Gandi de dahil olmak 

Qı.ere, ileri relen bir çok Hiotlıler, 
bu iyılıiin mukab•li olarak lrg J:z. 

deiil, Hindistan için tam istiklil 
istiyorlardı. Hindistan dava11, ba 
uzlaşma ile halledilmiş değildi. O 
günden ıonra da Gandi yerlilerin 
ıözünde eski itibarını kaybetti. 

Gaodi münzevi lıir kasaba olan 
Verdhaya çekildi. Hindistanın 72 
yaşında olao, bu eıırareoıriz ibti1a· 
rı, sabahları 4,30 da kalkar, doa 
eder ve sonra h,ıva iyi veya yai· 
morlu olsun, yürüyüşe çıkar. Şafak 
ıökerken ve yatsı vakti olmak üz. 
re ründe iki defa dua eder. 

Hintlilerin bir llib gibi taptık. 
ları bu adım katiyyen et yemez. 
H.ttli pişmiş yemek yediği bile na• 
dirdir. Bir fincan keçi sütü, bir•:r; 
burma, bir çorba kaşığı çorba, bir 
kaç tıne ceviz, bir iki diş ıarım· 
sa1<, bir tabak dcıiranmış taze seb· 
ze ve l-ol meyve ooun bir seferlik 
yemtğ'ni teşkil eder. Sal-ahtan ak
şam11 kadar zi ıaretçi lı.abul eder. 

(Devamı UçUncllde) 

yüzlerce sene yıış1yan hayvan-
lar vardır. Kaploroba(a, fil, 

bazı balıklar yüz ıeneden fazla 
yaıarlar. Koşler arasında yilz yıl · 

dan fazla yaşıyanlar g-örülmüştür. 
Boenos Aireste reçf'n ay bir ev
den bir papağan kaçmıştır. 

Bu papajan şehirde 150 ya· 
şında olmasile maruftur ve biria
ci Napolyonon Elbe adas•oa sür
gün edildiği zamanda yaşamıştır. 
Papagan oradan ltalyaya, ondan 
sonra da cenubi Amerika götü
rülmüştür. 

Tarihi ma:r:iıi olan bu papa· 
ianın kafesinden kaçuak orta
dan lcaybolmatı Buenoı Aires'de 
buyilk alaka uyandırmıştır. 

• 
Ta h ta 1 Hsrp sebebi· 

ayak kn hı/ar le her tarafta 
deri yoiluio 

lcendinı ıöıtermiştir. Bazı memle· 
ketlerde ayakkabı köselesi için 
köpek derıleı İ'lden de istifade 
edilmektedir. Norveçte ise ııiaç, 
tahta ayaltkabılarıo i'lyilmeıi u 
mumileşmi~tir.Norveçte ağaç bol 
bulundujundao harpten evvel do 
lıi hassa fakir h ılk tarafından a 

ia ç ayaklcabı g-iyiliyordu. Norvt ~ 
tahta ayakkı bıl~ rının altları iki 
tabakadan mamilldür: Birincisi b h 
ta, ikinci tabaka tazyikle katılaş · 
tırıJroış molcavudır. 

Tahta ayakkabılar ın kadınlar ta• 
rafından ı-tyilmesi mtıcbort kılın~ 
mıştır. 

• ilk kadın 1 ilk kadın ••-

'

• fir Sainte Cat 
se ır b . d D. 

erıne e ı-

eooe olmuştur. Sainte Catberloe'e, 
1376 sonesinde resmen Floransa 
bükQmetini temsil hakkı verilmiı· 
ti. itiraf etaıek lazımdır ki, asır· 
lardanberl onun izi üzerinde yil· 
rüyen kadınların adedi pek mah
dut tur. 

Orman Çevlrge 
MUdUrlU§tl 

Adana O rman Çevira-e Müdü,-.. ı 
lüiüne birinci sınıf Orman Mühen
disi 8. Necati Nıron tayin edil· 
mittir. 

Teşekkür 
Refa amın çok k11a bir hasta' 

lıf"ı müteakip ölümü dolayısile f&r 
rek ~ifah• n, i'ere k mektupla tazi, 
yetlerini bildiren, cenaze törenin
de hazır bulunan arkadaflarıma ve 
ve dostlarıma ayn ayrı teşekküre 

üçte iki devam riıüddetini 
doldurmıyan talebeler 

Ankara (Hususi)- Maarif Ve
killiii üçte iki devam müddetini 
doldormıyarak sınıfta kalan talebe· 
ler halclcıoda yapılac1k muamelele
ri ilırililere bildirmiştir. Buna göre 
bir talebe resmi bir okulun sıoıfıo· 
da ancak iki yıl okumak haklı:ıoı 
haizdir. Her yıla ait okuma hakkı
nın haori hallerde kullanılmış ve
ya kullanılmamış sayılacağı şöyle 
hıbit edilmiştir. o:rnma hakkının 
koll11nılmış aayılacaiı haller üçte 
iki devam müddeti doldurmuş ol· 
duio halde kaoaat notlarının yet· 
memesi yüzünden sın ı fta kalmak, 
üçte iki devam müddetit i doldur
duktan veya ilk iki devre kanaat 
notlarını aldı le tan ıonra ok nidan 
ayrılmalı., okulca tanıomış bir ma· 
zeret olmaksızın muota:r:am devam. 

da bulunmamak ve bu saretle üç· 
te iki devam müddetinin dolmama· 
ıından do,ayı sınıfta kalmaktır. 

Oltnma hakkının kullanılma· 
mı' sayılacaiı haller ise okulca ta• 
nıomış Lir mazeret dolayısiyle üçte 
iki davam müddetini doldurmamak 
ve bu yüzden ıınıfta kalmaktır. 

Sürekli olarak okula on rün 
devam etmiyen ve bu hususta malı:· 
bol bir mazeret bildirmemiş bulu· 
nan talebenin veli.ine bir tezkere 

yazılarak devamı temin veya ma• 

:ıereti tesbit olunmadıjı takdirde 

talebenin kaydının ıilinect.ii haber 
verilecektir. 

Müteakip on rün içinde deva. 
ma başlamadıiı veya makbul tntu
lacak bir mazeret b'.ldirmediği tak
dirde talebe okuldan ayrılmış sayı• 
lacaktır. Bu gibilerden aynı sın· ftı 

tahsile devam bakkını haiz olanlar 
t~krar okula rirmek iıterlerse nmo
mi kayıt ve kabul şartlarına ı-öre 
muamele yapılacaktır. 

A h m e t H a m d i, Esre f 
Demirağ'ı da dolandırmış! 

Kitapçı Sabri Ôrendilek'i, Dil vadın akrabası oldoiunu ıöylü~o. 
ber kardosleri ve Tuhafiyeci Hüsr Ü Buraya kadar, ıoçlunun ifade 
Ergüven'i dolaodırmak.tan suçlu si ... Eşref Demira{, meli ktaş ak-
Ahmet Hamdi Gökşio'io mubake- rabasınayardımı osirriyecek ltarak-
mesine dün devam edilmi~tir. Dün- terde deiildir. Çıkarıp Ahmet 
kü celsede suçlunun yeni bir do- Hamdiye 12,S lira veriyor. •P11rayı, 
landırıcıhiı meydana çıkmııtır; babanızın yanına vardıi'ınız :r:aman 
Vak'a şudur: röoderiraiolıl >diyor. Tabii, ı-idiş 

Ahmet tHamdi 25 Temmuz o i'İdiş ... 
1941 de Ankara'dan Diyarbalm'a Dünkü celsede, Jandarma bö-
riderken Acf ana istasyonunda in· lüle lcomtanı Yüzbaşı Tevfik Dal· 
miş. Havanın sıcak olması dolayı• ojlo tahit olarak dinlenmittir. 
sile caketini çıkarıp yanıbaşına Mahkeme, timdi Afyoo'da bu· 
koymuı. Bir aralık uykusu ı-elmif, !onan işletme müdürü Eşref Demir. 
yarım ıaat kadar bir tekerleme •i''ın iıtioabe ıuretiyle lfadeainio 
yaJ>tıktan ıonra, bir de ıözlerini alınmasına karar vermiştir. Davaya 
açSJn ne aörsün?: martın 31 inde devam olunacaktır. 

içinde para cüzdanı ve tren 
bileti olan caket kayıplara karış· 
mamış mı? Hemen iatuyon polisi
ne müracaat ediyor. Fakat bir tür
lü fail bulunamıyor. Bunun üzerine, 
o 1arnan işletme müdürü olan Eı· 
ref Demirağ'a gidiyor. Başına g-e• 
len feliketi yana yakıla anlatıyor. 

B urguru 60 kuru9tan 
satmıt 

Salih oilu Ahmet Şayan, bir kilo 
. bu'ıoru 60 kuruşa satmak suretile 
ihtikar yaptıi'ından yakalanarak hak· 
kında kanuoi muamele yapılmıştır. tee11ürüm mini olduiuodan, saya-ı 

ve şillcraolarımı burada sonmayı 
borç bilirim. 

Kazım Ôzdel 
, Kendisinin, Arıkara Devlet Demir· 
~ yolları Seyri hafif Kelem Şef'i Ce-

E1izıi ve Malatya'ya 22 mart 
güoü kar yağmış iıe de muulita 
zarar verecek derecede dtj'ildir. 

may111n ilk haftasında tamamlana· 
rak köylllye dağıtılacaktır. 

.Maarif Ve~lleti, teknik öğ
retim kanun liyibasını baz•rlamıı· 
tar. Bu liyiha ile okollarıo çalış
ma, okutma esasları tesbit edilmek 
tedir. 

• Ticaret Vekilliiince hazırla· 
oao cfstanbol ve tevabii balıkçı· 
ları sanayi birliii» nizamnamesi 
Başvekilliie verilmek üzeredir. Ba 
ıuret)e balıkçılık ve sanayii tt-f• 
kilitlandmlacak, balık ağlara ile 
sanayie lizım olan maddeler hil· 
kilmet taraf.ndao birliğe temin edil· 
miş olacaktır. 

Taze ve konserve balıiın yort· 
ta ucuza tedariki için her tedbir 
alınacaktır. Bandın başka Müaa
kalit Vekilliii çolı: balık tutulma11 
için balıkçıların vasıtalarını tak· 
viye edecelr, nakliyatı tanzim ve 
idare edecektir. 

iktisat Vekilliii tuzlama ve 
koaserve işi ile yakından alikadar 
olacak, Ticaret Vekilliiide halka 
ucuz balık satılması için daiıtma 
yerleri kurulmasını düzenliyecektir, 

Kırmıtta ziraat 
konferansları 

Ceyhan (Husu•i)- Kırmıt na• 
biyeEi lde bütün çevreden toplanmış 
köylülere hitaben, ziraai aeferber
liiin milıi ve iktisadi faydaları üze. 
rnide verilen kooferanst. n ve zira· 
at mücadele teknisiveni Naz•m A· 
yat~ tarafından türıü ürünlerin ba. 
kun ve ekimi üı:erinde yapılan &r.U• 

1&bobeden köylüler çok memnun 
kalmışlardır. 

iki köy öğretmeninin 
muvaffaklyetl 

Ceyhan (Husu,i)- Kırmıt na· 
biyesi merkezindeki okulun biri er· 
kek biri kız iki renç öj-retmenl, 
çahşmaş\arile bütün köy balkı üze• 
rinde çok iyi bir tesir yapmı.ılar 
ve umumi bir sempati temin etmiş· 
lerdir. Okurlar, yaimur ve ullere 
raimen okula relmektedirler. Gtnç 
öğretmenleri takdir ve tebrike de· 
ter buluyoruz. 

Te9ekkUr 
E1im; babamız Kars Meb'oıa 

Hüırev Sami Kızıldojıo'ın rerek 
cenaze merasiminde bulunmak ve 
gerekse beyanı taziyet etmek su· 
retiyle teessürlerimize İltirilı: eden 
zevata minnet ve şükran dayıa:· 
larımııı ayrı ayrı arza acımız mini 
olduğundan lütfen t~şek kürlerimi· 
mizin iblitına razeteniıin yüksek 
tava11utlanoı sayrılarımııla rica 
eylerir. 
• Eıi Oilu 
Semiye Turan 

Kızı 
Türkdn 

Damadı 
Dr. Zeki 

)erin harp sonunda H n-iiıtao üze. 
(J'indeki hakimiyetin ni h f'.fletecek· 

lerini ııanmışlardı. Hdlbukı lni'iliz· 
aJer H ntlileri. hayal _suku~una ui'rat· 

tılar o ılara ıdare s ıstemınde iste. 

•==========================================================================• il Polis Romanı :79 j DÖRTLER K u L o Bu il 
j dılı.ler i serbestile.ri ver~e?ile~. Halk 

• Çeviren: Mecdi Enön.==• 
coşmo~tu, Hintlıler, mılJı hukOmet 

Jkormak istiyorlardı. Gandi .milliyet. 
u çilerin başına reçti vo bır grev 

ilin etti' Müslümanlar bile ona • 
lltiba k ettiler. 

• Şiddetsiz mukavemet 

Ve o anda, demiodenberi iyice kav· 
rayamadıj'ım vaziyeti idrak eder gibi ol
dum. 

Yanımda daran adam Her kül Puaro 
deiildi. 

l<eodisine tayanı hayret derecede 
benziyordu ... Buna şüphe yoktu : Aynı 
Yumurta b" · · ıçımıode kafa, aynı küçült ve 
tos toparl~\ı: boy, aynı sarsak bereketler ... 

Gandi bir ibtililio relmek Fakat ses~ başlı&, rö:ıleri yeşil deiil. kes· 
üzere oldoiunu ıörmü~tü; tan• renfındeydi ... Ve bıyıkları ... Meşhur 

~ 
hılka yol ıösteryoridu. O istedikle· bıyıklara ? .. 
r.oı ııddet ile, kan dökerek değil, Kontesin tanan ıeai birdenbire mü . 

1 tiddeuiz mukavemet gö.tererek el· )ibazalarına oibayet verdi : 
de etmek taraftarıydı. Zaten esra- - ' Sizi toıaia düşilrmü~ler 1 Bu a .. 
renı z ve ruhi kuvvetlere fazlasiy- dam Herkü) Poaro deiildir l 
le ınanan Hıııtlıler «şiddetsiz mu· Numara Dört bir bayret sayhası ko· 
kavcıneh lik.rinde sonsuz bir ca· pardı Kontes Puaroya yaklaşarak tlddetl• 
r.ıbe ıördü er. bıyıklarını çekti... Arkadaşımın bıyılclar1 

Mıııt kona-re Gandioin ıiyase· Kontesin elinde kalmıştı ... 
tiade tJplandı. Butıın mıllet bir Artık vaziyet aydınlanmıştı.Yanımız · 
c 1iı:tdeısız mukaveaıel• uferberli da daran adamın ütt dadarı bir bıçak 
jine davet edildı. Mılliyetçi Hint yarasının izini hşıyor ve yüzünün batla· 
liler 1 ıj'i ıiz e-'yalarıaa karşı boykot rını tamamen deiiftiriyordo. 

_ ılin ettiler; çocııklarıoı hillıQmet Dört Nnmara da batırdı : 

mekteplerinden aldılar; verıi ver - Evet Herkül Puaro detil 1 Fakat· 

1 ,..:1.ı. .... vf ıuu'L ~ır· 1ıı.,tiı do. o detihe bu adam kim ? r• Dı ııu ,.m ·vw- •••.: ••1111~ ud11•&t ••n• ı Telgraf adresı ; nuaua .., .......... --~ 

kendimi alamadım. Fakat her şeyi ber
bat ettiiimden korkarak birdenbire do· 
raladım. Arkadaşım bana teşvikltir na· 
:r:arla!la bakıyordu.Bundan cesaret alarak· 
devam ettim : 

- Bu adam, Herkül Puaronun ikiz 
kardeşi Aıil Puaro'dur. 

Abe Ryland haşin bir tavırla: 
- lınkinı yo1'. 1 dedi. Falcat sesinde 

kat'iyet yoktu. 
Aşil Puaro sakin bir tavırla cavap 

verdi : 
- Herkül Poaro plinında istediti 

l'ibi muvaffak oldu 1. 
Numara Dört öne dojru eiildi ve 

tehditkir bir •etle bağırdı : 

- Muvaffak oldu mu zannediyorsa· 
ouz ? Fakat birkaç dakika sonra öteki 
dünyayı boylayacağınm bilmiyorsunuz ? 

Aşil Puaro ciddi bir vaziyet aldı : 
- Evet"' Biliyorum •• dedi. Fakat ıiz 

bir insanın, bedef ve emeline varmak 
lçio bayatıoı fedaya h ızır olabileceilni 
bilmiyorsunuz • Bir çok insanlar, vatanla. 
rı için, harplerde canlarını feda etmiıler· 
dir ... lıte ben de, beteriyetin nirana ba 
allcadelıdı bıyatı•ı feda1a buır bula· 

Bo kadar necip bir maksat uiruoa 
ben de hayatımı fedaya hazır olmakla 
beraber bana bu huıuata bir şey sorduk
ları takdirde nasıl cevap vereceiimi kes
tirmekte mütereddit bulunuyordum. Fa
kat soura Puaro'nun nasıl Spa da kal· 
mam için ısrar etmiş oldoiunu hatırlaya
rak biraz sükOnet bulur ıibi oldum. • 

Rylsnd müatebzi bit aesle : 
-Hayatınızı feda etmekle beıerlyete 

nasıl faydanız dokunacaiıoı öğrenebilir 
miyiz? 

1 
- Kardeşim Herkül'ün bazırladıjı 

plinın izametini kavramamış oldoionozo 
yörüyorum ... Evvela şunu söyliyeyim ki 
sizin bulunduiunuz bu yeri biz bir kaç 
ay evvelinden biliyorduk. Ve oteldeki bil· 
tün ınilşteriler ve müstahdemler mahte· 
lif devletlerin ıizli polis teşkilitına men• 
ıup kimselerdir. Şimdi bu daiıo etrafını 
bir polis kordonu çevirmiş ve kıçabile. 
ceiiniz bütün yolları tutmuş bnlanuyor. 

Puaro, dışarıda harekitı bizzat idare 
ediyor. Benim ayakkabılarım, bu rec• 
tara1ada kardeıimin yerini almak için 
aıaiı inmeden evvel öyle bir maddeye 
batırıldı ki, poliı köpekleri iıimiıi balı· 

I• ~lııİull ala biH 1 

yapınız... Fakat etrafınızdaki çenberİıi 

rittilcçe daralmakta olduiuuo unutmayı· 
nız ... Ba aefer adaletin pençesinden kor. 
tulamayacaksınız. 

Birdenbire Madam Ollviye gGlmejoe 
başladı : 

- Y anılıyorıonu:r: f dedi. Dalma eli
nizden kurtulmak için bir çaremiz vardır. 
Ve Samson'non yaptıiı l'ibl kendimizle 
beraber bütün düşmanlarımızı da mabvu· 
peri~an edeceiiz. Bo fikrinıe ne denioiE, 
arkadıışlar ? 

Ryland A1il Puaro'ya dik dik baktı. 
Ve kııık bir sesle : 

- Ya yalan ıöyliyona ? dedi. 
Poaro'nun kardeşi omuzlarını silkti ı 
- Bir ıaat sonra güneş doiacak." 

O zınıan bu sözlerimin doiro olup ol· 
madıiına kanaat getirirsiniz... Adamları. 
mız mubakkalc şimdi Labirent'e a-irmişler
dir bile ... 

O bo sö-ıleri ıöylerken, uzaktan i'Ü• 
rültülü suler işittik . Ve biraz sonra ko
şa koşa birisi ıelip anlaıılmaz şeyler hay 
kırdı. Ryland derhal ayaja kalktı ve dı· 
şarı çıktı. Madam Oliviye odanın niha· 
yetine dofrg ltoıtu ve o •n• lcadır m,. 
mımif olan bir kapıyı açtı. 

-Devamı V .,....... 



ın ıs anın esraren· 
gi~ ihtiyarı : Gandi .. 

'. Bqtarali lkjacide • ' .

1 
me&bepleri nironda çocuklarını 

Yalnız pazarte1i fÜnll ıükGt fÜ• fedaya ne hakları vardı; fakat Al 

24 . . 
TDrklye Radyodlfll 1 
Tllrklye •adyrıu, -'Dil 

G l • h kk · I " Düşünceler ,,e nç erın a l var denbirkaçıdaha 

1 

Son gelen •Narlık» mecınuısında bir dolt amun cl~lu• 

nüdllr.O ron htiyyen biç bir ıey· lah, çocuğa da, böyle bir vaziyet 
le ujraımaz. Gıyet az paraya ibti· karıııınds ~endime yapacırım te· 
yacı vardır ve ona da kend:sine devinin. aynını yıpt • i ımı ~Örerek 
merbamd veya bllrmet edeı lerin memnun olacaktı. Evlidımın bayatı 
l'önderdikleri ıadah1arla temin Allabıa elind eıdi. Gece yarıııydı, 

7,30 Proıram .,·e 

•aat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif P 

7 45 Atanı b \Mr1e 
8,00 Mılzik: Seof 

YAZ N lapçı Gençlik» mecınuasına o.yaıan bir renç mobarrıre 
Ulunay karşı ateş püsküren bir cevabını okudum. 
u ç yaz.ıcı nesildaşımın parti edebiyat mü~ifatı dolay11iyle k.,n. 
ou ır~n d. · · ir• 

d . d f ıl babıett:rilm'ş bir etere kar41 olan doıtuıe tak ırıoe 110 
ıo en a a • .. • • mO· 

1 · • Mecmua sütunlarında bu Ş'lll<ilde dost medhiyelerı rormel' 1 enmış . • • otan a· 
d d e l·ıt• Diyor. Söylenış tarzı biraz serti Bu mecmua 1 it 

ıaa e e em y • • ok9e • 
d b ae'-'ıl de dost medhiyı,leri bir eıerio edebi luymetını Yri 1 a· rın a u .., ıı. .. • db · ele o • 
I• Yahut o:mecmua ıutunlarında bn şekılde doıt me ıy 

meı b '- b' d • ' ld ' 1 • 
1 d b• bir takrizden a,ıı.a lr şey erı lr » L .X.... r-•kip 

o .ıı e e ı . . . d çaou15 .... 

Ş k,. d• ıöylenmıı olsaydı zaonederım eskı oıtuma, dl Fa• 
e ın .. • bur etmez • 

t tllen bir tiryaki titizliiiyle cevap vermere mec 
1
. h 'ıoe deli-

or aya a • . '? T kke ı ep1> 
kat elden ne rtlir? Gençlik, feıman dıder mı eve 

kanh demem'şletl rençlii• bık veri 
Böyle~ olmakla beraber ben bn babıste -.tamımen lan e1eri ben de 

b• 'h . . . 1 t' e•e ıebeP o oru!D. Bir g ençle ır ı tıyarı sıoır e4 ırm • tı bil aza11ndan addet-
~kuy• bildim ve krndimi bu dostluk ma1~ab:;1~11;. Edip ve Suat Dervif, 
mellliğime rağmen bu bapta - P~ofeı;' J;ıyarak fikrini açıkça söyli· 
Niyazi Berker g ibi - hiç l:ir teessure ap 

Yenlerden biri de benim. 1 n takdirnameler Herden büyük 
• • L b'I yızı a 

Ü - - - tenludıne ma .. a 1 
çumuzun k'o 

bir kitap teşkil edecek ksdar ç:ıeri 11 kıymetini yükseltecek bir imi\ de-
l. t kalmamı& l 1 d z· Biz"m alıcal ıyet e . . d öylt 1 Burıu gençlik pek rClze an a ı. 1• 

. • takdırlerı e 1 
i ildi. Dii'erlerıouı . mleketin aradığı romac ve movıu ar, a:ıun 

d layı11yle me . k h t 
ra oouo va 0 d k lmtş mütereddi bir adamın peynır mera ını ya a 
müddet ~ ... ::.~~.,:inaçoldoğunu tahlil dejildi. gençlik böyle . a~tadlak 
ıs<0arladıgı . en k a l e m sahiplerinden e11slı eserler ıstıyordo. 
hakkını-~::~::~ bunun yerine su;miş zamanın küçük bir mevzou ·.f~l
Bof:u t:c~·übeleri; şeklınde eline ıunul11)ordu. Bir di ı bem bafl bulmdalkarı•çın 
ıe .. . • k b' k Ostadlar etra ıoı ıar ı • 
bo çekilerle k.fçiboynuzu çııroer en lır Aço üı'Opf Aman ne fikir! 

h 'k I A ne yazı maa ne 
cAman ne arı a man Ş h f d"m •ıbasul". Memleket 

t A Amaol a e1er e en ı , .. 
Aman " e mevzu m'ln .• l d D bil Mucize 1-» 

1 1: - ı rler yazıma '··· ' 
memlt ket o'a ı oy e_ ~·~ Vakti le fudaladan bir zatın yazdığı esere 

Bunlar tenldt deaı ıdı. Y m bazan da menıur olarak ıön• 
bütün eşi do ,tu tarafıod~n hazan manıo ' 

deıilen takrizler dtoınektı ve: W • emin Atofetlo filin beyefendi 
Ş.ıray-•-devlet azannd~o'. a ame ı-z 

. . t k •z i ailelerıdır. · t b' bazretlrrının a • ı • f k ordo. Ba arada e1erın a ıoaı 
Şeltliode kitabın bış tara ına on 

d b k't p müstetab • 
Tabolun u u 1 a d d. orılar da drrcedilirdı ve çoiu ete· 

. . h d- -,.nler e var ı , . - • . 
Gıbı tarı uşu ._ . 1 r de okunmaz bır ıu;teo ıbarettı. 

1 bi bo turız e 
1;n aıu~addcme crı g '-d' iti lıiının bir tenkit addolonma1ına kartı 

Şimdi bu nez•ke.t ta~ ır r . 

•eoçliiio sesi yüksclıyor. h"ç do&oru deiildir. Bu mnelede reaçli· 
• ·ıd n buna lnzması ı • . . . 'd' Neıı aşımı 1 c k •ünlerini dzen ıstıkbalın uıı ır. 

d b. atımızm re e t • ' 
tin feryadı e e ıy ( Tan'dan ) 

• Avrupada dövüş 
gelecek kış sona 

erebilir 
Y A Z A N lş\er yolu'lda 

giderken or· 
Necmeddln taklar ara1ında 

SADAK ıu ıızınaz, der· 
- - üzüntüye kat 

nutsozlulc artmııtır. Şimdi ilkbahar 
cehennemine hazırlık araıında ltal· 
yaya epeyce önemli bir verim pa· 
yı ayrılma11 şüphe.iz oldaiana 
röro ltalyanların rahat ıüoler re· 
çirmediklerini, ve bundan dotayı 
Almaoyaya karşı sevl'i ve baihhk 
duyrularının pek büyilmedijini tan· 

malt yaıılış olmaz. 
Mihverin küçükleri ar11ıoda 

YAZAN: 
Kemal Zeki 

Okuyucuları• 

mı Paıcal' ı o 
birkaç düşiln· 

cesi Dzeriode Gencosman ._ _____ _. düıünmiye ça· 

tın yorum: 
clbtira1sız, itıiz, eilencesiz • 

metraltısiz, tam bir istirahatte ol· 
mık kadar insanın tahammill ede· 
miyeceği ıey yoktur. ÇünkD o ıa• 
man İnsan, hlçliiini , in1iv11ını, a~· 
zlni, bailılıiını, ruhundaki botlaıa 
anlar. Ve l'ayri ihtiyarl, ruhuna 
derinliklerinden ııkıotı, melal, ko· 
der, elem, hiddet, ü:nihizlik doy· · 
gııları taıar.» 

• 
« Kendi f&bsi menf aatinlz de 

tatlılıkla l'Özlerioizi bıilıyan mO · 
kemmel bir vasıtadır. E.o idil bir 
lnıanın bile kendine ait bir diva· 
da bllküm vermeıiae mOsaade et 
mele caizdir; birçok insanlar bilirim 
ki, kendi neıilerine haddinden faz 
la müıamaba etmiş olmamak için, 
akıi cihetten büyük adalcttiılikhr 
yapmışlardır: 

Ôyle ki onlara akrabaları ta· 
rafından hvıiye edilmiı olmak, bir 
divayı muhakkak ••rette kaybet· 
mek için en emin çare idi. » 

• 
«Halka kananların doiru ve 

ldil olmadığı nı söylemek tekli~eli · 
dir. Çünkü kanonları idil ve doğ. 
ro zannettiii iç:ndir ki balk onlara 
itaat etmelr. tedir. Bonıian dolayı, 
na1ıl ki yüksek bir mrv~ i ie olan ia 
sanlara, idil oldukları için detil, 
fakat yilksek bir me vkide oldukta· 
rı için itaat etmek lbımsa, kanım· 
Jara da kanon oldulr.ları iç;n itaat 
etmek lizımgeldiği halka tel~in 

edılmelidir. Bu temin edilirte h•ır 
türlü ıtiraz ve isyan ihtimalinin 

Önüne geçilmiş olar, esasen adaletin 
ea hakık.t tarifi de bu ıekiJdir » 

• 
«Y avracaklar daha kOçülc: yaı· 

tan cbo köpek benim; oruı be
nim güo•ıte duracak yerim» di· 
yorlardı. lıte yer yil&üodeki g11p 
ve temellükün nasıl baıladı;ıoıo 
en canla timsali!• • • 

c Bir devlete harp ilh edip 
birçok insanın kanına g irmek, bir · 
çok lıpanyol ölüme mahkGm etmek 
•ibi me1eleler, yanlız bir tek ada. 
mın kara•iyle yap lıyor. 

O adam da ba itlerde menfa
a t veya allka11 olan biridir. Bu 
•ibi bıııaılar, biç almazıa, bitaraf 
bir heyetin reyine röre yapılma• 
hydı.» ;: 

(UCuı'taaJ 

eder. Mot ilil'in lraryola11 batında otar· 
Dllşllnceleri ve üı'Qba sahsına muı, bu zııl fikirlerle kafamı pat· 

mabsnıtur. Ge-ıç ar~adaşı Nr bro latıyorduın.Ono yat çarıaflua aar. 
nan annesi öldüiü Zlmaa gö ı drdi- m•ia karar verdim Baıına yaf bir 
ii ın telgraf r•y•t P.oteretandır. ha.la ko)dU 11. Bütlln vücu la, kız· 

cAnneniz serefiyle yaşadı, te- gıo bir demir ribl ateıler içindeydi 
refiyle öldü Ôrnek anne ve zevce H ç ter yoktu. 

i~i. Kadınlarımız örn.ek ııls~n. Sev· Feoa halde yorolmottam. Mo-
gılerK.• I .ı tilil'i annesine bıraktım ve dııarı· 

onuıma11 rayet tat ı-ıır K•r· • 
. . . • . . ya bava almaga ç ı lı tım. Ş ıfak •Ö · 

ıııındakının haleta ruhıye11nı gayet '-ü d y ld 
. . • . il yor u. o an l'•Çen tek tüle 
ıyı lıavrar. Erer konottuau adamın '-" 1 b ı. d b"l y . _ .. "' mıe ere as m•yor om ı e. al-
yorrun ofdUfUDU fOrUrle bemen - t d ' k d' L d " . . nız mu ema ıyen en ı ilen ıoıe• 
ciddi miinakasayı bırakır ve 111 • 

alaya C!ö,er. Zekidir, başkalarını « Bu imtihan devreaind•, .ıe · 
düıünür, fakat bazao bir prenıip relim senin elindedir, ya Allahıoıla 
u(runda ıon derece haıin olabilir. Diye söyleniyordum. K11a bir mild· 
Şu vakaya balcınız: det sonra eve döndürüm zaman 

10 yaşındaki oilo Motilil tifo· kalbim hızlı hızlı atıyordu. Daha 1 
. dan ıonra zatllrree'te tutıı lınuı, henüz odaya 1irmi1tim ki Motilil: 
atf'ıler içinde yatıyordu. • Doktor. - Geldin mi baba, dedi. 
lar çocuja gıdı'1ı maddeler icap - Evet, yavrum. 
ettiğini ve terbiyeli tavuk aoyunoa - Kuzum beni kurtar, yanı· 
Motilll'i kurtarması ihtimali oldu• yorum. 
iu ~ u söyledil~r. Fakat Gandi ço· - Terliyor mason, yavrum? 
cağa tavuk ıuyu verilmesine mini - Su. içindeyim, kuzum beni 
oldu; onu doktorların elinden aldı• kurtar. • 
banyoya koydu, sonra portalı al Alnını tuttum. Ter içindeydi; 
ıuyo içirdi. Yavrocai•zıa ateıi 39a hararet d öfüyordu Allaha teşek· 
çıktı . Bundan öteıioi G4odinin •i· kür ettim. Çarıafl mnı çıkardım, 
zmdan dinl•yirıl vücndu~ u lıuroladım; te\crar yata· 

«Endiıe etmei'e baılıd ım, hir· ı iına yatırdım, ve sonra periıan bir 
birine zıd fi ıtirlt>rin pençeıinde balete orıun yanına yıkıldım. baba 
kıvramyordum. Ebeveynlerin kendi evlit koyan koyuna uyuya kaldık. 

İLAN 
Belediye riyasetinden ı 

Nisanın birinci ça· şamba fÜnft ıaat 14,30 da belediye mec'iıi salo 
nu:ıda topll\nacak olan beledye ıneclisioe ait ruzname atatıda yazılıdır. 

Beletfiye kananonan 55 fnci maddesine tcvfı kan i'.in olunur. 
RUZN\ME 
1- 942 malt yı l na ait belediye varidat ve maaraf biltçui: 
2- Fas ı l lar ara1ında mü11a~ a1f'. 
3- Zabıta memuru Mıııtafa Gillmez baklundıki belediye encDmenl 

karar1. 
4- Belediye hududunun tadilice ait muhtelit encllmrn ma:ıbataıı. 

1830 

Adana: c. Müd.deiumumtllOinden: 
Tesbit edilen fi.ttaa fasla fi· r oğ'u Mahmut Biilbül'ün 3954 1&· 

atla arpa satmıktan suç'o Adananın yıla M llt Koranma kanaourıaa 
Kayalıbat mıhalleıinde otufnr lb 31 /2, 59/3 ilacll maddelerine tevfi. 
rahim otlu 312 dojamlu Ali Çin • kan (25) ter lira atır para cezası 
ve Kaıapbekir maballninde ota· ve 7 1ü11 müddetle dükklnlarıaın 
rar ve Batday paurında 34 No. la kapatalma1111a ve ba bnkmDn I'•· 
diiltUnda %&blrecilik vapar Ahmet zetelerle illn•na A-iana A•llye lııi· • 

(Pl) 

815 -
8,30 E vin s•atİ. 
12 30 Pıol'ram ve 

ıaat ayarı. 

12 31 Müzik. Ma,..1 
12 45 AjtnJ haber 
1330 -

mının devamı (p'.) 
18,00 Proıram ve 

ıaat ayan. 
18,03 Müıik: Rıdyo 

keıtraıı. (V ıolonilt Neci 
1 - Lincke: M•rfl 
2 - Aaclıff eı M 
3 - Liaclı.eı Bir 

vertOrD; 

4 • Auberı N"ı 
11nın Uvortü ü• • 

S • H. Moutonı 
hk Marş·; 

18 45 Ziraat Tabi 
18 55 Müzik: Fuıl 
19,30 Memleket 

Ajuıs Habf!rleri. 

19 45 K hramanlık Şi 
19,55 Müzik: Faıd 

ramının ikinci kuaiı • 
20 15 Radyo raaet 
20,45 Müzik : Bet 

Piano ve kfllrnan e ... -.. 
l khı:ı h •r Sonata ( 
115-ınci Yıldö G 
seb•t 1 ) Ç.1lırınlar: 
d,. Ek n ve N c 

21, t 5 Konı ş 11a (Kit. 
21,30 Milzık: H .. f f 

(Pi.) . 
21 45 Mlr.k: Etki 

ker ve Kthramaıalı k ı Qrk 
22 30 M smleket S 

Ai " '' Haberleri ve BorNı 
2245 -
22,50 Y annld 

k•panıt 

24 Man 
SALI 

YILt19f2 - A Yı J Giin: IJ 
Rumi 1551-
Hlcrl 1561· 

ci Ceza mahkemuiaıf 
2/ 12/941 tarih ve 704/ 
hllküm kat'iletmif old•f 
ola..,ur. 18 

ler. S ı kıntıya duşup b l ... 
lanmak ıırası ırelince bera er ırıo 

Ü illt tarafları meydana çıltar, l'e 
ç. r . 1''-ler yauıp yakılmalar baş 
çımsız 111. • - l ol 
rösterir. Politikada da boy e 

doio anlaşılıyor. 'ıt • 

da gtçim en olron çatında d .. 
iildir. Rumenler, .Macariıtandao 
baiıra çağıra Tranıılvaııyayı r•~ 

~:::;~~;:!:~';G:~;:::.~=Ej!~ l ı ınceıeme•er ı Japonya'da lüks eşya satışı yas 
şünceye kapılarak handan öt11i ._ ___________ _. 

i~n 11kı d~up ~b t~mak ~ti- ~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t Hemen harelı.ete reçme mı 
lizım, yoltsa hazırlanıp beki.emek 
mi daha f .. ydalı olur meıele11 et 
rafında lnriltere ile So,,yet Roıya 
ara11nda rörüt ayrılıiı var. Fakat 
karşı tarafın dil eluikıi:ı bir dü· 
tünce beraberliii içinde akıama· 
dan yürüyüp l'İttiii ile~ ıürülemez 
Arada şu ayrım var kı lnı ltere, 

• ı. e Rıuya anta,ma&lıkları · 
Amerı-.a v • 

'- • usullerile açıga vurup 
ı demo .. rası ı· 1 n da lc.oouşabı ıyor af. 

yemek ıofrasın yürütme 
d . aiitme ve 

Mihver e 19e • . e imsizlik için 
b. Ba•ın elindedır, il' ç 

1 ır .. duyo maz, 
içindir, sızıltı )tola~ca. d belli 
ancak dış fÖilerılerın en 

olar. _ b"b' şimdiye 
Mihverde ıoz ıı ı ı 

'd' Almanyaoın 
kadar Almanya 1 

'.•
1 

d... "bi ger· 

R d lc.i planını dı e •11 gı 
usy• • 1 J~pooya· 
kl tiremeıniş o ınaıı, 

çe ~ş p •f'k ıavaşanı yıldırım 
ın 11e a11ı ı . 

o Avustralya ile Hın· 
hızile başarıp bu yüden 
diıtana dayanması .v~ mesi M h· 
ln•iltereyi sarsar ıorun lt bir 

• • d alttan a 1 
ver Başkanlıırın a • or 
değitiklik yapmışa benııy • 

lt l anın araıı 
Almanya ile 11 Y 

da - devlet münasebetleri dış~: 
da - iki millet bakımından eskısı 
ribi dej'ildir. Aylarca bekleyip, ıa· 
dece paya konmak için ıon rü~Ü 
ıararanıca ateşe atıldıiını ta1'•D 

ltalya, bu tabız işin yıllarca uza· 
yıp ritmninden sabrı tüketmiştir. 
Kendisine verilen. Balkanları tut 
ınak ve Libyada İngilizleri . yenmek 
vazifesini başaratnıyan, •e tam ter· 
ıine bu iki yerde de Almanyanın 
yerdımile canını kurtaran, fakat 
Almanya bu yiizden Raıya itinde 
altı hafta kaybettiren ltalya, eşit 
olmak.tan ziyade, artık her olana 
katlanmak, ber denene boyun et 
mek zorunda bir yardımcı hllin• 
rirmiştir. Bu bile, içerdeki sıkın· 
tıların çeıitleoip artma11, ltalyanla· 
raa ta Rasyaya fidip dö"il .. ek 

~k 

yor, ve Almanya tarafından açık· Japonyı, lo•ıltere ve Amerika ıle üç ay- bi evlerinde nadiren bulunur. Yumurta, zrytin· 1 1 7 . . 
• k K h d l '- d E Lüks eıgcının sa . teırın.•e. ça başlanıyor. danberi harp halindedir. Fakat dört boçnk ıe- yarı JO tar. a ve arpa an yapı ınada ır. \c. b 

b 1 t L beb' varı ' b L t 1_ d"ld• tarı •nden ıtı 
Bütün on arın ell ıe 1 nedeoberi Çiole muharebe etmektedir. Japon· mek ıOnıcır ıı i yumaşh ve gri renktedir. ışı yasa" e ı ı po.ıyada lüza 

Sovyet Ruıya l'ibi Almanya da ya Çin barbl dolayıılyle ve bir trüo demok· Kibritler ve teker veıika ile veıi lmektedir. 
b 1 G • • yanın 1at ılmaıı ya1alt edilmiıti. Tac· 

yas çarpıımasına azır anıyor. ~· rat devletlerle muharebeye rireceğini diiıüne· Balina etleri, domuz eti yeı İne aatılıyor. Ara- CHI üzerine, hülı.Qmet bu mühleti, 
lecek 1&vaıta yenmek yahut yenil· rek büyük hazırlık ve teşkilit yapmııtır. Fran· 11ra tatlı denilen hzlu bir tıkım maddeler gö· dah1 uıatın•ıtır. Fakat h;ı\ı(hı t, fiatl 
mek, ölmek veya kalmak demek· sızca çıkan bir gazete bu haıuıta ıunları ya· rlllür. Fakat umumiyetle çikolata maiaza11 çi· etaıiıtir. Bütün lükı mallar, vitıi olerd 
tir. Bıından dolayı her iki taraf, '·olata ıatmaz. A b ı L 

zıyon • mıştır. ra•ıra Ot " satılıta çı .. a 
yalnız kendi Öz varlıklarını deiil, Jıpanyaya ilk ayak ba1an ecnebinin ilk Taze ıüt bir lükstür. Toz veya mayi halde f .kat sat ış zamanı reliı c ·, tüccar il 

kendilerile ba dl vlda birlikdoldak· a;rendiji ıöz, c biç ehemmiyet vermem » mi· de süt bülisa11 Beledi) ece verileo vesikalar vazr• ç nektech. Bir çok bü ıük mara 
larlDI boynoa ıöyleyeoler ia • var· 1 '- b l' d l '- b ı t d · 1 1 .. aaııoa relen Arimasen, sonra Nai dua ite i· ma.a i ın e sıtı madadır. Bunlar, yalnız bir panmıı ve or11 ara reı111 aıre er Y'' 
larlnı yoklarını terazinin gözDne d V t · l d k - · t la meleridir. buçuk yaşın an aşağı çoc11klara \'e ril r; fakııt •ın er 8 ancı mutevı zı eş.ya •Ş 
atmalarını iıtiyorlar. m ktedir M '' ı i k d ... l n hep ikisi de ayol minaya relir. Kahvehane baau da alati 'mek için aooenia sütü, çocuiu • · " • ıo pp.a • 

Sovyetler, lorilterenin ileriye del, siyah, maron v•yabut deniz mnf 
ilişkin ber türlü kanıyı ve beıa· raraonlar1, otel Ufakları ve yabut bakkallar ne· beılemeje yetmediiine dair bir doktur rapo- gindedir. Gazetelere bakalıraa, lika 
bı bir tarafa bırakarak hemen bir ıel i oldukları zaman ha kelimelere c yeni ro ıröstermek liıımdır. Esasen annelere ç '>cok· açılan mübaiele, h,lk aruıoda çok IJJ 
ceı.he korma1ını dilemektedir. Al· nizam » tabirini ilive e:lerler. Yeni nizamın • larını mümkün mertebe uzun müddet emzirme· uvaniırmıttır. H ılk, eski ebiıeleri ti 
manya, ıon ltozoou oynarken Mib- blkiki minaaını kimse bilmez. Fakat ba Do;u leri tavsiye edilmektedir. rorur Cluyuy.~raıuı. 
vere baj'lay•p kayırdıiı irili afak· Asyada yapılmak iatenen yeni tetlı.ilitın ifade1i Tramvaylarda ve diier nakil vasıtalarında So'laklarda ıık kıyafeti• ••sen 

l 1 '-t" 2 3 ya• ında'-ı' ,.ocıı'-larıoı m•ire 1 at••\i berbaıı· ı.·ı vata11ı•••r tarafından 
il bu .. tün devletlerin kendine o an• o sa rere5 ır. - .. il y 51 e • n anne ere ,. • 

E k J B k'l P K " 1 k d" d · "ld" mak teblikeıine marasdar. 
Ca a·u,.lerı"le yardım etmelerini bek· • i apon aıve 1 İ reni onoyeye fO• raı ama na ır erı ır. . ,.Lf' k ID 

o Y Tokyoda bir ••tr• ıp ... 1 a q 
liyor. re, Japonların yeni nizamı, ne nazizmden, ve Yiyecek yüzünden zehirlenme vakaları iki mak imlıioı•zdır. Gardroplannı yenli 

ikisi de bakhdır. ne de komünizmden ilham almııtır. Sabık Ja· miıli artmıştır. Baoun üzerine polis, bayat ba· yen ecaebiler, ka•atları Şıngbaydaa 
Sovyetler düıtınür ki kendisi· pon Baıvekili Doia Asyada kurulmak istenen lıklar, çürllmüı sebzeler ve kok.muş etler ye· mek mecbariJ•tindedirler. 

ni rere serecek bir Almanyayı in· yeni nizamı, ıöyle tarif etmiıtir. memek için balkan dikkat nazarını çekmeje 
16 

.,ıolcle J~ponyada aıkerlerl, 
rilterenin e&aıeıi kim bilir ne aıan «Ba hareketin, ideolojik cihetten gayeai , mecbur kalmııtır. koraa .. k için tn1&n ıtoll tertip 
ıaman, ne ıonıuz emekler iıter. reamt, mali ve diier mahfillere ve balkın bll· Tere>:•i, yumarta ve süt yoldajuodan en O ~D k .. llen tavı&&ıların poıtlan, a 
Almanya diyebilir ki kendiıi Raı· tün tabakalarına Japon milli karekterinio r••· ziyade ecnebiler müteessir olmaktadır. Japon· eldivenler ,,. sıcak tutacak kürkln 

a önünde dağılır ve yıkılırsa, liıt anlamını telkin etmektir. Bellibatlı hedefi, lar, milli yemekleri olan pirinç, bol oluydı, ba· tablia edilmi,tir. Yakında köpeklerin 
~·bvercilerin ıimdi eıirreyip sak· tebaanın imparatora karıı ifaıile mükellef ol· na ehemmiyet bile vermiyeceklerdi. Fakat 1oa •.ıecektir. E1aaen Jıpon ziraat ve 

layı acaklan kuvvetler kendilerini dııkları vazifeler ahenkli olarak mutlak bir Ja· Hnelerde pirinç mahsulünün azları ve Çiad• aazırının emriyle köpek cinai ortadan 
1 d t 'd 1 l' i la t d h b d a lacaktır. Nazır, bunun için n .. aebt p ,_ konç alın yazı arın an za en pon ı eo o 11 yaratma a ır.> ar e en J ~pon ordularını beslemek için or • .. 

~or J l i il : • miıtir. 1 - O rduya ayakkabı ve eldi,,. 
kurtaram.J. lyiıi mi ona bel bai· Ba izahat, belki apon ar çin aolaıılabilir. ya külliyatlı miktarda pirinç •önder' •et 0

1 1 2 K- Ll d ''-l • 
• 1 n , - ope.. erın ye •• er ı pirincin 

Jiyan berkeı ba kanlı kurtuluı yo- Fakat Garpliler için biraz muğlaktır. Bir m\id. mecburiyet ıörülmeıi, ve ziraat iılerfnde ça • f d"I · 3 K f ~ 
81 ru e a m"81, - U UZllO '1RÜne f 

lunuo yo1cu•u olıun. det orada kalanlar, Japonyada rörülen yiye- şacak amelenin azlırı. son seneler~•d.rJ rpoea~ R ımt otomobiller müıteıne, mık 
Go- rülen vo anlaşılan ıodar: ._ ı-ı_ · t'd i dd l • d L Şı• ı • 

h k d'l • . Cell, u.a eşya, ıp ı a ma e az ııın an llOn· yiyec' k sıkıntısını doiurmoştar. H ndiçiı.i' işleyen taııt vasıtala•ının - malıruk•t 
iki taraf bu yaz em en 

1 er1nın, for, tqıt vasıtaları vo eilence yoklaiundao d d ı · · a yalaf v• odun köınüril kullananlar mü~trına _ 
b 

.ii.ındaşlarıoıo bütün insan l ya a mevcu p rıncı, arp • t ınata airaıı· 
hem la.eme kaynaklarını birden yeni nizamın meısul oldoiaoa an arlar. den retirilen maddelerle karıf ı; l'ıtmifor. Fa· uferi yasak edılm',tir. Taksiler ancak 
ve m• ı . B L Almanların hayranı olan J~ poolar, yalnız bal b·ı laallnn bofDD ral«'n benzin ııırfed · b lirler. ' k niyetindedır. aı-.a ça• lıyor. Bu ta 1 il rün aç darmaia 
harcım• 8 .. l l naıi zihniyetini talı::lid ttme~te kalmtmıılar, fa. kat tik.Ay-ete ce..,..t ed•• ; '- p Hal'- laa'-ı· \ iki barak 
r.ler·ı de yoktar. d oybe 0 0

1
rsa, k •1 • b' • k b l __ .. ,,e bıp&t•D çıkar.en: • i· "' " w 

arıı 0 at er encesız ır prorram a a ~tmek.le na· mıh~Oın edil--•• . . 1 d ' ·1 d' renle te ~lbı"ıeler beri Jap-,.~-
b. · "vropa a, ına· l•rda 111 etme ı au ~ ıye .... -

yaz . 1ıtıodc_e u~ ıavaşçı yoklaian- zileri de r~çm'ılerdir. rinç cinsi .on sı••" ' • • haki renU• 
H bı e ov "' • y L d' i dea IOl'almaktadır. I 1 g 1 d erecektır. Jopongada ge. eni nizama •ar• biç .en 11 n • t ,6 0 l' 1 t g o r •ivi-ıl.ftl_.. 

an sona ( Akı•m'd•• b"ır tabak yı.m...t.ı'n '-ıy· Hlklm•I, tiltll11 on ro n e ıne a mıt ır. b L-LL 

•- ı• l • va a J · k kri • alc.ın ünıto• ma .. ,_..;, .,._ .__m_e"_ı_·'_Y_a_t_a_r_ı_. meli bir yen'i ret••· Kadıa .,. Erkek apon tırya ' na tütlln İÇ· verme1Dlttlr. 

f · 15 -•t• ahttarm•k için şiddetli bir mlcadel.. HO• ..... ••"""• mektedlr. Sabah kahvaltı11nm fiat tari .,ı • 
öil• yemetininki 2,S ....... 1wiloiaki ,. firiti!miıtir. Çalııma Nallan•••-• ... 

bet • olarak teıblt • ......,. kak~ li Halk eczanesi 
0~:. Nöbetçi Ecza~e 



-~GENLERA~LQ•~-lEiE-CTRit -RAD 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~azarı Dikkatini Celbederiz. 

ADRES : GENEPAL ELECSRIC Adana Acentahğı, Asfalt cadde BURDUROGLU 361 

büı uare 
et l ,30 BU AKŞAM 

Suf1are 
8,30 

d~: Misll 
arda 

görUlmemlş iki şaheser birden 
1 

Ar Yaş itibarile küçük fakat sanat kudreti büyük bir 
ta~ yıldızın harikalarla dolu nefis bir eıeri 

:11~~ SHIRLEY TEMPLE 

:~·~MA \fi KUŞ Tamame~ 
lüiu R e n k l ı 
mü'( alnız Çocukların Değil Gençlerin Ve 
tay~·· ··kı · S S G.. ki . V es ~puyu erın eve, eve orece erı e 
8"r.Alkışlayacakları Şaheserler Şaheseri • 
t .. rı 2 
ın~ 

bnl\ Sinema dleminin en müthiç /ocia artisti olan 

an' -- tJJISllR ~]OJO~J UN -.. 
eui' OTO CANl.LER 1 ii!!::::::::ii iyıj1 ,.~:::::::::;,.~ 
mle ................ .. 

ao . .................. 1 
ef J:iE::E::!!i:llJ'el ADASINDA 
vaıJ .............. ~vr~ Al.................. ------------• 

ve ;thii sal:Jııeler, heyecanla maceralarla dolu büyük sergüze.şt 
tarı FiLMi 
---~-----------------------~--

ali ı>ek yakında Pek yakında 
m:~zin bir aşk faciası 1914 de başlar 1938 de hitam bulur 
: 1l iki büyü'< cihao harbini biribirine 

Adana C. Müddei 
Umumiliğinden : 
Adanamn Reşat Bey ma• 

hallesinde oturur ve Kaleka
pısıuda arpacılık yapar Ha
san oğlu 299 doğumlu Fet- . 
tah Aydınalpın 1120 gram 
arpayı 1S kuruşa satmak su
retile ihtikar yaptığından A
dana Asliye ceza mahkeme
ıinde bu suçla yapılan- du· 
ruşması ıonunda suçu sabit 
görüldüğünden 25 lira ağır 
para cezası ve yedi gün dük
kinmın kapatılması ve ilan · 
ücretinin kendisinden ahn
mas•na 15{12{941 tarih ve 
716/393 sayılı karar katileş
miş olduğundan ilin olunur. 

1832 

Adana C. Müddei 
Umumiliğinden : RADYO 

Sahiplerine. 
Tavsiy_e 

Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınızdan beklenen randmanı ala
bilmeniz için Radyonun en hassas noktası olan lambaların zayıf olmaması lizımdır.'Bunun 
için fırsattan istifade cdenk limbalarmızı ücretsiz olarak Belediye civarında Ratlt 
Ener Müessesesinde PHILIPS fabrikalarından hususi surette getirtilmit olan ıon 
sistem lamba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. . 

~ en mtith l~ aahnelerle bailayao ilahi bir röoül macerası 
Türkçe sözlü 

Adananın Alidede mahal
lesinde 69 no lu evde oturur 
ve kasaplık yapar Ahmet oğ 
lu 333 doğumlu Mahmut As· 
lanın beyanname vermeden 
4000 kilo arpayı sakladığı 
anlaş ıldığından Milıi korun· 
ma kanununun 59/4, 31 son 
fıkrasına tevfikan yirmi bt-ş 
lira ağır para cezası ve Ada· 
nada ç ıkan iki gazete ile 
ilanına ve ilin ücretinin ken 
disinden alınması Asliye ikin 
ci ceza mahkemesinden veri
len 8/12{941tarih ve 647 384 
sayılı karar katileşmiş oldu
gundan ilan olunur. 1833 

Radyo tamiratı PHJL/PS'in en hassas kontrol aletleri ile f1e mütahassıı teknis
!Jf'nler tarafından itina ile yapılır. 

....................................... Iİlllll ................ ... .., 
~ Vaterlo köpriisii . .............................................. 
8 

yıJ'eyhan Orman Çevirge 
6 

Müdürlüğünden : 
Orman Emvali Satu; ilanı 

Mikdarı Metre mikibının 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiatı 

M3 03 Lira kuruş 
ıyın kereste 193 00 2 50 
1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Kurt 

l~u ormanında çürük dahil 193 M3 Kayın kerestelik eş-
satışa ç k&rılmıştır. . 

''2 - Sataş 3 l - 3 - 942 salı günü saat 15 de Seyhan 
~'. Ç. Md. dairesinrte arttırma ile yapılacaktır. 

13 - Beher mP.tre mikibının muhammen fiyatı 2 lira 

1 
kuruştur. :4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Or. 

d 
,Mücl.. Seyhan Or. Ç. Müdürlüğünde Osmaniye, Orman 

hge Şrfl ı ğınden alınır. 

3
'.15 - Muvakkat t< minat 36 lira 19 kuruştur. 
·~6 - ~atış umumiair. 
\1 7 - Oıman 15·3 9-12 tarihinden itibaren satışa çıkarıl-
art;tır. 
l~ 8 - Orman bir sene müddetle ve:ilecek ve bedeli dört 
Übs ı tte ödent' Ctktir. · 
< 9 - Taliplerin Ticaret odası vesikalarile birlikte belli 

aorlen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları ( Bu 
1 ,~ika köylülerden istenmez.) 1810 15-20-24-28 

~alatya B~z ve ipl.ik Fabrikalsı T. A. s. 
~nemur ve işçileri istihlak Kooperatifi 
~irketinden : 

:' Şirketimizin umumi heyet toplantısı 28.3.942 de Malat
cda fabrika sineması salonunda yapılacaktır. 
; Hissedarların mezkur gün saat 14 te hanr bulunmaları 
~o olunur. 

!11111 RUZNAME 
il 1 ld~ re meclısi raporunun okunması 

-

Mürakiplik raporu . . . 
Bilançonun tastiki ve idare beyetı.nı.n ıbrasını 
Yeni idare heyeti ve mürakip tayını 
Hısse mikdarlarının tayini 

24 1807 14. 17. 20. 

Bilumum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi a\atı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

}ere yedek parça, pik ve kızı\ döküm, soğuk ve ııcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijtnle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRlŞ 

Telgraf adresi : Adana DEMf Rf Ş 
ı eıgrar auı c:u • • .... ___ -

~ ........................................... , ........................................ .. 
TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

Seyredenleri kahkahalara boğan en büyük ncı'e, ıevk ve 
nükt~ kaynağı iki sevimli can ciğer arkadaı 

LOREL ve HARDI 
nin bu mevsimde görülecek olan ycgine komedileri 

Acemi Bşiklar 
TÜRKÇE 

ilaveten ı Ateşli ve cengaver artist güzel ıeıli 
Dl CK FORAN tarafından yaratılan büyük macera ve 

' 
heyecanlar filmi 

Kanlı Yol 
Adana As. Satın alma Komisyonundan: 

1- Bir etüv tamiri için talip çıkmadığından ihalesi 10 

gün uzatılmıştır. 
2- Muhammen tamir bedeli 1t19 lira 50 kuruş. Muvak· 

kat te'minatı 84 liradır. 
3- Açık eksiltme ile ihalesi 31/3/942 salı günü saat 15 

de yapılacaktır. 
4- Evsaf ve Şartnamesi h~r gün komisyonda görülebilir 
5- isteklilerin belli gün ve saatte te'minatları ile birlikte 

komisyona müracaatları 1828 

Adana As. Satın alma komisyonundan: 
1- 5000 kilo sabuna talip çıkmadığından ihalesi 10 gün 

uzatılmıştır. 
2- Muhammen bedeli 4000 Lira ilk teminatı 300 liradır 
3- Evsaf ve şartnamesi bergün komisyonda görülebilir. 
4-lhalesi 28/3/942 Cumartesi günü saat 10 dadır. 
.S- isteklilerin belli gün ve saatte te'minatları ile birlikte 

komisyona müracaatları. • 1829 

Nakliyat Miinakasası 
Top.rak mahsulleri ofisi lskenderun 
şubesi şefliğinden: 
· lskt nderuna vapur veya şümcndüferle gelecek hububatın 
depolarımıza nakli tren veya vapur la sev~i 1 O nisan 942 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ve açık eksiltme suretiy· 
le talibine verilecektir. Aı zu edenlerin mukaveleye esas ola· 
cak şartnameyi şimdidtn öğrenmeleri ve eksiltme günü olan 
8 nisan 942 tarihine tt-sadüf eden çarşamba günü saat on beş
te lskenderunda istasyon civarmdaki şubemize müracaat et-
meleri ilin olunur. 1823 21-22-24 

------- B~yanlar! --
Ucuz kumaş, terzi eliodo kıymetini çok yükseltir. 

TERZİ MAMBULE NiL -a,,ı Sinema caddesi, Cumhurigel oku· 
'---.a--.-..ılr.ııın~lr-••ıa1•uında Di•aanaer ıolcak. 

Alsaray Sinemasında 
iki DehakAr Artist 

Henricli George ve Hilde Krahl 
Tarafından Calibi di,kat bir tarzda yaratılan 

.~ .......... ~ .... ~ .. ~ ............ . 
1 ARABACININ KIZI 1 
• -• DUNYAŞKA • 

Ümidin fevkinde emsalsiz bir muvaffakiyet kazanma kda her ıuvare 
ve Matinede salonu hıocabıoç doldurmaktadır. 

Cidden buılln ıörülecek en büyük ve şıhane film. 

lldf1eten: Lorel - Hardy'nln en nefla 
Komedllerl 

Acemi Aşıklar 

J 

TÜRKÇE 

Pek Yakında -- Pek Yakında 
Senenin en büyük ve içli Aşk Romanı 

-;:::IAşk U yanırkenl*:i .... 
1941 Senesi Veoedl,Jıt Film Müsabakasında eo Büyük •aoat 

Mükifatıoı kuıının Müstesna film 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve İdrar yolu Has1alıkları 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - S e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri 
karşısında. 1701 1 J 16 

lmtlyas Sahibi ı Cult ORAL 
u. N .. rlyat Mldllrl ı Buıldıtı Ter ı ( BUGON) 

1 
1 


