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CEYHAN 
1,S m etre 

. ALÇALDI 
S eglap mıntakasında birçok 

telefon direği yıkıldı 

ı 

-6 metre 10 aaotim yükseldi
tioi yazdıi'ımız Ceyhan nehri 1,5 
metre alçalmıştır. Arazi sular al· 
tında bulııoduğandao mezroattaki 
zarar henüz aola~ ·lamamııtır. 

Gelen tamamlayıcı haberlere 
röre, eaların taıması aeticeıi 
Ceyhan mıotakaııoda bir çpk te· 

lefoo direti yıkılmıı. mubaberat: 
k.e9ilmiştir. Sıalarla mabıar ve aç 
kalan hayvanlardan bir kasma ö_I· 
müıtiir. fnıaaca kayıp olmadır• 
teıbit edilmiıtir. 

Çakarova'da ıiddetli bir so
tak bilküm sürmek.te, pamuk eki· 
mine imk.io bırakmamaktadır. 

Dağıtma ofisi kurulmasına 
dair karar bugiin çıkıyor 
Of is, esaslı ihtiyaç maddelerini 

müstehlike kadar götürecek 

Raut•Orbay 
Büyük elçimiz Lon- ( 

rada hararetle karşı· 

landı 
Ankara 24 (Radyo ruettsi)

Londra büyük elçimiz Rauf Orbay 

diln Londraya va~mış, Biritanya 

hallu ve lrıriliz Hariciye nezareti 

erkioı tarafından hararetle k.arşt· 

lanmııttr. 
Tllrkiye bllylk elçisinin Loo· 

dra'ya reliti milnasebetiyle Taymis 

bir makale ntşretmlı, Rauf Orba
yın harp ve politika hayatından 

misaller vermiştir. 

Krips temasları~ 
n a ba şl adı 

• 1 

Ankara: 24 [Radyo raıetesi)
Stafor Kript Hindistandaki tema~. 

K • ınnbtelıf lar1na baılamıştar. rapı, 
ı ayrı te· 

partilerin liderleriy e ayrı 
mH edecektir. 

EiYeli Hinduler, müıHlauuı ve 

Prensler· sonra da bnoJa,lı lngil 

tere ara~ınd"ki milnaaebetleri dü· 

zenleyecek tir· 
Bütiln Hindliler Mihveri dOş-

ı.ta ittifak etmiılerdir. man ıayma• 

H. d' t Japon Emperyalizminden 
ın ı• an, ,. 

nefret etmekte müttebittir. Krips ırı 
vazifulni lı:olaylaşbracak olan imil 

ele hadar. 
Hiaiatuda barllD bir milyon 

Ankara 24 (Radyo l'U•teei ) - Yana neıro 
lanacak koordinasyon kararlan ara11nda c:Oııiatma 
ofisi» kurufmuına dair karar da bulunmaktadır. Bir 

milddettenberi korulma11 bahis mevzuu olao Daiıtma 
ofisinin kurulması içia karar yerıo çıkacak ve ofiı 

Ofiı, daiıtma ifini kendi btkilitile yapacatı 
ribi, alikah ticari ve mali mllesseseleri de ittlrlk 

ettirecek, onlarla birlikte ba iti yapabilecektir. 

yakın zamanda faaliyete baflayac'aktlr. Milli koruoma 
kanunu, hükumete, harp ve Milli MOdafaa ihtiyaç· 
tarını temin etmek üzere biikmt şahsiyeti haiz mO• 
euoHler lbtla11 Hlibiy.tini .ermittir. Hik6 .. t ılm· 
diye kadar ticuet ve petrol ofnlerinl karmq bala· 
auyor. Hallua .... 1a ihtiy.ç ..Weleriai temla et• 
menin klfi olmadıiı anlaıılmq, banl•n ihtiyacı olan• 
lara kadar rötürmek makıadile bir datıtma ofisine 
liizam rörülmDıtür. Ba ofis .Ticaret Veklletioe bat· 
hd1r, onan milrakabeslne tibi olacakt1r. 

Of iıin eıaı ıayeıl ihtiyaç maddelerini m&ıteb. 

like kadar röt&rmek oldataaa röre, liiaam rördüfll 
yerlerde ıabeler açacak, ai•nlar balandarabilecektir. 

Ofitia viliyetlerdeki iflerile batka teı killer yazif .. 

leodirilecektlı. 

Ofiaip llr!llQeel 10 ..a,oa llnchr. S. ..,..,_ 
Vekiller H.,.al kararfle artbralabilecektir. 

ô;readiji-- röre, dıtıt .. ofiıl ...... tica• 
retiai rod ... tilccana rakibi dejil, yardamcııı ola· 
caktar. 

Daiıtma ofisi, helk ve mildafaa lbtlyaçlan için 
tayin edilecek her türlü maddeleri tedarik edip 
taplayacak, satııı ve datıtılması işlle me1rul olacaktır. 

Oflı eo IDzamla maddelerle atraıacak, bir çok 
haller.&• mahelll tllccarlarla ifblrliji J•pacak, belki dtt 
tüccar blrliklerlnden iıtifade edecektir. 

Ba ofisten büyllk faydalar temini umalayor. 

'\. . 

• J 

Ani.ara 24 (Rad- Boyu k b ı· r irtibatı kalmamlf 
yo raıeteıl ) - olacakbr. 
Sovyet taarruz·· Moekova 24 
ları her fÜD ar· Sovyet . ( a. a.) - Diln 
tan bir tiddetle receki teblii : 
devam ediyor . • Cephede e-
Donetz havzalln· ç ev 1 r m e bemmiyetli biç bir 
daki taarruzlar bi - deiifiklik olma· 

rioci derecede ö. hareketi mııttr. Leninrrad, 

n e m kazaomıı ·---• Kelinin Ye mer 
röriloiiyor. Lenio !111111---
rradda batlayın 450 kilometrelik bir cep· kez cephelerinde 

büyiilı: Sovyet ta· lıegi tutan Alman kav• tiddetli mabare · 
arruzlarıodan bir vetleri tamamile çevrilmek beler oluyor. Le-
netice ahnmadıfı Ü z e r e ninrrad cephe. 
anlatılmaktadır. sinde 30 blokbavı 

16 ncı . Alman ordusunun da 
bir takım zayiat babasına imha teb· 

likesiaden kurtulduia tahmin ola
nayor. 

Smolensk'io 90 kilometre ti· 
mal doiaıandı V ıranof kanb111· 

nın Sovyıtler tarafından lşral edil· 
diii bildirilmektedir. 60 kilometre· 
lik bir botla~ da kapabhru. ~ 
Yo-.~k 

ile milstab\tem mevziler ele reçi. 

rilmiştir. 1800 Alman öldürillmOı· 

tilr. Kalinin cephesinde röiilı rö

illH yapılen mabarebelerde Al· 

manlar 2 milıtabkem mevziden çı

kard .. ıtbr. Merkez cephesinde iki 
meıkOn yer itral edlldL 

Ebe-lyedl yerJ.I ... .a..k 

Kinin 
yokluğu. 

Sıtma tedavi müd
detleri 5 seneye 

indirildi 
- Yazısı ikincide -

Hıf z ıss ı h ha 

mecl:sleri her 
ay mutlak 
toplanacak 

- Y az111 ikincide-

atratdarak pütkurtiildO. 

Ba hafta zarfında Almanlar 249 
uçak kaybetm11lerdlr~ Bizim zayi • 

abmız 77 ta1yaredir. 

Moekova 24 (1ı. ı.) - Pravdı 
rueteıi bq yaz111nda Raıyayı ya. 

lınız bqını yeameie muktedir ola· 

mıyan Almanların bor tarafta ken• 

dilerine müttefik aradıklar1nı kayıt 
ederek diyor ki: 

«Almanyanın tibilerinden her 

yeni iıteii bnlarla Almaaya ara· 

ı1nda bir ılrll anleımazlı~ 1 
dotmuma Hbeb olayor. Soa sa· 
mularclaki m61ikatlar b9a• bHt 
eder. Zeten m6tteffkleria ber biri· 
De 6tekUerfn ıararlDA olarak yapb· 
tı vudlerle iMi llilAflannbü~ümesi · 
•• biszat Almaap bismet ediyor. 
T&bllar .,...._ki ba allcaclele 

Ankara 24 ( Radyo:ıazete· 
lesi )- lnrilizlerio Libya'ya ye· 
oi tank birlikleri ve yerli kıta· 

lar getirdikleri ısrarla söylenmek 
tedir. ( Reıim, Libya'da logiliz 
tanlrl11rını srö.t•rivor ). 

Almanya, 
Türkiye'ye 
karsı 

Bulgaristani 
kışkırtıyormuş 
Türkiye, Alman -

strateji.anin yolu 
Uzer lndeymlt 1 

Btuı ln6ilis 6aetele,i de 
MilıNrin Sarige N Kı6n•• 
faarru edec:efl /iluinde 

Londra 24 ( • .a) - Balrar 
Krab Borls'in Berlin ziyaretinden 
bahseden Ta,mlı razeteai diyor kiı 

cBa ~i1aret, Alman ricalinin, 
•Gfterek r•Jntleri artt1rmak mak· 
.. dile teı ti,> ettikleri fÖrilımeler 
tıkımına firer. Eneb toprak mil· 
klfatı elde eden Ball'ariıtao m•t· 
am yolda Almanya'yı bir kere da
ha takip etmittir. Ba milkifatın 
kart ı lıtını lnriltere Ye Amerika'1a 
harp illa etmelı: ıaretile ödedi. 
Fakat ba hakiki bir bedel sayıl . 
Dlaz. 0.ldan daba fula fedakirhk 
iıteoivor .• Balrar depolan boıal· 
tılmıı ve itÇileri Alman fabrikala· 
nnda ç ıhıma;a ıöoderilmittir. Fa
kat Balrariatan Rıaıya'ya kartı 
harpte Almanya'ya iltıbak ehıemiı 
ve doiada itrel edilerı topraklar. 
da poliı vazileai rörmek için bıle 
Almaoyanıa emrine aılı:er verme· 
mittir. Buadan dolayı Kral Boriı 
Al • ·ı • manya 1a, ven en avan11 ö:ieme-
miı. olan kaıurlu bir borçla ribi 
rıdıyor. Almanlar Balrariıtanın da 
doju cepheeindeki harbe dotra· 
dan doiruya ittirlki iı;in iarar edi
yorlar. Na11lki evvelce Bratisla. 
va'da Slovak orduıaoan fedaklrlık 
bi11es!oi k.abul etmesinde i1rar 
eylemışlerdı. 

Buodan batkı Berllnin Bnlra· 
ristanı, .Türkiye'ye karıı 'tqvike 
çahıbiını röıteren bazı belirtiler 
vardır. Balrariıtana kartı bir Tlrk 
tehdidi bakk.ında Sofıa'cla ,.1111o9 
ıaylalar döoiiyor. Ba, ptf8~•· 
Balrarlar tarafmdu •-::::• u'f' 
rinin Rın1a 'ya brfl lak 8bu: 
kalmaaını muar •a.t= olabilir 
yapıllDlf Afca bir t•f efeiri 

1 
d • 

Bu ı•yialana dit:.:' 1 n • 
lmklnıaa ıör•- r. T 

Cea•p R••Jall kadar lrldye 

d Al aa Uattrularınm ve Alman 
• • • d d' etratıJi•la yola llzer1n e ır.» 

Loadr• 24 (a.a) - Gazeteler• 
de JaltU• olan kanaat, Mıbverin 
Yeoaaietandao ve Adalar denizin· 
deD Kıbr11'a ve Sariye'ye taarruı 
edeceti merkezindedir • Mıhver 
ı• ııradı Do;a Akd•nizde bir 
hareket 1ıpana ve Kıbr111 ele 
reçirirse lnrı liz tiloauaan darama 
rüçl .. ir ve bandaa bqka K b . 
r11taa Mıııra taarru edilebilir. 
Fakat barin lçla batlMa 
1a..-. 

Londr•r•dıosun• 

Bulgaris 
Bu Türk tehlikı 

ni ileri süre 

Seferber 
ilan edec 
Bulgar kabi 

12 •••t •Ure 

bir toplantı y 

Papen' 
beyan 
Türle. Alman •iin:'9 
leri f efl/caldde igidı 
münasebetleri kar 
lı.iç hir se6ep 
tlefiltlir. 

1 Fon 

Anlı:ara 24 (Rıdyo 
Dota Avrapa, Balhnlar, 
tanın daramıa, milletler 
tika11nın dikkatıoı llzerin 
yan en önemli muele 
va .. e~ı,or. 

Balrar Krah BorfeiD 
ya doira yola çıkm&11Dı 
den rün, Balrar kabiaul 
ıllren bir toplantı yapmı 
kata deter bir nolı.ta, S 
yoeanan, mataci neıriyab 
aslı:erl martlar çalmaeı ,,. 
ordasunan meniibelerinl 
dır. Ba meoldbe, 1914 
R111yaya karş1 harbeden 
Bulrar piyade alayıra ai 

Loodra radvosa, Baf 
riratında ıaolar1 söylem 

«Kral Boris timdir• 
yaya kar41 Balrar askeri 
me;e c sHret edem•mlt 
Berlinde, 811lrariıtaa1a 
yardımın hferraatıaı i 

Boriı, bir Tilrk 
ileri sürerek ama•t eef 
e tiecek, ba kewvetlerl 
beeine r6nderecektir. 

S.lıarittanın Tllrkl 
.... ifia hl9 bir H 

Tlrki,. kati olarak,; &arP, 
-" kararındad1r. 

Tllrk-Balrar doetl 
d•ine ndık kalacatun 
Tiirkiye, tözünde donar 
kettir. Tilrklyenia sö 
muı içia hiç bir eebep 
Bılrar milletinin röıW. 
ma11 icabeder.» 

Londra radyoıan• 
burada bitl1or. Diter 
gar radyosu da, Alıaaa 
kara b&yiik olçiıi Foa 
Sofyadan reçtitini bil 
dir. Fon Papon Balrar 
rine demeçte bulanmq 
tir kii 

«Türk-Alman •I 
fevkalide iyidir. ba 
karartacak biç bir 
detildir. Tilrlü 
için btltDa • 
tedlr .... 
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;tJıa · almış insanlar 
Şehirlerin, kasabaların sağlığı 

Hıfzıssıhha meclisleri herı [!i!MJ/.]~JxgpJ92, 
~r (iknatiıli mayalerio esrarı lenen cıüpürgu ler onlarca kilo-
ôf çözülmüş ve lnrili:ı. mü• metro murabbaı bir aaha dahilinde 

~ ay mutlak toplanacak • Maarif Vekalet;, Önümüzdeki 
yıl içiu mektep kitaplarını bastır· 

mığa şimdiden başlamıştır. K t•p· 
lar için lüzom\a kağıdın mühim 
kısmı temin olunmuştur. Kız ve 
erkt k talebe terin okuyacakları as 
kerlik derslerine ait kitaplar ba· 
sılmışhr. 

:ad)eri tarafmdan vücuda reti- denizi taramakta, teaadüf edilen 
.,11,rtibat aayesiode bir vapa · maynler imha olaomaktadır. 
Mtkoatiıli maoylerle do'u bir Gemilerin dahilinde, makine -- Sthhat VekAletl, Sıhhat MUdUr· --

rılıal t"rlası » •ı _ - - • .
1 

• dairelerinde çalış 
L •• L _ı a~ogn srıpurucu gemı erın anlar, tekneleri En çok sorulan 

sualler 

lüklerlne mUhhn bir t a m 1 m , __ _ 
ıaısı .. a-ıar d h"l' d le" d . l 

t tehlikeye a ı ın t!, ma ıne aıre e· bir mayne çarptı· 
gönderdi 

8kalmauıuo rinde çalışanlar, .,teknele,ri ğı takdirde, kar 
• Maı· temin bir magn'e çarptıgı takdır· tutmalarına milyon 

Ankara: 24 (Hususi) 
• 

&ım ı olıaakla d,., k11rtalmalarına milgon· da bir bile ibt:mal 
ın 'r teblıke da. bir bile ihtimal olmadı· olmadıiını bili-

3 i<ıı0 izale lını biliyorlar. _ yorlar. Bu sebeple 

J11t sözlerini ıöylemiye başlıyao 
çocuğundan saçı, 1akalı ağar 

mıı, yü:ı.ü burıışmnş ihtiyarına ka 
dar bütün insanların baş merakı, 

şüpheıiz, soru sormaktır •. Bi1giyi, 
bilimi ortaya çıkaran bile insan 
oiluoan bu merakı olmuştur. 

U 'llU 'Di Hıfzıssıhha meclislerinin. ~a~tazım~~ toptanmalarının ve 
verilen kararların tamam~n tatbıkınm temını hakkında Sıhhat 

Veltaloti, Sıb!ıat Mü Jürlüklerioe gönderdiği bir tamimde şöyle demek
tedir: 

tik ve o•ta o'ıu\tarın coirafya
ları içio açılan mü•abalc:alar geç 
biteceiinden yalnız coğrafyaların 
b11 sene basılamıyacaiı anlaşılmak· 
tadır. dlir deiıldir. Bir vapuran bildi- rüvertede çalışan arkadaşlara ve « Umumi Hıfzıssıhha katıu'la hükümleri dairf'sinde teşkil edilerek 

mevzuları müzakere ve bo hu-uslarda icap eden tedbirleri karara bağla
mak üzere normal olarak h11r ay toplanmasa icap eden umumi H.fzıHıh
ha meclislerinin bir çok vilayeth ve kazalarda aylarca içtimaa davet 
edilmedikleri ve toplandıkları umanlarda ise esaslı işlerden ziyade te
ferruat kabilinden işlerle m~şıul olduldarı görülmekte ve bu kanuni 
mecbariyetin yerine ıetirilme ıi huııu mo ia Veltaletçe yapılmış olan müte
addit tamimlerle ve:ilmiş olan emirlerin ihmal edild ği anlaşılmaktadır. 

ıdi mayne çarptıiı veya mik· zabitler sribi tabliıiye yelekleri 
... aynle tekneıi ar&11nda doğ. yoktur; bunlar kaza vulc:ounda fay-

Amerikan radyolarıodao biri 

• Aokaradan bildirildiiine gö· 
re, fakir halka ucuz fiatle şeker 

verilebilmesi için alakadar makam· 
larca yapılan ıocelemeler bitmek 

}'arioiraya bir temaı vaki ol· dasaz ve binaenaleyh şimdi iş ba· 

1,ktıamao lı.artulmuına imkia ııoda ta4ınD1&11 minaıız yüklerden sinde dört yıldanberi Albert Mit 
ebeli iıimli bir adam 2 milyon 
kişilik bir dinleyici luılabalıjı ta· 
rafından ilgi ve merakla dinlen 
melttedir. Bu adama şimdiye kadar 
yarım milyon kiıi ıoralar sormuş 
ve keodiaindeo cevap almıştır. 

Ba adama ortalama bir hesapla 
haftada 4000 sora soruluyor, o 
da haf tada iki defa bunlara ce· 
vap verıyormoş. 

ınize mayo na1ıl dölı.üldüiü 
ffJıfa yazılmııtır. Mayo, bir ı•
~ ribi, hemen hemen ıayun 
- a darar. lçhdeki Hıl tebli 
kuıJıaı, maynin üst tarafına çar · 

b g uman iofılik eder. Ba in· 
r 

1 
kadar kavvetlıdir ki maynf' 

e'ı vapur muhaklr."k batmaia 
m•er 
nes8dar. 

1ıit veya sab:h, alelade ya· 
ar. bl''-,kcatilli olsun mayo te ı .. e. 

ıaıan . 1 . . • b b 
t ımsmlle ıza eaı ıçın a arp-

aı ır b l d • 'ld' di t bir asal o 11om111 ecı ır; 
e ie reçen harpte oldaia ri

c ıfipÜrl'e » ye müracaat 
D~te, mayoler taranmakta ve 

v • 
ı.'" lmelı. tedir. 

·,~~}erini koltuğuna 
ID -.. 

n)laı insanlar 
ıh~ b d • f •• a arpte e aeyrıae 11rını 

rı emin bir ·bıle retirmek, 
ıe deniıalta remilerinden veya 
•iliıılerind• n kurtulan vapur ka
recain rahatça limanlara aJa,a· 
ıa ni temin için, medeni •ilar· 
•h' • 1lebhu mayo tarayıcı g·mi· 

lber rüo yüzlerceai lnrıltere 
&;.jnde dolaşmaktadır. 
l' Jn tarama f"milerin müret 

.~~uki bir tabirie c kellelerini 
~11na almıp kimselerdir. Ban· 
ıalllr.aPrisi ömürlerini Şimal de
ılir., lskoçya ıahilleriode, İılın· 
• ,klarında bıılık avlamakla l'e 
Mı uıı.İ balıkçılardır. Mayo 
ellıı..ta kullanılan gemiler de 
~ eıkiden balık avına çık tık

?='>ık balıkçı remileridir; tek· 
-ı>a bt. rpto mayo tarayıı:ı re 
1 \ae ret.riımiştir. Ş imdi elleri 
- aaratları deniz rüzrirlarile 
t:::::,, kırçıl saçlı ba adam'ar lıa· 
D'taavio donaomuı meosopla• 

e bir amiraho kamaoda11 al-

[ 
COalanmaktadırlar. 

luepıi çekirdekten ytf şme de

" "r. Haritalara ve c1ekstaot'u 
m.)a ••ta ıık ıık lüzum röreo bah
bı 0 abitlerioe bıyık altından rü· 

'"bakarlar. Oaların haritaya 
~··tarı yoktur, otuz kırk aeoe· 
nfu'ri dolaımakta olduklara lnri· 
k !n~illerioi ceplerin içi kadar 

a:.ınelı:tedirler. 

taL>l. gibi, limandan sessiz· 
; rr1tan bahkçı gemilerL 
DJ areket 1&ati yaklaıınakta· 

ili dar. Şafakla beraber yirmi 
dtarayıcı remi lngiliz ıabille•i 
~rrıorla devriyeye çıkacaktır. 

nn hepıi, aalh zamanında fa· 
b iahaları lrlauda ıabiHerioden 
i''"e kadar uzanan eslı.i balıkçı 

t ,..dir. 

'tabık balıkçı remileri ıiı için· 
mandan birer birer ve bırıız 
lıavaıça ayrılıyor. Dalraları 
a teknelerinin çılurdıiı ses 
li iıitilebiliyor. 
ılllrettebat hep denizci muıam 
fe at11 çizmeler riymiılerdir. 
.alarıa yalayıp slJpOrdOiü ıü 
tde müınkllo mertebe az ııla· 

af . çalııabilmek için böyle ,ı. 
lt.k f&rttır. 
'.;emiler itte tehlikeli mınta-
1 • Her reminin başından ve 
ııao torpil ıekllade bir nevi 
dadır• olan iki cdomazcak» 
~i petinden de'liH lndi,.ldi. 
arın vazifesi, bıçak ribl keı 
ıadeni bir aiı deoiıin dibinde 
ıa tutmaktan ibarettir. «ıüpiir
:lenilen ba ai maynleri rapte-

~
eUeri kesmekte, kortalao maya· 

- yaıı yllıü 18 çıkm•kta ve nİ· 
bahriyelıler tarafından tüfek 

.,ı, patlabl .. lıtadar. 

""' ..... ı,,.,., 

ibarettir. 

Cehennem gurultusu 
M ayoler birer birer deni· 

zin 1&thıoa çıktıkça imha 
olaoar, ve iofililt ederken cebeo· 
nemi bir gürültü çıkarırlar. Bu fÜ· 
rültü korka nedir bilmiyeo ba ba· 
bayiğit denizcileri neşeye boioyor. 
Vapur lr.afilelerioio ıinsi yollarını 
bekliyen düşman pusularıodan biri 
daha yok edilmiştir. Her defasında 
neşe ile aayıyorlar: 

- Varan birf 
- Varan iki! 
- Varan üç! 
Elli metre meaafede bir ıilebio 

direkleri görülüyor. Bu talibıiz r•· 
mi koca Oltyaoasları ıalimeo aş

tıktan ıoara, tam lnriltere ıahille
rine vardıiı sırada, bir mayoe çarp· 
mış. batmıştır. 

Biraz aonr•, bir kaç fÜo ev
vel bir mayo tarayıcı reminin bat· 
mıı olduiu yerden geç:yorlar. Bu 
geminin mürf'ttebatındao aoc.ık bir 
ııi,i kurtarılabilmiştir. Aynı tebli· 
keye her ao onlar da maruzdur lar; 
bono biliyorlar, fak.it korltmayorlar. 

Artık tehlike ile arkad,ış ol
maı baluoao ba adamların çoğa 

geçen hnpte de mayo tarama İş· 
lerinde çal·şm şiar, aynı tehlikelere 
yirmi beş ıene evvel de göğüs 
r•rmişlerdır. 

Taııhleri var1a o uman lı.atal· 
do1'ları ribi ba aefer de kurtula
caklardır. Talihleri yoksa ölOm ne· 
rrde olaa gelecektir! 

Ara ııra uzaktan bir canavar 
düdüiü seıi reliyor ve difer 'ca
navar düdükleri ona cevap veri
vorlar: Her şey yolanda gitmekte· 
dir. 

Bir bahkcı gemisi, için-
dekilerle havaya uçuyor 

Saatler geçiyor. Güneş bat
mak Ozeredir. Sahil bir de-

fa daha taranmış, bir çok mayo 
imha olunmuştur. Filotilla dönme· 
ie h~zırlanmıaktadır. 

Uzıktan canavar düdüiü bir 
kere daha ötüyor. Fakat bıı st
ftr azan uzan ve acı acı ötmekte-
dir: 

Düşmanın bir mayni ötdürücü 
tesirini göstermiş, iımi remi olmak 
la beraber kDçücük birer tekneden 
ibaret olan ıabık balıkçı renıilerin· 
den biri maynin infilikile Adeta 
berh•va olmuştur. 

Arkadatları talibıiz teknenin 
imdadma koşuvorlar, bir vardımda 1 

Ba adam, 20 ~sene orkestra 
ıefliii yapmış. Bu müddet içinde 
başhca merakı JQgat kitaplarım, 

takvimleri, ansiklopedileri okumak 
ve buralardan öireodiklerioi ak· 
tında tutmakmış. 

Şımdi bu merakından bir mes 
lek çıkarmıştır: Sorulan her tür· 
lü ıoralara cev•p vermek meı • 
leii 1 

Şiıındi bu adamın bilyük bir 
kütüphanesi, ı•nıflandırılmış 20.000 
ıornlıık bir dosyası varmıı. 

Bir Amerikan derrisi bu a· 
dama sorulan ve cevabı alınan 

sorulardan öroelder veriyor. 
Bunların içinde şunlar v•r: 
S - Yağmurla ha va da so 

kakta bulunan bir itimle belirli 
bir zamanda, yürüne mi, yok1a 
koşarsa mı daha çok 11lanır? 

C - Belirli bir zamanda yai· 
mor altında kalan kimıe, yü•Ürse 
daha az, hırelı.etsh; doruna en 
az ıslanır. 

S - Şubatın 29 onrla doiın 
bir kimsenin resmi doiom günü 
nedir? 

C - 28 Şubat. 
S - lıı.izler kaç defada bir 

doiarlar? 
C - 87 dorumda bir. 
S - Tavanda yilrüyeo bir 

sinek oa11l olar da bat aşıiı yü. 
rür ve yere düşme:ı.? 

C - Siaerin ayaiında ya 
pışkao bir sıvı vardır ve ba sıvı 
sayesinden tavanda baş aşaiı da 
olsa, tutunur. 

S - Domates bir aebze mi· 
dir ? 

C - Kanan bakımından seb 
ıe, meyva bilıisi bakımından da 
yemiştir. 

bulunmağa imUn yoktur, Şimal 
denizinin dalgaları tekneyi ve içia· 

deltileri çoktan yutmuştur, deni

zin llzerinde enkaz bile görülmü. 

yor. 

••• 

Mayo tarama_ f~aliy~ti . bütün 
gün sürmuştur. Şımdı c do· 

muzcuk»lar ve «süpürı~» ler deniz· 
(Devaı:nı üçüncüde) 

Hadiselerle karşı karşıya yaşıyan ve mahalli şartları yerinde tedkik 
ve alınacak tedbirleri de bunlara röre ayarlamak f ıraatıoa malik olma· 
lara itiba•ile bilhasta bugünkü tabii olmıyan şartlarda balkın sıhbatını 
korum!l bakımından yapacakları meHideo büyük hizmet beklereo bu 
meclislerin toplantılara çağırılmağa bile lüzum hissedilmiyecek kadar ib· 
mal edilmeleri hiç bir seb~p ve bahaneyle mu.ur görüleD"ez. Bunnn için 
Vilayet ve lıua merkezleri Hıfzı11ıbha mf'clislerinin mutlak• her ay top· 
)anarak ciddi ve yakm bir alikayla mahallin umumi, sıhhi durumunu ted· 
kik ve bellibaşlı mahzurların ortadan kaldıralab ılmesi için gerekli ted
birleri karar altına almaları ve evvelce verilmiş kararların hangilerinin 
ne dereceye kadar yapılmış olduklarıoın tedkilı.ioi ve ya:ı.ılacak raporların 
Vekilete göoderilmeıini rica ederim.> 

Kinin. yokluğu 
- Sıtma tedavi müddetleri -
-sseneye indirildi -

Ankara: 24 (Hususi muhabiri. ı 
mizdeo) - Dünyanın buırünkü va

ziyeti dolayısile hariçten memleke- ı 

te kinin ithalinin artık imkinıız de. 
recede güçleşmiş ve memleket da· 
bilindeki kinin ıtolı.uouo miktarı da 
en büyük itina ve tasarrufla kul· 
lanmayı icap ettirir bir derecede 
bu'uııoıu, old1Jiundao 11tma teda· 
visin de bu ilacıo tasarrufla kulla
nılmasına zaruret basıl olmuştur. 

Bu münasebatle, 11tma tedavi müd· 
detleri 5 seneye iorlirilmiıtir. Hiç 
bir yerde korunma kinini veri1mi
yecektir. Sıtma tedavisinde hasta 
hanelerde senhtik sıtma iliç'ara 
tercihan kullanılacak, zaru.ret h 111 
olmadıkça hastalara kinin verilmi 
yecektir. 

HilkQmet tabiplerine müracaat 
eden bal ve vakh yerinde kimse. 

lere de kinin verilmiyecektir. 

Harun Onuk Ellzığ'dan l Fındık ihracatının çuval 
döndU nlzamlertnda kolayhklar 

Cumhuriyet Halk Partisi Ge· Ankara 24 (Hususi muhabiri· 
nel sekreterlıği tarafından Elizıi mi:ıden) - Ticaret Vtkileti, am· 

Merkez, Maden ve P.slo kıızııla· balaj sıkıotııınl önlemek maksadile, 

rında zirai seferberlik ve illLbahar fındık ihracatının çaval nizamla· 

zeriyatı hakkında konferans ver- rmda bazı koJaylıldar yııpaııştır. 

meğe memur edilen mmtakamız Bu hususta alınan karar alikadar· 

çeltik mütehassısı B. Harun Onuk lara bildirilmiıtir. Bu karara göre, 

diin Elizığdan şehrimize dönmüıtür. çuval ağırlıkları hakkındaki hüküm· 

Müteha1111, konferanılarını bin· ler mavakkateo kaldırılaıaktadır. 
lerce halk ve köylü huzurunda Özürsüz iç fındıklar 80 kiloluk am· 
vermit ve halkın alakasını ctlp 

E balajlar yerine 70 kiloluk. ruvallar etoıiştir. li:ı. · ğ ve Tunceli vili- " 
yetleri ç iftçileri havalar müsait halinde sevkoluoabilecektir. Bu su-

olur olmaz olanca rayretlerile ya:ı. · retle fındıklar yalnız yün çuvallarla 

hk Zf'riyatıoa baılııyacaktır. değil, yün çuval ölçüsüne uyma. 

Köylülerin muhtaç oldukları yan her nevi kendir çuvallarla da 
mısır, patatea ve dara tohumluk. 1evkoloo11bilecektir. 
Jarile ciemır ve pulluk ihtiyaçları 
Ziraat Ve~ aitti tarafından temin 
edilerek mahalline gönderilmiş ve 
tevziata başlanmış bulunmalttadır. 

Bundan başka haikm talebi 

üzerine Malatya ve F. 1izıia tohum. 
lak maratelli nevi çeltik tohu nu 
da gö lderilecek tir. Kışlık mahıul 
dorumu normıldır. 

üzeredir. Hükllmet fakir halka ya· 
pılacak ncaz şeker tevr.iatında her 

türlü suiistimali öoliyecek tedbirler 
almış bulu'lmaktadır. incelemelerin 

uzunca sürmeıinio ıebebi budnr. 

• Yuoanlst.odan &"dirilecek 
1000 çocuk için hazırlıklara devam 

edilmektedir. Çocukların lstanbul• 

da H!tboliada papas melctebinde 
yerleştirilmeleri muhtemeldir. Mü· 

nakalit Vekaletinin, çocukların ge
tirilmesi için bir vapur tahsis ede
ceii haber alınmıştır. 

• Sümer Bank ile bankaya 
batlı müesseselerin 1940 bili"ço
ları, H.r ve zarar hesaptan tt"tkik 

ve tastik edilmiştir. Bu hesaplara 
sröre. baokaoıo 1 y•l içindeki ki
rı 2,280,078 lira 11 karuştor. 

Pamuk ipliği ve dolcuma fab
rilc:.ları müu•~seıi 1,767,715 lira, 
çelik fabrikaları oıüessuui 8870 
lira, Sellüloz sanayii 401, 133 lira, 

deri ve kondura ıaoayii 592.690 

lira ve Yerli Mallar pazarlara da 

400,284 lir.I\ safi kar bırakmışl.ırdır. 

• Tanınmış ediplerimizden 
Hü!eyin Saad Y alçı" lstanbolda 
kalp darması neticesi .,.tat eta İt• 
tir. Merhuırı, Hü teyln Cabit Y alçı· 
nan b iraderidir •. 

lnclrllk köyU nde atıt 
talimleri 

incirlik köyü Ger çlik gurupu 
mükelleflerine atış talimini yap· 

tırmak için evveliııi gün lncirlij'e 

giden Beden Terbiyesi atıcı başı

ları B. Halit Denli v~ 8. lsmail 

Ak dün şehrimi1e dönmüşlerdir. 

incirlik mükelleflerinden 58 
kişinin iştirak ett ği atış talimle· 
rinde mükellefler memnuniyet ve. 

rici dereceler almışlardır. Bu arada 

üç mermi ile 33 pu van yapanlar 
hayli faıladır. 

Fare mUcadelesl 
Ceyhan (Hııııu9i) - Kaıa çev

resinde devam eden tarla fareıi 

mücadele işlerini teH ile: ve kontrol 

etmek üzere Vilayet zirat mücade· 
le baş teknisyeni Sııdt ttio Sarıka
ya yaptıtı tetkiklerden memnun 

ı olarak bogüo Vilayete dönmüştür. 

·I======================================================================• 
l\ I Polis Romanı : so-1 DÖRT L ER K U L 0 B U 1 
• çeviren: Mecdi Enön.==• 

içeriden Pariıtelı.i libora tuvarı andı
ran b!lyll~ bir laboratuvar rörüoüyordu. 

. Numara Dört te yerinden kalktı ve 
bıru ıonra Puaro'nuo tabancaıını ft tirip 
Konteıe verdi : 

- Kac;ı:nalarıoa imklo yok1a da, ted· 
birli olmak daima iyi şeydir. dedi. Ve 
hskrar dışarı c;ıktı. 

Kontes bi:ı.e yaltlattı ve arkadaşımı 
dikkttl• tetltik• koyuldu. Sonra birdenbi
re ıtllmeie ba~ladı. Ve alaycı bir eda 

ile : 
_ Çok kurnaz bir adamı:nışııoız bay 

Aşil Puaro 1 dedi. 
- Madam, işten bahaedelim. Bizi 

yalnız bırakmış olmaları büyük bir tali 

eseridir. Ne ittersirıi• ? 
- Ne demek iıtedijiniıi anlamı. 

yorum. 
- M•dam, ıiz baranın rizli yolları· 

oı biliyor10nuz... Ve bizim kaçmamıza 

yardım edebiliraiolz, ıöyleyio ne isterıini:r. 
Kadın tekrar 1rOlmrje baıladı : 
- Muhakkak ki ıizio ödeyebileceii

niıden çok fazla, adamım.. Biltün dün· 

yanın pır11ıaı verHaia beni NlıD alamaz-

Fakat her şeyin bir bedeli olduıiunu bi
lirsinir ... Bizi kurtarıp serbest bırakmanız 
halinde, en büyük arzunu:ı.u tatmin etme· 
j'e amadeyim ... 

- Siz ıibirbu mısıoı:ı. yokıa ? 
- ltteraeniz bövle olıun t 
Birdenbire Kootes alaycı tavrını bı · 

rak tı ve acı bir eda ile koouşmağa baş . 

ladı: 
- Çılrıo 1 Benim en büyük arzuma 

ma tatmin edeceksiniz ? Düşmanlarımdan 

iotilı:am alabilir miıiniz siz ? Güzelliiimi, 

gençliğimi ? Eski huzuru kalbimi iade 
edebilir ıniıiz ? Öleni canlandırabilir mi. 
siniz ? 

Aşil Puaro kadına ga~ip bir tarzda 

bakıyordu : 
- Peki l Bu üç şeyden haorisini 

tercih ediyoraanuz ? ~edi. 

Kadın mÜ!!teb:ı.iyaoe tüldü 
- Hah 1 Hah 1 Bana ebedi hayat 

ekıirini mi tattırmak istiyonunuz ? Peki .• 
Sizinle bir mukavele aktedelim... Benim 
bir oilum ölmOıtü. Ve onu kaybettim. 
Onu bana iade ediniz ıi:ı.i kurtarırım. 

- A•l çocomaz aize iade edilecek . .,tlfl'ı., ...... .-ı... ,,._ -- .... 

Kadın, teımır uzun uzun güldü. Fa
kat bu glilüşte büyük bir 12tır1<p se:ı.ili· 
yordu : 

- Azizim Bay Puaro... Sizi tuzaj'a 
düşürdüğümü ıınoediyordum. Oğlumu 
bulmayı vadediyorsonuz, fakat. Ben bana 

muvaffalt olamıyacağıoızı bildiğim ıçın 

mukavelemizin tele: taraflı olacağının far
kında değil miıiniz ? 

- Madam, bütün mukaddeaatım üz.e
rine yemin ederim ki oilunuzu iade ede · 
ceğim ... 

- Ölüleri tekrar diriltip diriltemiye. 
ceğinizi size daha evY"el sormuşhım, Bay 
Puaro l 

- Demek o;lunuz ... 

- Evet .. Ôldü. 
Puaro ileriledi ve kadını bileiioden 

yakaladı : 
- Madam, tekrar size yemin edi

yorum. Ôleni dirilteceğim diyorum si:ı.e ... 
Kadın ıibirleomiı ribi ona baktı .. 

Adam ısrar etti : 
- Bana inanmıyor musunuz ? Peki. 

Sin sözümün doj'l'o olduruoo isbat ede 

ceiim •• Cebimden çıkarmıı oldukları cOz-

danla reri döndü. Elindeki tabancayı teh· 
ditkirane bir surette ııallayordu. Kendi 
kendime Puaro'oun oou aldatamıyacağını 

düşündüm. Kontes antal bir kadın de . 
iildi. 

.- Açını:ı., Madam. Sol taraftaki rö
zün içindeki re1me bakınız .. 

Kooteı cüzdand4n küçük bir ruim 
çıkardı. Resme bakmaıile dudaklarından 

bir ftryat 'koparma11 bir oldu. Bayılacak· 
maş ri~i ıalandı&-ını farkt ttim. 

- Nerede ? Nerede olı.lujunu aöy
leyiniz diyo~um ıize .. 

- Mukavelemizi hatırlayınız, Madam. 
- Evet .. Evet. .. Size itimat ediyo-

rum ... Çabulc... Onlar gelmeden evvel 
kaçalım .. 

Puaro'yu el'nden yakaladı. Hiç aiı:ı. 
açmadı ve sür'atle odadan çıkardı. Btn 
de onları ta\dp "ttim. Girdiiimiz dar ko. 
ridordan sreçtilc. Sonra ~aia 2önüp ilerle 
di\-. Gittikçe daha çok hızlımıy"rdnv. Ka· 
dın arada nrada : 

- Allah vere de ıamanında çılı:ahiJ . 

sek l infilaktan evvPl dıtarı çıkmış bu 



a~TVınJ 
kuk mahkemesi 
satış memurluğun 
dan: 

Reşadbey M den Ali Saracoğ · 

lu ile hazinei maliyenin mü,tereken ı 
mutaaasarrıf oldu '.darı kadastronun 
Tep~bağ mahalltsinde kiin ve 259 , 
ada 3 panel no. sıoda kayitli iki 
biue it barı ile bir biıısesinin Ali 
Saracoğ'una ve bir hi·s~sinin ha· 

Sicilya adası 
25 Mart Çarşamba 

Tllrldye RadyodlfüTyon poıtalan 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyosıa 

1 d 
v 1 Libyada ve Akdeoizio şarkmda ba-

n san, o ğ ura c a gına :,:.~s~:~:~~!~:~:::::::·:~=~ 
L ibya'da, Akdeoiı .. de ve Malta'ya 

karşı karadan, denizden ve ha 
vadao yapılan hareket eıoas oda 
ltalya'nın Sicilya adasımo Önemli 
bir üs vaz fesi gördüıi'ü şüphesiz· 
d ir. O münasebetle bugün S icilya 
aduı hakkında biraz malumat ve
receğiz. 

7,30 Prorram n Memleket 

saat ayarı. 
7,33 Müzik: Hafif parçalar pL 

7,45 Ajanı hıberleri. ·vumurtl mıs olsaydı ' .Y ü'.u:~~::~~ie k;:::r:~ ~:~::~~~ a geçmesi ve bu generaliıı Berl;ne 

• gidip gelmesi. Al~aoy~nın Af~ika· 
dalti harek.etı onemlı tuttoiuna 
t.aşlıca işarettir. Bn kumanda de· 

. amlarına kayıtlı olup Ahm ~t 
zıae n . • 
Hamdiden davacı Alı Saracog'luna 

nı~ıf biHesinin 18 5 939 ta· 
treçen . k J • 
rih ve 2721 sayılı kıra mu ave eu 

Bir üçren biç:minde olan Si· 
cilya adası, Akdeniıin en bü . ük 
adasıdır. Bu ada, lıalya'dan Mes· 
sina boğazı ile ayrılır. Bu boğazın 
uıun luj'u üç kilometredir ve de· 
r inliii de 100 metreyi atmamak· 
tad ır. 

8 00 Müzik : Hafif parçalar 

prorramım ı o devamı (p\.) 

815 -
8,30 Evin 11ati. 

• hoşlanarak seyrederken alı.lıma reldi: Eğer inıaolar, 
y A Z A N 1 Sinemada· Valt Disney'in renkli filmlerinden birini 

R E F 1 K doğuracakları yerde kanatlı hayvanlar gibi yaınurt· 
H A L İ D tasalar, yavrularını yumurtada" çı_kartsalardı ~a~atı · 

mızda ne gıbi dejılşiklikler olurdu ? Tam kanatlı degilse de gıttıkçe 
uçar hale geldiğimizi gözönüoe alınca böyle bir ihtimali düşünmek pek 

de ayltırı bir şey sayılmaz, sanırım 1 
Türkçede insan hakkında ynmurtlama sözünü zaten kullanırız ... Am· 

ma alay etmek doltnnmak ve bş atmak için ! .. Cevahir yumurtladı.'' 
' k f" · 'z bıl derler aizımız.dan ıaçma npan la'<ırdılar çıktıi'ı, akelilı et ıırım~ • . 

riçlik 'taslanıxıoıız ve herkesin bildiği şeyleri bir tavor takınarak soyledı· 
• · • n 1 " Yumurtlamak " gevezelik etmek ve ıır tohmayıp mey• 
i•mız z.ama . . . " · tla bakalım! 
dana vurmak m!inaları:ıa da jl'elır. Bırıne : Haydı, yumut 11 

dediiimiz z.aman bu sözün " öğreod ıklerini, bildildniai, uyduraca1t~arın~; 
ıöyle rahat et, ku•tull 

1
, gibi bir nıinası vardır. ·~ Yomu~tlayıver~ı,, •~ 

zil de aaklanması (izımgelen meııeleyi vaktinden once munasebetsızcesı · 
ne ııç ğa vurdu, demektir, . . __ _ 

H 1 d d b 'lbH iilse yomurtlam'lk bıze bıraı tu'ıaf fOrunur• !yvao ar an a • • , 
yaaıurtlamaya dovorma deteri -verıımeyız. Tavuırnn ynaıurtla.yışına güle. 
cek ribi oluruz da kedinin dognrması karşı11oda - benzerlık bakımın 
d 1 e L _ az çok teeuüre l"ıpıhrız. 

an o ta ır•r " ....... 
nezle var. Mideniz de üşümüş. 

- Ultra ... 

- Yolc, yok, yo\d Sakın .. id-
rar muayen~si olmadan ben o ili 

Bo, biraz da doğrudur; yumurt 1 
lam•~ oldukça komik btr iştir. 
Kaskatı kabuklu, sesi ve harel.eti 
olmıyan toparlakça bir cisim, eğ. 
l ı. ld cı vermem. Hem ne miin'lsebtt 1 ayan, .. ımı anan, yaşama isteği 

• . Size Hindyağı veriyorum Üç aün 
gouerıp memeye yapışmıya can ° 

sıkı perhiz 1 
atan canlı bir mablOka benzer mi? 
Yomurh, fabrikasıoda tamamlan· Ha•ta şaşırmış •. 

d Ertesi günü bir üçüncü dok· ma an, kaba taslak ortaya çıka• 
l b. d tor çağırmış. Bu Ü"Üocü bekim ma· 

rı mış ır eser ir; onu bir şeye, Y 

yavru)a benz.etmek için el alemin ayenedeo ıoora: 
ırözü önünde daha bir sürü ame- - Bir rortken yaptırsak fena 
li)cler yapmalc lazımdır Gu-nl olmaz. Siz valı..tıle zatülcenb geçir· 
_ • erce d ? 
uıerinde yatacak, bekliyecelısinlz iniz mi 

de. ıonunda kabuklarını kırıp ı'çle· - Hayır!. le 
1 d - Ac,ba kanınıza -l-a\tır'a • 
erı~ en yavru çıkartncaltsıoız. Hal• d 
bultı mem-:li hayvanlarda bu • Anadoluda ırudiuiz mi? s.tma an 

l•d L iŞ, - • b .J • m 
rıı ı en, urında olu• biter E şup e euı,ıoru . d' 
t ' • ter, Vallahi bir yere gitme ım 
~mam~anınca kendini gösterir• eli· 
nııe, bırdenbire, canlı bir mablQ, 
feçer. 

Bu ıebepledir ki, yumurtlama 
nın ~ülünç bir tarafı vardır. Hele 
tavugunk:nd h '-e. ay .. ırıp yırtınmala· 
rından ve horozun uıalttan bu cur· 

~llnaya karışıp aj'rı Lir sesle ba· 

:~rıp koş~asından dolayı tubaflı~, 
ıludakınden fazladır. Memeli bır 

b~YV•nın gık demeden, fer)at11z 
f ı~anııı, büyük bir cesurluk ve 
•gır haılılıltla, tek başıoa doioru· 
ıo ~erçekteo beienilecelc bir iştir 
ve ınsanınlcinden çok daha ciddi 
ve lubırdır, Köylülerinki de öyle ... 

l Şehirli insanın dişiıi bayvao· 
•r fıbi doiurur amma yumurtla 

Y•n t•~uldar r bi baiırır 1 

**"' 
Faht yu.,..urtanın kıym«'tİ şu 

noktadadır : Tavuklardan başlayı• 
nız, deve kuslarına kadar, içinden 
ç kan civciv hemen yürümiye, ye· 
lntio ve anasının arltasından ko 

şo~ rezmiye ba~lar. o, artık, bir 
luııaı memeli hayvan, hele insan 
yavrusu gibi uzun zaman dikkatle 
b1&kılmaaı, ıüçlük.le taşınması li· 
ıımgelen bir yük, yarı pıhtı, da· 
faoıltsız ve miskin bir mııh'ilk de· 

iildir; hemen hemen tamamlanmış· 
tır. Yazık ld, kuş yavrulerı o de· 
rece bir erişkinlik göstermezler; 
Öyle olmakla beraber, hiç deiilse 
receleri dillerini tutar, yuvalarında 
sessiz sadasız dururlar, uslu uslu 

uyurlar. 
ln1an yavrusu ne yece der, 

ne gündüz ... Ailar, haykırır, tan · 
cılanır, kimseye rahat ndeı aldır· 
mu. Ba bakımdan öbür memeli 
hayvanlar bile bize üstün durum· 

dadırlar : Kuıu, oğlak, tay ve çe· 

ıitlui doiduklarındao biraz aonra 
dört ~yak üzerinde tutunabildikleri 

ribi analarının arkasından ride~ek 
hale de r~liverirlu. Kanguro ya 
çocultlarını koyup kolayca taşıta· 
c.k bir cep baiışlayan tabiat, İn · 
unları bundan da yoksun bırak 
mıştır 1. 

lTan'dan) 

• 
Kendi kendimize 

ölürüz 
y AZAN 1 Kızma.sınlar, şa. 

ita edıyorum. 
B.felek Dostlarımdan 

biri haital~nmış. Hekim çağırmış 
lar. Uıun muayeneden ıonra: 

- Koııj•stiyon var. Ultrasep 

tll. .. Günde altı tane.. Her şey yi· 

yebilinlniz, diyip gitmiı. Huta ves 
veseli bir adam. Ert,.i iÜnil de 

ama.. , ır.·. 
- Neyse. ~imdilik bır ının 

. • 1 Her gün bir rram 
tedavuı yapa ım. . . . 
kinin alacaksınız. Sıbab, ıkındı, re· 

t ken Yumu•ta, aiır hamur 
C& ya 1' • 

işleri, kızartmalar yı s"~· ~~l por· 
takal. Ov gün sonı a gorurum • 

Bunu ıören ba)ta dördüncü 
bir bekim çaiırmayı düşünürken 
at~şi düşmüı, bati düzelmiş ve bü· 
tün bu ilaçları tı tmış. Ş•mdi turp 

g:bi. 
Gene söylüyorum; hekimlere 

itimadımız büyük. Allah aramızd~o 
ekıik etmesin. Likio mübareklerıo 

küçük bir hastalıkta birinin de· en _ 
diii ötekini tutmuyor. Bun~ ~o~~n 
basta da ister istem~z ümıdsızhıe 
düşüyor. 

Fıkrayı bilirsiniz: 
Bir zengin adam, bir köye mi· 

safir olmuı •. Köılülerle görü~ürken 
oranın ihtıyaçları, eluikleri, fa:ı.la· 
ları hakkında tiiflar etmişler. Bu 
arada köyde hekim olmadıiı g bi 
geçici hekimlerin de uiramadı&-ıoı 

öğrenmiş ve sormuş: 
_ E, böyle hekimsiz ne yapar· 

sınız? 
_ Ne yapacaiız .,, beyim, 

kendi kendimize ölürüz, cevabını 
almış. Tabebet mi genisledi, yokta 
hastalıklar mı tebdil gezmeğe baş
ladılar?. Te$hiı meselui Ötle zor 
(aştı ki; basta, bastalığıoıo tedavi· 
sinden evvel, teşhiı edilmiş olma· 

sıva sevioiyor. 
- Oh, t ifo imişim! diye şük· 

re diyor. Ya ne olduğu belli ol. 

mazsal 
( Comhurlyet1ten [ 

• 
Önümüzdeki 
aylar, harp 
yakınlarımıza 
sokulabilir 

1 
y AZAN 1 .. Sov~etler, önü· 

muzdekı yaz Al· 
XXX man uldırımına 

Şırk ceplıtsiode karşı koymanın 

yetmiyeceiini ileri sürerek başka 
yerlerde ba$ka ctpbeler açılmasını 
istiyorlar. Tasarlanabilir ki yaz sa 
vaşıoın htm Almanya, hem Sovyd 

Rusya için kıyasıya ve son çarpış 

ı:na olacağını aöı: önünde tuta.ı 
lo~iltere fırsatı kaçırmak istemez, 
Avrupa karasına bir çıkış hareke· 
ti yapmayı ierekli bulur. Bazı as· 
iterler, Norveç kıyılarının böyle 
bir baskına elverişli görüldüğünü 
söylüyorlar. 

Almanlar da bu ya:s 

• · cekl rl b6 ilk ve 

ğişikliğinio şimiiden yapılmas' da 
harekt-tin trelecek yıla kalmıyaca· 
;ını rösterir. 

Bundan başka, Almanyanın 
Eğedeki adalarda büyük hazırlık· 
lar yapt ğı haber veriliyor. logi 'iz 
lerio g•çenlerde bu adalara şid. 
detli ve sürekli bir ıaldırışta bu· 
lu'lmaları ancak hazırlıkları önle• 
mele kavrısından ileri gelebilir. 

Hindiıtana g itmek üzue Mısı· 
ra uğrayan lnıriliz nazırı Sir Crip
p•in orada logiliz geoelkurmayı 
yüksek ıubaylarıoı toplıyarak alt· 
nacak tedbirleri konaşması, lngil· 
ttrenin Orta Şırkta Bir Alman 
hare'tetini bekler olduğunu göste· 
riyor. 

Almanların bıı hareketi nereyi 

hedef tutabil'r? 
İngilizler Kıbrıs adasını vargı 

sayıyorlar. 
Almany:ı Akdt'n•~in şarkında 

bir şeyler yapmak ist:yoru Kıbrıs, 
kendi başıoa bir hedef olm~ktao 

. de aocak ilk konak, Sorıyeye 
zıya .. bT 
bir atlama taşı vazifrııi i?" ı ır. 

S 
. de bir aralık, harbı sona 

urıye , 
d . Ak yııhud karadan Irak a er ırm ... , . l 

k fıakımıodao büyük bır ro geçme _ • 
oynıyamaz. Almanlar, boyle genış 
bir hareketi baJarmaia yetecek 
kara kuvvdlerini, şimdiki halde, 
ne ayırabilirler, ne havadan ve de 
oi:ıdeo oraya gönderebilirler. K .b · 
rısa hrşı y!p • lacık hazırlık, Lib 
yada Mıstra ka· şı başlıyacak bir 
harektte havadan ya.dım etmek 
için yakın üsler elde etmeye yara
yabilir. 

J 1ponlarırı, Hint denizine hl· 
kim olarak Basra lıö ftzini kont· 
rol etmeğe çılıştıklan bir sırada, 

Almaf'ların Akdeniz şırkıoı ve 
Süveyş kanalı yolunu lnıaizlere 
ltap11mağ-a gayr~t ~trn~leri alı.la ya· 
lun relir. Al'1lanva ve j ıpo,vanın, 
hıı suretle lran yolundan Rusyııya 
g debilen yardıma rngel o'msk, 
ba•p Kafkasyaya varına, lran ve 
Irakta kuvvetli bir Cf'pbe kurulma
sını önltmek ist,meleri de pek 
mümkündür. 

Bütün bu alametler, relecek 
aylarda, harbin çok yakınlarımıza 
sokulması ibtimalini canlandırıyor. 

-Akt•m'daa-

I· 0~~. Nöbetçi Eczanej 
Yeni eczane 1 

( Bel .. dive yanında ) 

.1 d~ t ıene müridetle kasap Ab
ı e or h . . 1 
d

. . lı oldoğıı va azıneye 11 
ıye ıcar • b' 
. . • ı'craca Cumalı Vft ıta· 

hıssesın•n 
. M hmet alacaiından mahcuz 

derı ~ d 
d 

• anlaşılan şırkan kalakza e 
ol n(d I d' 'd ş-LQtfi ve ırarben be e ıyeye aı. o · 
leu lokantası şimalen ekme~ çı Ah· 

canuben Abid;np ışa cad· 
met ve ~ . 

d 
• il mlbdu i fevkanı ıelrız oda 

e~ e . 
iki ·beli bir banyo odas ı bır bal~oo 
bir salon tahdani bir kahvehane 

1 dan ibaret olan 131 metre sa >nun 
bbaı mesabada bulunan on 

mon . 
bin lira aınbammtn kıymettekı An 

k 
oteli denmekle maı uf otel 

ara h . l . 
ve altındaki ka ve şuyuun ıza esı 

t·ııe 8 .. ılt artırma ile satışa çı-sure .,. . . 
karılmıştır. ilk ıhalesı Adana b~le. 
diye aıezad salonunda 14 niıan "142 
sah günü saat 9 da b"lşlayarak 
12 de hitaaı bulacaktır. Muhammen 
kıymetinin yüzde )etmişb,şioi bulma 
dırı takdirde eo çok artıranın ta
abbüdü baki kalmak şartı ile on 
gün daha temdid ed•lerek 24·4· 
942 cuma günü ayni saatlarda 

kat'i ihalesi icra edilece~fr. Kasap 

Ahdinin dö•t ıenelik icar hakkı 

mahfuzdur. Talip olanların o gün 

ve saatlarda belediye mezat salo · 

ouoda hazır bulanmaları i:in olu-

nur. 1835 

Adana Asliye 2. 
Hukuk mahkeme
sinden: 

No. 

912/340 

Adar ada döşeıne maballuinde 
E•ri•ler f.abrıkasında Hayriye Sa· 

v•şanın Hıdırlı ~öyüoden Tunuslu 

Mt h'tlet Afif aleyh ne açtıi'ı boşan· 

ma davasının yapılmakta olan d11-

ruş11uında: davalı Afifin ikametga

hı meçhul olduiundan kendisine 

ifa rıen davetiye leblii edildiii hal· 
de relmediii cihetle ilinen gıyap 

kllrarı tebliiioe ve duruşmanın 

28/ 4/942 sılı saat 9 talik ı ne karar 
verilmekle davalının o gün ve sa
atte mahkemeye trelme1i veya bir 
vekil göndermesi ak i takdirde 
rıyabında duruıma yapılacıtiı ve 
bir daha mahkemeye kabul edilmi· 
yectği tebliğ yerine kaim olınak 

üzere i'an olunur. 1836 

Yü:r. ölçüsü 25460 kilometre 
murab'oaıdır. Bu adının üç denize 
bakan kıyıları vıtrdır. Tirto de· 
oizine baltan kıyıları 440, Akde· 
oiz'e bakan kıyıları 312 ve Yu. 
nan denizine bakan kıyarmıo u• 
znolu~u da 1039 kilometredir. 

1931 yılında yapılan bir sayı· 
ma göre Sicilya'nıo nüfuu 3905967 
kişidir. Bu ra~ am, İtalya' oın renel 
nüfusunun yüzde onbiri eder. 

S icilya bir ziraat bölreıidir. 
Çıka:-dıiı madenler tuz ve kükürt 
ten ibarettir. Adada demir imali
tı çok geridir. Ancak ziraat alet· 
leri imalatı fena deiildir • 

Sicilya, evveli eıki Yunanlı 
rın, sonra Romalılarla Bizanslıların 
ve nihayet araplarıo istilasına ma· 
ruz kalmıştır. Yunanlılar ve arap· 
lar borada medeniyet eserleri bı· 
rakmış'ardır. 

Buradaki arap hi'<imiyeti lsa'· 
dan sonra 680 den 1072 senesine 
kadar ıürmÜJtür. Bn tarihten son· 
ra Norman'lar, Asburg'lar adayı 

istıli ettiler. 
Sicılya, ancak 1861 yılaoda Ga 

ribaldi , Kriıpi ve Kort Kı,u•'un 

gayreıleri sayesinde ltalya'ya itti· 
bak etmiştir. 

Meşhur şehirleri şnolardır: 

P ., lermo, Kataoya, Mo11ioa, 
Sirakuza, Trapam. 

Bütün bu ş ·birl•r, adanın kı· 

y • larıoda ku•ulmvş bulunrra~tadır. 

Kellelerini koltu· 
ğuna almış insanlar 

- Battarafı ikincide • 

den alınmış, fılo illa limana dön 
mek üzere yola çıkmıf, h hlıkesiz 
sulara rirmiştir. 

Ecıı.iden bir şilebin aüvariıi 

olan ve şimdi ihtiyat donanmaya 
zabit olarak alınmıt balunan fılotil. 
la kumandanı, limaoa rirer ırirmez 
vereceii raporunu huırlamakla 
m,.,şrul. 

Bu jş ona oldukça rüç reli· 
yor, rap:>r yazmaia maya tarlasın
da saatlerce dolıış'Dıığı tercih etti 
ii muh~kka\d Fakat rapor vermek 
Ş"t: o srün yüzlerce mayo imha 

12 30 Prorram ve memleket 
aaat &J'arı. 

12,33 Müzik: F uıl anı. 

12 45 Aiaoı haberleri. 
1300 -

13,30 Müzik: Fuıl anı pror· 
ramının devamı. 

18,00 Prorram ve memleket 
ıaat ayarı. 

18 03 Müzik: Radyo danı or• 
kesrtraıı. 

18,45 Ziraat Takvimi. 

18,55 Konuşma (Dıı politika 
hadi1eleri). 

19,10 Müzik: Hicaz ve kürdili
hicaıı:ki•dao şarkılar. 

19,30 Memleket saat ayarı •• 
Ajans Haberleri. 

19,45 Orduya ve Harbe dair 
Vecizeler. 

19,50 Müıik: Karıtık tGrkGler. 

20.15 Radyo fazeteai. 

20,45 Müzik: Bir mart öireni. 
yoruz - Hub okulu mntı. 

21,00 Konuşma (Ordunun Dil 
iakilibıodald başarıları). 

21,15 Müzik: Bahar şuk•ları. 

21.45 Müzik : Rivaseticuıııbur 
Bandosu. (Şef: lhuo Künçer.) 

Tarihi Türk marşları. 

22 30 Memleket Saat Ayara, 
Aiırns Haberleri ve Borsalar. 

'12.45 -
22,50 Yarın ki Pror•• 

k~paoış 

25 Mart 1942 
ÇARŞAMBA 

YILıt942. A Yı 3 Gün: 14 Kaıım 
Rumi ıssı- Mut 
Hlcrl 156 • Rebllllenıl 

edilm:ş, kumanda11 altındaki t·k• 
nelerden biri bııtmıı ve on denizci 
ölmüş'Ü't bunları Londrada amiral• 
llk dairesinin bilmesi lb•m.,. 

••• 

Ertesi sabah, milteaddit vapat 
kafileleri salimen lııfil:z l 

maclarma ~irerken amiraliik daf.; 
resioin kısa bir tcb'iii haber ver 

«~ayn tarama işleriode kalla· 
o la ı Star b:alıkçı remiıi dü4ınan111 
b r mayoioo çarparak batmııtır 
Kaybolan mürettebatın en yakıt! 
ahabılarına malQınat verilm:ftir.ı. 

•·========================--=======================================::::.ı 

~H l_K A_ ... v_E __ 1 Bir mülikat karikatürü Mark Twain'den . -
1835 de Folorida da doğup 1910 da Ölen 

ve M.nk Tvain müstear adilfl büyük bir 
şöhret knzanmıı olan Ameı ikalı mizah ihtadı, 
«Gündeli' Yıldırım• razetuinin genç muhar· 
ririne verdiii mülakatı şöyle hikaye ediyor: 

- Hazır mısınız, baılıyorum. 

- Huırım. 

- Kaç yaş•ndasıoız? 
- Hdziraoda on dokuz. 
- Nasıll Bana göıe otuz brş otuz altı 

yaşında görünüyorsunuz. Nerede doidunuz? 
- Miıuri'de. 
- Ne zaman yazmıya başladınız? 

- 1836 da • 
- On dokuz yaşıoda oldoionuza röre bu 

oa11I kabil olııbilir. 

- Ben de bilmiyorum. Filhakika biraz ga· 
rip • 

- Çok rarip. Tanıdıklarınız içinde CD şa
yanı dikkat adam kimdir ? 

- Aaron Burr. 
Aaron Burr 1836 da yaoi muharrir bir ya. 

şıoda iken ölmü\ Amerikalı bir devlet ada . 
mıdır. 

- Eter on dokoı yaşıoda iseniz hiçbir 
zaman Aaroo Burr'a taoımıı olamazsınız! 

- Hoppala! Bana ait bir şeyi benden iyi 

biliyorsanız beni niçin isticvap ediyorsunuı? 

- Garibime ııtti de söyledim, fazla bir 

şey de(il. Aaran Burr'a ne münasebetle tesa· 
düf ettir iz? 

- Şöyle. Bir gün tesadüfen cenazesinde 

bulundum, benden biraz daha az gürültü yap . 
mama rica etti ve ... 

- Fakat, Allahaş\cıoa, eğer cenaıeıinde 
bnlundunuua ölmüştü demek. Eğer ölmüştü ise 
gürültji yapıp yapmamaoı:ıdan ona ne ? 

- Be!l de bılmiyorum. Ba huıuta biraz 
mıımızdı. 

- Canım, bir ıey anlamıyorum. Hem ıl· 
ziole kooaıtaiuna ıöylilyonaoas, hem ölmilftil 

di 

- Allah Allah, ölmüş müydü , yaşıyor 
muydu? 

- Vallsbi bazılarına göre ölmüştü, baıı
larıoa 1röre yaşıyordu. 

- Peki amma, ıiz ne fikirdeydiniz? 
- Canı mi Bana ait bir iş drği l bu. Def· 

Of ttikler i ben deiildim ki. 
- Fakat bununla beraber ... Ne ise, rörü· 

yoru 'D ili bu işin içinden çıkamıyaca;u. Bıra · 
kınız da başka pyler sorayım. 

Hangi tarihte doğdunuz. 
- 31 Te,riciovvel 1693 Paıı:arhıl. 

- Fakat imkinsız bul Yüz seksen yaıında 
olonoonz. Bunu nasıl iıab edersiniz? 

- İzah edemem doğrusu. 
- Peki amma, biraz evvel on dokuz ya• 

şında olduğunuzu söylüyordunuıl Şimdi de yüz 
!l!lkıeoe çıkıyonunuzl Apaçık bir tezattır bu. 

- Sabi mi? F arkettiniz demek? (Elini 11k· 
tım) filhakika ekseriya bu bana da bir tezat 

. gibi göründü. 

Bununla beraber hiçbir zaman bu işi hal· 
!edemedim. Gözünüzden biç'>ir şey kaçmıyor. 

Ne oloraa olsun, iltifatınıza t84ekkür 
ederim. Erkek ve kız kardeıleriniz var mıydı, 
yahut var mı? 

- Vallahi! Zan... ederim ki .. evet, fakat 
hatırlayamıyorum. 

- Canım. Şuraya bakınız. Oavarda~i ba 
reıim kim? Karde•lerinizden biri dejil • 1

1 
? ... a·u 

- Hal Evet, evtt, e\letl Zsvalh 1 

- Nel Ôidü mü? farzedi 0 . 
- Elbette. D·h• dofra•a ö1l•b d y 

. bıt var un a. 
ram. Anlaşılmadı. Bır gara O t d k b l 

- Ne yazılc, çok yasık. • a an ay o • 

da de"Oelt? _ _ 

E t -
1

re demek Jizım, Gomdulr. - ve, o 
_ Gö•dOı üz bal Ôlü mü, seğ mı bilme· 

den römdOnüz hal 
- Allah Allah, kim söylQyor ıiıı:e bana ? 

Adamakıllı ölmü~tü. 
- V allabil itiraf 

ğüoü bilivorduvsaoız ... 
- Hayır, hayır, yalnız öldil fikrinde idik •• 
- Ha, anlıyorum. Tekrar canlandı. 
- Babıederim ki canlanmadı. 
- Hı ç böyle şey işitmedim. Birisi ö~müı, 

römmüş 1"r· Garabet bunun r.e•esinde? 
- Garabet atıl bunda yal Size ıöıleme· 

liyim ki meıhu'tl ve ben ikizdılr. Bir fÜn, i 
haftalıkken l i1i banyoda )llt yoılarırıs, ikimiz 
den biri boğou •muş. Fa~at hng miz boiulmıq 
bilmiyo· uz. B •ııları B ıll'in bo;uıdujaııa zano 
diyorlar. bazıları da ber im. 

- Ç ok merakla b :r ş·y. Peki ya ıizin .... 
si fikriniz? _ ı 

- Allah bilirl Bono bilmek i ç l ıı dhl 
yada neyim var oeyim yok verirdim. Ba maaS<I 
zam ve müthiı sır bütilo hayatımı ıı:ıılmıt 
bordu. F 8 kat bogiln• kader hiçbir mahltkl 

ifşa •tmedijim bir ıırr~ ı!mdi . ıize •~yliyeceJ 
• · I'-' · d bı'rı'aio bir ıt•reti, ıol eh 6ıt6nd 
gım. 11.ımız en • 

'kA b' beoi vardı. işte o beodım. Bojulaı 
apaşı ar ır 

d · etli çocukta 
a ~ Vallahi, böyle olanca, artık ba ... 

. . d anlaıılmıyacak en uf ak 
ıçıo • 
miJyora•· 

_ Sis rörmilyorsanur. Ben rörGyora 
N• olana olıun römü'mesi lizım gelen çoca 
,.,.ıoe öteki çocup gömecek kadar badala 
bulanmaaıua aklım ermiyor. Fakat ıakıo lu 
B11odarı kimseye bir ıey bıhtetmeyiolı. 

- Hayır, etmem. Ş mdilik kifi mala 
aldım, zahmetinize mionettarım. Fakat Aa 

Borr'u~ cenazesi. hakkında ıöyledikleriniz btı 
ç~k alakad~r ettı. Bu adamı s ize pyanı diklıı 
gosteren bılha11a nasıl bir hadisedir, anla 
IOtfonda bulunur mosanuı? 

- Ehemmiyetsiz bir bidiH. Her halde • 
li kişide bir kiti görmem;ştir. Ceset talMt 

iyice yerlrştirilmişti; dua bittıii ve alay mt 

lıta doiru hart kete hazır bulandota ura 
dünyaya ıon bir ıöz atmaktan mımoaa 
iıoı ıöyliyerek, kaıktı, arabacaaıa 7.....a< 
tarda. 
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ASRI SIMINADA 

BU AKŞAM 
İki emsalalz t•heaer birden 

1 

Sa11are 
8,30 

Büyük artist ... LIONE BARRIMOR 
Mseleğinde zafer tacı kazandıran w küçiik artist •. , 

BOB VATSON'la yarattıkları 

ÖLÜMAGACI 
Saadet nerede başlar .. ? .. Hayat .• 

Aşk.. Hayatın Hisleri 
2 

Umumi arza üzerine 

S H 1 R L E Y T E M P L E'nin 
Barünc kadar yarattıiı filml~rin en kıymetlisi 

MAVi KUŞ ~a::~n 
Bugün gündüz matinada: 

Mavi kuş - Moto caniler adasında 
Pek yakında Pek yakında 

I ahi bir a~k eseri... Türkçe ıözlü 

ır.oJm Vaterlo kOprDsD 
1 .s ...................................... ... , gık 

.... D 

S.leri v 
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Satıhk çam; Adana çeşidi, Lata 
ve Tıravers kerestesi 

Devlet Orman isletmesi Pos Revir 
Amirliğinden 

illn 
aa~· Seyhan P. T. T. müdürlüğündenı 
I ç.,al 
l'k°t , 1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Gültep• ormanından kes· 
~. p ıtirilip Misis istasyonunda teslim ve şartname macebince iıtif edilmek Gze. 
1.i' t'e 300 adet 6 metrelik, 300 adet 7 metrelik, 408 adet 8 metrelik ve 

mn.:i140 a~et 9 metrelik ki c r man 114~ adet. çuah çam telrraf direiimaba· 
bı,. ba!Yaa edılınek üzere kapa lı zarf usnlıle ekııltmeye konalmuıtar. °'' •l 2- Oırelı:lerin muhammen bedeli (beheri 985 karqtan) (11307) lira 
ni,aria~O kuruş ve muvakkat teminat (848) lira 8 kuraıtar. 
k in'ıill• 3- Eksiltme 6-4-942 Paz.artui rüoü saat 15 de Seyhan P. T.T. 
il• müdürlüğü binasındaki artırma eksiltme komiıyonuoda yapılacaktır. 
bL>ır• 4 - Bu baptaki şartname b:delıiz olarak her rün •meıal dahilinde . 

l lntıdürlük kalem şeflitine müracaatla alınabilir. 
~ ,........... 5- Talıpler muvalıkat teminat makba~ vey~ ban~a mektuplarının 
lf l.re t icaret odalarından alınmış bu seneye aıt veaıkalarıle 2490 No: la 

1 :lıarıona uygun olarak tanzim tdecelı.leri teklif meklııplarıoı havi kapalı 
'ı:arflarır: ı 3 üncü maddede gösterilen ihale ıünil saat 14 e kadar ek
<ı ltme komisyonuna tevdi edecelılerdir. Postada vaki recameden meıa· 

~tarliyet kabul edilmez. 1824 21-25-29-3 

\,ran~----------------------
b::ı Adana Trahom Mücadele ),.,. 

l.:;: Hastanesi Baştabipliğinden : 
ttP' • iki bin lira bedeli kat'i ile haıtanenıize bir hamam yap· 
~,ravjırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltnıe 30 Mart 942 
aı "-'ibioe müsadif pazartesi günü saat .. ıs te Adana Sıhhat 
J;erMGdürlüğünde toplanacak komisyon onOnde Y•pılacaktır. 
.1• ı Eksiltmeye iıtirak edebilmek için yüzde. 7 ,S muvakkat 
a&lar~emin at akçasile birlikte isteklilerin bu komııyona ve plin, 
/'1• Jartname ve keşifnameyi görmek üzere de her gün basta· 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

Seyredenleri kahkahalara boğan en büyük neı'e, zevk Ye 

nükte kaynat• iki sevimli can ciğer arkadaş 

LOREL ve HARDI 
nin bu mevıimde görfilecek plan yegine komedileri 

Acemi Işıklar 
TÜRKÇE 

lliveten ı Ateşli ve cengaver artist iDzel ıeıli 
Dl CK FORAN tarafından yarablan büyük macera ve 

K;~·i~ar Y~ı 1 
Seyhan Orman Çevirge 

Müdürlüğünden: 
Orman Emvali Satış ilanı 

Cinai 
Gürren odana 

Milc<ları 

Kental Kilo 
Muhammen vahit fiyatı 

Kuruş 
5743 00 12 

1 - Seyh'n Vilayetinin Oımaniye kazası dahilinde Alıcıklcaya 
ormanından 5743 Gü•gen odun ıatıta çıkarılmıştır. 

2 - Satış 27.3.942 güoü ıaat 15 de Seyhan Orman Çevirge Mü
dürlüiü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 karqtar. 
4 - Şsrtoame ve mnkavelename projeleri Seyhan Orman Çeviri'• 

Müd., Adlara Orman Umam Müdürlüj-ünden, Oımaoiye Orman Bölre 
Şefliiioden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 69 karuıtur. 
6 - Satış amumidir . 
7 - Oıman 12.3.942 gününden itibaren 15 i'Ün müddetle ıahp 

çıkanlmııtır. 

8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli 4 takıitte öde-
n•cektir. • 

9 - Talipler Ticaret Odası vetikalarile birlikte belli edilen rün 
ve ıaatte ihale lcomiıyonuna müracaatları. (Bu vesika köylülerden iıtenmez) 

1801 12-17-21~25 

(228 adet sokak levhası yaptırdacak) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
I 1 - Yeniden adlandırılmış olan 21 caddenin isimlerini 

l 
göıterir 228 adet sokak levhalarının yaptıralmuı işi açık ola
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu itin keıif bCdeli 684 • 00 liradır. 
3 - Muvakkat teminab 51 . 30 liradır. 
4 - ihalesi Martın 27 nci Cuma günfl saat 15 de Be· 

lediye encilmeniade yapılacakbr. 

S - Şartnamesi Belediye Fen itleri Müdürlütündeclir. 
isteyenler orada görebilirler. 

6 - T aliplcrin ihale günü muayyen ıaatta Belediye En• 
cümeninc milracatları ilin olunur. 

1799 11 - 15 - 20 • 2S 

Emlak ve Arazi Satılıktır • 
1.- Mersilıde : Belediye dairesi karııs1ndaki Otel, Maıa· 

za ~e Yazıhaneleri havi Büyük çimentolu binanın yirmi dört 
biuede iki hissesi 

2.- Tarsuıta : Berdan fabrikası denilmekle maruf Çırçır 
ve prese ve Buz fabrikasının yarısı 

3.- Adana' da : Köprliköyllnde altı parçadan 324 dönllm 
4.- .. Abdiotlu k6yünde üç parçadan 171 donllm 
5.- .. : Sakızlı köyünde 103 dönüm arazi satı • 

hktır. 
istekli olanların Adana'da Salih Boına Fabrikasında Ve

rese Mümeuillcrine müracaat etmeleri. 
25-26-27 1834 

Adana Belediyesi Allm Satım Komisyonundanı 
Anbarımızda mevcut Şaç fıçı, Dökme demir, çerçive, Bo

ru vesair e1falar satılacaktır. 
Talihlilerin 27/3/94l Cuma gllnll ıaat 14 de Belediye Me· 

zat Salonunda bulunmaları ilin olunur . 1837 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, blltün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, ıot'lk ve ııcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve obiicnle kaynak iıleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır . 

ADRES : Eski istasyon karakolu kartısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

1 

Alsaray Sinemasında 
iki Dehaklr Artist 

Henricb George Ye Hilde Krabl 
Tarafından Calibi dik.kat bir tarzda yaratılan 

1 ARABACININ KIZI i 
DUNYAŞK.A 

Ümidin fevkinde emıabiz bir muvaffakiyet kazanmıkda ber lllYare 
ve Matinede salona hıncahınç doldurmaktadır. 

Cidden barün rörnlecek en büyllk ve şıhane film. 

ll"111t11n: Lorel --=- Hardr'nln en nefis 
Komedllerl 

Acemi A,ıklar 
TÜRKÇE 

Pek Yakında -- Pek Yakında 
Senenin en büyük ve lçli Atk Romanı 

-iii!IAşk U ganırkenF--
1941 Senesi Veoedlk Film Müsabakasında en 811ytık .anat 

Mülrifatıoı lı::aunan Müıteıoa film ' 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1 9 4 2 1 K R A M I Y E .P L A N 
Kl!,IDELERı 

Z Şahat, 4Magu,3Afado•,2lkineiteırin tarilılerinde gapılu. 

1842 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Uralak - 2000. Lira 
s 1000 .. - 3000. " 
ı ,, 7SO 

" - 1500. .. 
3 .. soo 

" = 1soo " 10 " 2.SO " = 2SOO. ,, 
40 

" 
100 

" = . 4000. ., 
so 

" 
so 

" 
lllQ 2500. .. 

200 
" 2.S " == 5000. " 200 
" 10 " - 2000. " 

TUrklre it Bankasın• p•r• r•tırm•kl• r•I-
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, 
••m•nd• talllnlzl de deneml• olureunuz. 

Bayanlar! 
Şüpheıiz takdir edeniniz ki, güzel kumaı, giizel 

biçim ve dikim ıı. kendiıini röıterir . 

TERZi MAKBULE NiL 

Asrf Sinema caddesinde Cumhuriget 
okulu karşısında DispanSt1r sokak 

•rnı 

377 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Has1allklan 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumartesi ve Çarıamba günleri aut 3 - S e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Tr•hom Dl•p•naerl 
k•rtısında. 1701 1 - 115 

Vakıflar MüdUrlü· ı 
§ünden: 

A.f alt Cadde üzerinde Yazlık 
ıinema civarındaki Vakıf arta 

1/6/942 tarihinden itibaren l1ç ae· 
ne müddetle kiraya verilecektir. 

Senelik muhammen bedeli (120) 
liradır. 26,'3/942 Perıembe rOnl1 
saat 15 de ihale edileceiind•n ta· 

= 

latlyu Sahibi ı CaYlt ORAL 

U. Netrlyat Mldlrfl ı AYUkal 

Rlfat YAV&R04LU 

Baaaldıfl Yer ı ( BUOON) 
llat..._.ı -Acla•a 

~ -.... :mr_ 
tiplerin Vakıflar idaresine 
caa tları ilin olanar. 

ml1ra 

8-15-25 1785 ~'cç femize müracaatları ilan olunur. 14. 17 · 2 l. 2S 1806 

i~ GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
~:;, Yüksek Evsafta Bütün Teknik İncelikleriniHiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 
J;.otif ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
t~Nazarı Dikkatini Celbederiz. · 
; AOIJES : GENEPAL ELECSRIC Adana A~ent•lıiı Aat•lt ~ ele 


