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Tarla faresiyle 
nasıl ·savaşmalı ? 

Y•zan : AYA.TA 
il : 2 Net• 480 kamf•ttırı lır . 
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\.. .J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, G~N~ELIK GAZETE 

Zeytinyağı ve pamukyağı 
sa t · ı ş 1 a r ı yasa k e d i 1 d i 

---------------=----=-=---
Krips' in Tıcaret Vekiletindeo tehrimiz. fiat murakabe komiıyonu reisliğine 

relen bir eınre i'Örf',her çeıit zey tinyai ı ve pamuk yağ'ı satışları yıa
sak edilmittir. 

Ellerinde 20 tene:.Ceden veya buna tekabül eden miktardan fazla 

hor çefİl zeytinyağı ve pamuk yağı buluna., toptancı tacirler, komis 
yoncalar, depocular, bakkallar bugünden itibaren ellerindeki miktuı 

Macar-Romen kıtaıan ı 
, arasında bir çarpışma_ 

1 

faaliyeti 
lngiliz Nazırı Gan· 

Mo!lkova 25 (a.ı) - Sovyet 
beyenname ile viliyete bildirf' celderdir. Beyenname müddt ti belediye t ebliii: ı . 
hududları dahilinde bulunanlar. için yarın aktama kadardır. Belediye Romen . Macar hududunun do· 

haricinde olanlar nihayet üç a-ün içinde bt-yooname vermeğe mecburdurlar. iusundaki Siııi Zara mevkiiade 

Perakendecilerin azami S kiloyu geçır emek üzere müstehlild ere Macar. Romen kıt'aJarı ara•ında 
yapacakları ••lif serbeattir. J r- bir çarpışma olmattar. iki taraf da 

-.. - - kayıp vermiıtir. 

• 

Uzak Doluda . 
1 Auustralgada 

Kallnln cephesinde 

Bataan'da H i t 1 e r Almanlar 
Boris'le 2 Amerikan 

tümeni sanldı 
Qöroşto 1_!1~Vzilçrini 

~~~:;.i~:~~y~r:~e:~ terkedıyor 
Veyk adasına 

Amerikan 
baskını 
Birmanga' da d ıı r um 
çok ciddidir ; Tııngu 
cephesinde Çin kuu • 
vetleri •ıılıasar11da 

Anltara: 25 [Radyo gazeteai ]
Japonlar Filiplnlerde tekrar taar· 
tlıa baılamıılar, bu harekat saha· 
ııoda yeniden mühim bir hava 
llleydan1D1 ele re çir mitlerdir. 

Diier taraftan Amerikan Ami· l ı Mar•şal Görinı 
rali Vilyam'ın kumandasında bir '-------------
Amerikan deniz ve hava filoıu, Berlin 25 (a.a) - Fübrer'in 
Japon itrali altındaki Veyk adası· umumi karargahından teblii edi· 
na baıkın yapmıılar, 2 19 bom~• 
ile hava meydanını ve liman tesıa· 

lerini tahrip etmiılerdir. 
Veyk aduıoın 760 mil ıimalinde 

Marıam adasana da taarruz edimiş, 
90 dan fada bomba atılmıt,adaaao 
liman teıialerl denizden topa tu · 
tulmuıtar. Amerikan bava kuvvet
lerinin zayiatı her iki adada da 
b" er uçaktan ibarettir. 
ır Yeni Delhi 25 ( a.a. ) - Bir-

maııya tebliği: . 
heıindekı durum 

Tungu cep'- doiru bin-
dddtdir. Dün uşam• . 

• desi Çın kuvvet-
ler~~ Japoo tf :nru'oun timalicde 
lerını sararar. . . . 

d 
ı ele reçırmışlerdır. 

bava mey anın . . b b h 
k t111ak ıçın u sa a 

Bunları çı a~ kuvvetleri rönde-
çok erken Çın . • 
•1 • • Ve şiddetlı hır saj-

ra mııtir. .1• o- . · ı 
ld 

w bildirı ıyor. uo sıvı 
vaı yapı ırı . 
'- f J 00 aılterlerıyle ıüva· 
.. ıya ette ap ._ b" 
. 1 d . n. '-kep ka11şı.. ır tq· n er en murer. 

kil 30 kiloaaetre kadar şimalde bu 
lu T _ Mandalay yolunu 

k na~ .unrÇu. ku'lvetleri J apon 
eıaı11tır. ın • ·1 lb' 

c ve sıvı e ıs ~ süvarilerini kovma., . . . 
. I . de temızlemrştır.,:ı 

rıyeıı aıker erı 1. t 
d- man r.uvve • Banıınlaberaber U1 T , 

lerinin esas k11mı bili ongu oun 
30 kilome tre cenubunda bulunuyor. 
Çinliler de mevzilerini muhafaza 

ediyorlar. 

liyor: 
f übrer 24 martta umumi karar 

gihında Baljf'ar Kralı Boris'i ka· 
bul etnaiı, kendiıile uzun ve sa · 
mimi bir görütmede baluomaıtur. 
Görüşme, ıon büyük harpte Al 
.oanya ve Bulgariıtan araıında te
e1ıüa eden ıilih arkadatlıiı ve doıt· 
luk zihniyeti içinde cereyan etmiı· 
lir. Kral Boriı, akıam yemeğinde 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop,ua 
miaafiri olmattar. Kral 25 martta 
Kuinhıl'de Mareşal Göring'i ziya· 
ret etmiştir. 

ltalyan genel kurmay 
b•tkanı 

Ankara 25 (Radyo gazetesi)
ltalyan Ziraat Naıırı bugünlerde 
Badapeıte' de bulunmaktadır. hal· 
yan genel kur111ay ba,kanı Kaval· 
lero da yarın Budapeıte'ye gele
cektir • 

teslim olmssı üzerine düşman ıçın 
Birmsnya ile Hindistan arasında 
muvasalanın t emini çok geçleıın_iı· 
tir. 

Bin batı. Bataan yarım adasında 
k! durumdan bahsederflk demiştir 
kı : 

23 günde 845 
Rus uçağı tah-
rip -e d i 1 m i ş 

Alınanlar, Kerç'te bil· 
gik kuoetlerle gapıl1111 
Rus lıiicıı111lar1111 pil•· 
kilrtmilıler 

Ankara 25 (Radyo &'AZetelİ)
Doiada Dooetz ve Harkofta ma · 
harebeler hızını kaybetmeden de 
vam etmektedir. Berlinden bildi· 
rildiiine röre, Alman bombardıman 
birlikleri cephe reriıindeki Sovyet 
hava meydanlarına ılçsktan taarruz 
ederek yerde bulanan Sovyet 
uçaklarını tahrip etmiılerdir. 1 • 24 
mart içinde Sovyet uçak kayıpla· 

rının 845 olduiıına Berlin bildir· 
mektedir. Alman kayıpları yalnız 
73 uçaktır. Yine bu müddet içinde 
626 Ruı t"nkı tahrip edilmiıtir. 

Moıkova 25 ( a. a.) - Krasoaya 
Zvezda muhabirinin Kalinin cepb .. 
sinden bildirdiğine göre, bir Sov. 
yet teşkilinin tuttu;a kesimde riio· 
lerce süren çarpıımalar • olmuıtur. 
Almanlsr birer birer mevzilerini 

terk etmektedir. Aiır kayıplarmın 
yerini doldurmak üzere dü4man 
yedeklerine müracaat etmif ve N · 
vaı meydanına 1 tümen piyade ve 
50 den fazla tank.ıllrmllıtllr. 

Moıkova 25 (a.a.)- Dııo re· 
celr.i Sovyet tebliii: 24 mart gilnü 
cephede ehemmiyetli hiç bir · deii • 
ıiklik olmamııtır. 23 martta 31 Al
man uÇaiı tahrip e:lilmiıtir. Bizim 
kayıbımız 15 tayyaredir. Sovyet 
harp remileri Barentz denizinde 
bir Alman deniz altısı bahrmııtır. 

Berlin 25 (a.a) - Reımi tebli(: 

~--......,........~ 

di ile de görüşecek -- --- ------
Ankara 25 ( Radyo razetui ) 

- lnl'iliz haPp kabinesi hasından 
Kripa'in Hindi•tandalti f jaliyeti 
düayanıo İljf'İıini üzer~ııe çekmekte 
devam ediyor, 

Mıhver ortaklarının harp plin 
ları artık aolatılmalthdır. Japonya 
Hiodi•tanda yilrirken Mibverciler 
de batıdan bu •emJeltete yürümek 
niyetindedirler. 

Çiade bıt ıra •aplanaa, Avuı 
tralyada mukavemetle karşılaşan 
jıponyanın Hiodistana yllrllyecefi 
ıüpbeli görülmektedir . Japonlar 
Hindistanı içeriden yıkma(a çılışı · 
yor. Direr t1raftan Mihver radyo 
luı da Hindistan balkı üzerinde 
telkinlerde bulunarak Kripı'io le 

ıebbüıünü ıuya düıürmeğe urraş 
ma~ tan &'eri kalmıyorlar. 

Kripı Hindiıtanda logiliz va 
lileriyle temH etmiş, kool"'e reilİ 
Arzap iJe rörütmüıtıır. Kongre 
reiıi, Hinduların iıtiklil partilinden· 
dir. Ve ba parti Hindiıtaoın eo 
nüfuzla parfüidir. Kripa'in Gandi'
yi de kabul edıceji haber veril· 
.. ktedir. 

Hindliler, Kora, Maaçarya, Si
yam ve Çin fibl A.ya aiiletleriaJa 
biirriyetlerini çiiaey• japoayaa• 
Hindİltao iıtikWioe röıterdiii il· 
.ri!Je, keadileriııi avlaaaak...içia ..gi• 
ritil•İf bir l8febblı .. biyeti tez• 

mektedlrl•. 
Çin lideri , Hindlileri, Japon 

aaeenı11Da kartı ayamk balaa
maja da.et •hDiftfr. 

Blrmanya cepheılnde, mildan 
rittfkçe artaa Çin lntaları dö•tlt
mektecllr. 

Ja•m• · Kqmir • 25 [a. •·1 -
Katmlr Mibrac .. ı dlln ıa beyanatta 
balunmaıtar: 

c - Stafor Kripa'e tevdi edi · 
len teklifler Hiadlilerin meafaatle
rine tamamiyle aykırı deiiJN • ki 
böyle olmuı imkiuıadır • Hind 
devletlerinin ve Hindiataıuo diter 
bölrelerinde .anleımamaları için 
biç bir Hbep yoktw. 

Preoller mecliainde ıÖT Stafor 
Kripı'• mliuberet edecejim. Fakat 
ba Hind devletlerinin lariliz dele
reıioe kendi durumlarını aelatmak 
bakkıaa dokanmıyacaktır. » 

Berlinı 25 [ L L 1 - Bir r•· 
zete dl: 

Sör Stafor Kripı'in Hindistan 
ıeyahatı nadlarla ve iyi niyet ıöı
terileriyle Hindlileri bir kerre da . 
ba aldatmak için yıpılan bir teıeb· 
bllıtlir. 

Şu cihet açıktır ki, Kripı yola 
çıkarken lnfilizlere Hind milletle
rine kartı edilecek f edaklrlıklar 
hakkında Nrih bir ıey IÖyleme· 
mittir. • 

lnriliz delereıi Delhiye nrın· 
ca da bu huıuıta hiç malGmat ver· 
memiıtir. 

Krlpı'in hakiki hedefi Hindiı· 
tanı lnriltere'nin arzalarına uyar 
bir bale ıokmaktır. 

Yeni Delbi: 25 [ a. a. ] - Sör 
Stator Kript bu Nbab Benl'al va· 
liıiyle ikioçi defa rörilfmllftür. 
lnfiliz Nazırı General Veyvel ile 
yeoiden rörllıtnjil ribi Hindiıtan 
dald bava kavvetleri komutanını 
da kabul etmiftir. 

Yunanlatanda ••a•I 
maaraflar1 azaltıllror 

A.nkara 25 (Radyo razetui)
y anan Baıvekili Çolakotfa Berline 
ritmiıti. Gelen haberlere röre, 
Mihver devletleri Yunaniıtanda 
iıt,I mıı11raflarını aultmaia karar 
vermişlerdir. 

Tokyo 25 (a.a.) - Jıpo~ ~ · 
mamt brarrihıaın ba11n daıresın-

• _•- Burada iki düş'Dan t üme 
01 mu dafaadan iciz bir halde kaf e. 
50 girmiş kuş rlbi çevrilmiştir. E· 
(er Japonlar iıterlerae bu çevril· 
mit Amerikalılara her an yok ede-

Kerç Y arımad1sında dütmaoın ol
dukça mühim kuvvetlerle yapılan 
yeni hücumları püıkürtülmüıtür. 
Donetz bavza1ında devam eden 
ıiddetli hücumlar Alman ve Ro. 
men kıt'alarının mü,fafaa11 karıı· 
11nda kırılmııtır. Alman kıt'al.n· 
Din Harkof'vn doiuıunda J~· 
lan mevail hlicamlarda l..•=Hl!!lll\I' 

1 Bir lngiliz zırlılısının ı 
· ,;; .... ,,.~ Nahas pş 

Akdenızde M i h ver 
tehlike meyd a 

çok arttı o k u y o 
lngilizler ' gemi 1 Mısır' da yeni 
kafilelerinin k~:~- ı b • 
---··-- me us seçımi runması güçlüğün 

den bahsediyorlar başladı 
KaWn 2S (a.a.) - Biritaap 

Orta Şark tebUfi: Din blltla cep- .---... -
he boyanca laü\ttla ıllna k .. hr· 
tanuı ukeri faaliyeti tehdit et.ı,. 
mift1r. 

Londra 2S (a.a.)- • Wta 
Akd.aizde, ·d=- ......... 
bakkıada te,.lerde W..• ..... 
hlyetll l.oadra malafillerine rön, 
Libyadakf Mihver kavvetl.-i d11m
da Sicilya ve Glrittıkl bava t .. • 
killerinin kuvveti Mıltay~ fiden d .. 
nlz yoluna çok tehlikeli bir laale 

retirmlıtir. Ba yllzclea Akdenlzcle 
kafileleri korama tehlikeli bir ittir. 

BinradaiD Ye el.ardaki llwl 
bava meydanlannın kayıbı yolda 
kafileleri koramak için av açaklan 
kaUanılauıaı imkluıa kdm11t1r. 

Almanya 
isveç'e 
taarruz 
edecek 

lsveçte geniş 
seferberlik 
hazırlığı 

Almang•, ineç /ilosanu 
ele ıeçirmelc istigor 

Ankara 25 (Radyo raıeteıi) 
- Almanların ilkbahar taanu-

lariyle ilrili olmak nzere l.veçe 

kartı bir taarruza ririfecelderi 
ihtimalinden · bahaedllmektedlr· 

lıveç, 1eferberlik yapmaktachr· 
Bir lıveç ıöacllıll dealfdr kfı 

c- Son defa,.,....~ 
berllk, lı•eçln biç bir · etfni 
kar111ında boyaa .,.Jel! 
g6ttermekt.tlr· 

8allak ....... d• toplaamıı 
.a.ı- ,._..ve haft kavvet olan,..._ 

eri ,.._.,.... lınçi lıtlllya 
~.;,.... ..... ı r ö ttenaektedir.» 

ı.wet filo.anda 28 santimet. 
,.a toplarla tecbiz edilmiı 3 
..,.hb ve mOkemmel bir açak 
reaili vardır. Ba filo, Almanya. 

için .. ,iz bir kıymet olacaktır. 
Bir müddettenberi Almao 

razet•l•l lıweçlil.i teaklt .... 

Ankara 25 (Radyo ru 
- Nabaa Pqa, iktidara 
..,_ eitd lileclW ,... ...... ,... ...... .. v......- .. ,.,, .... . 
lea Ok utıceler Vefd ~ 
Mecliate blJlk bir 
t...u. •ttlfloi bildirmektecllr. 
ticeleri belli olan 110 
1.07 ti V efd Partialne •• 

Nabu Pqa, 1ethaia a 
llnde bir natak 96yleJenk 
miftJr ki: • 

«MıllrlD 11iW ••fa 
larUia M11ır ittifakındadar. 
siler yalnıa mabaripleri J• 
deiil, nJzamlannı batta dllDJ 
dikte etmek, .uı.tlerin elin 
Yicdanlannı hllklaleri albu 
llak ..... k lçfn harp 
yorlar. 

Banlar içla Allab yoktar. 
ların illbları devlettir. Her 
16 feoalıiı yaparlar. 

lıtikllllni Hven her 
Mih.er bell.ıaa kartı 
•çm11br. Nuilik •• F aıiatlik 
mirle ve kula Avrapuıa 
ıllııe yezılmıtbr. DDl'J&DID 
blyük ve füglG dört ....... 
tiıtlerle allcadele ballade6. 

Şimdiye kadar biç Wr' 
BqvekW Mib•1n kartı .. 
dar aiır konat.......,· 

Nabu ,. .. .,.. .. attk 
daa ok...,. brfulada 1 
lana Nabu pataJa •ıctlm9 . .... ,.,. 
çanı. ı,.n ve l 1 

... r11 

•••••betlerl 
Aabra 25 (Rad,o ~
~ Aakara elçlal v.,., 
Irak aruıada •l,..ı alıaaıe1atı1 
karan bir •••ede 
Çinia lraala da Wr aakavele 
bracata .. ber veril .. ktedir. 

Y eai lru BaıvekiU 
Tahran radyoaanda lranm YUIWI 
hakkında bir natak .n1u,.,a 
mittir ldı 

c- Son"• kadar aulb •• 
kan içinde kalmak huıuqndlm 
biitün anu ve gayretlerimize 
men, biz de burünkil v·azt.'9111 
mlltee11ir olma, balanayoru. 
bir taarruza atradıiı takclJrde, 
abede mucibince, mllttefl 
bize icap eden yardaada 
caktır.» 



KÖYLÜ 

• 

Tarla Faresiyle 
~f'Nasıl Savaşmalı ? 
idar Fareyi öldürecek köylüdür - Toplu çalışmanın fay dası - Fare 

derinlerde yaşar - Zehirli yemleri ne zaman ve nasıl atmalı ? 

atm Boğan yapılırken nelere dikkat etmeli ? 

Toplu çahşmamn faydası ar}'çukurovanın biricik ve kıy· 
tıru metli razetesi cBogün»de, 

uı• mız Kemal Ülkümeıı'io Fa- KöyUnüze Ziraat mücadele teı-
ıfta bakkıodalı:i yazmnı okuyanlar kilitının eltımanlarının releceğini 

, 'f. denilen mahlOkao oo kadar onlar daha komşu köydelerkeo ha-
l ılı, insanlar için ne kadar tob · her alanınız. Hemen bütüo çoluk, 

a ve muzur bir hayvan olduj'a çocuk tarlalarınına koıup. açık fa-

tnneyecek yerler hazırlarlar. Koş 
far relir, buralara konar ve puıu 
kurar. Fare delikten çıkar çıkmaz 
da hemen yakalar. Köylümüze yar· 
damcı vo rüzel bir avcı olan bu 
kuıtan çok istifade ederler. 

Fare derinlerde· yaşar 
Orı1rr. lbette ötrenmlşlerdir. Zate-ı re delilı:leriai kapatırsınız. çalışına 

~ 1 ı g l lı: iimüzün de rızkına ortak o ma- da, aen ben demedtn, bütün köy ıte fareler bu korkudan dolayı 
r o v alıu~an ba bayvaaıo yaşatıl· bütün tarlalarda hep beraber ça 1 daima toprak altından rider . 
ler\. uı laum reldij'ini, akılh çift . lıımılıdır. Toplu çal11111aoıo fayda- Bu yüzden de tarlada çok delik 
eşib~imiz çok iyi bilirler. Cenabı. sı pek çoktur. Mrşhur söz: Çok- olur. Biz delikleri kapatmadan kö. 
arl\ 

1 
dahi kur'an kitabımızda bize tın iş gör, azdan yemek ye. Der- rük yapmak iıtenek, bu deliklerin 

na rı ün muzarları öldürünüu diye ler. Koca tarlaoın içoriılnde 1-2 bazılara hemen toğrarın yüzünde, 
tır.

1

~ ,ımi ~ tir. Likin bazı köylümüz kişinin çalııması baıka olar, 30-40 bazısı çatlak yerlerde ve bazısıo 
et i onlar da ya tembelliklerindeo kişininki de baıka olur. Böyle ka· da da pek derinlerde yolu oldu· 

0 
but da c'billiklerinden yapıyor- l•balık bir kafile, avcı hattına ya· iundao, bizi çok yorar. ilk anlar 

Dadı (ve1Jo yu' o d• rızkını y•lr) yılarak tarlanın bir basından bir da ,aradan buradan derhal duman· 

~::~·~~,~---~--a-z-~a-·n--·.·-·A--·Y--A---1--~--4--~~::::j 
hiy_. r ediyor Pek .,l l Hn fare yokturki? 
lan İr dir ki bu ________ _. ______________ _. A11l fa re o i o 

mr--~ bir harolı:ot olamaz. Çünkü başına bir kaç defa gidip reldiler· 
ıbatg~ rızkı köylünün emerinde de· ml idi, kapahlmadık bir tek delik 
ım ~ ' 'r. Ba takdirde tarlalarımıza l'i · bırakmazlar. z,hirli yemi atarken 
ı• 1 d 1 konu komtamuzuo davarlaranıo de böyle çalııılırsa, açılan bütün 
•ili)lo ,ulaiını lr.osip, yahut caza al · deliklere yom atılır ve ölüm oİı· 
roeoi'1 sahiplerinin canlarını yalı:m•· betide pek çok olar. Halbuki az in· 
ıa ni ız laıımdır. Çüal\ü onlar da 11nla çalıımadı, hem can ııkılır, 

hiyeb darıoı yiyorlar demektir. Deiil · hem de ne bütün deliklere tema· 
1 be. Halbuki böyle 4eye biç te men zehir atabilirler. Çünkü una· 
aıin~maba etmeyiz ve bırakmayız tulur, görülemu. Buna röre de 
N ye. il mi?. Ôyle ise, fareyi do aman fayda ve netice alınır. Oauo için 
~du m.,dto öldürmeliyiz. daim• toplu ve bep beraber bütiln 

pr 1JDı • ld k k.. 1 d köy çalışmal111nız. 
,atak• eyı ö Urece oy u Ur Bir çok çifçilerimiz,"«dolik ka 
dir., l "'";. - patmadao maksat ne, ne faydası 
~ .ı.ı ~ Q ldürmo i,i, tamamen çift. , r var» derler. Halbuki, rayet baıit 
M t çiye aittir. Ziraat müca · rörüoeo bu delik kapatma ameli· 
e: ktf teıkilitıoın Hdece yardım yeıinlo çok faydaıı vardır. 

0 muı vo yol gösterme1i vardır. 
~.~ l çalııacalc, fareyi öldürecek Heplml:ı bllirlz ki, tarla faresi 
C,a ,Jodür. erer mücadeleden iyi bütün bir mevsim ayni yerde kal· 
1 6ne1ce alınamsdıj'ını ıöyliyon vana mu:. Mütemadiyen hicret eder. 
-

11 
sddütltiı kababıh kendi Oıerİ· Geldiii yerde yayılar, çiftleıir, do· 

~ ~almalıdır. Çünkü; ya iyi çahı · iurur, büyütür sider. Bu aoretle 
uaı~a mıı veyahut da, muhakkak mü· tarlada pek çok delik olur. Bazao 

re ı l•lo teşkilatından örretilen ve da esa1 yavaııDl terkotmeı de, fa· 
L kat yuvasının etrafında ~z ot kal· 

( 
çbul ıterileo ıeylerden bir .. 11mıoı 

kne , '8an yapmııhr. Bu yüzden de dıiı için daha oıaklara l'İder. Li 
ir •• P 1 ı netice alamamııbr. Bazı köylü· kin ritmek için de toprak altın · 
• ~· t:imiz tarlalarına bir defa zehirli dan yol açar. ÇüokO; alacı kuılar· 
nta:i· • at•p, bir defa da Boran ıizin dan pek korkar ve o katlar da 

:r. baı.üiiioiz Körük. yaptıktan ıonra onan mOkemmel bir düımanıdar. 
1 

l bitmiı aayıyorlsr. Tarlalarında Şark tarafındaki lr.öylOlerimfı, fare 
~u;.arl• fare ıörünce, ba ıofer de eb, ocaklarınıa yakınlarına bOyük taş 

bulaoduia yerler, daima derine 
dojn inen yollard1r. Çünkü fare 
IDHndan d.a pek çQk horkar ve 
kokusunu allr almaz kaçar. Niçio ze. 
hirll buj'day yapılarken ve tarlaya 
atarken elinizi vurmayın1z diyoruz. 

Çüokü fare insan kokusunu 
biç sevmez. Vo inıan eli dejon bu 
buğdayları bu yüzden yelJ!ez do 
onun içini ha •• biz bu ıefer d~man 
çıkan delikleri kapattık, bu delik. 
ler her halde kör olmah, ondan 
duman çıkmıyor! . diyerek o ocaiı 
ya terkederiz, yahut da, yollar 
iyice daman dolmadıiı için bor 
hHgi bir yuinden duman çıkma· 
dığ'ını rörünce usanır ve delikleri 
körletir rldorb:. Halbuki f&roler de 
orada olduju için, biz ayrılınca 
herbanri bir yerden delik açarak 
meydana çıkar. Zehir atmada da 
böyledir. 

Delik pek çok olduiundan, 
baoriılni attırımm veya atacaiı-

mıu ıaıırarıı. 

Atmadırım>za attık der, ihmal 
ederiz, atdırım>za da atmadık zan. 
oeder bir daha atarız. 

Bu ıuretle hem fuzOli yorrun· 
lok, hem fazla zobir Hrfiyatı ve 
hem de eıu malıut hasıl olmaz. 
ÇünkO, te11düfen bizim zehir at· 
madıiımız deliklerden fare yayıl. 

(Devamı üçüncüde 

-- .... - .. , .... 

DAHİLİ HABERLER . 

Nisan ekmek kartları 
T evziata Cumartesi 

günü başlanıyor 
MUeaseaeler, l9çllerlnln ekmek 
kartlarını toptan a 1 • c a k 1 a r 

ö trendijimlze röre, Martın 28 inden itibaren ı•hrimizde NIHn 
ekmek kartlarının daiıtılmasıoa baılanacakbr. Daiıtma 31 Mart 

akıamı nihayet bulacaktır. Vatandaılar ellerindeki Mart ekmek kartlara 
ve nüfoı hüviyet cüdanlıriyle 20 fırında hazar buluodorolacak Belediye 
memurlarına müracaat edeceklerdir. N6fuı kirıdı olmayıp ta hüviyet 
cüzdanı almak üzere oüfaaa baı vuran ve mOracaat ettiklerine dair ki
iıt alanlara da - ıon defa olmak Oı:ere - Nisan kartları verilecektir. 

Yabancı olarak ıehirdo bulananlar kartlarını muvakkat bürolardan 
alacaklardar. ' 

Aiır işçi kartları doğrudan dorruya Belediyede verilecektir. 
Bütürı mü.,teeeler daimi olarak çahıtıracaklara lıçlleri, iıimlorioi, 

ıoyadlarıoı, doiam tarihlerini ayrı ayrı fiılere yazarak Belediye ekmek 
daiml bürosuna verecekler ve işçilerinin Niıaa ekmek kartlarını toptaa 
alacaklardır. 

. Aiır iıçi kartlarının daiıtılmaaıoa yaran tababtao itibaren bıılana· 
cakhr. Müe11eseler, yarından itibaren Belediyeye bq varabileceklerdir. 

Askere çağnlan işçiler 
ücretlerini alabilecekler 

Ankara - lktiıat V ekilliil maaı ı 
kanununa ek 4161 ıayılı kanuna 
bir madde 'ekliyen yeni bir kanon 
proieai bazırlamııtır. Vekillik he ı 
oüz teıekkül ve taazzav halinde 
bulanan iktiıadi devlet tetokkülle . 
rioin kadrolarının doldurulmaması 
yüzünden faal '.yotleri sekteye ui· 
radırını, bana biraz da talim ıoak· 
udiyle a1kere ahodıkla11 zaman 
alika ve rabıtalarının keıllmemeıi 

olduj'anu ve bu yüzden birçok me· 
mur ve iıçilerio daha az ücretle 
bqka dairelere geçmek zorunda 
kaldıklarını mucip 1ebepler llyiba. 
aında belirtmekte, ba halin milli 
iktlaadi bünyemize yaoacaiı zarar
ları röz ön6nde tutarak bu proje 

Bayan İnönU'nUn 
latanbul'da zlraretlerl 

lıtaobul-Niıantaıı Kız Saoat 
Euatitüıünde açılan Strfiyl rezeo 
ıayın Bayan l oö:ıü talebeler tara· 
fındao yapalao elbiseleri, oliıleriol, 
y~mekleri ve eski modellere r öre 
yapılan iılemelerl tetkik etmiıler· 
dir. 

Bayan loönü ay,.ıhrkeo okul 
direktörüne ve atölye şeflerine 
tebriklerini bildirmiştir. 

Poligonda at19 tallmlerl 
Cumarteıi fÜnü öileden sonra 

baılımak üzere Puar günü akı•· 
m10a kadar atıı poligonunda Adana 
Gençlik kulüb6 mükelleflerine harp 
ıiliblara ile atıf talimleri yaptırı
lacaktır. 

oin hazırlanmıf olduiaou anlatmak· 
tadır. 

Bu proje ile iktiaadi devlet 

teşekkülleriode çahıan iıçiler ve 

müstabdemlerde askere ahnmalara 

halinde 6cretlerinl almak imkioıoı 
elde etmiş olacaklardır. 

Maat kaoanaoa ek olacak olan 
ba maddeyi oldaia gibi yazıyoruz: 

" 3659 sayılı kaoooao 10 un 
ca maddeıi hükmüne tibi müıtah· 

demlerden odacı, kolcu, bekçi, 
evrak müvezzii, remi mürettebab, 
tabılldar, daktilo, ıteno vo !Deka
oorraftaa bqka bütüa mllıtabdem 
lor hakkında 4161 namarah kanan 
bükümleri tatbik olunar.u 

latanbulda kahve bol 
lıtaobnl - Verilen beyaooa • 

melere röro lıtaabal'dakl tacirlerin 
ellerinde bOyükçe bir kahve ıto
ku vardtr. Bu ıtokla beraber lı· 
taobal'on bir aylık ihtiyacı bin çu 
valla kapatılabilecektir. Burilo bak 
kallar cemiyetine de 25 ton ıeker 
verildi. Ancak bakkallar cemiyeti 
oin daiıtma itinde iyi hareket et. 
modiği ileri ıürOlmüı ve iaıe mü· 
dOrlürü işe el koyarak tahkikata 
baş1amııtır. 

Ziraat Vekaleti MUtet
tltl ve Şube MUdUrU 

Adana' da 
Ceyhan (Huıuıi) - T eftiıler

de bulanmak üıore Çukurova ha· 
raıma ritmit bulun.o Ziraat Vekl· 

-
Ceyhan 

KöprUsU 
Ceyhanlılardan dün ıöyle bir 

dilek mektobu aldık. Alakadar 
makamların dikkat nazarına arze
diyoruz: 

«Ali Çetiokaya Nafia Vekili 
iken, Ceyban'a geliılnde, balkın 
nehir yüzünden çektiii nakliyat 
zorluklarını takdir etmiı, ve bir 
köprü yaptarmaia karar vererek, 
1939 da iıe başlatmıştı. 

Haloo parkeei yapılmakta 
olan bu köprü, muhakkak ki Cey
han için faydalı ve hayarh bir 
eler olmuıtor. Likio, ıu ıo taşım• 
ları bize röateriyor ki, yalnız 
nehrin yol vermemek ve tehlikeli 
bir bal alma zamanlarındaki müı· 
külleri öolemek makıadiyle ioıa
ıına toıebbüı edilmiş b11luoao bu 
köprü, beklenilen faydayı temin 
edemiyecektir. 

Çünkü, su çoialmca köprü
nün karıı sahilde yola açılan 

k11mını temameo su çevirmekte 
vo 5 kilometre kadar bir meaa· 
fedeo kat'iyen sreçilememektedir. 
Diier taraftan, yaiıılı ve kıı 
f Ü o le r i od e bir bqka müıkül 
vadar. O da, aynı mesafeden ça· 
mordan r eçilememesidir. 

Bu yüzden halk, yine kayık· 
tan reçmek üzere çamuuoz olan 
korkulu kayık reçidinin yolunu 
tercih edecek, su ba1kıoıoda iıe 
her zaman oldutu gihi köprünün 
bitme.inde dahi Karşıyakadan 
Ceyhan'a ridip relme ancak Ça
kaldere köyü durajıodan ve tren• 
le fİdilip gelinebilecektir ki, köp· 
rü için aarfedilon 300 küıur bin 
liranın menfaati nerede kalacaktır? 
Aynı yollardan yarın da kumdan 
vo topraktan çıkılmaz. Ve köylü 
ekseriyetle baıka reçit yerlerin 
deki kayıklara giderler. 

Acaba ba cihet nazarı itiba. 
ra ahnarllk, Köprüden tam istifa· 
de temini imkanı bulunamaz mı?» 

lnönU k.ar ko9uau 
21 Mart Pazar rünü bütün böl. 

selerde «Büyük lnöoü kır KOfUSQ» 
yapılacakbr. Bu koıunuo mesafesi 
en aır; 3000, en çok 6000 metro 
olacaktır. 

Bu pazar aaat 11 do Adana 
Halkevi önünden bqlayacalı: olan 
3000 metrelik kır koıusona Ada· 
nada mevcut rençlik kulüpleri ve 
bOtün okullar talebeleri iıtirik 
edecektir. Müsabakada birinci r•· 
len takıma bayrak, ferden birinci 
gelene altuo, ikinciye gümüı ve 
üçilncüye bronz madalya verilo• 
celctir. 

letl Umum Müfettiılerioden Tabıio 
Nahit vo votorioer Umum Müdür
lüiü Şube Müdürlerinden Ihsan 
Akhan baron Adana'ya ritmiıler· 
dir. ln":ıı: e dediiinizi yaptım, fakat daha larla veya keaeklerle bu koılar için 

• eıreler ölmrmiı yıl diye ıöyleni· •========================================================================,· 
ıpürn rlar. H lt-ulr.i, l:ir, iki, üç ilAç!a• 11 
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.__,lada unuttuiomoz delik, ocak 
çeviren: Mecdi Enön==• 

- Ölüleri diriltmek masalını uydur· u~ a 
~ı c'-tr, komıunuo tarla11udao frez 
it •rlerdeo hicret ederek relir, ana11, 

~b ar • 
f l,baıı ölür dtı yavruıu 111 kalır, 
1 rın• r ""lbuıl meydaoı boı bulan yine 

rıo O . . 1 
t ·ino hücum eder. auo ıçıo yı 

b 
. .;a . 

adan mücadeleye aık sık deva°' 
~e 1 lr rdi melidir. Eviniz Jen anJama ı11nız. 

J ıhireoi:ı.e fare relir. Kapan lr.orar-
.c;abı F 1 . .. d- - - - z Bir "'• nıı . are erı o urunuou • 
tmac ıç gün sonra da bir bakartmız 

t,ravjne fare relrııiı. Halbuki, kapaola 
uı .t ;tıtup röıünüzüo Önünde öldürmüş· 
• • 

1
'

1 
- d - ·1 '? 1 t b l k ,türlnuz egı mı ı e on ar ya om· 

Je 
1 
ıdao yahut da komıuoun kom1a 

u&lanından relmiştir. Eier komınları· 
ttfe ız da evlerindeki farelerle ıizio 

t , çaf ibi milcadele yapıaydı, evinize 
i•k / elecek fare kalmazdı. Tarlalarda 
;eda böyledir. Çalııma, mücadele 

t • ti l birliiiyle ve hep beraber olma· 
arıan ıdır. Biriıi çalııır, diieri çahı
IPdar nauı, çalışaııyaoınkiode dojwup 
~ ri p ;:ıj-alaolır, çalııaoınlı.ino dolup ta · 
aran 1.arlar. Bu sefer her ikiıi de mai
ııadt lor olur. Halb11ki, bu me\'110 fare· 
io t;or yalnız lı.öylümüzl\o deiıl, bü· 
ı:leniJün ınemlekotio rızkını yiyor, Bü· 
telle._:üo Turk milleti için zararlı oluyor. 
İayuriamao mıhl ı.a, mabıul kıymetli, or· 
'- ba :laya ve memlekete Ç"k lizım olao 

p~urday, arpa ve yulı fımızı neden 
'1• -· ·elere edirelim? alışalım, çok 

Ba dar tünelin bntün daj-ı battan 
baıa katottljioi anlamııtım. Terden aır· 
ııklam olmuıtum. Fakat biç durmadan 
yolumuza devam ~ttik. 

Nihayet yavaı yavaı hafif bir ııık 
rördük... Işık rittikçe büyüdü". ve yak-
1\ltı ... Sık ve yetil çalılar rörmere baı · 
ladık ... Oolar arasında kendimize yol aça-
rak nibay!lt fafak 'sökerken keodimiıi açık 
havada buldok. 

P11•ro hakikaten araıından klmaenin 
kaçaauyacarı bir poliı kordonu teıiı et · 
mit bohıouyorda. Aç•i• çıkar çıkmas üç 
adam üzerlıaiae ÇQllandı. Fakat hayretler 
içiode kalarak Jakamm bıraktılar. 

Puaro : ı. 

- Çabalı:. .. Kaybedilecek vak t ımiz 
yok ... Çabuk olunuz ... 

Dodi. fakat aÖzl\oil bitiremedi. Ayak · 
larımıo altında yer tiddetle ••naldı. Kor· 
konç bir rürültü doyduk. Koca dai•n 
çöktüjünü hiuettik. Ben bir a1ancılıkla 
fırlatılmıf ribl bavay• yükaeldii'iaai biı 
aettiır ... 

Bilmem ne kadar :aaman •oora fÖı 
leriıni açtıjım ıaman kendimi meçhul bir 
odanıo içinde bir yatakta buldum. Peoce 
reoio yanında biriıi oturmuıtu. Gözlerimi 
açtıiımı ıörünce kalktı ve baıucuma 
ıeldi. 

Bo Atil Poaro muydu ? ... Alaycı bir 
Hı, pek iyi tanuJıiı• bir '"• ıon ıOpbe· 

oız ben yapbm ... Bir rolü yalnız Numara 
Dört muvaffakıyetle baıarmaz ya... Göz• 
lerimio otrafıo~ biraz rui ıürmek, bıyık
larımı feda ve nibaytt iki ay evnl büyük 
acılara katlanarak açtırdırım bir yara izi 
kifi roldi. Herhalde ubte bir yara izi 
kartal ribi 1-.eskin bakıılı Dört Nıımara' • 
DIO rözüodeo kaçmazdı . Nıhayet IOD oya 
ou da güzel oynadık .. Siz bir kere Aşil 
Pııaro'ouo mevcadiyetine ioanmıı bula• 
nııyordanuz ... Banan bana büyük bir yar 
dımı oldu . . Muvaffakıyetimin yanımı ıi 

ze borçlayam ... ÇGnkil Poaro'nuo eorbeıt 
olup ber ıeyi idare etmekte oldoiuoa on 
ları inandırmak lizımclı ... Sözlerimin ka· 
lan kısma hep hakikate llYfuodu.. Poliı 
kordonu .. izimi takip eden köpekler ve 
saire voaaire ... 

- Peki ama oedon kendi yerinize 
eahideo bqkaııoı koymadınız ? 

- Sizi oraya yılnız mı göndermeliy• 
dim ? .. O haydutlar ocaiıaa mı ? Beni 
biç to taoımayormu,•unuz , azizim 1... Soo 
ra ben Konteı vaııt11ile yakamı ııyıra 
cajımı ümit ediyordum. 

- Onu naaıl ilma etmiş olduianuza 
•kıl ertliremedim... Ölmüş ojlooan aai 
oldainnu oııa yutturmak lı:olay bir iş 
deiildl ... 

- Kooteı ılzdoo çok daha fazla an• 
layışhdır, H&1tinrı I evveli benim kıyafet 
dejiıtirmeme aldandı. Fakat ıonra ııın 
farluoa vardı... .. Çok kıırnaz11nı:a Bay 

dunuz, öyle mi? 
- Evet .. Fakat çocuk hakikaten be· 

nim elimde bulunuyor 1 
- Nasıl? 1 
- Evet.. Benim parolamı biliraiolı : 

.. Daima hazar ol 1 '' Konteıln Dörtler 
hesabına çalaıtıiıoı öj-ronioce onun mı· 

zlıi hakkmda derin ve uzun bir araıtır· 
ma yaptırdım Böylece bir çocuin ölmüı 
olduiuna ve kendisine bunu ölmüı gibi 
rötterdilrlerinl öirendim ... Ve çocujouun 
raybubiyeti etrafında biribirioi tatmayan • 
feyler lıltioco ona canlı olarak boldur. 
mak imkiolarını aramaia koyuldum. Bal 
doiam bir ipucunu takip ederek nihayet 
kendiıiai •eydaaa çıkardım. Büyük bfr 
meblai mu\tabilinde çocuioo bana teılim 
edilmeıini temlo ottiıo. Zavallıcık.. Me 

ıaklratten ve açlıktan ölecek hıale rel 
miıti ... Şa1anı itimat kimseler eline te1 
lim ettim. Ve bir fotojraftnı yanımda ta· 
ıımaia baıladım. Ve tam zamanı relioce 
ıoo kozumu oynadım ... 

- Şayanı hayret bir adamııoı:ı doi'· 
rusu, Puaro 1 

- KonteH karı• her zaman hafif bir 
zaafam olmuı olduia için bu neticeden 
ben de memnun oldum. lnfilikta o da 
ölmüı olaaydı çok Hef edecektim. 

- Pt1ki. Dörtler oo oldu ? 
- Cesetlerini buldok ... Dört Nama. 

ra'nınkl tanınmayacak bir halde idi . • 80 

Fakat artak bundan babıetmiyelim... Siz 
asıl ıuna bakınız. .. Bir gazete uzattı. Et· 
rafı kırmm kalemle çizilmiı bir bavadiı 
ıöıtordi. Çiode ademi muvaffakıyetle ne 
ticeleoeo ıoo ihtilil hareketinin başında 

bulunan Li Çaor Yen kendi baya tına 
ka1detmi1 bulunuyordu. 

Puaro ağır aiır konuştu : 
- En büyük düımanım ... Bu dünya 

da oooola k.arıılaımak mukadder deril· 
mif ... Burada volr.ua relen bidiseyi öj.,.. 
nloce artak, bütüa ümitlerinin ıuya.dütlil· 
rünü öjnomiş ve, .• Doiruıu zekisı çok 
kuvvetli bir adamdı . . Fakat ıu Dört Nu· 
mıranın hakiki yüzünü çok görmek İlter· 
dim ... Belki yine .. Fakat bayar fazla ha 
yalete dalmak doiru değil... O da öldü. 
Evet moo ami, ılz vo ben Dörtlerle mü
cadele ettik: ve yendik. Şimdi siz kırıcı 
iınızan yanına dönersiniz... Ben de artık 
bu itlerden elimi ay,rımı çekerim. MH· 
lek hayahm10 erı bilyük mücadelesini mu 
vaffakıyetle ıon a ordirmiı balaouyorum .. . 
Artık benim de iıtirabate ihtiyacım var .. . 
Belki de kabak ziraatioe vakfı nefaede 
rlm ..• Kimbilir belki evlenip bir yuva kur
mak ta aklıma gelebilir ... 

Ba IÖ?.lerioo kendiıi de rüldü. Falrat 
düşünceli o J ui'u gö·ülüyordo. 

-; Çolt loıa boyla adımlar iri y•pılı ve 

rüzel kadınlardan hoılıtnı rlar. Te'llenni 
ederim ki .. 

Puaro düıOnceli düşünceli tek•ar mı 
rıldandı : 



11rt• ç•\rr da att•Uınmadu çık,. 
,... y , l.u' d• b'z iılelr. dıjildir 
dive l.a tao a bir atmadıtımıa de 
hkhu f1.reoi l o rOo içlo çıkİp ya 
ytlatı hter. Ve emeiimh de J&rl 

KOylii 26 lltuf p.,, ... ,,. 
TlrldJ• Radyodlflbyoa pOllalan 
TllrldJ• radJ ... • .\akara Rad,.-_ yarıya biç olar. 

Basmakale Olmav ı a dev ı er' ~:::~~=~~=~=: • ı yapılmıf ej'reti yerler korlealr. Fa· 
renin a11I •• ya vuıaa Ja k ın yerle-

K6şesi 
Tarla faresiyle 

NASIL 
Savaşmalı? 

nkla hpahluak, d...... dlf1U 
ç•kaama11 teala edilir ve k6rlk· 
leoaaay• bqialW'. Körllkl .. ede dik 
kat edilecek çok mllblm bir ook· 
~ ı...ı. imla J•pıaamalr. lbamd.,. 
Haab yapanak, at4ifia de badao· 
aa11oı, al•• olmamı " dolayulyle 
de dumaD yapmamuına Hbebijet 
verlris ki, blae lM k•kla damaa 
liıımdar. AIHiD bir sarara da, kö
rüill yakar. Oaua için l•J•t atar 
lr.öriilr.lemeU ,,. batta aruarada bir 
ailddet darıulıdar. Yapdua .... 

7,30 Prorr~ " Memlık" 
... t ayara. 

7,33 M&dkı Hafif prorr•• (pL) 
7,4S AjaDI haberleri. 
8,00 Madkı Hafif Prorr••• 

devamı (Pi.) 
,. ait delikler açılar. 

zehirli yemleri ne za-
Şu sırada bıımakal• bile olmaia derer; kOçOk· 

Y A Z A N ıemeyiniz; ıize bir yemek tarifi vereceiim. Arat- -----------man ve nasll atmall ? R E F i K brdım inceledim, beıap ettim de öyle söylüyo-
H A L 1 D rom: BogOalla en ucuz: çok luaetll, ayraca de• 

• Battarah Udaclcle • Hye neticesladı batıl olaa boiuca 
daman, fare ocafıaın 9'ilt8a yol
lanaa datılmaia •• faradaa t... 
radaa da damaa çılr.mata hatlar. 
Bb de, far•yi içeride bofaak •• 
6ld6rmelı:. itin ba delikleri lr.apab· ,... 

8,15 -
8,30 Ewia Nati. 

nizdeD çıkmaaına göre vitaminli ve kalorili yematl nedir, biliyor mu

sunuz? 
Midye! Bahlr.çı dükkinlarıaı l'HiDİI: YDzllae bakmadıtamas torik 

JÜz karaıı... Kılıç iki yllz... Uıkamru, eılr.1 barbunya fiyatına... Barbao· 
ya iae şu ıoiuk a:evıimde, reowi gibi ateı pabuaaaJ Balıklano !9' 9: 
kahve aıalll yakında iki yüı elli rramhlr. paketlere konarak ........ 
mıh Ntaa dükkanlardan alınma11 ihtimali pek de batara l'elmlyor ~1: 

K«ıılr.d• yapNk, aeblrll ,_ 
de allak, tam .. nallyle fay 

dalım abras. Zehirli yemleri terci
laaa Nbabıa erir.en taatlanada ,, .. 
yabat da •ktamlan atmaladar. ÇDn 
lr.D, fare mallar lr.almaua b• aa· 
atta yayılmaa, ya 1ababıa erlr.ee 
1aatlanada, ya •ktam karanbj1 11· 

ralanada ve7abat rece yayılar. A• 
calr; ıürelr.11 J•imurlardan, IC>fak· 
lardaa veya berhaarf bir korkadaa 
ya•alarıada aaaa zaman mahpu 
kalan bir fare, ilk fınatta çıkarak 
yayılır. Normal ••--larda ile a .. 
diiimlz 1Utlarda yayalar. Aruara 
tarlada oyDqark• C.örün• far•· 

k•clilerlal cbfanya attılı:larmda ka· 
,. bir yer arar •• 11rtlannı •erip 
karalaDmak iıterler. Sida döktl· 
tllah kireci de b9lanmu bir al· 
met addederek, aıl balmq dllea· 
el ıibl koıatar .,. ıartlaruaı •erir-• 
l•· ()adaa soaralr.I hallerini de ar
tık beal• '6yl .. ım• ne hacet ? .. · 
y alaıa, b9 malr. .. mel mClcadelenla 
ta• maauiyla iyi netice •erebil· 

12,30 Protram n 
... t .,.,.. 

12,33 Mbik: Niba•end'd• 
lr.alar. 

12,45 Ajuit baberl.-i. 
13,00 -

Halbuki m&barak iç midyenin elli taneai 25 kal'Ufa l'eçmedL Bra•0 

m\dyenia dört kiflye yetişmeaiae .bakılır~• ıadan çok acaa.. llklaiai J•-
un balarNnız tava11aı yeylnız; zeytin7ai111• lınyanaaıs PU 

Yalata, ba delik kapaaa .... 
byeliade dikkat edilecek mlhlm 
bir elbet •ardar. O...aaıa bir de· 
liktea çıktıtı r6rlaDr rörlmau, 
kotar topapmula nrar H ka· 
patarıa. Halbuki ba dojn detlldlr. 
Ç&aklt; beplmis de blllrls ki, top
rak Datiade balanaa far• yolaaaa 
d.Uil, bir yola mahlu detlldlr. 
o .. a dınmı •• bqka yollara rl· 
d• kapılan da •ardar. Eter bla. 
elaman çıkaa d.Utl öyle to,.p· 
mula nrarak kapatırsak, dlier 
yola kap111aı da kapat•lf olwa 
ki, belki dlfll aabakkak olarak 

13,30 Mtldk: Kantılr. fal'kılu 
18,00 Prosram •• m .. lek ..... ,... ; 

18,03 Mldk: Fud euı. 
18,45 Zir•t TakuL bi i t1• mOD l'H• 

Pınıı· battı Rumların hesaph uıulüace hqlayıp raa ya tlldi beli .. 
' b b'l ı · · Hepıl de lene r, direrek 11cık 11cak çor asını 1 e çınız. h d 111"9 denilecek 

meal tçlD, fereala Iİ.d• Hvıl dı· 
f&l'I çıkıp wMiamNIH meydaa kal• 
...- ,.,. .. ol..a..maa ki, bek· 
leallea Detlceyl alabUesinla. 

18,5S Mhlk : BMthov•' 
yicidir. Fakat ben size hem acaz, hem ko~~I -:..,.:ecejim: EW tane 
kadar rösterişli ve tadına doyulmaz bir ::::aıs ,,. ba ıaya iki dit ... 
iç midyeyi temizleyip ıada kayuatınıs. 9.:W kaç maydooaz kölı:G koyup 
ramsak, doiranmıt iki büyük hava~:,• doaoı kölr.lerlDi atınıı; reri kalan· 

1 d · · b llondaktaa 10ara 
OD ar a ıyıce ad 1 1 beraber ayal ıada, bir kaç katık zeytlnyaiı n 

Bojan rapıllrken nelere 
ler İH, ya11lmak içla dejil, r..ı.· 

Pluo __..,..d• iki ıonatı 
AJlfıtı •• Patatilr.. 

Prof. Çaçlı:.• 

19,30 Mea&eket ... t ayarı 
Ai.0. Haberleri. l . . mi 1• ere 

ara eıınız ve L tarak piıiriaiz. Bir kayık hbaia ateıte lı:ıaarmlf ek· 
y m ilmon ııayu ~a 

ara d'ıd ( iıadiki ekmekler bu lıe eakilerl kadar yarıyor) üaerioe mldye-

mek içla çıkmlf olanlardar. ,. 
Şimdi aeblrll yem atan bir kla 

H, bahıettitfmla aamaalana ....... 
cinde y .. ı attıta takdirde, f.,.. 
ala fe,,lr.alide ittlba11nı celbecl .. 
celr. bl,.ey olmu-. yemu .. de
litfodea dııan atar. Ç&nkl kara· 
IDUf taselitl feçmlf bir yeme , .. 
ıll otu tercih eder. Y emlıri delik· 
leria atzıaa koymayıp, tamam .. 
lçerlyı atmalıdır. Ba ıaretle hem 
kqlano H dlier ha19aalana ölüm 
leriol önlemiı H hem de, farı c• 
naplanam ayaklanna kadar göa· 
derllıa yatla, pekmezli yemi ma• 
~ıkkalı: yiyerek ölm•lnl temin •t• 
mit olaraı. Çünkü, İlana bile •r•· 
tana kadar r•lmlf bir ıeyf kolay 
kolay itelımes. Zıhlrll yemler~• 
3 - 4 ı&n ıoara boi•n yapmak 
\:Ok faıdab olu. Bu ıaretle ı.
seblrdea lı:.artalanlann bir lı:.11mmı 
tekrar &ldtlrmGı .. bea tle • bir 

dikkat etmeli 1 
19,45 Mtlaikı Halke,,leri F 

mekl-;, 
1 
.!.r 

1 salça1mı ııcak 11cak döküznüz ve yioe 11cak 11cılr. ifiyet-
lerl• era d M 11' • · 'h 1 tin h La 

8 otu-yani k6rlk-yapark• 
de dikkat edUecek mlbla 

aoktalar •ardar. ltleklerinl aaıa..k, 
ı. .. 11 metrallyettea karhİlmak, da· 
manan iyi nafanaa temin etmek 
aak1adlyle yapılan delik kapaaa t 

lor ... t1. 
20,lS Radyo Wueteef. 

20,45 M&silt: t&rktllw. 

21,00 Konat•a (Orda •• 

l eylaiz. Y eyiniz e manzara ıuze ırı ve rayı a ezz:e • ayran ~ • 
a:aı~. Ba yemek et yerini, balık yerini, hamur iıi, aebze ve, çorba yeranl, 
bepıici tutuyor; ekmeii de içinde( 

lı:orkuaadaa bç•• b.luu fare 
de orada old•taadaa, k•diaial 

Göı.ünü ı. tuttu iıe bugünden tezi yok, hemeo yapınız; kaıarsu ba
ıarabiliueniz bana hayır daa ederıiniz. Fakat korkarım ki ıa yuım •
çık r öz balıkçılarıo ve madr.bazlaraa dikkatini çekip de midye flatlan, 
akşama kadar, yüı.de yüı. artmıf olmaam; midye tane. ile deiil, bir~en• 
bire balı\c yumurta11 ve havyar ribi dirhemi• ıahhr bır hal• e-•lm11ıol 

ameHy .. ıa•ea aoara, tercihen ta• 
bab erken H rhrlnıı bir saman• . 

da tarlaya rt•Ulr.V• h•sırlıt• bat· 
luılar. Yaama •••uında ~ .. J•P· 
mama11, damanın daha k•kln ol· 
... , lçla de - .. kl saman daba 

ölGmd• kartarmıt olaraL Banu 
lçla, ba rlb& d.Uklet kapatılırk•, 
ya bir k ... k, J• bir tat Hyabat 
da topratıa altaadan bina çamv 
alıaarak deltfla atamı kapatacak 
kadar J11••rlar H bc;ylece delljia 
atana koyanı. O aamaa, bls ad•ta 

bir köprü J•P•lf •• damanın da 
kolayca dit• JOllara rltm•lnl t .. 
..... •tmlt olaraz. B• 111retl• ba. 
tin dellkleriD kapabl ... ı bitince 

bk). 
21,1s M&zlk:TDrktllw p 

mıam ikinci kı1mı 
21,30 KoDqma (Hiklye aaa 
21,45 M&zlk: Radyo Seni 

ork•traıı. (Şıf: Ferid Alaar). 

• Bir Türk polisi 
vardır 

YAZAN 
ABiDiN 

Ankarada,24 
ıobatta vakD ba 
lan infililc hidl-

DA VER 1esi 5 mart t•· 
rihli reami tebliile aydınlandı. Böy 
lece Türk ıabJta11, kalan bir earar 
perdeıinl çok çıbak yartmaia ma· 
vaffalr. oldu. Havaya oçmDf bir 
meçbal insan vücDdanan darma 
darın olmDş parçalarından bir bil· 
viyet ve bir malam çıkarmak için 
Ankara ve lıtaabul poliıiain iki 
riln çahıması kifi gelmiştir. Ba· 
nan naııl mümkün oldapna bütOn 
tafsilitile bilmiyoruz; bildiğimiz bir 
ıey varsa, o da TÜrk emniyet tef• 
lr.illtanıa, rölr.or ıür'atile bir ma· 
vaffakiyet lr.azandıtıdar. Bu, zabıta 
mızıD ıöıterdiii zelli ve mahare
tin yeoi bir belreıidir. 

Harp, bütiln dünyanın nizamı· 
Dl bozmaı oldDia için, Avrapaoın 
her yerinde, ıılr. ıık ılyaai ıuikut 
ler vukaa geliyor. Büyük mülr.lfat· 
lar vadedildiii, topyekOD aiır ce· 
zalar tatbill olandajıı halde, bun• 
ların çoğunun failleri bulanamıyor. 
Oralarda da çifter çifter zabıta 
•• emniyet teıkilita vardır. Ba 
teıkilataa elindeki her tilrltl vuı· 
talar, bizimkilerden daha bol, daha 
zenrindir. Ooları barllaktı tartlar 
içinde çok şiddetli, çok zecri ba. 
relr.ıt ettikleri halde, ekaeriya ma
vaff alr. olamadıklarını görüyoruz. 

Aokaradaki infilik badiıuinde 
lıe. zıbıtamız parçalanmış bir c•· 
ıedia ankuındao, 48 saat içinde 
bir hllviyeti ve haldir.ata aıeydına 
çıkarmak ribi bir baıarı röıtermek 
ıaretile yilkselr. ebllyet ve kıyme· 
tini iıpat etmiftlr kl bana takdir 
ve tebrik etmemek kabil deiildlr. 

Memleketimizde her hani'' bir 
suç ltliyenlerin, izlerini kaybetmek 
ve polisimizin eline düımemelr. içla 
ne kadar şeytaoetkirane çahıırlar· 
.. çalıısınlar, rene yakalaaacalr.
lara, ba hadise ile bir def 1 daha 
tabaklr.Dk etmiştir. Bir cürüm yap· 
mıyı düşünenler, ele reçeceklerl 
ula aoatmamahdarlar. 

Cwçektlr ki itinin eri olao 
T&ı~k 1abıta11, herhanfİ evub bir 
10Yr\IDC11luia, lr.ıpkaraahk bir cl
n&Jeıtl, •11tı.ka bir ip aca bu\arak 
era'~Ç ••Ydaaa çıkarmakta ve fı· 
illerıni yakalaaaakt d H """ • ar, er ... a 
ruetelerde okada.1...18 b 1 . ... "z •ı•ra ar, 
elbette bır t.eaadiif •••ri dejildir· 
buDlır emoıyet l9fkllatı•ı ' . . ııa ne 
kadar ıyı kurulmaı oldatanu 
ne kadar keskin bir ıeU1a •• :: 
derece yüksek meıleki bir kudrete 
11bip balaodağıına r österir. 

Avrupa ve Amerikanın polis 
romanlanndaki hayali mavaffakiyet 
leria hakikatlerini elde eden zabı· 
taaıaın ıerefll muvaffakiyetlerUe 
lhlbar ıtmek ve 

- Bir Tirlr. polisi vardır, 
d1r. varc1 ..... 

( Taa'daa) 

• Elleri soğan 
kokan sevgili! 

cSea timdi 
lr.ocaaın emele 

Seb•heddln otwanaa 
Sönmez Ve eaç&ana 

artılr. eılr.lıl ribi d•iih 
Geceleri yemekten aonra 
Çorap ıökOiO dikenin 
V • ihtimal ellerin de ıotan 

kokar. 
Seoin kocan, ıaratı çirkin ıdam 
Aiıı açık uyar • 
V • ıeoln vilcadaa bonlu 

çocalr. doprdalr.çL .• • 
Yakaradakl m11railar bir ıeaç 

talrlodlr, bir ıeoçlllr. derrlılnde 
çılr.mııtır, ne bayualar?. Bana bir 
edebi öraelr. olarak Hya bir tllr 
tealddl yapmak için almyoram. 
Genç NDatlr.lnn edebi n•kla• 
ıay~m Hrdar, fakat ya,..k, ı•ç· 

tqla iki kq kabUladen • ynldn 
deUlı: kapatma amelly•lnl yaparak. 
ikinci bir ••birlemeye bazarla'911 
olana-. Ba ıantle hareket ed• 
köylü mahakkak kuaaar •• a&ca• 
del~ea 11 aamaada çok istifade. 
eder. Yaimardaa .onra da, biç 
W'lklt kaybetmeden •birli ,.. at• 
mak •eya tatbik etmekte tok iyi 
aetlce •wlr. ÇDakl; yatıf alldd•· 
tlacı aabpu kala fare, ÖDOae H 

seline h ... OD• Jet. Serde af• 
bir. •ardar. 

Bir başka mocadele uıula 
~--~~~~~~~---~---

ili• aıılamak lltedltl fikre llyaa 8 otu tatbik edUdltl takdir· 
etmemek elde detiL. de u ...... da 61Dr. Çlaka 

Geçenlerde bir 7uımda be· zaten bitir.indir. Buı Yillyetlerlab· 
klrhlr. proparanduındu acı acı deki lr.öylller, yaiaardan IOllra 

ılklyet etmif, gazetelerin, derrl· pratik bir mücadele daba ,.,.,. 
lerin, romanlann, llaemalann bU.. lar. Yai••r din• du-. b-• 
relr. bilmiyerek belr.irhiın meddah· tarlaya rldillr. Beraberlolsde -,a. 
laiını ettiklerini, evlilltl kötlledlk· ttlrdDiloilı 6i8tGlm61t fakat IÖG· 

lerial aalatmııtım. Ba panu pro. dDrtlm .. lt klrıç bir kat anç 
pıraadaya kartı taarrasa , ...... ., ocakların yanma dökenlniı. jai· 

aakbaldir - beraber r•tlrdifl· 
•la nmaa hafifçe ıalatıbr. Beher 

boian lçla lSO - 200 G~. ı. ... . 
blyl• aynlu k8k8rt ıalatıliıa11 .. . 
maaın Daerioe - tu ek• fibl -
dölr.8lerek kanıtıralır. Saman ulak 
ola .... , dCiktGtlntla H lr.lkOrt 
.... aın Oserladea kayarak topra· 
ta iner. lalak olana y•pıtar kalır. 
Ba ıaretle huarlaaan lr.llr.Ortll aa• 
aaa, Botu aletinin içinde bala• 
au ıtlsreçli k•tay• doldaral•. 
Y anıından u bir y .. •kadar N• 

mu koaalaaca, hafifçe tuylk edi. 
Ur. Vı herine bir miktar lı:.lkilrt 
a1r.111r. Tekrar biru ....... lr.o.. 
aalar. Hafifçe tuylktea .-ra yiae 
atıkart ..,,wr. Oç1ac1 ·.ı.ıa ba 
am.Uyeyl yapbktu lom'a ela, ( Dit· 
tea - d 7 - 8 NDtlmetn Mf 
baralı:ılaealı:tar. ) • lltte bot ka· 
laa yen bir miktar ,ıa. - klklrtl• 
b.aber lı:an ..... d61r.lllr. Ve 
at ...... Atefln mabakkalr. taek 
veya kömDr •lifi olmuı llumdır. 

Kibritle çok aor at91lm. A. 
t8ft• koodaktaa 10ara kapak lr.a· 
palalar. Ve lr.OkDrt yanıp, uıl ite 
yara7acak sebirll damum çıkttiJ· 
aı anlamak iflo de bir •• körük· 
leolr, •• ondu IOnra da J•YAff& 
111••1• • yakm fare delijiae .a .. 
tla aca yerl11tlriHr. Derme dotn 
rfdea dıUkler, yavaya yakaa olu· 
lardar. Delltla etrafa bir as top. 

de, blalm ltlmla bit.it nyıbau. 

Gerçi daman çıkan delik kalmada. 
tan• ıöre, ba f9MU (Jaal ocak)-

Beetbo•eaı 3 - laco 
foal (E.rolka). 

22,30 Meiıaleket Saat Ar 
Ajanı Haberleri " Bonalar. 

~45- , 
22,SO Y anDkl Prorr~• ., 

kapaDlf 

takl lflalsi ·de bit•it 1ayanıa11 B 
••a, ifımıa bltm1t dfilld1r. a.:. Nlbetçi Eczaıı 

ÇDnkl, d ..... ~flftlr • . Arka· 
dan da 1u7lk vardar. Binaenaleyh Fuat Eczanesi 
ince bir J•J rfbl kıwıla kıvrıla ( y enipostabaaı yaaıQda) 

yollardaa ıeçenk b•baoai bir d .. ---------• Ukt• çıkan daman, reçtltl yollan 
tamamen doldvmq detfldlr. Bir 
la haUade kala11br. Ba ile faNJi 
öldüraeie pek klfl olaadıtaadu 
biti• yollana ta•.,.• daaaala 
dolaaıı ftla, blaim ... bir alldclet 
daha dnam H .... aletla balo· 
dap dellktea d•.._ 1'-' :t.,.... 
te bqladıtıada, baflr.a t•belr.eye 
rit .. llyla. Dlterl~de •JD• hal 
llser• it 7apdmabdar. R&qln da· 
ima arkamaaa almalıJ1L Bls banla· 
ra riayet •t ..... k, blru lom'a fa. 
re yeal bir delik açarak dlfUI çı· 
kar ve 6llmden kartalar. 

DUnJanın en kuvvetli zahiri 

Yalaıq banlanD laıpel iyi ft 
rll•el .... ( bele yana• 

kal11a da yapanz) direolerl de çok 
rördDk. Bir deı (öldtlrmtlJor, yemi· 
yor) rlbl .ayUy•leri dı 16rGyo-

ru. Banlar lmklu11 .. ylerdir. 

lanalu aelalr, dOayaam • ka 
s;..lrlerladeodir. Ôld&rmem 
lmkla yoklar. Yem..ı lçia d., 
clllı:l.._lsl. batanın iyi aetice 
..... lçiaH, tartflmisl tamalHD 
blk etıHk lhımdar. iyi 1a1tlee 
maclıtuula urar eda bir kö7ll 
allıyor. ÇGnkll akllalo tvah 
•ata pek kolaydar. Bir çok 
l&lerlmlal de ba ııkllde ı6Jl• 
dik ve llbat ettik. 

Fakat; baalana heplial de 
aınbal r•çlrmeden yapm 
Yarm ekinler boylanır, kamlf 
parla, o zaman tlmdlldadea 
alili fada çalapak, faydasını 
cllklae rör• ancak ylade 10 
blllris. Onan için darmadan 
DiZ, yani evlilik proparaoduı yapmatı aardan 11lan•• balanın f.,.Jer, 
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rtbl v&cat ÇOC9k dotardakça bo- Atlı: » lalmll bir film çeftrmet• bq1am11tar. tarya lmparatorlçHI Mute Tlae,... Dmaamda hatawıldana 1J1 edllıbllecıetl aal8fllm11t1r. 
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Zar bir b Pılmıı, banlar birdeD ... fflU., ' k•clll• Ba m11ratlan olr.ayan aanak ıtDdJO içindeki kaama b ..... mıttar. ala bir Marlka ı•nç aroa rolia& yapıyor. ....,cı 
mabakımeli, evlenmekten korkan bar ertiıtl rolOaD yepıyor. Bat erkık rollerini Bat erkek reUlnO Voli Albach Rett1 yap .. k· •mlD laMD laallai ... d• L lafuda 

lı:. •--teld L-a.. -• o .. tor huta rablalar töyle dövOamekte de Vilr.tor Staal, Paal Howblrer yapma tadar. tadar. ~ u._.... .. ..-- ı--
elbette bakhdarları Ba tu..de Zarah Luadw bir kıç tarkı 6 - Allaaayada (Stalı:.a) itmlade blr ftlm laim tHirler ,.,.cata tab• ecUU,or. 

- Vah nbL Gwçektın ya. IÔyl .. e\tedlr. Şarkılar Mlclaul TUJ tarafı•· çevrllaittlr. Staka, Alaaaalana pike bombardı· · • 

sık olmıq kıal.. Pek yürekler olu beetelea..ı,tlr. - tan...ı..ı... TWdlklertjlll.cllr, Aoh Sı- ıiiı•afıı lıDpeiılif ~..ıu': lılr 
ac111f_ Nı diye evlenmlt nakl... 2 - Ufa tlrlr.etlala Vl,_...daki ıtld1oa.. Kaapfflqsear Janl &fatıya dofn ablu •· C -
Tınıaldarmı boyan, ııçını taran, nada «1810 VlyaaUt• ad.la fllm ~tir. laarebe tanarıal demektir. Yeni filmde ba tay• ~ lr.artt •aalJel!! .. ,.ı.blllr al? 
rece filDdtıı ıürtae, her rilo yıol Film Vlyanaaıa •ki uyatw q, ...... ıar bele· yarelerla reçea ~llfmuı, St11ka tanarecllerl- ...,.,.., Upaell, 6t ciu lı:.6pek tar 

dlyı reisi olan Dr. Kari Laerer'iD çallf .... • ala laayata ı~lı:.teclir. Filal ...... ..... • ....... edllclltl cihetle, k•dlelal lurılld 
bir çorap aba, lokantadan Y... ır>ıtermıktedlr. Eekl A'uhrya paytabtuaaa Kul Rlttw yap ... fin terriadea emalyett• NJIJOf• 
99 biç dotarman daba lyl dejil ıılltm•lnd• bi11ilk rol oya••lf o~ ba be- Lord, evlal banıalaru• konmalı:. 
miydi? ledlye re•lol Radolf Foıt• caalaodınyor. • k aear k&peklwl •ç•lttl. 65 hekçl köpekt 

Ha,dı, ba r•nçlerl yıal naat 5 - Ufa ıttıdyolanada c y ••• rik ara· ...--------. Birfak ~.:, lklll UflD Daalmarka, OD kart, 20 ıl 
aalıyıılıranı, yeni ıiirleriae taba•· 11ada > adlı bir fll• çenllmlttlr. Ba filmd• Utangaçbp .~: lı:adat ıs 1 çoban lı:.öpeti clnılnden ldL Köpekler, 
mili ıdelim; bu ıabra röıterellm, bq rolleri V eraer Krau, Gltela Uhl• yapt• ...... ~ ...... .., •k • • d llerlni aatm malat.W lı:.11ımlaruıa takılm edllmlf 
f ılr.at ba zararla prop•r•ndaya röı .... yl lfl ı-·-- ta clbetl' Lord ba111r •• eaalyet , .. ,_ ..... 
J•mmak kabil mldlr? JOI. '------~ .... ktu Urlara• __... Y-

(Uluı'taa) Pim dlf aaluaelert Rbla nebrl ..Werlad• IMa l._.. •• ...... atae 7vn• 

26 """ 1942 
PERŞEMBE 

YIL•lM2 • AYıl GiaıU Kum 
Rami 1151- Mart 

,. 

Çımlm'·tlr. ...ı.r · f--•- • .__ .. ı ~- Fakat bir aaba~ Lord hHut .. ........ ...... -··~··-' 4 - Taaıamlf Abuıa aabıae dıu Cari P• laor;;.r:::.: ._.lı:)llkta• llerl ,.Wltbal p ılrdlii saaan, lı:.uumaa kınluak ....... 
rocbllıb c Ayılar ttftipd• bdlwap adla bir '9nüt*· S-• ...,... lançt• antt.,..._,. ralarm "kıpaetU •lc••la•lerla 
tum 1apm11tar. Boı rollwdı Paal V..-•.. batl~·•lfbr· dqu• r6ralt •• 111 ılflrl• ---
llH V..ıer balu•,-. FU. ko.....,... iyi P- Şoe saaıala~ birfok k .. lftetc:le ...... -t• ............ Oı..,,•lo 
tla••IJea bGylk bir çlfUk u\fblaia ...,..... S.0 Phyalco •p,rt.ea~ ......_. a Latd, .. .. 1 ta 
ptenMktedlr. y •• 1. Wr .... .... .... ..... ......... 



TAN Sinemasında 
~ BU AKŞAM • 

;eyredenleri kahkahalara boğan en. büyük " neş'e, zevk ve 
nükte kaynağı iki sevimli can ciğer arkadaı 

.... . . . .. 
LOREl _ve HARDI ., a DİD bu mevsimde görül~cek olan yeg~ne . ko~edileri 

o.:~I AcemT~R~Ç'ıkl~rı . ~ 
dyo 

r11z(1 ilaveten 1 Ateşli v~ cengaver artist gUzel sesli_ 
Mü{ DICK FORAN tarafından yaratılan biiyük macera ve 
ılmı,~ heyecanlar filmi • 

m~f ı Ka.nh_ Yol · 
ni~C I.L ·AN • 
•ir ·I; evlet Oemiryollan Adana 6. ıncı .işletme 
.~!:, · A •. E. Komisyoôu ReisliüindeD: 

1 

ktır. Muhammen bedeli 36550 lira tutan 17 ton bezir yağı ile 
- ıoi:Lıhammen bedeli 5250 lira tutan 5 ton neft yatı · şartna- · 

fll'a aleri veçhile 4 Nisan 94l _<:;ulJ?.arteıi günü saat 11 d~ lca- . 
=.811jı zarf üsulile Adanada 6. mcı İşlet.~~ ~üdilrlüğü binas~n· :.ı 

satın alınacaktır · ~ 
kOaı1: n Şartnameleri komisyo~ : İ:arafından bedel.siz .o~rak verilj~ •. 
ı gü k iir Eksiltmeye girecek olan·: is_t_eklilerin bezir yağı için ·2741.2S 
ır ~ va neft yağı için de 393.7~ liralıli muvakkat teminat akça· 
ıler~DQ~I veya teminat mektupları, kanuni ikaoietgih Vesikaları, 
'?eşıb· ıa • 1 dfus cüzdanları ve Tıcaret Odası vesikalarile yukarıda ta · 
.ara1tıı · i · k··ıa anu n, edilen günde 2490 numaralı kanunun emrett kt .. f': ı . e 
tır. '~,''tnlamış oldukları teklif mektuplarını "eksiltme ·saatil\de~ ' 
let :le 0

'· saat evvel Adanada Devlet Demiryolları f.. ıncı ' işletme 
· ~Jdürlüğü binasında· toplanan Arttırma, Eksilt~e Kom_isyo· 

.. 

Suvare 
8,30 

(' ·- . . 

ASRI slNıtAADA 
BU AKŞAM 

İki emsalslz t•heser birden 

1 

Suvare 
8,30 

Bü.rü.k arti~t ... LIONE BARRIMOR .. . .. ... . 
MseleJinde za/#Jr tacı kazandıran oe küçük artist .. , · 

808 VATSON'la yarattıkları · 

ÖLÜMAGACI 
Saadet nerede. başlar .. ? .. Hay~t .. 

Aşk .. Hayatın Hisleri 
2 , 

Umumi arzu üzerine 

. S H 1 R L E V T E M P L E'nin . 
Boriine· kadar yarattıiı fihnl~rin en kıymetfüi 

MA vı · Kuş· Jamame~ · .· · .. Renklı 
. . 

Pek yakında Pek yakınd~ 
f tihi bir aşk eseri ... Tilr~çe ıözlü 

· :VaJer-lo kOprUsU 

.Fi8t; Miıl"akabe'- · 
K·ömiSyonu 

Reisliğinden : 
Daktc Reıaliğiııe tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur . . 

~ri iımre • · 1808 . 17. 21. 26: 31. 1 ~ Her vasıta ile . ilan edilmek üzere her çeşit zeytinyatı ve 

1 ba~8 ne p~muk yağı satışları bu şifrenin vürudu ile beraber ve 

ıtbiy,_.., ' E } "k A · • S t J kt yeni bir tebli;ı, alınıncaya kadar yasak edilmiş ve aıağı-
,lan 1·11 di m a '·' e razı a ı ı ır • lS ·Y daki esaslar dahilinde beyana tibi tutulmuştur. Ancak 
'.hmr-.ra ı.- Mersinde : Belediye dair~si karşısındaki Otel, Maga· perakendecilerin azami beş kiloyu geçmemek üzere müs· 
u;ı0,~r.' ve Yazıhaneleri havi Büyük çimentolu binanın yirmi dört . teliliklere yapacaklan sa'tışları serbesttir. · 
ı• 'd, ıuıede iki hissesi 2.:_ Elinde · veya emrinde (yifmi) tenekeden veya buna teka· 
•ili11eı,u12.- Tarsusta : Berdan fabrikası ·denilmekle inaruf Çırçır ı bül eden mikdardan fazla her çeşit zeytinyaiı ve p~muk 
reco~'f 'prese ve Buz fabrikasının yarısi yağı bulunduran müıtehlikler (Tağsirıianeler ve fabrika~ 
ıa 111 ız 3.- Adana' da : Köpriiköyünde altı parçadan 324 dön&m lar) perakendeci yeri, toptancı veya toptancı tacirlerle, 
hi~~~~·~ 4.- .. : Abdioglu köyünde üç parçadan 171 d_on~m . '. komisyoncular ve depocular, bakkallar ve rehin alınmıı 
~-in~m5.- .. : Sakızlı köyünde 103 dön~m arazi sa~ı • · olan şahislar -ve müesseseler ellerinde bulunan zeytinyağı 
N ye il r. . ·· · ve· pamu~ yatlarıiı.ı ilan tar~hinden itibaren Belediye bu-
~d u melıtekli olanların Adana'da Salih Bosna Fabrikasında Ve· dutları dahilinde olanlar ilanı takip eden gilnün akşamı-

pr llDI e~ Mümessillerin~ müracaat etmeleri. na kadar, Belediye hudutları haricinde olanlar da niha· 
ata'k•• 1 25-26-21 1834 yet üç gün zarfında bir beyanname ile idare Amirİeri· 
il.ir~ , ~ c· . - . I a~ ne bildirecelelerdir. . 

T • ş BAN KAS ı · 3- Bu beyannamelerde beyan edilen zeytinyatı ve pamuk 
~: .. t~ma .• 1 . . - . yağlarının ci'ns ve nevil~i. mikdarları, -nerede bulun· 

( -ı.,~ 1 ~ Kürük tasarruf hesap.la, r. ı -~ . . · dukları, kime &it oldukları: : kaplarının cinsi, ayrı · ayrı 
._., • T ·: gÖsterilecektlı-. · · - . _ ' . . . ~ . 
C,a ,ınc 1 9 4 2 1 K R A M ., y E· .· p L . A N t .. f 1ce . . · 4- Resmi mllıteblik müe11eseler · beyan kaydından milıte~-
• 

0,~sdd . . K IE '·I D E L E A ı ~ · ,,." =' • oadırlar. ' · 1839" . . .·· 
~. k al"llHd, 4Magu,3ApdtH,2l~ncİtef'{n taı:,i!ıleri~ gapılır . . 

... .. 

1 

"~~:: 1942 iKRAMiYELERi~~~~ .-.-. ~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

I çbul ıter 1 Adet 2000 Liralık = 2000. . Lira M o . k .. • ı A 
lknepı"aı 3 .. ıooo " : - ·30()()~~ .. na asa 1 anı 
t.~. 1 aet 'l " 7SO .. - 1500. ,, u A M 1 T A e 
.m"atİ•İı 3 •• soo " - 1500· - .. ,; .r . mumı aoaza ar 1 ~ Y• 

::.~·~:~~ ~~ : ~oı:ı :. : !2:00: ~. . · ·Mersin Şubesinden : 
·-1 1 so ,, 50 ,, - • 5 • ,, 
ny

1
u!ia:4• f 200 ,, 23 ,. _ SOOO. ,, Umumi Mağazalar Metsin Şubesi depolarına girecek ve 

ln•ille • d< 200 " 10 ,, - 2000. ,, çıkacak gllm_rüklll · ve gümrüksllz · her_ cins eşyanın t~bmil ve . 

a. "m•l':ı~: TUrklJ• it Bankaeına para rattrmalda J•I· tahliye işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 
tı~ut ga ilec para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, arnı Münakasa 8.4.1942 çarşamba günü saat ıs de Şirketin 

ı. -- 3 ••nd• tallla•zı de denem .. olur•unua. 377. Mt-rsin Şubesinde yapıla~akhr. 
r ;ır•:•"-------:----------------- Talip olanların teklif mektuplarını SOO liralık muvakkat 
1 da teminat ile birlikte mezkOr gün ve ıaatte Şubemize verme-
laj :aıı-.., ı Tabela~ Kristal ı ~ri lizımdır. Münakasa şartnamesinden imza mukabilinde 

t:=f~:: Li~tik . mühür bir nOıha tedari~ dmek mürnkündür. 1840 26. 31. 3. 7 

Fin • 

b·::t:::,. Oik.kat: · . 
l )f d' me ı 

ar a . U d ıı ıh•r• zunzaman an-·•b• 
':.ac:;1~ beri lstanbul, An-
•/av•tne f, kara ve lzmlrde-
uı .t~tt11p 1 

.,, ça ''"''' olan de •.ı11,Jnüz ~. 
1
1dan ğerll sanatkar · 

Jlanıodaı F •k G••ı 
l•de ~~~.da ~..... ~~ . •··. u. en~y 

rd ~"çi~ı:c; · atöı.yemizd!! ~,. 
iem&a bC: başl_ad_ 1·g" ını bildiririz 

B.ilOmum Çiftçi ve makine 
Şahiplerine müjde 

· DEMIRIŞ .açlldi 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

· ıere yed~k parça, pik ve kliıl . döküm, soğuk ve. sıcak 
·demir işlc:ri, her rıev~ elektrik ve oksijtnle kaynak iıleri 
· vaktinde teminatlı . olarak yapılar. · 

ADRES : Eski istasyon karakolu kar111mda DEM iRiŞ 
~ ~e~graf adreii : Adana OEMIRIŞ 

Alsaray Sinemasında 
iki DehakAr Artist 

Henrich George Ye Hilde Krabl 
Tarafından Calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

1 ARABACININ KIZI 1 
DUNYAŞKA 

Ümidin fevkinde emsalsiz bir muvaffalı.iyet kazanm•kda her ıuvaro 
ve Matinf'de salonu hıncahınç doldurmaktadır. 

Cidden bui'iln rörGl~cek en büyük ve Ş"hıne film. 

lldoetem Lorel - Hardy'nin en nefis 
Ko -r edllerl 

Acemi Aşıklar 
TÜRKÇE 

Pek Yakında Pek Yakında 
Senenin en büyük ve içli Aşk Romanı 

1941 Senesi Venedik Film Mütabakasında en Bilyük unat 
Mültifatıoı kuanıın Müstesna film 

....... - Bayanlarımıza Müjde--~ 
lzmirin tanınmış torz ilerinden M A K B U L E NiL 

atölye1ini tayın mQşterilerine açmışbr. Her çeşit dikiş kabol eder. Erkek 
römlekleri de çok itina ile dikilir. Siparişler vaktinde verilir. 

.__ ... Adres: Asri Sinema caddesi, Cumhuriyet 
olcalu icar ısında Dis anser sokak 

ADANALI DOKTOR 
ıekei'iya ÖZVEREN 

Dahiliye ·- Kadın ve idrar yolu Hastalı klan 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - S e 
kadar parasız / 

ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri 
k•rtısında. 1701 1 - 15 ------------__,;;..... ______________________ _. 

-BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
·Kabul Eder 

lmttyas Salilbl ı Cult ORAL 
U. Nqriyat MldllrB ı AYuka• 
IUfat YA VBROc1Lu 

8&1ıldıtı Yer ı ( BUGON) 

,\ llatbea•ı.-AdaH 
t. IH bir( .. .. . 

ı11ao dar. : .................. !11111 ........ lllİllıiıl ............................................................................................................... .. 

~;f:g:l· GENE·RA-L ·-ELECTRIC RADYOLARI 
ia tlter ya · ; ' \· · 

"::.~j~:~ ~ Yüksek Evsafta Bütün Tek~ik .lnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 
~:~:;:·ertibatı Hivi Yeni Mod~l (GENERAL EtECTRIC) ·Radyoları · Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~.?.~':!! rı Dikkatini Celbederit. . · · . · · .. . · 


