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Tii'rkiye - isviçre 
ticaret anlaşması 

Seferberlikte, 
harp halinde 

Askerlik 

~ --~-ı. 

1 
r t hareketine iftirlik eden lngiliz ağır bombardıman taggarelerinden· biri 1 . rransaga aarruz . _ 

Ankara 28 (Radyo gaıı:etesi)~ Fransa' ya larilizl~r şu kısa tebliti aeıret· 

hizmetlerinde 
suç işleyenler 

1 Dün Ankarad 
imza Edildi 
An/cara 28 ( a.a.J - Bir milddettenberi Ani 

müzakere edilmelcte olan Terlcige - /sviçre tic 
fiti tedige anla1111ası 6uılin Haricige Velcillilinde 
/cige adına Türle 111ııralalaas laegeti reisi HtUit:ige Ve 
Umumi katibi birinci muavini birinci sınıf orta 
Cnad Açılcalın ve Titarat Velciilili milste1,,,. 
Cahid Zamangil ile /sviçre adın• /sviçre lllfU'alalıu 
geti reiıi f etleral tlelele Ebar arasında imza 

B L andanbj'ıntn teblı· mlşlerdtr: Alman ., .. am · 
. d Fraosaoıa bah sahilinde • • • «811 sabahın erken saatlerinde 

~:D ~aıı:er limanına İngilizlerin bir 1 n g 1 1 1 z lnriliz kara, bav~ kavvetlerioi.n 
L ..._,karma te•ebbüsünde balon· ı:nnıterek hareketıle kllçllk bır 

aaaer ,,. v l N ' 
dakları bildirilmektedir. k t a kuvvet tara ındaa Sen azer ~ ta 

Alman tebliğine göre, lnriliz ç 1 ar m arroz edilmiıtir. Ba kıtalar doner 

Ölüm ceyalarına 
da çarptınla

bilecekler 
ıniştir. 

birlikleri Alman bahriye topçusu. t • dönmez daha fazla malOmat veri · 

ha re k e 1 lece le tir. » . non ateşi il~ karşılanmış 'e ağır 
- ikinci bir Alman tebliiinde, ha kayıplara oırı·atılmıştır. Karaya çı-

ka? la~ ~enber içine a~ın_m•ş ve yok Almanlara go"re rekata iştirak edenlogilz birliklerin· 
edılmıştır. Oldukça buyulc eayıda den bir torpido muhribinin, 4 tor-
eıir alındıtı bildiriliyor. Bir çok N t• . k 1 n pido gambotunun ve müteaddit 
deniz birlikleri batırılmış, diğerleri e ıcesız a ~ hücombotanun yok edildiği bildi· 

kaçırılmııtır. bu teşebbüste tn· rilmiştir. 
İngilizlerin Franaa sahillerinde • • • • Londra: 28 [ a. a. ] - lnriliz 

yalnız bir nokta üzerine giriştik · gıhzler bır torpı· bava nzırlıiınıo tebliği: Dün rece 
leri bo teşebbüı, ufak bir taciz to muhribi 4 tor- düşman tayyareleri logiltere'nin 
hareketinden başka bir ıey dej-ildir. • ' •• doio sahillerindeki şehirlere bom-

lnrllizleri zaman zaman bo pıdo gambotu, mu· balar atmışlardır. Bir miktar yarab 
gibi hareketlere sevkeden amiller · teaddit h Ü C U m vardır. Hafif haearlar olmuştur. 
den en mühimi, Almanyanın doiu b t k b t . I Baıka bir dnşman tayyaresi de 
cephesine Fransadan asker gönde· O U 8 ye mı, e lnrilterenin doiu aabiline bomba· 
rilmeaine mani olmaktır. • lar atmışıa da baıar olmadıiı fibi 

Almanyanın ifıal altındaki 20 . 12 tümenlik bir ordu bırak- insanca da kayıp yoktur. 
Fran1&da tottoğu kuvvetlerin mik- mıştır. lnrilizlerin hareketsiz kal- Londra: 28 (a. a.] - KraL 
tar1 55 tümene balii olmaktaydı. maları halinde bu kuvvetferden Akdenizdeki ıon deniz mubarebe-
Burün dorum böyle değildir. Al· bir k11mını daha alıp doğuya rön· terini idare eden Amiral Vian'a 
man Baıkomandanlığı Fransadaid dermesi ihtimali vardır. imparatorluk ıövalyeıi pay•inl 
kuvvetlerinden en az yarısını ıılmış, Taarruz barekıeti halr.luoda vergıiştir. 

1 Bir fle tan le çarpışması 1 
Aokara 28 (Rad· 
yo ı azeteai ) -

Soiuklarıo baş-

lama11 yüzünden 
Sovyet taarruz· 

ları bızını kaybet· 
mittir. 16 ıncı Al 

Leningrad 
tahliye 
ediliyor 

vermek için pek 
alçaktan ve av· 
cılar bimayeai ol 
madan oçuyor ve 

Rus piyadeıi ban 

ları tüfek ateıile 

düşürmere çalı· 
man orduıunun 

taarruzu hakk1a . 
da benüz bir ha· 
ber alınamamlftır. 

16 ncı Alman ordusu çen ııyor. 

berden kurtaralamı or . Stokbolm: 28 _ ~ __,_ r La. a.] - Svenı· 

Lenloi"rad balkının parça parça 
tabliye edildlil bildirilmeidcdir. 

l ka darblad gazeteainin busuıi mu. 
habiri bildiriyor: 

Moskova 28 (• a) - Alman. 
lar Staraya Russa'da çevrilmiı olan 

16 ncı ordularına bir yol açmaia 

ıayret ederek ilkbahar için hazır· 

ladıkları birlikleri ileri sürmüşlerse 

de Ras çenberini it.ırmak yolunda

ki bütün teşebbüsleri akim kal· 

Leninrrad cepheainde iki riln 
ıüren şiddetli mubarebeler~en ıon. 
ra Almanlar bir kilit mevkiirıi bırak· 
mak zorunda kalmııbr. Ruılar 15 
kilometre kadar ilerlemişler ve Le 
ningrad Novograd demiryola ilze· 
rindeki Alman mllnakalelerini kea 
miılerdir. 

Londra: 28 [a. a.]- Moakova 
••ıtır. Alman tayyareleri çevrilmiş cephesinde buılıı.r çözülmeie baı 
tllmenlere yiyecek ve malzeme lamıştır. 

Krl ~ •ni ~elhi 28 (a.a) - Gandi 

1 :• 
1•ı..!0rnıtükten sonra kendi· 

1

1 
° en ı:-rp aleyhinde bolonop bu· 
anmadırı •orıaı 

lllpıtar. Gandi ce· 
vap vermemit .. 9 -

"' •oz • l '-kararında old A... ıoy ememe~ 
0

•
11011 bild" · · Bununla beraber K . , ır.mış~ır. 

rıpı le • 
konuşmadan memnun rörtı !aptırı 
B l " nuyordu 
azı arına gore, bu ıne11an 1 • 

un uk 
mutlak surette rörüşmeden ileri 
relmeyebilir. 

Kripı'in Gandi İl"I mülikatı, 
Hint feflerile olan görüşmelerin 
en uzanudor. 

Allahabad 28 (a.a) - Hint 
koorreıi reiıinio bildirdiiineı göre 
lplardea bir çoj1uuan talebi üz_: 

Krips'in 
teklifi 
Yarın ifşa olunu---___. _ _......___ .... ___ _ 
cak 

nuıtır. Komite 31 Martta Yeni 

Delhi'de toplanacaktır . Konrre 
ikinci · • . • reı.ı, Kr1pı'e verılmek uzere 

ko~rrenin rörnılerini bildiren bir 
mo tıra hazırlamaktadır. 

Yeni Delbi 28 (a,a) _ Kripı, 

Yaz saati. 
Hakkında Batve
klletln tebHOI 

Ankara 28 (a.a.) - Bqvekl 
letten teblii" edilmiştir: 

1-31 Msrt 1942 salı rünü
nü 1 nisan çarsamba rünUne bai 
lıyan rece ıaat 24 de biltiln mem 
leket dahilinde, saatler bir ıaat 
ileri alınacaktır. 

2-Yaz saatinin tatbik mev 
kiinde bolondutu müdd.-t zarfın 
da tarifelerde ve meaai saatlerin 
de umumi bayatın her fÜn bir 
saat evvel başlamasını iıtibdaf 
eden gayeyi bozacak hiç bir de· 
ğişiklik yapılırıayacaktır. 

Yuao•t•rl•r hlll tahak· 
kUm altıan ahnamadı 

Nevyork: 28 (a. a.] - Nevyork 
Taymis razetesi yazıyor: 

Yuroılavlar hili tahakküm altı· ( 
na ahnmamııt.r. Sırp ordua Ge· 

neral Mihailoviç'in kumandasında 

varlığını muhafaza ediyor. 

Böyle bir ordunun yqamaıı Al· 

manlarıo Yuroılavya'da muvaffak 

olamadıklarını açıkça belirten bir 

hidiıedir. Almanlar tarafından ye· 

nlldikten bir sene sonra maatazam 

bir ordu kararak mukavemet röı· 
teren Yuroılavya,Nazilerio mazaf. 
fer oldukları iddiaaıaa kartı canlı 
bir meydan okuma miıalidir. 

lerden çok memnun oldağaaa IÖy· 
lemiş ve önceden bazırlamıt oldu· 
iu vuıubsoz bir noktanın reniden 
yazılmasından ba,ka biç bir deii· 

şiklik yapmak lüzQmu basıl olma· 
dıimı belirtmiştir. Nazır ıözlerine 

ıunları eklemiştir: 

«- Tekliflerin kabul edilip 
edilmeyeceii hakkında kati bir kı. 

naat ha11l etmeden Hindiltaoı terk 
etmek niyetinde değ'ilim. Bir haf ta• 
ya kadar bu busuata bir fikir b1 • 

ııl edeceiimi ümit ediyorum.» 
Ankara 28 [Radyo f"zeteai]

Haftanın en önemli politika mue
lui Hindittaa etrafında to ...... ak· 
t&dU'. ja~JıUHD1 .. kerl MiJt'd9 

( Y azıaı ikincide ) 

Demiryolu inşaatı 
Ankar 28 (Hu · ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;.:-:::::::: muına 

su•i mubab~rimlz- D 1• 9 a r b a k ı r c .1• c•ktır. 
den)- Nafıa Ve- • Z r e Diter tara 

~:~t:.~:n·~~~~hattı Kurtalana varmak üzere z~~~~:. 
Diyarbakır Cizre ---~ --~ ---:: rea 166 D 

hattının Siirt cinrında Kartalao'a kadar 160 kilo· 
metrelik kıımının iDf&ab bitmek üz•edir. Ray dö· 
ıeme iılerl 77 aci kilometreye varmıttır. 

metr•iae (Çapakçar bizaııoa) kadar olan lı: 
oın ela ibal .. i yapılmııtır. Ôoümlladeki yas 
minde faaliyete devam olunacaktır. 

F erıiyatı daha ileri pt&rmek için, iopat halin· 
de bahanın bazı lıöpr&lerin tamamlanmuı beklen
mektedir. Ba HDe 10nlanna dojTa ray ftrtiyatana 

tekrar baılaoacak ve fertiyatın Kurtalan iataıyoaa· 

Bandao bqkı, Zonraldak- Koala khlr 
zuına azatılmakta olan ve takriben S kil 

zaalatanda balanan, biri 1350, dlteri 261 •etre 
lafaadaki iki toneli de ihtiva eden ba batba 
atı ilerlemekte, .. ne ıoaana dojTa lkmaUne 

.,. na kadar yapılmuına ve ba hattın İfletaaeye açıl· maktad1r. 

1 Baıvelcil Filo/ 1 
Sobr•nr• Mecllelnd• ı 

Bulgar 
basvekilinin 

.beyanatı 
Bulgaristan, mUt
teflklerine her tür 
IU 'yardım yapa -

caktır 
Ankara 28 (Radyo rueteıi) • 

Kral Boriı'in, memleketine dönmek 

llzere Almanyadan yola çıkbil ma 

IOmdor. Balrar ve Alman baaıaı 
müzakereler hakkında keaia ma· 
IOmı t vermekten çekinmektedir. 

Bolrar BaıvekiU profuör Fl
lof, burüakll Sobranya meclillad• 
bir demeçte bulanm11f, demiftlr kir 

c- A.npanm itilial ~ .: • 
decek olan l&Yqta b.,.... ~· 
lanmarora•· Baa.ar ....., •&Z•· 
de olata ribl, latikllfhll mubafa· 
u lçla bw tirli tedaklrbklara 
razı olarak .atte&klerine her tllr· 

11 JUdm• 7apacaktır. 

• • ye gınnesı 
muhtemel 

Ankara 28 (Radyo l'U.tal) • 
Gelen haberler Llnlia Vifi kabl. 
neıin• firmui ihtimalinden bahfft 

mektedir. Alman kaynaklarına rö
re Maretal Peten Livall kabul et· 
mif ve keadiaiyle ıörllfmllftilr. 

Londra 28 (u.) -fraaaa'dıo 
relen haberlere rör11, Hitler Riyom 
mubakem81ioln aldı i ı ıekildea 

aeaaan olmadıiı için ba huaıta 
meıal tottata Otto Abeb'in vazife
ıine IOn verecektir. Diier taraf-

tan Mar•l Petenle ıörüıtntüne 

bakarak, Uvalia kabineye girecetine 
ihtimal verenler vardır. Eıki Fran· 

ııa BqYekUinin tekrar iktidar mey. 

kiine relecek olur11, Almanya ile 

oe dereceye kadar ifbirlifl yapmak 

iıtiyece;i merak edilecek bir nok
tadır. 

t bls• .-f1tW1etler retirebWr. 
k• 1-l f b . • 

u-ıeketia1&ın re • ı 11e yeoı 

t•,.kkll edecek AY1'11pı cımiaıın· 
dall aJl'ılmllmamızı icabettirir. 

Barin AY1'11pa milletlerine dtl 
ıen vazife, Avrapaya k•rıı en b6-
y8k tehlike teşkil eden Bolfevik· 

liiin imbaııdır. Balrar milleti, or
dua ıay11iode, ti.eli,. kadar ba 
diline veril• batla wa•• 

Bir Bulgar.-191 ... . .... 
TOrk 

Bulga 
dostluğ 
Dün ne idi 
bugünde o 

Bulgaristanın 
pakta girişi T .. 
ile bir ihtilaf me 

olmamııtır 

Ankara: 28 ( Radyo r 
Sofya'da çıkan Slovo 
T8rk • Balrar mn ..... 
kmda bir makale a 
Gazete ba makll ... 
bir dottlatao iki -.a.11 
rioe bailacbtm1, lki 
ımda biç bir Uatillf 
tını, bad...,_ atik 
lam ol.,..., a•aal 
IODN ....... ID Uk 
pakbD• Tlrkiye ile a 
bullD B•la' ..... tanm T 
kart• "vfialai rösterd 
1abucdann bu d01tt.p 
aafa airqbldanna, 
am Balkan pakbaa altla 
di;üıi Tlrkl,.'ala IMlclliilaıılııl 
klyelÜD, BaJl'ariltaDID 
olan toprak lbtillfını 
çabtbj1nı, yabancılarm 
nin tarafaıa kalmU1aclu, 
rİltaam da itli pakta 
den iltifade ed.,.k lld 
ket aruma alfalı: 10k.ü 
diklerini, Balrariatanm 
ta ririfinin Türkiye ile 
lif mevz11a olmadıiuu, 
dlln ne idiybe barlln deo 
na yazmaktadır. 



•Bugünkü Avrupa I I I I 
F K RLER 

r;,olongalı bir kızın Al "Dinlenmek ih-

rnanlardan intikamı tiyacı ve sanatı,, Sefe1rlbe1ron0<tca D 

Askerlik hizmetle
rinde suç işleyenler 

AZAN J arp, IOrat ki· 
"'l taplarıoı bir 
ime ile daha zeo
;ıleştirdi: Kiılinr. 
aha do(ruıo ce· 
olarak Kislirı gler. 
Evveli Kiıliog 
ıdir? -
Norveçli, Fran· 
ı, Belçikalı, Slo· 
lk. Hırvat olsun 

Genç kız Varşova'da 
Alman tayyare zabit
lerini otele çağırarak 
uyutmuş, gırtlaklarını 
kesmiş ve öldürülen 
ailesinin intikamını al

Atina'da , Se 1 

linikte do bir çok 
vakalar olmuştur. 

Yunanlılar ıs 
tırap çekiyorlar 
falı:at kendilerini 
satmıyorlar. ı 

Hür Belçika 
1 

Belçika'dad; 1 
bir çok riz 

f osan iç uzuv. 
!arı ve bütün 

Dr. Rasim bunların hayati 
Adasal tezahürleri olar 

makanizmalariler bir makineye berı 
zer. Bu makine tabiatın mukad
der kanuolarma vıı g-ayelerine 
tibi olarc&k kurulu bir halde bir 
saat gibi itlemektedir. Uzviyeti· 
mızın eıas vasıflarından biri, 
muntazam bir otomatizma ile yani 
kendi kendine çd,m111dır. Fa. 
kat bütün kamçılarıoı harici mu 
bitinden almaktadır. Beslenmek 
ve hava almak gibi .. 

•• 
Olüm cezalarına da 

mıştı. 
ıling, tek bir = = 
bsiyettir. 

li razete çıkıyor. 
~=---== Bu razetelerden 

çarptırılabilecekler Onları muhtelif cephelerden 
r neticeye doğru ıürükliyen se· 

I! pler ise şu suretle ifade edebilir: 
~ı ızıları için menfaat me1elesi, ba· 

1 arı için de «büyüldük deliliii», 
1 l . . d h .,_ .• r çok arı ıçıu e er ı~ısı • • 
r Sırf manevi olan ba tebeplero 
1 

• çolt Avrupalıların Almanya~~ 
b1 rşı olan takdirkirhğıo da tesm 1 
dİ 1 doruna şüphe yoktur. On do · 
lı ı 1 ıuncıı aııırda, Madam de Stael'den 

' mana kadar Alman edebiyatı, v. 
b ııikisi, fenni Frao11z ofkirını tar. 
m 1 ttı. Bu ruhi hadiseler dolayısile 
aliı tler için, en ümit edilmiyen mem 

1 tlerde Kisliog'ler bulmak güç 

m \ıadı. 
dJ 1• Maamaaf ib her memlekette K;s 
ÜDI 

1 
r'lere kartı cephe kurarak ça· 

·~ anlar da vardır. Bugüokü Av· 

8~1 
pa hakkında bir fikir verll'eİt ıçio 

bu 
1 

c bu yuıda bunları hulasa etme· 
1 l -(ve' ça ışacagız: 

ek r ekyadaki gizli gazeteler 
e~• ~- -~~ '.,. A lmaolar Çekyada asayişi 
. ·~ muhafaza etmek hususunda 

dır - k' l ç k -r k rüçluk çe ıyor ar. o mu· 
•eddit bir idareci olan Fon Nö-

r 1 : azledildikten ıonra yerine ya
r. I~ ıdan on 1ene eksik görünen 37 
ko~ ,ında Recnhardt Eydircb adında 
' 01 , •ini getirdiler. 

s •: Çek:oslovalı:lar kendilerine ya· 
ız •ı. anlara ehemmiyet v~rmiyorl.ar: 
d.r ttmleketin bazı yerlerınde rızlı 
· H zeteler çıkarılıyor. Gestapo ban· 
. mı lu·ı elde etmek için tetik üstün· 
il a- . dir. Son zamanlarda nazi polis· 

ec 
1
"; « V. Boj» adındaki rizl: raze. 

eyr ıin 1&bibi j osepn S~alda yı tev· 
- r ettiler. Skalda ateşli bir vatan· 
J'ı.

0

1 rerdi. D.:>stları ona «baba» der
\._ı J ·di. Rolisi şaşırtmak lçinigazeteoin 

t • ·tibi baulması ayrı ayrı ribli yer· 
maı•~ ·de yapılıyordu. 
1 çl·ı Gazete pertembe akşamı çıkı · 
llld ı' r ve cuma Hbahı daiıtıhyordu. 

'ce ı ıeph Skalda buiün artık bayatta 
ıddC 1 tildir. Falıı:at hatırası memlekette 
alm~l rmetle anılıyor. 

•• , ~ıYugoslavyadaki savaş: 
l6le 'I 

ıteri 4ı.ı\1'uroslavyada da bir kısım halk 
,,.o ,-ı mücadeleye son vermedi. Lon· 

Def rda Kral tarafından Harbiye Ne 
:imiz ı retine tayin edilen General Mi· 
a at 'sıovitch Yugoslavya daj'larında 
ditin "raııyor. Hitler 12000 kitilik zırh· 
bita ı bir kuvvetle isyanı bastırmasını 

la falı ıoeral Lizt'e emretti. Bir taraf· 
• de\ 111 Roıya da ihtilalcilere yardım 
reler!ıt iyor ve ağır bombardıman tayya· 
rlar.' leri gönderiyor. 
ile ,~ Son zamanda Geıtapo bir tren 
3 ·h kuına sebep olmakla ittiham e· 

elti• .rek on tane şimendifer amelesi 
llıuladı. Cürümlerioi ve ıerikleri· 

llıtr, k I' itiraf ettirmek için muhtelif ça
lrlerd'I lere başvurdu. 
~ba11 ı' Fakat hiç birisi arzını açıp 
'ı-Jbu1 r tey söylemedi. Almanların 11kı 

1
.ine J~titlerine rağmen demiryolların-
adao vakalar ve tahripler rilndeo 

. meli ıpoe çoğalıyor. • 

abireı b p I d 
oıı. o onya a 
ıç gü 'polon yada iıtilicının yaptıkları 
ane fa • gizli ordu taraf ıodan mun· 
tap 1 uman tesbit ediliyor. Polonya· 
oüz tar, canilerin cezadan kurtulama· 
ıdao 

1 
caklarını söylüyorlar. 

ındanJ 1uiler, Varşovada Alman tayyare 
ııı da ıtlerini otele davet ederek uvut
ibi a ı\tan ,sonra iırtlaklarını kesen 
elece J >lonyah genç kızdan nefretle 
a bö • bsediyorlar. Bu kız öldürülen 
J biri •inin intikamını alıyordıı. 

ıdır. q• Polonyada Kisling yoktur. Bu 
aaz:J8,I tlerin yalnız Polonyayı Alman· 
;oial•'ıya ilhalt etmesi arzusundan de. 
~rlar. 'ldir. Fakat bu mücadeleci kav. 

dar ol• n ara11nda bu 11fatı takınacak 
~er ya r tek emniyet edilir bir adamın 

Ü 01 ıvcut olmamasıdır. 
} p 'd .n11 r Yunanistan a 

amaOJ. ~~ 
daya ~"' yunanlılar da Yaoya daila . 
~tela ı randa ve Girit adalarında 
-C"---.ıkavemet için bütün vasıta 1ardan 

d•J• çal11ıyorlar. 

eo ço okunanı «Hür Belçika» dır. 
Bütiln sıkı tedbirlere raimen gaze· 
ta, şiddetli makaleleri ve karika· 
türleriyle muntazaman netrediyor. 

Norveç'in kararı 
Norveçliler kadar biç bir 

memleket uzlaşmamazlılt 
göıtermemiılerdir. Bu ülkede mu
halefet müthiı f bir tekil almakta· 
dır. Kisling hükOmetine karşı mer
hametsizce bir kin artıyor. 

Fransa'mn gizli ordusu 
f ranıa mukavemet merkezi ol-

muştur. Vichy polisiyle Ges· 
tapo memleketteki hoşoutsozluğuo, 
isyanın önüne reçemiyorlar. Fran· 
sadaki rizli orduya cephane bakı
mından büyük yardım ediliyor 

Lille şehrinin bir şimal mahal· 
le1lnde camlar kırılıyor. Herkes 
merak içinde pencerelere üşüşüyor 
Mühimmat nakleden iki treni ber· 
hava etmek için bir köprü dina· 
mitle atılıyor. Yirmi amele kurşu
na diziliyor, hu yirmi amelenin ço
luiu çocuğu, hısımı akrabuı, doıt 
ları, tanıdıkları rizli ordunun hak· 
l ırıoı çoğaltıyor. 

Krips'in 
teklifi 
-Baştarafı birioclde-

riden yıkmak tasavvurunda olduğu 
anlatılıyor. 

Tokyo, Sivam, Almanyadaki 
hür Hindistan, ltalyada~ i Himalaya 
radyo iıtaıyonları bu it için ııefer· 
ber edilmiştir. 

Almanyada bulunduğu zan olu 
080 bir rizli radyo isbıyoounda 
bir Hint milliyetperveri Hintlilere 
hitabetmiş, evvelce Hiodistaoın dos· 
ta olan Krips'in, Çörçilin kabine
sinde yer aldıktan sonra bu VHfı · 
nı kaybettiiioi söylemittir. 

Kripı, temaslarına devamet. 
mektedir. Gandi ile 2 saat görüş· 
tükten ıonra gazetecilere demeçte 
bulunan nızır, Hint liderile görüş· 
mekten memnun kaldığını, tekrar 
görüşeceiiol bildirmiştir. 

Kongre partisi ve müılüman· 
lar birli(i, bugünlerde, Krip •'in ge· 
tirdii'i teklifi tetkik edeceklerdir. 

Krips, teklifini pazarte1i güoü 
basına bildirecej"ini ıöylemiştir. 

DUAUn töreni 
Adanamızm yetiştirdiği kıymet· 

li rençlerden İstanbul ticaret mah
keme1i azası Ahmet Remzi Berk· 
men ile lstanbul Arnavut köyü 
kolleji öfntmeoluinden sayın ba. 
yao Adile Berltmen'in evlenme tö· 
renleri dün lıtaobul park otelinde 
seçkin davetliler huzurunda yapıl· 
mıştır. 

Arkadqımızı tebrik eder ve 
yeni yuvasında meı'ut olmasıııı can· 
dan dileriz. 

insan makiouioin hayat faa· 
liyetl devamlı ve fasıl&117. hare 
ketlerden ibaret de ğildir. Misal 
olarak lı:ao tevzii tulumbası olan 
kalbimizi aldıiımız zaman bu mü· 
him uzvun muntazam darbeleri 
kadar vakfeleri yani ıükOnet hal· 
leri de vardır. Bu itibarla yetmiş 
yaşında ölen bir insanın kalbi 
otuz beş ıene büzülerek çarp· 
mıştır demektir. Dimağımız da 
buouo gibi gah faaliyet ve gih 
durgunluk hali gösterir. Uyku 
yarı ölüm mahiyetinde bir beyin 
iıtirabatidir. 

Bu kaideyi bütün iç aletle· 
rimize teşmil edebiliriz. Demek ki 
insan uzviyeti yaradılışıoao manalı 
bir icabı olarak çalıştığı kadar 
tabii istirahate de muhtaçtır. Ma· 
atteeısüf tabiatın şuOri bir şekil· 
de bize yükletmiş olduğu ku isti 
rahat kanonu bir çok sebepler· 
den dolayı ihlal edilmekte ve 
aykırılıklar görül:nektedir . Bir 
kere iç uzuvlarımız ve vücut büc 
relerimiz arasındaki ahenrio bo· 
zulm .. ı demek olan hastalık za· 
man zaman her insanı sarsan ve 
yoran bir istirahat maoiasıdır. Bir 
Tifo hastalıi'mın akebinde yani 
oekahatinde İnsan yoriun ve bit
kindir; 00110 ıçin bu gibi insan· 
lara asker ve memur olarak isti 
rahat mahiyetinde uzunca bir ha
va tebdili veriyoruz. 

Hastalık haricinde de uzun 
müddet aynı işi yapan ve çalışan 
İn1&n iıinio mahiyetin,, ve dere · 
cesine göre yıpranır ve yorulur. 
Hatta Sürmenai dedij'imiz bedeoi 
veya dimaği yorgunluk bir nevi 
hastalıktır. Buoun zuhurıında da 
muhakkak surette en cezri deva 
bir :ıüddet iıtirabattir. 

B. 

(Denmı GçüncGde) 

Onaranın Tarau•t• 
teftltlerl 

Tarsuı 28 (Hususi) - C.H.P. 
Seyhan bölge müfettişi B. Halit 

0Daran fiç gllndenberİ şehrimizde 

bulunmakta, parti ve hıtlkevinde 

teftitler yapmaktadır. B. Onaran 
terefioe bogüo halkeviode bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Halkevlnde alle 
toplantııı 

Diin akşam saat 18 de Halk
oviode mutad çaylı aile toplantı
larından bıri daha yapılmışbr. 

BugUn Hipodromda bU· 
yUk yaratlar var 
C. H. P. Kayalıbai ocağı çıka 

rına bugün Hipodromda yaya, bi
siklet ve at koşuları yapılacaktır. 

Koıularda derece alan atlet ve 
atlara muhtelif ikramiyeler verile · 
cektir. Koıulara saat 14 de batla · 
nıtcaktır. 

- Adliye encUmenl, askeri ceza 
kanununa ek kanun llylhasın· 
dakl ceza hUkUmlerlnl ,ıddet· 

--- lendlrdl 

Ankara 28 (Hususi) 

Askeri ceza kanununa ek kanon layiha11 meclis ruznamesine alın· 
mıştır. Adliye encümeni, hükOmetin hazırlamış oldni'u metnin• 

deki cezaları az rörerek 2 maddeden ibaret olan bu kanun maddelerini 
şu şekle sokmuştur: 

cFevkalade halin, seferberliiin veya harp halinin devamı müddetince 
askeri bir hizmet yaparken, milli müdafaa vasıtalarına veya askeri ihti
yaçlara taallük eden taahhiit, imal, ioşa, alım, satım, teslim, tesellüm, 
nakil, muhafaza veya tevzi gibi işlerde zimmet, ihtilis , irtikap, rüşvet 
veya hırsızlık ıuçlarmdao birini işleyenler 10 ıenedeo aşaiı olmamak 
üzere ağır hapis veya müebbet ai'ır hapiı ceıasile birlikte, 1500 liradan 
aşaiı olmamak üzere ağır para cezasile cezalandırılacaklardır.Şu kadar. 
ki, para ceHıı hiç bir halde, temin olunan menfaatın iki mislinden az 
olmayacaktır. 

Vahim hallerde ölüm cezasına büküm olunacaktır. Bu yazılı suçlar 
dan husule relen veya husulü kast olunan zarar hafif ise hükmedilme· 
si lizımielen muvakkat ağır bapiı ve para ceza11 yarıya, pek az ise üç · 
tebire indirilecektir. 

Fevkalade halin, 1eforberliğin veya harp halinin devamı müddetince 
Milli müdafaa va11talarınll veya ask•ri ihtiyaçlara taallOk eden itleri, 
hususi kanunlara röre kendilerine tevdi edilen vazifeleri yaparken bu 
kanunda yazılı suçları işleyen asker olmayan şahıslar hakkında da uma· 
mi mahkemelerce yukarıda yazılı cezalar tatbik olunacaktır.» 

Ağaç bayramı kutlandı 
Ağaç Bayramı dün saat 15,30 

da lnöoü ilkokulunda törenle kut· 
lanmıştır. 

Vali ve komutanın da hazır 
boluoduğu törene Halkevi bando· 
ıunun çaldıiı istiklal marşile baş· 

lanmış, bunu merkez Oıman Mü 
bendislerinden Muhiddin Türker'in 
bir söylevi, bir kız talebenin hita
besi, bir ilkokul çoçoğunun okudu. 
ğu şiir takip etmiştir. 

Bundan sonra talebeler tara· 
fındao muhtelif oyunlar oynanmış, 

baıırlanan çukurlara ı(açlar dikil. 
miştir. 

Halkevlnde kukla 
ve karagöz 

Ankara Halkevi Temsil kolu 
sanatkirlaraodan tanınmış Kuklacı 
ve Karagözcil Orhan Burçe'nin 
tehrimize 2'eldiğini yazmıttık. ilk
okullar merkez Koruma Birliii mÜ· 
samereı•ne iştirak edeo Orhan 
Burçe'oin kuklaları çok beienil· 
miıtir. Sanatkar bugün ıaat 14,30 
da ve akşam 18,30 da Halkevi sa· 
!onunda Kokla ve Kararöz oyna· 
tacaktır. Büyükler için 20, küçük
ler için 10 kurut duhuliye tesbit 
edilmiıtir. 

Pirinç vurguncusu Cuma 
Ali mahkôm oldu . 

Vurguoculu~tan ıoçlu ve mev· 

kuf Cuma Ali Büyükdenlz'in mu. 

haltemesl dün ikinci asliye ceza 

mahkemeılnde bitmiştir. Suçlunun 

fazla fiatla pirinç 11Uığı, dükki· 

nanda 33 çuval lcaçak pirinç bu 
lundarduğu delillerle sabit olmuş, 

Milli Korunma kanununa göre 3ay 
hapsine, 255 lira aiır para ceza. 

siyle mahkOmiyetine karar veril· 
miştir. 

Ayrıca, pirinçler 
edilecek ve ticarethane 
müddetle kapatılacaktır. 

müsadere 
yedi rün 

• Bazı ay isimlerinin değiı
tirilrneıi hakkında mebus Refik in· 
ce tarafından yapılan teklif Meclis 
Dahiliye encümenince tedkik edil· 
mit ve layiha mecli1e ıevkoloomuı 
tur. Bu layihayı röre Teşrinievvel 
ayına (Teşrin), Tetrinitani ayına 
(Kasım), Kanunuevvel ayına (Oçak) 
Kinunuıani ayına da (llkay) dene· 
cektir. 

.Ankaradan bildirildiiine rö 
re, çay ve kahvenin 50, 100 ve 
250 gramlık paketler içinde Jnhİ· 
sarlar idaresince s

0

atışa çıkarılması 

• Ziraat Vekileti, ekinin kal. 
dırılmasına ait her türlü tedbiri 
şimdiden almııtır. 

Hazırlanan plana göre, Ziraat 
Vekaleti emrindeki hasat ve bar· 
mao makineleriyle biçer ve dö
ver makinelerden izami randıman 

alınabilecek, hasat ve harman iş
lerinde zorluk çeken milıtabsillere 
muhtelif şekillerde yardım edilecek, 
çiftçi mahpusların ora it ve harman 
işlerinde çalıştırılmaları temin olu
nacaktır. 

Mahsulün nakil meselesine iıa· 
mi ehemmiyet verilerek ofisin alım 
yerlerioe 1evltiode vesaiti kifi gel· 
miyen müstahsiller için nakil mü. 
kellefiyeti tatbik edilecek, devlet 
demir ve denizyolları idare1i bu. 
bubat nakliyatı için vagon ve va· 
pur taleplerini her teye tercihan 
yerine K'etirecektir. 

• Merala Vilayet Veteriner 
Müdürü B. Hüsamettin Karadağ 
yakında Ankara'ya gidecek, Ziraat 
Yek.iletiyle temas edecektir. 

• Hakimler ara11oda aşatı
daki tayinler yapılmıştır: 

Üsküdar ceza bakimi Nori 
Okçuoğlu Trabzon huku~ bakim· 

liiine,Sivas hukuk hakimi H imi lzmir 
özel mahkeme hakimlii'ioe, lzmir 
ceza hakimi Halit Zonguldak özel 
mahkeme bakimlii'ine, Bartın ceza 
bakimi Saffet lstaobul özel mah· 
keme müddeiumumiliilne, Elizıi 

müddeiumumisi Osman Nuri Üskii· 
dar özel hikimliiine, Bıtmüddei· 
umumi muavinlerinden Sinai Meriç 
temyiz mahkemesi raportör· 
lüiüne, Kütahya müddeiuinnmiıi 

Kazım Üsküdar ceza bikimlli'ine, 
Akşehir bakimi Cemil Zonguldak 
özel hakimlij-ine, Isparta ctza hi 
kimi Hakkı Üsküdar özel mahkeme 
müddeiumumiliiioe, Tuoceli müd· 
deiumumisi Hakkı Keteciojfo lzmir 
özel mahkeme müddeiumumiliiine, 
Mut müddeiumumisi Ihsan Ankara 
özel mahkeme hikimliiioe, Ankara 
hakimi Sedad da bu mahkemenin 
müddeiumumiliiioe, Ankara sulh 
hakimi Talil lstaobul özel mahke . 
me müddeiuıııumi moavin'iğin~. 

• Ticaret Vekaleti, zeytioyaiı 
içiu verdiği ihraç li1aoslarıoı as
rari hadde indirmeği kararlaştır· 
mıştır. Memlekette 40.000 ton zey· 
tinyağ1 mevcut olduğu haber ve
rilmtıkte, senelik iıtihlikin de 15.· 
000 ton olduğu bildirilmektedir. 
Bu vaziyet kart111nda memleketi· 
mizde zeytinyağı 11kıotısı diye bir 
şey yalı.tur. Zeytinyıı;ı fie tlerinin 
cinsine göre 120, 160 kuruşa çık. 
ma11, ancak bir spekülasyon ese• 
ridir. Ticaret Vekaleti bu sebepsiz 
fiat artışını önlemeğe azmetmiş ve 
keıin tedbirJer almış bulunmakta • 
dır. 

daha kolay bir usul telakki edil
mektedir. inhisarlar idareıi hazi· 
randan itibaren satışıo bu şekilde 

yapılması için hazırlıklara başla
mıştır . 

[1._H_n_k_a_v_e_.I Kunduracı ve Şeytan A. Çehof'tan 
• Fakat Feodor bir kelime bile söyle 

mıge muktedir deiiidl, çünkü yemekten 
sonra nefes alacak halı kalmamıştı. Tok 
lak nahottu •iırdı, ve o bir şeyle eğlen 
mek için so\ ayaiındaki çizmeyi tetkike 
başladı : • . . 

- Ne para1ı istiyorsun ? Defol 1 
Camarteıi günü &'elinin l Hey, orada 
kim var, ş ınun enseköıcüoe bir tane İn· 
dirin 1 Fakat o anda müşterileriode ken. 
disine neler yaptıklıırını hatuladı, ve vlc · 
dan azabı dııydu. Bu vakayı uoutmak için 
cebinden şi ş~in bir cüzdan çıkardı ve 
paralarını saymaia başladı . Para çoktu, 
fakat Feodor daha fazlasını istiyordu. 
Mavi rözlüklü şeytan ona, daha ıitldn, 
ba,ka bir cüzdan getirdi, fakat o daha 
fazlasını istiyor, saydıkça memnuniyet.iz 
liii artıyordu. 

11zlar bizi soyma110. Sen mumu •alarak 
gidip bak1&n fena olmazdı. 

Bütün gece uyuyamadı ve sandıiın 
yerinde durup dorm11dıiını &'Örmek için 
dakikada bir yataktan kalktı. Sabaha kar
şı kiliseye aabah do11ına ritmek lizımdı. 
Kilise 1e bütila zengin ve fakirlere aynı 
itibar. Feodor fakirken kilisede ıöyle dua 
ediyordu : " Yarabbi, ben günahltir ku· 
lunu affet " Şimdi zeorin olduiu halde 
de aynı teyleri söylüyordu. Fakat bunun 

=] 
- Beyefendilere sokakta şarkı ıöy . 

lemek ayıptır. Siz kunduracı değilsiniz 1 
Feodor bir tahta perdeye dayandı 

ve : " Na11l eilensem ? " diye düıün. 
mej'e başladı : 

Evin kapıt'm : 
- Boyle çızmelerı yedibuçuk ruble-

den aşaiı dikmiyordum. Bunları hangi 
kunduracı dikti ? diye ,ordu. 

Uşak cevap verdi : 
_ Kuzma Lebyodkin. 
- Çaiır11nlar buraya o budalayı 1 
Biraz ıonra Varşovalı Kuzm• Leb. 

yodkin arzı endam etti. O, hürmetlıar bir 
vaziyette, kapının yanında durdu ve 
sordu : 

- Ne emredersini:ı, beyefendi haz· 
retleri ? 

Feodor ayaiını yere vurdu ı.·e 
- Sus 1 diye baiırdı. Mjitalea yü · 

rtltıne bakayım 1 Bir kunduracı parçuı 
oldutona unutma l Hayvan. Sen 
dikmetıoi bil!Diyorsun 1 Ben senin 

A~ıam üzeri şeytan ona uzun boylu, 
yüksek göğüslü . kırmızı elbiseli bir ha
nımefendiyi getirdi ve bu kadının yeni 
karı11 olduğunu ~öyledi. Feodor, gece 
geç vakta kadar, onunla Öpüştü, ve ballı 
paata yedi. Gec~leyin kabarık, koştüyü 

yatakta yatıyor, bir yandan bir yana dö
nüyor ve bir türlü uyuyamıyordu. Deh. 
ı•tli korlui orda. 

neresinde ? Öldükten aonrada zengin 
Feodoro altın ve elmaslara dej'il, en fa . 
kir insanın römüldüğil lıı:ara topraia gö. 
merler. Feodor cehennemi hatırladı. Dua 
etmek istedi, fakat dua yerlna para doln 
sandı;ı, hırsızlar, toytana satılan ve m l h 
volan ruhunu düşünmeye baıladı. 

Kıliı~den ılnirlenerek çıktı. Fena fi 
kirleri daiıtmak için, eskiden bir çok 
defa yaptıiı ribi, çıktıiı kadar 

- Beyefeodi 1 diye baiırdı . Duvara 
pek o kadar dayanma kürkünü kirletireiol 

F eodor mai'azllya gitti ve en iyi akor 
diyondan bir tane ıatın aldı, ıonra ıohk· 
ta yürümeie ve Çlllmai'a başladı. Yoldan 
gelip &'eçenler parmakları ile onu göıte· 
riyor ve gülüyorlardı . 

- Bu da beyefendi olacak 1 Tıpkı 
bir kundurac ı gibi ... 

Bir polis yaklaşarak : 
- s ~ vefendilere kepazelik etmek 

yakışır mı ? dedi, Bni ır.e)·haneye de 
ridiniz de tamaın olsun 1 

Diler ci!er Feod ,run ~t rafın ı s araralı:: 

- B,evtfeodi, Allah rızuı iç'n bir 
1adaka 1 A'l ıh rıza11 ıçıo 1 

E•ltid•n, o kandaracı ik•n, 
nı cırs mba 

~------



Milletlerin istiklali de
nilen şey öz görüşlerei 

göre mi değişiyor ? 
Y A Z AN Almanya bir-

NEC çok memle-
MEDDIN ketler işı•l 

---!. ADAK etti. Alman 

~fIJl~ifiJ 
" 

Vurguncunun kök_ü _ 
neden kazınamıyor 1 

! ANfiULOPE Öi 

Bet yatında 
dullar 1 

Aıaiıdald satırlar eize Hin
distan'ıane ga"ip bir alem oldağuna 
anlatıyor: 

lrklar : - -
H

ındiatanda beyaz, sarı ve •İ· 
hah ırka mensup 380 milyon 

Kunduracı ve Şeytan 
( Baıtarafı ikincide) hrı çıktığı kadar bajumak şarka 

E.vde Feodoru yeşil bluz kır· söylemek imkanına oıalik balana• 
mızı eteklik fİymiş yeni karuı kar- yorlardı, umumiyet itibarile de ~epe 
şılad. Feodor onu okşamak istedi si ayni şey, ayoi mezar bek.lıyor 
ve ar'ıasına bir yumruk indirmek du ve bayatta ışeytana rab110 
oiyetile elini kaldırdı, fakat hanım küçük bir kısmını bile feda etm 
hiddetle: ie değer bir şey yok.ta. 

- Mujild Terbiyesiz! diye ba· - SON -
iırdı.H•nımef~ndilere muamele et 
meıioi bilmiyorauol ş,yet beni sev
miyorsan elimi öp, dövüşmene mü. 
eaade etmem. 

Feodor 
«Ama da bayati diye düşilndü. 

Dinlenmek ihtiya 
ve sanatı 

• Bqtarafı ikincide • 
bakımından, bu memleketler işıral 
altına girmekten çok fayda gör· 
müşlerdir. Bu milletlerin lttiklili 
elden gitmek şöyle dursun, kültür 
alannıda ve iktisat saba11oda Al· 
manyaoın değerli yardımını kazan 
mışlar, ilerisi için verimli tohumlar 
atmışlardır. Yabancı işralioio ba 
memleketlere retirdiği bereketi 
arttırmak için Almanya bunları 
Mihver birliğioe de almış yeni Av
rupa düzenine ortak etmiştir. Bu 
cümbüşe girişmiyerek açıkta ka· 
lan talihsiz milletler pişman olacak· 
tardır ... 

Gazetelerde bazı havadit vardır ki, onlar ber 
rün gazeteain bir ıütunonu işgal eder. Buna etki ta· 

ULUNAY bir ile "sütun -u mah•u•,, da diyebiliriz. Çünkü oku· 
yoculara kolaylık olsan diye tahrir müdürleri b11 ribi havadisin daima 
ayni yerde buluoma11na dikkat ederler. Bizim Tan'da «radyo>, «altın 
satışları» ve birinci sayfadan arta kalan yazılar böyledir. 

Şimdi bunlara bir de .ı:vorgunculuk> haberlerini ilive etmeyi doira 
bnluyorom. Ne zaman berbanıri JrÜnlük gazeteyi açacak olsam ya var 
ruocularıo faaliyetine veya cezalandırılmalarına veyahut buna karşı alı· 
nan t.,dbirler hakkında a~ ço~ ~11~• ozon malOmat mutlaka görülüyor. 

lnıan yaşar. Peojap, Lıhor ve 
Armietrar'daki halk beyaz ırka 
menıpurlar ve müılümındırlar. 
Ceoapta ıiyablar, Nepal'da san
lar yaşar. Orta hükömetlerio 
halkı kiremit rengiodedirler. 

Kastlar: 

Buna ya4amak mı denilirl Ne şar· 
kı ıöylemelr, oe akordiyon çalmak, 
ne de kanola biraz cilveletmek 
var ... Tul> 

Hanımefendi ile çay içmeie 
henüz oturmuşta ki mavi gözlüklü 
şeytan meydana çıktı ve ıöyledi: 

Bu kere her insan bir sıbba 
kaidesi olarak yapmaya mecbur 
duiu temizlik vesair bedeni mük 
lefıyetler arasıoda iş başında 
blr nizam dahilinde çalışmaya 
vücadann ifrat derecede yormam 
ya aai etmelidir. Mektep 11rala 
da ~kon.an her dersin ıonunda 
sa bır . 11tirahat olduktan baı 
muhtelıf mevıimlerde b·ı '-

Almanya böyle düşünüyor, böy· 

J bu fikirde-le konuşuyor. apony• . 
dir, ba yolda hareket edıyor._. . 

1 •1 b inenda degıldır. 
nırı tere u 

Y b cı 1 ırali altında eziyet çeken a an ş . . d- __ 
milletleri kurtarmak ıçıo ovuşu-

yor. 
Ne tuhaftır ki Londrada çıkan 

cTimeı» gaz.eteai lnriltereoin, mil
letlerin iıtildili hakkındaki rörü
şünü bilmiyor gibidir. Bu gazete, 
«Nevruz» bayramında yazdıiı bir 
yazıda şöyle diyor: 

clranlılar, eski devirlerde bo• 
rünkü kadar rahat değillerdi. la· 
giltere ve Sovyet Rusya ile yapı· 
lan anlaşma bu memleketin rerek 
iktiıat, rerek kültür nba91nda bir
çok başarılar elde elmeaioe aebep 
olmuştur. Bu hareket lranın ilerisi 
için bayırlı sonuçlar doğuracaktır. 
Dileriz ki istildili seven başka 
memleketler de lranın bu anlayışlı 
politikasından örnek alsınlar.-> 

Aklımızda kaldığına röre ln
riliz ve Sovyet orduları lrana zor· 
la girroiş\erdi. Bunu lran isteme• 
mişti. Geoe hatırlıyoruz ki bu İş· 

gale sebep, lranın iktisadını kültürüoü 
yükseltmek ve lraohlara rahat et· 
tirmek deiil, Rusyaya yol açmaktı. 
Umardık ki ciddi bir loriliz gıze
teıi, hülLOmelioio güttüğü dürüıt 
lük ve milletlerin istiklaline hür• 
mel politikasına baih kalarak, doğ
ruyu söylesin. Nevruz günü lraolı
lara büsbütün başka, dil kullana· 
rak her işgalin bir f uia olduğunu 
an\at11n. 

lran iıtikliline acı bir vuruş 
olan bu zoraki, f a lr. a t ıreçici 
itralden dolayı lraohların sayısını 
azaltmaya çalışııo. 

Hiç bir veıileoin bir memleke· 
tio zorla işgalini haklı göstermıine 
aklımız yatmadıiı ıibi, hiç bir İŞ· 
galin de bir millet istiklaline uy· 
ıun o\abileceiioi havsalamız almaz. 
O halde A\manyının ne suçu var, 
Japonyayı nasıl haksız çıkarırız? 
işgalin iyi yahut kötü olmaaı bir 
memlekete zorla giren yabanc; or. 
doların üniformasile, yahut bir ye
rioe çeşitli o\masile mi dej'işiyor? 

lstiltliıl, dokunulmaz bir varlık· 
tar. Uirana milletlercao veriyor. Bu 
lamıan her salgıncının çıkarına göre 
yontup biçmek en kutlu bir inanı 
•tip bükmeie benzer. Çok tebli· 
kelidir. 

Böyle üıtünkörü politika oyun• 
larına ririşmek, logilterenin benim
ıediii büyük istiklal ve hürriyet 
davasını zayıf dü4ürmez mi? 

lranın Sovyet - lnriliz işga
linde olması «Times> yazarıııın de
diği gibi, lraolılım çok rahat et 
tirmi~ midir, bilemeyiz. Almanlar 
ve Japonlar da her işıral ettikleri 
yerl"r balkı içio tıpkısını söylüyor· 
lar. Hiç aolamadıiımız nokta, «Ti
mes• razetesinin, lranın ba «anla
yışlı• ıiya1etini ciıtiklalioi aoveo 
başka memleketlere örnekıt diye 
röıtermeıidir. 

iıtiklilioi seven her memleket 
Y~b~ncı - hem de çifte -işgalini 
m ozlemeli? 

Ya «T' 
l 

ııaıeu aldandı ya biz 
yan ış anlad k l , 

l 1 
• ngilterede böyle 

ıey er Ya:tılamaz ç- k- l ·ı· 
düşüncesi bu d : un u nrı ız 
dır. erildir, olmamah-

-Altı•ın'd••-
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Bu itibarla ben. tahrır mud~u olsam, gazetede borsa, altın satışı, 
radyo a-ibi bir de vurrunculuk autona açardım. Çünkü vurruo\a müca· 
dele batladığıodaoberi bu iş «günün meaelesi» oldu. 

Ortada acı bir hakikat var: 
Vurganculuiun kökünü kazlyaınadılc. Onları ne cezalandırmak ne 

tethir etmek, ne de tatlılıkla yola retirmek mümkün olamıyor. GÔzte
rinl kazanç bırıı bürümüş; beş kuruşluk malı beş liraya satmak için beş 
sene küreie konmıya bile aldırış etmiyorlar. 

Ne yapalım ? Karağözde olduju gibi hepsini eşej'e ters bindirip 
«yaş keıenin, baş kesenin hali budur! Heyi• gibi biz de bunları ıokak 
sokak dolaştırıp: « Kendi hırsı uirooa yurddaşını ıoyaoın hali budur: 
heyi> diye teşhir edemeyiz. Böyle orta çağ cezılarınıo ıimdi tatbikine 
imkin yoktur. Fakat yukarda dediiim ribi daha 11kı tedbirler alınabi

lir. Meseli: 
Gazete ıütaolarında her vurrunco fotoj'rafiyle, adiyle aaoiyle teş· 

bir edilir. 
Elinden ticaret aelihiyeti ebediyyen geri alıoır. 
Bu fevkalade vaziyet sona erinciye kadar da bili bir köyde ikame

te mahkOm edilir. 
Bea bazı arkadaşlarım ribi İspanyolları taklid ederek vurroocuların 

bemeo kurşuna dizilmelerini ola orta hoş rörenlerden dejilim; hayata 
karşı büyük hürmetim vardır; fakat ba sülüklere karşı biraz daha aman 
ıız davraoılmaaıoa taraftarım. 

«Galatada Mastafa isminde bir kömürcü 25 lira para ce:ıasına, 35 
rüo dükkanının kapatılmaaına, Balık pazarında kasap Murtaza ve şeker 
s~tmıyan bakkal Münevver beıer lira para cezasına yedişer rün dük
kaolarıoın kapatılmasına mabkOm edilmişlerdir.» 

Bir vur~uoc~ için yirmi be4 lira, beş lira para cezası nedir ki ? 
v ?rruocnlngu roı:üoe alan adam •ırasında bunların hepsini sineye çek· 
mıye razıdır. 

Fraosada meşhur dolandırıcılardan Ustrik bakLınd k ı l d "bl .. • ıı; a mı a e er neşre 
en a r gazete şoyle bır fıkra koyuyor• Kurnaz ada d 1 d l L 

h kk d k d' d d l · m o an ırıcı 1111. 
a ıu a. eo ıo •.~ .era a mak iıtiyen birisine ıormuş: 

- Üç sone kurere koomıya tahammülün var mı? 
- Nasıl olur? 

- Bir milyon frank kazanıyorsao, Bunun üç aeoelik bir zahmeti 
olmuıo mı? Armut piş aizıma düş olmaz. Bu zeoeatta serçeden k 
itan darı ekmezi or· 

Mim ------YAZAN 
B. Felek 

• koy.mak 
Bizim masdarla
rın içinde oo ta
neden aşaiı ma · 

naaı olana tesadüf etmedim. Hepsi 
bir yolunu bulmuş çok memuriyet· 
li kimseler gibi kendilerine asıl 1ş
lerlodeo ayrı birçok olmasa bile 
birkaç ek vuife edinmişlerdir. 

biri. 
« Koymak » da baolardan 

( Taa'daa ) 

O harflerin bepıi şimdi tarihe 
karıştı ama lifları kaldı ... O arada 
« mim koymak » ıözü de baki. 

Mim koymak ona denir ki bir 
adama garaz bailayıp bütün tavır 
ve hareketlerini takip etmek ve 
ve falıoıuou veya fırsatı bulunca 
meydana vurmaktır. 

« Mimli > dedikleri de ba çe· 
şld takibe uiramış ve artık tama· 
men şüphe, altına girmiş, hali ha· 
rab bedbahtlardır... Cenabı Hak 
cümleyi böyle akıbetteq koruıun. 

(Cumhurly•t'tea ) 

H-
iadu'Jarı birbirioden ayıran 

dört büyült Kast vardır: 

Brahmanlar, Şatriya'lar Vaiıiye'. 
ler, Şudra'lar. Bu dört kaata ti
bi avrıca bir çok kastlar vardar. 
Bir Kalla meoıup insanlar, diier 
Kastlara bailı kimselerle temas 
·etınez, evlenemez, bir yerde ya. 
şıyamaz, alış veriı edemezler. 

Dokunulmazlar: 
~--- ----
Kutların d141nda bir de doku. 

nulma:r.lar vardır. Bunlar ilk 

Hindistan yerlilerinin torunlarıdır. 
Bunların bayatları sefalet içiode. 
dir. Diğer Hintliler buoları idi 
ve sefil rör:irler. Onlarla temaı 
etmezler. 

Dinler: 
Hindistanda sayı11z din vardır. 

237 milyon Hindu, 77 milyon 
müslümao, 30 milyon budist ve 
para, 4 milyon kıtolik. vardır. 

Konuşulan diller: 
Hindi.tanda 353 türlü dil ko. 

nuşulur. Y aloız Ne pal' de 
yirmi türlü lthçe vardır. Yalnız 
Hindastani dili her tarafta kulla· 
oılır. Yabancı dil koou4aoların 
sayııı 5 milyonu reçmez. 

Evlenmeler: 
Hiodiıtanda bülOi erken baı 

lar. Çocuklar daha küçük 
yaıta evlendirilirler. Son yapılan 

nüfuı sayımuıda beş yaştan kü· 
çük 10 bin ve beşle 10 yq ara
aıoda 51 bin dul mevcut lolduio 
rörülmOştür. Hiodiıtanda dallar 
tekrar evlenemezler. 

Mukaddes inekler: 
Bazı bölıelerde Hintliler in~i• 

mukaddes bir hayvan röziy 
le bakarlar. Bu sebeple bu bay· 
vanlar ıehirlerde aerbeıtçe dola . 
ıır. SeyrO seferi bozar , dük· 
kinlardao ıebze ve meyva aşırıp 
yerler. Onlara kimse bir şey de· 
mez. Bir Hintliye yapılan en bü 
yük hakaret « ioek yiyen » de· 
mektir. 

- E, Feodor Panteleyiç, ben 
vazifemi harfi harfine yaptım. Şim
di ıiz kiğ'ıdı imzalayınız ve beoi 
takip ediniz. Şimdi zengin yaşama
nın ne olduiuoa öireodioiz. bu 
kadarı kifıl j 

Ve Feodoru doiruca cehen· 
nemin dibine götürdü. Her taraf· 
tan uçuşan şeytanlar etrafını sar• 
dılar ve baiırışmaia başladılar: 

- Aptal! Hayvani Eıek ... 
Cehennem öyle dehşetli raz 

kokuyor ki az daha boğulacaktı. 

Ve birdenbire her şey kaybo· 
lup gitti. F eodor ıözlerini açtı ve 
masasını, çizmeleri ve tenttke lam· 
bayı rördü. Limbaotn şişesi sim· 
ıiyab olmu4tu ve fitilin ucundaki 
ateşten, borudan çıkar ribi, du
man çıkıyordu.Mavi gözlüklü müş· 
teri masanın yanında durmuş bid· 
detle batırıyordu : 

- Aptal 1 Hayvan 1 E1ek 1 
Ben sana röıteririm, dolandırıcı 
aeni 1 Siparişi alalı iki hafta olu· 
yor, halbuki çizmeler bili hazır 

deiil 1 Buraya rüode beş defa 
relmeie vaktim mi var zannedi· 
diyorsan ? Kerata 1 Hayvan 1 

Feodor ıilkiodi ve çizmeleri 
dikmeie koyuldu. Müşteri daha 
bir çok küfür ve tehdit savurdu. 
Nihayet ıüküoet bolunca Feodor 
ıomurtarak ıordu : 

- Siz, beyefendi, ne iş yapar 
ıınız ? 

- Beoril ateşi ve fi4eok ya· 
parım. Ben fişekçıyim. 

Sabah duası çanları çalındı .. 
F eodor çizmeleri teslim etti, para
sını aldı ve kilieeye fitti. 

Sokakta ayı poıtlarile örtülü 
araba ve kızaklar, mekik dokur 
gibi gidip reliyorda. yaya kaldı· 

1 rımlardao idi halkla beraber tüc. 
carlar, hanımefendiler ve zabitler 
yürüyorlardı ... Fakat Feodor artık 

gıpta ve taliinden şikayet etmi
yordu. 

Şimdi ona öyle geliyordu ki 
zenriolerio de fakirlerin de bayatı 
ayni şekilde tatsızdı. Ötekiler ara· 
ba ile reı.mek, berikiler de avaz-

1- • • r-.aç 
uren ıstırahatJer ve nihayet ,. 
ıon~ndald uzun tatil buna Lir m 
~aldır. Yemek, oyomak, kalkma 
ış.e gıt~ek, evine dönmek saati 
nı ta~zım edebilen İnsan yarı 
ya vucutça istirahat halinde y 
lı~ sa 

. Sıııat beşte bürosundan çı 
bır kafa memuru uf ak b. . 
den sonra evine döne 

ır tezıa 

r, yeme 
yer, radyo muıikiıini d' l' 
L b • · · ın ıyer 
a.a vesını ıçer ve biraz hasbihald 
ıonra sekiz saatlik ay'- I 

b hl . ıı.uıuoa a 
sa sa a eyın çok zinde bir bal 
kalkar ve aynı enerji ile · • 
lar. Maatteeuüf boş zamışıole 

O O M an &fi 
fena bır şekılde oldürmelt 
büıbütün akıioe olarak dabeya 

b• k • l a yo 
cu ır ta ım ış er, kiiıt oy 1 ve devamlı içkiler ile yormakD 
tü itiyadı birçok insanlarda 111 
cuttur. Bir iş mahareti ve ıa 
oldoiu ribi, dinlenmenin de 
hüneri ve sanatı vardır. Gün 
bir pazar rüoüoü dumanlı kabv 
tavla ıesleri ara11nda reçireo 
muallim veya doktor dinlenec 
bililı..is yorulur. Halbuki rüzel 
vada kırda geziomek veya b 
müsait olmadıiı halde bir m 
konseri dinlemek, ufak bir aey 
yapmak,deniz kenarında balık 
mak, mevıiminde ava ritmek 
rahat ettirici meşralelerdir. 

J. J. Ro110 veya Tolstoy 
büyük mütefekkirler, ioaanları 
halde yorması ve tabiattan • a 
laıtırmaaı itibarile medeniyeti 
itham etmlılerdir. Ancak mo 
inıan bir lokma ekmek için 
çalışmaya mecburdur. işte bu 
hşmayı neşeye kalbetmek ve 
zamanında da rüzel dinlenebi 
bir maharettir.Bunda muvaffak 
bilmek için de biraz metod ve 
re kilidir. 

Zayi nufus cUzdanı 
toArafh ve bir de 

mek karnesi 
Nüfus cüzdanımı ve ek 

karnemi zayi ettim. Y eolsini 
ğımdan eskisinin hükmü olma 
oı ilan ederim. 

Ferit ojlu Ihsan Y ılm 
1847 

- HükOmet patatese « el 
koymuş » dediiimiz zımao ne hü ~ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::=====:===::::====:=:===::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

~=m=~:.;i!:·~:;.i~:·;~ix~i t~· ı ı,_T_E _T K_I K_ı D ü n k ü Ve. B u g u· · n k u·· J a p on ya 
ona « el koymak> deriz. Eıki arab-1 

ca ( vaz'iyed ) tabirinin türkçesi ~ı~~~==~~::::::::::::::::::::::::::::::~~:~~~~~~~==~==~~====~~~~================~========~====== 
gOya 1 ... 

- Falancanın ojla filiocanın oldukça akıllı reçioeo Avrupalılardan biti tecek mi derainiz? Bu çok meraklı ve facialı ~erin _öl.dürüleceklerine dair çıkarılmıı de 
kızına « ıöz koymuş » dendi mi, bir vakit şöyle demişti: ıorrunuo cevabını verebilmek içio bizce uzunca ıra~e11nıo birer de öroeiini verdi, Likin 
onu ne yapıp yapıp alacak demek - Ne olarsa olıun şark şarktır, rarp garp bir vakit beklemek gerektir. Burün Japon· lekızler Japonya ticaretinden bir türlil v 
olar. Ama babası razı olmoş, ama tır l yanın karşılaşmayı fÖH aldıiı rarp devletleri çemiyordu. 
olmamış. Burada da delikanlı Bu sözün ne demek olduiuou, yahut ne kaynakları o kadar geniş ve imkiolariyle ibti Onun için, iki üç ıene ıonra (1640) 
« Allah korusun ı > rözüoü çıka· kadar doiru olduğunu burada locelemeie kal· maileri o kadar 4ümullü ve karı4ıktır: Japonya ret enaııoı deiil sadece çok dejerll b 
rıp kızın cebine koyacak deiil kışmayahm· fakat mademki: Söz gelimi, logiliz· hesabına en iyimserlik ıataoların bile - Al- lerle dört yaşlı ve zengio tüccar heyetini 
ya 1.. Buna ••dece kızı almaaa ka· ler ile Frınıızlar aibi binlerce yıldar yanyana manyanıo yardımı da dahil- bu luyamet boru b' p . d • 6 yan ır ortekiz kalyonu sallana sallana r 
rar vermı4 iyecek yerde c röz yaşıyan milletlerin karakterlerinde, hayata ba- sunun ıoouoa kadar öteceiine emin olabilme· N k 
k 

k 1·1·1 ıtgaza i limanına demirledi. Sn dört 
oyma ~ 1 1 e anlatırız. Bir aca· kışlarında bir ayrılık olduö-nou kabul ediyoruz leri pek de kolay deiildir. p 'b f '- t l •- ortekiz devletinden bir de mektup l'et' 

Y1 ' a..a as uroplu ifadedir. ve madem ki: Fakat, biz bu 1atırları burünkü darama l S f d" erdi, mektup Japonyanıo baı ıebri olan ( 
onra e en ım, bir de adama - lnriltere laıUteredlr, Fransa Franıadırl konuşmak, incelemek için yazmıyoruz, yazmak do ) ya rönderildi ve 24 ıoade cevabı r 

« mim koyarlar >. Allah saklaııo iıtediiimiz şey, bundan dört yüz yıl önce bile p 
c i l k b ı- b ' Demekte bir yanlışlık rörmüyoruı ... Oog· u Bu cevap korkuo,.tu: Gelen ortekizle 

mm enme » e a ir 4eydir. Japonların rarp milletleriae kar•ı ne kadar y b Bakındı 1 Ş'ımd' · .
1 

meınleketleri halkiyle batı memleketlerı' halkı .. dürülmesi reminin de yakılması uyuralm 
1 yenı neıı es çakioren olduklarını, onların memle'·etler·ıne ' 1 1 d -ı ._. O l l"fb ' ar d b- - 1• 1 kl ld • d .. Hatta onları o-ldürea ce lit ar • 0 dürQI 

111.ı ımao ı e ı eıioe röre yapıl- asın a uyuce-. ayrı ı ar o aıroou a kabul I l mış bir ıürü lifı anlamıyaca'-. Ha· t k d U •- yer eşme erinden ne kadar korktuklarını gÖs· ti .. Dört elçi ile 57 kiti arkadaşlarının k 
.. e ~e 0ıru olur ve hele « zaa: doiu » ya tertıo tarihi bir hadiseyi anlatmaktadır·. • Y 1 z on üç k. · • b 

di şuoları bir çırpıda buliıa edl· doıru uzanırsak bu ayrılıklar uzadıiımıza aö uçuruldu. tüccar a nı ışı ıar ara . • A ·ıı ti · d p k l k'• Oalar da haberi Portekizlere fÖtOrece 
vereyımE f re hem büyOr, hem çoialır. Uzak dor· u dün· vrupa mı e erıo en orte iz er Japooyaya dıı.'. Ba oa Ü" ki•i ~e.milerioio yakıldır· ıa 

- li i rörse mertek sanır! 'k' deniz yoliyle (154'243) te ideta teıadu-f'ı ... .. 
_ b' . . ._ li d" b' . 

1 
yanın 1 1 büyük ıahibi olan Çiolilerle Japoolar - du-ktea •oara valınıo kar4ıııoa ıötilrd 

ıozü ırının, Ş&ır.'1 uz ır çızr • da bu k .1 •1 iJ olarak vardılar. Oodan ıonra lnrı'lı'zler F le· ror d' k' 
den ibaret olan eıki elif harfini oon 1 

• 
1 r· i örnekleri burada saymak klil b ' e vali onlar• de 1 ı: 

b
.
1 

. ._ k d h'l ld • milmkün mü? men er 0 memleketle ticarete cririıtiler. Bü· _ Gı'dı'p milletda•larıoıza 10-yley'ını-ı mıyereıı. a ar ca ı o oruou t- b l k • .. 1& 
rösterir. Fakat, bu iki milletin batı milletleriyle ilk un un ara arşı Japonlar daima çekioreo ' Jap0ayalılar onlardan ne altın , ne fil 

- Elif be te se, cimdalh kö· buluşmalarından, görüşmeleriodenberi göze çar- şüpheli davraoıyorlardı. H~le Avrapalılarıa Ja· a• de hediye isler. Gördüoüz \ti: Dün k 
ae, kaptı ıomunu, kaçtı kümese.,. pan, hatta bunu anlamak lıtememiı batı mil. ponyada iezvitlerle balkı hırlıtiyan etmeie kal· keıileolerio esvaplarını bile yaktırdım: E 
Kümes çatladı; hocaoıo kavuio letlerinio başına işler açan bir mevzuları var• luşmaları bu uzak dojnlu milleti kızdırıyor ' fır1at reçerse millettaşlarıoız da bize 

tl d b\l · h · · b" ~ -ad• bir l O l b' · pa a ı... dır ki: Bu da batı milletleri kendl toprakların yenı ırııtıyaolar Japonyanıo 0 .ru yapıın ar. ıı ar ızı, fOya dfinyada biç 
Yaaa 1 Eskiden biz talebeler, d .. k l l t k . diken oluyordu. Şöyle böyle, rürültO, odarrıo· muşuz gibi, büsbütün ooutsuolarl 

hocalarımız hakkında böyle arsız· a gorme ' on ara anışma ıstememeleridir. eçti 0 ye· 

1 fi d d dk Ç 
Emperyalist devletlerin bir zamanki tabir ı'le lık, kovma ve varma ile yıllar ı . l 5°0 r_a _bu OD üç kiş_i, arkadaşlarıoıo öld 

ca i ar a e er i ... ok tükür - I• bir vakit re • d I d 
yeni alfabede bu çeşid ıululuklar «ecnebi düşmaohiı> dedikleri bu duygunun ger· dinel aarıo ortalar1Da dotra oy F 1 k u u mey ana rotürüldüler orada d 
yok. çek kaynağı ne olursa olsun, zaman ve ıart· di ki: Japonyaya ridip relen Ja~llz, k: ~mden kesilmiş kafaların üzerine bir yaf;a asılm 

- Cim karoında bir nokta... lara röre ne deiişiklikler reçirmiş bulunursa remileri içio bir yataklık devr••dı laçı ı!ı~ aıı o yaftadaki uıuo yaıı şöyle bitiyordu : 
cehaletin en veciz ifadeıidir. b ı b - d k ı. k' 1 b k' ıislikt•n fay a anma-. ııte• - Güne• bu dünyayı ısıttı•·ça h'ııl! u unıuo, uruo e1 en or.unç görüoüşlerin- Porte ız er u ra ıp Y 111. ... 

de b-:- Cimdallı basmalar 1.. diye den biriyle, büyük Q,yaouıu kanla dumanla diler. k' I' . ristiyan Japonyaya gelmek yliitliiine kalk 
den (' aöz vardır ama doirasu ne. dalgalandırdıjını fÖrüyoroz. Japoayaaıa Naraza ı •~anına. tıcaret sın: herkes şunu da bllıin ki: Kral Filip. 

cinıdallı ) demişler bilmiyo· Japonya ıefer dolailot ıardıöı rüçlü ayak- eşyHı dola bir kaç kalyon gonderdıler. Son• hıristiyanların taamı bile bu bu,,..,. 
rum. Maoifaturacılardao sorula 1 • dan L-•'-a Portekizler Japonyayı h~laA mı'ıyo. '- 1 '- f '- ·ı L • f larından birini Fillpin adalarına, birini Malezya .....,.. 11 yeceıı. o orsa -.a ası .. .., eceatu 

- Haydi bir llmelif çevire- yarım adasına dayamış oldaia halde Omitbur- 0.,ıer getirmekten de vazreçqıemişlerdi. Ja· Tarihin .. yfaları bize cok kere 
lim 1 demek, ıöyle bir ufak gezin· nundao baroaoa ıöıtererek, « Babiilmendep » ponya hükOmeti bu kalyonları limandan çıkar- ria deria dlflladlrecek ..,._ aaJattr. 

tekrar oldu. ere ,.ı tea .. ılioi çıkuaoak bltla bati aiUetleriDe dı ve kaptanlarmm ellerine bati .Wetlsl 
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GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta. Bütün Teknik İnceliklerini Hiiz Akümülitör V~ Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

Tertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
Nazarı Dikkatini Celbederiz. 

ADRES : GENEPAL ELECSRIC Adana AcentahS}ı, Asfalt cadde BURDUROCLU 381 

• 

Sııvare 

8,45 

ASRI SINltJJADA 

BU AKŞAM 
Hazin bir a,k faciası 

Suvare 
8,45 

1914 te baflar 1938 de hitam bulur 
iki büyük cihan harbini en müthl• 

sahnelerle birbirine bağlayan 
ilahi bir gönül macerası 

Türkçe S6zl0 

Vaterlo Köprüsü 
Y •ratanl•r : 

Robert Taylor - Vivien Leıgh 
Sevişen iki kalp.. Çılgın bir macera.. Ulvi bir aşk 

Genç bir kızın hayatı 
25 senede bir t•n• çıkan film 

Bugiln gllndüz matinada : 

Ölüm aS}acı - Mavi ku' 
Dikkat : Bu fHmln birinci, ikinci ve UçUncU 

ak,amlar1 için mahdut loca kaim••· 
t1r. l•tlcal ediniz. 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Büyük artist SPENCER TRACY 
Kara GOneş 

Şaheserinde 

·~ Satıhk çam; Adana çe,idi, Lata 
ve Tıravers kerestesi 

Orman işletmesi Pos Revir 
Amirliğinden ı 

~.__ Devlet Orman lıletmeıi Pos Revirine lit Adana ıon de
~\ posund1a ('232) metre küp ve ( 123) desimetre kilpe denk 

Be~ (2147) adet kereste açık artırma ile satıhta çıkarıl· 
mıfbr. 

Hacim Muhammen kıymet Teminat 
M3 Dı3 Adet Lira Kurut Lira Kuruş 
98 830 922 40 00 296 49 

•J 133 293 1225 40 ()() 399 88 
rr Yekun 232 123 2147 40 00 696 37 

Artırma; 9/41942 tarihine r!'ıtlayan perşembe günü saat 
( ı4) de Adana Pos Revir Amirliği binasında toplanacak 
olan komiıyon huzurunda olacaktır. • 
Buna ait parti mubteviyatlarını, kereste nevi ve çaplarını 
gösterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman U
mum Müdürlüğünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlü· 
tüyle Adana Poa Revir Amirliğinde mevcut satış dos
yasmdadır. 
Kereıtenin muhammen (40) lira üzerinden yüzde 7,5 dan 
teminat miktarı (696) lira (37) kuruıtur. 
lıteklilerin muvakkat teminat ve ıartnamede yazılı.. ara· 
nalan ıartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirli· 
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 1838 25-29-2·7 

MOnakasa illnı 
mumi Maoazalar T. A. Ş. . 

Mersin Şubesinden 

Tan Sineması 
BU AKŞAM 

Macera ve Heyecanlar filmi yaratmakda rakipsiz olan 
genç, cevval ve ateşli Artist 

George Obrien 
Tarafından Büyük bir kudretle yaratılan 1941 ve 1942 

Senelerinin en Heyecanlı ve en bllyük sergüzeıtler filmi 

Kanunsuzlar geliyor 
Büyük serüvenler filmini sunuyor. Macera ve Heyecanlı 

filimler sevenlere bu fevkalide filmi tavıiye ederiz. 

lld'Oeten: Knhkaha Kralları iki sevimli arkadaş 

Lorel ve Hardy'nin 
Yarattıklar1 Mevsimin en ••n ve en gUzel 

Komedisi 

Acemi Aşıklar 
TÜRKÇE 

Umumi istek Uzerine bu programla da 
devam edecektir. 

iki Buyuk ve mükemmel film Birden 
Bugün 2,30 da : KPnunsuzlar geliyor ve Acemi aşıklar 

Pek Yakında 

Çin Batakhaneleri 
Esrar ve korku filmi 

il An 
Seyhan P. T. T. müdürlüQünden: 

ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

1941 Venedik film müsabakaıında en büyük sanat mükifa~ını 
kazanmış olan ve Avrupanın yeni ve cazip yıldııı 

[Assıa Norris) ile sanatkar artist[Gıno Cervı] 
tarof ından bir sııreti /evkalidede yaratılan, bütün kolp

. leri en derin gerinden kanatan... Bütün ıözleri en •ı· 
cak yaşlarla yıkayan .. · Bütün gönüllere aıkı, iztirabı 

ve şaatleti dolduran eı•iz film 

Aşk Uyanırken 
Şaheserini Takdim Ediyor 

Bir göz yaşı ... Ebedi bir ask romanı olan bü 
fevkalade film sizi celp ve teshir edecektir. 
ILA YETEN: Sonsuz istek üzerine Al
man sinemacllıiının bir harikası olan 

Arabacının Kızı 

DUNYAŞKA 
Ba protramlada devam edecek.tir. 

DIKKA T: izdihama meydan verilmemeti için biletlerinizi rüodüz· 
den aldırınız. Numaralı koltuklar satılıyor. 

Telefon 212 
Bugün 2,30 da : Aşk uyanarken ve ıonıuz arztı Oze• 
rine Arabacının kızı 

Pek Yakında 
ABDULVAHAP'ın 

3 Senede hazırladıtı en rD•el ve en acıkb filmi 

MES'UT GDNLER 
Tilrkçe ıaözlil - Arapça ıarkıh 1- idaremiz ihtiyacı için Kozan kazaaınıo Gültepe ormanından lteı· 

tiriUp Mi~ı ~taıyonunda teıUm veşarlname mace~nce ~tU edUmekO~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
re 300 adet 6 metrelik, 300 adet 7 metrelik, 408 adet 8 metrelik ve M h k Q • t • ı A 
140 adet 9 metrelik ki ceman 1148 adet çıralı çam telrraf direiimaba 1 a mıye 1 anı 
yaa edilmek üzere kapalı zarf aıalile ekıiltmeye konulmoıtor. 

2- Direklerin muhammen bedeli (beheri 985 karoıtao) (11307) lira Kadlrll c. Müddelumumtllğlnden : 
80 karaı ve muvakkat teminat (848) lira 8 lı.aroıtar. 1 e· k·ı 17 s •- b 1 d" • . 1 

3 E._ 'it 6 4 9.-2 p t · n - 15 d S h P T T • ır ı oıu , &uruıtan aatmuı e e ıye rayıcı o an 
- .. 11 me - - .. azar tsı ı ou saat e ey an . . . . . . • • 

müdürlüiü bina1mdaki artırma ekıiltme komiıyonuoda yapılacaktır. patateıın kılosunu 25 kuruta satmak suretıle Mılh Korunma 
4- Bu baptaki ıartoame bedelsiz olarak her rün ·m••ai dahilinde· kanununa muhalefetten ıuçlu bakkal Ahmet Aılan hakkında 

müdürlnk kalem ıeflii'ine milracaatlA alınabilir. Kadirli Asliye Ceza Mahkemeıinde yapılan açık duruıma 
5- Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarının sonunda : 

ve ticaret odalarından alınmıı bu 1eoeye ait veıikalarile 2490 No: la Suçlunun fiili sabit oldutundan Milli Korunma kanununun 
kanana ayran olarak tanzim edecekleri teklif mektoplarıoı havi k•p•lı 3159/3 63 - dd • t fk 5 ı· x. 
zarflarını 3 Dncn maddede gösterilen ihale ıünü saat 14 e kadar ek.· . • c_u ~a eaıne ev 1 .. an ıra_ a6ır para cezaıı 
ıiltme komiıyooana tevdi edeceklerdir. Postada vaki fecikmeden meaa· ıle mahkOmıyetıne ve 7 glln muddetle dukkinının kapatıl-
liyet kabal edilmez. . 1824 21-25-29-3 muına ve patateıin mllıadereaine karar verilmiı ve mezkur 

iLAN 
Bahçe Asliye H·ukuk 

Mahkemesinden : 
Bahçe kazasından Yusuf oğlu Hasan Çanga tarafından 

Pazarcık Hükumet konatı müteahhidi Osman l,çi aleyhine 
ikame edilen kereıteden mütevellit 362 lira 40 kuruı alacak 
davasından dolayı mlldddaleybin mahkemede hazır bulun· 
muı içia ilci defa namına çıkarılan davetiyelerin bulunma· 
dıiı meırubatiyle iade edilmiş oldutundan hukuk uıulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci maddeıine tevfikan duruş· 
ma gününün gazete ile ilan edilmeıine karar verilmiş ve 
duruıma 16/3/942 pazartesi günü saat 9 a talik kılınmış 
olduğundan yevmi mezlcurda Bahçe Asliye Hukuk Mahke
mesinde bizzat hazır bulunmaıı veyahut tarahndan musad
dak vekaletnameyi h.iiz bir vekil göndermesi aksi halde 
duruşmanın gıyaben rüyet olunacatı ilin olunur. 1848 

Çukurova ----
Gişesi 

Necip Dzyazgan 
Talllnizi bir kere de Aefalt Cadde 

Dörtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtığı ÇUKUROVA Mllll Piyango glfe· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango gl14slnden bir 

karar kati yet keıbettiii illn olunur. 1846 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELl!Rı 

Z ŞalMI, 4llagu,3Afrıstos,2/ldncitevi11 tlD'ilıleri11de gapılır. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Uralık - 2000. Lira 
3 " 1000 .. - 3000. .. 

2 •• 750 " - 1500. •• 
3 .. soo ., - 1500 " 
ıo .. ıso .. - 2500. .. 
40 " 100 .. - 4000. " 
so •• 50 .. - 2500. .. 

200 .. 25 •• - sooo. .. 
200 " 10 .. - 2000. .. 

TUrklr• ı, Bankasın• para rat1rmakla raı
nıa para blrlldlrmlt v• telz almı, olmaz, aynı 
camanda talllnlzl d• d•n•ftll• olureunuz. 977 

.--...- Bayanları-....... 
Şllpbeıi:ı takdir edenıniz k.i, rüzel kamq, gOzel 

biçim ve dikim ile keodlıiai röıterir . 

TERZi MAKBULE NiL 
Asri Sin~ma caddesinde Cumhuriy~t 
okulıı karşısında Dispanser solcalc 


