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Hava seferleri 
Ankara 30 (Ha1U1i) - 1 ni91odao 

itibaren Ankara-lstanbul, Adana - An· 
kara hava seferler.ne bqlanacaktır. 

Milli Şefimiz lnOnü, d 1 Ankara 30 ( Huıuıi muhabirimizden ) - Şehri· 
mizde bulunan Berlio salon orkestrası barüo ikinci 

konserini vermiştir. Bu konserde Milli Şefimiz lımet Ko n s e r e loö~ü, Vekill.,, Me~a•I., b,.., boloomuılardor. Mi!I~ . • ı Ş~fı!'°ız. <?rkeıtra Şefine iltifat etıııit ve tebriklenoı 
bıldırmışttr. 

1 

F a k i r a i 1 e l e r i n 5 y a ş ı n d a n k Ü ç Ü k Ç o c u k lar ı n a f 

Parasız şeker dağı- Pazar Günkü lnönü Kır Koşusu 
tılması kararlaştı 
Demirhisar 

destroyerimiz 
oun ••b•h lngll
tereden lskende
runa geldi ve ge
miye törenle bay
rak çeklldl. 

İskenderun 30 (a.a.) - logil 
terede yapılan Demirhisar deı
troyerimiı de bu sabah buraya 
relmit ve bayrak çekme töreni 
yapılm•ttır. 

Ankara: 30 rr l" ~ rilen hir kararla 
[ Hu.uıi mahabi · ı a ımatnamenin tatbik edi-

l bu çoculclara, se-
rimizden ] - Fa· eceği şehi,ler arasında ada-

6 lcıloyu geçema· 
kir ailelerin b&f na da bulunuyor. ._ _ _ _ _ _.,... ......... ____ ~ meıı; uzere, para· 
yaşından kuçuk çocuklarına p·ker s ız olarak şeker da(ıtılması esa11 
datıtılaıası ha\dtıoda '<i hazırlıklar kabul edil mittir . 
bitmek üzeredir. Bu mak1atla bir Talimatnamede, itçi kesafeti· 
talimatname hazırlanmıştır; öoü· n!n fazla . buluadu(u yerler zikre· 
müzdf!ki günlerde Vekiller Heyeti- dılmektedır. . 
nio taıdikine arzoloaacaktır. lshnbul! lz~ır, Aoka~a, Zon· 

l'Oldak, E•kıtebır, Kttyııerı, Adana 
Evvelce falıir ailelerin çocuk- bu şehirler araııaJadır.Talimatoame 

)arına eski fiat üzeriaden şeker kabul edildilıten ftonra derhal-W. 
verilmesi düşünülürken, en son ve• bilcine baslıınacakh". 

lat• MUstetarhfiı zeytinyafiı f•yatlar&nı tesbltediyor 
Ankara 30 (H.ısusi muhabiriıoiıden) - HükQmet tarafından el ko

nulmuş olan z'ytinyağı, bir kaç güodenberi satılmamaktadır. laşe müste
şarlı(ıoda yarın toplanacak olan bır komisyon ziytinyağı fiyatını tesbit ede-

1 cek ve bu hafta içinde tesbit edilen fiyatı ilin ederek ziytinyağı tekrar 
piyHava çıkacaktır. 

Diğer taraftan sade yağ fiyatı üzerindeki yükselişler de alakadar 
mak~~larıo dikkat nazarıoı çekmiş, bu maksadla sade yai fiyatının da 
tesbıtt etraf ıada bazı tetkiklere girişilmiştir. . 

Tuireneral kanatlı, kısa bir 
hitabeyle l'emiaia uiurlu ve l'e· 
micileıimiıin cedlerinin büyük 
töhretlerioe layık bir kahraman 
olmaıını dilemittir. 

Krips'in götürdüğü 1 
._ __ teklif ---

ingiltere 

Türk Hava Kurumuna Bir Yılda 
4,231,?65 L!ira Bağışlandı 

Bu Pazar, Adaoa'da c 
bir ıpor rünü olarak geçti.« 
nü• kır koşuıuna kız "e erk 
621 atlet iştirik etti. Baıınd 
ıonuoa kadar heyecan, al& 
ve takdirle takip edilen ya 
ların teknik neticelerini i 
aayfamızda ynıyoroı. Reıi 
koşuya giren kız atletlerimiz 

Hindistan' a 
istiklBI 

vermiyor! 
Harpden sonra 

yeni bir ana yasa 
hazırlanacak 

O zamana kadar Hin· 
distanın idare kontrol 
ve müdafaa mes'ııli· 
gelini lngiltere üze
rinde tutacak 

Ankara 30 ( Radyo razeteıi )· 
Stafor Kripı tarafından Hindistan& 
götürülen teklif, günün bütün dün
yayı lliilendiren en ehemmiyetli 
meı'elesidir. 

Nazır, teklifini basına vermiş· 
tir. Ba tekliflerin esasları şoolardır: 

l - lariltere, harp sona erer 
ermez Hindistan için Dominyon 

esasına dayanan bir ana yasa ha· 
z1rlamak üzere bir mneıiıler mec· 
liıi toplayacaktır. 

2 - Hind hükOmetleri do bıı 
meclile iştirik edecektir. 

A - Yeni ana yaaayı kabul 
etmeyen hük\lmet. burüokü şekli 
ni muhafaza edece~tir. 

B - lagiltere ile müessiıler 
mecliıi arasında bir muahede im
qlanacaktır. Muahede, ırk ve din 
atunlıklarının korunması için uy· 
tun hlUdlmlori ihtiva edecektir. 

C - Yeni yasa hazırlanıncı · 
ya kad•r • lnriltere, Hindistanıo 
idare, kootr ı _ 

t' . ü 0 vo mudafaa mes'uli· 
yed ıoı '- .zerinde tutmakta devam 
e ecedır. 

Bu teklifte\ti ehe . 
talar şunlardır: mnuyetli nok· 

lngiltere, harbin ıonıın ._ d 
· d'k' d d a ""a ar tım ı ı urumun evamını . 

• . ıate-
mektedır. Yenı idare harpten •on. 
ra kurulacaktır. 

idare, dominyon esasına daya. 
nacak, bazı Hintlilerin istediii gibi 
tam iıtiklil olmayacaktır. 

lngiltere Kralının hükümranlık 
haklan baki kalmaktadır. 

Milttakil Hint devletleri, ana 

kadi arialarile • 

Etime sut Ha fi a Meydanı 

. 
.f'loskova- Ag adları 
ya havaı .J .;. 1• ·ı . 
taarruz.U uegış ırı emıgor 
Silah fabrikala
rında büyük yan
gınlar çıkarıldı 

şimal denizin 
de muharebe 

Bir lnglllz kruvazö· 
rUne torpil isabet 
etti; bir Alman tor
pidosu battı 

Ankara 30 (a.a.) - BüyUlc Millet Meclisinin burüukü toplantısında 
1941 mali yıh muvaıenei umumiye kanununa bağlı O cedvelinde dtği
şiklik yapılmasına ve zaruri srbepler yüzüDden tahsiline imkin görüle· 
miyen borçların terkinine dair olan projeler kabul edilmiştir. 

Aıkeri ceza kanuDuna ek kanun liyihası, birinci maddesinin eksikle• 
rinin getirilmesi için encümene verilmiştir. 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkındaki teklifin müzakeresi, ev 
veli teşkilatı e•asiye kanununun değiştirilmesine zaruret ha11\ olacağı 
hakkındaki mütalaalar üzerine tehir edilmiştir. 

Mecliı Çarşamba günü toplanacaktır. 

hücumlarla Sivastopol şehrine kar· 1 

şı yapılan hücumlar pOıkürtülmüş
tür. 

Berlin 30 (e.a.)- Dünkü teb· 
lije ektir : 

Donetz havzasında Sovyetler 
Romen mevzilerine taarruz etmir 

lerdir. Tankların desteklediği bu 

hücumlarda bazen 5 taburluk 
kuvvetler kullanılmıştır. Çetin mu . 
harebelerden ıonra Romen kuyvet· 

leri düşmana aiır kayıplar verdi· 
terek püskürtmüşlerdir • Romen. 

ler çok defa karşı hücuma reçmek 

zorunda kalmışlardır. 

Doğa ceph01ioio di(er kesim
lerindeki taarruzlar akim kalmış 
ve düşman pek pahalıya mal edil· 
miştir. Topçumuz Leniograd ve 

Kronştad da askeri hedefleri döv· 

müş, infilaklar ve yangınlar çı\carıl· 

~ıştır. Fin t'fyareleri 28 martta 
bırçak düşman kollarını yok etmiş 
ve 27 tayyare düşürmüştür • 

Dün rece Moıkova ve banli· 
yôlerl bombalanmıı, silah fabrika· 
larında büyük yaDgınlar çılrarrl· 
mıştır. 

H:ava 
K-urumu 

Genel Merkez Heye· 
ti dün Ankara'da 

toplandı 
Ankara 30 ( Radyo l'azeteıi ) 

- Türk Hava Kurumu Genel Mer
kez Hayeti burüo toplaam•f, oku· 
nan raporları tasvip ettikten ıonra, 
sekizinci kurultayın mayısta top· 
laomaııoı karar altına almıştır. 

arada &'Örülüyor. 

Libya' 
hava faal 
yeti artt 

İngilizler bir ç 
hava meyda 
ve Bingazi'yi 
baladılar 

Okunan rapor. 1941 yılını ve· 
rimli bir yıl olarak vasıflaodırmıs· Kahire 30 (a.a) -
tır. Vatandaşlar, göklerimizin mü hava tebliii: 
dafaaıı davaıına olan bağlılıklarını Son 24 saat içinde Sirea 
göstermiıler • Kuruma 4 milyon artan bir hava faaliyeti kay 
231,265 lira baiıtlamışlardır. miştir. Cuma recesi Binrazi 

Kurum, &'edikli pilot namzet le b l 
b l a anmış ve civardak'ı L riyle havacı sa ay yetiştiri mesine • 

bütün kış devam etmiştir. mitralyöz ateşine tutulmuştur . 
Hava Kurumu, havacılık en- gece avcılarımız Derne ve M 

düstriıinde de bir çok başarılar ba'dald iniş meydanlarını b 
göstermiş bolıınmalttadır. lamı~lır. 

Korum, kendisine her türlü hi · 
mayeyi esirgemiyen Hükftmete ve Cumartesi günil avcılar 
HükQmet Reisine minnetlerini bil- yesiodeki Cenup Afrika 
dirmiştir. uçakları Martuba'nıo doruıun 

Bomba ı . !~::;:=~?:~~:;::!~!~:r-
çalışan Meuerşmit 109 lef 
mensup bir çok uçalılarıa 

davası 
Muhakemeye yarın 1 
~ ... 1 

_Ankara ağ_!! cez~-
sında başlanıyor 

Ankara 30 (Huıusi) - Ao· 
kara'da Atatürk Bulvarında, ~1: 

b- -k elçısı 
manyanın Ankara uyu 'b 

,. h 111Dteveccı Fon Papeo ın şa 11na . 
• . . ubakeaıesıoe 

ıuikall bad11e11 • 111 da ba•· 
b 

_ il aıır coza Y 

Çarşam a ruo 'lor ve maha· 
l "t 

Gezetecı 
anaca ır. k iıteyenler 

keme i takip etme' 
Y b ıtırılmıştır. Salonda, 

.. k rtlar • ıçın. a aebt ıazetociler için 
yerlı ve . ec 1 

k
. ilik yer ayrı mıttır. 

32 " bid. . . 4 l Bomba ıseııoın suç osn 

balun111aktadır. 
r_:.:;;;;;..--------------

edilmiş olması aıuhtemeldir. 

Güadilz uçak savar ba 
larımız 2 tayyare dilıilrıaDıt 
pil uçaklarımızdan biri . 
denizde 8000 tonluk bır v 
ıruvaffalııyetle hücum etmit 
tayyaremiz dönmemittir. 

Bir ingill 
filosu 

Hind Okyanusu 
gönderildi 

Ankara 30 (Radyo gazet 
lıviçre radyoıunon Londra 
larak verdiii baberre r 
muharebe gemisi, 5 kruvazör 
teaddid hafif kruvazörden 

kep bir İngiliz filosu, Hind 
nosnna gitmek üzere Omid 

Berlin 30 (a.a.)- D.N B. ajan· 
ınnın selihiyetli bir kaynaktan öi· 
reodiiioe röre, Bolşevik süvari 
alayına mensup müfrezeler 27 mart 
rüaü doğu cephesinin cenup kesi . 
miodelı:i Romen mevzilerine hücum 
etmittir. Tankların himayesinde ya 
pılan bu hücum Rıısların bazı nok-

Başka bir kesimdeki Romen 
lntaları 29 mart geceıi muvaffaki· 
yetli bir hareketle düşman mevzi· 
!erine girerek 2 top almaia mu· 
vaffak olmoşl"\rdır. 

Murmaoık'a riden bir la,-iliz 
kafileıine hücum eden torpido mub· ----Dikkat 
riplerimiz tank ve mühimm•t yülılB 
10000 tonluk bir gemiyi ve t•yya· 
relerimiz de dij'er bir gemiyi batır· 
mıılardır. Her iki reoıinin ıai' ka 
lan mürettebatı kurtarılmıştır. Ka· 
fileyi koruyan lnıiliı krnvazörlerile 

___ ı 
nu dolaşmıştır.t 

To'ıtyo'dan evvelce 
bir haberde, 2 muharebe 
ve bir uçalı: i'emiainia 
üıleodiii bildiril•iıti. 

talarda R l . . ·1 °nıen mevzı erıoe rırme· 
11 e neticelenmişse de şiddetli bir 

~arf 1 hücuma reçen Romenler tara
ın~an püık6rtülmüılerdir. Kırımda 
bafıf topça faali,eti oı. .. tv. Kert 

Berlin 30 (a.a )- Teblii: 
Harkof doiaıaada kavvetli 

dllfmaa taarrulan ficlcletli •abare· apılan çok çetin muharebede bir 

Bugece saat 24 den 
itibaren bütün gurdda gaz 
saatının tatbikine başlana• 
cak, saatler bir aaat il11rl 
alınacaktır. AsU o 

Burna Hiad Ok1aa.,. 
da 4 aD ................ 



ASKERLiK 

i 

JAPONYA 
RUSYA'YA 
SALDIRIRSA ... 

:ıyeni haberler, Almanya'nın Rus· üzerine almaaı pek beklenemez. 1 

J yadaki büyük müşküllerine O halde hareketin iki taraf tan bir· 
yeni aaldırım için yeni kıtalara den yapılmaıile Romınel ıol yanan· 

tiyacına rarmeo, Adalar denizin· dan darbelerine maraz kaldıiı in· 
de mühimce yığmaklar yaptır•· riliz deniz filoıoyla Tobruk baa-
ve bununla muhtemelen Kıbrıı 'mandan muhtemel olarak kurtahır 
Sııriye'ye saldıracafını bildiri- ve harelıitı da daha hızlı, daha 

rlar. Keza Jıponya'nm da bu canlı, tabii daha müeıısir olur. 
dar açılmış ve · ......:- - j•pooların gös 
yılmış bulunma- Japonga'nın Sıbirga'dan teriş makaa· 
a rağmen,Man· ta ar r u Z a kalkması hem dile de ol ı a 
lto'da kuvvet kendi, hem de mihoer men- M an ç 0 k oya 

~ tdığı haber ve· faatlerine mutabık olacak· asker yıimala· 
1 liyor. tır. Zira bıı suretle A.sga rının minasını ve 

ı Bütün bu ha· içerisine girerek Şarka gak• ehemmiyetini her 
r srler ve olaylar laşmolarını pek de Jıoı gör· kes anlar.Bu ın· 
ı )ıönilode tutu migeceği ortaklarının uzak· retle az da olsa, 

1 nca mihverin ta kalmasını temin etmiş Sovyetler Uzak 
; aaslı bir plina olacaktır. Şarkta kuvvet 
J 11 )re ve mühimce ~ ·-~ ayırmaia mecbur 
,, .,ıdakirlıklar ve rayretler pahasına kalırlar. Kaldı ki eier Japonya 

1 olta, harp barekihnda_ kat'i kifi derecede kuvvete aabipse 
m 1

1 
r birlık temin etmek istediii göze (maruz kaldığı pek az muknemet 

ı &rpıyor. Bu birliii tf'min etmek dolayııile biz bunun mevcut oldu· 
sı; ıla kolay değildir. poa kanliz) o vakit Japonyanın 

• Sovyet Raıya ile ölüm dirim J da Sibiryadan taarruza kalkmaaı, 
J 1ı &vaııoa rirmiş Alma ayıt içio Ak· hem kendi ve hem de Mihver men· 
Dl 

1 eniz ve Adalar denizine kuvvet \ faatlerine mutabık olacaktır. Zira 
llt 1,1rmalı:, buralarda yığınak yapmak 4 bu suretle Asya içerisine fazlaca 
n-1:ı >k ığu şeylerdir. girerek şarka yaldaşmalarını pek 
ıı. 

1 
Keza Japonya da bu kadar kuv- de boş görmiyeceiioi ortaklarının 

v•\ ,te ihtiyacı varken Mançuko'ya uzakta kalmasanı temin etmiş ola· 
k ıvvet taşımak ( röıteriş 4eklinde caktır. 

1 

11 ıe olıa ) çok zordur. Fakat bü- H arp muayyen kaidelere ve 
e• J 1 • b "k" l \ in bun ara ragmen u t ı meme· eaaalara dayanır. Bunların 

1 ~ tt ve bütün mihver tam bir ba· başında da bütün kuvvetten bir 
ir~'ket birliiine çalışmaktadır. anda istifade etmek işi, yani ba· 

Çünkü bu hareket birliği de reket birliii kaideıi vardır. Mih· 
r;: ibverin şimdiye kadar en büyük ver bundan çok faydalanayor. Va· 

• 1 rıvvetini teşkil eden düşmandan kıa bunun için fedakarlığa, zor· 
ol 1,vel hazırlanma i~i kadar mühim· luia katlanmak şarttır. Zaten harp 
al~' r. Ancak bu 1ayededir ki potan· de başka türlü yapılamaz. 
ı ;: yel kudreti düşma.nlarıodan k~t Demokrat · Sovyet cephesinde 

z · tt aşai&da olan mıh ver, harbıo şimdiye kader hareket birliii gö. 
.r ı aplarıoı yerine retirmek, ıtrateii· rülemedi. Bu sebepten de bundan 
H ~ ve tabiye kaidelerini tatbik et. mutazarrır oldular. Bakalım önü-
mı ~- ek suretiyle kendilerini vaziyete müzdeki harp harekatında bu nok-

l D lkim tutmaktadır. tadaki zaaf ve hlltalarını aolıyabi· 
'" İ~ Şimdi bu çeşit bir barreketin fay· lecekler mi? Çünkü harbin lkıbeti 

,ı alarını araıtırahm: büyük mikyasta demokrat cephe. 

y · '11Aımanlarıo Alı.denizdeki hare· nin röstereceii bu birliie baihdar. 

C' utleri loriliz dooanmaaını ! 
il • 

/.ıırada tuttu ve Cenup bab paaı• KRIPS'IN 
t ı .itte Japon yükünü hafifletti. Ja· 

11• .,onlar bundan iıtifade ederek GÖTÜRDÜ~Ü 
çl lint denizine çıktılar. Hilen bu 

lnd j,ınizde il~rl~melı.tedirl.er.. Ônleri TEK LiF 
e ı ı• boş ribıdır. Halbuk.ı Şımall Af-

dd\l ka'ya &'•len lariliz ve Amerikan 
m 1 ardımlarının büyük k11mı Hıtn 
iŞ ; ~izinden re~erek gelir. o halde 

•le ı '"ılık olarak Japonlar da daha 
teri t•diden Şimali Afrikadalı.i mihver 
Hn 1 lküoü bafiUetecek doruma rel
aet iflerdir. 
miz 1

1
• Sonra önümüzdeki ilkbahar 

at 
1
,lmao aaldırımıoıo Mıaır hududu, 

itin 111 .ıbr11 ve Sariyeye kar41 ve Kaf • 
bita 1.aaya iıtikametiode inkişaf etmeıi 

fa ıabtemel olunca, Orta Şark lnri· 
der. 1 ordnıooao da tekmil bu iıtika · 

eler\ı 1etleri kapayacak tarzda bölün· 
far.\ ıeıi lizım relecektir. Vakıa de· 
ile .~ ıbilir ki ayni ıurette saldırımı 
3 · •,•·ıpan orda da parçalara bölün· 

--Battarafa birincide-

dışarıda kalabileceklerdir. 

(Hindistaoıo bir kıımı doira· 
dan doiruya lorilterenin idaresin· 
dedir. Bir k11mı da, lnrilrereye 
tabi devletler halindedir: Bunların 
saym altı yüze balli olmaktadır.) 

Müılümanlar, Hindular, prenı· 
ler, lnriliz teklifini tetkik etmek. 
tedirler. 

Teklif Amerika'da iyi karşı . 
lanmıştır. Mihver kaynaklarından 
henüz bir haber aksetmiş deiildir. ı 

Japonya, logiliz tekliflerini ka· 
bul etmezse Hindiıtanla 1Ulh yapa· 
ca;ıoı bildirmiştir. Akıl halde 
Hindi.tan kendiıioi Japon taarru
zundan kurtaramıyacakhr. 

IIIKIRLER) 

"Babası 
duymasın! ,, 

A Z A N "K1zım da!• 
matın,. Arap fil. 

Dr. Rasim mine beozer bir ı 
Ad8981 iıim taşıyfto bu· 

günkü müaababenin bir sinema 
filmile allkaıı yoktur. Bilakis 
hergün bir çoklarım1zın bayatta 
rastlayıp da bir kıymet verme 
diiimiz, istikbale ait menfi ak
ıülamellerine karşı terafül gös· 
terdiiimiz çocak terbiyesi ba. 
ktmından son derece Önemli olan 
hldiaelere temas etmek iıtiyo• 
rom. Her anaoıo doi'urap kendi 
kan gıdasile beılediii çocu\cla· 
rıoa karşı sevgisi ve düşkünlü 

iü vardır; hatta bazı kadınlarda 
bu alika bir zaaf ve hatta bir 
maraz şeklindedir. Ana mubah· 
betine kimsenin bir şey diyece· 
ii yoktnr ve her kaduı nazarın · 

da dünyanın en güzel mahlOku 
kendi çocaiudur. 

Ancak aile terbiyesinin ras
yonel bir kıymet ifade ettiği 

muhitlerde bilikis aydın ana ço 
culdarıoıo en hakiki ve mürşit 

mürebbiyeıidir. Bu terbiye de 
ş marıklıldara meydan vermiyen 
bir şefkatle beraber başka şey. 

ler de lazımdır. Sıhhi kaideler 
hilafına olarak ailıyan hasta ço
caiuna herşeyi yediren ana ha 
kikatte müşfik sayılamaz. Çün
kü burada ıevgi bilakis çocu• 
ian kuvvetli bir perhize tabi 
olmasile tezahür eder. Bunun gi 
bi çok 1evdikleri ver her hata 
larını boş gördükleri çocukları · 
na karşı birçok anaların ceha. 
Jete iıtinad eden fenalıkları var· 
dır. Çocuk ilk yaşların ia yara· 
maz ve hatti yarı ş.ıurlu bir 
mah!Oktur; hodbin ve şedit ta· 
biatli, hatalara ve suçlara mey
yaldır. Fakat barıunla beraber 
kabili telkin bir taklit mahlOku 
olduğu için de iyi şeyleri kav 
ramıya ve ya'' ilerledikçe abli· 
ki bir varlık da olmıya müıteid 
ve mütemayildir. 

Binaenaleyh faydalı sevki 
tabiilerini ve eneriiıini öldürme. 
mek ve tiddetle dizginlememek 
şartile metodla ve aerbeıt bir 
terbiye sayesinde çocuğa zaman 
zaman 4iddet de röıtermek li· 
zımdır. 

Son rünlerde şahidi oldu 
ium iki olay ana gev4eklijinin 
ve cehalttinin rüzel misallerin 
dendir. Sekiz yaşında bir kız 

çocuiu ailesile misafirliie ıitiik· 
leri bir evden kimseye belli et· 
mekıizio on kuraşluk bir bebek 
topunu aşırır ve evlerine ~ dönü 
4ünde anasıoa rösterir. Arapla· 
nıp utolü dairesinde bunun çok 
fena bir şey olduiu ıöylenece · 

iine bili'ciı latifeler, rülüşmeler 
araaında " maşaallab ne zeki ve 
ne becerikli kız 1 • ,. diye biraz 
da ok4aoır ve belkide nihayet 
erteıi &'Ünü top sahibine iade 
edilir. Tabiatile bu buit hadi· 
seden babanın haberi yoktur. 
Yine sekiz dokuz yaşlarında er
kek bir çocuk da mahalleıinde 
ki kız çocaklardan birinin başı· 
nı yarar, şiltiyetler vaki olur; fa· 
kat baba reç vakla kadar dük· elr.I• aOıtür. Borada müdafi iç:n ay· 

da 1 ca zahor edecek mahzar nere· 
r, k '/ edir? lı, kaba taalalı. balı.ılınca 

Hiodiıtan, logiltere'ye 
iıyan, )'•bot da Japouya ile 
şakları arasında kalmııtır. 

kar41 
1 

kioında balundaiu cihetle ha 
harp 1 (Denmı llçllacOde) 

'----------------------------J 

DAHİLİ HABERLER 

inönii Koşularına 
621 Atlet .Girdi 

Pazar, canll bir Spor 
günü olarak uecti -- Kızlaramız yar1,ıarda çok iyi 

neticeler aldılar 
IE5\ızar günü saat 10,30 Yeni iıtaıyoo'dan başlıyarak Halkevi Öoün. 
1F"' de nihayetlenen Kız Lisesi ve l ımetloönü Saoat EoıtitüıG kızları 

ua11nda yapılan 1000 metrelik « loönü » Kır koşu1Dna 148 atlet f4tirlk 
etmiştir. Neticede5,55 dakika ile Kız Eiseıioden Aysel Köseroilu birin· 
ci, 6 dakika ile yine Kız Lisesinden Sabahat Türközü ikinci, lımet İnönü 
Sanat Enıtitüıünden Nazmiye Atlaı üçüncü olmuştur. 

Bu koşuda birinciye ipek çorap, ikinciye ipek mendil, üçüncüye makas 
_hediye edilmiştir. 

Bundan ıonra, 473 atletin iştirakiyle Gençtik kulübleri ve Liseler ara
ıında3000 metrelik c loönü » kır ko~uıu yapılmııtır. 

Müsabakada Malatya Mensucat Gençlik kuliiblnden Hüıeyin Yücel 
13,'25 dakika ile birinci, yine Malatya Meoıucat Gençlik kulübünden 
Hakkı Şen Dinç 13,35 dakika ile ikinci, Milli Men1Dcat Gençlik kulü· 
bündeo Mehmet iki Gül 13,40 dakika ile ü~üncü olmuşlardır. 

Birinciye altuo, ikinciye gümü~. üçünüye bronz madalyalar verilmiştir. 
Kızlar arasında takım itibarile Kız liıeai, erkekler araııoda da Erkek 
Lisesi birinci oldoiundan bu takımlara üzerinde « lnöoü » yazılı birer 
Bayrak hediye edilmiştir. 

Seyllbın 
verdlll 

ekinlere 
zarar 

Ceyhan nehrinin tatma11 neli· 
ceainde Kapılı lı.öyUnde 110 döoOm 
buğday, 170 dönüm arpa ve 540 

dönüm yulaf, Herekli köyünde 220 
dönüm buiday, 30 dönüm arpa 
ve 135 dönüm yulaf tamamen; 

Abdioilu köyünde 400 dönüm lr.e· 
ten •/ . 50 nisbetinde ve 150 dö 

nüm arpa da · /. 30 niıbetinde za· 
rar rörınüştür. 

Geçeoki ıoiaklar neticesinde 
Miıiı, Yarımca, Şevketiye ve Su· 

• loca köyleri ekinlerinde de .f' 30 
zarar hesap edilmiıtir. 

MUnakal6t Vek61etln in 
bir karar1 

Çok önemli ve acele bir baUn 
zuburuoda, umumi müfettif, vali, 
kaymakam ve nahiye miidürlerile 
zabıta Amirlerinin, boluoduldarı 

yerde binecek başka nakil v11ıta11 
olmadığı takdirde iıtaayon memur· 
larıoa • bllri vermek 4artile mar
şandizle aeyahat edebilecekleri Mü· 
naltalit Vekiletince alikadarlara 
bildirilmittir. 

Çeltik ekimi için geç 
kalan mUracaatlar 
Gıda maddeleri istihsalitıoın 

artmlması makaadilo alanın tedbir· 
ler ve yapılan teşvikler arasında, 

çeltik ziraatının da imkan oiıbetin
de genişletilmesi lçln çeltik komiı
yonlarına bazı 1elihlyetler verilmiı· 
ti. Bu arada, muayyen müddet zarfın 
da çeltik ekimi için milracaat yap· 
mam•ş veya yapamamış olan ilgili 
çiftçilere ekim fırsatı vermek mak· 
aadile müracaat mnddeti 25 marta 
kadar azattlmııtı. 

Ôireodiiimize &'Öre, Vekllet 
neticeyi alakadarlardan bir tamimle 
ıormaştur. 

1 

Balcılara verilecek kU· 
kUrt ve göz ta91 

Ziraat Vekaletince alikadar· 
J lardao, barlarda vuku bulacak kül

leme ve Mildiyö hastalıklarına kar• 
41 kullanılacak kükürt ve göz taşı 
için mibtahıilln ihtiyacını l'Ö•terir 
bir liıte iateomi.ştir. 

Müstahsil, bu liıte mucebioce 
mahalli ziraat banka veya ajanlarından 
bedeli mukabilinde &'ÖZ taşı ve 
kükürt alabilecektir. 

Bir hektar bai için 200 kilo 
kükürt ve 50 kilo göz taşı hesap· 
laomııtır. 

Adanaya 700 fıçı madeni 
Y•I •rrlldı 

Villyetimizln 5 ayhk ihtiyacı 

için 700 fıçı madeni yai tıhsiı 
edildiji alikahlara bildirilmiştir. 
Y afların yakında releceii Omit 
edilmektedir. 

H•r•l•rın tenı,ı 
Ziraat vekaleti baı milfettiıle

rinden veteriner B. Tahıin Nahid 
Unur, haralarda teftiılerde bulan. 
mak ilzere düa Ceybana ritmiftir. 

Y abancll•rın ••kerllk 
yokl•malar1 

Köy ve mahallelerinde 15 
günden ziyade oturan yabancıları 

yoklama ııra11nda askerlik şubele 
rine haber vermiyen köy ve ma
halle ihtiyar mecliılerile mümeı
ıilleriodeo 500 kuruş para cezası 
ahoacafı alikadarlara bir tamimle 
bildirilmif tir. 

Atı' t•llmlerl 
Cumartesi ve pazar &'Ünleri 

Poligonda Adana rençlik koltıbn 
mükelleflerine atı4 talimleri yaptı· 
rılm14 ve iyi neticeler elde edil. 
mittir. 

Atıılara ba pazarda devam 
edilecektfr. 

• Hazarlanao yeni bir kanun 
liyihaaına röre, müliaak ve huıuıi 

bütçelerle müvazenei umumiye ve 
belediyelerce postaya verilen her 

cios eıya He hazerde ve fevk.alide 
anlarda yardım rören aıker aile· 

lerindeo erata yollanacak (bir bu

çuk kiloya kadar) paketler için 
ücret alınacaktır. Seferde asker 
aUelerloio erata yollayacakları pa· 
ketler paraıız aevkolaoacaktır. 

• Zeytioyaiı ve pamuk yafı 
mevcutlarının beyana tibi · tutul
ması bu maddeleriol' fiyatına Hü· 

l&Ometçe büyük zamlar "yapılacağ'ı 

hakkında bazı ı•yialara yol eç· 
mı4tır. 

HükOmetçe bu maddelere fiyat 
zammı yapdması bosuıanda hiç bir 

tasavvur yoktur. Zeytinyaiı ve 

pamuk yağı mevcutlarının beyana 

tibi totulmaaı ve toptan satııla· 
na mnvakketen dardaralması son 

haftalarda piyasada hissedilen ıpe
killitif hareketleri ve fiyatların ıe· 
bepsiz ve lüzumsuz yükaeliflerini 

önlemek için alınmış bir tedbirden 
ibareltlr. 

Beyannamelerle istenilen ma· 
lOmatın tamamlaomasile beraber 

zeytinyarı ve pamuk yaiı ticare
tinin doiro eaaılar dahilinde yürü· 
meai ve balkın ihtiyacını tazyika 
mahal bırakılmaması için rer-.lren 
tamamlayıcı kararlar alınacaktır • 

• Haber varildiiine röre, 
Trakyadakl köprülerin inşasına de
vam edilmektedir. 

Arda köprllaü 15 Mayııta, Me· 
riç köprüsü 30 Mryısta bitece~ ve 
Avrupa ile doğrudan daj'raya tren 
mGoakalitı Haziran başında ba4lı. 
yacaktır. 

• Milli Müdafa Vek&leti, 
mavazzaf ve yedek ıabaylara ve· 
rilmekte olan teçhizat bedelinin 
para olarak defil, aynen verilme· 
ıine dair bir kanan liyiba11 ha· 
zırlamıştır. 

Yeni bir siyasi 
gazete 

Deierli muharrir ve edip ar karda· 
şımız Nizameddin Nazif, «istiklal• 
iımlyle gündelik siyasi bir razete 
ne4rine başlamııtır. Tebrik eder, 
muvaffakiyetlerinin devamıoı dileriz. 

Yeni eserler 

auc1u 
Genç ıairlerden B. Şükrü Eniı 

Rerü, 4imdiye kadar muhtelif mec. 
mualarda neşrettiii şiirlerinden en 
özlOlerinl c SUCU» ismi altında, 
zarif bir kitap içinde toplamıştır. 

Yeni edebiyatçılarımızı tanı· 
mak iıtiyealere tavıiye olunur. rlerd·ıJöyle ıörülse bile, halr.ilr.atte böyle 

ba11 1 ı etildir. Çünkü teşebbüı saldıran e1==========================================:;===========================iı 
lbu\ {rdonun elinde olduğa için, banri 111. ____ _.I o K A D 1 N =•I ine j erde Ye ne kadar kuvvetle aa1da· H n k & y e 
da? · 10 ıtıoı, nerelerde yalnız röıte. • • • U •k A • 

m~a I~ ikti~ edeceiini hlli~ Müda~ ~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 1 ~l ~~~l 
hireı ttraf banda' haberdar olmadıtı N . 1 l • .. •vıo e ev enıoce, yalnız aevdiiim 
ız. io her tarafta kuvvetli bulan mata bir kıza detil, ayni zamanda paraya da 
ç gü, ahıır ve ba aaretle kuvutlerioin kavqmnıtam. Karım zenrindi. O valı.itler 

ne fa ı ir kıımı israf edilmlt olur. Hele ben yirmi iki yaşıodaydam. Çocukluium· 
tap ı rao ve Libya ribi aralarında bü· danberi yetim olarak yeti4mi4tim; ban· 
oüz 1'

1
Gk mesafeler balonao bareklt H• kada ehemmiyetsiz bir kltiptim. Fa-

dan 
1 -alarıoda aaldırıcı t•rafın hakiki kat Yak 1 f 1 klı idim. Doymak bU· 

ndan"~arekltı inkişaf ettikten ıoora bir mez bir ihtiraıım vardı; oldukça da atak· 
ı da andan diter yena kuvvet nakli tım ve biltün bunlar Nevinin beni vazi· 
ibi a !~e mllmklln olmıyacaiındarı, mü yetleri çok .daha parlak olan r:oçlere 
elece 1 ~afi için bir tarafta fazla, diier tercih etmesıne ıebep olda. 
a bö • arafta ise az kuvvet kalması teb· Karıml• tam yirıni yıl pürüıailz ve 
l biri .ilr.•i daima mevcuttur. tam ahenkli bir evlilik hayatı ıreçirdik. 
d il;- Yaşım kırk ikiye varınca, yeni daktilom 

ar. 1 B undan ba4ka bazan mü· 
aısa, 1: dafi taraf için kuvvetlerin Jalenio 4ah11nda aşk, ıerrüzeşt ve heye· 
oial• lıarçalanmaaı ba4h batına bir mah. can aramıya kalkıştım. 

1 ı Kainbabamın ölümünden sonra, tica· 
ır ar. r:ar olabillr.M•ıeli Akdenizde mih 

l ret hanesinin idaresi bana kalmııtı, Btıtün 
ur o ''erin Libya ve Kıbr11a kar4ı sal· 

d varhtımla sevdiğim yuvamda çok meıut 
er .ya ırımı bir an •. bqlaraa lngili:z. bir hayat reçiriyordum. Bu Hrl saçlı, iri 
ün m leoiz fıloıunun ıklye ayrılma11 Ji. L 

mavi rö:ı:lü, kıpkırmızı dudaklı .. ızın ya. 
üıı Tı ·,,. relecejinden, ancak bu filo zah ııneme adım atma,ivle, damarlarımda 
am•°J •aa desteklemesile muharebeye de-' çoktandır donmoı fÖrüneo kan birdeobi· 
aya ram eden Tobruğno feçen seferki re kaynadı. Her nedea1e •izı, dayanıl-
atda 1 flbi mahıur kalarak dayanmayı maz bir cazibeye malik ıribi rörünüyordo. 

• ... .(6H almall biraz ıüpheli olar. Dadakları ister rülilmıeain, iıterae Hkia 
aka- cledijimiz ıibi o vAkit fo. dar1uo ip1a111 muhakkak • w... ... _____ _ 

illt görüşte b,şı dönmesi tuhaftır değil 

mi? 
lık mektubu yazdıiım dakikadan iti· 

baren, or u daima yanıbaşırada bulundur
mak için bahaneler icadına baıladım. Si 
namacıların Seks - Apel dedikleri şey 
raliba bu kızın ti kendisiydi. Ônceleri 
kendimi llldatmıya, kocamı k üzere bulu· 
nan röolümdeki bu heveain gelip gtçici 
oldut•ına inanm•ya başladım Fakat üç 
ay rrtmeden, beni çeken kuvvetin, onun 
l'"'nç ve her gün biraz daha olğunlaşan 
vllcudu oldoiuou, o· meydan okuyucu kır 
mızı dudakları öpmek ihtiyacının beni ka 
sıp kavordoiuna anladım. 

Jale de kozlarını iyi oynuyordu. Ken
disine karşı olan temayüllerime soiuk 

davraoır gibi rörilnmtkle beraber içim. 
deki ateşi bilerek: ve istiyerek büıbütüo 
körüklediğini sanıyorum. Ooun uçlarını 
ve yüzünü okıamıya başlamıştım bile. 

Cezmiye, yemete, ıioema ve tiyatro· 
lara götürmek için yaptırım davetleri hiç 
bir vakit reddetmedi. Ancak gösterdiiim 

kllçlllı: liııbalilik hareket karşmoda 
bi da.• •• ..... keodilla 

dutum iıtelt bilıbiltüo şiddetleniyordu; o 
da bunu bilmiyor derildi. 

Bir ~ün yazahaneye relmedi ve tele
fonla hasta oldafonu bildlrdt İyileıinceye 
kadar evde kalmasını ıöyledim; fa.kat bQ 
tün bir l'Ün onu dnıtıncemden çıkarama· 
dım. 

O i'ece yemekten ıonra da artık ye
rimde duramaz olmaı, onu rörmek ihti
yacı bende rahat ve huzur bırakmamıştl". 

,Karıma, fş için bir toplanmaya ait· 
mek mecboriyetiode olduiamu ıöyliyerek 
evden dışarıya farladım ve ıolaiu Jalenio 
apartımanında aldım. Akrabasından biri· 
sinin aparbmanında, iki odalı bir dairede 
oturuyordu. 

Dalreaioe vardıtım zaman Jaleyi yal· 
oız baldam. Sevindim". OstOode çok açık 
bir ntglice ile yatağa azanmlftı. Gözüme 
hiç de haıta gibi rörnamedl. 

Kendisini merak etmiş oldaium için 
ziyarete reldijiml ıöyledim. Gnlümsed:; 
iyileşmiı oldaiunu ve çok yalnız kadı 
imdan biltüa rna beni dört aözle bekit· 
diiioi anlath. Öteden '*idea konaıhık; 
lıODn ela seıb..e ohı• ....... , 

ledi. 
O ~eceyi ve onu hemen takip eden 

rDoleri ne kadar iyi hatırlarım. Döndll· 
iüm zaman Jaleyi uyumuı buldum, Göz· 
leri kapalı, olpn dudakları az açıkt·. Za 
biri muomlyeti ve kendioi böyle kıpıp 
koyovermit vaziyeti beni sarhoş etti. Q. 

rada, tath ışıklı odada, bu rüzeıl kızın 
üıtnae •ğilerek, dudaklarını büyOk bir 
açlık ve ihtirasla öptüm; tekrar tekrar 
öptOm. Birdenbire kollarının boynuma do 

landıiını hitaettim; dudakları her öpücü. 
tllınü çok daha atfşli bir öpüşle iade e· 
diyordu. Pek iıikir tealimiyeti ve yarı 
baygınlığı, vücudundan yükaelen bayıltıcı 
koku, beni büıbütün çıldırttı; artık keo· 
dimi tamamiyle kaybettim. 

- Jale, cici, seni çıliıoca seviyorum. 
Dedim. Dııdaldarım koı.;ıma yap14• 

tırdı: 

- Biliyorum. Hem de çok nzun ze · 
mandanl,eri biliyorum. Ben de seni .. Gö 
rOyoraou ya, hiç de nyamııyordum. Sup· 
dan istifadeye kalkıımanı Omit ederek, 
N4hce llJDr fibi dawa••• tam 1. 
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1TJI~ını 
a •n~ 

ANf i llLOPE Di 
31 Mart Salı 

Tllrklye RadyodlfGıyon poıt 
Türkiye radyoıu, Ankara Rady 

Heyecanlı haber yaymak me-
Seylan adası 

ma dinini tanırlar. Üç yiiz bin lca. l 
dan müılüman, dört yüz altmıı bin 
kadar da bıriıtiyan vardır. 

S eylin adası Uzakşark ma· 
barebeleriode adı çok re 

çen bir yer olmuştu r. BorHı 
Arazi dağlıktır. Ye en yüksek 

yeri 2260 metre yültsoklikteki Adem 
tepesidir. Başlıca pirinç, çay Hin. 
distan cevizi yetişir. Çay, adanın 
bqhca zenginliiini teşkil eder. Son 
yıllarda kauçuk istihsali çok ilerle. 
mişti. 

7 ,30 Program ve Memlek 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif pr?gram 
7,45 Ajanı haberle~•· 
8 00 Müzik: Senfooık parç ' . 

rakı insanları gülünç eder 
Hint Okyanusu'nda ve Hindiı · 
hın yarım adasının ıark·cenubonda 
bilyilk bir adadır. Buna Serendip 
adali da derler. 

Hindistan'dan Palkboiazı ile 
ayrılır. Botazın ortası Adamköprü
sü denen mercan döküntüleri ve 
kum ıığlıkları ile dola olduğundan 
ıemiler buradan reçemez. Adanın 
yüz ölçilıü 65 bin kare kilometre. 
dir. Belçika ile Hollandamo bir 
aradaki mesebaları kadardır. Nüfa-
aa 5 milyon 300 bini reçer. Aha
linin çoiu Sinrale'dir. Adanın en 
oıki abaliıi olan Veddalar daha 
azdır. Avrupalılar, etki devirlerde 
iki bini ıeçmezdi. 

(Pl.) 
8,15 .._ 
8,30 Evin seati. 
12,30 Pıorram ve 

saat ayarı. 

Y A Z A N 

1 

Aokaradaki 
Alman btıyilk 

NE CMEDDIN elçiıi von Pa· 
SADAK peoio mem-

leketine rıtme;i"'Türkiyeoin Belin 
Bilyük Elçiıi Bay H. Geredenin 
de An karaya ge1meıi V aşinrton 
çevrelerinde derin bir ilri uyand1r· 
mı,tır· Bana, Amerikanın B~ston 
radyoıa türkçe yayımında soylü· 

yor. Doıt Amerikanın Türkiyede 
olanı biteni dikkatle rözöoünde 
tutması, memleketimize karıı duy· 
ru anlatımı olmak bakımından, 
4llpbeıiz bo4amaza ırider. 

Fakat bu ilri ve duyp, yalan 
d bnndan 

yanhı haberlere ayanıH• 

ilzillürilz. d •ene türkçe 
Boıton ra yoaa, • • 

1 
' 

veriyor: «Bundan bır 
ıa haber er l 

h ft önce Ankarada yapı an kaç a a . 
aikaattan ıonra von Pepenıo sıh· 
~ati yerinde değildi. Böyle hasta 
baıta bu uzan yolculuğa çıkması 
dikkate derer. 

Hıtler Avusturyayı Almanyaya 
eklemeden Önce de von Papen 
Avusturyada Elçi idi. Orada da 
Ankaradakine benzer ve Naziler 
tarafından tertiplenmiş bir taikast 
yaptaralmıı ve bunan ardısıra von 
Papen Almanya gitmiş,~Almanya da 
bu olayı bahane ederek Avuıtur· 
yayı almaya baılamı~tı. 

Ankaradaki suikastı Nazilerin 
yaptıkları beıbollidir. Bunan ardı · 
11ra voo Pıpenio Berline gitmeai, 
bu ıaikudın, Türkiyeyo ıaldarmak 
lçin Almanya tarafından bir veıile 
diye ole alınacaiını muhakkak ıöı
termektedir.• 

Amerikaya aayrımız, sevgimiz 
ve inaoımız çok olduğu kadar, A
merikanvari haberlere alışkanlıiı· 
mız da hayla eski oloıasaydı hu gü
lilnç sözlere epeyce kızardık. Hele 
bu uydurma haberlerin Türk din· 
leyicilere aanulmaaandaki manayı 
biç aolıyamazdık. Fakat Yeni Dün 
yanın bizden azaklıiını, Amerikalı 
razoteci ve radyocuların dorrudan 
fazla meraklı ve heyecanlıyı ara· 
dıklarını düıünerek bu yayımda 
riı.U Ye kııkntıcı bir maksat de· 
iil, ıadece bir bönlük rörmok iıti· 
yoraz. 

Haberlerin haogiıiııi d\izolte· 
lim? 

Bir kere, Berlindeki Tilrkiye 
Elçisinin Ankaraya gelmesi, yahut 
von Papenia Berline gitmesi her 
zaman olan ıeylerdir. Amerikalı 
doıllarımızı temin edelim ki bu 
relif ridişte olaian dışı hiç bir 
şey yoktar. Bu, her yıl böyle ol
maıtur ve böyle olacaktır. 

Von Papenin Berline gitmeııi

nin Hikaaltan önce kararlqmıı ol. 
durunu da biliyoruz. Bomba kaza11 
bu yolcnluiu bir iki hafta geciktir· 
miıtir. Von Papen, gerçekten, 
kulaklarından rabat11zdı, fakat 
bu uzun yolculnia hasta olarak 
katlaamq değil, iyileştikten ıonra 
çıuaııtv. 

Aqıtarya meHleıinin Türkiye 
ile bir tatulmuını - açık ıöyliye
Um - Amerikalılara biç yakıştıra
madık • .A~ll.a ribi olgun inıan· 
lar ülkeıiode harp ve politika i4le. 
rinin bu derece üıtilnkörii ele alıo
ma11, Amerika adına, gücilmüze 
gider. 

Almanya bakımından dahi ne 

Tilrldye Avuıloryadır, ne ?~ Al· 
manyada bir bomba meselesıoı ve
ıile edip Türkiyeye saldırmak fikri 
oldatunı inanırız. Eier Almanya· 
nın Tllrklye ile boıuşnp vnrnşmalc 
niyeti olsaydı' bunu gerçekleştir
mek için von Pepenin canana kıy:*" beklemeye biç lüzum yokta. 

1 
unun •ıraaı, Alman orduları 11nar-

;;1~:ı.a ~•dar relip, Almanyanan 
r !0 1 e doaU11k anlaşması im· 

zaladıgı günlerdi. · · 
Bugün, böyle bir i . 

l ~ d b' 0 yetı ve ha. 
zır 1&

8
1 ınb arbır hır hareket röriilmü· 

yor. a ar e erhaori bir b 
iıe şimdilik akla gelmiyor, ı;;ö et 
bir sebebi Amerikan hayali ic!d~ 
edebilirdi amma, o bile yapama•ıı. 

Von Papenin ne gibi düşünce 
ve dayralarla Berline gittijine e
limizde tek açık belge, Elçinin 
Sofyada söylediii ıözludir. Bu'gar 
l&&ehleriode rördGiümüze göre, 
'IOll Papen Türkiye hakkında -

ıa-e6w&e d.miftln el Irk -

Daha uygunları 
bulunabilir 

N 1 Ay adlarıodan birkaçının de(i~tirilmesi için verilen 
takrir B.M. Meclisi dahiliye encümeninde konuıulmuı 

Refik Halid ve dil kurumunun da fikri alınarak T01rioievvele 
cTeşrin ayı» Saniıioe «Kaıım ayııt Kinanuevvele «Ocakayı» sanisine 
cflkay» denilmeıi uygun görülmüş ... Halbuki takrir 11bibinio önceki tek
lifi bunlardan çok daha iyi idi; «Ocakayı> yerine •Sonay» demek aare
tile takvime başka manaya gelen yeni bir kelime sokmuyordu. Eier 
cOcakıt kabul edilecekse ay isimlerinin baştıo ıona kadar türkçeleıtiril· 
mesi daha doj'ru olmaz mı? Meseli: «Mart-Dikim; Nisan-Çayır; Ma· 
yıs-Çiçek; Haziran-Biçim; Ttmmaz-Harman; Ağastoı-Kuralı; eyJQI 
-Yemiş; Teşrinievvel-Ekim; Teşrinisani-Serin; Kanunuevvel-Ocak ve 
Kinoousani-Ayan şeklinde ve Fran1a ihtılili zamanında Fabre d'Er· 
Jantine'in yaptıiı usulde yep yeni bir takvim kurulamaz mı? 

Fakat ayları o derece altüst etmiye lüzum yoktur; •sayan meba1uo 
teklifi yerindedir; sedece dört ay ismini değiştirmekle diledij-imiz düze. 
ne kavuşmuş oluruz. Yalnız düşünmeliyiz ki, •Kasım> kelimesi aydan 
ziyade yılı yarıya bölen bir devreyi gösterir. Onu, zengin türkçemize 
lr.rım rirmiş gibi tutup da ayrıca bir ay adı olarak kullanmak neden ica· 
betti? Teşriniseni ayının Türk dilinde birkaç lıarşılı iı vardır: bunlardan 
bir•tanesi de Altay lehçesinde "Ürgön,. dür. Başka manaya gelen bir 
kelimeyi yerl~ştireceğimize bunu deha abenkltştirerek «Ürgüt » biçimine 
sokup alırız; olur biter. «Sonay> kadar güzel, ahenkli, kısa bir ad bu
lunmuş iken onan yerine, söylemesi epeyce güç ve } apmalığı belli olan 
«Ocakayı» nı Kanunuevvel karşılığı ~apmak bana hoş görüno:edi. clık. 
ay>ın ise «Ôoay» şekline girmesini yine bu ahenk, zariflik ve kolaylık 
meıelesi bekımından üstün buluomu§tum. Hele yükıek sulo ikisini de 
okuyunuz: •hkay> da hem sonu «kayıt kelimeıine benzemek, hem de 
rırtlaiı yorup boinlar giLi bir aeı çıkarmak gibi iki büyük mahzur yok 
mu? «Ôoey> da rahatlık, ferahlık var. Ayrıca biz eylara «ilk kelimesini 
katıp konuşuruz: Haziraaın ilk günüııde, temmuzun ilk haftası gibi. Şim· 
di •ilkayın ilk gününde• veya •ilkayın ilk baltası• dersek hoş kaçmıya· 
yacakl 

Gönül istiyor ki, Meclisin umumi heyeti dört ay adını bir kere da
ha incelesin ve •Sonay> ile «Ônay> kelimeleri üzerinde biraz daha dar· 
•un. Bu böyle olman bile «ocakayııt ve «kasımayı> yerine güzellerinin, 
uy euolarının bnlonmaaı, belli beşh dil elemenleri ile de ıereflenmiş bir 
mecliı için zor ve imkinıız bir iş olmasa gerektir. 

Türkiye, harbin dışında kaloıak 
için bütün gayretlerini aarfetmek
tedir. Türkiyenin bu gayretleri Al
manyada tamemen takdir edilmek
tedir.» 

Bu ıözlerde, Türkiye ile bo-
.zoşmak için hasta ve sakat, acele 
memleketine koşan bir diplomat 
hali sezmek bizce ırilçtür. 

Son habere ırelince, bu satır· 
lar Amerikanın, uzaklarda olan 
şeyler hakkında naaıl aldataldıiına 
en parlak örnektir. Boston radyo· 
suna göre .ı\nkara suikastını Nazi· 
ler hazırlamış. Bunu görünce insan, 
bukadar yakında patlayan Nazi 
bombatından karısını ve kendisini 
zor kurtaran von Papenin ne casa. 
retle Almanyaya rittığine şaşıyor ... 

( Tan'dan ) 

rüzel ehin. Allah ıanu etsin Suna 
etsin 1 demeyiz. 

Yıldız barıftkhiı dediiimiz, 
bu iki kitinin birbirile imtizaç et
mesi, iyi anlaımaaı demektir. 

Bölye olmayınca her iki.i l'il
zel, her Udıl Z811if'İn, her ikiai eı 

ıiz birer ''tek,, de olaalar ya Ömilr· 
leri oldukça birbirine beli olur ya
hud iıin bir çıkar yol olmadıtını 
görerek ayrıhrlar. 

Ne de olsa böyle birleşmeler . 
de ikisine de az çok yazık olur. 
Bu neden böyledir ? 

Çünkü birçol-. yerlerde olduğa gi 
bi bizde evlenme işleri teac1düfe 
bailıdır. Karı kocanın mizaçları 
birbirine tesadüf en ayarsa mu'ud 
olarlar olmazsa bedbaht 1 

iş ve iş rörenler de bizden 

Nüfuıun üç milyon kadarı Bn· 
da dinini, bir milyon kadarı Brah· 

ayni şekilde bir tesadüf kanunile 
birleıirler. 

insanların kabiliyet ve randı· 
maolarını ölçmeie, tanımaia, de
nemeie medar olacak müe11esele· 
rimiz, kalüblerimiz, meılek cemi. 
yetlerimiz, hele birbirimizin ibtisa
ıın~ karşı saygı ve sevirmiz yok· 
tur. ( Hased etmek bile 1) 

Böyle olanca bir yeni işe bir 
adam getirilirken, veya münhal ol
muş eski bir işe ehil biri almırken 
ilk kaygu, namzedin namuslu ol· 
maaıdır. Tıpkı damad veya gelin
de aradıiımız ilk haslet gibi. Bu, 
pek tabli bir endişedir. Lakin sa· 
de namus yeter mi? Böylece, bir 
yere bir namuslu adamın tayin edil· 
difioi işitirsiniz. Bo adanı bida· 
yelle: 

- Ben natıl yeparam bu işi? 
diye nazlauır gibi eörünürse hemen: 

- Yaparsın sen 1 Biz de yar· 
dım ederiz. Diye ce\lret verilir. 

lyi ama bu bir aiır yük kal· 
darmak mıdır ki; başkaları da el 
atıp yardım ~tain. Devlet işi, hü· 
kOmet maılahatı elbirliii, emece 
ile rörülür mil ? O zaman meı'ali· 
yet nerede kalır ? 

Hele it H rpa sarar da bir ke
re ipin uca kaçarsa, o yardım va· 
dedenlerin hepsi: 

- Bırak ıu mendeburu l Biz 
de birşey sandıkh ... Yilzilnil gözüne 
bulaştırdı, demeie beılarlar. 
Hiç düşünmezler ki adamın gel
meıinde ona ceıaret vermişlerdi 1 

Ve bu darama dilşmilı o na 

maala adam, er~eç gllnllo biriade 
boı bir meze tabatı iıtikrabile ye
rinden atılıverir. Ondan ıonra da 
belini rilç doiraltar 

Böylece hem iıe, hem o ada-
ma yazık olur. Onuo için kendisi. 
ne ne çeıit olaraa olıun iı tekM 
edilen {oamuılu odam)lar o işi ya
pacaklarına kesin bir surette emin 
olmadıkça ( evet 1) , dememeli, ve 
hem kendilerine, hem memleket işi
ne acıyorlaraa : 

- Ben bu işi yapamam 1 Bir 
ehlini arayın 1 diyip baş koımeli· 
dirler. 

(Cumhurlyet'tea ) 

Seylan lorilterenin bir müstem. 
lekesidir. Bir umumi vali tarafından 
idare olunur. 

Portekizliler 1505 de Seylin'ın 
kıyılarma yerleşmişlerdi. Ada on 
yedinci asırda Hollandalıların, 1796 
da lngilizlerio eline if'eçmiıtir. 

"Babası 
daymasın 1 ,, 

( Battarafı lklnclde) 

berdar olmaz. Eıaseo evde de ana· 
sile büyük ana11 ara11nda şu mu 
havere vaki olur: «aşkolsan oğlana!. 
Zaten bizim oğlumuz çok çeviktir. 
Komşu kızı sıroaşıiın biri. Pekala 
oldu... Yalnız babası duymasın! .. 
Çünkü kızın babasile caodan ar· 
kadaşhr.> 

Tabiatile bu en bayeğı ve teh 
likeli bir mahalle mantığıdır. De· 
mek ki baba duyarsa çocuğunu a· 
zarlıyacak, belki kulaklarını çeke· 
cek; ancak kendi öz çocuia oldu· 
ğu için de bunu elbet yine bir 
maksatla yapacaktır. Baba bu gibi 
çocuk yaramazlıklarını, ıuçlarıoı 
ve aykırılıklarını duymayabilir; fakat 
ananan bir baba otoritesini röster
mesi şartiylel Nitekim birçokları· 
mızı analerımız büyütmüş ve bize 
ciddi bir terbiye ve ahlik vermiş· 
tir. Hatta çocuklarının yaramazlık· 
ları karşısında deha heşio olan a· 
nalar vardır. Asri ruhiyata ıöre, 

çocuğu baıkı altında büyütüp izze 
ti nefsini rencide etmek teblikeli
dir. 

Çünkü bu gibi çocuklarda :ıa · 
mımla bir takım marazi (kompleks· 
ler) gösterir. Lakin çocuklarımıza 
bu izzeti nefse liyık olmaları için 
bazı abliki ve içtimai kaidelere 
tabi olmak lizımreldiiini aşılamak 
ve ıefkati ıaii.timal etır.emek ~e
rektir. Maddi zarar vermiyen ve 
yerinde bir şamar bazan rubun ter 
biyeci kamçısıdır. 

Aileden başlıyan seciye terbi· 
yeti ıon lzınir nutuklarında Reiıi· 
cumharamaznn da çok veciz bir 
tarzda ifade etmiı oldukları ribi, 
mektepte tamamlanır ve cemiyet 
mlleaaeaelerinde devam eder • 
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a~:. Nöbetçi Eczanej 
Toros eczanesi 

(Y enicami yanında) 

12,33 Müzik: Tilrkço 
12.45 Ajanı baberlori. 
13,00 -
13,30 Müzik: Türkçe 

programının devamı. 
18,00 Program ve memle 

ıaat ayarı. 

18,03 Milzik: Radyo Salon 
kestra11. (Violonist Necip Af kın 

18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Fasıl heyeti. 

. 19,30 Memleket ıaat ayan 
Aıans Haberleri. . 

19,45 Konuşma (Kitap 
19,55 Müzik: lıtaobuluo 

kanto ve TiirkQleri. 
21,15 Radyo gazeteıi. 
20,45 Müzik: Chopia'in p• 

eserleri (pi.) 
21,15 Konoıma (Türk Ha 

Kurumu adına). 
21,30 Müzik: Muhtelif 

parçalar (pi.) 
21,45 Müzik: Klaıik Türk 

ziii programı. (Şef: Mesud Ce 
22,30 Memleket Saat A 

Ajaos Haberleri ve Borsalar 
22,45 - • 
22,50 Yaran ki Pro~ram 

kapanış 

iLAN 
Adana Belediye 
Ahm, Satım k 

misyonundan 
ltf aiyede bulunan AkilmG 

Demir parçaları, Motor, ve d 
lastik tekerler satılacaktır. 

İsteklilerin 4{ 4{ 942 cuma 
nü saat 14 de itfaiyede bulu 
ları. 1858 

zayi nüfus k8öıd 
Nüfuı cüzdanımı zayi • 

Yeniıini çıkaracaiımdan eı ' 
hükmü olmadıimı ilin ederim. 

Harapbahçe maballeainde 
numaralı hanede Abdnrr 

1856 kızı Emine Yılmazok 

Zayi tezkere v 
nüfus kigıdı 

Askerlik terbiı tezkerem 
fos kaiıdımı 21yi ettim. Y eo 
alacarımdao etkilerinin hilka 
madıimı ilin ederim. 

Akkapu maballeıinde 
1853 oğla 325 doğumlu Sait 

Cif cilerin nazar 
' ' dikkatine 
Temiz yüksek randıma 

derlik ltlevland ve yerli çijit 
dır. Almak ilteyenlerin Bard 
fabrikası karşısındaki yazıb 
relmelerl. 

1854 
Damar Arı 

Necd 

Bomba işini kimin tertibottiği · 

ni henüz bilmfıoraz. Ancak, Ame· 
rikada bu haberleri yayanl"r sade· 
ce Tllrkiye hükQmetinin bu mesele 
etrafındaki ilk tahkikatı bildiren 
tebliileı ini okumak zahmetine kat 
lanıalardı, bu işi yepanların, biç 
olmazaa Nazi olmadıklarım kolay· 
ca öirenirlerdi. 

•======================================================= 
'11 Dü~.~~:,N;•er Harbin , Kadın Yüzünde Tahribatı 
'•==================================================================== 

Boıton radyoıu Türkiye ile A
vuıtarya durumlarındaki benzerliği 
ve Almanyanın Türkiye ile çarpıı· 

. mak niyetini sadece bu Nazi terli· 
bi bomba iıine dayattığı için, me· 
ıelenin iç yüzünll açık muhakeme
lerden öirenince sırf buna daya. 
nan bütiln öteki yalan haberler Cle 
kendllijinden suya dilşecek ve A
merikalı doıtlarımızın Türkiye hak 
!tındaki yersiz korka ve kayl'ıları 
sona erecektir. O zaman, umarız 
ki az çok akıllı ve herhalde iyi 
niyetli. İnsanlar olan .koskoca Boı
ton radyo habercileri, heyecan 
yaymak hevesile, kendi dilimizde 
bize böylf' saçmaaapan havadisler 
sunmaktan vazgeçecekler, daha a· 
iır başlı olmaya çalışacaklar ve 

Bf!şİoci Avönü'nün 175 numarasında Helena 
Rubinltein kadın güzelliğine hasrettiği 

mabet, harp yaklaşınca Janüs'ün yaptıra ribi 
kapılarını kapayacak mı? Güzelleşmek isteyen· 
ler az dej'il, fakat alım satımda bir ferahlık 
yok. 

Amerika harbe girdi rireli Amerikalılar 
panike tutularak ne bularlaraa sabo almak için 
majazalara hücum ettiler. Halk Avrupa ribi 
Amerikada da her şeyin biteceğine katiyen ka· 
ni oldukları için her şeyi almak istiyorlar ve 
bu aaretle zorla bir yokıullak ve bir buhran 
çıkarıyorlar. 

'.
Parlak burunlar 1 Kıl döken merbe 
~--~-------' karıştırılan Uklrt 
cilyadan, pudraya karıştırılan talk tozu da 
yadan geliyordu: Bunlar artık relmiyor, 
düzgüncülükte kullanılan kinin ıimdi b 
nelere gönderiliyor. 

Türkiye havadislerini memleketi
miz ahvalini çok iyi ve yakmdın 
bilen bükOmetlerine sorup süzreç· 
ten geçirdikten sonra yayacaklar .. 
dır. 

-Aktam'daa-

• . 
ikisine de 
yazık olur 

YAZAN Bir erle bir batan 
evlendikleri za• 

Bir «Bargonya> karmızttı lıtiyorum. 
«Bur~onya> tırmmmız yoktur. Madam .. 

- Ôyle ise bir «Rubis> veriniz. 
- «Rubisıt karmızıhiı da yoktur. 
- O halde bir "'Carmen» veriniz. 

- O da kalmadı. Renk olarak « Mandall 
na » ve «mercan» var!. 

- Ne ise ... Guerlin'in cMitsoukoı. saodan 
bir şiıe verir miılniz? 

- Gnerlio levantaları yoktur. Franıız ko · 
kuları kalmadı. 

- Halim ne olacak? Yarabbi ... 
Her gün bütün Amerika ülkesinde bu ri· 

bi sahnelerin muhtelif şekilleri berberlerde , 
güzellik müeHeıelerinde, levantacı dükkinla· 
rında, eczahanelerde, büyük mağazalarda tek
rarlanıyor: 

Bütün dükkinlar, birbirlerini iten kakan, 
döiüıen, haykıran, düıen bayılan, ailıyan ka. 
dıolarla sarılmıı... Ne koka, ne brnak ciliaı, 
ne kıl döken merhemi, ne tuvalet suya, ne yüz 
kremi, ne çehre sütü hiç bir şey yok ... 

Bir kaç haf ta içinde ne var ne yoksa te
mizlendi. 

- Ne vakit relecek acaba? 
Sualine karıı verilen cevap ıudur: 
- Bilemeyiz Madaml Ba sibi ıeyleria ima· 

durclaralaaattar• 

Ev kadınlart bir çok birbirine zıd eşyayı 
karmakarışık yıjıyorlar. Gramofonlar, konser. 
veler, mektup kiiıtları, şamdaolar, elbise, düğ• 
me, tencere ribi efYadan bir stok yıiını yapı· 
hyor. 

Oklahc1ma'da pergelleri, remi puslalırını 
kapııtılar, Soattle'de herkes piyasada şeker 
bırakmamış. Detroit' da pipo kalmamış ve bir 
çok memleketlerde böyle hatıra gelmiyen ef· 
yaya talip çıkılıyormuş 1. 

Güzellif e ambargo: Telrraf ıiıeleri 
ne ve telef on bile· 

relerinin Önlerine uıao ioıan hatları ııralaıu· 
yor, Amerika eıaı rengini değiştirmittir. 

kt oJdufunu 
Memleket, feliketin yaklaıma a A ikalı 

auhyorda. Fakat harbin realiteani . mer 
1 • d bil•ettıler. 

kadınlar evveli çehre erın e . tıiz teferrilat 
ilim adamları için, eh•••

1 
11~merikah ka· 

l b. t k çareler • 
demek o an ". a .ım a yıldı•• parlaklıiı ve-
dın, ıimasıua bır 110

.. kat'i olerak sene]· 
recek gilzellik iliçlaruıa f e d e r B b' 

. . dolu ı • r • u ır de bar mılyar 

il d J Padra bulutları olur, havaya 
m yar o ar, 
k tuvalet auyu olnr, bahar şekline girer. 
arııırf o lA 'l o o 

Harp ıaaalltı düzıilo ıma ata ı e ımtazaç ettiri· 

lemi~r • l . L- l • l • 'd Merhem erın, r.rem enn eaaı o ao ıpta at 
maddeleri arbk mevcat detildir. Mevcat iM 

Balgaristanan gülyajını «Provence» İn 
nek•e mimoza karanfil billiaalarıaı ta .. , ' . Bal 
vapurlar artık denizleri l'•çemıyor. 
ı. h 'b 0 L Skaodinavyan balak yafları r..e ra ar y ... • , 

· K ıilrme yapmak ıçın şarktan ı 
mıyor. ına, _ . 
b. k addeler artık gonderllmıyor. 
ır ço m . • 

T'betli rshiplorın kaval ıesıyle teıhlr 

k 
1

valarındao çıkardıkları mlık sıçan 
re ya • • d 1 . 
aldıklar• mıs yarı a re mıyor. 

Bunlardan daha miltblıl var! HiikClmet 
bel dilkkinlarında endofrlzable yaptırmak 
kullanılan maddenin de arhk tedarik 
yeceiini bildirmi!. 

Bn Amerikalı kadmları çileden çık 
klfidir. Zaten bu düzgün fabrikaları pe 
kında harp levazımı imalinde kullanacak 

Göz kenarında- Amerikalı kadın 
ki kırışıklar: bi mahrumiyete pe 

•--------• tahammül edebilir. 
tak tabii renkteki tırnaklarla ı:nucehbeı 
tatturu aynaya bakarak ablukanın yll 
yaptıiı tesirleri tetkik ediyor, Renpi 
tirdiii kakül yine eskl rengini alıyor. 

Şurada burada kır aaçlar var. Gls 
larında «kaz ayai•• denilen lun11ldl 
kenarında ~iz~ler, dadaklarda ..,.._ .... 
parlamaia beılıJor· 
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GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

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

ADRES : GENEPAL ELECSRIC Adana Acentallğı, Asfalt cadde BURDUROCLU 361 

~------------------------~, ------------------------~------------------------
tf an Sinemasunda ASRI sıtıEMADA ALSARAY SINEMASI 

· BU AKŞAM 

iki Büyük Macera 
ve Heyecanlar Filmi Birden 

1 

Bob Baker'in yarattığı 

Ölüm Vadisi 
Hareket - Heyecan ve sergüzeşt filmi 

2 

George Obrien 
Tarafından temsil edilen 

. . Kanunsuzlar geliyor 
\, 

Saoare 
8.45 BU AKŞAM 

Hazin bir aşk faciası 

Sava re 
8,45 

1914 te başlar 1938 de hitam bulur 
iki büyük cihan harbini en müthiş 

sahnelerle birbirine bağlayan 
ilihi bir gönül macerası 

Türkçe Sözlü 

Vaterlo Köprüsü 
Y •r•tanlar : 

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

Genç bir kızın hayata 
25 senede bir tane çıkan film 

Dikkat : Bu fllmln birinci, ikinci ve UçUncU 
akşamlar1 için mahdut loca kalmıt· 
t1r. istical ediniz. ~.,~iki büyük ve heyecanh filmi birden 

:.':
1
. __ s_e_y_r_e_t_m_e_k_i_ç_in_b_ü_v_"J_.k_f

1

•_r_•_a_t__ Pek yakında • • Pek yakında ••• 
ir'~\I D k k d Büyük artist SPENCER TRACY 
.,·,.re ga ın a Kara Güneş . 
~~.:------------
ıJ ', __ Ci_n _Ba_ta_kh_an_el_er_i _Adana Asliy=a;~~~~uk 

· - Mahkemesinden: 
'ı' J L A N ' No. : 474 . 'ı ' t o m·ıryolları Adana 6 ıncı şletme Adananın Hanedan mahallesinde 43 No. lı hanede Muı-
.".'1 ev 8 e 1

. 
1 

• • tafa kızı ve Mustcı fa karısı Naciyenin Mersin Devlet Demir· 

·,,:~ A E Komisyonu Reısllğınden ı yolları lşıet~esi .. nde Blllas tamirci~i Selim Çavuş yanında 
/.i ~ 1 • . • rençber Nurı oglu Mustafa aleyhınc açtıkı boşanma dava· 
, . Muhammen bedelı 36550 lıra tutan 17 ton bezır yağı ıle sandan dolayı davalı Mustafa adına çıkarılan davetiye gCSı· 
:ı~~ıuhammen .bedeli ~250 lira tutan 5 ~on .. neft yağı şartna· 1 terilen adreste bulunamadığı şerhile bili leblit iade kılındı· 
d,l •eleri veçhıl~ 4 Nısan 94ı Cumartesı gun~ saa~ .. ~.ı ~e ka- tından davalıya illncn davetiye tebliğine ve duruımanın 

ıfalı zarf usulıle Adanada 6. ıncı işletme Mudllrlugu bınasın· 1 7/5/942 perşembe saat 9 a talikine karar verilmiş olmakla 
i .. sabn alınacaktır . . . davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur.1857 

1 Şartnameleri komisyon tarafından bedelsız olarak verılır. 
;~ Eksiltmeye girecek olan isteklilerin bezir yağdç~n 2741.25 Ad s 1 h •k• • 

ri ,re neft yağı için de 393.75 liralık muvakkat temına~ akça- ana u 1 1 ncı 
0 • krı veya teminat mektupları, kanuni ikamctglh vesıkaları, H k k hk • d • 
t iüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile yukarida ta · U U ma emeSID en • 
z 1 jn edilen günde 2490 numarah kanunun emrettiği tekilde No. : 94215 
t "azarlamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saatinden Adananın Bucak mahallesinde ikamet etmekte iken vefat 

11 
• ,.ir saat evvel Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme eden Kosovalı Hacı Süleymanın terekesine mahkemece va· 

: 
1 ,lüdürlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme Komiıyo· ~iyed edildiğinden alacakhları ile borçlularının ilin tarihin· 

., 11 Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. den itibaren bir ay zarfında mahkemeye müracaatla alacak 
1808 17. 21. 26. 31. ve borçlarını kaydettirmeleri ve mirasçılarının keza ilin ta· 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
l 1 

11 ~ K E ' 1 D E L E A ı 
1 
. .Subat, 4MagıJ,JAlmtos,21kineiteırin tarlh!erinde gapılır. 
1 19421K~AMIYELERI------. 

ı 1t ı Adet 2000 Uralı\c _ 2000. 
' o ıooo .. - 3000. ;J .. 

( , 1 2 tJ 750 •• - 1500. it 

Lira 

" 
8 

' 3 •• 500 .. = 1500 •• 
1 , ' 19 ,. 250 ., - 2500. ,, 

40 " 100 " - 4000. .. 
50 ,, 50 ,, - 2500. " 

200 il 25 " - 5000. .. 

1
,. __ ___:2=00:.__.::.•ı ____ ~10;___.:.:..n ________ 2000-:'_. ____ ...::.."--J 

11 ·~ TUrkly• it Bank•••n• para yatırmakla r•I· 
_ 

1 }iZ p•r• blrlktlrmlf ve faiz alnHt olmaz, ayıu 
1 • ı:•m•nd• t•lllnlzl de deneml• olur•unuz. 377 

Y'---------------------------------1. 

:'.'r~dana As. Satınaıma 
~·, Komisyonundan : 

.'_ 4000 kilo ıadcyatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. f 
' '- Muhammen bedeli 8400 lira olup ilk teminata 632liradır. r . .;_ Evsaf ve ıartnamPSİ hergün komisyonda görülebilir . . 

, '~~ ihalesi 16/4/942 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
"\.f.- lateklilcrin belli günde ihale saatinden bir saat evveline 

J. • ..I ..... l,.lil ...... ıı........ 1(.... : ,.,.'""" ...... "":.. "·····--

rihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye müracaatla va· 
rislik sıfatlarını isbat etmeleri ve aksi takdirde müteveffayı 

ne ıahsen ve ne de tereke-sine izafetle takip edemiyecekleri 
ilin olunur. 18S9 

Münakasa ilAnı 
Umumi Mağazalar T. A. Ş. 

Mersin Sübesinden : 
Umumi Mağazalar Mersin Şubesi depolarına girecek ve 

çıkacak gllmrüklü ve gümrüksüz her cins eşyanın tahmil ve 
tabliye işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 8.4.1942 çarşamba günü saat 1 S de Şirketin 
Mersin Şubesinde yapılacaktır. 

Talip olanların teklif mektuplarını 500 liralık muvakkat 
teminat ile birlikte mezkur gün ve saatte Şubemize verme
l~ri lazımdır. Münakasa şartnamesinden imza mukabilinde 
bir nüsha tedarik etmek mümkündlir. 1840 26. 29. 31. 3. 

BilQmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

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

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılar. 

ADRES : Eski i.stasyon karakolu karpamda DEMIRIŞ 
...... ns:ut h: 

BU AKŞAM 
Son zamanlarda kendisinden en çok Bahsedilen 
Artist. Güzelliğine, Buyuk artistik kabiliyetine buton 

Amerikanın hayran kaldığı Jönprömiye 

LAURNCE OLİVİER ile yeni ve c~zip 
VIVIEN LEIGH tarafından fevkalade 

bir tarzda temsil edilen 

lztırap Gecesi 
Emsalsiz Süper filminin ilk gecesidir 

Heyecanlı ve büyük bir Aşk filmi olan bu 
şaheseri mutlaka · seyrediniz. 

ilaveten: 

Polis Avcı Bölügü 
Büyük Macera filmi 

Dikkat Dikkat 
3- 4 - 942 Cuma Günü Akşamı 

[ J\8DU1 VIHAP ] ın Şaheseri ....•. 

Mes'ut Günler 
TÜRKÇE aözlU ve ARAPÇA ••rkıll bUyUk ••k 
ve hl• tllmlnln gösterllmere b••lanacaAını ve 
bu tllmln ilk ve mUteaklp gecelerl için loca v• 
numarah koltuklaran sat.imaya ba,ıandıAı 
••rın halkımıza tebflr olunur. 

T abeli-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan· 

beri lstanbul, An· 
kara ve lzmirde· 
çallfmıf olan de 
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde ite 
batladığını bildiririz 

Çukurova----
----Gişesi 

Necip Ozyazgan 
Taliinizi bir kere de Asfalt Cadde 

Dörtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtığı Çl)KUROVA Milli Piyango gife· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango gl,esinden bir 
piyango bileti almakla taliinizi dörtyol 
ağzında bulacaksınız. 1843 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

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

Cumartesi ve Ça.rşamba günleri saat 3 - 5 e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU 
kartısında. 


