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Abone ı \tllııt ı t• , Alll 
arlıt ı 1 , arlıtı 126 Kr. -

Pormoz adaaında l•ı•n 
hareketi 

Ankara 1 (Rıdyo ra.ıeteai) formoı 
adaıında J ~pooyaya kartı bir iıyan çık 
m•ıtır. Japonlar baraıını 189S de Çinden 
almıılardar. yıl 1 2 N 

486 
lıln tartları idare ile 

~ • kararl•ttırılır. 
\. 1' 1 y • t ı (5) K u r u • t" r SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Fon·Papen'i öldürmek istiyenlerin mu· 
hakemesin8 dün Ankara'da başlandı 

Suçlulardan Pavlo /, Abdurrahman ile Sü-
-ıegmanın Türk • Sovget münasebetlerini-
- bozmağa memur edildiklerini söyledi -

. ..,._ .......... -. ....... .... ~--.. ---· . _... 
.. ~ .... -
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H k 
Kahire 1 (e.11.~- Orta Şark 

a r Of 
lnl'illz tebliji: 

Derne ve Martoba'daki düt
man hava meydanlarına ve kamp 

-------- larına karşı yapllan hücumlara 

bo .. l ı esı·nde ~~:;şt:s~ y!:;:::a~:,k!~;~:t:~ 
Kahire 1 ( a.a. ) - Pezar 

günü Kahire'de kısa bir tehlike 
işareti verilmiştir. büyükbirRus l•SnlC}.':·~~f;:ia~:,·d~kdi ırı,mı 

o ya a 
taa rruzu 1 örfi idare 

• An/cara 1 ( Rodgo ••zete• 

R~--Jllİlll __ A_J___ si) - lngiliz ve Amerikan 
US al man lcaynolclarına göre, Bulgar· 
•• k J J) lar, lıüldimetlerinin lıarp muna a e_ yo a- kararını memnuniyetle kar-

rını kesmegv e ıılam~mışlardır ... ~ir .R~s 
lıaberı, Bulgar lıukumetının, 

uğraşıyor A.lmanlar aleyhin~ niima-

1 gış yapılmasını on/emele 
Almanlar, lmen ıöliinün için So/yada örfi idara 
cenup dolusunda Sovget 1·1..e tt"Jf" · 6"ld" • ı· .. _ un e ••ını ı ırmış ır. taarruzlarını puslcurttiilcle- U • 
rini iddia ediyorlar nınt liderleri 

Ankara: ı. [Rad.yo razetesi}- lnglllz t e k llfl I I hl . 
Bilkretten verılen bır habere rore, le • e r n. ce 
Harkof bölgeainde Sovyet zublı mele de vam edlror lar 
kuvvetleri, piyade birlikleriyle be· . A~kara l (Radyo raıeteıi) -
raber Hukof'an Şimal, Doju ve Hınt lıderleri lnriliz tekliflerini İn· 
cenap iıtikaaetlerinde bilyük bir ~ele~e!~ devam ediyorlar. Bqhca 
taamın reçmiflerdU. Taanuzan uç bırlıl'ln karan bekleniyor: 
bilhaaaa Hukof'un Şimal ve c.. . . 1- Prenıler mecliıinin vere. 
naptald Alman mevzilerine yönel. ceıı karar; 
tildij'i bildiriliyor. 2- MüıdQmanlar birliiinin ka. 

Sovyetler şimdiye k•dar Har• rarı; 

kof' un zapll içio on beşe yakın ta- 3 - Hinduları temıil ed~ ko~ 
arruzda balunmuşlardar. Şimdi ne are partiıinin karart. 
derece muvaffak olacakları bilin· Yeni Delhi 1 (a.a.) - Hint 

müalü maolara birllti tetkik komit•· 
ıi, logiliz teklifleri hakkında bir 
karar almadan içtimalannı t&lik 
etmiştir. Komite, birliğin Allakabat• 
ta aktedeceği aenelik konrreei mü . 
naaebetile bu şehirde tekrar top· 
(anacaktır. 

mi yor. 
Almanlar Harkof ve Taganror 

çevreeini çok esash şekilde tahkim 
•tmiıler, bu bölreye mühimce kuv· 
vet toplamışlardtr. 

Berlin: 1 [a. a.] - Alman baş· 
kamand•nhtı b"ld' d" . . -
Al nın ı ., ırıne gore, 

man kıt•lar il _ 
dn.ı... • men rolünün ce . 

nap -•u•unda 30 
l martta Sovyet 

taaroz annı püıknrt ü 1 . 
S m ı erdır. 

ovyetler ıon h ft l 
a •ar iç" d bouşna taarruzlarda bal ın e 

M b b 
00ma1lard1r u are e aabaaı, oraya b • 

1 • ur•y• da· 
tı mış Bolşevık rruplarının b ki 
lerindeo temiıleomiştir. a Ye· 

Berlin: 1 [a.a.] - Alman tebliii: 
Donetz havzaaiyle cephenin or

ta ve şimal keıimlerinde düşman 
'-arruzları şiddetli ınuharebelerden · 
IOnra pllıkürtülmüştür. 

Bir Alman motörlü piyade tü
••ai Orel'in ıimal batısında taar
l'Qad a feçerek düşmanı mevzilerin· 

ea çık 
6S ~~•ıt. Y?zle~c• eair: 7 top, 

.. ıuneaı ve mıtralyöz 

Komite reisile azaları Allaha· 
bada hare.ket etmiştir. · 

lranı n late durumu 
Moıkova 1 (a.a) - Tahran

dan bildirildiğine göre, Raeya, Bü
yük Britanya ve Amerika, lranın 
iaşe durumunun düzeltilmeıi için 
bu memlekete yeter mikdarda bui· 
day röodermişlerdir. 

&' .. inde Sovyet zırhh kuvvetleri 
llç taraftan başlayan ve bütün re-. 
ce deva 
dan • eden topçu hazırlıiın. 
Soy atol 

0'~,_ taarruza başlamıştır. 
ye er uir . • 
b çeVlrme yapmak lçın 

ceoa lardan taz..:1ıt _ _.. 
1 

B 
1 'ki 1

• vuıyor ar. o • 
şevı er Harkof'un y L • 'L 

. U~an lltı~a· 
metinde tazyiki arttırarak IOn Al· 
mu mClaakale 

1000 talebe alacak bl· 
nanı" intaatın• hazl· 
randa batlanı ror 

ôtrendiiimize röre, bölge 
1aoat okula bina11nın inşaabna 
hazi!anda bışlenacaktır. 

Plioı Maarif Vekillitince ha. 
zarlanmakta olan okol, eo büyük 
tip okullardan olacak ve 1000 ta 
lebe alacaktır. 

Şehrimizde açılacaiını ev\ el 
ce bildirdij'imiz usta iıışııat oku· 
la da ö ~ümüzdeki yıl derelere 
baılıyacakhr. Ayni yal ıezici köy 
demircilik ve mar .. ngozluk kan· 
larmın da açılması kararlıştml· 
mııhr. 

Maarif mlldBrlDjil ba kuraa 
aid tetkiklerini t~mamlamııtır. Bu 
suretle viliyetio aanatlcir ihtiyacı 
reoiş ölçüde karşılanmış olacaktır. 

Kaza ve köylerden de sanat 
oknlana talebe felet•erloi i'ÖZ Ö

nüne alan Maarif müdürlüii1, pan 
ıiyon tedariki için şlmdideo te. 
ıebbüılere ririımiı bulunmaktadır. 

Laval Başvekil 
• • • 

muavını mı 

ola ca k ? 
Ankara 1 (Radyo razeteai) -

Lavahn ildoci bir Bqvekil maavi· 
ni olacajı, Darlan'ın aıkeri işle
re, Lavalın iae politika itlerine ba· 

. kacaıh rivayet edilmektedir. 
Diğer taraftan bu riyayetlerin 

çıkmaaıııa ıebep olan Peten-La
val mülikatının Riyom mahkemeıile 
ilrili olduğu söyleniliyor. 

Esk~9ehlr k1r kotusun· 
da kazanan talebeleri 

tebrik 
Ankara 1 (a.a) - Maarif Ve• 

kili Haean Ali Yücel, Eskişebirde 
yapılan lnönü kır koşuaonda Tür· 
kiye biriaciıi olan Yüce Ülldi liaeıi 
talebesinden Eşref Aydın'la Tür
kiye ilcinciıi olan Ankara Yap ıaata 
okulundan Sabahaddin Çavaldar'ı, 
takım taanifinde TUrkiye ikincili 
olan Maarif talumıaı ve ba weaç· 

Suriye'ye kaçan Modeçnik'in 
tevkifi için teşebbüse geçilecek 
Ankara : 1 [a. 

a.] - Alman 
Büyük Elçiıi Fo" 
Papen'ın ıahsına 

karşı suikast ter 
tip etmekle ıuçla 

Gelecek celsede 
şalıitlerdinlenilecek 

sanılan eşhaı hakkındaki muhakemeye barün An. 
le.ara aiır ceza mahkemeıinde bışlandmış bulan· 
maktad1r. 

Ôğ'leden öace aaat 10 da başlayarak bir buçuk 
sııathk kısa bir fa11ladao ıoora eaat 20,45 e kadar 
sürmüş olan borünkü bu muhakemede hiltimler he
yetini Sabri Yoldaş'ın baskanhiında izadan R91at 
Bayramoilu ile Emin Büke teılcil etmekteydi. iddia 
makamını da Camhariyet Müddeiumamili Cemil 

ikinci laöaU zaferinin 21 i oci 
yıldön6mG d6n bütün yardda ol· 
duta ribi ıebrimlzde de bilyllk tö 
renle katlandı. 

Törenin bqlam&11ndan çok ÖD· 

ce, ·Halkevlnl bUyalc bir talebe, 
öjTetmen ve halk kalababtı dol· 
darm111ta. Banlar aruında Koma· 
tan, Vali muavini, Parti baıkaoı, 

Belediye Reiıf Halkevi Reisi ve 
diier hükGmet ileri ıelenleri fÖ 
rlllmelcteydi. Törene, ev bandota· 
nan çaldıiı lıtiklil ma,.ile bqlan-

1 

dı. Buodaa aonra, Oıtteimen Mu
tafa Kepir, ikinci lnönü zaferini. 
harp tarihi bakımından izah etti. 

Mllıemiıin deierli mBdBril B. 
Naci Kam, büyük i'Ünila önemini 

bildiren çok ıüzel bir ıöylev ver· 
eli ve bUba11a dedi ki: 

c Anadola Türle tarihinde ilci 
lnönG varC11r. Birinclıi: ikinci ile 
aralannda iki boçak aylık k11a 
zaman balanan yakın bir tarih de
jildir. 

[ Devamı llçiiacllde ] 

1 Sehrin yeni hududu 
1 Belediye Meclisinin dünkü 

toplantısında kararlattı 
Belediye Mecliıi dün aaat 15 

de Reiı B. Kasım Enerin baıkan· 
hiı albnda toplandı. Gilndemecin 
en önemli madduini tehir budu. 
clanua teıbiti t91kil ediyordu. Bi 
lindiii üzere, şehir hadadanan da· 
ha' e1aılı bir ıekle bailanm&11 için 
reçen içtima devreıinde muhtelit 
bir encümen aeçilmifti. 

Dan, encümenin ba11rladıtı 
rapor oltuamuı, azadan bir çora 
rapor llzorlnde ıöz almıı, Reiı ta· 
rafından etraflı tafıillt verilmiştir. 

Ş$hir hudadu qaiıdaki şekiJ. 
de müttefikan kabul edilmiştir: 

Şark hududa : Salama kanala · 
nın 8 + 800 kilometreaindeki köp. 
rilden baılayarak ıimale doiru, 
topçu luılaaını da içeri alarak rerü · 
lltörde nihayet bulmak üzere; 

Şimal: içme ID depoıandaa 
baılayaralc Mala ııtmaz yola, Kurt· 
tepe ve Sül&klil pınar; 

Garp: Salcının dereıioi takiben 
lbo Oıman kuyaıu Önü ve lllezkQ 
dereyi takiben Dikili yoluoa keee: 
rek ıulama kanahaın 7 _J_ 270 kilo· 

metresindeki köprü altından reç· 
mele 1nretile cenaba ilerleyen yo. 
laa ılmendllfer hattını da kat ile 
T areuı fOHıı; 

Cenap: G&lekli ve BeJlik da. 
mı yolları, Dailıatla mahalletini 
içeri almak tartile [Akkapu, Mıdık 
hariç) Seyhan nehri lcenarana ve 
oradan lcanarayı içeriıine alarak 
tark hadudandaki s+soo kilomet· 
redeki kanal köprüıüne. 

B. M. Mecllalnln dUnkU 
toplantıaı 

Ankara 1 (a.a.) - BUyllk Mil 
let Mecliıi barGnkQ toplant111nda, 
23 1·942 tarihinde t•şrii maaaoi· 
yeti kaldmlmıı bulanan Tokat me· 
bua Haaip Ahmet Aytuoa'n1n ma
hakemeıinin men'i kararıma kati
leıtiii hakkındaki Bqvekllet teak• 
resi okunmuş ve keyfiyet• i:.~ 
keıp edilmiıtir. Bundan ıonr• ~ 
li Müdafaa kanananaa bas• mba~ 
delerinin tefıiri hakluadald .. tarz • .... . 
tanın muhtelit bir ene la maı ve 
fından tetkiki tant :.::e celae· 
cuma rlln6 toplaam• 
ye aon verllmlttlr. 

Bugün'ün edebi romanı 

ZINDIKLA R 
y AZAN EViREN 

HERCEG 
Gere n e 

SEM 1 H 
UYGUR 



ASKERLiK 

JAPONYA 
'~Avustralyayı ab-
• 1 

::lukaga çalışiyor 
S in~apor ve Hollanda Hin- l Avustralya'da 20 milyon 

distanıoıo düımeıinden IOD• • • b b'l--;---
1ra, Japonlar ın Avustralyaya karıı Japon muh&Clrl arma 1 lr 
auıl bir hareket hattı takip ede. 

; cekleri merak ediliyordu. Zi;a Ja· J aponyanın bidayette Şimali 
' ponlar Avastralyaya karşı alika91z Avustralya ile ilı.tifa et· 
1 kalıp Amerikalıların burayı, milte· m .. i çok muhtemeldir. Barası zira· 
'akip hareketleri için üı yapmaları· atle meıgal oldoiu için kesafet 

[ 
1aa seyirci kelamazlard1. Bu; bütün • pek azdar. Cenap İte daha ziyade 

T 0 kaunçlermı teb· · . _ Hnayi mmtakas•-

1 ' ilkeye düıü r ürdü. Japon tibiyesi: dır. . 1
D ijer taraftan bu • • • Sonra bazzat 
kadar reniş saha· 1- Garbı oe ıımalı çeo- Avaıtr•lya Av-

i,1 lara yayılmış, ilk· rilmiş olan Avastralgagı rapa kıtaıının dö· 
1
baharda Çine ve şıulctan da çeoirmek ve bıı rtte ilçü kadar 

c SoYyet Rıısyaya seretle Amerikan gardımını büyllk bir mem-
11 t kartı da hareket - l k leket oldapndao, 

1 J•pmaaı muhte . on eme · bl k .. .. üı;eriode 15 - 20 
il l ld • b" 2- Bu a ıı a gıızıınden m'ılyonlak Japon ı me o ogn ır • • • • 
li umanda ea az petrol oe sıl8h ıtıbarıle za· mubacirile birlik· 
a ı dört beı yüz bin gı/ kalacak olan Aoııstral• te 6 7 milyonluk 
a: mevcutlu bir or· ganın hiç değilse şimalini beyazların da ba. 
ia 1 ; daya ihtiyaç gös- işgal ederek geniı Japon rı~ma11 mü~kü?· 
d ı~ teren Avaıtralya· h • k .. ti l . • · b" dur. Amma ılerıde 

1 mu acır ıı e erı ıçın ır bn n·ufaı me· lit ı Nf erine hemen 
ı 1 • b ' ger hazırlamak. ıelesı' ne hal keı ıt~ ı pişme erı ıraz -=....,,..~.,.....,...,.,,...-,.,,.,,,..,,.,,.,,..,..,......=::-~ 

o, 1
1 tehlikeli olabilirdi. ~ -= beder, ba ayrı bir 

b 1 Ahalisi hemen tamamen beyazlar· ' beaaphr. Her halde Japonların bu· 
(~~,L dan ibaret, ceaur, yarım milyona fÜn için muhacir yerleştirmek ba 
re:ı yakın bir ordu me)dana getirebilen kımından en çok röz diktikleri 

1' ba memleket, FiHpindeki Amerika yerin Avaıtralya oldaiunda ıüpbe 
~ ~ orduıanoo kabramaohiını da rös· yoktur. Ne birçok yerlerinde oüfaı 

r " · l 1
1 teril'le-ki ana vatanlara tehlikeye kesafeti Avrupadao fazla olan Ho 

d~ pdijinden, Amerikalılardan daba landa Hindiataoıoda (meıeli Ca· 
yaman çarpışmaları ralip ihtimal· vada), ne de verimi az olan beş· 

ı • dlr- o vakit ıimdiye kadar mai· ka aabalarda jıponlar yeni lıkin 
r. \ l6biyet yüzü rörmiyen Japonlar için mıntakaları balamıyacaklardır. Bu 
k' ı' fena vaziyetler ba11l olması müm· itibarla da Avuıtralya yalnız Pa· 
af l k6odü. Nibayen zaman, Japonların sifikte Anrlo · Sakıonlara nı bırak· ı 

takip ettikleri tibiyeyi meydana mamak bakımından deiil, fakat en 
z nrda: miihim dert olan muhacir muelesi 
la t ı , itibarile de Japonlar için bayati 1 
f ~ı Japon tayyarelerlR8 Ve ehemmiyeti haizdir. Bu sebepten 

11
1 ' • 1 1 d 'f Avustralyayı karıı yapılacak hare· 

1 l tJ denıza tı arma Uşen vazı e ketin zamanı ancak strat•iioin icap· 

e l larına aymak cihetinden tayin ola. 
1\ • Birinci aalhanın tabakkak nacalrtır. 

f. iı ettirilmeıi için Japonlar Daha açık tabir ile, bDyük 
• ' ~I harekete reçmişlerdir. Avuııtralya- yayılmaya ra;nou, Japonya hem 

(ı •; nın ılmalindeki adaların i11alindeo Avaatralyao1n fark1nı çevirecek 1 1 
. . d d • . l' dü h ç· 1 . d t L .-. ıoora şımdı e oıo şıma me · kuvvet, em ıo yerın e to aca~ 

: ~ 1 ıen Salamon adalarına atlam~ş ve ve Sovyetlere 11ldıracak veya röı• 
a~~ı ifral etmiı bulunuyorlar. Bu ışral· teriı yapacak kuvvet bulduktan \ 'ı de bir mukavemete rastlamadıkla· bışka Şimali Avaatralyaya da çı· 
Dı l\• rına röre, atlamanın ceru~ doira karacak kuvvete sahip olarıa bu· 
e ' h dewam etmes i ve bütlln Ava1tral· rayı da iıraldeo çekinmiyecektir. 

ddi ~ yan1n ıarkını ıarma11 ve cenuba Amma her şeyden evvelden barüa 
'\ ~· prldsindelti Yeni Zellndaya kadar ve yarın Avaıtralya ada11 li.ıerin• 

11•'1 aHması çok muhtemeldir. de serbest hareketini temin edecek 
tel Ba itıallerden sonra büyGk kotatma hareketini ikmal ettikten 

de nizlerın ablaka11nda deniz liıtü ıoora. Eter Amerikalılar daha bu 
barp remilerinden daha iyi itler aafhada mGdafaa edip Avaıtralya 
rört.üiü anlaşılan tayyarelerle de- ile olan muvasalayı 1ailamazlaraa, 
nizııltı gemileri harekete reçecek, ikinci bereketin de muvaffak olma. 
biç deiilse yakın zamanlar için J• · maaı için sebep kalmaz. 

T•mylz mahkeme•I, bir 
vurguncu hakkındaki ka· 

rara ta•dlk etti 

Kadınların 
kiloları 

Cenubi Amerika renif bir kı · 
tadır. Ba kıtada tlmeodifer 

hattı azdır. Banan için tayyare 
ıeferleri çok raibet rörür. 

Canap ve timal Amerika a
rasında her gün bir çok poıta 
tayyareıi işler 

Yakın zamanlara kadar tay· 
yarede ücret yolca batına idi. Bir 
yolca ne kadar şişmao olarsa ol· 
ıun ayni Qcreti verirdi. 

Şimdi bn usul dejittlrilmiştir. 
Kadınlar 70, erkekler 80 kilodan 
fazla olursa her kilo beş1oa ayrı· 
ca bir ücret vereceklerdir. 

Ba karana hiç bekleomiyen 
rırlp bir neticeıi olmqtar. Bir 
çok kadınlar, kilolarının belli ol· 
mamaıı için, tartılmaktan çekine· 
rek, tayyare ile ıeyabat etmeme 
re bqlamıılardır. Buııon ilzerine 
Panamerican Airvays şirketi bir 
llin neşrederek kadınların kllota. 
rınıo yalmz bir memur tarafından 
rörüleceğioi ve fizli totulecejını 
bildirmiştir. 

Garip bir 
nebat 

• 
._ _____ _ Brezilyada Ka· 

ladium isminde 
bir nebat ye-

tiıir. Bu nebata yerliler, erkeklik 
kuvvetini yokedlci olarak tanlf• 
lar. Banan için her hanri bir düş 
maolarına attıkları oklaranın uç· 
larıoı ba nebatıo aaareslae dal· 
dırırlar. 

Vncada betan oktaki osare 
kana karışarak o şabaın erkeklik 
hislerini yokeder. 

Dr. Madaoı, bu usaredeo fa· 
relere şmnra ederek yapbiı tec· 
rübelerde erkek ve dişi fareler 
kısır kalmışlardır. ilk önceleri do 
j'nrabilen difl fareler, ölü yavrn 
doprmoşlardır. 

Tecrilbeler tavşan ve köpek 
ler Qzerinde de yapılmıf, ayol 
netice elde edilerek Kaladiam 
nebatının hakikaten aGrriyet ye· 
tiştirme imkioıaı yokettiii anla· 
şılmıştar. 

Şimdi bo rarip oebatın uıa 

resinin tedavide yeri olup olmı· 
yacai~ tedkik edilmektedir. 

D•l•tm• O tl•I kadro•u 
Veklller he~etlne verlldl 

Ankara 1 [Haaoıi Muhabirimizden)· 
Daiıtma OfiJi Umum mildürlüğ'il 
kadroıu Vekiller heyetinin tasdiki· 
ne arz olunmqtar. Umum Mildllr· 
lliie kimin ıetirileceii hf'nilz ma• 
IOm deiildir. Ôntimüzdeki hafta 
içlade ofiı kadrosu neşredilerek 
tayinler yapılacaktır. 
Direr taraftan, Sanayi tetkik heyeti 
uhdeıinde bulunan bazı vazife ve 1&· 

lihiyetlerin Daiıtma ofiıi emrine 
devri hakkında bir ~arıroame ha 
z1rlanmı,br. Bu kararnameye göre, 
iplik ribi bazı iptidai maddelerin 
ıanayi erbab1na tevzii ve bu işle· 
rinkkootrolü ofise bırakdacaktır. 

DAHİLİ HABERLER 

Hava se/erleri
ne dün başlandı 

- ilk tayyare dUn •••t 18,4& de -
_ Ank•r•'dan t•hrlmlze ı e 1 d 1 _ 

Devlet Hava yolları idareıi, lıtaubul • Ankara, Ankara • Adana 
ve Ankara - Eliır:ıi' seferlerine dünden itibaren başlamıı •e ilk 

tayyare dnn Hat 16,4S de Ankara'dao şehrimize r•lmiftir. Seferler 1 
eylüle kadar devam edecektir. 

Haz11laoao hareket cedvelioe göre, latanbal • Ankara Hferleri pa• 
zardan b•tka her rnn yapılacakbr. Poıta tayyaresi Ankara hava mey· 
danından 14,40 da kalkace k ve 16,40 da Yeşil köy hava .. Jdanına lne
cektlr 

Y eşilköyden Hat 8,4S de ha· 1 
reket ledecek tayyare Ankaraya sene ridft dönOf biletleri kaldınl· 
10,45 de varacaktır. mıştır • 

Ankara - Adana seferleri Vellleri yanında seyahat etmek 
haftanın her rOnilode yapılacaktır. •e kendilerine ayrı bir yer tahsiı 
Ankara hava meydanından 14.30 edilmemek fartfle 3 y•ııoa kadar 
d• kalkacak tayyare 16,4S de ' A. olan çocuklar için ( 3 dahil ) tam 
danaya varacak, sabahları 8,30 da aaldl 6cretiain yGıde 10 a alına· 
meydandan uçacak tayyare de 10,45 caktar. 
de Ankaraya vasıl olacakbr. 3-7 yqıo" kadar ( 7 dahil ) 

Ancak, Ankara - Adana ha . olanlarla keadllerioe yer tahılı o-
va hattında pazar ailnlerinin hare· lanın 3 yaııoa kadar çocaklar için 
ket ıaatları ayrı olacakt11. ta~ Derelin n111f istenir. 

Bana röre, yalou; baftan1n pa· 
1 

Tayyarenin hareketinden eo 
zar güoleri Aokaradan Adanaya çok 1S rOo "vel yer tatulabilir. 
relecek tayyara sabah 8,30 da An· Her yolcunun .şahaıaa alt asa· 
kara hava meydanından açacak ve mi 1S kilo baiaiı paraıudır. 

Yalcaoan paraıtz taıtnaa 15 şehrimize 10,45 de va11l olacaktır. 
Pazar rünleri Aokaraya ridecek kilodan fazla baiıjı ve idarenin 

mavıfakatiyle naklettirilmek iıt .. 
tayyare de 15 de hareket edecek oilea 8fJ&nıa beher kilon tam 
ve 17,15 de Ankarayı varacekbr. yolca llcretinia ylKcle bir baçata 

Devlet hava yolları otobllı· llcnte tibidlr. Baiai ve 91yanıo 
leri Adanada Yeni otel önnoden, (Ocretıiır: bai•i da dahil) beher 
Aokarada Merkez P. T. T. binuı parçaııodan ayr1ca 20 karuı ıhnır. 
önilodea bava yolcalar1nı meydan· · Yolca başına, baiaj, eo az 20 
lara nakledecektir. kilo olmak üzere temdit edileblllr. 

Elizır'a yalnız Sah, perıembe idare lilıam rördntn takdirde 
ve cama günleri uçak tahrik · edJ · her t6rlll bıi•i ve ef1ayı sahibi. 
lecektlr. olo rözll önünde maayne edebUir. 

Bilet ücretleri ıudar: Ankara 
-1.taobul 26 lira, Ankara-Adana 
29 lira, İstanbul-Adana 44 lira, 
Ankara-Elizır 32 lira, lataobal
Elizıt 52 lira. (Bu ür.retJere mec• 
bari ıirorta, aıker ailelerine yar· 
dım ve damra reımi dahildir.) Ba 

Canlı haynolar, ılllhlar, pat· 
la)'lcı, parlayıcı, fena koka 091re· 
dn maddelw oaklolaomaz. 

Her 7olca için 1000 lirahk 
ıiiort" mecbariclir. lıteyenler 10000 
liraya kadar kendilerini ıliorta et
tirebilirler. 

Demirhisar d e s t r o y e r i m i z i 
,getiren ingiliz subaylarına ziyafet1 

Antakya (Huıoai)-Demiı hiur 
deıtroyertoi lariltereden lıkeade· 
ran limanına r•tirerek bize teallm 
eden lnrillz Hbayları şerefine Tai 
reneral Şükrll Kaoetlı lıkeodenao 
ıebir klilbilnde 200 k5'1Uk bir ak· 
şam yemeii vermiştir. 

Yemekte, Orreneral Kizım 
Orbay ile aıkeri ve mülki erkin, 
lnriliz konıoloso, Tiirk v• lnrWz 
deniz ıabayları hazır balaomaı · 
lardır. 

Saat 20 de baılayan yemek 
çok samimi bir hava içlade Mat 
23,30 a kadar devam etmiftlr. 

cDemirbiıar > d .. troyerimb, 
denizcilerimiz tarafından teıU. a· 
lınmıf balanmaktadır. 

• 
Gemiyi lıkenderun limanına 

retlrea lnrllb sabay ve erleri, Sa · 
riyeden l'elen kamyonlarla Hatay• 
dan aynlarak kara yola ile Beyro• 
ta ritmişlerdir. 1 

Otomobil kazası kurban-
• 

lannın sayısı üçü buldu 
AvakJa köprllıünde parçalandıtıaı, 
ıoför Stelyo ile yolcalarclan Dik· 

mece köyG muhtarı t..all otla 

1 TETKiKf 

Tanklarla 
mücadele 

1940 ilkbahar muharebelerini 
nazarı itibara alacak olursak tank· 
larm, orda. ve halkın maneviyatı 
üzerinde yapbiı tesirleri kolayca 
ınlıyabiliriz. 

Hili, bu korkunç iletin, ini 
bGcnaılarla yaptıjı zararlar ber
kesin konuta.• mevzuunu teıkil 
etmektedir. Tanka karşı koyabil· 

mek içia ioıanlann zeki11 lıeoiiz 
bir ıeyler k91fetmif dejildir. 

Fakat yapılan bir çok tecrü 
beterle balanın çareler ıayMiode 
tankları durdurmak imklnları el
de edildi. 

T anklarıo rahatça ilerliyebil
meleri ancak mOaaid sahalarda 
mümknndür. 

Dar yollar, dolııık vidiler, 
ormanlar, darlar, taoklar1D ilerle
yiflne büyQk bir mini t91kil eder. 
Bu rl6i vaziyetlerde iyi talim ve 

terbiye rören ve her tehlikeyi 
röze alan insanlar ba ölüm m•ld
nelerini kolayca işe yaramaz bir 
vaziyet e sokabilirler. 

Ormanlarda buıuıi surette 
keıkio afaçla ve kö kler tanklar 
için rayet tehlikelidir. Böyle bir 
arazide ilerlemiye çabalıyan tank· 
lar ekseriya yarı yolda kalmıya 
m• hkOmdurlar. 

Fandalıklar ara11aa rizlenen 
birlikler ıilahwıoı tanklano te
k•l-' aruuaa kadu sokap ateı 
etmiye mavaff ak olmaktadırlar. 
Diier taraftan yolların üzerine 
istif edilen muazzam aiaç rövde
leri tankları yavarlamaia kifayet 
etmektedir. 

Eter bazı tanklar böyle ta• 
zaklı ormanları qmıya aıavaffak 

oltalar bU, düzlllk bir araziye çı
kınca, •erilen bir lfaret ile yerin 
altından çıkan kollar bombalarla 
tankları öoli7ebitlrler. 

Ba bombalar, taakıo yolana 
kapatmı7a klfi relmektedlr. Tan· 
kı idare ~den ıoför öoünli rar. 
mediji İçin f&yet y&V&f ilerlemek 
mecburiyetinde kalıyor. Böyle bir 
fırıattao istifade edilerek tankla• 
ra el bombalariyle e1&1h ıarette 
hücam edilmektedir. 

Falı:at yakar1da ıaydıiıauz 
aıalleri bertaraf .derek ıehir cad
delerine rlreo tankları zarar•ız 
bir bale sokabilmek içia de bu 
çarelere baş vurulmaktadır. 

Damların ilıtllndeo , çıkuatı 
da•arlann araaıoa rizlenen baıa· 
ıi teıekknller tanklara el bota 
balariyle hllcam etmektedirler. 

Taaklano en çok çekindikle
ri ı•y tnfek kartanudur. iyi bir 
nifaocı tuafından ablan bir kar· 
f11D baua tank idareciıini öldür· 
mektedir. Böylece bqı boş kalan 
tanka el bombalariyle rabatca 
eadaht edilir ve ıonra bir iıtial 
maddeılyle tank imha olunur. 

C. T. E. 

• Köy muhtar ve balarının 
ıık 11k ve Hlzumaaz ywe karakol· 
lara nahiye ve kaza merkezlerine 
celbedilclikleri anl .. ılmlfbr. Dahili. 
ye VekHUti valiliklere bir tamim 
y•parak kiiçGk bir idare teşekkilln 
olan köy birliiiuin bqındaki mah· 
tar ve izaluma hizmetleriyle mü· 

poolara bu mmtakada deoiz üıtGn· 
IGiü temin edecektir. Zira birçok 
hareketler bize röaterdi ki Ameri
kahlar uzak meHf elerden deniz 
nstü filolarla nümayiıler, bukınlar 
yıptıklar1 halde, ba hareketlerle 
kara ordularının harekitım tevhit 
edemediklerinden, yani bizzat ken· 
di 91ki adalarana da kara Lkuvvet· 
leri çıkararak işrale kallr.ıtmıdılr.la· 
rıodan, bıtıkınlar veya bombardı. 
maolar düşmanlarana pek az zarar 
•erm,ktedir. Halbuki Japonlar her 
r ittikleri yere kara kuvvetleri de 

V 11rgaocoluktan saçla olarak 
2 n ci Aıliye ceza mahkemesince 
3 ay hepse mahk Om edilen Kim il 
Menrüllü, hakkındaki kararı tem• 
yiz etmitti. Ôirendijimize göre, 
Temyiz mahkemesi üçüncü ceza 
dairesi ba kararı yerinde rörmaı 

ve tasdik etmiştir. 

GUret antrenörU 
Beden Terbiye1i bölre rüreş 

antrenörü Necati Tokbodak dün 
Niide ve Sivastan c:lönmOştür. 

Anta..-.ya: [Haıasi) - lıkende
rno şosni üzerinde çok feci bir 
kamyon kazası oldaianu, baiday 
yüklll 237 numaralı kamyonun (Dnamı ltii•cllde 

tenaılp maamele yapılmasını ve önem 
ıiz işlw için ikide birde köylerinden 
ayrdmamalanoın öolloe reçtlıa•ini 

ı bildirmiftir. 

ıötürfip çıkardıklarından ve reoif H 1 k & y e 1 o K A D 1 N 
Nhalara yaydıklarından, b?ralarda c::B • • • 

te~ı edecek~ri bavan~enl~ Ame ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 1 'k 1 l bu sahalara denizden t' ru.1 be k O 1 •L• d k'k •- d b' rı a 
1 

arın kl d' "B&ft&rafı dUnkU ve enelkl tuna, bayatta yapayalnız kaldıtıoı anlat· da bana kafa tutuyor. "'• ana Ud arı t um 1 ~1 nç • 1 • ~• ar ıç H· yaldaşınalarıoı menedebilece er ır. d L olmaya yakıımam. Fakat baba11 kadar sfni çıker•mad1. Neden sonra : 

Hikayeci 
rUnldl ıayılarımuda ,. mıt ve kendiıine hakkiyle acın ırtaca~ ba Av Ustralya Petrol Sıkınt1Sln8 K bir rol oyoamıttı. Oiluman darqlarındao iyi oldoiamu da aklından çıkarma- S- - SöJI• Jale, ba mın dedikleri ara rürOltn ile bir şey elde ede· H 1 ı dotra mu ? .. 

sık 11k balattaklarını da ~lıyordam. iıtediiio kadar.., y1rtıo, bn adana •v· düşebilir miyecethai anlayınca oturup paıarhia lenecejim iştel .. Hattl niklh stal~bl Utanmaz kadın, her nedenae, ba ıaa· 
ririıtim : Bir rece korktatnm baııma relbdi. kararlqtırdık bile 1... le cev•p vermedi. YüzünO avaçlarıom 

I• kinci 11fba, yani ablukadan 
ıoora biç deiilH Şimali 

Avoıtralyanın işrali vakıa niıbeten 
kolay olacaktır. Geniş 1ahil luımı 

berinde kesafeti az halk bulan· 
aa11, Japonların işini kolaylaştırır. 

Fakat bu 1aldmm1n mihver için 
hayali ehemmiyeti haiz bu ilkbahar 
bareketindeo sonraya bıralulmuı 

da mümkilndilr. Vakıa ba eınada 
Avustralyaoın dahilde tetkil ve H• 

ferber ettiii ordu daha iyi yetitir 
amma, me1eli petrol ikmal bab. 
ıinde de o kadar rUç\Ute airar 
e stoklarından o miktar da zayi 

;tmİ.f olar. Gariptir, bir zaman 

trol vermemekle Japonyayı teh 
pe h •. b 
dit eden demokrat cep e1uıın a 
IOD kal.,i petrol ııkmtı11 ve yol. 

talJik . 

J Aooeıiyle benim hazır bulaodutnmaz lr ı • klad n.ı.ı d ı.... b 
- ale, Jazıbaaemi ve bu ıehri ter· J 1 1 1 ti · - ı Göderim karardı; ne yaptırımı bil· çme ta ı. "'I' aın a --.ka ir tek 

k . receydi. Bize a eye ev enece oı ıoy •· me• oldu-. Bile.ıı..ını yakaladım. Y6z0ne söz ıöylemeksiıin ,.ıkıp ritti. ketme lçın P9fia para ne kadar iıtiyor• mesin mi ? Ojlumo avuca içine alm1fb. a• "' 

? mlltbif bir f&•ar indirdim. Tokat, ram· Ben, sanki yirmi yq birden ihtiyar. 
sun .. Ben muhalefet ettim. Karım imdadıma rak biç danaadao vurayordam. Eier ar• lamıı riblydim. Bu sualim karşıtında önce köpilrilr F 1- H ld fikrinden caydır· 

yetişti. a~at a onu kamdan birisi ı tatap da çıkmeaiı olta1dı, 
gibi oldu. Uzan uzadıya diitilndü ve ni· mak imkanını bulamadık. bu dayatın ne netice vereblleceiini pek 
hayet İ!tediğ'i rakamı söyledi. Ertesi rüoO yazıhaneden erken çık- keıtiremiyordıım. Kendime reldJfi• za-

Bn rakamı ödeyebilmek için kendi hm ve Jalenin iki odalı eski dairesin~ man karıımda oihima rördlla. Hıçluraa 
paramdan başka karımın .. vcat na'ıdlo · rittim. Beni tatkm bir iltifatla kabul ettı. bir sesle : 

den de bir miktar vermek llzuareliyor· Şaıkınhk sözlerini k•sa kettim : - Baba, ba da ne ? 
du. Fa~at ben her şeye razı idim. Yeter - Niçin relmiı oldoiuma da bilir· Diye ıorda. Bir an içlo aorraya kim. 

*"'* 
ki, defolap ritsi11... sin, dedim. Oturalım da meseleyi hemen se cevap vermedi. Ben verebilecek bir 

konuşahm. Aramızdaki puarlıiı unutma· halde dejildim. 
Aradan çok aaman geçmedi. Jalenin 

tekrar çıkarelditini oilum Haldundan 
~ir••l•tim. 

otıaman bu kızı tım anatmıya baş· 
ladıiı bir zaaaaada çıkıp relme1i çok ... 

na olma tL 

dıi1nı 1101yorom. Sende şeref ve namus Birdenbire Jalenln pek tizden çıltan 
denilen mefhum kalmadı mı hiç ?.. ıinirli se1ini ifittim ı 

Jale kudurdu. Ayaklarını yere var•· _ Beni öldürOyorda ? 
rak bar bar batırdı : - Fakat oedea, Jale ? 

- Şeref ve namaı sözlerini •rzma _ S...hale nlendJiimi iatemiyorL. 

MD.t• ka ki•• yok •• ? ~ keacllme .....-. k bir 

••• 
O rilnden ıonra Haldan mecbar ol· 

mıdıkça benimle konuşmadı. Baz ribi ve 
~eyecan11zdı. 

Annesinin bütün ihtimamkir ıorrala· 
rına karşı o, yalnız kendltiode bir neşe• 
ılzlik ve kıraklık daydajuııa ıöylllyor ve 
kadıoca;ız Jaledeo haber istedikçe, hiç 
bir şey saklamıyarak sadece ıa cevabı 
veriyordu : 

- Çok hakh imişsiıı anne 1 En ıon• 
ra anladım ki, o, bana eı olacak ve ço· 
culclarıma anne olacak bir kız r'eiilmiıl .. 

Bu bedbaht çocuk beni, ne dojTu
daa clotnre. ne de dolaJlllJle ,.., .... , 



Japon 
sevkulceyşi 
A N Küçük Japonlar, 

büyük zafer 
Abidin lerioden ıonra, 
Da ver gene büyük işler 

-trJ~mı 
d • &J 

Kazın ayağı öyle değil ! 
y AZAN Dil işlerine dört elle sarılan Ulus razeteıinde oku

duğuma göre tuhafımıza riden •• kazı_n_ ayağı öyle 
REFiK deiil ., tabiri, eskiden ~edre~e tah~ı~ı ya~a~ların 
HALİD dil pelesenii olan " kazıyye oyle deııtl ,, soz'!ndeo 

ANf i llLOPE Di 
Rus edibi Dostoyevski 

Telgraf haberleri, Almanların 

Straja Rossa'da Roı edibi Dosto· 
yevski'oin vaktiyle oturmuı olduiu 
eve beyaz mermerden bir levha 
koydurduklarını bildiriyordu. 

1 
mı~tı.1859 da Petersburg'a döoüncf' 
nihilizm ile mücadeleye karar ver
miş ve hıristiyanlık vasıtasiyle bü· 
tün Slav ilemini kardeş etmek ra
yesini güden bir careyan uyandır
mıştır. 

2 Nisan 
Ttlrklye RadyoıUfthyon poıtal 
Türkiye radyosu, Ankara Rady 

7 ,30 Program ve Meınle 
taat ayarı. 

7 ,33 Müzik: Hafif program 

7,45 Aians haberleri. 

8 00 Müzik: Hafif Pro1rra 
t 

devamı {PJ.) 

8,15 -

görmeğe hazırlanıyorlar. Cavayı ahp 
Müttefikleri batı Büyük Okyanuıtakl 

nslerioin ve bu üslere dayanan müda· 
faasının belkemiğici kırdıktan ve 
böylece 0 müdafaa manzumesinin 
merkezine yerleştikten sonra, re· 

k · · B Nasraddin Hoca ile Timur arasında geçen tok 
çı ma ımış. en onu • 
ayaklı kaz fıkrasıoa dayanıyor sanırdım. " Kıvır .zıvır ., ıo ~~ a~h, yı~e 

sof ta aizı " Kebir _ ü - sa gir ,, den başka bır şey deııılmış. Bır 
ekim aleti olan " pulluk " ilköoce bize Almanyadan gelmiş vo bu dil· 
deki " flu " bizde değişerek " pulluk " a çevrilmiş.'' Dil Köşemiz,, 

h · ~ ~ le diyor • " F raosızcada olduiu gibi bizde de bir ( keli· 

Dostoyevıki, mtşbur Ruı ro· 
mancısıdır. Moıkova'da 1822 yılın
da doğmuş ve 1881 yılında da 
Peteraburg' (Leningrad)da ölmüştür. 

Tahsilini askeri okulda yap· 
mıı ve bir sene kadar da ordu 
hizmetinde bıılunmoştu.Oodan son. 

Dostoyevıki, 1863 te «Ölüler 
evinin hatıraları»lıimli meşhur ese
rini neşretti. Ondan sonra neşredi· 
len ve kıymetçe biribirinden farkh 
olan bir takım kitapları çıkmışt.r 
ki başhcaları ıunlardır: 

8,30 Evin saati. 

12,30 Program ve 
Hat ayarı. 

13,33 Müzik: Şarkı ve 
ler. 

12.45 Ajans haberleri. 

e yanlara döndüler. 
Bir rnn doğuda Salooıou ada

larına, erteai rün batıda Andaman 
adalarına çıktıklarıoı görüyoruz. 

Takib ettikleri büyük sevkul· 
çeyşi hedefler açık ve meydanda· 
dm Doğuda, Avuatralyayı Hrıp 
tecrid etmek, batıda Bengale kör
fezine bikim olmak. 

Japoolar, Salomoo adaların~ 
ve belki de bunlano doj'oıunda v 

b d '-. Polinezya adalarını 
cenu un aır.ı ·ı 

. " Oseanya deoı en da ele geçırere . . 
A t ralya - Paııfık çev-biltiln vns . 

• blkim olmak btıyorlar ; An-
reııoe . 
daman adalarını %ııpletmek suretı 
le de - daha Singapur düştüğü 
uman söylediğimiz ribi - Beoıa
le körfez inde hükümran olmak mak
tadını güdüyorlar. 

Japonların niyeti bozuktur; 
Seyliodan Yeni ,Zelandaya kadar 
uıaoan büyük bir dünya parçasma 
yerleşmek istiyorlar. Eier ha11mla· 
rm ıailam bir seddi bu Japon se 
Uni durduramazsa, Japonya, Pasi
fik ve Hind Okyanusları arasmda
ki deniz yollarını tebdid edecektir. 
O zaman, Demokrasilerin, bu iki 
Okyaous arasıoda muvasalayı temin 
etmek için, hemen hemeo cenup 
Buz Okyanusuna iomeleri; yabud 
da Paoama kanalındao cenubi At
las Okyaousuna geçerek Ümid bur 
nandan dolaşmak suretile Hind Ok
yanusuna varmaları icab edecektir 
ki bu da, hiç Qmid veren bir yol 

deiildir. 
Fakat, müttefikle,. için ümidsiz 

olan bu vaziyet, henüz gerçekleş
miş değildir. 

Bunun için, Japonların Avus
tralya ve Yeni Zelaodaya bakim 
olmaları lazımdır. Şimdilik Salomon 
ve Andaman adaları, bu geniş Ja· 
pon sevkulceyşini gerçekleştirme· 
ie doiru atılmış birer adımdır. 

Bengale kö{eıinde Andaman 
adalarıoın işgalinden sonra, Japon· 
Jıa, Seylan ada11nı da ele geçirebi
lirlerse 8enga1e körfezin in teşkil 
ettiii mnselleıin kaidesini kapat

mış olurlar. 
Ondan ıonra, Hindistanıo bil· 

tllo doiu kıyılan Japon deoiz ve 
hava kuvvetlerinin taarruzlarına 
tamamile açılmış olur. Bu imkin 
bugün dahi vardır. 

Doiuda Amerikalılar, batıda 
İngilizlerle Çinliler taarruza geçin· 
ciye kadar, Japonların diledikleri 
kadar yayılacakları anlaşılıyor. 

Japonyanın bu kadar geniş bir 
sabaya yayılıp kuvvetlerini dağıt. 
mail ancak, hasımları taarruza geç 
tikleri zaman, kendisi için tehlikeli 
olabilir. Fakat, o günler ne vakit 
gelecek? 

(Cumhurlyet'ten ) 

• 
Hizmetci 

meselesi 
YAZAN 

Hizmetci bir 
aoka koşu iki. 

VA_ NU Banlar iımi var, 
ciımi yok mah· 

IOldar halindedir. Bilmem, aramak 
ve bulamamak felaketine uğruyor 
aıuıunuz? 

F.ıkiden: 

- Falanca taşradaki ahbaba 
Yazalun. Bize, eli yüzü düzgün, te
aıb., pllt hamarat bir kız göndersin! 

denirdi. 

• Böylece, ıavap işlediiine bile 
inananlar Vardı z· L" ı• k 

d • . · ıra, "oy u ız, 
me enı sevıyeılni .. k it • l 

L • • yu se mış o a · 
caııı. lelaldtı edilirdi T 1 ,_ I 
• b' ._ 1. · a f p r.arşı ı· 
il ır çoır. ta ıp çıkardı. F it b 

k'd di ş· d' · 1 a at u, eı ı en • ım ı ıse ıtanbuld h' 
metci bulmak, yine eh, belki kab~ld'ız 

d 
ır. 

Amma, taşra a, mumla şaındaola 
arasanız nafile... Üç dört kişilik 
bir ailesiniz farzedelim. Y emetini· 
ıi pitlrtip minimini evinizin temiz· 
liğini yaptırtacalmnız. Naıariye iti 
barile: 

mu arrm şoy • . . ki _ " · 
meler tarihi ) yazılsa kimbılır ne ~era ı şeyler gorürduk. 

Bu i aloız meraklı şeyler ııormek bakımından değil, yarınki bü-
ş y "ki d' . k l 1 t • • . "k özlü· ümüı: ve ansı ope ımız anca on ara amamlanacaırı ıçın 

yu 1 g b" "zl" ·" k l" 11 b' • de lüzumludur; modern ır so u.ırun, e ıme ası arıoı ıze ötretmesı 

tt Meseli Franııxca bir ansıklopediye bllktıoız mı, İtalyanca çocuk 
şar ır. ,. k 

1
. • • 

01 demek olan popea ,, e ımesıoın, süse pek düşkün olan oyunca. , 
Roma imparatoriçesi Popoaea dan alıodıimı, fakat Fran11zca " poupeo,, 
oio küçük kız manasında )itince ' ' pupa ,, dan çıktıiıoı, güzelce ve 
kısaca anlatıverir. işte lnönü Anaiklopediıinde de '' pulluk ,, a ııöz gez· 
dirirsek yukarıdaki .. pflug ,. kelimesiyle ilişikli olduğuna da böylece 
öj'renmeliyiz. 

Geçen a-ün ''özerlik,, veya "üzerlik., denilen ve yeni doian çocukları 
tütsülemekte kullanılan tohum adıoın ashnı merak ettim. ''Özer,, öztürk· 
çede "üzeri,, nin de anlathiı gibi üst, kabuk, arka, sırt, dış taraf mi· 
nalarma geliyor. Bu tohumun tütsüsü çocniun dış kısmıaa, yini deri· 
sine, lenine, sivilce ve pişikluine, f aydah sanıldığı için mi böyle denil
miş? Dil, tıb ve nebat bakımmdao düşünülecek, fikir danıştlacalı: ve 
doğrusu bulunup sözlükte kelimenin yanına yazılacak bir nokta deiil 
mi? "Ödaiacı,, ndald ''öd,, Ü arapca yahut Hintçe diye gösteren eski 
lOgatlarımız bu güzel kokulu kuru dalların yakılarak kullaoıldığını göz 
önüne getirip niçin türlcçe ateş anlamına gelen "ot · od,, ile b6nzerliği· 
ne dikkat etmemişler? Görülüyor ki yarının sözlügüoü yapmak için poı· 
teki saymak ve kıh kırk yarmak liıımdır ve IQııatcilik de budar. Şim· 
diye kadar türkçe IOgat yaptıklarını sananlara şöyle diyeceiim ıeli1or. 
"Kazın ayaiı öyle deiill., 

- Ne yapıyorııunuz, yirmi fi. 
ra verilir mi? ... Çıldırdmız mı? -
diyenler, o fiatle de ihtiyacınızı le· 
min edemiyor. 

Bulaşıklar yıiılıyor. 

- Aman, gündelikçi bir ka· 
dın olsun ... Günde bir liraya razı
yım ... Bir buçult vereyim... Yahu 
şurada, metrOlt medresecia içinde 
yan relmiş oturan ıefil kıyafetli 

aileler görüyorum ... Onlar araııoda 
bile bulunamıyor mu? 

Cevap: 
- Gelmiyorlar ... En muvafığı· 

nı rözüme kestirip sordum. Kocası 
amaleylemiş... Kendiside lüzuma 
olunca çorap fabrikasına gidermiş ... 

- Peki, aşağıda boş, ferah 
bir oda var ... Karı koca otursun
lar ... Bizde yer, içerler. Bo paha· 
hlıkta ne büyük istifadeleri olacak. 
Erkek öileyin çıkınca ve akşamle 
yin dönerken alış verişimizi görür ... 
Kad10 da, kfndi mal sahibi imiş, 

biz panıiyoner mişiz gibi iş yapar ... 
Üstelik ücret alacak ... Daha ne is 
tiyor? ... itirazları neye? 

Mutavassıt gidip konuşuyor: 
- istirahat saatlerinde de esir 

ol"mazlarmış .. Kendi keoditerinin 
efendisi imişler." Emir kulluğuna 
gelemezlfrmiş .• Hizmetçilikteki 
azarlara, hakaretlere boyua eğe
mezlermiş ... 

cLihavle» yi basmakla bora· 
raber hayran kalmamak elde df'· 
ğil: Bu ne başma buyrukluk ıevda· 
sıdır böyle ... Efendi olan bir mille· 
tin ıerkeşçe iıtığoasıl 

( Tan'dan ) 

köylerde şüyu bulmadıkça, Türkl
yede gizmetciden ümidi kesmek 
rerekecektir. 

Zira hizmetçiler kendilerini 
kullananların fena muameleleri kar 
ş•sında ııerçi hallerinden şikayet 

etmemişler, ajız aç'mamışlar, fakat 
paaif bir tedbir almışlardır: Ken 
~i kendilerini piyaaadan kaldırmak. 
Adeti zümrevi bir intihar. 

Hizmetci kullanmak adetleri· 
mizde ıılihat olaraa, hizmetcllerde 
yeniden belirir. Yoksa, paçalan 
11var kendi işimizi kendimiz yapa· 
rız. 

• Aktam'dan • 

Otomobil kazası 
( Battarafı ikincide) 

Süleymanın derhal öldüğünü, Be· 
dirre Nabiye Müdürü Tevfik Ului 
ile Jandarma Komutanı Hidayetin 
atar, diier beş kişioio hafif suret. 
te yaralandıklarını bildirmiştim. 

Karakol Komutanı aldıiı ya· 
raların tesirile akşama doiru öl· 
müş ve vazife uirunda şehit olarak 
bu k.zanın üçüncü karbanmı te4. 
kil etmiştir. 

Nabiye Müdürü Tevfik Ulu· 
ğun da yarası çok aj'ırdır. Ayak
larından başından vücudunun mub 
telif yerlerinden yaralı olan Tevfiit 
Uluğ'un bilhassa ayakları hurdahaş 
olmuş kesilmek tehlikesine maraz 
bulunmuştur. 

Jandarma Karakol Komutanı 

Hidayetin cenazesi dün askeri 

ra kendisini tamamile edebiyata 

vermlıtir. ilk eseri cZavallılar» 
adını taşır ki çıkar çıkmaz muhar· 

ririne büyük bir başarı sağlamıştı. 

Bu eser 1846 yılında çıktığı zaman 
Dostoveyıki Rnı gençliğinin de· 
demokraai yolundaki savaşına ka• 
rışmış bulunuyordu. Üç ıene sonra 
Çar idaresi keodiıioi kurıuna dizil. 
miye mahldlm etmişse de ha ce-

zası Sibirya'ya sürülmiye çevrilmişti. 

Sibirya zindanları, onan edebi 
faaliyeti üzerinde çok kötü teıirler 
yapmıştır. Bu yOzden kendisi fazla 
asabi, hasta ve mistik bir bal al. 

«Cürüm ve Ceza», «Hakaret 
ve tecavüz a-öreoler», cKaramuof 
kardeşler»,«Bir mulıarririn defteri» 
cStavroa-in'in itirafları», 1 

811 eserlerden bir kısmı dilimi· 
ze çevrilmiştir. Eserlerde kotümser 
bir ruh eezilir Kahramanları karan· 
lık ve muvuenesiz görülür. fakat 
bütün buolarla beraber Oosto
yevski, ioeao rabunoo derinlikleri· 
ne inmiş ve bu bakımdan zamanmm 
edebiyatı üzerinde büyük tesirler 
yapmıştır. 

Dünyanın bir çok memleketle· 
rinde onnn açtığı çıi'lr bir edebi· 
yat mektebi ııibi taklid edilmiştir. 

••• KRAL G E ORG E VI 
lnriltere kralı altıncı Georgo 

Loodra radyosunda bir nutuk ıöy . 

ledi. Bu mün11ebetle kendisinin ha 
yatından bahsetmek istiyoruz. 

Kral beşinci George'an ikinci 
oilu olan hükümdar 1895 yılında 
dün1aya gelmi4tir. 

Kendisi, 1923 yıh nisanıoda 

Lord Strathmore'un lkızı olau Eli
zabetb'le evlenmiş ve 11 ilkkinan 
1936 da ağabeysi sekizinci Edvard
ın krallılltau çekilmesi üzerine in . 
riliz tahtına çıkmıştır. 

Kendisi kral olduktan ıoora 
memleket dışına il~ ıiyaret ola· 
ralı ilk defa kraliçe ilo birlikte 
Fransız hllkOmet merkezine git
miş, orada mareşal Petain tara· 
fıodan açış töreni yapılan «Fran· 

sa' da ölen lnııilizler» anıtının açı 
hşında bulunmuş , ondan sonra 
kendisi de Villers Bretonneks' de 
«Avu\lralya harp anıtı•nı açmıştır. 

Kendisinin 1939 da Kanada'ya 
ve Birlfşlk Amerilı.a'ya da bir se
yahatte buluoduiu malOmdur. 

seı Elizabeth bugün, loııiliz tahtı· 
nın varisidir. 

Kral Altıncı Corc, prensliğin· 

de lnailiı: deniz kuvvetlerinde va

zife almış ve hava kavvetieriyle 

de ilrilenmiştir. 

Kendisi, spora pek meraklıdır. 

Birçok yarışlarda ve maçlarda ba

lunma~lur. Hatta bir takım lofiliz 

spor ka •umları doğrudan doğraya 

kendisinin himayesi altındadır. 

Dünkü büyük tören 
-Baıtarah birincide

Benim anladığım birinci lnönü 

ile ikincisi araaında tam 850 yıllık 
uzun bir devir vardır. 

Anadolu Türk tarihinde «mille
tinin makOs taliini yenen» iki kah· 

raman loönü vardır. Birincisi: (Ma
lazrirt) zaferile ana yurttaki Roma· 
Bizans eiemeoliiine son veren bü· 

yük Türk başbuia (Alpars.lan) dır. 

lıtiuciıi : Adiyle ebedileştirdiği 
eşsiz zaferle iıtilicı Y onan ordu· 

13,00 -
13,30 Müzik: Ş•rkı ve tür 

programınm devamı. 

18,00 Program ve meml 
ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti 
18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Piano resita 

Bayan Vosko - Şaki. 
19,30 Memleket ıaat aya 

Aians Haberleri. 

ati) • 

ler. 

19,45 Müzik: Yurttan se 

20,15 Radyo gazetesi. 

20,45 Müzik : Soz Eseri 

21,00 Konuşma (Derdleş 

?.1,15 Müzik: Şarkı ve t 

21 30 Konuşma (Hikaye 

21,45 Müzik: Rııdyo S 
orkestraııı. (Şef: Dr. Praetori 

1 - A. Glazunoff: 4 nn 
foni, Mi bemol majör 

2 • R waııner: Meıs 

ger Prelüdü. 

22,30 Memleket Saat 

Aiaos Haberleri ve Bonalar. 

22,45 -

22,50 Yarın ki 

kapanış 
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PERŞEMBE 
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1
-Bu 

Gece 

Yenieczan 
( Belediye yanında ) 

lngiliz krallarının bir relen•· 
ii de Hindiıtan'a ııldlp orada bü · 
tün törenle Hindistan imparatorlu ıunu bir yumruk, iki tekm'9de tepe· ----------
io tacını giymektir. Fakat zama· 
nımn:ın şartları kral Altıncı Corc 

un bu seyahati yapmuma imlı:in 

vermemiştir. 

Hükümdarın iki kız çocuj'a 
vardır v e erkek ç o c u i u 
olmadıiı için büyük kızı olan Pren-

""""' .......... ----------'!!"!!!!!!11!'!'!!!11!'!'!!!11!'!'!!"!!~ 

törenle kaldırılmış, şoför Stelyo. 
nun cenazesi de bütün ıoförlerin 

iftiralı:ile ııöınülmüştür. 
Kazanıo sebebi hakkında mftd. 

deiumumilik ve Jandarma Koma· 
tanlıiı tahkikata devam etmekte
dir. 

leyen ve «milletin maltOs taliini 
yenerek» yeni kurulan Türkiye dev 

letioin temellerini aağlamış olan 
yüce Türk komutanı ismet İnönüdür. 

Bu iki muazzam zıfer, bu iki 
katsal kahramandır ki, kudurmuş 
bir batı husumet ve istila cephe
sini tokatlayarak, Türk kahraman 
lığını, Türk azim ve iradesinin sar· 
ıılmazhğıoı tarih sabif elainde ıilio· 
mez altın hatlarla yazdırmışlardır. » 

Müteakiben kız lisesinden Ha
miyet Özgür (lnöoü) iıimli bir şiir 
okado . Tören, Halkevi bandosunun 
konserile sona erdi. 

• Maarif Vekilliği ik 
nıf müfettişliiine Ankara k 
tabliye ağretmeni BB. Sami 
2 inci sınıf müfettişliğe 3 -
nıf müfettişlerden Sabahatti 
oğlu, 3 üncü sınıf müf ett 
üncü sınıf müfettişlerden 
Akdik, Edirne kız ötretme 
tabiiye öğretmeni ve ~üdür 
Yarlı ın lstaobul kız öğreten 
lu tabiiye öğretmenliğine, 
taokul müdür muavini ve 
tik öğretmeni lsmail Hakkı 
h aynı oltal müdürlüğüne 

edilmişlerdir. 

Bütün ahbaplara danışıyorau. 

nuz. Yerlilerden rica ediyorsunuz. 
Yok ... Yok •. Halbuki hizmet mu· 
kabili paraya ihtiyacı olanların da 
mevcudiyetini inkar edemeyiz ... lb· 
limal bu yokluk, iİ bileölerin ai· 
zından ve pek de modern olmıyan 
evlerde hizmet işinin aiırlığ'ından 
ileri geliyor. laterseniz: « Tembel 
kadınlar! kımıldaomak istemiyorlar! 
Boş durup pineklemeii tercih edf. 
yorlarl Fabrikalarda çançan etmek 
zevklerini daha fazla ok~uyorl» di
ye tefsir edebildiiiniz kadar edin. 

•==================================================== 
Yunanistan'da Bir Peygamber 

Hülba ne derseniz deyin: Hiz 
metci mevcudu, depolardaki her
hangi bir llok mevcudundan daha 
büyük bir nisbette aıalmağa doi
ru gitmiştir. Hele memba ol • 
ması liıımgelen köylerden, kasa· 
balardan evvelce akıp duranların 
kökü kurumuştur. Artık ummaya-

lım! ' 

*** 
Bunun böyle oluşu, hizmetçi 

kollanmak zaruretinde bulunan mü 
reffeh ıınıf ın çalıştırdıiı adamı 
karşı tamamile ıiyaset değiştirme

si icap ettiğini gösteriyor. En faz. 
la yılrıolık yeren fena muameledir: 

Avrupa Postası I 
•ı================================================== 

25 Mart receıi Yunan milletinin en büyük 
dint bayramlarından biridir. Her aeoe bu tarih· 
te kiliselere dolan ballı:; iateklerinin yerine rel· 
meıi için Meryem anaya dua ederler. Hasta 
çocuklarınm iyileşmesioi isteyen anlar, dertli 
sevgililer hep Meryem anaya mum adarlar. 

Bu sene bütün Yunan milleti tek vncutta. 
Ve bu defa ne kaybolan acıvrililer lçio dua 
edenler, ne yavrularınm iyileşmesi için mum 
dilı:enler vardı. Bütün Yunan milleti bir tek seı 
oldu ve bütün varlıklarile bir tek ~ey için dua 
ettiler: 

«- Ey mukaddes Meryem anı; bizim ve 
yalnız bizim olan, canımız gibi sevdiiimiz, ta· 
şına, topraiıoa taptığımız, öz vatanımız aevrili 
Y auanistıoı bize baiışlal> 

Bu dua için el kaldıran halk araıında, bu 
arzunun bir hakikat olacaiına inananlar, gittik. 

çe çoialmaktadır. Yani Kotis'in hikayesini işi. 

ten, kendisini dinllyeo her Yunanlının bu inan• 
cı artmaktadır. 

Yunan tarihi efsanelerle dolu dar. Belki de, 
Yani Kotiı de bu seferki Yunan harbinin ef• 
sanevi kahramanı 'olacaktır. 

• 
Yani Kotis, memleketi niruoda, Yuoao 

••• 
Yani Kotiı saatlerle hayrın yattı. Ne· 

den sonra kendine geldi. içi yanıyordu. Sıısuz. 
loktao, dodaklan kurumuştu. Derin bir ah çek
ti ve: 

- Ah Meryeıu anı, bir yudum ıul .. Diye 
sayıkladı. 

işte bu anda tuhaf bir şey oldu. Birdenbi· 
re yaralı askerin önünde Meryem ana belirdi. 

Elinde tuttuiu gümtit bir taatan Yaniye su i· 
çirdi. 

Bu sudan içer içmez, Yaninin içindeki hı· 
raret reçti, yaraıı iyileşti ve kuvveti yerine 
reldi • 

M l. • k · omozaııa eryem ana, e ını renç as erın 

koydu ve: 
Helen ••· 

- Yani Kotis, dedi, kahra~anf d kir mil-
L d seoın e 1 

~erlı kormal Ne aen, ne e d'yoram 
h. ay• e ı ' 

letin ölmiyecektir. Sizleri ben un d söyle t 
• tarafım an 

Git vatandaşlarına benım 
1 

• ı ümitlerini kay· 
• 1 saret erııı • 

Merak etmesın er, ~e ao kartolacaktırl 
betmesinler; Y unanıst . K l' d 

•t•baren Y aoı otla, e ın e ıo· 
O ü den 1 ' . r oh' şehir, (köy köy dolaşmıya baş · 

pa11yle, şe ır, 

O 
ölmüş sanan arkadaşlara ilk rördük-

ladı. oa k ld l Y 1 • h''-l • • 
l 

. -an 1aşıp a ı ar. an nın ıır. yesını 
erı :ıa ... 

«Bir köylü olan Anastasia'nm 
kör doi111uşta. Hiç bir doktor onu iyi 

dl. Aoastaıia, bir rece rüyaaında, Mery 

yı iÖrdü ona: 

A t .ya dedi, Tıos'daki büy - nas a , 

b d 
't ada isteiin yerine gele 

e e rı mum ' 
Kadıncağız buou yaptı ve hakikat 

b l kızcafızın gözleri açıldı. » 
a 

80000 
gibi hikayeler, birbirini 

Y 
. io her rittiii yerde yeni bir Üm 

aıııo 

bir yaşamak arzusu belirdi. Demek ki 
ana Yunanlıları kurtaracaktı. Yaniye 

l'amber muamelesi yapmıya başladılar. 

*** 
24 Mart receai Meryem anaya d 

Yanaolıların bir çoğu, Yani Kotis'in b 

ni duymuştu; ve Meryem anaya gönder 

bi sabır için, yürekleri yanarak, gözle 

narak dua ettiler. 

Yani Kotis'in bikiyesi, bir efsane 

ğ'ızdan ağıza dolaşmakta, bir fısıltı hali 

tün Yunan milletini istila etmektedir. 

hali ı Y ananistanda buluoan Yani Ko 

bir kuvvetle, gece gündüz dolaşmakta 
tandaşlarınıo kulaklarına fısddamaktad 

Birkaç lira ver ... Bir kadın 

Azarlar, küfürler. lkinciıi: Mesai 
ıaatioin bulanmama11. Sabahın ka· 
ranlırından recenin yarısına kadar 
çahşaıa olamz. Üçüncüıü: Tatil 
fÜoünün bulanmaması. Dördüncüsü 
Yatma yerlerinin kötülüğü. 

dağlarında dövüıen, binlerle kahraman Yunao 
askerlerinin bir tanesiydi. Bir muharebe eınm· 
ıında ağır surette yaralanarak yere serildi. 

dinleyenler ona deli demediler. Herkes 1 haç 
çıkardı ve dua etti Meryem ananın bGyült-

- Yunan halkı Qmidioizi k .. m• 
• • L vbetmevioi.. Yuaanİ•laD Bütün bir hizmetçi kallaoan 

11nıf, ba menhıyi halletmedikçe, 

Hudutsuz kan kaybetti ve kendinden reç· 

ti. Genç ukerio bayatından tmidl keMD arka· 
lüiOnll, sözünü tuttuiuna söateren bikiyeler 

eareoızı aaı ı 
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SAYIN ADANA HALKINA 

. ;ftlsarag ve TAN Sinema/Q.rında 

. ~! Yarın Akşam 
d ~ ~: Sab1raızllkl• beklenen aenenln en bUyUk fark filmi 

:;.· 'ıarkın ve Mısırın en güzel sesli muğannisi unutulmaz AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
o~ 1

1 filminin . unutulmaz yaratıcısı 
a u,

1 
• l b d u 1 ve ha p' ı n Uç senede vUcuda getlrdlll ve •imdiye kadar görUlen 

• 1 l f' fllmlerlnln en mUkemmell 

~.~; .:: Mes'ut Günler 
.. 

Türkçe · Sözlü ve Arapça Şarkıh 

imı l 
Şaheserinin ilk gecesi münasebetiyle büyük sinema müsameresi 

i dJ il" 

ii~ ı: 
Mevzuunu acıkh ve içli bir aşk macerasından alan bu büyük filmde 
ABDULVEHAP bizzat kendisi tarafından bestelenen en güzel şarkllar 

""' aaıı' terennüm etmektedir. 
h~ 1,[ DiKKAT : Yar1n ak,am için numarah koltuklar satılmaktadır. Acele edllmesl rica olunur • 

. ~~·.reıefon Alsaray 212 Telefon TAN 266 
... \ -----------------------------------------~İl~ ıısaray'da . Bugece 1 - •ST_IRAP GECESi 
ra • H • 2 - Polis avcı taburu 
ı rı . 
lr 1 

•k.J'",• 
~011 •

1 

Satıllk çam; Adana çeşidi, Lata , •ı T. iŞ BANKASI 
ız i · ve Tıravers kerestesi 
"•

1
,.

1 

• Küçük tasarruf hesapları 
~!~~~et Orman isletmesi Pos Revir ı 9 4 2 ı K R A • ı v E P L A " ı 
!e' ,. Amirliğinden : ı K E ' ı o e L E R • 

eJ 1~ 1 O 11 t · p R · · e iı·t Adana son de 2 Şubat, 4Magıs,3Afııstos,2/lcinciteırin tarihlerinde gapılu. 
1 , ı11ı ev et rman ş e mesı os evırın • I 

--; .~1,sund~ (232) metre küp ve (123) desimetre küpe denk ---- 1942 iKRAMiYELERi ----
(/.,~] 47) adet kereste açık artırma ile satılığa çıkanl· 1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

q 11tır. 3 11 ı 000 ., - 3000. 
P ', ~' Hacim Muhammen kıymet Teminat 2 ,, 750 11 - 1500. 

.. 
.. 

aa ı, , 
ı ç ~'ı~o. M3 Ds3 Adet Lira Kurut Lira Kuruş 3 ,, 500 " - 1500 ,, 
,uıc) ~· 98 830 922 40 00 296 49 1 O ., 250 .. - 2500. ,, 

c~l~ 133 293 1225 40 00 399 88 ~ :: l~ :: : ~~: :: 
ıl t1n 232 123 2147 40 00 696 37 200 ,, 25 .. _ 5000. ,, 

al'\ 11 rtırma; 9/4/942 tarihine rastlayan perşembe günü saat 200 ., 10 ,. - 2000. ,, 

::ı. ~t) de Adana Pos Revir Amirliği binasında toplanacak TUrklye it Banka•ına para yat1rmakla ral-
ıt•r f' an komisyon huzurunda olacaktır. nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, arnı 
aar , ına ait parti muhteviyatlarını, kereste nevi ve çaplarını ~•manda talllnlzl d• d•n•m•• olur•unuz. 377 
aet tıterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman U-
aiz ~um Müdürlüğünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlü

i;ı •jıyle Adana Pos Revir Amirliğinde mevcut satış dos-
bib I sındad ı r. 

fa A.- r,.stenin muhammen (40) lira üzerinden yüzde 7,5 dan 
d•' tnıinat miktarı (696) lira (37) kuruştur. 

~leı'lt f,.kl ilPrin muvakkat teminat ve şartnamede yazıla ara

i~:~1ian şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirli-
3 '~fe müracaat etmeleri ilin olunur. 1838 25-29·2·7 

ektI.._--------------------------------------~ 

lerc • İLAN 
baı,• 'inde alaturka ve alafranga hazır nal ve mıhı olup da 
lbu ırr._ k . 1 · · . ~r ıma ısteyen erm, 
•:• aturka ve alafranga nal imalinde ihtiıaıı ve bunları 
:.i ~ pmak için i~alithane. i.le düzeni ~lanların ~malze~esi 

bir•,rilmek suretıle- bu ışı y~pmak ııteyenlerın S Nısa n 
ıı. 2 tarihine kadar MERSiN de Poıta kutuıu «175• ve 
ç r, ~KARA'da Orman Çiftliği Posta kutusu «1» e sarih 

e f 1 "ilde müracaatları. 1867 1. 2. 3. 
ap ' 
6z ~~---------------------------------------

~tukurova ----
ar. 

•il• 
;aı ., 

Gişesi 
Necip özyazgan 

rıar .aliinizi bir kere de Asfalt Cadde 
'~i.tyol a§zında Necip Özyazgan'ın 
: ~ §ı ÇUKUR~VA Milli Piyango gife· 
m• .:jen deneyınlz. 

u uğurlu piyango gl•••lnden bir 
ngo bileti almakla talilnlzl dörtyol 

TARSUS RADYOEVi 
i 1an1 

Radyo Sahipl.erine 
Yeni açdan müessesemizde her tUrlU 

radyo tamir edilir. Onat pili ve akü· 
mülitörle çall,an radyoları tehir ce
reyanı ile, ayni zamanda şehir cere
yanı ile çahşan radyoları da Onat plll 
veya akümülatörle çah,tırmağa tahvil 
ediyoruz. Adres : 

1-4 1866 

TARSUS Atatürk caddesi 
No. 4 RADYO EVi 
MENNAN EROZAN 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

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

Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - S e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Trahom Dl•p•n•erl 
kartıaında. 1701 1 - 15 

ı.u,. .. Sahibi 1 CaYlt ORAL 
U. N t t 

ASRI SININADA 
Savare BU A ""'ŞAM Suvare 
8,45 ft.ı 8,45 

Bütüd sinema perestitkirlarınYn 
göz yatları içinde 

Robert Taylor - Vivien Leıgh 
yarattıkları büyük aşk ve gönül 

macerası olan 

Türkçe S6zlU 

Vaterlo Köprüsü 
Devam ediyor 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

BUyUk artist SPENCER TRACY 
Kara Güneş 

Şaheserinde 

ı eoton istanbul 
ı halkını 
' Ağlatan film ? • • 

I 

Adana Trahom Hasta
nesi Baştabipliğinden: 

Adana Trahom Mücadele Hastanesi için iki bin lira be
deli keşifli bir hamam yaptırılması evvelce ilin edildiği hal

de, eksiltme günü olan 30/3/942 Pazartesi gününe kadar biç bir 
talip zuhur etmediğinden, ihale ve eksiltme kanununun 43 
üncü maddesi mucibince eksiltmenin on gün daha uzataldığı 
ilin olunur. 1868 

...--Bayanlarımıza Müjde--
ızmirin tanınmlf terzilerinden M A K B U L E N 1 L 

atölyHini aayın mlltterilerine açmııtsr. Her çeıit dikit kabul odor. Erkek 
römlelı:.leri de çok itina ile dikilir. Siparitler vaktinde verilir. 

.__ ... Adres: Asri Sinema caddesi, Cumlıariget ... _ _. 
olcıılıı icar ısında Dis ans1tr sokak 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine mUjde 

DEMIRIŞ açlldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine

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

ADRES : Eaki is!asyon karakolu karııımda DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Papen'i öldürmek ~stiyenlerin muha
kemetine Ankara'da batlandı 

( Bqtarafı birincide ) 1 Kararın okanmasıudan sonra 

AnL b t• d . , . . m•hlı:•m•, karar tercOmelerioi ve. ,_araya ıeya & ID e ftz.enmuınl , 
t · t L t"I f , • et rerek Pavlof a ve Kovoilof'a un 
emın e me.. ıure ı e er an zım 

h l b l al banl.rln altında buluoduldarmı bildirmittir a u unm arma nazaran . . 
da 65, 61 maddeleri deliletile Müt~a~ıben Abdur~abman Sayma. 
450. 4 ncil maddesine tevfikaı:ı nın ıatıcvabma reçılmiıtir. Abdur· 
duruımaları Ankara •iır ceza mah· rahman, hayatını, suçlularla mlina-
kemetinde yapılmak üzere halıda . aebetioi anlatmıı ve bir suale kutı 
rında ıon tahkikatın açılmasma ve demiştir lci : 
mevkufen duruşmaya sevklerine, ,_ Fikri'Dce bu suikaıt ile 
maznunlardan Iıtepan Modeçnilı.'io istihdaf edilen raye Türkiye . Al. 
vaziyetine relince; bu ecnebi 9/1/042 manya arasındaki iyi milfla1ebetleri 
tarihinde Suriye'ye ritmek lizere boz..,alı: ve bu auretle Ruılar lo· 
lılibiyoden hududumuzu terketmiş hine Türkiyenin harbe rirmeıini 
ve balen Türkiye haricinde olup temin etmelı.tir.» 
adresi malOm bulunmam11 olma Diier ıuçlaların d11 iıticvab. 
sına göre, kayıp aayılacaiından !arandan sonra, iddia makamından, 
198 nci madde macebinre bu maz b:r mlitali111 olup olmarl ı i'ı ıorul· 
nvn haklundaki ilk t tbkikatın mu· mu~tur. IJJia nalcamı, ııoçlolarsn 
vakkaten tatiline ve ancak Türki mııvknfiyetlerin n devamını, gele· 
ye'ye celbini teminen diploınatilı: c~lı: celsede şahitlerin ' dinlenilme• 
yollarla icabeden mııaınele YPP ı . sin i istemiştir. 
malt Gısere tevkifine ve ba hu1U1ta M .biteme, şahitlerf'I davetiye 
Camburıyet Mllddeiamamil i'ine mü· y.ıulma11na ve du•uııoının 8 Ni1an 


