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AMERiKA KONGRESiNDE 

Ticaret gemileri
nin silahlanması 
kabul olundu 
Vııington : 18 (a. a.) - Me· 

buafar mecfisi Amerikan ticaret 
l'tlllilerinin ıillhlandmlmasına da· 
lr olan kanun IAyihasına kabul et· 
lllittfr. 

Vqington : 18 (a. a.) - Me· 
basan Meclisi Amerıkan ticaret 
taparlann1n ıillhlandınlması ka· 
Dununu 250 reyle kabul etmiıtir. 
karana, Kearney Amerikan torpi· 
do muhribinin torpillenmesinden 
ta 'sonra verilmiı olma'i, bunun 
laarbe dotru yeni bir adım oklu· 
hnu söyUyen infiratçalann ihtan· 
Da mebuslann hesaba katmadıkla· 
l'llh ptermektedir. 

Görüımeler esnasında meclis, 
Ptojenin tekrar m6nakqa edilme· 
li için hariciye encümenine rön· 
derilmesi hakkında muhalefet ta
raıınc1an ~yıpdan teklıfi 136 reye 
hrp 257 reyle reddetmiştir. Mec· 
liete dinJiycilere mahsus yerler ta· 
llaamen dolu idi. G6riifmelere her 
le111t1nkinden fızlı mebus reye 
İftirlk .etmit ve nutuk söylemiı· 
tir. 

Projenin kabulünden az önce ..._..rdan M. Faddiı "Japonya 
limaJe ve cenuba dotru iJerlediti 
takdirde doaaamuanaa imlw edi· 
,.....in Amerika taralaadan k~n 
...._.., ibter edilme.tlli. taV11ye 
4Jlemlttir. 

Pı1Nll ÇAUSMI 
VE MUIAVEMET 

Moskova : 18 (a. ı.) - Dün 
akf&mki Sovyet tebliti : Bütün 
cebhe boyunca fiddetli muhare
beler devam etmiıtir. Muharebe
ler bilbusa bab istikametinde çok 
çetin olmqtur. KwJ ordu düıma· 
mn mütaddid ve tiddetli taarruz· 
lanm püskürtmiiflerdir. 16 bkteı· 
rinde 28 düıman tayyaresi tahrip 
edilmiıtir. Biz 17 tayyare kaybet
tik. 17 IJktepinde de moslov~ 
yakınlantıda 14 Alman tayyaresı 
düfiirülmlftlr. Odesadaki Sovyet 
kıtalarının tahliyesi, zamanında ve 

Al•ı•lla•ll 
tıltlllbl• gire 
aowrıturtab 

648.196 ... 
1.IY! tonlc 
.S 229 top 

80 ttlmen 
a .. ortlrı 

tam bir intizamla tamamlanmııbr. 

Bu tahliyeyi, Kızıl ordu bqkuman· 
danlıtı son sekiz sin içinde ter· 
tip etmiıtir. Kıtalarımız Odesa çev. 
riminde vazifelerini yapmıı olduk· 
larındao donanmamıı tarahndan 

blDye ·vakaletinln leri1 

"..I 1 
nUJUS Köglerimizin 

esasına göre sırası 

cebhenin difer kesimlerine tam 1 
bir intizamla ve. hiçbir ~ ver· 
• •••• :fllrlll9lilli. adtld 
kuvvede Alma ve,.Aaaaea m
~ .... ....,. ............ 
1iJeye mecbur ~ 4air Al
mu radyosunun yapbfl haberler 
tamamiyle U1l11zd1r •. Ha~iltat ıu· 
dur ki; Odesanın tabbyem Alman, 
Romen kuvvetlerinin hiç bir baskı 
11 olmaksızın ıtratojı ıebebleri do-

Ufllda 1Eıl•••ma11 lflll 9ab .. allr 
------------- Ankaka : 18 {TlfklÖıl mu· 

" 
•a babirinden) - Haber alındıfına lllEIUIE .lldan•~ ıöre Dahiliye Veklletimilin 

......... y~ni • bazı teeebblıleri v1rd1r. 
~--- emri Bunlardan bıriıi tudur: Vekalet lltbll .. -1 nüfus esasına ıöre, köylerim~zi 

S.fransislco : 18 ( a. a. ) - sıraya kfymaktadır. TUDif bıt· 
.&.br1 kaynaklardan haber veril· tikten sonra köylerimizin durumu 
cl~e f6re, Şarka ıitmekta olan tesbit olunacak, sonra k6ylGm6· 
~ pmiler bıbriye nazarhfın· zOn kallunmuına yarar.. kararlar 

Jayısiyle Kızal ordu baıkumandaa· 
hl'I tarafından abnan karar üzeri· 
ae yapılmıfbr. 

Vafinıton : 18 (a.a) - Ha· 
riciye nazırlatına ıöre , Amerika 
birlf'tik devletlerinin Sovyetler 
birliti blylk elçili Steimhırbet 
ile Ma1kovadaki diplomatik difer 
erkloı Sovyet hariciye halk ko· 
miserlifi ylklek memurlarJ ve 
Amerika yardım heyetinin aala· 
n Moskovanın dofuauada buluıau 

1 
bir pbre hareket etmiflerdir. 

Mo.kovada kalacak olan iki 
katip ve bir memurdan bqb 

j Amerika bfiyilk elçilifiain bitin 
diter •memurları Bay Steimbar· 

1 bert'• refıkat etmektedir. ~n ıeıen bir emirle Honolulu'ya ahnacaktır. 
cl6oaiek emrini alm11lardır. -===~---~--------------:=--------

&. urir en r.iyado Filipin Ad maarı·ıı·ne N.ıarma fiden ıemileri altkadar ana 
..._.tedır. Çinici bu 10n ayl~~ 
';iade biç' bir Amerikan ıem11ı 1 d ı 
J.s,o..yaya ıitmediti ıibi ç:oe yapı an yar ım ar 
tt.lea de ar. olmuıtur. .............. 

-

BRIAISI - VIYAZMI 
MUHAREBESi BiTTi 

Berfin 18 (a. a.) - Alman 
tebliti : Briansk ve Viyazm• 
meydan•Nvqı muuffırane ıu· 
rette bitmittir. Fon Bolc'un em· 
rindeki Almın kıtatan 67 pıyade 
olta 1UVari tlmeni ile yadl ıırhh 
t6menden ve altı livadan mirek· 
kep ve sekiz ordu halindeki Ti· 
moçeako pupunu imha etmitler· 
dir. 648.196 esir ahamıı 1197 
tank, 6229 top, heHpıız harp 
mal:ıemeai ittinam edilmiftjr. 

-... ,_ ""'..,. -
yapdan to-antı 

Seçim dairelerinde tedkikler 
yapmak ve mlntehipleriyle tem11 
larda bulunmak &zere b61ıemize 
ıelen mebuslarımız mllbıkattaki 
tedkik ve temulannı bitirerek 
eehrimize dönmiif balaaayorlar. 
Halkevimiı d6a ötleden sonra 
mebllllanma11a terefine bir çayb 
toplaab tertib etmjftir. Topluluk 
pek kalabahk oJmuı, Nmiml ıeç· 
mittir. Mebuslarımızdan Şemsa 
J,çen, Sellhattin Çam\ CelAl Sa· 
it Siren, lbrahim Yete, Tevfik 
Taraman ve parti vilAyet, kaza 
idare heyetleri reis ve azalannsn 
hazar bulunduta bu toplanbda 
Haıkevi reisi evin çallflDaları bak· 
lunda iz•hat vennit ve daha esas
lı meaai tarzı Gzerinde durulmaı· 
tur. 

OTOBOSLBR DON 
iŞLEMEYE BAŞLADI 

Marıilya : 18 ( a. a. ) - U
'- Elıpreeten : FranNdı tedhif 

YAllDIM YEK0N0 ON MŞ BiN URAYI BULMAKTA 

~leriyle meıruı olan mabke· DIKUTLIR 
-.ıer tepil edildıkleı indenberi I 
, ... •leyhtan tedhlt ve boz· •..a -~ ........ 

Şehrimiz aenıinlerinin Maarif 
itleriyle allkah teeekklllere ıeraif 
mikyaıta yardımlara bafladıfın& 
ve bu ifle Dıtfful ~omite aıA· 
ımdan f ıbrikatör Bay Nuri Hasın 
gerek tahıl nakit yardımlar1 ve 

Dünden itibaren tehrimiz otobüs
leri halkın ihtiyaçlarını kar11laya· 
cak tekilde 1eferlerine bqlamıt
lardır. 

~la hareketlerini dardarmak I .... ,_ 
li;la fimdiye lradar 30,000 dea ......... tallltller 
'-t. Komlniıt idam ve bapia 1 

ıerek1e bu yolda Nrfettifi meta• 
inin blyllc oldutanu yaımıthk • 

......... mablnlm etmittlr. ............... ____________ __ JaA Bu çalıımalar devam etmekte ve 
Bir m•ltl•t ..,,,.l l1• a yardımlar yekGaa kabarmaktadır. fO' clnc• ti• •lı sılı yauılı : Haber aldıtımıu ıöre , batla 

s· '·•al taı.6dai 6i.ilt- yarın teberrller yektlnu .ıs.~ 1
" P lor Jg r rayı bulacak tar. Yardım l11te11ni 

ı.tl.,.l• yaya lıalJırıın ın c.ynca nqredecefiı. 

..... ..,.,..,.,,. ··~-· fGFp-1 .......... 
ma.,atlır. Orta yoU.tla tla Butla saat 14 do Adana 

• A 6 ita .a,atiyl• 6i· ıtadyomunda ıeçen hafta O - O 
6ır ntu•CI a t berabere kalan DemirlJlOrla MiJll 

i 
-.ı.t p•&i y,,,,.,_a,ta • Mensucat Gençlik kuJlplcri 
ılır Aldlıatlarl.rnı h luılin l ar111nda heyecanlı bir futbol ma· 

f .,.W flltıc.,.,.. ,.. •"•is. çı 7apdacaktar. 

iÇERiDE 
G&nl•' (Hilldy•) 

............. plcl 

• lnluldplarılan 6iri 
R. a. •r•• 
• Karate,,.U Şelrlrtle 

...... u .... 
• A~_, N S(y..ı ........ 

Kurulut Tarihi : 1 KlaunusaaJ 192-f 

On•edlncl ,.. - .. ,. 1 5t50 

l_s_OMR_OK VE iNHiSARLAR YEllUNIN B __ EYA_NATl_I 
• 

inhisar eşyasına 
- -- ŞimJililı ---

zam yapılmıyor 
latanbul : 18 (TirlHöı.ü mu

habirinden) - Gflmrük ve inhi
sarlar Vekili Rııf Karadeniz. ıeh
rimizdeki tetluklerini bitirmiı 
gazetecilere beyınatanda lstan
bul'da Vekillite bıtlı müe11eıe· 
teri ıezditini, aBmrük ve güm 
rük muhafı1.1 teıkilAtını yakındın 
gördiil'flnil söyliyerek demiftir 
ki : 

< - inhisar maddelerinin ıa· 
tıı bedellerine zam denilince iki 
tfirHl zam hatıra ıelir. Biri in· 
hiıar resmi diteri de mi et af aa 
verıiıi olarak maliyet bedelleri 
6zerinden illveten almaktı oldu
ıumuz paralard1r ki bunlır kanun 
mevzuu dur. Diteri iıe inhisar 
maddelerinin mıliyet bedelleri 
ylbelip aulıncı fiyıt tenzil 
veya artıılanndan: ileri gelmekte
dir. Birinci tekilde zam için fim· 
dilik bir düf(incemiz yoktur. Di· 
ter ttlrlü artırmalara ıelince ilk 
madde fiyıtıanaın ve difer mıs
raflann artma11ndan dolıyı ma
liyet bedelleri kabarmıı ve bu 
kabırmmın zaruri neticeıi olarık 

sahip ustalar yetiıtirilecektir. ln· 
hiıar memurlarının tekaütlfitfi 
için yeni bir kanun il) ihuı hı· 
aırlanmııbr. Avrupa huduUariyle 
nakliyat için bazı yeni tedbirler 
alınmııtır. Bu husuıta mahallinde 
arqllrmalar yaptarmaktıyım. On· 
larm vereceti raporlara ıöre 
icıp eden feyler yapılacaktır. 

Tokyo : 18 (a. a.) - Domai 
ajınaından : Yeni Japon kabineaa 
kurulmuflar. Kabine yemin töre
ninden 10nra Hat 17 de ilk top-
lant111n1 yapıcık ve pek mubte• 
mel olarak bu toplantı 10nunda 
siyasi bir beyenat neıreddecek· 
tir. 

Tokvo : 18 (ı. ı.) - Gayri 
resmi haberleı e ıöre, yeni Japon 
kabinesinin ea11lı Azaları ıunlar
dır : Ge .. erıl Tojo (8afVekit, Har-

da ıarıp ve baı.ı av madde- biye ve dahiliye naı.ırı) Amiral 
)erinin fiyıtları bir miktar yilk- Togo Berlin Moakoya biiyik 
ıeltilmiftir. ltçilere par11ız ye· elçiıi (Hariciye nazırı), Amiral 
mek datıtılmata bıılınmııtır. Şimıda (Bahriye nazırı), Ocıma-
Mecidiye köyündeki likör fıbri.

1 
rikaya (Maliye naı.ırı), KifiNlak 

k..m. ~... ....... -- .....,, ..... c:racareıt~ ••Jıııtfl 
titlll olar8 ••11 ... ,. karar n aaan), Au.a ICeDtıyima (llt 
vera. ....... t•alk bilfiye nakalat uun) 

Sırasma Göre 
• 

lal Rlllola aı llltlalrorll•, aı ollla t •• 

Vaktile Adanada çıkan ve viliyetin resmi gazetesi • Seyhan • dan 
bir taneli elime reçti . Sararmıı, parça parça olmut. Bu ıueteyi 
masamın üzerine istif ettim, baımdan sonuna kadar okudum. 

Kırk üç yıllık bir feÇIDİfin izlerini sütunlannda tutan bu razetenia 
bir haberi beni çok ilailendirdi ve diifündürdü. 

Bu haberi oldutu fibi, üslubunu detiftirmedea yazıyorum. Y abu 
bu tutuk cümJeli haberi okumak çok zevkli birtey defil ama, merakh 
bir havadis • 

Gazetenin tarihi : 
Fi 3 Eylul sene 1314 numara : 1065 yani 1898 
• Bu 11rada bütün alemi medeniyeti ve bilhassa Avrupayı ifrat 

eden bir mesele var ise o da Rusya imparatoru iltiaci Nıko)a hazret· 
&erinin umumi terki silah teklifidir. 

Hükümdan Müıariineleyb Avrupa devletlerinin ihtiyanna mecbur 
olduklan masııırifab askeriyenin muharebeden daha ziyade tahribi me• 
malike sebeb oldutunu nazan dikkate alarak umumi terki silAh meaeJe.. 
sini meydana ç kararak bu babda umum devletler tarafından Petru-. 
burt'da bir konferans akdi zımnında hariciye nazın vasıtasile Avrupa 
hük1lmetlerine icrayi tebligat edilmiştir. 

Eter bu teklifi müsalemet perverane hüsnü neticeye iktiran edene 
tarihi Alemde f&nh bir sahife iıral edecektir • Hele teklifi mezkGr 
mütekarribOlhuhıl olan yirminci asır için bir falühayır addolua· 
maktadır • • 

Halbuki zavalb yirminci asır, avuçlan kanlı bir hükümdar yavram 
fibi doldu. vr ilk önce dünyaya silihsızlanma teklifini yapan ÇAi' 
Nikolanın taht , tacını yıkdı, ailesinin köküne kibrit suyu döktü • • 

O günden bugüne kadar dünya ikinci defadır ki botazlatıyor • 
milletlerin kanlan sel fibi akıyor, tehirler bir çara fibi yanıyor. 

Y almz topun, tüfenfin artmasından korkan Çar Nikola , bir defa 
bapnı kaldırsa da, Petresburgu kllfatan demir çemberi, Molkov.
varuılanndaki cehennem makinelerini rörebilse, kim bilir o za..-.ıd 
düfünceJerinin salbtuıa ne kadar yanacak, günGndeki sil.Ablan ne b• 
dar insani ve çoc.,kca bulacakbr. 

BufÜD insan kabramaahllmn yerine makinenin ka,bramanbta ..-... 
Demir zekllann esareti albada türlü türlil belllara, felaketlere ,.a a
çıyor. 

1

lnaanlann bir birlermi 61dirmek için binler, mdy~nlar, delil: 9'· 
yarlar harcıyorlar. bazi-elw tamtalar bluyor, Alhnlar bar 11efeate alt.; 
aiyor. Mideler bot. artMr çiplak. büriyetler ~ezadda, dünya bir-. .. 
dan öteki acaaa kacls kmlma •tef balkalanyle kuf8blmı1-

Ne var lmaahk 19 llllCU marda oldutu fibi, sillbb kalaydı. y.,... 
lar daba ~ kür, ....... deha u 61ür, beferiyet daha az sua 
çekenli. 

lis ......... de n11ya. Buıünkü ızbrablara da katlanabDiyonaz. 
Yetelki _... ....,..a inaaabar, kendilerini tahrip icln 
..... W.. aillblar lcad etmeainler. 

"·o. 



l_Halk Hik8yel_eri -! 

Gömlek 
Musabalıoğlu Ferhat Bey 

YAZAN; 

Memleket meseleai 

in kitaplardan 
birisi daha 

BEDEN TERBİ1ESİ KANUNU 

N ahigede mahkeme ı 
işini görecek meclis 1 

memleketin en zengin adamıydı . 
Şeceresi derebeylere dayanan asil 
ecdadının bıraktığı servet hAdsiz, 
hesapsızdı . Pamukçu Mist ı. :ıin , 
Deli Mehmcdin s n e~ leri, Muı.aba

lıoA-lunun zenginliği yanında de
vede kulak bile olamazdı .. Ata 
sözünün ifade ettiği tam mana ile, 
yalnız, dağc a domuzu eksikti. 

SElAHATTİN SEPİCİ 
Ya.zan : R. S. SARAY 

B eden terbiyesi kanunu 
çıkalı iki yıl oluyor. Yur

dun her tarafında teşkilat kuruldu. 
B'Jndan sonra Türk sporunun 
Vt- Türk gençliğinin başı boş de
~ildir. Baş vekalet Beden 
Terbiyesi Uumum Müdütlüğüne 

bağlı olarak da her vilayet bir 
(Bölge) olup valiler bölge başka
nıdırlar. Her kaza, nahiye ve hatta 
köyler<le beden terbiyesi teşkilatı 
kurulmuş veya kurulmak üzere· 
dir. Beden terbiyesi kanunu çık
tıktan sonra göze çarpan büyük 

L - --
Yeni bir proje hazırlandı 

Tepebağdaki evi bir sultan 
sarayından farksızdı. Sayısız. uşak

lan, hıılayıkları , cariyeleri v<ırdı. 

Selamlığı imarethane gibiydi. Her 
gün yüzlerce garip guraba, fakir 
fukara yer, içer, karnını doyurur, 
üstelik bir de diş kirası alıp gi· 
derlerdi. 

Ferhat Bey hoşlandığı cariye
lerJen bir kaçını yanına alarak 
yazın Lübnan yaylalarına gider , 
kışın soğuk aylarını da Kahirede· 

ki k ö~künde geçirirdi. 
Musabalıoğlu bu ölçüsüz re

faha, ihtişama, iktidara rağmen 

kendisini bedbaht addediyordu . 
Hıç bir derdi. hiç bir kederi yok
tu. Fakat nedense, kendisini se · 
bcpsiz bir gam ve kasavetlen bir 
türlü kurtaramıyordu. Ne tabiatın 

süslü, ziynetli manzaralarından fe
rahlık duyuyor, ne lapıska saçlı , 
pembe tenli işvebaz gürcü güzel
leriyle yaptığı hal\'etlerden zevk 
alıyor, ne de içkiyle, işretle avu
nabiliyordu ... 

Her imkana malikti. Faka t 
yalnız, gönlünün meçhul arzusunu 
keşfetmek iktidarından mahrum 
bulunuyordu. 

Bu aczi onu çıldırtıyor , gün 
geçtikçe adeta deliye çeviriyordu. 
Etrafındaki insanlar beyi eğlen· 

dirınek, neş'elendiı mek, biraz gül
dürebilmek için hatır ve hayale 
gelmiyen tedb rlere baş vuruyor
lar, lakin muvaffak ola mıyorlardı. 

Belki avunurum Ümidiyle uzun 
bir seyahata çıktı. Hinde, Yeme
ne, Çint:, Maçine kadar gitti; Se
rendibi, Zengıbarı dolaştı . Bundan 
da umduğu devayı bulam'ldı . 

Bir gün se lamlığında tek ba
şına otururken içeriye yetmişlik 

bir pir girdi: 
- Selarnüaleyküm erenler , 

misafir kabul ederınisini1. ? Dedi. 
Ferhat Bey aya~a kalkarak 

selamını aldı ve üstünde oturmak· 
ta oıduğu nıakat'ta ona da yer 

gösterdi . 
Ferhat Bey azıcak koı.uşmak

la, ihtiyar misafirinin yetkin ve 
dolu bir adam olduğunu anlamış
tı . içinde bir ümit parladı. ~ Ce
nabıhak ihtiınalki derdimin sebe· 
bini bu adamda halk etmişlir • 
Diye düşündü ve ihti} ara derdini 
açtı. Misafir ona: 

- Dertsiz bir adamın ıöm

leğini giyersen bu kasavetlen kur
tulup feraha kavuşursun, tavsiye
sinde bulundu. 

Ferhat Bey derhal vekiliharcı 

Rüstem ağayı çağırdı: 

- Rüstem ağa 1 Dedi, hazi
nemden istediğin kadar altun al 
\'e yarından teı.i yok, hemen yola 
çık. Dünyanın bütün köşe ve bu
caklarını dolaş. Neresinde hiç deri 
di olmayan bir adama tesadüf 
edersen dilediği parayı vererek 
gömleğini alup bana getiri Haydi 
yolun açık olsun . . . 

Rüstem ağa ertesi sabah kü
çük bir kervan tertip ederek gü· 
neşin ilk ışıttığl ellere doğru yola 

çıktı . 

Hangi memlekete uğradıysa 

oranın en zengin, en müreffeh ve 
mes'ut insanını sorup öğreniyor 

ve ona misafir oluyordu. Bu adam· 
!ar zengin olmakla ve zahiren 
mes'ut görünmekle beraber her 
birinin muhakkak bir derdi, bir 
kederi vardı. Kadersiz insana 
tesadüf edemiyordu . 

Misafir oldutu bir beyzade 
ona hiç derdi olmayan bir insan 
gibi göründü. Dünyada bundan 
daha şen bir kimse olamazdı. Hiç 

bir kara ha'Jer, hiç bir hadise bey
zadenin neş'esini bozamıyor, key
fini yerinden oynatamıyordu. 

Oturup sohbet ederlerken adam· 
!arından birisi geler~k : 

- Beyzadem , kO}'Unlarımızda

ki hastalık devam ediyor. Üç gün 
içinde iki sürümüz telef oldu, de
di. Beyzade : 

- Tanrı ile başa çıkmaya mı 

savaşacağız 7 Canımız sağ olsun 
di} e cevap verdi ve hiç bır şey 

olmamış gibi sohbete devam etti. 
Bira1. sonra dığer birisi gelerek : 

- Yiımi harmanımızı sel gö · 
türdü dedi . Bepade bu kötü ha
bere de aldırış bile etmedi . 

Rüstem a~a aıadığını bulmuştu. 
Aylardanberi n için dolaştığını Bey 
ı.Pdeye anlattı ve ~ömleğini is 
tedi. O anda Beyzıulenin } ü1ün
deld neşe s !indi . Yerini bir hü
zün gölkesi kapladı . Derin bir 
nefes alarak : 

- Bu halimi gördün de , beni 
dertsiz hir insan mı zannettin 
bire ağa 7 Herkes derdinden üste 
deıt yoktur sanır. Söylenmek la
zımgelse benim de ne at çc kmeı. 
} olrnşlarım vardır dedi. 

Rüstem ağa artık umudunu kes
mişti . Bu a<lamın da derdi olduk
tan sonra dünyıtda dert~iz. arlam 
bulmanın imkinı olamazdı. 

Artık dönmcğe karar vermişti. 

Çıçeklerle , çayır çimenliklerle 
beı.erımiş bir vadiden geçiyorlar
dı. Bır harnup ağacının göğdesine 
sırtını dayamış yağı1. çehreli genç 
bir çoban mclil , melil kavalını 

üflüyor, buna , öterJe beride ya· 
yılmakta olan semiz koyunların 

boyunlarındaki çıngırakların garip 
ahengi karıfıyordu. 

Çobanın yanına gelince Rüstem 
ağa hayvanından indi. Selam ve 
rip yanı başına oturdu . Dereden 
tepccfrn lwnuşurlarkcn çobanın 

J ü1ündeld aydınlık, göılt'rinden 

taıan nrş~ ve ferahlık Riistem ağa
ya bir düşünce ilham elti Ağa ha
tasını anlamıştı . O, dertsiz insanı 
niçin hep 1engin sınıf araaıncla 
aıamıştı ? Saadet muhakkak ser-
vet ve rrfahla mı kaimdi ? 

Çobana sordu : 
- Senin de bir derdin var 

mı çoban ?,. dedi. Çoban gülüm
ıi} erek cevap verdi : 

Benim ne derdim olacak 
ki ? ... 

Hiç mi bir derdin, hiç mi 
bir kederin yok ? 

- Çok t ükür Allaha hiç bir 
<..terdim yok. 

Rüstem ağa cebinden derhal 
bir avuç altın çıkararak çobana 
uzattı : 

- Ben aylardınberi dertsiz 
bir adamın iÖmle~ini arıy.orum. 

bir hususiyet : Memleket sporun
da ferdiyeti katiyen ihmal et
memekle beraber cemiyete 
far.la ehemmiyet verilişidir. Bunu 
rakamla ifade edt:biliriz : Yüzde 
biri de~il } üz.de yüzün kalkınma
sına gayret edi} oruz. Yürüyoruz: 
Birkaı; kişi ile değil yüıbinler ile 
beraber ilcrli} oruz. Beş, on genç 
spor yaprnıyur, : bütün Türkiye 
çalışıyor, Bu ~ayt>dedır ki, Türk 
spor tarıhinde. yeni bir çı~ır aç
mış oluyoruz : 

Gençlik tı şkilatı 1 
Yapılan bırsürü devrimler a

rasında (Bedt:ıı terbiyesi ve spor) 
hayatımızda açtığımız bu yeni 
çığır, bence hepsinin üstündedir. 

Kısaca anlatmak için Beden 
terbi} esi niıamnam e sin"n birinci 
maddesini aynen alıyorum : 

(Beden Terbiyt:si Umum Mü
dür/ütünün esas vazifesi; yurdda· 
şın f izlk ve moral kabiliyet/erilli 
ulusal ve inkilôpçı amaçlara ve 
yurd müdafaa icaplarını bu esas· 
/ar dahilinde sevk ve idare et· 
mektedir.} 

Manasını tahli l etıneğe lü rnm 
yok. Gençlık teşkilatının gayesini 
derhal öğreni} oruz . Açık ifade 
bukadar olur. ' 

(Gerisi 3 üncü sa1 tada) 

Bn. Badiye ile 
Nihad Taaglner 
din nlkiblandı 
Şehrimiz İsmet lnönü Kız Ens· 

tilüsii Moda öfretmeni Bayan H a
diye ile gazetemiz Tahrir Müdürü 
Nihad Tangünerin nikôh törenleri 
dün saat 15 de Belediye salonunda 
güzide bir davetli kütlesi önünde 
gapılmıştır. Arkadaşımıza ve de
terli eşine uzun saadetler dileriz . 

işte sana bir avuç altın ... A:ısı • 
nıı san daha vereyim . Gömleğini 
çıkar bana ver de beyime götü
reyim dedi . 

Çoban, } ü'ünden hiç silinme· 
yen ayni gülümıl!me ile omuzun
daki kepone~in ucunu kaldırıp 

çıplak sırtını ıöstererek cevap 
verdi : 

- Gömle~im yok ki , dedi . 
Olııaydı paranın ne kıymeti var
dı. Öyle de çıkarıp verirdim ... 

ı ........................ ı 
ı Yarın Akşam ı 
ı === RADYOMUZDA == ı 
ı 6treneceıımız ı 
f Balk Tlrklıl i 
ı ı 
ı ARABAMIN ATLARI ı 
ı ı 
ı Arabamın atları ı 
ı Deh deh delı aman da ı 
ı Boyalı kanatları ı 
ı Deh deh aman da ı 
ı Yılmaz Mahmudum ı 
ı Gel·gel aman da ı 
: ........................ : 

1 

ı Okuma yazma 
kursu taaliyeti 

Üç ikinci teşrin pazartesi ak
~amından itibaren Namık K emal 
ilkokulunda hiç okuma yazma 
bilmeyenler halkevi ku rslarına 

baılayacaktır. Herkes bu kurslara 
devam edebilecektir. ;y'alnız iki 
foto~rafla Halkevi sekreterli~ine 

mür8caat edip kaydolunmak ll-
11mdır. 

Şehrimizdeki 
Mebaılarımız 

Dün Sayın Mebusumuz Hilmi 
Uran Ankaradan, Kütahya Mebu
su Doktor Ali Süha Delibaş ve 
Bolu Mebusu Celal Sait Mersin
den şehrimize gelmişlerdir. 

Hilmi Uran seçim çevresinde 
gezi ve incelemelerde bulunacak. 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Seyhan Meb us
ları ile diğer mebuslar bugünkü 
Ekspresle Ankaraya gideceklerdir. 

Blylk bir kly 
yangını olda 

Mardin : 18 (Türkıözü mu ha · 
birinden ) - Vilayetimizin Nu
saybin kaıa5ın1n Telmınar köyün
de ç ıkan bir yangın net icesinde 
48 valarıda ı açıkta kalm ıştır. Bu 
acı haber alın ır alınmaz felaket 
zedelerin iaşe ve iıklnları için vi
ltyetimizce icap eden tedbirlere 
teve11ül edilmiş ve acil ih•iyaçla
ra sarfcdilmek üzere f ehrimiz Kı
zılay cemiyeti tarafından Nusay
bin kaymakamlığına derhal 160 
lira ıönderilmiştir. 

Fcl!keti haber alan Kızılay 

umumt merkezi :d e telgraf hava
les i olarak Ziraat Bankası vasıta
siyle felakete uğrayanlara veril· 
mek üzere 1540 lira göndermiıtir. 

------·'-- ____ , _____ __ 
/~ ___ u_z_A_K_LA_R_D_A_N __ B_A_B_E• ____ -:_~ı------

Daima düşünülen şey : 
Yeryüzündeki bütün hayalın güneşe bağlı ol

masından güneşin hararet ve ziyasının tükenip tü
kenmemesi meselesi bizi yakından alakadar eder. 
Güneş sistemini doğurdu~una ihtimal verdiğimiz 
nebula'mn arzımız üzerinde hayatın doğmasından 

evvel ~oğumuş olması icap eder. Acaba bu soğu 
ma fiili güneş temamiyle sokuyuncıya kadar de
vam edip gidecek mi? 

Bu nebula birbirine çarpan meteorit'lerden mü

rekkep idiyse merkezin ( yani güneşimizin ) hara
reti delkle temin edilmiş olur. Güneş kendi cazibe
si yüzünden gittikçe büzülmektedir. Bu büzülme· 
den do~an kudret te hararet kudretine inkılap e· 
den; ve bu hararet te güneşin suhunetini sabit tut
mağa çalışır. Güneşte radyum gibi bir takım radyo 

Güneşte soguyacak mı? 
aktif maddelerin mevcut oldu~u muhakkaklır. Bu 
unsurların atomları daima parçeılanmaktadır. Bu 
parçalanma yüzünden serbest kalan kudrette hara
ret hasıl eder. 

Nitekim basit hesap neticesi olarak anlaşıldı 
ğına göre bir gram radyumun parçalanarak her 
saatte verdiği kudret 132 kaloridir. Yani bir g ram 
radyumun saatte verdiği kudret bir gram kömürün 
yanmasiyle verdi~i hararete müsavidir. Radyum 
hayatıııın iki üç bin sene olduğu göz önüne geti
rilirse içindeki hararet kudretinin n~ kadar b üyük 
olduğu anlaşılabilir. 

Bu halde meteorik nazariyesine göre güneşin 

soğuması ihtimali bulunmadığı gibi ziya ve harare
ti de tükenmiyecek demektir. 

Ankara : 18 (Türksöı.ü muha
birinden ) - Dahiliye Vekaleti 
nahiye teşkilAtı ve idaresi hakkın 

da yeni bir kanun projeı;i hazır
lanmıştır. 

Projeye ğöre yeni nahiyeler 
iktlaadt vaziyetlerinin mükemmel
liki ~öıönünde tutularak kurula
caktır. Nahiyede l:>ir kaç nahiye, 
kltibi, sa~lık memuru, ebe ve ka

rakol bulunacaktır. Ayrıca nahi 
yede belediye reisleri ile köy 
muhtarlarından müteıekkil bir na
hiye meclisi kurulacaktır. 

Bu nahiye mtcliıleri 50 lira
ya kadar olan para daviları ite 
150 lirayı ieçmiycn her türlü di· 1 

valara bakacaklardır. · 

Balkevl Oençlerınıa 
hazırladılı temsil 

Adana Halkevi temsil kolu 
30 ve 31 ilkteşrin geceleri <Bir 

1 

Hoş geldin Karatepeli •.. 
Ne o ... Bayramlık düzeltmeye mi 

geldin.? 

- Vallahi aklımdan f•Ç· 
mcdi değil • . Yalnız iıe gi
rişmeye korktum .. Çarşı paı.ar 

ateş pahası . . Yerli mallarının 
önüne yanaşmak kimin Urı. 
Ortalık birbirine girmiş. SaA'a bak
tım, ıola baktım kiıemin dibini 
yokladım, hepsinden vaı ieçtim. 

- Bari çocuklara dert din
letebilecek misin ? .. 

- Biz.im köy çocukları dert-
ten anlarlar , hem itin uz.a~ına 
gitmeye ne hacet. Bizim kadınlar 
eğirdiler , büktüler , dokudular , 
arşın arşın sırthldarımızı hazırla
dılar . Kimisini karaya , kimisini 
cevizt": boyadık, arı sili giyindik .. 

doktorun ödevi> isimli Vedat 
Ürfi Bengilnün üç perdelik piye
yesini oynıyacaktır. Rejisör Ham

di Paramyok'un idaresi altında 

provalara devam edilmektedir. 

- Öyle ise daha ne iıtiyor
da, kapı kapı basma arıyorsun ?. 

- E. . Dayı. Biz.im de Devlet 
malının o güzel, çiçekli, cici şe}'
lerinden kızlarımızı , karılarımızı 

1 '? süslemeye hakkımız. yok mu 

B. lbrablm Mete . 
Şehrimizde bulunan mebusla· 

rımızdan İbrahim Mete dün mat
baamızı ziyaret etmişlerdir. 

Bir patates bir 
~llo 700 gram 
Ko ny•da çıkan "Ekekon,. 

erkadaıımıı. yazıyor : - Karama
nın Kökes köyünden Mustafa Gü · 
naydın tarafındın Zi aat müdür
lilA"üne gönderilen bir patates gör
d(ik . Bir kavun cesamet inde bu· 
hrnın bu iıda, 1 kilo 700 gramdır 

TopraQ-ımızı ninbat kabiliyeti 
ni iıbat eden b u verim , anlaya· 
bilmek V"l hususi bir itina gös · 
termck suretlle topraklarımııdan 
ne yüksek kalite de mahıuller 

elde edeceğimize büyük bir de· 
!ildir. 

Ceybaada laklr 
çocuklara yardım 

Ceyhan : 17 (Türksözü mu· 
habirinden ) - Çocuk esirgeme 
kurumunun fakir ve kimsesiz yav 
rulara elbiselik vereceğini bundan 
bir hafla evvel yazmıştık. 

iki günden beri yapılan liıtc 
muhteviyatı mucihince yavrulara 
başta kurum başkanı Bayan Hu
riye Kantano~lu ve idare heyeti 

aıaıından Şaban Öıkan tarafından 
kurumca alınan elbiselıkler tevıi 

edilmiş ve yüzden f aıla çocuk 
ıevindi rilmiıtir . 

Maarif k adroıaada 
Latıf Poyraz Erkek lieeıi 

Fı ansiıca öiretmenliiine, Cihat 
Zorlu Diziçl Köy enıtitüıil öj?ret
menliiine, Naciye Gökmen ikinci 
o rtaokul ve isme t Ramazanoğlu 
da Kız lisesi Türkçe öğretmenli

ğine tayin edilmislerdir. 
1 

Kadastro kadroıaada 
Vilayet imiz kadast ro müdü r

lüiü tapu azası B. Kadri Polat 
iht iya t olarak ıilah altına alındı
iından mezkur vaıifeye müdür
lük poıta t apu memurlarından 

AIAettın Aydının üçte bir nisbe
tinde maaşla vekiletcn tayin edil
miıt i r. 

ARKADAŞINI YARALADI 
Dede oilu Asaf Yürek İl· 

mindeki on üç ya~larında bir ço
c uk A hmet Mıki adındaki arka -
daıını çakı ile yaraladıi?ın dan za . 
bıtaca yakalanmııtır. 

1 

1 

1 

Ama ele zor ieçcr miş, kıyamet 
kopmaz ya 1. Başımıza kır çiçeii 
takar,gam kasavet çekmeyiz. Ye· 
ter ki Devlet sağ of5un. 

- Ne o, beğbeden tkmek ko
kusu geliyor .. Galib! şehrin bem 
beyaz ekmekleri hoşuna gitti . 

- Bir iki tane alıp heibeye 
attım . . Attım ama ne yalan 
ıöyleyim . . Çok da utandım .. 

- Neden Karatepeli ? . 
- Neden olacak dayı, ıu top-

riklara bak 1. Bereket her tara· 
fındl\n akıyor. lnsan böyle top
rakların üıeriode otururken ilden 

alınan ekmei?irı beyaılı~ı ile ö~ü
nebilir mi ?. 

- Eh ne yapalım ·ı. 
- Ne mi yapalım ? Şu kah· 

velere baksana 1 Arı kovanı gibi 
i şliyor. Toprak adam bekliyor . 
Başka memleketlerde çocukların, 
kadınların bile kollarını sıvayarak 
tarlalarda, bailarda çalıştıklarını 
radyolardan dinliyoruz. it alem aç 
kalmıyalım di} e parklarını söke· 
re k sebıe, buğday ekiyorlar mış. 

- Haklısın Karatcpeli .. 
- Haklıyım ama, hakkı yerine 

getirmek la:ıım .. 

Angudun kazı gibi yan gelip 
kurulmaya mana var mı? Her şey· 

de devletin yardımını beklersek 
onun başını türlü dertlere salarız. 

- Senin keyfin yerinde ga· 
liba .. 

- Neye yerinde olmasın. 

Arılar buyıl bol bol bal verdi,Da· 
varlara , ineklere eyi baktık, sa· 
ğım daha iyi oldu . Sapanın kuy· 
ruğunu bırakmadık, güneş deme· 
dik, rüı.gar demedık çalıştık ... 
Çalışan bahtını yapar. Çok şükür 
muhanete muhtaç değiliz. 

Biliyoı musun dayı elimde bir 
ferman olsa, şu şehrin sokakların 
da boş gezen , kahvelerde sabah 
tan akşama kadar kokmuş kağıt· 
ları elinden bırakmayan herifleri 
bir falakaya kaldırır, amana ge· 
tiririm. 

- Canım Karatepeli , seıı 

bayağı işbilir, İl görür bir adalJJ 
olmuşsun .. 

- Buna şıfacak ne var? 111· 
san dediğin konduQ'u yerde d u· 
rurursa tavladaki yularlılardan ne 
farkı olur? 

- Bayramı şehirde mı geçı· 

receksin ? 
- Deliye her gün bayram 

derler, bu yanlış .. Ben, işini yo· 
!una koyanlara her gün bayraıtl 
deyeceğim .. Şimdi buradan do~· 
ruca köye gideceğim. Sır gün kO 
yün alanında toplanıp çoluk ço· 
cuk davul çalar , halay çeker • 
kuzu doldurur yeriz. Ertt'si günde 
ta rlalara koşar toprakla bayram· 
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İLAN 
H ·lskenderun Mal M d. lüğünden: PS • 

Kaynak Makineleri 
AZ ClREY H S RfİYATI, SESSİZ İ~l[M[, UZUN ÖMÜR. 

Kapı 

No. 

103 

102 
106 
107 
129 

Mahalle veya 
Köyü 

So~ukoluk 

.. 

C insi 

Bir bap dükkan 

Dükkan 
Kar. Bina 

Müştemilah 

Dükkan 

il 

Tah. 2 oda l mutbah. 

Kimden metrük olduku 

Artin kuyumcıyan kızı 
Hiripsine 
Elyas Nader kızı Cemile 
Corc Corci 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

120 00 

150 00 
300 00 
550 00 
300 00 

" 

PHILIPS 
131 
132 
139 
144 
143 
146 

" 
" 

,, " 
,. " 

Bir Bap Dükkan 
Bir Bap Furun 
Kar. Bina 

" 2 " 1 
.. 2 " 

Dükkan 
Furun 

" 
" 

Hiristofi Azar Emile 
Nazaret Vanisyan Oğfo 

Boğos 

Artin Vanisyan O. Nazaret 300 00 
300 00 
350 00 
400 00 
450 00 
500 00 

" ,, ,, " " " 
" 
" " " Kaynak Elektrotları ,, 

n " 

Fev. 2 oda 1 Ahır 
Tah. 2 oda l mut. 
Tah. 3 oda 1 mut. 
Tah. 2 oda t mut. 

Minos Minasyan o. Manuk 
Agop Sar af yan Eşi Asiye 

" " " ,, 
Sarı Agop Sarrafyan Ve f .. " " 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu ı afık kaynak çubuğu. 

148 

152 

153 

" 
,, ,, 

,, ., " 

" 
Bir Kahve 

,, 2 ,, 1 mut. 

,. 4 ,, 1 mut. 
1 Havlusu 

Kahve 

Vanes 
Boğos Agop Sarraf yan V _ 

Agop 
Samiel Oğlu Mardiros 

Ayvazyşn 

Abraham O. Mardiros 
Ayvazyan 

150 00 

500 00 

650 00 

154 .. Bir Furun 1 Furun 250 00 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 
Abraham Oğlu Mardiros 

Ayvazyan 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olan

hmn 21;10/941 tarihine müsadif Salı günü saat 16.30 dan 17 ye ye kadar Malmüdürlüğüne müra · 

catlarr 16 - 17 - 18 • 19 13529 

Muharrem Hilmi Remo 5. İNCi MIHTAKA ETİBBA ODASI İDARE HEYETİNDEN I 

Nibetçl eczane 

~BilliNP~~A C~~D[Sİ NO. 42 Tfl6RAf: REMO ADANA - TElEfON: . 110 
Odamızın idare heyeti ve haysiyet divanı asli ve yedek aza· 

lan intihabı 20/ 101941 Pazartesi akşamı saat 17 de kızılay bi
nasındaki salonunda yapılacaktır. Mmtakamız dahilinde bulu
nan ve odamızda kayıtlı olan doktor, Diş Tabibi, Dişçi ve ec
zacıların intihap günü gelerek veyahut rey pusulalarını gönd~
rerek intihaba iştirak etmeleri rica olunur. 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GOH ıUSTAf A Rif ATECZAHAHESİ 

! OSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 1 
t---------~ 

HUkumat yanı 

15 - 17 - 18 - 19 13526 

• 
iş Bankası 

Kflçtlk taıarral beıapları 

1941 
krantlye planı 

KEŞ(DELEk 

4 Şabat, 2 Mayıa, 1 Aiu.to•, J lkincite1ri1t 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramlyılerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 ) 1000 > 3,000 , 
2 > 750 > 1,500 
4 , 500 , 2,000 
8 , 250 , 2,000 

35 , 100 , 3,5or , 
80 , 50 , ~.~oo 

300 > 20 f,000 > 

Türkiye ı, Banka•ma para yat'rmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aynı zan.~n.:~ t.:-llh!nlz.I 

deneml• olur•unu~ 

:""""""""""""""""""""""""": 
i AKA GÜNDnZ'ün i 
: •• ••••••••W••••••w• n w++••••w••• ı • oo •• eo o- ** ee eo oo ·o o • ee • o o· e· ee ·o oe o 

ı ı 

i Türk Duygusu İ 
: ı 

i Yeni Çıktı i 
ı I ı 

ı 75 KURUŞ ı 
ı ı 

:""""""""""""""""""""""""": 
. 

""""""""""""""""""""~~ .. ~ f Abone ve ilin 'Jl~ÜıRuisözü 1 

ıı şartları GONOEUK ~E - ADANA ~ . 
ı Sahi1l ve Başmuharriri 
ı Sentdiği . · · 1400 Kr. FERiD CELAL 00YEN 
t l Aylıtı . . . T 25 • -- • 
ı __ Umumi Neşriyat Mi1düri 

:1 hanlar için idareye MACiD aOÇLO i müracaat elmelldlr BasıldıOı yer : TORKSOZD Matbaası .......... " .... " .. "" .. """"-- - - -
I~ 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-i . . 
i N A l A R 1 D i K K A T E 1.. i 
• i Oamanlyede "CUMHURiYET,, lsmlle açt16ım Otelde 
i mUftarllerlm her tUrlU istirahat vasıtasmı bul•caktır. . 
• . • 
f 

• 
CUMHURiYET OTELi 

• . :-:: :: :: :: :: :: = :: :: :: :: :: :: •: :: =~ . 
ı Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidır. ı 
i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa 16CUMHURIYET,. i 
i Otallnl görUnUz... i 
i Edinece~iniz intiba sözlerimizi teyid eder.. i 
i 7-15 13516 i . . 
• • .... ._. ................................ .............................................................. . 

Belediye Riyasetinden: 
1 1 - Belediye zabıta memurları için 32 çift fotin yaptınla-
c aktır. 

2 - Fotinlerin muhammen bedeli beheri 13 liradan 416 lira 
ve muvakkat teminat akçasa da 31 lira 20 kuruştur. 

3 - Fotinlerin nümune ve şartnamesi Belediye zabıta mü
dürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya müra<'aatları. 

4 - ihalesi 21-10-941 Salı günü saat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariyle 
1 birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

5-10-15-19 13499 

ASK[Rf f ABRİKAlAR UMUM MÜDÜRlÜGÜNO[N: 

Hava Kompresörü alınacak 
250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir Ha üç 

adet kompresör alınacaktır. Tek veya müteaddid silindirli, 
ı Elektrik motörü veya transmisyonla müteharrik yeni veya iyi 

vaziyette müstamel olabilir. 
Satmak isteyenlerin bir istida ile Umum müdürlüğe müra· 

caatları ve kompresörün evsaf ve ebadiyle bedelinin bildiri!· 
mesi. 15-17-19-21 13525 
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DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
U Bagtnden lttbaren Bastaıarını maa· 
A yeaebaneılnde Kabala ıa,ıamııtır. _. 
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