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GÜ'NDELlK...SIYASI GAZ.ETE 

1 DÜN :ItE ~ APJLAN BÜYÜK ZiRAİ TOPLANTI J 

VALiNiN REiS~iO NDE MAN 
IÇTiMADA ·ALINAN KARAR 

Pamuk mübayaa fiatlarınm artması · için Başvekilimiz Doktor 
Refik Saydama bir telgrafla müracaatta bulunulması kararlaştmldı 

Dün öğleden evvel saat onda Günlük teslimat mevıuu et-
Viliyet Mt-clisi salonunda Vali · Balday tesumatlaın arttırılmaal ••••• rafında yapılan konuımada. çift-
IDİJ. Akif lyidoğanın riyaseti al çinin yeyim , tohumluk ihtiyacı 
tında ç.ıftçilt'rimiı mühim bir top masrallarıDID dtl,lr.llmeıl YI yemllll, bot bir tekilde ve senelik olarak 

lantı yapmışlardır. z raat Miiôüi-ü, yemekllk,tobamlak lbtl7açlar1111D tealllU bıraluldıktan sonra ııünlük but-
Çıftçi Biı liği Reiıi, Beleni~ e Rei· day tulimatı olan 40 - 46 - 50 
sinin de hazır bulunduğu bu top. ·11ararla,tl • tonun aı bir miktarın oldu~u bil· 
laotıda çiftçimizin Ofise } apmakta hHH fÖı önünde tululmuf ve 
olı1utu günlük mahsul ttsfimatı , ların almakta oldukları ücretler -rinrie hararetle · kon&lfln•lar ol- Valimiz bu miktaı ı fllnde 200 
mahsul naldetmekte olan kamyon gibi günün mühim meseleleri üı.t<:- muftur . <Gerbl z nrl u:rt ... l 
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r·······································ı 9.ÇORÇILIN 
ı Türkigege inen Amerikalı • AMERiKA 
i taggarecilerle bir -gö~iişme J SEYYAHA11 
t Ya.zan: •••••••••••••••••••••••••••• a... Uı 
8 olu havalisinde yaptığım tel· 

kik .seyahatinden dönerken· 
geçen pazar günü üç saat ka

dar Adapaıaıır.da kaldım. /\rka · 
tla~ım Tekirdağ mthusıı Rahmi 
Ap3k ile hrrabı•r öğlt" \ ı ıllt'~ırıi 
htlcdi~t lu\carılasıhôa yt'dık. I~" - ·ı 
ııye. girtrkl'n lohrıtanın lıir Ui -
ŞP~inde p•mfl.'eııı i Liliır•ıi~. kıılı· 
Vt-ltıini İ\mtkte olaıı hıı klıı; \ cı · l 
har.rı rad\•o tı~bt.rlr ı i r.r:i!.ıııdıı i . 
Arifi',''Y'" i11diklı-ıini iş:tıi~ " miı" 1 
Amnikalı 111\• yaıl'ı'ıl,.1 uldıı~ıııııı 

&iliamıştık. 
CGul bir ter.aılutiiıı \.:.-ndılı~İıı · · 

dt-n ay2ğımııa grtirdi~i lııı fırı;,ııl 

lan istlfadt tlmrk İ\İn irMtlrıı 

ıntrı ve Türki}·~ topraklarıtıda 
tnlernt edilen bu Amerıkalı tay 
Yarecilerle yemektt'n sonra bira:t. 

fGfo.rlal 1 luü .. ,fada' 

~FRl~ADA_J 
Tollralıtılll 

-••r tas,.ıu 
Ank~rı: W (lledyo Oazet••l)
Lilayadaki mihver taarruzu bir 
laafbulaoberi mihver lebioe gelif · 
-•idedir. Tobr11k muha••ra al· 
bnde bulunuyor. Mlhvercilerin 
•atlô Tobr'utu almaya çalattık· 
ları bildiriliyoa. Seldzinci '.lnglliz 
ot4uıuun bu vaziyeti Anglo· 
Solc90alarlia İJİ katf&lanmamııtır. 
Fakat vıılvt~ pek Omitıb g6rlll· 
illi yor. 

B. Çörfil bir trtkik ,ezi•inde 

Mersinde teessü:/ıe 
değer bir hadise 

Merııin: 20 (Türlcsöıü Muha 
biı inden)- Dün gel'e şehrimizde 
tecuüfc dt~ğer bir yaralama hacii . 
sesi olmuş vr varalı ıat hastanr · 
ye, vaı alıyıtn da lıapiııhent) e 
KÖrıderilm i ştiı . Ôğrenıli~imiıe ~Ö· 
re hldi!le şudur. Beledive hahçe · 
sinde tanıdıkları tarafrn<ian yeme· 
ğe davetli hulunaıı 8 . Nurettin 
v~ tfi saaı 24 ten sonı a buradan 
a>'' ılmıştır, idman Yurdu önüne 
gelılikleri ~ıı orla bunlarııı önüne 
Adanalı 'ofiir Ali ve f'uad i§min· 
de iki adam çıkarak bayana sö1. 
atmıştıırrlır. 

liunılan fena halde aaabıiWtcn 

M. Nurettin Aliye bir tokat vur· 
muıtur. Ali: taşıdığı bıçaklı yüı· 
baıının üı.erinf" saldırarak kalbine 
bıça~ını saplamıftır. 

Hayanın feryadına }' etİfen 
polis ve-bekc;ilar yaralıyı mtm· 
le ket lııt)flı,rnesine aötürmütlcrdir. 
Poliıı ,lairesi derhal faaliyete &tÇ· 
miş ve vakit kaybeclllmekıiıin 
~abıııımız \."aralıyanı yakılamııtır. 
Yarılının varası a~udır. Adliy~ 
bu müessif hadisrye el "oymuf 
ve carih tevkıf edilerek hapisha
neye gönderilmiştir. 

Bütün tafsirlerin 
birleşti a i nokta: 

ikinci 
ephe 

Aııl.aı -. : 2t1 (Radyo Gazeteal)-
Çfıı çiliıı Ameriila~· a )'lptıQı 

auıı at~·ahat bütün rfünyarla a~ıı 
lr.ı lJ"t'anıJıı nııt ve muhtelıf ttfaiı · 
lerf' ) ııl açmıştır. Fakat bütün 
tııf'lirleıiıı hiı leştiki 11\olıta <11'inci 
ı · P.pht» ,fo , mihveıciln Çôrçilin 
lıu seyehatıııı Anglo-Sahonların 
dfı olarak kabul etmrktrdir. 

L1ınılra : 20 (a e.) - Ro~ter 
a.jansının siyur muharriri yaııvr.r: 

Mr. ÇörçHin Vıtintton 'l.iya · 
reti Amerika birletik Devl~rleri
nin harple ilfili en ehemmiyetli 
kararla kar11lı1aııı bulun<iJ!tu 
bir zamana rastlamaktadır. 

Günün dört ehemmiyetli mese· 
leıi vardır. : • 

1) ikinci bir ctphc açılması. 
2) Deniı nakliyata meıeleıi, 
3) Yakın Ne Uıalıjarlc strate · 

jiıi. • . 

4) Amerika'nın lneiltere'ye, 
Ruıya•ya v~ Çin'e malzeme gön
dermc ıi . 

Bu Atlarıtilc aııı ı ıiyarctlerin 
1 bariı va'lf ı pdur ki "yıldırım 
kararlarının., alınması kolaylaş 
tıracaktır. 

Milli şef lııgiliz 
elçisini kabul etti 

Ankara : 20 (ı .•.)- Reisi · 
cumhur bugün lnıiliı. büyilk elçi
sini kabul buyur muılardır . 

Kahire, 20 (a.a )-Alman mh
lı kuvvetleri, fngiliı kuvvetleıinin 
Libya hududuna dokru çekilişini 
ta~ibetmcktedir. Fakat dün · akşa~ 
henüz hudut mevkilerine varmış 
detiller.di Bu mev:iiler bir müd · 
ôettcnberi hazırlanmış buluııuyoı. 
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Go~rfif yn bııkımından dunını, 

-
lapoaıar Baııara 
laldlracall lalıat •• 

Ankana: :lO (Radyo Oazete•ll
J•Ponlarm Ruayay•Jcartı hareket~ 1 

• 

feçeceklerini Çunkiog kaynakları ı 
~•an•maW.cltr. lliv• eclilditine 
.. re, bu taarruz Almanyanuı bü · 

"'"' taarruza geçtiti gün olacak· 
L.hr. Gelettk hafta içinde bütün 
1111 veai~tlerio belli olmaıı uıuhte • 
lllelclir. ln,iliz Ufakları harekete hazır 6ir halJ. 

Ruqaya pnJe,,ilmek üzttre /ngiltered~ hazırla..,an tanklar 

Avrupadan ilk 
tren dün geldi 
Avrupadan eşya nakli hazırlığı 

Jstanbu : 20 (Türksözü Mu
habirinden) - ilk Avrupa treni 
dün sabah muayyen vaktinde ya
ni saat 6,50 de Sirkeci garına gir
miştir. Katarda dört birinci, dört 
ikinci ve yirmi beş de üçüncü ki 
cem'an 33 yolcu bulunuyordu. 
Adedi beşten ibaret olan yabancı 
yolcular arasında bulunan bir Al
man gaı.eteci bilhassa göze çar
pıyordu . Yolculardan alınan mahi· 
mata göre tren seferini çok inti· 
zamh yapmış ve muayyen saatler
de tayin olunan istasyonlarda bu
lunmuş! ıır . 

Avıııpa hallı iiıerind~ marşan
<İi:I ıtfeı leı İlle ha,ıanılması için 
ht.nü1 f'ınir ~dnırmişlir. Bu !:e 
heplf. tşya rıakliy:ılı yalrı11 f.dirne 
ile [ ı;.tanhııl sıasında \ &pılmaklu · 
ılır. Bıınurıla beıabeı Avıııpa hal· 
l& 611~.rinde yapıla ak c>Ş)'!ı nakli· 
yatı iı,:in ieap eden lıamlıkl;ıı lıit · 
rni~tir. 

.............. 
aamen matllaatı 

ve Tlrıldrı 
Ankara : 20 (RadyolG•zete•I) 
Romen matbuab Türkiyenio bita
nfhtıodan bahaed~rek, her naile 
ile bu tarahızhk siyaeetiniu teyit 
edildijini kaydetmekte ve TOrki · 
yenin ıiyasi ve askeri ehemmiye· 
tini tebarüz ettirmektedir. . .......... .. 

1 Sovyetceph~ 

Simolenskte 
Rus Taarruzu 

sıwaıtopolda 
daram nazlll 

Aııkara : 20 (Radyo Gezeteal)-
Almanlır Sivnstopolun dilfınek 
lbre oldııtunu bUdirmekledir. Her 
iki taraf kayıplarının pek atır 
oldutu muha•kaktır. Aluıanharıp 

liıarkof a larruı.u b6yilk hir laare · 
ket olarak g"f'lifmemiıtir. fahwin• 

lert- göre, Almıanlar Sivaıtopolu 

aldıktıau sonra bOyük t&arru:ıa 
baılayacı.klardır. Sovyetlerln Si• 
wol~ııluı cepheaindc laıarı ll.Lft re. 
Çf"relderi bildiriJiyor. 

lnebolu : '20 (A A) Sovyet 
topraklarından gelt"ıı top se•leri 
febirdc ıars-ıntıl-.r yapmaktadır. 

Moılcova : 20 (a .a.) - Gece 
yamı neortdilen Sovyet tebliR'i: 

18 Haziran i"Ct'Iİ kıtalarıraıı 
Sivastopalda dllımanın şiddetli 

hücumlarını kendiıine aR-ır kayıp· 
lar verdirerek püıkürtmüşterdir . 

Cephenin diğ~r keıimlerindc 

1Ger181 3 bol 8Qf ... ) 

MOSKOVA ELÇiMiZ 
Ankara ~ 20 ( Türksöı.ü muhabirinden )- Bir müıldettenberi me

ıun~n mcmleketimiıde bulunan Moıkova Büyük Elçimiz Haydar Ak
layın meıuniyeti ay sonlarına do~ru baecekti ı. Halen Ankaratla bu. 
lunan Haydar Aktay alAka lı dairelerle temaslar da bulunmaktadır. ÔQ'
rendi~imiıc göre, Büyük Elçimiz Temmuzun ilk günlerinde memurh•et 
mahalline hareket eder~lt vaıif~sine baılıyacaktır. 

............... ..... .. .. 
i Silifke ovasında 
• muazzam tesisler 

Bir buçuk milyon llra tah lsat 

ı ... ... ..... • 

•
f Aniara : ao (Ttirlııfuü muhabirinden) - Silifke ı 

o0••11un ıulanmnıı İfİ Nafıa Velıilliğinc:e el.ıUtmeye f 
f lıonnuııtar. Duanın JulanmtııınJa -Gökıu nehrinden t 

iıtilaJ• •Jilecelc oı bu makıatla r~giJl6t6r ıilon ile f 
6iP lıt111al yaptrrılacalıtır. Tahmin •tlildifine ~6re bu t 
İfe 1.305.633 lira harcanacaktır. t 

ı . ........... . • • .. 



2 Sayfa 

san'at ve Fikir ------
Ö.lümün Estetiği 
ı................ ... ............ : 
ı Ôlüm ilıti cin• adcım icin gü~t:ldir. Bu adam· ı i lardcırı bfri diırıyayı lfendi. nef•i içi,. hallıedilmif i 
ı farz.eden ve nimetlerinde,, mahrum kaldıiı .zaman ı 
ı hayatı tafınmaia deime% bir yük •ayan kimaedir. ı 
ı Ötekilere göre ise İn•an hayatı büyük idr.alltr için ı 
ı feda edilebilecek bir kudrettedir. Kene/ini bir ideale ı i veren inıan ortun uğrunda ölümü Je tabii bulur. i 
ı •• ...... Yazan : Sadri Ertem •• •• •• .! 

O
lüm iki cins adam için güzel· 
dir. Bu adamlardan biri dün 
yayı lıtendi nefsi için halkedil 

mi§ farzeden, kendini bir cihan 
telakki edip nimetlerinden mah 
rum kaldıtı zaman harap olan, 
mahvolan, idealini tilketen in · 
ıandır. 

Bu adam nereye baksa kendi 
ni görür, gökte, ayda, gün ~,te, 

deni;.ı:de. · Sevgide, saadette, mev 
klde, ıosyal hayatta hep kendisi· 
o.in birinci mevlı·i iıgal etmesini 
bekler. 

• Cihanla mukayese ettiti kendi 
hayatı, ancalıt bir cih~ nı dolduran 
ıetlere sahip olarak ancak ayar 
edebilir. Böyle bir adamm yibü 
niln hatlarında ızhrap . felaket , 
acı 'eyler kımıldanı'. Dudakları 
niı:JiÜtenahiyi hazmetmek istiyen 
bir midenin uçlarıdır . Çok defa 
onlar kötü hisler, elde edilmemi' 
ar.ı:ularıo arkasından kımıldanır. 

Kendini cihanlA mukayese edc:-ıı 

adaln kendini hiasetmekte bir ka· 
rınNıdan daha küçüktür. Daha ür· 
ketlir. Çünkü vücudundaki küçük 
bir ızı ona arzın bir kö~esindt> 
bir heyelan, bir yanardaj indifaı 

ıibi heybetll ıörünür. 
Küçük dertler hayata çekilme.ı 

bir itkence manzara11nı verirler. 
Bu adam hayatını zevL.ten ve 

endişeden ayırmasa bile gözlerinin 
bebeklerinde harakulide bir pa · 
rılt• onun talihini daima ayakları 
üıtüne düşen gölgesine şöyle an 
latır: 

" -- Hayat nedir ki; made .ıı ki 
her şeyi bir elem takip ediyor 
elemsiz bir hayat, elemsiz bir 
nete tasaveuru mümkün değildir. 
Niçin yaşamalı? Niçin, bu hayat 
bu lıtadar yükü çekmete, bu ka· 
dar fenahta tahammüle de~er mi? 

Kendinde gCSöılerden arza sıı· 

kut etmit bir ilahin on aı.eme· 
tini hisseden, lakat. bu dünyayı 

kendi ruhu için dapdaracık bir 
ayakkalıtı, bir elbise gibi bulan 
insan ölilmil idaalize eder. Ölüm 
onun için güzeldir. Ebedi ,ükün · 
dur. ÖlilmOn dizlerinde ebedi gül 
bahçesinde ıükuna dalacaktır. iz· 
tırap denen hayatı, dikenlerin ha· 
tııını duyamayacaktır. 

Bir daha altında haşereleriu 

kuıııldaodıaı, fadalaruı abnele~· 
titi bedbahtlıklarıu ııHilden uei· 
le intikal ettij'i güoei g-lSrünuıiye 

cek, ııözlrr bir daha ııtırap lev 
balarına takılmayacak, ıüll unu, 
ebedi sükunun yastıtmı 11~ tabay • 
yül edecek ur de iımit duy• · 
çaktır. 

Hayatı böyle göre-o, böyle id · 
rak eden adam için ölüm bir sü 
kün, bir sevgili dizidir. 

Ölüm diılerine yaslanan filo · 
ı of Higesyas 2220 yıl evvel bir 
intihar sistemi vücuda getirmişti. 

Bu ~istemin fevlıtalideJifi yoktur. 
Bu kendini hiç bir idaele ver 

mcyeo avare insanın sembolüdür, 
onun gayesine anlamaktadır. J la 
yatta bu cins İnsanlar vardır. Bun 
lar ıçio ölüm güzeldir. Çünkü ha· 
yal mücadeledir. Mücadele terek 
kidir. Mücadele edemiyen, terek · ı 
kiyi ıevu...iyeo inzivanın köpıinde 
y&fayan insanlar vardır. j 

Bunlar için ölüm hareketin 
zıddıdır. İnsanın şakuli ilceo ufk; 
oluıu yalnız bir hendeıi şekil 
farkı detil, dünyanın en büyük 
i okilibıdır. Hayatı feor gören ve 
onun sCllıı.ünla oibayet bulmaıını 

isteyen yalnız avare egoist detil· 
dir Hayatta tasavvurun yalnız ız· 
hrap, yalnız ihtirasları ile varlığı 
arasındaki tezadı idrakten ibart-t 
farzeden insanlar da ölümü bir 
sükun , bir aşk, bir sevgi merha · 
lesi diye kabul ederleri Büyük is 
tibd.ttların nüfu:rn altında yaşayan 

kitleler h1ıllerinden \l kadar muz 
tarip, o kadar küskündürler ki, 
bu hallerini detiştirmell:, bu hal 
den kurtulmak onlar için bir kur 
tuluı ümidi olmuştur. 

Mistik için ölümün ,-üzel ve 
tasvir edilme:ı bir güzelliti var 
d•r. Mevlana ölürlıten gerinen ada · 
mıo vacudundaki, yüzündeki ali 
metleri bir ı:ı.hrabm detil, bir 
'uslatm bir yeni birleş ... enin eteri 
sayar. Ona göre insanı .• uzvi ha 
yatındaki birleşmelerde de öyle 
acayip takallüsler, öyle çiıgiler 
hasıl olur ki, bir başkası liunu 
çirkinlik sanabilir, fakat bu hazzı 
yafaüan hiç de onu seyre '~n gibi 
hissetmez. 

Ölüme kavutan insan da bi · 
Jinm~yen, tarif edilmeyen ve kia.ı · 

se tarafından hakkında haber ve 
rilmeyen bir aleme geç.lıektedir. 

Mistik bu dünyanın ıdırabı ye· 
rinf': manevi bir alf'ruin sükununu 

tercih eder. Mücadeleden mahrum 
bırakılmıştır. Esasen mücadelesi 
nin de manasızlıkını idrak etmiş 
tir. Ölüm onun için ebedi bir sü 
kun ve ümit diinyaııdır. Ölilw 
uhrevi alemin saad:tini , niıı:ıetle · 
rini verecektir. 

"Cennet" sükun içinde, insana 
ıztırap çeldirmeden nimetlerin da 
jıldıiı bir ideal ülkedir. Ölümü 
güzel gl>rro insan bunların tam 
l:ıddı da olabilir, netekim, bu dün 
ya ilurinde mücadeleyi o kadar 
çok St'Vf'n insanlar vardır ki,bun · 

E
v kadınlıa-ının bakir mevziyelini 
kaybetmemiş ve solmamış genç 
bir kadındı . Kocası öleli tam 

beş sene olmuştu. Bu uzun be~ 

yıl içinde beş kere olsun gezmek 
için evinden dışan çıkmamıştı . 

Hulıdye, lstanbulun baş döndürü
cii sokaklarında bir gün bile gez· 
mt>k tırsatmı bulmadan kocaya 
verilmişti .. Tam on yedisindt". 

On 11111n yıl, aksırıklar, tık~ı · 
nklcar içinde ihtiyar koca<ıiyle ~·a 

şadı . Bu sönük, yeknes,k lıa>•at · 

14 beraber bütün ruh•ı, bütün 
duyg-ularıda körlennı iş, basitleş 
mişti. Mo.ia, Makyaj, marera, 3şk . 
Bunlara o~ okadar yahııncı kal 
mıştıki .. Onun öı hir lstanbul kı · 
zı oldug-una kimse inanamar.rlı. 
Tam manasiyle bir im çiçeği idi .. 

Genç dul, her günki gibi bu · 
gün de işlerini bitirip sokak üs. 
tünd eki odanın beya ı örtülü kü
çük sedirine oturmuş, sokağa ba · 
kıyar ve elindeki yün işiyle meş · 
gul oluyordu . 

Dar sokaktan geçen bir ara · 

banın gürültüsü , onun dikkatini, 
elindeki örgüden ayırdı Köşe ba
şındaki eve bir kiracı taşınıyordu. 

Bn. Hulkiye arab~nın üstün· 
deki eşyalara bakarken, en üste 
yerleştirilmiş bir yatlı boya port · 
re gözüne ilişti. Birdenbire titrer 
gibi o!d .ı. Tablodaki resim ölen 
koca. ıoa ne kadar benziyoı du. 

TORKSOZO 

- .. 
i , HABERLER 

- . 

Pirinç satışı 
serbest değil 

Kiğıt beyannamesi 
müddeti bitti 

yalanlanan haber 
Pirinç satışlarının serbest bı

rakılacağına dair bazı gaıeteler 
taı afınrlan verilen haberlerin ala
kadar iaşe rnalramları nudindr 
yapılan tahkilcat üzerine t1sılıı11. 

olduklaıı an l aşılmı~tı r. 

Mevsimin ilk 
Yüzme müsabakası 

Atatürk Parkındaki Yüzme ha-
vuzunda, Bölge teşvik yüzme 
müsabakalarına saat 17 de başlı 

yacaklır. Bu müsabakalara ş~hri· 

miıin tanııımış yüzücüleri iştirak 
etmektedir. Bu }'Üzden müsaba· 
kaların çok sıkı ve heyecanlı ge· 
çece~i anlaşılmaktadır. Büyükler: 
ltlO M. Serbest, IUO M. Kurbata· 
lama , 100 M. Sırtüstü, '200 M. 
Serhesl, 400 M Serbest, atlama
lar. Su topu mü~abakaları : 4Xl00 
Bayrak, Ortalar: 100 M. Serheıt, 
100 M. Kurbağalama, 100 M. Sır· 
tüstii, -lXtpO Bayrak, 3 M. den 
atlama. Küçükler: 50 M. St"rhe~t. 

50 M. Kurbağalama , 50 Sırtüsıü 

4X50 Bayrak, 1 M. den atlama. 

ı ........................ ı 

İ O[HLER: f 
• • • • : Bürücek yolcuları ı 
ı ~ : 
ı ... DUn gazetemize mU· ı 
: r•c•mt eden b•zı hem- ı 
ı ••hrll•rlmlz dedllerkl: ı 
ı• -.0B~gUnkl gazete ı 
ı niztte Devlet demlryoll•· ı 
ı rı idaremizin Çlfteh•n• ı 
ı gidecek yo culara aza ı 
ı mı koleyhklar glleterme-ı 
ı el ıuzumundan bah•edl~ ı 
ı yoreunuz. Bu ıerlnd• ı 
ı bir dll•k•r. Fakat yaz ı 
ı dol•J••b'le fehlrden BU ı 
ı ruc•ı· 300 h.ıneye ya ı 
ı kın lnaan tafınmaktadır. ı 
ı Blnaenaleyh Demlryolla· ıı 
ı rı idaremizin BUrUcek 
ı roıcu•arm• da kolarllk ı 
ı ıat temin etmeaı Adana ı 

1 

f ııı•r• p~k •evlndlrecek· f 
tir.,, 

lar hayatın sükuna erditi anda 1 ı ; Biz, bjl temenniyi d• 1, 
bile mfic•deleye devam etmek iı· : ı hakll buluyor ve Altıncı ıi 
terler. !. lfletmemlze lletlyoruz. lıi 

Hayatın mutat intih&11 onlara f 
bir ıon olamaz.. Onlara aöre ha S ........................ 11 
dir. Attan düşen bir 

y~t dünyanın ııkıltt merke.ı:i detil· ı 

insan hayatı büyük idealler adam öldü 
için feda edilece-k b.r kudrettir. 1 · 40 

t.::. 

Kendini bir fikre, bir davaya. bir Habt'r ıldıQ'ımıza aöre, Saim 
ideale veren ins · o onun ujrunda btyli ' kna119ın Yamanlar "Ö)'ÜO· 
ıztrabı, ölümü tabii bulur. 

Manaur, daratacıoa l'iilcre-k 
çıkmıftı ... Sokrat l'endia!ae teklif 
edill•n kaçmayı kabul etmemİflir. 
Bir dava utruna ölenluin sayııını 
sayacak rakam pell azdır. 

Kahramanlar, idealistler her 
zaman l.endilerinin ikinci bir dün 

yad.a yafayacaklarına inandıkları 

den Avşar Oırnan adındı biri 
Ccvh•JUn Çukurkamıt köyünde 

atla clolaşırlCen hayunın ür~me· 

ı i l e muvuenesini ~aybede-re" rlüt 
mü, ve hu ukut ncticeıinde Öl · 
nıüştüt . 

Yangın oluyordu 
için detil hafızalarında yaşıyacak • Feke kazasının Kisenti köyünde 
ları ümidiyle detil sadece bir da· .; ~ehm,~t Nalta~ın evinde dikkat. 
vayı ba,armış olmanı.:1 heyeca. sitli~ nıcti<:~"i bir yanım çılcmıf · 
niyle hayatlarım hiçe say•rlar. j tır. )'anım . etrafa sirayet etme 
Öl•im onlar için gQıel görünür. sine mt>ydın verilmeden ıöndÜ· 
B~: aGzellik bir gaye detil, bir ı ülniüı İIC {Je 883 lira kırlar za. 

IGf'rı.t 3 üneıJ ıofadaı rar oldu~u teshil edilmiotir. 

• BiR KÜÇÜK HIKA YE 

Bir .Sipariş 

[ · NiHAD TANGÜNER 

Fakat bıı portredeki bir ıabitti . 

Araba köşeyi kıwılıncaya ka 
dar c;okaktan gÖ?lerini avırmamı5· 
lı . Bu gördü2'ii rec:im ona cıaf bir 
auu ilham rtmişti : Koca!iıoın bır 
poı lresini yaptırm'al..! 

ı:: • :ıı: 

U z.:r~ hiı sorup çoru~lurına · 
dan sonra nihayet meşhur ressa· 
mın evini bulmuşlu. 

Genç sanatkar ona soruyor-
rlu 

Rr~sam hayrttlt ıözlerini aç

tı . Karşısındaki kadının ciddi ko 
ıw.şup konuşmarlıtmı ın13mak is· 
tiyordu. "Na~ıl olur!,. diyecekti. 
f'.akat karşısındaki saf dudakları 
s•ıstıırmak. i!lttmtdi. 

Bn. Hulkiye rasaaının hayreti · 

ni işin zorlutuna hamledt>rrk de· 
vam etti : 

- Ben size tarif ederim e · 

lendim. Hem ücret için konuş· 

maya hacet yok. lstediQiniıi veri· 
rıın ... 

F.vvclce verile11 beyınnım~· 
ltrle el lconmUf olan lı;l~ıtlardaıı 
batkı ikinci hamur ye daha •t•· 
tısı kAKıllera dı hülı;ümetçe el 
konuldu~unu dün yaımıttık . 

Bu el konma karaıı, J6 hui · 
ran salı günkü resmi raıetedc 
nrfrolunmuştur . Yeniden verile· 
cek beyannameler için tayin edi· 
len beı günlük müddet o ıün 
baflamıf oldu~una iÖre bunlar 
cumarteıi aünü saat 13 e kadar 
vcrilmif olmalc lazım aclmekte· 
dir . 

Harman yangını 
Büyü" Arapl~r köyünde Bay 

Huliisinin köy civaıında bulunan 
harmanında yanım çıkmış ve har
man temamen yanın.ıthr . Yangı 
nın ıebebi etrafın<ia tı:ıhlci~ata 

başlanm ııtır . 
"' Radyo Ücretleri 

J 942 Raclyo ücretlNinin Ha 
~iran sonuna hd•r verilmui bil 
dirilmektedir. Haıwan sonuna h 
dar vermiyenlcr yüıde 20 ilive 
ile vcr~ceklcrdir . Ücretler u\d. 
ıi a-ibidir . • 

Çaldığı eşyaları 
satarken. tutuldu 

Bundan dört aün ~vnl Yeııi 
lata.yondı bir hırıııl!lc vakaıı ot. 
mut ve Karılı Behçet iıminde 
biri Maraıtı Nihad Ataotlu is 
minde bir yolcu talebeye ait ve 
içinde elbise , fotoJraf mıkinf"ıi 
bulunan bir bavuıu· perondan aıı . 

ralc aavuımuıtu . Zıbıtamıı bu 
açık ıöz h•r11zın )0 .kalanDlası hu
ıuıundı derhal ııkı takibata ri . 
ritmit ve örıtmle yapılın araıtır. 
malar ncticeıirıde Behçet dün hu 
rıyıları utarken yahlanmııtır . 

Yakalanan hırsız 
Sabıkalı yenkesicilerden Ada· 

pazalı Ali ati~ Mustafa Zorlu 
diğer adı Boşnak Ahmet Fehmi, 
mezat salonu civarında Yamaçlı 
mahalltsinden bag-ç;van Hasan 
otlu lbrahimin 35 lira parasını 
çalarken suç iistü yakalanmıj ve 
haklcında kanuni muamele yapıl· 

mıttır. 

/'ıf 
lanması imkansız . lstetiııe şüphe 
siz red cevabı~'verilirdi. Ama renç 
resıam, onun, daha dünyaya sröz· 
ltıini yeni açıİııilıfını yüzüne vur· 
mata muvaffak olamadı . Merha· 

' . . -
metle mırılciandı : 

Peki 1 
- Nr zaman alacaQım'/ 

·- Bir ' haUa sonra 

iple çektiti ıünler nihi1ytt 
bitti. Bn. Hulkiy~ bir hafta sonra 
res~amın l\ü~ satölye-sinde idi. 
Vt':. cıoruyordu : 

- Resim oldu niu? 
Genç san;tkirın boynu bü· 

küktü. Gelin duva2'ını açmata gi· 

den bir erketin duydutu heye 
can kadar hudııdsuı bir ıstırapla 
ilerleye re le köş~dc siyah he ile Ör· 
tülü bir çerçevenin qnünde dur 
du. Bütün · cesaretini toplayarak 
örtüyü çekiverdi. 

Portrenizi mi isliyorsunıız? 

Kocamın resmini }'aplıra· 

ca~ım . 

- Beyfcndi niçin gelmediler? 

- l\1erhumdurlar cfenrfim. 

Genç adam en tabloya, nede 
onu ısmarlayana bakamıyordu. 

Diyerek kocaımın boyundan, Zavalh müşterisinin haksız hücu· 
yüzündt"n, gözlerirıden bahse baş- munu bekliyordu. Fakat böyle ol 
lamıştı. madı; j'enç kadın ne bir hayret, 

Ya! 

- Evet ... 

- Mu vaffakiyd güçtüı ama 

resminden yaparız; ne yapalım . 

- Resmi hiç yok efendim. 

Genç rc~sam, kakşııındaki za. ne de bir hoşnutslııluk eseri gös
termedi. 

vallı s:ıf kadına bir şey söyliye- • 
Ressam, onun yalnız şu mırıl· 

medi. Hayatında ilk defa böyle 
garip bir iste~ le, siparişle karşıla · danışanı duydu : 

şıyordu. Tarifle resim yapılamıya· - Zavallı kocacıQ'ım ne ka · 

catım bilmeyen bir k11dının, kaş· dar detişrnişstııl 

21 Haziran 1942 

Dün Vilayette 
yapılan büyük 
zirai toplan~ı 

tona çıkar ılmaaı İe,4betti~l]1i ıöy . 

!~mitlerdir . MıhıulQ harmandan 
Ofiı mcrhılerint': na1'il ıti içio 
lcamyonlaı a liatiL; Vf' benzin ver· 
mefe haşlandıktan .fJ.e çiftçinin 
} ıllıL: ~·eyim ve tohumlugu ayrıl. 
dıUan sonra geriH IJalan mah· 
sulün daha bol bir ıe~l<ie Ofiıc 
teslimi icap ctti~i üzerinde du. 
rulc:tu. Ve aiinlük teılimatın Ka. 
rataı. Miıi !'l ve mf"rlce1. lcau Ofis 
merkezleri dahil olmak ü~re gün
de 200 tona çılı:arılıncıyı kadar 
her hafla cumarteıti gilnleri Vd · 
limizin riyaseti altında çiftçileri . 
mizin toplantı yapacakları beyan 
olundu. Ayni zamandı ,.Valimiz ; 
hububat nakliyesine mahıuı olmalıt 
üıere Tıcarct Vekaletinin Vili
ytte Hlihiyet verrliği hakklnda 
bir tf'lgraf aldıtıııı d~ çiftçileı İ· 
miı.e müjdeledi. 

Günliilc teılimatm 200 tona 
iblaıtı me\'ıuu t:traf ında }·apılan 

konuşmalarda piyauda mevcut 
lıtamyoncu!arın çiftçi mahıuliinü 

Ofiı merhzine nakli huıuıunda 
- Lastik ve be11ıini temin edil
diği halde fahif bir fiat iltemcllte 
oldukları çiftçilerimiıiiı eheriy«"ti 

tarafından ileri silrüldii ve bu na· 
kil ücretlerinin inrlirilmui iıtc• 
nilrli . 

Valimi1. bu iıt"~i haltı bul· 
muf, kamyoncuların derhal top . . 
lantıya çainlmuı ve r-aaılı bir 
fiat teıbit edilmesine karar veril· 
mittir. 

Dünkü toplantıdı , mahıulQn 
Ofısten madi bqka bir el ile H · 

tılmama11 üurinde de rluruldu~u 

rıbi aünlük teılimatın muntazam 
rakamlar ifade t"tmeıi hu°ıuıunda 
her müsh hailin hndi;ı muhitindl'· 

"i ameleye vereceti ajnlük y~m
lik milıctarının teabitinin çolc ~·c· 
ı inde olacı~ı kanaatine varıldı. 

Bilhassa tünlük butday teıli· 
mat İfinde çiftçimizin elinde mr.v· 
cut \'e İOl<'r bir vaziyette bulunan 
26 "•myonun , malını vaktındı 
nakledemiytcck vaı.iyt:lte bulunan 
di~er müıtahıillere de urdım t"t · 
mck ıu~etile harmandan mahıu· 
lün muntazam ıurette ' Ofiı mer· 
keıine nakli çiftçilerio-ioı tarafın· 
dan hbul edilmif bulunmalltı · 
dır. · 

Kamyon naili! ilcretleıinin in· 
dirilmtıi :\le dıhı fazla mahıul 
teılimi m(vıulan etrafındaki ko· 
nuşmalar devam ederkeu · Beledİ)t 
Reisi söz alını~ ve kamyon ve 
d!ter maaraf lır ç_ ; k ı r ı 1 ı r, 
Ahvali hazırı · ı loloy11lte hı , 
vayıçı ııruriye f~tlap jöı önClndt 
tutuluna Ofisin çiftçjye bufdıy 
ilzerinde verditi fiattan ç.iftçinin 
iıtifade edemixecetini: binaen•· 
leyh önümüzdeki P,•muk mevıi · 
mindc hükumetiİniıİn pamuk ti· 
atlarını ırttırma11 çiftçi)•;. mevin · 
direcetini ileri ~ürdü . · 

Pamuk fiıtların°ın daha nor~ 
mal bir şt-lı:ildc. :>"ülı:ıeltilmesi el· 
ıeriyetle tasvip olunmuf ve hatti 
bu huıuıun Baıvekilimiu bildi· 
rilmeıi için de toplantıda hnır 
bulunan çiftçilerimiıin de lmıa · 
layacaklaı ı bir telıraf çelı:İlmt•İ 
dt"rpif edilmiftir . 

Tiftik ihracatı 

jüt çuvalların pıhalılıkındın dD 
layı tiftik ihracatçıları haaır bal· 
yalar içinde ihracat yapmat• kı 
rar vermiflerdir. 

ilişiği kesildi 
Milc11cıemdc çalııan Elviye ot· 

lu Yako 19- 6- 42 tarihinden iti· 
bar en ilifi~iııi keıerek ayrılmıt • 
tır. Bir yanlıflı~a mahal kalma· 
u1111 için lceyfiyeti alakadarlar• 
bildiririm. C. 

Y ılJo •cn)'ef 
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Adana k ız lisesi 
Y o1Csul talebeleri 
koruma cemiyeti 

.DIŞ HABERLER 
ana yasası 

Crmly~tin Adı ve Meı kel'.i : 
ı - Bu ana yan ile göııterilen 

makut ve gaye ııgr undıt çalıfmak 
Üatrt Adana k11. lı!lesi \ oksul 
tıltbt\ i koruma cemiyeti " at:lı 
ile bir cemiyd teşkiı:oıunmuıtur. 

Cemiyetin merkeıi Adana 
kız. lisrıi ~inası dahilinde lise 
müdürünün aöııtertceği ) errlir. 

Cemiyetin mtV'l.Ull ve aayesi: 
2- Cemiyetin mevzuu ve 

ıayeıi : Adana kız. liııeıinrle gün· 
d(blü olarak kayıtlı ) oksul 
ve muhtaç talebenin devam et· 
ti~i müddetçe okulda"i mali c1u 
rumunu korumak ve vasati sevi-
yede bulunrlurmalıı, gıda ve rlers 
mfüıeme ve eşyalarını temin et· 
ınelc. telııilini maişet endişesiııc1e 
uzak olarak idame ettirmek; zar · 
uıi ihtiyaçlarını temin etmektir. 

Cemiyetin mütssisleri : 
3- Cemiyetin müessis aıa· 

!arının ad ve soyadlarile meslek 
ve sanııtıarı, tabiiyetleri ve ika
metıah adrtsleri afağıda yaıılıdır . 

1- Şevket Çekmtgil : Yeni 
istasyon caddesi No : 218 Diş 
tabıbi. 

2- Tcvfık Pamukçu : Mt-m 
leket hastanesi B, Tabihi ve 
operatörü. 

3- A11m Ôıbilen : Seyhan 
Caddesi No : 81 Fabrik11tör . 

4- Rasih Ôıgen : Di~ tabibi, 
5.:_ COfkun GOven : Tütksöıü 

Mıth&aaı Mürlürü . 
6..:_ Hilmi Çamurdan : Borsa 

civarı Telefon 162 Umumt mtclis 
•ıaaı . 
• 7- Neıahat Dural : E.ıli 
poatane civarı telr-fon : 90 

8- E.dibe Özler : Kız !isesi 
karıısında No : 28 Çiftçi. 

9- Zi}a Kurttı-peli : Yağca· 
mi civarı dQkldin No : 19 

10- Tahsin Güne~ ıu : Talı· 
ıaiıı eczaneıi sahihi . 

ı 1- Bedı i Gülek : Suıhaııc 
civarında lrntaaiy,.ci. 

12- Feriha Ôzütürk : 
13- Bahri Köseoğ'lu : Han

~urbu mahallt".'linrle. 
14- Mahmut ÔLU\gur: Ya~· 

cemi civarı No : 127. 
J 5- Musa (Süleyman Nuri) 
16- Ahmet Adıl Ktık<;al : 
17- Hatice Onu" : 
18- z~ynep Donma : Topçu 

Alayı levaı.am müdüı ü tfi. 
19:- S61eyman Kuntalp: Ada

lia dQi.um evi B. Tabibi . 
2<t- Naci Eren : 
2f- Hıliı Koyutürk : Erkek 

.tiıesi Almanca muallimi. 
22- Haaın Fehmi : Saljh 

tfendi fıhrilcasında muhaaebeci. 
23- Etem Soyerıin : Pımulı 

Paaırı No : 21 Bakkal . 
24- Mchmd Cantürk : Hacı 

lıyu mahıll• si No : 4'l 
25- Sf"llhittin Sepici : Şafak 

kıhveai karfıııınrla Çıftçi. 
26 - Hasan Köseo~hı: Reıat 

~~y mahalleıi ıolcalt No : -:l2 E11 
No: ~2 

'27- Abdullah f . Ektiric-i: 
Tepcbat Sokak No: 20 E.v No: 89 

• 28- Hamide Tukyn : Hamım 
~tbu mahılleei Nn: 17 

29- Mehmet Kah~ı : 

LİBYA'DA 
Uia~l:ır:ıh Birhwldel 

geçen sonteşı inde ki irıgiliz t aar ru-
7.Undan evvelki duıumun aynıdır. 

Şu farklaki şimdi Libya çölünde 
müttefiklerin seyyar kuvvetleri 
vardır. Almanlann vaktivle Mısıra 
karşı kuvvetli mevzileri varken 
bugün yoktur, 

Tobruk çevı esinin miidaraacı 

lan şimdi kuşatılmış bulunuyor. 
Doğuya giden sahil yolu kesilmiş 
ve Gambot düşmanın t'Iİne geç· 
ınişlir. 

Müttefiklerin Gambot'tan çeki· 
lişi ve artçı muharebeleri ı;ırasın

da iaşe ve petrol depoları tahri· 
hedılmişlir. 

Şu anda mihver kuvvt:tleri 
Tobruk'a karşı büyiik hir baskı 

yapmamaktadır. Mihverin csa'! 
kuvvetleri doğuya Eladenı istika· . 
metinde ilerlemekltd ir. 

lngiliz kuvvetleri stralt>jik ı:-hem· 
miyeti olan Hal!aya geçidini tut· 
maktadır. 

Londra, 20 (a.a.)- lngiliz ba· 
sını: Daily Mail mııhabiri yazıyor: 

Son Libya harekatına dair şim
di elde ettiğimi7. haberlerden şu· 

nu anlıyoruz ki bu harl'kattaıı, 

yalnıı gelecekte rnku bulacak 
orta şark harekatına de~il aynı 

zamanda başka harp cephelerin· • 
deki harekata da tesir rclecek 
netic .. ıer çıkacaktır. 

Hayretle görüyonı1 ki Rom· 
mel, mevcut kaidf'lerin aksine ha· · 
va üstünlüğünün s<ıvaşa lesir t"den 
başlıca bir amil olmadı~ını isbat 
etmiştir. Romınt-1, cessur ve iyi 
lt"çhiz t'dilmiş hir ordunıııı hava 
yardımı olmaks111n nasıl ınuvafrak . 

olduğunu gösteı miştir. 

Geçen hartaki haberlerin aksi 
ne, Rommel laarruza geçliği \'a
kit hava üstünl~ii fogilirletin 
dinde ol<iuQ'unu \şimdi biliyoruı. 

Şu halde mın•affakıyetin St-beplt'· 
ı ini başka tarafta aramak IAzım<iır. 
Bunları Rommrl'in hazarlamış oı- · 

cluğu geniş ölçüdeki tt'chizat \'e 
nakil vasıtalar,nda ve ·kendi yük
sek tabiyeciliğin<le aramalıdır. 

TORKIYE Rad!losu 
ANKARA Raıl11ouı 

Pazar - 21.6.1942 

8.30 Program ve memleket saaı 
ayarı 

8.33 Miiıik : Hafir Parçalar (Pi.) 
8.45 i\janı Haberleı i 
9.00 Müıik : Hafıf Parçalar ve 

Mar~lar (1-'I.) 
9.00/ 
9.30 

12.JO 

12.33 
12.45 
13.00 
13.30/ 
14.40 

Evin töat• 
Proıırnnı vr Mt'.nıl~krl saat· 

Av arı 
Müzik : .Saı Esı-ı leri 
Ajanı Hıtberl~ı İ . 
Müzik : Şarkı Vt< füıkiilf'r" .. 
Müzik : Radyo Salcrn Or· 
kestrası . ( Violoni~I Nt'<'İp 
Aşkın). • 30- Hilmi Ô1bilen : Tuhıfi-

)'4'Ci. lH.00 Program ve Mf'tnleht ,ı;aat . 
Ayarı 31- Mevhibe Ramaıano~lu : 

32- Kıymet Gülelı: : Anana 
laı», liaeıi kim\ a öğretmeni. 

33- Şahap Nazmi Coşkunlaı: 

18.0'.l 

Adana kıı liıeai müdürü. 18 40 

Müzik : Radyo Dans Or· 
kesrası. (Nih~d E f"ngin iıia· 
resinde) 

Müzik : Fasıl He\.·eti. 
Cemiyetin uıuvları ve idartııi: 
4- Cemiyetin u:ı.uvları umu- 19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

nıt heyet, idare geyt:ti, ve mura Ajana Haberleri 
lııbt heyetinden ibarettir. 19.45 Ankara ilkbahar Al Koşu· . 

-Devamı var - larımn Neti<::eleri. 
-- - - - 19.55 Müı.ik : Karışık Plaklar. 

:
••D Q K TO R ••·• 20.15 Konuşma ( Tuhım ve Ba· 

kım). 
• 20.30 Mü1.ik : Karışık Makamlar· 

t llavaftalı lmıea f dan Şarkılar. 

ı Asker hastahanesi dahiliyf t 21.00 Konuş ı a (Zira<ıt S.11tli). 
Mi1tehassm t 21.1 O Temsil 

: 
• 21.30 Müzik : Kaıışık Program 

Hastalarını her~ün sa- f (Pi.) 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- t 22.30 Memleht Saet Ayarı ve 

: vannda 18 numaralı evde f 122 451 
Ajan• habt-rleri 

6 k~bul eder. 14339 ı 22.50 Yarınki Program 

~ ••• • •••••• •• Knpnnı~ 

sovyet · cephesi 
(Jlaştar;alt Birlnclcleı 

ehemmiyetli hiç hiı de~işikliL: of. 
mamı$tır. 

Londra : 20 (a a.) - Sovyet 
bü~·ük elçisi M. Mai!lk\' Alman . 
Rus harbinin bir '>endik bilanço. 
sunu yaparak ŞÖ\.le demittir : 

Muha,amatın birınci ) ıl dö. 

nümü arifesinde kızılordu her 
1amandan ıiyade kuvvetli bulunu. 
yor. Kızıl ordu Hıtlerin Almarı· 
yasını 1942 de ,yere sNmek için 
ha1.11 lan ıyor . 

Bir senelilc rus ıe":fer;nıic 
Hıtlerirı uğradığı hezimetlerden 
daha ehemmiyetli bir şe\' vardır 

\.ı o da tine bu bir yıl 1.arfında 
düya kuvvctlerin<ie göriilen degiş

ıkliklerdir. Bu 'değişiklikler hürri
yeti seven milletlerin lehinde 
H•tler Alman}'' Asınıtı ale~· hindedir. 
t.~himizde h~sıl olan hu rarkın 
arttırılmaııı lazımdır. 

Zafer gününü yaklaftırmak 
ıçiıı en i) i \'&re 194'2 rle ikinci 
bir cephe açmaktır. Molotof'tın 
Loııdraya :1aptığı ı>eyahatlerde 
Ameı ika, lngilttre ve Rusya bu 
husu da mutabık kalmışlardır. 

6ıımıa eıtetlll 
-Baştarafı ikincide- · 

vasıtadır. Mücadeleyi hızlan · 
dırmak için · bir merhaledir 

Bir dava için ö'o:ek yalnız 

kitap.arı ve teşkilatı . olan din 
mensupla~ın~n barcı detildir. Çün· 
kü kitapları ve teşkilyh olan din·: 
ler bir çok defalar ikinci bir dün· 
Y- dan bah.e~tikleri halde onun 
bütün mensupları ideatiııt olmak 
vasfını haiz değillerdir . Çünkü 
tarihin her devrinde "gaziler, · fe 
bitler» kita1>h ve tetkll6tl• ·dinle 
rin müminlerinden daima azdır. 

Kendini bir misyon için dün· 
zaya gelmiş farudf'n ke-:: dini 
sosyal heyecan içinde kaybetmeyi 
fÜ7.el bulan insan idealizmin ·ha 
rikulade nümunelerini yaratır • 
Kahramanların hepsi kitabıu din· 
lerin, teflci1ib ve kadrosu içinde 
yer almıf insanlar değildir. Ha 
yalla bu d s insanlar buludutuna 
ıare bunların hayatlarını aydın 
latan, güzelleştiren estetik tuav· 
vurları Cla vardır. Buradan kor· 
kaklarm, aükuu , rayanlırın, bed · 
bahtlaran, ve kahramanların ölilmÜ 
idealize eden estetikleri kunet 
lerini alar. 

Bazı insanlar -mezarlarınıa tat' 
Gııtllnde bile ha,, ah savmete do· 
yam..z.larken. bazı inıanlar da da· 
ha yatarken ölümü kucaklamış 

olnrak yanları ıll'a ıGrilklerler. 

Oımaalye belediye· 
ıhldea : 
KaHah;ımıı elt-ktrık lf'ııi:tatı ek · 

ailtnı~ıint· talip 1uh11r- etmediğin· 
de11 elcııiltme 8-6-942 gününden 
itibaren lS gün müddetle uı.a · 
tılmıştır. Bundan evvelki ilirıda 

yanlışlıkla 15-6-942 paıarkai 

giinü olarak gösterilen ihale gü· 
nünün 23-6-942 salı aünü ııeat 
14 oldu~u dü:ıcltilerek il4n olunur. 

iv araaı1or ı 
Y aı mevsimi için iki üç 

odalı su tertibatı ve elektriği 
olan kullanışlı bir ev aranmak-

tadır .ldar~ hanemize müracaat 

edilmesi. C. 

Nlbetçı eczane 

YE~ ECZAMESI 
Belediye yinı 

....... lilıiliimi .................... . 

T4rlllyıye inen 
Amerikalı tanare
ollerıe bir glrı,me 

(Başı 1 iaci sa7fada) 

konuştuk. 

Bunlar üç kişi idiler. Amerikalı 

tayyarecilcı deyince ilk hatıra ge· 
lecek şey, bunların hayatla ı.evki 

macerada arayan veyahut yaşa· 

mak için harp tayyarecili~ini hir 
talih eseri bilen a-ençler olması 
ihtimali vardır. Halbuki burada 
benim gördüğüm tayyareci genç
lerin bu tip insanlardan olmadı 

~mı anlamak için sadece hHJlerine 
kıya[etlerine, gözlerinin bakışları
na bakmak bile kafi idi. Bir kaç 
sual ve cevaptan sonra bu kana
atim bir kat daha kuvvetlendi. 

Bu üç gençten biri yüzbaşı 
rütbesindedir. Arifiyeye mt-cburi 
iniş yapan tayyare onun kuman 
dası altında İIT'iş ve tayyarede ye· 
di kişi arkadaş bulunuyormuş. 
Dört mntörlli olan büyük tipteki 
tayyarelerinin iki motörü yolda 
durmuş . Mecburi iniş bunun ntti
cesi imiş. 

Üç gençten birinin sol gö1Ü· 
rıün üstü bir rıasterle örtülü idi. 
Bundan yaralı olduğ'u anlaşılıyor

du. Romanya cephesinde bir Al 
man avcı tayyaresinin mermisi al 
nını bu noktadan çizerek geçmiş, 
Diğer arkadaşları arasında biri 
sağ elinin başparmağı ile fahadet 
parmağ'ı arasından hafifçe yaralı 
oldutu gibi diier üçüncüsünün tie 
baldırında ehemmiyetsiz bir yara 
varmış. 

Bununla btraber gcçirdikleı i 
maceradan dolayr hallerinde en 
kiiçük bir korku, endişe veya bir 
rıJgıolık hissedilmiyordu. Fırsat ve 
ımkan bulsalar yeniıien mücadeleye 
atılmak için tereddüt etmiyecek
lerini gösteriyorlardı. 
· Bütün sanayi müesseselerini 
harp maksadına göre yeniden teş· 
kil eden Amerika yüz binlerce 
tayyare yapmak yoluna girmiştir. 
Mihver mt>mlekelleri Amerikanın 
seri halinde harp tayyaresi yap· 
mak kabiliyetini kabul ediyor. 
Y • .lnız seri halinde yapılan harp 
tayyarelerine seri halinde tayya· 
rtci yt'.liştirilcmiyeceği ileri sürü· 
lüyor. 

· Ben bu iddianın doğnılu~u ve-
ya yanlışlığı derecesi hakkında 
bir fikir edinebilmek için tayyare· 
cilcrin komutanına sordum: 

- Amerikada bir tayyareci ne 
kadar zamanda yetişebiliyor? 

Aldığım cr:vap şudur: 
- Altı ay. 
- Siz ne vakit tayyarccilite 

bailadınıı? 
- Amerikanın harbe ieİrme· 

sinrlen allı ay evvel. 
- Amerikadan çıkalı ne kadar 

ıaman oldu? 
- Üç hafla oldu. 
Amerikanın harbe ~iı ınesi lı~ 

niiz altı aylık bir hadiı1ediı. Av· 
rnpa haı p l'ı-phr.sinden dönerken 
Tiiıkiy~ havasına giren ve Ariri
ycyr. mechuri iniş yapan tayya· 
renin komutanı bir sene evvel 
layyareciliğt' intisap etmiş bir 
Amerikalı i'encidir; arkadaşları da 
henüz allı, ytdi aylık talimle ye· 
tifmiş tayyarecilerdir. Bu hal, seri 
halinde tayyare yapan Amerikalı 
lann yine seri halinde tnyyareci 
yetiştirmekle olmalarandan başka 
bir şey de~ildir. 

He!e bu şekilde yetiştirilen 
tayyareciler Ameri'kadao aynldık
tan bir iki hafta sonra Avrupa 
harp cephelerine girip mücadele
ye girişirlerse .. 

Amerika gibi hudutsuı ser· 
maye ve ilk madde kaynağı olan 
bir memleket için sanayi müesse
selerini harp cihazı haline ıetirmek 
kolaydır, Fakat bizim Aclapa 
zarının belediye lokantasında 
tayyarecilerde gördüQiimuz g-ibi 
bir memleket gençlitine bu 
günkü harbi ideal mücadelesi ola· 
rak kabul ettirmek büyük şeydir. 
811 hadiıe bilhassa uzun zaman 
harp istemi yen Amerikan milleti· 
nin ruhunda harbe kariı olan de
~işikliti gö~terdiği içiııdiı ki mü· 
himdir . 

' 

3 Sayfa 

.......................... • Ba Akıamdaa itibaren : 

SEVHAf\J PARKINDA İ 

.F evkilede yenilikleri 
• Yüksek okuyucu Hiknıet Karagözlü • 

ve mükemmel ince saz heyeti meşhur Ma-: 
car duo Marland varyetesi meınleketimi- 1 
zin en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-e 

• met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin-1 

1 de Modern Kukla tiyatrosu her akşaın yenie 
komedi operet ve piyesler yakında : 1 

1 Büyük sünnet düğünü • 
1 Ayrıca Malatyalı mefhur kalender, Antepli Ha-1 

l 
•an Hüaeyin ve arkadaflnrından mürekkep Anadolu 
aa% heyeti 11-26 e .......................... 
• >++O++++D++++-o+~~·~·+o+•+ 

-0-
-0-
9 
tQt 
o o 
r~ 
o • İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam- +i 

lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için.Y. 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir ı 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-+ 

Çamlar Oteli 
AÇILDI 

siniz. 6-15 14248 i 
+++++++++++++++++++++ot++++• 

SEYHAN OEf TERDARUGINDAN : 
Kazanç vergisi mükelleflerine : 
942 Kazanç vergisinin birinci taksit ayı Hazirandır. 
Bu ay sonuna kadar vergilerini ödemeyenlerin borçları 

yüzde on cezasile birlikte haczen tahsil olunacağından bu gibi 
mükelldlerin Abidinpaşa caddesindeKi eski Tayyare cemiyeti 
binasına taşınan Maliye tahsil şubesine müracaatla , gittikçe 

artmakta olan izdihama maruz kalmadan vergilerini yaptırmalar1 
ilan olunur. 19-21-23 14272 

ADANA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ~İRKETİNOEN 
Şirkt>timiz için tecrübeli muhasebeci ve muhasebe memuru 

aranmakbdır· lsteklilerin referans ve kısa hal tercümelerini 

bildiren bir yazı ile 117;942 tarihine kadar müdüriyete mür-

acaatı. 14279 

i 1 an 
BELEDiYE RİYASETiNDEN : 
1- Mali yılı içinde şehir fakir halkı i(,.. Belediye memut 

ve müstahdemlerine verilecek ilaç ve tıbbı malzeme açık eksilt

me suretile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 72,5 liradır. 

3- Şartııaın~si Belediy~ Baştababetiııdedir. lstiyenleı ora
dan görebilirler. 

4- İhalesi Temmuzun (Yedinci) salı günü saat (15) de 
Belediye Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
saatte muvakkat te'minat makbuzlarile birlikte Encümene mü-
racaatları ilan olunur. 21 25-1-5 

Şartnamede icabeden talilaat yap1lm1şhr. 14280 

VillYET DAİMİ ENCOMENİNOEN: 
Osmaniye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı 

açık eksiltmeye konulmak suretile '2/7/942 perşembe günü 

saat J0 da vilayet daimi encümeninde ihale edileceğinden 
iste-klilerin müracaat etmderi ilan olunur. 14266 

16-20-24-28 

Çlltçl Blrllllnden : 
Çuval ve Harar yapmak için Kanaviçeye ihtiyacı oları 

Çıftçiler'in bir listesi tanıim edilecğinden Çiftçimiz'in Birliğı-

ı ~imizt ınürac~atl~nehmmiyte le rica olunur, 2- ~ 
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Gazete. ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OÜHYANIN HER TARA

f INDA VUKU BULAN HAOİSElERİ GÜNÜ GÜ

NÜNE VERİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNİZ . 

Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 
pıaa, barlta, llllamam matbaa 
ı,ıerlal Tlrklyede mevcut mat- Türksözü 

Matbaası baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 

Türksözü Cilt Kısmı 
SA6lAM. TEMİZ, ZARir CiLT İŞlERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 

MÜCEllİTHANf SİNO( YAPTIRABiliRSiNiZ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

20 . 6 • l9'41 

CiNSi 

Alış 

Sahş 

129.20 
132.20 

STERLiN 
fil.ola+ b~ellerl ( mol be· '776 
dell ) p rimti ıolı$ 
T~rklyeden:9ô~rtlen no.,.. 749 
lıın lf,.detleti 
hwaç edilen mal ~del,leri 708 1 

olurulc g1>len Oôillııuln olıt 

lo.uru 
Yardım w~ se~yohlora v<,. 728 
aoln içlq g,.fe,!cUtvhlerln 

'-alıs kllfu 
Primslı .satı~ { Tahsil moı · 
roflon vesaire ) 

f'r imsiz oht Kuru 520 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

M;l.C/T G0ÇL0 

-1 ....................... . 

1 

• 
T. iş Bankası 
&Oçlk taıarraf hesapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 ılfayı•, .1 Ağustoı. 

2 lkincilefrin turihlerinde y.ıpılır 

194t ikramiyeleri i ==·=== 

1 Adet 2000 Lırelık l.ır a 

1 ,. 1000 .. l Oif'.i .. 

'J. 7'° .. 1,500 

3 •• 00 .. ı ,500 •. 

10 .. 250 
" 

2,500 .. 
40 

" 
lOO •• 4,000 •• 

50 ,, 50 .. 2,500 ., 

200 .. 25 .. 5,000 .. 
200 .. ıc .. 2,000 .. 

Türkiye ı, Bankaa1na para yatırmakla yalmz 
para birik tlrmlf ve faiz almı' olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

~~~- ~'""' - - . ~ --~-

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat - Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•İ : 100.000.000 Türk iiro•• 

Şuh~ v~ ıajıms adedi : 26~ 

liıal ve ticari hcı nevi baıı~a muamr.letr.·ı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesar; lar.na en 
12 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

a tıdaki plana göı.: ikr.lmiyc dağıtılacaktır 

~ Adt-t 1000 Urıılı~ .ıooo l.iuı 

4 • WO 'iOOO 
• 2su ıooo 
~ ıoo •OOO .. 

100 50 sooo . 
120 " 40 4800 
160 'JO 320· 1 

Df KKA T : Hesaplarındaki paralar bir S!ne içindt- 50 
liradan aşağı düşmiyenler~ ikr miye çıkhğ'ı takClb~d~ yüz<lt-
20 fa:ılasile verilec~ktir . 

Kuralar ı!~n~de 4 dda. 11 - EylUI, 11 Birirıcikiinurı, 

Mart ve 1 \ Huinn t ı·i 1hri nd "" çe'<ilec--\ctir. 

c 

•••••••••••••• ... ...... , • • • • azarı i kate 
it ! • 

Ceyban lkttıadı Milli 'l'ea•la Abm ve 
•Satım Ortaklıtı Koop~~atll ıırlletladea • 

• Seıı~lerdeııberi faali}retini durdurmuş 1 
• olaıı iktisadı Milli Tea Ün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 
: niden Ceyhan da faaliyete başlamıştır. Mer. 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
• kar mukabilinde perakende olarak sabşa 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa .. t 

8 
lış mağazasına uğramaları kendi menfaat· 

e leri icabıdır. 26 - 26 14082 

ı ••••••••••••• .w•••••••• 

. x=r 

NEVROZIN 
B8tfln atrııarıa paazelllrldlr 

Beyhude ıstırap ç~kmeyiniz 
BiR TBB llAIJI 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ ıtıılı· 
mu Btir1ttle inleye lıiafidir. Ro· 
ııatiıma evcaı, ıinir mafaal ve 
t1~le 1ıtırapl111 ı NEVROZIN'le... 

tedı.,i edilir, Müeuir llAç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

EVROZiNi TERCiH EDIHIZ 
icabında günde 3 

, 

21 Haziran 1942 

1E·~-BüYük·H;kibı 

1 
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•• 
= il 'Radyotin,. harikulade mües· de ,: ırlak ne ticeler veren 
il sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,1 sizi terkibi meçhul 
il temayüz etmiş ve onbinlercc ve birkaç ıllisli pahah ecnebi 

1 kişinin tercih ellit'i yegane diş müatah1<1rlarından da mü.cıtat· 
macunu haline ıelmiştir. Diş 

ni kılnuşlu. 
hıfzısSJhhasında ve pzelliiin· • • 

~ 

i 
" k • a 

1 
il 

" 

j ___ ~@_!Q_~-~~-~ 

tedbiı . eviraiıdc birkaç C.RlP.N buluiıdurııtak olmalırlır. 

K1tibi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lu1u"!.undd günde l adet alınır. Taklitlerinden ~akınınız 

hrr yerde pullu kutularını ı rarla isteyiniz. 

11Swwaaxxx21.s~11n11n111::ı11DZ111:zasx•s·lllClııcs•ı 

~-----;-;o;;;·; ... ----
iM uzaff er L_okman 
; Bergin baıtaıar1aı / maı1eaella· 
~ aeılade llabal eder. M 
•••_._..._ aaa::mc•S21:xwa::a::smcsss9' 

-- - --~-

ı ı an 
€eyhan Belediye Reisliğinden : 

Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların evra j 

müsbitPleril~ birlikte bir haftay Jcadar Ceyhan Belediye riya· 
ııetine müracaatlan ilan olunur . 16-18- 21 14'264 


