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Cumhurreisimiz 1 s met in önü, İstiklal 
harbinde E r k a n ı h a r b i .l/ e s i l e birlikte 

1/ 4/19!1 tarihinde Metres
tepeden Ankaraya bir telgraf 

ceki devi:-lerden bu tarafa doğru 
uzanan hadsiz, hesapsız şehamet 

lstiklilimize taarruz 
Vaki Olduğu Gün 

Mili Şefin etrafında blrleşmie bulunan Türk •----• 
milleti bütün mevcudiyetiyle karşı duracakllr 

Ankara 31 (a. a.) - Dünya vaziyeti karşısında 
Türkiyenin durumu hakkında yurdun muhtelif yerle-

rinde mebuslarımız tarafından verilmekte olan kon
feranslar devam etmektedir. Antakyada Giresun me
busu Vasıf Somyürek, E.rzurumda Bitlis mebusu Sü
reyya Ôrgeevren, Trabı.unda Kocaeli mebnsu Selah 
Yargı, 1neboluda Cavit Oral, Maraşta Ali Rıza Tü
rel, An tal yada Necip Ali Küçüka, Uşakta Muhitdin 

Baha Pars geniş halk kitlelerine hitaben söylemiş 

oldukları nutuklarda Türkiyenin toprak bütünlüğüne 

ve istiklaline bir taarruz vaki olduğu takdirde bü-

tün mevcudiyetimizle karşı duracağımızı işaret ede

rek Mill1 Şefin etrafında birleşmiş bulunan Türk 

milletinin kahraman ordusuna knr~ı olan inancını bir 

defa daha teyidetmişlerdir. 

-----=---~ 

grafı göndermiştir: 

So de i 
arbinin 

biı·ncos 
İtalyanların 4kruvazör ____ l!Bli _ _._, __ maam • 

ve 2 torpito muhribi 
........... .aa .. 11111m;;.ıcız ....... 

batırıldı 
MI ı•• 

Londra 31 [a. a.] - Amirallık 

dairesi tebliğinde ezcümle denili
yor ki: 

• çekildi. 
( Gündüzbey ) in şimalindeki 

destanları yaratıcısı ecdadından 
tevaris ettiyse bu günün di:ndik, 
Tunç benizli, aslan bilekli ve 
Türk yürekli Mehmetcikleri de:. 
ayni hasleti babalarından, dedele-

Yugoslav 
ordusundal 
tas·f iye 

"Kahraman Yugoslav milleti
nin tarih ve an' anelerine uygun olan 
Yugoslavyadaki secaatli hattıhare
ketiniz ve Ortolcoks papa!larının 

yardımiyle vuk.uagelen değişiklik 

münasebetiyle şevgili eski talebe
siyle iftihar eden atina Üniversitesi 
ilahiyat fakültesi, beşeriyet için 
daha mükemmel bir istikbal temi
aine matuf ve Yugoslav milleti· 
nin milli emellerine uyguo bulunan 
mesut neticeden dolayı haratli teb
rik ve temennilerini sunar.,, 

Şarki Akdeniz harekatı hak
kında başkumandanlıktan gelen 
yeni tafsilate göre, düşman büyük 
zayiat vermiştir. Gemilerimizden 
hiç biri hasara uğramamış ve hiç 
birinde insan zayiatı da kaydedil
memiştir. Sadece iki tayyaremiz 
kayıptır. Bir hava istikşah netice
sinde Sicilyada Passero burnunun 
şarkında seyreden bir düşman do
nanması haber verilmic::tir. 28 mart 
sabahı hafif kuvvetl~rimiz Girit 
adasının doğu cenubunda bir zırhlı 
görmüşlerdir. Zırhlının yanında 

kruvazörler vardı. Diger tayyare
lerimiz de bu noktanın şimalinde 
deha iki zırhlı ile kruvazör ve tor
pitolar gördüklerini bildirmek
leydiler. 

kuvvet de perişan edildikten 
sonra kadro halinde muazzam bir 
" deha nın harikulade zeka 

" sandığımız bir kudreti " deha ,, 1 d ··u r 
~rinden aynen almış ar ır.!'.~ Genel kurmay başkanı 
Başımızda senin gibi milletin ma-f 
kı1s Laliini yenecek kadar azamet
li bir dahi bulundukça yer yüzün-

ile tavsifini görüyoruz. Metrestepe 
de parhyan bu deha ışığı, kadro 
halindeki muazzam deha ebedi
yete intikal ettikten sonra Türk 
yurdunu karanlıkta bırakmamıştır. 

Kırk bin Tüfek, 370 ağır ve 
hafif Mitralyöz, 144 Top, 1200 
Kılıç; 24 bin tüfekle 214 ağır 
ve hafif mitralyöz, 107 top ve 
1300 kılıça mağlOp olduğu gün, 
neticeye müessir muvazene gale
be unsurunu harikulade zekanın 
çok üstünde bulunması iktiza 
eden bir varlıkta aramağa mec
bur idik. lşte, bu gün yıldönü
münü yaptığımız, ikinci lnönü 
meydan muharebesi bize bu var
lığı aratmış ve eşsiz Atatürkün Bü
yük Millat Meclisi Reisi sıfatiyle 
yine 1/4/921 tarihinde Ankaradan 
Metrestepeye çektiği tebrik tel
grafı Türk milletine aradığını 

buldurmuştur. 

,.de Ayyıldızlı Albayrak taşıyan , 
i hir Türk ordusu mevcut oldukça; 
başka ifade ile; Başbuğiyle, komu
taniyle, subayile, erbaşiyle ve er
leriyle eşsiz Mehmetcik yaşadıkça 
Türk'ün kimden ve neden endi
şesi olabilir?. 

Dört bin tank, on bin tayyare 

Birinci lnönü muharebesinde 
müstevli kuvvetleri yenen hari
kulade zeka, ikinci lnönünde 
deha mertebesine yükselerek, 
düşmanla beraber, milletin maküs 
taliini de yenmiş ve o günden 
beridir ki Türk milleti, daha ebe
di atasının sağlında, Milli Şefini 
belirtmiştir. 

İsmet lnönü, aziz Milli Şefi
miz, büyük Cumhur reisimiz!. 

Metrestepeden Atamıza çekti
ğin ikinci telgrafta (Kahraman za
bitlerimiz ve askerlerimizle avcı 

hatlarında omuz omuza vuruşan 

hrka ve Kolordu kumandanları)nı 
tebcil ediyordun; sana hürmetle, 
muhabbetle, gurur ve emniyetle 
bir daha arzediyoruz ki emrin al
tında cenk ederken şehit düşen 
Mehmetcik, tertemiz kanını vatan 
uğrunda akıtmak gibi efsanevi 
kahramanlığını nasıl tarihten ön-

Amerika 
limanlanndaki Alman, 

İtalyan gemilerine 
el koydu --RADYO-

- Gazetesi _ 
Amerika , Limanlarındaki Al

man, İtalyan ve Danimarka gemi

lerine el koymuştur. 
Y eküou 300 bin tona baliğ olan 

bu gemilerin lngiltereye devredi

lece~ği muh~kkak_ sayılmaktadır. Şi
malı Amerıka agır sanayi mümes-

sillerinden bir grup cenubi Ame

rikada tetkik seyahatına çıkmış· 
tır. Şimali ve Cenubi Amerika 
harp sanayii arasında bir iş birliği 
yapılmasına çalışılmaktadtr. 

Nevyork 3 ( a.a ) - Ruzvelti 

üç beş milyon süngü; bunları bi

ze karşı tehdid rakamları olarak 
kullanan varsa ona, ezelden ge
len ve ebede gidecek olan tari
himize hiç dokunmadan sadece 
bir elimizde ikinci İnönü zaferini, 
öteki elimizde de Sakarya desta
nını tutarak: 

- Gel; deriz, gel ve nasıbini 
al! .. Bir nokta daha aziz şefi. Milli 
birlik tabirini bu günkü durumu-
muz için zayif buluyoruz. MilJi 
birlik; Sırpları, Slovenleri ve Hır
vatları "Yugoslavya,, düğümüne 
bağlıyan ve bu ölkede son mes'ut 
aksülamel yaratan kudrete den
mezmi? Halbuki bu gün bizde 
yekparelik, teklik vardır. Duygu
lar birdir, yürekler birdir, ümitler, 
sevinçler, tasalar birdir ve bütün 
bu birliklerin içinde uğrunda kanı
mızı seve, seve akıtacağımız ga-

ye de birdir: istiklal! ... 
İkinci İnönü zaferinin kutlu 

ve mutlu yıl dönümü münasebetile 
Türkmilleti aziz şehitlerinin~manevi 
huzurunda minnetle eğilen başını 
bir anda gururla yükselterek, dost 
diişman, medeni bütün dünya 
milletlerine şunları haykırıyor: 

- Hürriyetim, şerefim, namu-
sum, lstiklalim ve hakkım kuvve
time dayanmışlardır. Ben, tek var
lık halinde tek süngüyüm. Bayra
ğını, b~r mutfak bezi gibi, pazarlık 
mevzuu yapanlara lanet olsun !... 

Eden Belgrada 
gidecek 
~ 

İngiliz hariciye nazırı Eden, 

yanında imparatorluk genel kur

may reisi general Dil olduğu halde 

tayyareyle Kahireden Atinaya git

miştir. Nazırın Atinadan Belgrada 

gitmesi ve muhtemel bir tecavü:ı 

karşısında Yug-oslavyaya .y~pılacak 
yardım işini yerinde tetkıkı muhte-

mel görülmektedir. 
• Ankara Radyo Gazetesi • 

Vaşingtona getirmekte olan Trende 
seyahat eden Nevyork Taymis ga
zetesinin muhabiri bildiriyor. 

" Mesul bir makamın ifade. 
sine nazaran Ruzvelt fazla harp 
malzemesinin İngiltereye devrine 
müsaade etiniştir. Bu zata göre 
torpitolar lngiltereye ve Yunanis
tana gönderilecek harp malzemesi 

arasındadır.,, 

tekaüde sevkedildi 
H1rvatlstandakl Al~ 
mantar memleketi 
terke davet olun. 
dular 

Belgrad 31 [a. a.] - Kral ikin· 
ci Piyer bir beyanname neşrederek 
27 marttan evvel genel kurmay 

başkanı bulunan General Piyer Ko
siç ile eski Harbiye Nazır muavini 
Generai Aleksandr .Stoyanoviç'i te
kaüde sevketmiştir. Diğer bir ka
rarname ile de Saray Nazırı Milin 
Antiç'in yerine Protesör Kadoye 
Knezeviç tayin edilmiştir. 

Prenslerin Krala sadakati 
Belgrat 31 [a. a.] - Kral Pi

yer, kardeşleri Prens Tomislav ile 
Prens Andrea'dan aşağıdaki telgrafı 
almıştır: 

"Bütün sevgi ve sadakatımızle 
seninle beraberiz.,, 

Alman ajansının tahriki 
Sofya 31 [a. a.] - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Maribor'da Alman aleyhtarı bir 

nümayiş vnkubulmuştur. Tezahürat 
Sırplar tarafından tertip edilmiştir. 
Üzerinde "Almanya,, yazılı büyük 
bir taş teşhir edilmiş, tezahüratçı
lar bu taşın üzerine tükürmüşler
dir. Tezahürat esnasmda içinde 
"İngiltere ile birlikte Alınanyaya 
karşı mücadele ediyoruz,, ibaresi 
bulunan beyannameler dağıtılmıştır· 

Almanlar Hırflatistanı 
terkedigorıar 

Zagrep 31 [a. a.] - D. N. B. 
bildiriyor: 

Hırvatistanda mukim Alman
yalı Almanlar memleketi terke da
vet edimişlerdir. Hırvat makamları 
bu hususta teessür ve teessüflerini 
bildirmişlerdir. Hareket içi'n Alman 
ofislerine ellerinden geldiği kadar 
yardtm etmektedirler. 

800 kadar Almanı hamil ilk 
hususi tren dün saat 20 de hare· 

ket etmiştir. 
Roma 31 [a. a.] - D. N. B. 

bildiriyor: 
Son haberlere göre ltalyan 

tebaası ve İtalyan gazetecileri Yu· 
goslavyadan ayrılmağa başlamış-

lardır. 

''Teşebbüs, lngilizlerin 
eline geçmiştir.,, 

Nevyork 31 [a. a.] - Nevyork \ 
Taymis 'gazetesi Yuıoslav hadise
lerinden şu suretle bahsetmektedir: 

"Sırp dağlıları satılmak ve iha· 
net görmek istememişlerdir.,, 

Mareşal Keytel ____ ..., 
Ayni gazetemn blışka bir ma

klesiode de şunlar yazılmaktadır: 
"Hitler Yugoslavlar arasına 

nifak snokmağa çalışabilir. Fakat 
şimdi teşebbüs lngililzlerin eline 
geçmL,tir. ,, 

Ayni gazetenin Loodrada bu
lunan muhabirinin gazetesine gön
derdiği bir telgrafa göre, Yugos
lavların ·hareketi Hitlerin yenilmez
liğine nihayet vermiştir. 

Hükümet darbesi İngiliz 
entrikalarının neticesi imişi 

Londra . 31 [A.A.]- Londra
dan bildirildiğine göre Mihver 
devletleri adetleri üzere Belgrad 
hüktlmet darbesini, harp sahasını 
genişletmek için İngilizler tarafın. 

dan çevrilen entrikaların neticesi ola
rak izah etmeğe çalışıyorlar, Hü. 
k-Omet darbesinin kan dökülmeden 
ve dünyanın alkışları arasında ya
pılması Alman iddialarının boş
luğunu göstermeğe kafidir. Harp 
sahasının genişletilmesine g 1. . I T e mce, 
ngı ız menfaatlerinin Yugoslavya• 
nın vakarla müdafaa edeceği bita
raflığında olduğu aşikardır. 

Hükumet değişikliği üçlü 
pakta müteveccihtir 
.s~fya : 31 [A.A.]- Hükumet 

partısıne mensup Meb' l d 
S t

. us ar an 
0 ır janef " D . ' uma ,, gazetesınde 

neşretf • · b' 
d 

tgt ır makalede Yugoslav-
ya ak' · 
b b ı vazıyetten bahs etınekteiv• 
• u ranın vahamet kesp ettiğine 
ışaret eylemektedir. 

Y 27 Martta olanlardan başka 
Ugoslav hükOmetindeki değişik-

~ğin üçlü pakta müteveccih oldu· 
fu aşikardtr. Yugoslavyada Alman· 
:r aleyhine yapılan nümayişler de 

unu teyit etmektedir. 

Hitler 
Mareşal Cörino 

ve Keytel le mühim 
bir konuşma yaptı 

Yugo&lavyaya karşı 
ahnacak tedbirler; 
almanya harekete 
geçmek üzere imiş! 

tj RADYO GAZE.TESI ., 

ugoslavyada henüz vaziyet 
lleşmemiştir. Hükı1metin ni

hai olarak teşkil edilip edilmedi-
ği de belli değildir, berlin ve 
Roma, Hırvat lideri Maçek'in ka
bineye girmek istemediğini israrla 
söyliyorlar. yeni kabinenin, beyan
namesini okumayışı bundandır. 

Almanyanın tazyıkine mukve
met taraftarı olanlar Sırplardır. 
~ırvatlar Cermenlere mütemayil
dirler. Berlin radyosuna göre 
Kral Piyer'in cülusunda Hırvatbr 
bayrak çekmemişlerdir. Almanya, 
bu türlü haberler işae etmekle 
Yugoslav birliğini bozmağa uğra
şıyor; Yugoslavyayı Çekoslovak
yanın akibetine uğratmak istiyor. 

Gelen haberlere göre Hırvat 
mebusları bu gün ictima ederek 
doktor Maçekin kabineye girip 
girmemesi hakkında karar vere
ceklerdir. 

ltalyan aleyhtarı nümayişler 
Belgrat 31 [a. a.] - Ofi ajansı 

1 Sfleç elçisine tarziye 
verildi 

Stokholm : 31 [A.A.]- Ôğre· 
nildiğine göre Perşembe günü 
nümayişler esnasında tecavüze uğ
rayan Belgraddaki lsveç elçisine 
Yugoslav hükümeti teessürlerini 
bildirmiştir. 

Almanya Sırplar ve hırvatlar 
arasına nifak sokmağa ,çalşıyorki 
trenler ve Tuna yolile vapurlar 
dolusu Alman yugoslavyayi terket
mektedir. Tahliyeden maksad, 
mihveri Yui'oslavyaya harp aça· 
cak gibi göstererek yeni kabineyi 
korkutmaktır. 

diğer taraftan Almanyanın, pres
tijine indirilen agır darbe karşı

sında hareketaı geçecegi anlaşı

lıyor. Sofya radyosu, Berlinde 
Hitlerle maraşal Göring ve Key· 
tel arasında bir ictima akdedildigini 
bu toplantıda yugoslavya ya kar
şı alınacak tedbirlerin görüşüldü-

bildiriyor: 
Dün Hırvatistanda ltalyan alay~-

tarı nümayişler yapılmıştır. Polıs 
Zagrepteki İtalyan Konsolosluğu 
önünde toplanan nümayişçileri ko· 
layca dağıtmıştır. 

Atina Üniversitesi 
Gaflrilo'gu tebrik etti 
Atina 31 [a. a.] _ Atina ajansı 

bildiriyor: 

Devlet şurasmda tayinler ıünü bildirmiştir. Alman gazeteleride 
herşeyi Alman ordusu tarafından 
düzeltileceğini yazmaktadırlar. 

Düşman görüldüğünü anlayın
ca, büyük bir süratle garba dön
müştür. Bir Yunan filosu filomuzla 
birlikte, bildirilen noktaya hareket 
etmiştir. / 

Tayyarelerimiz Sittorya sınıfın
dan olan zırhlıya n;jteadd,t tor
piller atarak ciddi hasar" ika et
ınişler ve zırhlının sür'atım azalt
mışlardır. Diğer tayyare teşekkül
lerimiz de düşman donanmasının 
diğer gemilerine hücumlar ederek 
isabetler kaydeylemişler ve gemi
lerin sür'atım azaltmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Bu suretle gemilerimiz hücuma 
geçmişler, Pola, Zara ve Fiyume 
kruvazörleriyle b ü y ü k Vin· 
cenı.o torpito muhribine ve Maesti
ralo torpito muhribine tam isabet
ler yaparak batırmışlardır. Bundan 
başka .b.ir diğer torpito muhribiyle 
l~O mı~ımetrelik toplarla mücehhez 
Gıovanı Della kruvazörünün bat
mış olması muhakkatır. 

Diger Düşman gemil~rinin de 
yaralandıkları görülmüşse de karan· 
lıktan ve harekatın sür'atle cereya
nından dolayı teferrüatile tesbite 
imkan hasıl olamamıştır. lki Yun
kers pike bombardıman tayyaresi 
de bu harekat esnasında düşü
rülmüştür. 

29 Mart sabahleyin denizden 
1000 kadar İtalyan bahriliyelisi kur
tarılmıştır ltalyan babriyelerini top
lamakta olan tahlisiyelerimize Al
man tayyar~leri hücum etmeselerdi 
daha 500-300 kişinin kurtarılması 
mümkün olacaktı. Bu suretle tahli-
siyelerimiz bu yerden çekilmişlerdir. 
Bununla beraber filomuz başkuman
danı ltalyan makamlarına tebliğat
ta bulunarak denizde bırakmak 

mecburiyetinde kalınan İtalyan bah· 
riyelilerinin yerini bildirmiş ve bir 
hastahane , gemisinin oraya gönde-
mesini istemiştir. Bu tebliğata ce
vap alındığına göre bahriyelilerin 
bir miktarının daha kurtulmuş ol
ması muhtemeldir.-

Denizden çıkarılanlar arasında 

Pola kapdanı vardır. Krövazörler 
filosu kapdanı kayıptır, 

lskenderiye 31 (a. a. ) - Yu
nan denizinde muharebe eden İn
giliz harp gemileri salimen İsken
deriyeye dönmüşlerdir, Filo başku
mandanı bütün gemilere bir mesaj 
göndererek her kesi ayrı ayrı teb· 
rik etmiş ve "lyi bir iş gördük.,. 

demiştir. 

va ve dahili emniyet nezaretlerinin 
. • . .. d" 30 fngiltere 

teblıgı: Dun gece uşm , • 
'k ta raalıyette 

üzerinde ufak mı yas 
1 

boınba-
Bazı yer ere Atina Üniversitesi ilahiyat fa

kültesi, Yugoslav Ortodoks kilisesi 
Patriki Gavrilo'ya eşağıdaki tel-

Ankara ( Hususi ) - Devlet 
şurası Müddeiumumilerinden baş 

muavin Ihsan Aktürel'in azalığa 
intihabı dolaytsile inhilal eden Müd
deiumumiliğe baş muavinlerden 
Muhittin Tekat tayin edilmiştir. 

lngiltere üzerinde Alman 
hava faaliyeti 

Mondra 31 (a.a) - İngiliz ha- 1 
bulunmuştur. hasar ofoıaıuıştır. 
!ar ııtılmışsada 
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j Haftahk MOsahabe 11 RE ALI T E 1 

Karasinek denilen mahlôk =~~;~~ ~=~ 
ba'I Boe mu yaeıyacak ?. :::~~t-=:~~~ı~.ulup çıkarmakta 'l 'l V Bu nükteperdaz dost dün 

matbaada idi. Fırsattan bilisti• 
f ade söyletmek istedim ve sor

Yazan: G. G. 
27-28/3/941 Perıembe rünü akşamı Türkiye Radyosunda bir kon

ferans verildi. Konferansı veren sayın Doktorun adını unttum; fakat 
mevzu şu idi: 

" insan ııhhahnın 1 numaralı düşmanı Karasinek ,, ..• 
Küçük olduğu halde mide bulandıran bu mel'un bayvanın, konfe

ranstan öğrendij'imize göre, en tik.sindiği feY temizlikmİf. Şu halde bir 
muadele kurarak neticeye varabiliriz: 

Sinek = Pislik; pislik = sinek; temizlik = ıineksizlik; sineksizlik= 
temizlik I" 

Konferanscı bize şunu da müjdeledi : 170 bin nüfuslu bir şehrin 
Belediyesi, yılda on bin lira sarfiyle memleketi sinekten kurtarabilir. 

Mesele, yine hesap ve muadele rJJeselesi !. Adanada nüfus 80 • 90 
bin .. Şu halde 170 binin yarısı 1. yıllık masraf da ( 5000) liraya düşüyor!. 

Tifo, Humma, Kolera, Trahom, Sıtma, Verem gibi hastalıkların 
mikroplarını insandan insana naklederek para ile ölçülemiyecek kadar 
müthiş hasarlar yapan bu pis hayvanm bir çifti • eğ'er bırakılırsa - sene 
de dört triliyonluk bir sülile vücude ıetiriyormuş. Demek ki sinek mev
zuu, hayvanın cüssesi kadar küçük değildir: 

Konferansı dinlerken Adananın sineklerden çektiğ'ini düşündüm, 
işin latifeye tahammülü olsaydı. " Şehrimizde 324 milyon 837 bin 463 
Karasinek vardır,, Şeklinde bir iddia savurur; İnanmıyanlara "kim ister
se sayabilir,, cf'vabını verirdim. Fakat mevzuun şaka ~ötürür tarafı 
yoktur. 

Bakkal dükkanları vıngır, vıngır kaynıyor, fınnlar sinek öreği halin 
de. Sokaklarda havalanan sürüler "Şemsi setredecek,, azametle; "Kub· 

/Devamı iit;iinciide} 

-----1 Sosyal Meselerl .... __ _ 

Düğü n ve israf 

dum: 

- Ahval ne ilemde?. 

Bir müddet beni süzdükten 
sonra cevap verdi : 

- Gayet mükemmeli. 

- Canım efendim; dedim, 
bunun mükemmellik neresinde?. 
Avrupada tqüstünde taş, omuz 
üstünde baş kalmıyor. 

- Bu dediğin şey, madal· 
yonun bir tarafıdır; bir de öte
ki tarafına baksana.. Mesela 
ltalyanların hali?. 

- Berbad .. 
- Ne cihetten berbad?. 

- Afrikadaki lmaratorluk· 
ları tasfiye halinde. Akdenizde 
yeniden perifan olmuşlar. Arna
vutluktaki vaziyetleri zaten mey
danda idi. 

- Doğ'rudur; fakat bütün 
bunları yapanlar ne f ngilizlerdir; 
ne de Yunanlılar ... 

- Peki; kim yapıyor?. 
- Hintyajı rejimi!. 
- Anlayamadım. 

- Anhyamıyacak ne var 
· dostum? Fqistler Romaya ilk 

girdikleri zaman tekmil Roma 
. halkına ve memleketin dört kö
: şesine yayıldıkça bütün ltalyan
: lara Hintyajı içirmemişler miydi? 
• - Evet?. 
: - Milletlerin bünyesi ferd-
• lerin bünyelerine benzemez• Na-

vilayet umumi meclisi tarafından mesine sebep oluyor, refahın ol· ' mık Kemal merhuma"Hazret, de-
reçenlerde düğünler için bir madıiı bir aile yuvuında yeis, re- ' mişler, millet öldü, vatan mah-

talimatname hazırlandı ve gazete çimlizlik, kaba muamele, bedbinlik, . voldu diye muttasıl feryad eder, 
il" ilin olundu. erkej-in içki yahut kumara koşma- ; dUJ11raun: halbuki yqıyor işte,, .• 

Bu talimatnamenin ihzarı saf- 11, kadının bu hale ağlıyarak genç , Cevap vermiş: "Vatan çoktan 
hasında merkez kazaııle mütalea- yqında ihtiyarlayıp rözden düşme- • vefat etti; ortada rördütiinilz 
51 istenilen mülhakatın mahalli sini netice itibarile •hlakın sukOt ' şey onun cenazesidir. Bu, Hacı 
örf ve adete göre verdikleri cevap edişini meydana retiriyor. , Mehmet aranın cenazesi dejil 
lar yegane müstenidatı teşkil et· J Yakarıda arz edildiği üzere ki yinaidört saatte kalkım; üç· 
miftir. evlendirilirken iktisadi temelleri • yilz senede ölen bir val40m 

Bu miinue- V AZAN ....ı-11 olan erke , :nanı .. ca1' .U:.. ....... w. 
betle qafıya ba 1 K 1 K f 1 1 ğin kurdujıı (se- kar,,. Hintyatı hikiyeai de böy· 
zı ıianaatlarımızı ema U a vişme ve anlaşma : ledir. Fqiltlerin ltalyaya on, 
sayın halkımızın _ namına) yuvanın , on be§ sene evvel içirdikleri 

ibret nazarlanna sermek istedik. u zaman sonra ahliki temellerinin Kahkahayı atarak söz 6 n ii 
Hukuk telakkilerine göre aile de aanılıp yıkıldıtuıa pbit oluyo- : kestim ve bir daha inandım ki 

cemiyetinin medeni ve ahlaki ni- ruz ·il'- • bayahn bnt"'n saA--•---da ve w.kiden evlenme mOlkü mütayı , u u ı1UW1F111 
zamı .. iJe sıkı sıkıya alikadardır. ifade eden bir akit) diye tarif edi- ; blltOn sahnelerinde rayritabltlik 
Aileninin lehinde ve aleyhinde es- lirdi. Bu tari~eki mllt'a kelimesi ; çok kısa ömOrlO oluyor. f 
kidenberi serdedilmiş olan fikirle- kadından erkejin malam olclaj'u . * * * 
rin münakaşasmı bedeni hukuk 

üzere istif adetini t a z a m m u a • • • • • w: w • • w 
sahasına bırakarak, şunu söylemek- ı ve ifade etmektedir. lfte bu istifa- B • ~ ~ ,. ~ ~ • ' • • • 
le iktifa edelim ki aile medeniyeti de mukabili olarak kız tarafı erkek enzm yUklU bir motör 
mizin hali hazırında zaruri bir mü f

0

nfı"f Al.. attı" tarafından kalın ve sair namlar al· CIA 
essese olarak telikki olunur. J b 

Bu müesselerden beklenen tında para İllerdi. Halbuki gerek stan al - Pap bahçe onun 
kadın ve gerekse erkek ayni isti- de içinde 6000 teneke benzin bu· 

maksadın tahakkuk edebilmesi için 1 150 f ad eyi fiziyolojikman birbirinden te- un an ton lak bir motörde ini 
teşkilatın tam bir surette vücude min etmektedir. O halde erkek ta- bir infilak 0 lmUf, benzinler yanmış 
getirilmesi uzuvlarının birbirle- rafı da kız tarafından müt'a muka- tayfalardan Hakkı, Halit ve Meh· 
rine karşı olan hak ve borçları- bili olarak para ~ istemelidir. Fakat met adında 3 kişi yanarak ölmüş· 
nan vaziyetlerinin iyice tayin edil. 

keyfiyet bir taraflı düşünülüyor ler ve Sabri adında biri yaralan· mesi icap eder. 
Aile geniş manasile nazan dik· kadın bu vaziyette adeta bir qya m11tır. 

kate alındığı zaman .kendisini lot· gibi satın alınıyor. Kadın erkejin Kazanın ıebebi hakkında tah· 
kil eden menbaları gözönibıde tu- ihtiyaçlarından bir kısmını izale kikat devam etm.,ktedir. 
tarak tetkik etmek icabeder. IÇnn icin kullanılan bir vasıta deiildir. llkoullarda dinlenme tatili 
kü hakiki surette ailenin ifade et- V adın da bir insandır. Ve fert Bu sabahtan itibaren 7 Nisan 
tiii mani budur. Ailenin tabii men- ~lmak itibarile bizatihi bir ra- Pazartesi sabahına kadar ilkokullar 
baı cinsleri başka iki şahsın ölilnce- ye tqUDaktadır. Her raye taııyan 1 bir hafta dinlenme tatili yapacak· 

. DAHİLİ HABERLER 

Kög enstitülerine de çık
rık ve tezgô.h verilecek 

lktisatve Maarif vekalet- ilm2~ 
leri işbirliği yaptılar 

Bu yıl ötedenberi dokumacılıkla meşgul bulunan 22 vilayetimizin köy 
lerine üç bine yakın tezg-ah ve çıkmk dağ'ıtıldığ'ını ve bu dokuma 

vasıtalarının iyi bir ıekilde kullanılmasını temin etmek için iktisat veki 
letimizin açtıiı karılara usta dokumacı yetiştirtiğ'ini evvelce yazmıştık. 

Haber aldıiımıza göre iktisat Vekaleti, bu sahada köy ens· 
titülerimizdea de geniş mikyasta istifade edileceğini düşünmüş ve maa· 
rif vekaletiyle işbirliii yapmak üzere teşebbüslere geçmiştir. 

Filhakika köye yarar eleman yetiştirmek gayesile açılmış bulunan 
köy enstitülerinde talebeye köy sanatları öiretme hususuna büyük bir 
yer ayrtlmış ve müfredat proğraaılarına bu madde ilave edilmiş bala
Rayordu. 

iktisat vekileti, bu proj'ramlar mucibince nazari bir feldlde okutul· 
makta olan köy dokumacılığ'ı derslerinin tatbikatına yardımcı olmak 
üzere köylülere daj'ıtalacak çıkırık ve tezrahlardan lüzumu kadar takı· 
mın en1titülere de tevziini lüzumlu g-örmüştür. Maarif vekileti bu vası
ları derhal köy enstitülerine daiıtmış ve bunlardan Jiyıkı veçhile istila 
de edilmesi hususunda enstitülerin ayrıca dikkat nazarlarını celbetmiş· 
tir. Bundan böyle köy enstitüleri, köy dokumacılığını nazari ve ameli 
olarak esaslı ifleri arasına almış bulunmaktadırlar. 

Halide Pişkin 
şehrimize 

"Ertuğrul Sadi,, grupu bu 
akşamdan itibaren Adana
da temsiller verecekler 

Türk sahnesinin çok değerli 
ve muvaff alL santkirlarından Hali
de Pişkin ve Ertuj'nıl Sadi Tek, 
tanmm11 artistlerimizdan milteşek· 
kil bir ekible, yedi temsil vermek 
üzere ıehrimize gelmiş bulunuyor
lar. Uzun seneler Dirulbedayi ve şe
hir tiyatrosu kadrosunda yer alan 
Halide Pitkin ve Ertuirul Sadi 
Adanaamın haklı olarak sevg-i ve 
teveccllhllne mazhar olm111 iki san· 
atklruaaacbr. 

Ba aqam Halbvi salonunda 
temsilllerine bqlıyacak olan "Er
tuirul Sadi, Halide Pişkin,, grupu· 
nun ıehrimizde oynıyacağı piyes
ler arasında şunlar bulunuyor: 

Karmakanıık, Hamlet. Bob 
Stil, insan mibad, Yataklı varan• 
lar kontrolörü. 

Takas tetkik heyetlerinin 
mUddetleri uzatlldı 
Ankara (Hatmi) - Vazife 

müddetleri 17-3-941 tarihinde bit
miş olan takas tetkik heyetleri el
lerinde bulunan iıleri bu müddet 
zarfında ikmal edemediklerinden 
Vekiller Heyeti kararile müddet 
30-6-941 tarihine kadar uzahl
mqtır. 

Takas muameleltırinden tasfi-
yeleri hitam bulmamıt olanlar, 
ihracatın ithalattan evvel veya 
sonra yapıldıiına ve ithalit ile ih
racat arasında reçmiş olan müd
dete bakılmıyaralr. 15-6-941 tarihi
ne kadar intaç edilecek ve takas 
tetkik heyetleri de ba muameleleri 
ikmal için 30 Haziran '41 tarihine 
kadar vazifelwine devam edecek
lerdir. 

Bir tren kazası 
Kütahya - Bahkesir hattmda 
4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 

Balıkesir ( Hususi )- Çarşam
b. günü, Kütahya - Balıkesir ıimen
dif er hattı üzerinde dört kişinin 
ölümü ve iki kişinin de yaralanma
siyle neticelenen feci bir tren ka· 
zası olmuştur. 

Çarşamba günü Mezitler istas· 
yonundan Balıkesire gelmekte olan 
44062 numarala amele katarı tam 
tünelden çıktığı sırada birdenbire 
karşısına alta kişinin kullanmakta 
oldoj'u bir drezen çıkmış ve esasen 
süratle giden trenin durdurulmasına 
imkio olmadığı için drezen loko
motifin altına a-irmiştir. 

Ba esnada dört le.iti lokomoti· 
fio tekerlekleri albnda kalarak feci 
bir surette ölmüı ve diğer iki kişi
de müşkilitla, yaralı bir halde ken
dilerini atarak kurtulmuşlardır. 

Domuz mücadelesi 
Martın son onboş günü içinde 

Saimbeylide 30, Kadirlide 15 o). 
ma~ üzere 4S dumaz öldllrülmiiftür. 

SADi TEK 
HALiDE PiŞKiN 

TiYATROSU 
Bu gece saat 20,45 de 

Halk evinde 
Muharririn son tadilitı üzerine 

yeni feklile ilk defa 

KARMA KARl,IK 
VODViL 3 PERDE 

Numaralı yerler 30 • 50 
Cuma akşamı ve Cumartesi 

talebe matne.sinde 

HAMLET 

Canlı Bir 
SporgOnO 

Pu•r gUnll lnönU 
kır ko9usun• 8S2 
atlet lttlrAk etti 

Bu Pazar, ıehrimizde canlı 
bir spor günü olarak reçti. 

Ba rünün en mühim hu1111iyetiJn· 
önü kır koşusuna 652 atletin if ti
rik etmiş olmasıdır. 

lnönii kır koıusa onuruna Pa. 
zar riinü altı rençlik kalabümüz 
birinci futbol takımlan Adana ıtad
yomanda üç maç yapmıflardır. 

Seyhan rençlik lculiibG incirlik 
köyü rençlik kulübüne k&l'fı 2-0 
galip gelmiştir. Adana Deminpor 
&'•nçlik kulübü ile Malatya menau· 
cat gençlik kulüpleri 2-2 berabe
re kalmıılardır. 

Bölremiz şampiyonu Milli men
sucat gençlik kulübllnün Türkiye 
birinciliklerine hazırlık mahiyetinde 
çok kuvvetli ve takviyeli Adana 
gençlik kuJubüyle yaptıj'ı maç pek 
zevkli ve helecanlı olmuıtur. Ne· 
ticede Milli mensucat rençlik ku· 
lübü ikiye karıı birle kazanmıştır. 
lnöni Ku lco,ıuıı 

Türkiyenin her tarafında oldu· 
iu gibi, bölg-emizde de lnönii Kır 
koıuu halkan ve sporcuların pek 
büyük alakası ve büyük bir atlet 
grubunun iştirikiyle pazar rilnil 
tam saat 10 da bölg-emiz binası 
önünde yapıldı. 

Seyhan valisi ve bölremiz Be
den terbiyesi bqkanı Bay Faik 
Üıtiln'ün bizzat yakından allkuiy
le ve 652 atletin iftirakiyle lnönll 
kır kotua bqlarken seyirci bala· 
nan halk ve spor erkanı ile atlet· 
leri'!1iz b~yilk tezahürat yapmq ve 
bu onemlı ko,unun mina ve l'ayeli-
ni müdrik olarak dakikalarca alkıı 
tufanı yaratm11lardır. 

Sayın Valimwa bütün ba ko
şuyu otomobilleri içinde bqmdan 
sonuna kadar takip etmesi de ya• 
pılan tezahllrata bir kat daha hız 
vermiftir. 

Netice : 1-Adana Deminpor 
gençlik kulübllndea Mehmed, 2-
Milli mensucat reaçlik kulübünden 
Hüsamettin, 3 - Erkek lİlelinden 
Rıza, 4 - T oros gençlik kulllblln
den Naci Kaykat ve Erkek ö;ret
men okulundan Emin Oras, 5-
Erkek lisesinden ismet Akçalı, 6 
- Erkl"k lisesinden Niyazi Topal 
oğfo, 7- Erkek lisesinden Sadi 
Noykan, 8 -Erkek öiretmen oku· 
hından Mehmed Orhun, 9 - Milli 
Mensucat gençlik kuliibllnden Yu-
suf, 10 - Erkek liseeinden Tah
sin Ciftçiotla, 11 - lErkeL ~t
menden Mehmed Baba, 12- Erkek 
lisesiden bir sporca, 13 - Toroa 
gençlik kulübünden Musa Ürkerler, 
14 - Milli mensucat gençlik ku· 
lübünden Ihsan Savq. 

ye kadar birbirlerine bağlı kalma- (IJewımı iit;iinciide) 1 lardır. 
)arı maksadile akdettikleri mukave- ==========================================•• l ~1 Yemeklerden 

Bütün koıucuların en ıenuncu· 
ve 662 inci olarak bitiriciai 13 ya· 
ıanda Milli mensucat reoçlik kulll· 
bünden 4198 Nolu Ali Çavdar da 
bu koıunun onbefincisi olarak mli· 
kifat ralınıştır. 

le yani evlenmedir. Bu boşanma 
veya ölümle nihayet bular. 

V adın ve erkeiin kananların 
"-tayin ettiii ıekilde, karı koca 

olmak maksadile birlqerek teşkil 
ettikleri aile, karının, kocanın ak· 
rabuile, kocanın, kannm akraba· 
sile akraba olmasını temin eyler. 
Evlenme ile dojao çocuklarda ana 
ve babaların akrabalarile tabii bir 
surette akraba olurlar. Medeni ha· 
yatın en mühim maamelelerioden 
biri olan evlenme, veliyet hakkı
nın, lllolfnl babalık ve evllthiın, 
verasetin uıl kaynafıdır. 

Hem• biltün devletler medeni 
ve ahliki nizaaauı esasını ailede 
röstermektedirler. Bu climlede ifa. 
de olunan (ablik1) keliaaesi üzerin· 
de en ziyade tevakkuf edilecek 
bir davanın esasıdır. 

Ahlik bir çok müelliflerce de 
kabul edildiii üzere iktisat ilaaile 
sıkısıkıya ilgilidir ve bu mefb1111a1a. 
rm birbiri üzerinde mütekabil te
sisleri ve tevlit ettikleri netice var· 

dır. 

Paranın ekseriyet itibarile re
fahla bir olarak gezen iki ar

kadq olUfu, par• elden ridin~e 
refahın da tabii olarak elden ııt· 

Yazan: 
Dr. G.A. 

Geçenlerde ra· 
zeteler yazmıı
lardı, Çok ye· 
mek meraklısı 

--~---·· bir zat lstanbalda Galatada bir 
lokantada yemek yedikten sonra 
rahatsız olmUf. Görenler yemekten 
ıehirlendiiine hükmetmişler. Bu 
hükmü vermekte acele ettikleri 
şüphesiz. Bir kere yemekten zehir
lenme alametleri, öyle yeme;in he
men akabinde meydana çıkmaz, ze· 
birleyen yemekten on ij,i, nihayet 
on dokuz saat sonra meydana çı· 

kar. 
Sonra da lokantada bir yeaaek 

insanı zehirliyecek gibi oluna on
dan yalnız bir kişi zehirlenmez . 
Bqkalar.nın rahatsız olmadıklarına 

röre, o zatın fyemekten sonra ra · 
hataızlanması yemeğin zehirli olma-
11ndan de;il, çokça yediğinden ile
ri r~ olsa rerektir .. 
• B11naıa1a beraber yemeklerin 

kınsaaı zebirlediti de vardır. Yemek 
aplanmn lcalayı boaalchata vakit 

yemeklerin nasıl zehirli oldaj1anu 

h•kea bilir. Banan ribi konserve 
kutulan yahut bui'daya ve bqka 
hububata muaallat olan zehirli maır 
tarlar da insanı zehirlerler. Bunla· 
rı ayrı ayn yazmak pek uzun dü· 
ıer .•. 

Fakat kalayı tamam bir kapta 
temiz olarak pifirilmif bir yemeğin 
de imanı zehirlemeai mOmkOadür. 
Taze bir etin, taze bir sebzenin, 
balıklann bilhusa putalarla kr~ 
melalarao ·içerisir.e madeni biç bir 
zehir karıthrılmadan - insanı zehir 
ledikleri olar. 

Zehirlenme alimetleri ilkin bu· 
lanta ile bqlar. Balantıdan sonra· 
sı da relir. Daha sonra kann ai· 
rısı ve ishal, buruntu .•. Banlar· 
la beraber kırıklık, bq a;rw, 39, 
hatt•r'O derece ateş, derin bir der
mansızlık- Adeta bir hutaldt. Za· 
ten bu hutaJık sekiz, on rlln s0-
r•- Bereket venin, in1anı l'Ötilr
diiiü pekaz olar. 

Yemekten zehirlenaa.W. böyle 
adetl bir baataıık ıeldincl• olmuı 
da wöıterir ki, uıl sebep bir mik· 

Zehirlenenler 
roptur. Yemeklerin içerisine kan· 
ıarak insanı zebirliyen mikropların 
ne oldukları da bilinir: 

Paratifo B mikroplarına yakın 
bit takıaa mikroplar .•• Banlar yemek
lere kantınca, yemek piftiji vakıt 
kendileri telef olurlarsa da çıkar
dıkları zehirler 100 derece bara-. 
rette bile bozalmadıtından Pİfmiş 
yemek İnlaoı zehirlerler. 

Bu aaikroplar hayvanlardan ba
zılarına aausallat olar ve onların 
vUcadunda hastalık yaparlar: Bi
zim yeditimiz hayvanlardan en zi
yade 11tır cimine, daha az olarak 
koyanlara... Yenilecek hayvanlar 
mezbahalarda kuildiği vakit onları 
muayene eden baytarlar bu huta
hia dikkat ettiklerinden mezbaha
dan l'Olen hayvanların etlerinde bu 
tehlike yoktur. 

Fakat biç muayeneaiz olarak, 
mezbahalardan bqka yerlerde ite. 
ailen havanlar da bu mikropların 
balunamıyacatuıı kimle temin ede
mez: Ucuz etin yabniai zehirli ola· 
bilir ... 

Ba mikroplar insana da musal
lat olarlar ve banaklarda iltihap 
huıl ederler. iltihap geçer, fakat 
insan; mikrobu •barNklarında ma· 
hafaza eder, ellerini kendisi bulq
tınr ve yemek pişirirse, o yemek· 
lerden yiyenleri zehirler: 

Fraosada düjiinlerde yemek 
pişiren methur bir ahçının on yıl, 
yemeklerini pifirdiii düiünlere da· 
vetli olanları böylece zehirlemit 
oldapnu hekim kitapları yuarlar-

Bayat yemeklerin kokmasına 
sebep olan mikrobuıada da etlere 
ve patateslere karışarak insanı ze
hirlediii olur. Fakat onun çıkar· 
dıiı zehir, 70 dereceden yakan 
hararete tahammül edemedijiııden 
onan tehlikesi ancak iyice pifiril· 
miyeo yemeklerden r•lir. 

Yemeklerden zehirlenme ali· 
meti belirince, başlıya kaya şid
detlendirdikten bqka bir de müs· 
bil ilicı içmek iyi olar. Hekim re· 

lirse mideyi de yıkar. Alkol içmek 

Dnaını i19lnciide 

loönü Kır kotusa fimdiye ka· 
dar rörülmemif bir kalabalık atlet 
gruba ile Y apdm11 ve bilyllk bir 
mavaffakiyetle bqarılm11tır. Beden 
terbiJ91i tetkilitını tebrik ve tak· 
dir ederiz. 

Talim Sandalı 

Beden T erbiyeai Seyhan böl. 
resinin yapbrmlf oldaia 6 çifte 
kürekli talim sandalı bOyük bir 
törenle Seyhan nehrine indirilmif 
ve ilk faaliyetine pazar günil bq
lamlfbr. Beden Terbiyeai Seyhan 
Bölresi istifare heyeti, Ajanlar ve 
gençlik kulilpleri idare heyetleri 
huzurunda ve valimi~ riyuetinde 
yapılan bu tören de pek alikalı 
olmaı, talim aandalı bölre binuı 
Önünden tq köpriiye kadar bir 
kaç defa gitmit ve l'elmiştir. Böl· 
remiz Sa ıporlarıaa pek fazla .. 
hemmiyet vermektedir. Nitekim ö
nümüzdeki mali yıh bütçeeine 3260 
li : lak bir tabaisat koyarak Hazi. 
ran 1941 ayı içinde böll'emiz bioa· 
ıı önünde ve Seyhan nehri üzerin· 
de bir kayakhane yapbracaktır• 
Gençlerimize bapnJar da.b. 
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S. iki Çerk• ahbapla' kafa• 
lan tltlOledikçe bahtı ll•lettiler. 
Wrinci çara. kalkb, keyfiyetten 
ltref •• Auawr Ah .. t beyleri 
w-cı.r etlHfe fitti. Çerkes Is
mail cleiKayaköy civarında dolqan 
Koca mebmede haber vermek için 
caddeyi tuttu. 

Anzavur malamdur. Şa kuvvayı 
iuibatiye bmanclanbjını drobte 
ederek memleket ve millet aley
hinde harekete reçen ve milli kav
vetler tarafmdan rebertilen herif .. 

Ama""' 0 saman binbqı idi. 
Derhal ..,.ı beyle birleterek Ko
yanlar köyGae fitti. Kasap lsmail 
ile Çalucaya bayram namazını kıl
thru hocayı çatırdı. Her ikisini 
,_. yatırarak dövmeie bqladı. 
Kuap lmail etzını bile açmıyordu. 
Fakat zavallı imam; 

_ Amu bqefeadi; benim 

kabahatim Mllir? miillilman olarak 
lda reline relain camide namaz 
kılabilir. 

Diye yalvanp yak.vıyordu. Ni-
bayet bocayı aldılar. Kasap lımail de 
pek çok dövdllkten sonra köyd~n 
.arsan ettiler. Bittin banlar•. r~~: 
aea Çakıcı efenin nereye flttil' 
" ..-ede oldajıa bir tiirlü anlqal· 
..... b. 

Dijw taraftan kasap lımailin 
deeecb olu Çerk• lamail; Kaya· 
k&y cıvarmda koca mebmedi bal· 
....._ Koca Mebmede biriliDin 
k• ti••i ıöraek iltedijini haber 
........ ı...u firdi. Koyanlar kö
,... ~ keyfiyett• 
&p.I ve Ahmet Aazavar beyleria 
laaberdu edildiklerini, Çaklcuun 
k1J lljvtaacma evi iPı iki koç 
,......... -- aad11a anlattı. 
ICooa llılmet te ba ihbar Ozeriae 
klJ .. U .. CIDI çaparak keyfiyeti 
lltiaab etti. Fakat 11;.rtmaç inkar 
edlyonla. 

Koca •ehaet ba iıakir karf1-

.... .,.,. •lncaat etti. ..pt
-.cı ,_.... cl&v.eie Mflaymca 
............ &fb: 

- Bea bir t.kara çobanam efe; 
dedi; Mika tiirl8 ne yapaWlirclim? 
Çalucı ele iki koç yolLualt. iki ... 
.... blblla. Arefe fbl evine 
,oladıa bd•-

Koca t.Wuaet ceba olarak 
llfartmaçtu iki koyan aldı ...... 
u.tlrip •lfreı ı liM pclirdi ve .. 
flrtaaa....._.. 

•••• ç.,a. in·• arkadqı olan en- ........ banketleri .... 
al ...... Çaluca efeye baber ,,.. 
rl•fttl· Hadll.ı. çakıcı efeyi Ar
untlardan IODl'a Çerkellerle de 
u,.. karfaya retirmitti. Hamza bey 
baabnım müteakıp yolunu kesenler 
Çerk-.-. Şimdi tikibinde dola· 
... Şlkro, Alamet Auavur ve 
f.tnt t.yı. de Çerkesti. Sanların 
k mdw utma bir çok rön81111 
ç.Ua11r 111-'ltL Ve Dillayet itte 
kwp irca• kit ~ iPai ,._ 
Çerk ...... ,... ...... kwli ...,... r ca•lqa ıalın '"ardl. Be C-· 

k• lndh brdeli Ali olnn, 
... brdeti Çerk• Bibi oı... 
.... ...,._.. ıeziyorlanlı. 8a 
Mbeple arbk Aruvutlar fibi bilO 
... Çarkalere de ilinıharp et. 
.- Wr zarwet halini almlfb. 

• •• 
Takip kuvvetlerinin başına ge-

tirilen Hıfzı pap eweli Nazilliye, 
Nuilliclen de Y enipazara gel

llltti. Hdzı pqa Allah, eyvallah 
Bektaıwl t.lı:aruanclwlı. O zaman
a., NuiUI n.,_ ....,. o1aa Meh-
met elendi de --- derfllu ..... 
Rplaruaclao belueyonia. Ba se-
laeple Hafıa pqa Mehmet efendiyi
• J2DIDa ....... Mabatlan ''Ale
•i .. likt• biliatifade lladran dai
laruadaü Tatacalan Çalucı aley
hiDcle Mtneekb. 

Hm.pqaY ........ birbaa 
a.._s ,....... M•mıt elendi 

••••• •• y ., ...... ·-.. W. lekbıtl t.kanu YU'lll 

ltepli de Ham pafalaan etrafuu 
.............. ....._ 4latuadaki Tala
tacı ...,.... be1'erl pap tarafna· 
................. badi· 
vete icabet etmltlerdi. 

P....- yealpe•ra mavuall-
t.m UdDci ..... bltaa bektali-
........ CI ...... ...,..... ... 

btlu. Nıılll ,..uan , ...... ... _. .............. ... 

her firen; üç mumlu f&llld&nın kar-
1111nda bir kerre boyan kınp niyu 
ediyor, ondan sonra yerde serili 
postlara diz çök&yorda. Baruı 
,Oya kumandubfı dejil de bir 
bektqi zaviyesiydi ve Hıfzı P&fA 
da babalık makaanoda müritleriyle 
birlikte Ayinicem yapılıyorda. 

Herkeı tamam olup postlara 
diz çllkt&kten ronra Hıfzı P&fA 
sofra rillbankini çekti: 

0 Allah, Allah, eyvallah .. Biami 
fib.. Akşamlar hayrolaun, hayırlar 
fetholaan, dütmanlar mat olıun. 
Gönüll• ,en olsan. Pirimiz, hi:inki· 
nmız Hacı Bektqı Veli demine 
bu diyelim hu. ,, 

Parmaklar sofraoan kenarına 
temu ederek yapılan bu daaya; 
buırunun hep bir ajızdan ve bir 
perdeden çıkardıkları 

- Hüüü&&iiü 
Saduı tamamladı. Ondan sonra 

avaçlarm içinde bqparmaklar yek· 
di;erine temas ederek ve müteka· 
bil• öpill•ek dolaştanJan tek u· 
dehle demleri üçlediler. Buna mii· 
teakip de ıekiz telli bir sazla ilk 
nefeı bqladı: 

Biz Elest bezminde demifiz beli 
Böyle ferman etmiihazreti Celi 
Ezkinmız olsan riindils, receli: 
Aman ya mabammet, medet ya Ali 
Dooooooıt ... 
Hıfzı pqa ikide, birde: 
- Aman ya falı, medet ya imam. 
Diye cadan, fÖDOld• naralar 

(Dewıııu ,,., ) 

DUIUn ve israf 
(/ltqbawfı ildncille) 

f.t Tlrk Cemiyet'inde bir vazife 
ve ... aliyetin hamilidir. Kaduu er
ker içia bir qya ve bir vuıta 
menzilesine indirmek Türk Cemi· 
yetinde vaıife ve mesuliyet hamili 
olacak fertlerin adecliai azaltmak 
ele.ektir. Ba iM Tlrk CelliJetinin 
........ temin edecek olu ev-
latlannm .. eacWe ...... terki 
lllah etlMliai tedt eder. Terki 
llllla etmek, alallkl hNdlliJi ve 
dola,U. Cemiyetin i.,...ahi ...,. 
deaa ptirir. Mabat cahil Ye ,.,. 

ri m&ltabril kazın tiltikbaliai te.m 
ivin para ilteaiyona bma için iki 
sGnlBk Dİfaa ve evlenme dBtGall 
aarfıada koca olacak erkefia IO
,...._ m lbaaıd•r. 

Yoba clz,i .....Oı nifaa ve 
evlen•e l'Bnflnde İfİ bitirerU ha
yatin çalulh .,. meçhallerle dol• 
yollarmda Jlrilyecek olan kan ve 
kocanan cephelerini dola olarak 
barakmakmı llzundır. 

Ba talimatnamenia tatbiki ıı· 
rumda zabıtanın yardımından zi
yade Halk11mZJn bulu ve yart le· 

ver alikalannı bekler ve vuedil
lllf olaa bilkilmlerı riayet oluna· 
ra hareket edilmeriai ebeamiptle 
t-..m .,a.k-. 

Ylbek alaka ve dinktlfl.;,le 
._ taJinabsawı. _, .......... 
1iai t..ua .,.,_ vallnia Bay Fa· 
ik o.ta.·. • llltln .. ,,. ve -·
netlerimizi ....., •. 

• A 

HARiCi HABERLER 
1934 ..... inde de mllzakere eclll İ 

M a rs il ya'da eli. Oç n&ZJr iltiba-
btledilen Y •roe- ka aleyhtar olclak 
lavya Krala Alek- larından istifa 
sandr'ıo aöylediji ettU.. Baalarda 
son söz: "Yaros- biri billbara iatl-
lavya'yı koraya· fuun reri aldl. 

au ,, olaaaftv. Y ııgoslavgagı Diter ikilinin yer-
Filbakika ba aöz- lerine bqkaları 
ler, biç bir Z&IDSD k nı getirmek için 
barOakü kadar oru.gunıız haylı zorlak çeken 
derin bir mina bafvekil ve ha· 
ifade etmemit~ ı. Y A Z A N hriciye nazm Viya 

öl~:~~ A. & ESMER ı::~,.,;:;.: 
yedi sene ıçuıde ------------....1 det ettikleri rG· 
Yaroalavya'DID makacld•ab zayaf nün recesi de bu darbe vuka ba· 
eller tarafından idare edildi. Ba layor. OçiO pakb imzabyan :ıazır-
zlf bazan Stoyaclinoviç ribi barit lar tevkif ediliyorlar. Buna taraftar 
politikacdann iktidara relmelerine olu Naip pr.. Pol memleketten 
sebep olda. 8azu da Svetkoviç kaçıyor. pakta aleyhtarlıklariyle 
fibi, dirayebiz ve mütereddit tuınmıt kimleler yeni kabineyi 
adamlan it batına retirdi. Baauo t .. kil ediyorlar. Ve batti pakta 
neticesinde Yaroalav milletlerinin aleybtarbklan dolaylliyle, Svetko-
aj'lr fedakirhklan neticesinde ka- viç ubin .. inden çekilen iki nazır 
ralan " Cenap Slavları devleti ,, da yeni kabineye firiyorlar. Biit&n 
ink1raza doiru rlrGkl•mekte idi. bmlar, darbenin hakiki Nbebi ne 

Bu hataların en bliylltil, niba· olana ollan, Yqotlavya'nm ma· 
yet, devletin iltikl&lini feda eden kadd•aboı elleriae aluı1ano pakt 
ve birlifiai tehlikeye koyan bir k.art11mdaki vuiJetlerini tarih ola· 
hareket olmak az.o, Yaroalav- rak anlatmaktadır. 
ya'nm iiçl& pakta iltihakiyle tecelli 8 ananla berah., y..a v._. 
etmiftir. YuıorJav politikacıları lav h&klmeti bea&z pakt kar. 
ne dilfün&ne dllfGmün, Y •roalav 111ındaki v&Iİy9tiai izah eta1f d..U. 
.Wetinia, İltİkW atkı, ..,.f ve dir. Ba tartlar alboda izaha umu. 
haysiyet dayrua pek derindir. olup olmacbiı da ayn bir ... .ı.-
Yıaroslav milletlerinin ba karak. dir. Çlnk& pakt imzalanmq olda· 
terini bilenler, Svetkoviç h&kameti pa aazaru, timdi töz b&kOmet• 
tarahndaa ablan IOD adıma bay. t• ziyade ona tudik edecek ve-
retle karfılamqlarcbr. ya etmiyecek olan meclise ve kra• 

Yuroelavya'nın ba pakta ilti- la d&tmektedir. MalOmdarki bir 
bakı bahil mevma oldutu flba· beynebailel mukavelenin meri ol· 
denberi, halk ve milli t .. ekkilller muı için bir takım merbalelerd• 
tarafından yapalu tuablrler, Ya. reçmeli lhımcbr; önce mllukere 
roslav biaiyatıma ne mwkezcle ve parafe edilir, IOIU'a imzalansr, 
oldaiuna t&pbe barakmamkta idi Baadu 10nra da her devletin t ... 
Bu tezabGrl.-i tekzip etmekte Wb esuiyeeine ıön defilen tu-
Avala ajaoamm Alman resmt İltih· dik maamelesi relir. H• devletin. 
barat ve Stelani ajamlariyle itbir- beynelmilel bir makaveleyi imuı.r-
lij; Y•P•lf oletf1Da ra;.en, Svet. kea, diter devletin tqldllb eeui-
koviç Viyua'dea Belırat'a döner yttlİDİ bildiii ve ancak o t .. ldllb 
d6nmez, bldiMlel in aldıiı c•eyaa, ewiyeain iltilzam ettiii tudik 
ba tekzipleri tekzip etti : ancak merhalel.U.den pçtikt• IOlll'a 
gelecek EylGlde babumdu teva- makaveleain meri olacaimı takdir 
r6I ettiii tahta rec;ebilecek olan ettiji. devl•tler bukakanan kabal 
renç Veliaht, ikinci Petro aava. ~ prensiplerindendir. Şa hal. 
niyle Yq01lavya'n1a mukadder&· de Viyaaa'da i•zaluan pakt mu· 
boı eline .......... biWirdi. Hat- teher ol.ak için v.,-.. tetldllb 
metH Y•ao•• kralmm '- ..,.._ ....,....... lane.t.rine pe, t-. 
ketiac:le v..-..,.· .. blJlk a. a ..- ık ......... a. tMcUk 
ncalan .._ "-•,_... uia- -a•h f 111 teU...ı etai,.aeti 
leli, lntleleri ve ~ .... bvftlle ....,. eclileWlir. S.. a.I• 
mektedlr. v..-.. ha8c•m, aa.,.. psata• .... ••• •"-•• ,4eii1. 
c:aa lfiade •11mrtli ldael Pmo',. ha•ılerln -bfmdan 91lcanlaa 
Wst ................. top- ......... . 
lı-ıkn IMa .,...,..._ Mis CÜD .._... .. beraber, ba netice-
KarajOl'tilae' tarafmdaa hlldD ... aia kati olarak a,laıdabUaesi itin 
la •vıi ve itiaattaa clotaa .... Wr kaç ... ......_.. ienlıı•ıca· 
licedlr. •• ıı ··~ v..-.v ........... 
F aut .... hw ıc.-. _.,. - ........... wbm ..... 

.. .ı, VS,ua'cla iW arbk o'mıtnıd.a clola11 tebrik ec1.r 
bar. --:-1..: -•-- _..._ -1re.we- .....-ıı ikinci PT!tik'&iJ:.. Y"l'W-

- .... u U11111 ..-- lav milletlerinin i kon-
rab ne olaoq,dar. IWpat'tM... IDIJ&, Yaroelav vatuuun bGtOalQ· 
... haberler, be ..... .,.,... tanı maclafaaya .. v.-.v bal· 
dojnya bir cevap v ..... ekteclir. kını refaha ka....,.aya tahsis 
Ancak suale hadilelerin mantatı edilecejinden ıGpbe edilmiyen 
ile cevap vermek m6mkilaclilr: iMi· uaıı bir ömllr dileriz. 
rtın Yaroslavya'yı k&11slayu • 

ehemmiyetli mesele, üçlG ~ 'ı 
iltiblk aclilip edilmemeli .... ..,. 
di. Haftalardaaberi, ba ....a. Y~· 
roalav balluıaa 11tırap ~ bir 
ibtiW malüyetinde devam etti. Be· 
na taraftar olan Uçllk bir dlll'9 
olclaja fl'bİ, orclaau ve .w--; 
yqoelav ballunm baDa taraftar • 

machklan .. iklrdlr ........ k.W-
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TEHLiKE 
HAFiFLEDi 

1 

Yun•nlmn, en çe
tln muharebe v•••
t•laaın• m•llk in· 
glllz kdalarının r•· 
kınu oldulunu 
blllyor 

Londra 31 (a.a) - Obzwver 
razetuinin direktörü yazıyor: 

" Balkanlar hakkında iyi ma
lamat alanlar Alaıanlann Yana
nİltua k&111 taamızanan ba hafta 
ıooanda bqbyacaj'lnı huap edi· 
yorlardı. Alman genel karmayı 
yalnız Yaroslav cihetinden emin 
olmayı bekliyordu. Yunanlıların 
Selinik bölr•indeki vaziyetleri 
ve bizzat Yananİltan divuı tim
di mükemmel bir ıurette takviye 
edilmif balanmöktadar. Şimdi ve 
oldakça azan bir zaman Yaıos
lavya llzerinden relecek bir taar• 
ruzdan muaadarlar. 

Selhik cephesine relince; 
Müttefiklerimiz en çetin mahare
be vuıtalanna malik olan lnfiliz 
takviye kıtalannm )akanda olda
tana ve blly&k bir ihtiyaç hİIH· 
dlldiii taktirde istmilditi ...... 
Amade olclaiena bilı,orlar. 

Yu•nlılann tTOrkiye ile ba· 
yük Britanyaya rOveni vardır. 
Nualki Tlrkl..U. d• onlara ve 
biden gilveoi vanhr.,. 

Amavutlukta 

italyan 
zayiatı 

mOhim l 

1 

Harp meydanında bin 
terce ltalyan cesedi 
Ust Usta yığdı. duruyor 

Atla& 31 [a.a] - v..... ,... 
•i teWlti: 

-vaffaldptle aelic....._ ke 
.., ,,. ......... ,... ....... Bir 
miktar .. Ulak ve otOmatik m• 
lablar fttiaam ett11. Hava kavvet. 
terimiz .......... aıeydaatndaki 
d ...... lud....,W -•affakiyetle 
a.a.budJ RD tetaıft ve aaitralyöz 
..... bllflllttar. tananlerimizia 
.............. c:l&nmlft&r. 

Aliaa 31 (a.a) - ıs s1n •v
,,.. -••ffakiyebizlilde aeticele
aea ltalyan taarruaaan yapıl,iıj1 
merk• cepb..mdeki harp meyda. 
nında üat üate 11iılaa ltalyan ce
sedlerinin arzettiii manzara m&d· 
hittir. Mabarebenin cereyan ettiji 
bllt&n mmtakada on binlerce obü· 
silo dllftGiil arazi muharebenin ne:. 
kadar fiddetli oldatana röster 
mektedir. 

500 metre uzanlaiunde ve SO 
aetre rmiflitiadeki bir yarda 400 
den fazla ltalyan cesedi saydmıt
tsr. 

Atina 31 (a.a] - Yunan umu 
mi emniyet nezaretinin tebliji: 

Memleket dahilinde ıükanet 
hilk6m ıllrmektedir • 

150 Asker selerber eden adalar 
ınriltereye tüi ...ıeketlw uker ....._ ede· 

rek yarduacla balmaayorlar. 18 laci uarda bl
feclilen Toop adalarua• m.n.a Niofo -U ka· 
sabumın a8fala 700 kificllr. Barada otaru Snlot 
Taba iaıincle yerli bir knlite harp ilin edilcllk· 
ten ..,. tef•IMrlik illa ebDif, 150 ukw tillb 

... tar. 8a balita makine, motör yapalmuı içia 
çok elveriflidir, Ve otomatik sarette lebimlen
meei de kolaydır. Banun içiadir ki, Amerika· 
nın tayyare İllfaab ~ liratle ilwlemittir. 

~iJifıiiiiiliiJ 8'1daptpede IOll fÜD• .. ..,._El.. F..._aa. aıt.a al••lfbr· B• ubrler İJi ta1ia aarmlfo 
t.dir. Toora ..wan, la,utar.de dGaya c•· 
aeti " aamiyle anılmaktadır. Ada •kinl.-i rl
ael ricada sahip olup hiç hadabk .,. ,.tslet 
........ ..._lar411. Adalann itkeleti JOktW· 
Vapu'-r, ba ylzcleo sabile yanatama11p paltlda 
adalan 1aadal •ey• y&zOcller vatttuiyle upa• 
maktadar • • ~-.~.~~~:'1 Ar.-ika Birlatik dev-

i lederiade Galap _.. 

devlıtlerildl eı titaaa, Am.-ikada cam-
ii 1ır:e • hamili ROOl8Vtlttea 

IUllRllf ..,.ı maac1a kimleria .. çok 

taıundıil hakk-ir bir anbt 8Palfbr· V..U. 
ee.aplara ..._ bqta A•lrib Birlıtlk dnW· 
... ... lnp nili ",..~ ..... 
.. ........... Jori G. .......... ,.. lldaci 

..... r-ç .. kada 
l;;ö'';cnliil;i&.~iiif' bmam •ça, •bahkn 
aelr.tebe riden wkek ve kı• çocaklan yolda 
ct.nt.rarak zorla ve yalnat bile ile palto, pp
ka, blta fibi fipceie aicl etyalaruu çalmakb. 
Soa derece ıık riJiamif olan ba b1111a kadın, 
yak•lenmca e&nala8 itiraf et.it ve ba bınal
bldan • yGz8nclea irtikap ettiilni aöyliyerek 
~-ittir ki, 

" - Nifaabm, bani param old ........ 
dola,. tarketafttir. Bea ele claydap. ialdu• 
na Mvldle ve k•dlliDi aaatabilmek lqia l'ay
ri ...... VMltaW ile UllPa obaaia Urar 
vWia. itte bJrllZ olm•mın aebep ve Mlki ........ 

Mabkenae. paf kwn. illri ....... ._ 
nnte ....... lat ort ...... 

Karasinek denilen 
mahlOk batı bot 
mu Y•tıyacak? 
-Bafl,ara/ı lldneültr

be-i efllk ,, sinek ajıdtulariyle 
inliyor. 

Sabahlan; uyuy&Dlaruı ykli 
sinekle doluyor. Ôile yemeji Yfllt
ken iki kitinin saidan, roldan ça
val sallamaıı lizua. Ak.palan 
Elektrik telleri, tavanlar, çamafll' 
ipleri, elbiıe ukılara sıvama linek. 

Çay içeceksiniz; Hasan Sab
bah'ın fedaisi kabilinden bir kara 
sinek derhal çayınazda intihar edi
yor. Yemek yiyecebiniz; tabaiı· 
nwla bir meserret dallladar batla
yor. Putaca, Limonatacı, Şalıamcı, 
Fıatıkcı, Lokantacı, Kebapcı, ,Oya 
yenecek ıeyler dejil, 1mek bal
dııı sabyorlar. Açıkta Citer keba
bı satanların ve ba kebapları yi-
yenlerin haline Allah ac11m 1. 

Bu, bir fellkettir. Siz iltedi
iiniz kadar temiz. diledijiniz ka· 
dar titiz, ron haddinde riaek dllf· 
manı olunu; elinizden pompa dlf
mesin; para etmez. Zira ko1Df1111U 
sizin dqüncenizde dejilclir. "Allala 
nzlwıı verir ,, le kanfık mute
rem ıineldere el bile kaldırauJOr. 

Dütüniin&z: sokaldarcla tBk8r· 
mek, ıGmkürmek yasak dejil. Hw 
rırtlatını kazıyan MYW'Uyor; her 
barnana sıkıttıran f1tklrbyor ve 
IODra binlerle, on binlerle IİDek 
ba (oef11 maddelerin) üıtünde te
pindikten ronra ya lok.maoıza, ya 
ajzmıza yabat l'Ö•llnille koaayor. 
Buna oual taba••ill etmeb'? 

Bir dostum aolatb: "l'ilDGa bi 
riada röz&me bir sinek kaçb. Tam 
bet sene hiç bir l'ÜD aksatmadea 
doktora rittim; sinemaya aframa· 
cbm; akfamları 1&at 7 de ıııjı IÖD• 
d&rGp . yataia firdim ve ancak 
böylelikle bir Iİnejin ıözüme l'e
tirdij'i trabomdan ameliyabız kar
talabildim,, dedi. Tam bet ..... 
bir ıinek için azap çekmek... Ba 
dortum da burada, tedaYİIİDİ ya
pan da baradadar. 

Trahom yüz&nclen kör olmaU. 
N;çio? KarUinek böyle istediti 
içini ... 

Pek Ui: batün ba feliketlere 
raj'lnen ne 1apıyoraz? Seblrde 4 
m& S mi trahom m&cadele iltuyo 
na var. Yollarda bir yarım röd& 
tarafmdan yedilen kör rönnedlii
miz biç bir l'ÜD yok.. Gözleri sa• 
lanarak çapaklanan insanlar 11iın· 
la ..• Evet, biitün bunlara ra;aaen 
ne yopıyoruz? 

Hiçi.. Bakat bir ıey:J:cma· 
bya anan& Traboll m e ia 
tur-Jar1 ... bu bir faaliJet ha 
liDde iken bizim halkça, ... 1ça 
beledipce lhl kalmamız caiz .. .., 
Ba İl ae bltçe iti ne de h ... p 
ifidir; aadece irfad, teabibe ve 11-
kı bir takip ifidir. 

Her ıeyden evvel Belediye ba
tiin dükkincılan pnlara mecbar 
etmeli: 

1 - Hw d&kklncı, d&kkbı· 
1UD bGy&kl&tne röre mDteaddit 
~ ve IİDek kapanı bahınclv-

2 - H. dakklaua kapı ve 
peaç.eleri ince telle 6rtOlmeli.. 

3 - Her d&kklncı her •ktam 
d&kklnmı kaparken diikkhının 
içine lhaek öldiirücii salar ııkarak 
kepealderini ondan sonra kapatma 
lı. 

4 - Bunlara yapmıyanlaran ba. 
ıına belediye, ocak ıöndürücü bir 
beli kesilmeli. llk defa yapmıyaaa 
5 lira ikinci defa 25 lira Oçlnc& 
defa 55 lira ve nihayet Oç ay ka· 
patlı ribi... 

Bu itte batar, rönlll, m...U· 
met olmaz. IŞehrin ve fehir halkl
nıo saibtına taallGk edm itlerde 
ferdlerin tekilillüne röz yamula· 
maz. 

Atçı dükklnlarmın kebapçıla
rın belapk çakarları her 24 1Utt8 
bir, phre ..U,arlarla karuiDek 
flflartan depolardır. Şehir dalailin· 
deki hanlarıa r&brelikleri almlan 
karaıinek ordarlblan halindedir • 

Belediye ÇU'fılarda, rokaklar-
da baolan yaparken mahalle mO· 
....Weri ve parti ocaldan ..-.p
ları ela kapı kapı dolqmak raretile 
maballe lıalkını irpd için va. 
dleleadirmeli. 

Ba iflere el w.t&Y. IMasln 
batla~ bir ~iÇW. uf• 
yüzde ellidir; menim imtidaclıaca 
mücadele ise bizi behemehal yüs· 
de yetmit bete kadar rötGr8r. 

Hemaa AUab be yuılana te
ririni halkeJleye; imin-. 

Yemeklerden 
zehlrl........, 
-/ltqbawfı /ldsl"'1-

her vakit zanrh olmakla benlMr 
yemeklerdea zelairleamecla fa,._ 
•ardır. , 

Alkol ba •ikrobu ... , ... . 
I ~wwlP 11ttirit,, onJana .... , • 
.... Urm: 

Hiç ......... 
daha iyi: o...z ......... .,. 
...... ,,...,. :W .... ., 

--~ 
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3 ALSAR~ y SINEMASINDA E ::~:~!:~~~~"~ 
~ Bu Akt•m iki Büyük Film Birden Bu Dkt•m ~ 
~ Sevimli artistler IRENE DUNNE ve DOUGLAS F AISNKS Jr. ~ 

Tahminen · beher kilosu 
137 kuruştan 5 ton sade yağ 
pazarlıkla alınacaktır. İlk te
minatı 523 liradır. Pazarlığı 
7 Nisan 941 günü saat 15 
dedir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminatlarile bir
likte Adana Askeri Satınal-

<11111 Tarafından nefis ve ••hane bir tarzda yaratllan gençlik ~ 
~ ve güzellik filmi ~ 

3 VAŞAMAK ~EVKTÜR E 
• Dünyanın en meşhur komikleri olan Üç Ahbab Çavuşların temsil ettiği ~ 
<11111 T Ü R K C E S Ö z L O ~ ma Komisyonuna müracaat-
• ...... ~ ları. 590 
.... ,.- lP ~\ s rı :~ ~J1\ c.ı r .ı\ ~ı vı şu ~~lE~<A sı -.. ~ : ........................ .. 
~ Filminde sizleri gülmekten katıltacak ve iki saat neş'eli bir vakıt geçirteceklerdir. ~ ı Sl!J3J\ J fll3)Sf-i 
<11111 . PEK YAKINDA: ~ + lf;~~tJJ)Z GE f"D~ :: 
...11111 IEA VE TEN : · .,... • 
~ lngiliz Alman Deniz harbi ~ i ALI RAiF ELBiSE ı 
~ En son dünya haberleri Yüzen Kaleler Türkce sözlü ~ ı D E p O S U i 
eYTYYY••ywwwyy•yyyyy ı YTTYYYYYTYYYYYVYTY• ı Yağ camii civarında No. 78 ı 

T T T T T 1 T : ........................ .. 

~~,-.'°'*3 FA *&X+.**K"•Sı..t 

-- 1 ı AN SINEMASINDA :~ . .., ......... , 
BU AKŞAM 

• iKi BÜYÜk FiLM BiRDEN 

KIZIL RAKKASE ~ ; 
TUrkce Sözlü ve Şarklı Büyük Şark Filmi 

Gördüğ fevkalade rağhet üzerine bir hafta daha temdit edilmiştir 

IL.A VETEN: En son dünya haberleri 

PEK YAKINDA İngiliz Alman harbi 
Y ÜZ E N K A L E L E R Türkce sözlü 

D•kk İ Sinemamız müdüriyeti sayın müşterilerini 
1 a : memnun edebilmek maksadile bu defa 

sinema makinamızın pröjöksiyon ve ses tertibatını dünyanın 
en büyük radyo ve sinema makinaları fabrikası olan 
[PHILIPS] fabrikasının 1941 modeli cihazından getirterek 
temamen deniştirmiş olduğunu memnuniyetle bildirir. 

?'&!'5't-'fA we 

Seyhan Vakıflar Direktörlüğünden: 
Muhammen Müzayede 

bedeli bedeli 
Vakfı Mevkii Cinsi Dönüm Lira Lira 

Aİidede Adana Bahçe iken 88,5 4400 4400 
Hitabeti Sokağı Tarla 

Yukarıda yazılı tarlanın( 4400) lirada isteklisi üzerindedir. 
Mülkiyetinin satışı ikinci defa yirmi gün müddetle artırma
ya konulmuştur. İhalesi 7-4-941 Pazartesi günü saat 14 de 
vakıflar idaresinde yapılacaktır. Fazlaya istekli olanların 

teminat akçalarile birlikte müracaatları. 19-28-1 548 

SOMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi Kayseri 
Bez Fabrikasından : 

Yatacak yerleri fabrikaca temin edilmek üzere dokuma 
işçilerine ihtiyaç vardır. isteklilerin Kayseri Bez Fabrikası 
Müdürlüğüne müracaatları. 580 29-30-1 

İlan 
Belediye Riyasetinden: 

HAYVAN SAYIMI 
Belediye hadudu dahilinde bulunan mahallatın hayvan 

kayıt muamelatına 1 Nisan 941 tarihinden itibaren aşağıda 
gösterilen mevkilerde bizzat Belediye memurları ta~afından 
yapılacağından sayın halkımızın l Nisan 941 den 1.5 Nısa~ 941 
günü akşamına kadar aşağıda gösterilen mevkılerdekı me
murlara müracaatla hayvanlarını kayıt ettirmeleri ve muka
bilinde resmi. mühürlü kayıt ilmühaberini almaları, almıyunlar 
hakkında cezalı vergi tarhı cihetine gidileceği ilan olun~r. 
MEVKİi MAHALLE iSiMLERi 

-

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 

" 
3000. .. 

2 
" 

750 ,, 1500. ,, 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 " 

2000. ,, 
35 

" 100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
TUrklye I• Bank-ına ..-r• yat1rmakla yal

nız para blrlktlrml• •• faiz alm•• olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemi' olursunuz. 377 

İLAN 
Adana Belediye 

Riyasetinden: 
1 - Adana Mirzaçelebi 

- Sebze pazarı - Hacı bayram 
yolu arasında mücddeten ya

pılacak şosa inşaatı açıkola

rak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşin keşif bedeli 

5ll7,74 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
383,83 liradır. 

4 - istekliler bu işe ait 
şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri 

müdürlüğünden 26 kuruş mu
kabilinde alabilirler. 

5 - İhale 8-4-941 tarihi
ne rastlayan Salı günü saat 
on altıda belediye binasında 

toplanacak belediye encüme· 
ni tarafından yapılacaktır. 

6 - Mlinakasaya girebil
mek için taliplerin ihale tari· 
hinden ·en az bir hafta evvel 
belediye fen işleri müdürlü· 
ğüne müracaatla bu işin ehli 

olduklarına dair ehliyet vesi
kası almaları şarttır. 

i LAN 
Belediye Riyasetinden · 

1- Adana' da askeri depo-taş 
karakolu arasında mücedde
den yapılacak tosa inpatı 
açık olarak eksiltmeye honul
muştur. 

2- İşin keşif bedeli 57 o4,9o 
liradır. 
3- Muvakkat teminatı 427,86 

liradır. 
4- İstekliler bu işe iit şart

name, proje vesair evrakı A
dana Belediyesi Fen İşleri 
miidürlüğünden 29 kuruş mu
kabilinde alabilirler. 
5- İhale8.4.941 tarihine rast

layan salı günü saat onaltıda 
Belediye binasında toplana
cak Belediye Encümeni tara
fından yapılacaktır. 
6- Münakasaya girebilmek 

için taliplerin ihale tarihinden 
en az bir hafta evvel Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğüne mü
racaatla bu işin ehli oldukla
rına dair ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

1 Nisan 1941 

... . 
ASRI SiNEMADA 
Suvara B U A K Ş M Suvare 

8,30 iki Müstesna Şaheser Birden 8,30 
Dünyanın en yüksek iki yıldızı 

JOAN BENNET FREDERİC MARCH 
Bütün dünyaya ilk bakar mevsiminin cihanşümul ve 

en mühteşem senfonisini yaşattılar. 

81\ JJ 1\ ~~ Y ı\G til lJ R U 
Sürper Filmile 

TÜRK FILIMCILIGININ MEDARI IFTIHARI 
Türkce sözlü ve şarkıh 

:~ KAJ1VICİ &Ullll 1.-~:•!•Z: ••"""'?'•,..•"•*•W~-&:·ı~·X~·~~~~ 
BESTELER : Ustad Sadettin Kaynak 

YENİ ŞARKILAR: Münir Nurettin ve Müzeyyen Senar 

BAŞ ROLLERDE: Hazım - Behzat - Münir Nurettin 

Pek yakında: SAADET YUVASI 
TELEFN : 250 Türkce sözlü Arapca şarkıll 

İlan İlan 
Adada Belediye 

riyasetinden: 
l - Adana şehrinde Tar

sus kap usu ile Taş karakolu 
arasına bir lağım inşası açık 
eksiltme usulile münakasaya 
konulmuş olduğu halde talip 
çıkmadığından işbu müddet 
10 gün daha uzatılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 9271,56 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
695,36 liradır. 

4 - İhalesi 11-4-941 ta
rihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Belediye binasında 
Belediye encümeni huzurun
da yapılacaktır. 

5 - Keşif ve şartnameyi 
görmek istiyenler belediye 
fen dairesine müracaatları 
ilin olunur. 587 

1 LAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- Adanada Kanara fidanlı
ğında yapılacak beton kanal 
intaatı açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 
2- Keşif bedeli (340.06) li

radır. 
3- Muvakkat teminatı(25.5o) 

liradır. 

4- İhalesi 8.4.941 tarihine 
rastlayan salı günü saat onal
tıda Belediye binasında top 
}anacak Belediye Encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

5- Keşif ve şartnameyi gör 
mek isteyenler Belediye Fen 
dairesine müracaatları ilin 
olunur. 553 21. 26. 1. 6. 

Adana Asliye 2 ci 
hukuk hakimliğin
den: 

Adananın Döşeme mahal
lesinden 23 numaralı evde 
oturan Necip kızı Bahtiyarın 
mahalli ikameti meçhul Ko
zanlı Nazir oğlu Necip aley
hine ikame eylediği boşanma 
davasının gıyaben yapılan 
duruşması sonunda : T arafey
nin biribirlerinden boşanma
larına ve kabahatli müddea
aleyhin bir sene müddetle 
aherile evlenmemesine ve 
masarifi muhakemenin uhte-

Seyhan Defter
darhğından: . 

1 -Hazineye ait Karataş 
Dalyanının balık avlamak hakki 

le yüzde 12 saydiye resminin 
20 Mart 941 tarihinden iti
baren 3 senelik icar ve ilti
zamı kapalı zarfla artırmaya 
konulmuştur, 

2 - Senelik icar ve ilti
zam bedeli muhammeni 10,000 
on bin lira olup 3 seneliği 
30,000 otuz bin liradır. 

3 - Artırma 7 Misan 941 
tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 15 de Defterdar
lıkta müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı muhammen bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan 2250 
liradır. 

5 - Talip olanların tek
lif mektuplarile teminat mek
tuplarını artırma ve eksiltme 
ve ihalat kanununun 32 - 35 
nci maddeleri mucibince 7 -
Nisan 941 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat on beşde 

komisyona tevdi etmeleri ve 
şartnameyi görmek için de 
Adana Milli emlak kalemine 
müracaatları ilin olunur. 

20-26-1-7 549 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
i DOKTOR ! • • • • ! Kemal Satır İ 
• • 1 Hasta l arı n ı hergün 1 • • : Kızılay caddesindeki mua- : . . : : yene evınde kabul eder. (9) • 
• • ........................... 

İlan 
Askeri satınalma 
komisyonu riya
setinden: 

1 - Muhtelif mahallerde 
9 dane depo yaptırılacaktır. 

Karşıyaka ocağı 
Seyrüsefer karaklu 
Kalekapısı Beledi
ye karakolu 
Mestanzade ocağı 

Cumhuriyet, Seyhan, karşıyaka 
Hanedan, İstiklal, Döşeme, Kuruköprü 
Köprülü, Kayalıbağ, Tepebağ 

Ocak, Alidede, Mestanzade, Ulucami, 
Karasoku, Hürriyet 

7 - Bu iş hakkında fazla 
malumat almak isteyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri 
dairesine ve münakasaya gir
mek isteyenlerin de ihale gü· 
nü muayyen saatte belediye 

1- Bu iş hakkında fazla ma
lômat almak isteyenlerin Ada 
na Belediyesi Fen İşleri ıiaire 
sine ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de ihale günü mu 
ayyen saatta Belediye Encü
menine müracaatları ilan olu-
nur. 551 21. 26, 1. 6. 

iLAN 

• sine tahmiline 13-9-940 tarih 
ve 704-533 numara ile karar 
verildiğinden tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilin 

Buna ait keşif ve planlar ko
misyonumuzda görülebilir. 

2 - Pazarlığı 5 Nisan 
941 Cumartesi günü saat 
11 dedir. 

Belediye merkez 
karakolu 
Mirazçelebi Ocağı 

Sncuzade, Kocavezir, Çınarlı, Reşatbey, 

Cemalpaşa, kurtuluş 
Akkapı, Mıdık, Mirzaçelebi 595 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Or. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları <Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye bqladı. 

Telefon : 183 

encüme~ine müracaatları ilin 
olunnr. 21-26-1-6 552 

HALKEVI REISLIGINDEN : 
ikinci lnönü zaferi 

yıldönümü 
4.1.941 salı günü akşamı 

saat 18 de Evimiz salonunda 
ikinci lnönü zaferi yıldönümü 
tesit edilecektir. 

Giriş serbestir. 586 

Askeri Satınalma 
Ko. Riyasetinden: 

1- Tahminen beher kilosu 
27 kuruştan ayaktan 15000 
baş koyun alınacaktır. Pazar
lığı 4 Nisan 941 cuma günii 
saat 16 dadır. İlk teminatı 
11375 liradır. isteklilerin 
belli gün ve saatte Adana 
Askeri Satınalma Komisyo-
nuna müracaatlan. 589 

1·3 

olunur. 588 

ZAYi ŞEHADETNAME 
Adana muallim mektebi

nin orta kısmından aldığım 
20-9-934 tarih 78 umumi ve 
37 hususi sayılı diplomamı 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilin ederim. 
Döşeme mahallesi 141 No. lı 
sokak 24 No. lı evde 328 
doğumlu Hüaamettin Oran 

591 

3 - Beher deponun keşif 
bedeli 1167 lira 12 kuruştur. 
İlk teminatı 788 liradır. istek
lilerin belli gün ve saatte 
Adana Askeri satınalma ko
misyonuna müracaatlan. 578 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ B U G O N 1 
= Matbaası - Ad•':@ 


