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Balık avcılığı ve sa- ' 
n ı bir ·ği uruluyor 
Balık avcılarının teşvik vehima

gesi için tedbirler alınacak 
• 

Ankara 13 (Ha • • - ~ - - - ~-- Birl ıi'in ma 
sust muhabirimiz Pıyasa ihtiyacından fazla avlanan ba· ıot ihtiyacı 

::;> ~ns~r::~~- lıkların istihliikinin te~!"~~-e çal~ş•!acak ~: ! : ~ ! : fdi :~ 
liğirin inldşaf etm'!l3ın; , bol v~ ucuz koı•servc temini mımtozııman kendilerine verilrnelctedir. 2000 sandık 
çarelerini bolmalt için t Clplııria11 komisyon foııl'yetine seoelik teneke ihtiyacı da irışe müdürlüğü tarafından 
nihayet verm ;ş ve haz.rlnnan lrnrnrnıım •si Voililler temin edilmektedir. 

Heyetincı snnuhu1tnr. Bu huqasta verilen malö..nata Kulav, kauçuk. fıçı. çivi, tuz, boz ıribi madde· 
göre cbalık nvcılı~ı ve unayi bH ğı» adiyle bir bir. lerin d" temini için çalış ı lmaktadır. B 'rliğin ıtatüsü 
lik korulmaktadır. Mevcut kon,erv •ci ve tuılayıcı haı.ırlanarak Ba,velcilde sunulmuıtur. Shtü es ula· 
larıo kendi aralnrrnd ayrı ayrı birlikler helinde teş rına göre, azaların ihtiyııçlarına karşılık olmak üzere 
kilitlaodırılmesıoa, önümüzdeki ba lık me vsimi için hükömetçe yap lacak yardımlar kendi aralarında tak· 
ta11zimi zarari 1rörülerı im ılat p·og ramlarım ve tu ~ sim edilecek, balık avcılarının teşvik ve himayesi 
layıcılarla kooservec lerin mohtaç olduıdarı m dde· için lüzamla tedbirler almacalı::, tozlayıcı, kooı~rveci 
lerin nevi ile asgari mikdarlarını tesbit edecek ha 
zırlıklar ilerlemektedir. Yapılan iÖrüşmeler netice 
siode muhtelif zümrelerin ihtiyaçlarıoı iplik, tel, kıı· 

sanayii faaliyete geçirilecek ve verimi arttırılacıtktır. 

Satış şartları ve fiyat teşekkülleri hakkında 

uçak, mazot, teneke, kalay teşkil ctme\ tedir. 

lstanbul balıkç ıla rı ağ yapmak üzere 30 numa· 
raya kadar 9500 paket iplik istemiştır. Bu iplikler 
verilmek üzeredir. Dalyan kurulmak için lazım olan 
15 ton bakır tel tedarik edilerek kendilerine teslim 

memleketin icap ve zaruretlerine röre kararlar alı · 

11acak, piyasa ihtiyacından fazla evlaoan balıkların 
istihlikinin temini için çalışılacaktır. 

edilmiştir. 

Diğer tara(ten deoiz mahsulleri kanon proje1i 

M5clise sevkedilmiştir. Projenia bu içtima devre 
sinde görüşüleceği bildirilmektedir. 

Sötya 13. (as.) - Kral Boris dün • b- 1-0 • • yem Uıı; ınetın kplr n· 
tısına reislik etmış ve takip edilecek siyaset hakkında ta)' t 
vermişt' T l t ·ı.· ( ıma 

_ " ır. op an 1 ıu saat sürmüştür. Resim, Kralı Hitlerle · 
iOrusürken alınmıştır.) . • , 

Ankara : 13 F•I f 
(Radyo raıetesi] 1 O , kabinesini Başvekil.yeni 

k Avrupa oizamı · 
Yeni Bulgar ka U r d U nin adalete daya 

blnesi yine Filof y • 8 1 · nan bir nizam ola 

tarafından \turul- en 1 u 1 a r cağını, Bolırarista 
muştur· Hariciye ' nın terakkisini ve 
Naım Popof'la refahını 'sağlaya· 
Harbiye Nazırı - • ' l;;'I 

~~:~~~·~~,~~~;:,~: hu" kuAmeıı•nı•n cagı~e~idi~::!:~· 
~:::;i.1r.~;!:?e~ ~~~::::;, ş~ p;5 
~~~:~~:~.~zerine 10 .. r k 

1
• ye, y e-'1l:t:d:k::~~;~ izah 

Başvekil rad- 1- Bütüo miHi 
;oda y e n i hü kuvvetleri kra-
kOmetin beyanna lıo etrafında top 

meıını okumoş k lamak, 

meye göre, yeni bir ordu balon 
tur. Bo lleyanna. a r s 1 2- Kuvvetli 

hükOmet de dış durmak, 
politikada eski - 3 - Devlet 
hükQ f t k' •ı• k menfaatlerini ~abıs 
elt ~im:~l~tika~~: p o 1 1 as 1 ların menf aatları 
ayrılmayacak, mib llstünde tutmak, 
ver devletleriyle 4 - içtimai 
siyasi milnau•bet H - müsavatı temin 
terini devam etti ariciye _ve Harbiye etıne1c:, 

N · 5-Memleketin 
recektir.filof, de· azırları hu""ku" met •L ııı:tiıtıı.l.li haya.tını 
mlştirki : dışında bırakıldı bir plana göre 
.,,_ Yeni hülıil hşkilatlıındırmak 

::~ı~ şi!~!~;r~a Başvekil diyor kj: Hle 
6 hq~~~i is~;~· 

dar güddüğü dıı Cenup doğa komşumuz aeğer vermek, 
politllı:r.yı takip T . 7-Çalışmayı 
d ürk ıge ile m e fi c ut tnilli bir vazife 

e ece\tir.Bu siya· 
~et. ınihver devlet dostluktan dalıa kufJ· haline get irmek, 
erı ve üçlü pakt 11etli münasebetler ida- 8 - Sermaye 

Gyeleriyle sıkı me etmek ve bu müna, yi uaiumi menfa. 
ııaıniınt ı1 b' vle b atlar emrinde kul 
1.· d " i- se etleri kavvetlendı"r· &•n en aynı za lanmak, 
da cenup do~an mek arzusundan illıam 9- Deroiryolo, 

eu l .. 
komşumuz Tü k" . a acagı:ı. şose, deniz ve r •ye ıle 
hılr.tan daha kuvvetti aıevcut dost· nehir yollarını memleketin coğrafi 
idame v6 kuvvetlendi:::n:sebetleri vaziyetine göre geliş t'rmek, 
d "lh arzusun 10- l'9izliğe nihayet vermek 
ban ı om alacaktır, Bulgariata~ 11- Köylünün kültürünü yük: 

üyük: müttefılıı:leriyle işbirliği ha. seltmek, 

liode olarak yeoi Avrupa nizamının 12- lşçiluin sıhhat şartlarını 
kurulmasına yardım etmektedir. ıslah etmek, 

O Yeni Avrupa nizamı ki adalete ı . 13
- Memurların mesoliyet his· 

erınj kuvvetlendirmek 
c:!ayanan devamlı bir ıolbo temin 14- ' 
edecek, ınemlelı:etimizin t•ra'-'-ı"sin"ı iktisddi h Yııbaocıları memleketin 

" n 15 "Yatından uzaklaştırmak 
Ye Bolrariıtan'ın refahını emniyet l k - Koaıuoistlikle mücadel~ 

ıa alacak.tar.» e me • 

Sof a a.a. - o N B y . . ' . .... 

Krips Londra'ya 
hareket etti 

Karaşi: 13 [a. a.]- Krips Lond· 
ra'ya hareket etmiştir. 

Ankara 13 ( Rt dyo gau tui)
Hint kongre P"'tisi reisi Nebru ye
ni bir demrçte bu'on111uş, bir m h
ver zaferınio yalnız Hindistan'a 
dr ğil, bütün dünyaya felaket ıreti 
rec • ğini bıldirmiştir. 

Mihver radyoları vaziyeti ka 
ranlık ırösterlyorlar. Almao radyo 
ıu demiştir ki: 

« Krios'io eli boş olarak- dö
nüşü, lngiliz ordularının bir çok 
yerde a!ıştıklorı muzaffer ricate, 
benzi )"Or. Bu, Hi11 tlilerin lnrilizle 
re ve Am~rikalılara itimadsızlı&-ıoı 

röstermeıktcıdir. BoırOn artık Hin· 
dlatan Britanya lmpıratorluj'anuo 

bir uzva dei'ildir. Hindiıtao, fnril 
tere içia artık ıraybolmuştur. Hint 

liler kendilerini lcgilizler uğrooa 
artık kurban etmiyecektir. » 

Mihver radyoları, Nebro ve 
Gandı'nin Mihver aleyhindeki söz 
leriuden bah9etmemektedir. 

incirlikte gezici biçki -
diki• kursu 

Kadı köyünde derslerine de 
vam etmekte olan gezici biç'<i • di 

' kiş kursa 25 nisarıd• incirlik kö 
yünde "Bçılacaktır. Bu hususta ge 
reken tedbirler alınmıştır. 

Trenlerle sevkedllecek 
sıj1r ve mandalar 
Trenlerle sevk edilecek sığır 

ve mandalarla derilerınin Yeteri· 
ner sağlık raporu olmadan treole· 
re bindirilmemesi devlet demiryol 
ları idare:ıioce alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Fılof bükQınelİ buiüo öğledeo son 
ra ttşekkül etmiştir: Başvekil Fi
lof, evvelden derobte ettiti Maa 
rif Nıszırhiını bırakmış ve yeni ka 
binede Huiciye N.ı:zırlıj'ını üzeri• 
ne almıştır, 

Eski kabinede Dahiliye, Mali. 
ye ve Nııf ıa nazırler1 olan Gabros 
ki, Bıjinof ve mühendis Vasiliyef, 
yeni kabinede Nıızırlıkl"rını mobafa· 
ıa ediyor! r. 

Kabineden ayrılan nazırlar şun 
lardır: 

Hariciye Nazırı Popof, Harbi· 
ye Nazırı General Daskalof, Tica
r et Nazırı Pro fesö r Sogrof, Ziraat 
Nazırı Ka,ef. Demiryollar Nazırı 
Gorolof, Adliye Nazırı Mitakof, 

Kabineye giren yeni Nazırlar: 
H arbiye: Eski Sofya kolordu 

su komutanı General Mişof, Tica. 
ret: Eski Nazırlardan ve Sobranya 
ikinci reisi Zehoryef, Ziraat: Sofya 
valisi mühendis Petrof, Demiryol· 
ları: Pernik'teki devlet lcömür ma 
denleri umum müdürü mühendis 
Radoslavof, Adliye: Devlet şOrası 
lkinci reisi Tartof, Maarlfı Umumi 
kiti Prof Hör oaef. 

Belediye meclisı 
dün toplandı 

--- Belediye ile vaktflar umum mUdUrlUğU 
arsındaki pUrUıler sulh yollle hallediliyor ---

Düşürülen ağır bombar 
man taggarelerinden bı 

r:'!"!'~ ................... ... 

- ~Manş Üzerinde 

Bir hav 
harbi 

İngiliz ve Al 
Belediye meclisi düı:ı ıaat 15 de toplanmıştır. Ônce eski zabtın hü- ffiall a V uçakla 

lilası okunmuş, çiftçi malları koruma kanonu mucibince koroma meclisi 

izalığı seçimi ziraat ve ticaret odası azaları relmediğinden gelecek cel· çarpıştılar 
ıeve bıraltılmıştır. Fasıllar arasın 1a mün,kale yapılma11oa dair kanonlar 

~ ................. .. encÜmf'ni m"zbatesı o<unmuş aynen kabul edilmiştir. 1 
Vakıflar umum müdürlüğü, belediye ile vakıf idııreıi aratındaki 

meselelerin ıu1hen h'lUini kabul eltiiindeo, riyasete verilen selnhiyetin 

Berlin 13 (a.ıı.)-Almao 
daları baş komar dan lığının 
dirdii'irıe görıo, lngilızler pa 
günü öğleden sonra M rnş le 
ları üzerine yeni bir aiır ye 
geve uğramışlardır. 50 ka 
Spitfavr av uçağının himayesi 
i erliyen 12 b~mbardımı:ın uç 
Fransa -Belçika kıyısına be 
varmak üzere iken Alman 
uçakları tarafındao karşıJana 

kull11nılma11 karar a1tına alınmıştır. 

M·c1iı 20 nisan piızartui ırüoü saat 15 de toplanacaktır. 

i ı ·t i r a 
dalgası! 

Sovyet basını, Türk 
mahkemesine ve Türk 

-memuruna hakaret 
yağdırıyormuş ! 

Berlin: 13 [a. a.] - D. N. B. 
•iansına selahiyetll kaynaktan bil
dirilivor: 

U:zıın bir ıükOttan ıoora Sov· 
yetlerio reıımi ıjansı, Almanya'nın 
Türkiye Büyük Elçisi Fon Papen'e 
yapılan suikast davasının bazı saf. 
haları hakkında Sovyet basınına 
malOmat vermek zorunda kalmıştır. 
Tas ni msının verdiği haberler Sov· 

yet iftiralarının esaslarıoı göıter 

melde ise de Rusya halkı bu sa· 
yede başka memleketlerde ve me· 

seli Türkiye'de müstakil mahkeme. 
ler bulunduianu, bonlerın aloni 

celselerinde mazoonların kendil~i· 
ni istedikleri gibi müdafaa edebi-

lecclclerini ve muhakemelerin bal· 
kın gözü önünde açıkça cereyan 
ettiiini hayretle öirenebilmiştir •. 

Tar. ajansının raporları Rus 
halkı arasında adalet arzusuou bir 
defa daha belirtmiştir. Bunun için· 
dir ki Sov}'et şefleri bir kaç gün· 
denberl halk kitlelerinin bu beklen· 

ınedik tepkisini Bolşevik ba,ıoıoda 
tekrarlanan şiddetli bir hiddet fır
tınası ile boimaia çalışıyor. Sov· 

yet basın•, burada nakline imkan 

olmayan tabirlerle Almanya ya, 1 ürk 
mahkemesine ve Türk memurlarına 
hakaret etmektedir. · 

Sovyet hasmının bu iftira dalra· 
sı Moskova şeflerinin z"h • t" • 

ı nıye ını 

ve Sovyetler birliğinde büküm •Ü· 

ren havayı vaınflandmr. Buna mu· 
kabil Türk adliyesinin vakarlı ve 
sakin hareketi Bolşevik propağan· 
dasıoın açtığı mücadele ile parlak 
bir tezad teşkil ediyor. bir kere 
daha meden dünya efkirı Raı 
şeflerinin kitle halinde mablıOaıi · 
yetlerile neticelenen mabut Bolle· 
vik tiyatro mahkemelerini .hatırlı· 

Ba mahkemelerde maznon• yor. • 
lar bntün dünyarı şııırtan bır ray 
retle ıoçlandırılmı~lardır. Çünktı 
baklıaler milddeiomamiden daha 
iddıtli davranmak itti orlardL 

Rusya'dan 
Japonya'ya 
bir ihtar! 
" Şlmalde giri,ece· 
Al lstllt teşebbU U 
Japonya için zararla 
olacakt1r . ., 

An\:ara 13 (Radyo gazetesi) -

Bugün Ros • jepoo tarafsızlık mu 

abedesioin imzalandığı günün yıl 

dönümüdür, Pravda isimli Ras ıra · 

zetesi bu münasebetle bir makale 

neşretmiş, Japonyaya, muahede ve 
anlaşmaya riayet ihtarında bulun 

muştor. Gs:zete bibassa demiştir ki: 

''Japon hültOmet adamları şu· 

nu anlamalıdır ki, şimalde ıririşe . 

cekleri bir istila teşebbüsü J ıpon
ya için zararlı olacaktır.,, 

Londra radyosu, bu yazı et

rafında şo mütnlhyı yürütmüştür: 

"Bu makale, harbin başlanğ~
cındanberi Sovyetlerio Japonyayı 
karşı aldıkları tavrın en yakın bir 
ifadesidir • ., 

Mesut bir nikah 
töreni 

Cevhaoın taoınmış ailelerinden 

Hı.nefi Ôzbilenio kızı Bayan Adnan 

Ôzbilen ile . kozanın tanınmış aile· 

lerinden avokd Kamil Akçıılınıo 
oğlu doktor Arif Akçılınıo oikuh 

törenler. dün saat 16.30 da Ad~1-. edı • oa belediye salonunda ıcra 
. . d tler dileriz. 

ınıştır. Gençlere 9aa e 

B • . Kadir H•• ve etinin 
' Uksek bir Jesti 

r . . tanıomış ailelerln-
Kayıermın . k B 

Mehmet Germlrlı ızJ a 
den B . 1 .• 1 Ad 

R 
Germır ı ı e ananın 

yan e:ıan. - ) • d B ver fabrikator erın en • 
bayırıe K • • 
Nuri Haı'ın oilu B. adır Has ın 
ikih törenleri Kayaeri'de yapıl· n • 

aııştı. 

ô;rendiiimize röre, renç ev 
liler nikah ve düğün masraflarını 
hayırlı bir işe 1arf etmeği müoa. 
ıip rörmtışler, Türk Hava Koru. 
mana 1500, ilk okullar himaye he· 
yet1ne de 500 lira teberruda bu· 
lanmuşlardır. 

savaşa mecbur edilmiştir. Fev 
:ide şiddetli bır bnva mu 
rebesi mııhiyetioi ahın çarpış 
da Alman avuçakları lngilız 
ba uçakları teşldlıni dağıtmı 
Spitfayrlarla şiddetli bir muh 
beye totuşmuştur. Şimdiye ka 
alıoao haberlere göre l 1 S 
f ayr düşürülmü tur. 

Ceyhanhlar1n 
Geçende gazetemize g' 

rilen bir mektapta, c~yban 

üzeriodeki yeni demir köprün 

suzluk yüzünden tam istifadey 
racnayacağı be irtilmişti. Bı 

mektubu gö ıderen sayın olı:u 

muz, bu dileğe biç bir maka 

rafından ce•ap verılmediğini 
dirmekte ve Ceyhsnlılarıo 

bazı dertlerini şöylece kayde 
tedir. 

«Demirköprliye giden ay 
üzerinde buluoup, geaıi ıle 

gidenleri bin bir müşkiUit içer 

ve saatlarla çamurda bıralr.ıın 

Mosaom Hendeği» tabir ediJe 

kide mevcnt birkaç batağın 
imece asuliyle yaptırılması 
suna hiınmot göstermesini C 
kııymakamı B. Sadi Çıdal'da 
ediyoroz 

lıı inci bir dert de şudor: 
ban • Kozan yolu üzerinde v 

bağlıyao umumi bir yolda • 

tara» namiyle maruf bir der 

dır. 811 dere yağcnarları mat 

taşmak.ta ve günlerce yol v 
mektedir. Az bir para ile yap 

mümkün bir köprü bu işi k 
halledebilir iken, şimdiye 

buna ait bir teşebbüs olma 

Başta, kaymakamımız o 
Ktrll)ıt Nahiyesi Müdürü 
Nıhat Baylcan'dan, bu hayı 
teşebbüs ve intaç etmeleri su 
köylü üzerindeki semp ıtilerl 
kat daha arttırmalarını ric 
yoruz. » 

çocalı..latını kendıieri wibi va 
..,., .,. bemfptl; y•tlftlr•a 
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Bir evin kitap 
masrafı ELER ANLATIYOR 

lzmir'de lngiliz - ltalgan harp esirleri de
ğişimi nasıl oldu? Arqlarında bir ayağı bile
ğinden kopmuş, harp f ecagiinden aklını 
kaybetmiş, obüs parçasile elinin biri uçmuş 
maluller de vardı ••• 
lafiliz vel ltalyan ıakat, ya• 
ralı ve haıta eairlerinia de• 
iiti•i iz mir' de yapıldı. Tel
.,af haberlerinde de oka
clajııoaz ribi, lzmlr limanın· 
da, lorillz Kızılbaç ıemiıi· 
aİll ı•tfrdiii 920 ltalyaa, 
ltalyaa Kızılbaç remiılae; 
ltalyan vapurunun r•tirdiji 
139 lnriliz de loıiliz Hpa· 
raaa nakledildiler. Her iki r•· 
mi de bal'GD anavatanlarıaa 
a8tevecclhen yola çıkmıı 

Hlanayor. Ataiıdakl ıatar· 
lu, Kızılhaç remilerlnde 
Mirleri• temu eden bir 
... ıteciala ıörllfleriai tu 
bit eylemektedir. 

lr motörle, ktıla açıkla . 
nada yatan haıtabane r•· 

e rldiyoraz. iki baımın bay· 
remllerin ark• direklerin· 

Jlrıdanıyor. Her iki J'•mlde 
maımalar oluyor, bir lı:aynq 
ön çarpıyor. Bayraklı Hpara, 
remüıindea ltalyaa yaralıla-

yor. lıtan· ·-----

r•aç, 19. 20 yqlarıDda çocuklardı. tarafı tertemlsdi. Salonlar ve am-
Heyecan içinde idiler. Bir Hvinç barlara iklıer katlı karyolalar ko· 
maskesi yüderlal örtayor; rözlerl, nalmq, buraları baıtalar için , •• 
kendilerini ana vatana lı:avaıtara · takbaae yapılmıı.M 
cak olan iki bacah r•miye dalmıı, Arka k111mda ameliyathane , 
diifüaüyorlardı. Batı çölünün ya onan karııaında rontkea salona ve 
kıcı rüneti. kam fırtınaları, cehen· rene ba k11ımda bir tebhirbaae 
nemt ıavaıı bepıiad• bir iz bırak· balanayor. Alt ıalonda sabitan ve 
mııtı. Y • o ••vinç muk .. ialn al. butabakıcıların yemek aalona, ke· 
tında, derin 11tarapları okanuyorda. narlarda da kamaraları var. Gemi 

Vapurda bisi l'üler yüzle kar· mürettebatı için de bq tarafta yer 
ııladılu. Beynelmilel Kmlhaç de· ayırmıılar. 
leJ'eıl Raymoad Covrvolaler ıa Ba defakl Hyabatin bidiıesis 
ricada balanda: 

- Bu mübadele Cenevre an• r•çtiiini ~yliyea rahip • timdlye 
lqmaaıaıa 68 inci maddeıine iıti· kadar bet defa tayyare hilcamana 
naden yapılmakhdar. Banda rütbe airadıklann: anlattı. Pike yapan 
H aded mevzabahı de;ildir. Ba tayyarelerin attı i ı bombalarla 
sebeple verilen rakamların yanlıı l'eml ıar11hyormaı ... Bir tesadüf •-
manada anlqılmamaıı lazımdır. Ba Hri olarak bombalar vapura i1abet 
bir mübadele 1ayılamaz. MalGllerln, etmemlı. Eo bilyük tehlikeyi de , 

Tobrak limanından çıkarken ma· 
aiır haıtalarıa ve yaralıların ••ta- raz kaldıkları hncamda atlatmıılar .. 
na iadeleri keyfiyetidir.,, ltalyan yaralılarının bepıl Lib-

HUrriy&l8 kavuşurken ,.c1a dövütenaık•r v• zabıtıerdir. 
Her iki J'•mlde sabahın yedi· içlerinde albay, yarbay ve blabqı 

ıiııden beri faaliyet l'Öıteriliyorda. rlltbeaini tatıyanları da bulanan la. 

HUrrlyete KaVUtUf ----- ıriliz yaralılarının 
)lllorkörüoüa 
lediii bir 
::eminin diier 

en milblm ~11mı· 
Bir lnıiliz binbaıısı. lcoltalc tlelnelclerine daganaralc mer· nı iıe Yunanlıtan 
divenlerden lnıiliz Kızıllaaç vapıuana çılctılı zaman ıii· aeferine lıtirlk 
verlede o lcadar lıegecana lcapılmı,tı lci, ellerini çırparken edenler teıkll edi· 

koltuk altına sıkıştırdılı delnelclerden biri gavarlandı. yor. 
kaybetmiı Bir arlcadaıı onan gardımına /coştu. Ancak 00 bet 

~miyacek bir kadarı Libyada 
balanan yirmi yedi ltalyan 139 lol'iliz yaralısı bir partide I'•· eıir dOtmüıler. Bunlardan biri, tam 

~ nakletmek ilzere bekliyor. liyor, ltalyaolar 920 kiti oldakla· bir Hne evvel Biol'aziden çekilir-
öa kıtmı, Jaralılaran baiaj rından raplar halinde fÖnderili- kea yaralanarak Hİr oldajıana ve 
dolmaı.. yorlardı .. Gemilerine çıkarken lnri· dün esaret hayaboın ilk aeneıinl 

Sis lol'iliz remiılae çıkarken, lider : ikmal ettiiioi ıöylüyorda. 
ıvaları l'•lmlt bulanan ltal· - Horra, horra, horra 1 yazeteci oldajıamaza Öfr•nea 

merdivenlerden iniyorlardı. Diye batırdılar. Gemide ba. bir baıka lnriliz zabiti de yanımı· 
IJ ve Kmlbaç marahhaılan laaaalar, hilrriyetlerlne UYaf&n •a· za reldL Kendiıinln takdim edil· 

1iz baıtahane ıemiıl koma· taadaılannı alk1tlarla karııı.dılar. meılnl bize refakat eden rahipten 
helan bir satın •• deniz Jı:o. Onlara tİl'aralar, vlaldler ikram •t· rlcıa ettikten aoora hiklyeeiai an· 
Wanmızıa nezareti altında, tiler. Bir lnıiliz blnba1111, koltalı: lattı : 

alll&Hıl ltlmler okaaayor, kila7 .. ial depeklerin• dayanarak merdiven· 
ıaıt\'.,.., ıabay •• er merdivenden lerdea çılı:tıtı saman J'Övertede o 

ı Bayraklı .aparuna rfdiyorda. kadar heyecana lı:apılmııtı ki, ellı. 
.ım eklerlıl bafif yaralılarda. rlnl çırparken koltuk altına ııkıt· 

~~W.mda bir ayaiı bUetlnden tırdıiı deineklerdın biri yavarlan• 
..., harp fecaatinden aklını dı. Bir arlı:a4afı ona yardıma kot-

' bir obll• parçulyle eli· ta.. Birlıi keadiılne verilen vlaklyl 
açmq bir kaç malGI de yudum yadam içiyor : 

-atta. Fakat daha ılyatle •O· - Blr baçak Haedir vltki içe. 
an m•btelif 7erlerlnden aldı medlm. 
Plan lyil .. mlf. çok uyıf dot· Diyordu. Bir bqkaıı, llrara• 

talar ıörllü1ortla. En çop 11nıa dumanlarını ılndir• ılacllr• çe-

~ 

fillLOPEDi 

lnoiliz tayyare 
Gemileri 

kerken: 
- Ne zamaadanberi ba koka· 

la llraralarımıza haaret kaldım. Fa• 
kat vatan haaretl bepıladea acı .. 

Diye aöyleniyordu. 

INglliz hastahane 
gemisi dolaşıyoruz 

GGemi rahibi yüzbaıı Brake , 
bize hastahane J'emiıini J'H· 

dir4i. lıpaayol dahili harbladeoberi 
baıtabaae l'•mlai olarak donanma 
hizmetine alıamıı olan vıparan her 

Olimpoata ıötıilndeo aldıtı 
bir karıu yaruı ile kendini kay. 
betmit. Oaa bir Alman baıtabaae· 

tin• kaldarmıılar. Alman baata~a· 
nelerinde çok iyi bakılmıı, Alman 
doktorları kendUeriyle çok fada 
allkadar olmaılar ve o baalera ber 
yer deve her saman aalatacakmıı .. 

Kulakları kDpali -
Hindli çavuş 

t ad• edilea ln,Uiz ukerlerl ar•· 
atada llç Hindli de varm11- Ba 

aa biıı:e yOzbqı Türbanlı, kalalı:. 
larında kilpeler tqıyaa kara yarız 
bir Hindli tıbbiye çavaıa . ıöyledi. 
Pencaph lmiı, iımi Y oıorocl.. 3,S 
ar evvel ba J'•mide vazife almıı, 
bir Hindli vatandaıı da aıcılık ya-

pıyormaı.. Keadiıi Eritre barelı:l · 

tına teyyar hastahanelerde vuife 
rörerek lftirak etmft .. Daha evvel 
Hindlatanda Peacapta calıtıyormllf. 

(Onama içiacllde 

:.UUt acılarında batbit bildiri 
........ tayare r•mlıl 1919 da 

[.~~Pi''· Hacmi 10,810 ton, yo. 
,, .. ..,"."·-att• 2S mildi, 20 tayyare 
ı~r-..""•· Mürettebatı 29 zabit, '·----------------

Dr. R••lm 
Ad•••I 

Yiyecek ve 
~yilec ek 

maddelerin sataı 
fiatleri alabil-

diiioe yükselip fakir ve orta bal· 
li ailelerin eodiıe daydajıJ bir 

zamanda kitap murafından ve büt 
çeıinden bahsetmek oldukça I'•· 
riptir; zira okomak, yemek ribi 
mütemadiyen dolap boplan bir 
mide torba11nın fizlolojik bir t .. 
zabürü deiildir. Binaenaleyh Öm· 
ründe bir ıabr yazı dahi okamı· 
yan veya okama11nı bllmlyen bir 
losan pek ili l'Ülerek ve kendini 
bahtiyar da sayarak yqar. Baril• 
nün iptidat kabile insanları tarih
ten önceki yarı hayvan innnlar 
J'İbi yazıdan ve kitaptan bihaber. 
dirler. Avrapa d\lnyaaının · 8mm1 
adamı da bir dereceye kadar ba 
iptidai insanlara benzer. Çilnk\l 
ildıi de daha ziyade mide ve ba· .. 
iırsak ıı:evkile yaıarlar. Halbald 
medeni intanın en bilyük •a· 
ııflarıodaa biri ktıltürüd6r. Raban 
l'ıdasıoı fikirler ve bllrll•r tetkil 
eder. Bartın medeniyet camia11 
altında topladıiımız biltiln maddi 
nimetler dahi okar yazar inıanla
rın kafalarında birer fikir olarak 
dormuı ve ondan ıonra amell 
sabada yer balmnıtar. Telıiz tel. 
J'raf, radyo, elektrik, vapur, H• 

rem mikroba, 11tma iJicı, tank 
gibi çeılt çeıit balantalar Gmmt 
laaanlann deiil, J'eceli filadiizlil 
olarak çahpn ve okay.a ilimi .. 
rin eıerlerldir. En fazla kitap •• 
mecmaa okuyan bir cemiyet o 
nlıbette dünyanın en medeni bir 
milleti sayılır. A•rapada balan• 
mat olan vatandqlar çok iyi bi
lirler, y•r altında ve nıtiladeld 

trenlerde 1eyabat eden bGtün ia· 
ıanların ellerinde ıeviyeleriae l'Ö· 
re kitaplar dola4ır. Oralarda oka. 
mıyan intan yok l'ibidir. Cepb .. 
lere dahi askerlere l'Önderflea kıy. 
metil hediyeler ara11nda kitap pa• 
ketleri vardır. 

BDyülı: harpte muhtelif millet· 
lere menaap olan •irler balan· 
daldan JWlerde olıamaılar ve ya· 
b.ncı bir dil ötreamiflerdlr. 

Kendini okumalı:tu milatapi 
ıayan latan medeat bir cemiyetia 
balı:ilı:t bir aava detildir. Herk .. 
ala ylllı:tek edipleri, Umt "erlerl 
olı:ama11na imkla ve lilzam da 
yoklar. Ancak artık memleketi• 
misde de her ewde biç olmazaa 
bir iki okar yazarın balaadap 
H feçen Delile dotra inildikçe 
ba nfıbetla çok yilU.lditl ma· 
bakkaktar. Bana raiD1ea Qç okar 
yuar anıara olaa evlerin çoiaa· 
da bir radyoya, bir dikit makin .. 
ılne, bir frijider• verilen cıy••t· 
te bir kütüphane yoktur. Sirara 
ve içki, •ilence, kumar maıraf-

. ları yanında muntazam bir kitap 
maıraf ı olan evlerimiz paraiakla 
röıterilebilir. 

Fert olarak romanlar ve ra· 
zeteler alıyor, meılek aılı:ile de 
bazı ihtiıaa kitapları alıp okayo
raı. Halbuki evimizde l'ramofoa 
pliklarını alır l'ibi fayd.tı ve na· 
dide kitapları almak ıaretile bir 
aile lı:iltllpbanni t .. kil etmek ar• 

[ DeYamı G~llaclde ) 
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DAHİLİ HABERLER 

Türk -Almana
nanevi dostluğu 
--

Berlln Buruk :Eıçlmla, Alm•n· 
r•r• h•r•k•tlnden evvel b•J•· 

n•tt• bulundu 
--

B•rlia blly6k Elçimiz B. Hü1rev Gerede, 11 Ni1aada YeıilköydH 
tayyareyle Berline döamilf balaaayor. 

Berlia Bilyük Etçimia hareketiaden evvel l'azetecllere Aakara'da 
mahtelif Y eldllllderle Bilyilk Elçlliif alakadar eden itler 6zeriade lcoaq• 
t•pna ıöylemif ve demiftir kiı 

•- Haziran ayında bltecejial daydajıam Meriç köprüıü iıletmiy• 
açılu açılmaz ticari mllnakale llzeriııde çok faydalı teıirler yapacak, ba 
ıuretle l'Hif mlkyaıta yapılmıı olan ticaret aalqma11nın halı:lkt sem• .. 
leriai her iki taraf yakından hluedecektir. 

Prorrama röre döa018mlln birkaç rOa l'ecikmeıiadea bUhuaa mem · 
aanam. ÇilnlcD pek deierll H samimi doıtam Almanya Bllyilk Elçlıl 
Fon Papen'le Aakaraya dönüıilnde koaaımak m8mk8a oldu. Ba konaı· 
madaa aaaaev1 doetlaia •• mtıtekabil rbeae dayanan miln .. ebatımııın 

iakiph hakkında en iyi iatıba ve tlmltle Almanya'ya dönüyorum.• 

Pazar günkü spor hareketleri 
bisiklet yarışına 
4 koşucu girdi 
• Puar l'ilnil ıaat 10 da 60 

kilometrelik blıiklet :mnaabak11ına 
4 koıaca lttirlk etmlf •• neticede 
Ahmet Eceaa 2 aut 20 dakika 
ile birinci, Hakkı 2 ıaat 30 daki• 
ka ile llçilacil olmqtar. 

• Saat 14 de ıebir ıtadıada 
Adana rnçllk kalilbll ile mWt 
meaıacat ıeaçllk kalllbil aruıada 
hakem Kenan G&lıünlln idareıiade 
yapılan falbol maçanı 4-3 MWI 
mnıacat takımı kazanmııtır. 

• Saat 16 da yapılan atletiall 
1 

ml1abakalarnna neticeleri taalar-
dın 

300 metre: lbrahim Tinli 38.8 
dakika ile birinci, Sellhattla Can· 
ka 38 ıs dakika ile ikinci, Febml 
Oo,01 38.40 dakika ile il~lacl. 

SOO Metreı Sabit oktan t.13,4 
dakika ile blrlacl, Hayri Aybar 
1.30,8 dakika ile ikinci. 

1000 metre: Zillkllf Baykara 
2.58,9 dakika ile birinci, Muharrem 
GtıleryGı 3.S dakika U. lklacl, Tala· 
ala Çiftçlotla 3.40 dakika ile 
lçClacD. 

10000 aetreı HIM,ta Ylcel 
37 5S dakika ile birinci, Mehmet 
Aktı 38,2S dakika ile ikinci, Meh· 
~•t lklrül 38.50 dakika Ue OçOacl. 

110 manialu Nihat Calba 0.18 
dakika ile birinci, lbrablm Tinli O 20 
dakika ila ikinci, Mauffer Oaver 
0.24 dakika ile Gçhcil. 

Diıkı Muhittin Gilrzdemir 24.4S 
metre ile birinci, Oımaa Saylam 
22.40 metre ile ikinci, Y aaaf Ku· 
bca 20.90 metre ile lçilac8. 

Ciritı Bedri Ş.nMrt 41.80 ••t· 
re ile birinci, Necati Çetin 37.80 
metre ile ikinci, Sllleymaa Erol 37 
metre ile lçlad. 

Gülle:Mabittia Gllndemir 9.90 
metre ile blrinci,Necatl Çetin 9.10 
metre ile ilı.incl, Abdullah Aaıt8.20 
metre ile üçüacil. 

Sırıkla yillı:aek atlamaı Süley· 
mu Erol 2.50 metre Ue birinci, 
Alieddla Parlar 2.40 •etre ile 
ikinci. 

Oç adımı lbrahlm Tlali 13.40 
metre ile birinci, Nahit Altan 12.53 
metre Ue ikinci, Bedri Şenıert 12.• 
00 metre ile GçGacil. 

Müsabakaları Valimi• )8. Faik 
Oıt8n .. Jlblwd• ıeyircl alllı:a il• 
takip etmiftlr. 

• Adaaadalı:i rençllk kulilpl• 
ri ara11ada, beden terbıy11i S91· 
ban bölr•i poliJ'onaada muharebe 
ıillblan Ue daireli bat hedefine 
at11lar yapdmıthr. 

Atıcılanmıs Uç kartanda 35 
pa.an ,.bi rtael dereceler al•ıt· 
lardar. Malatya Mnıacatua Fehmi 
Yilceyar ile Millt Meaaucattan Ra· 
masan Tannverdl 35, Millt meaıa• 
cattan Narl Ôabek ile M.tatya ••• 
ıucattan Ahmet BüyDlı:bq 34 pa· 
na almııbr. Ba müaabakalara bw 
hafta devam edilecektir. 

A••mur hUkQmet 
l•blbllkl 

Adana 11tma mllcadelui m•· 
kez tabiblerlndea doktor Siret On. 
aal, 35 lira muıla Anamur hilkO· 
met tablbliilne tayla edilmlftir. 

H•vv•n v•rnl ted•rlll 
gUçlettl 

Ziraat veklletindeo villyete 
l'elea bir tamimde, baMne lı:ıı mev 
ılmlnba fena l'•çmni yilzlndeo hay• 
van yemlerinin tedariki rtıçl91tf ji, 
Pelit, Gevea ve ataç yapraklarm· 
dao lttifade edilmeli blldlrllmifttr. 

çavlRIN' Semih Uygur ==J• 
• 6 tane 140 bk, 3 taae 

ilk. 26 hafif topa nrdı. 
rlarp bqlamudaa evvel laı~· 

nma11nda 6 tayyar• remı· 

Hermeı, Farioı, Earle 
ıareoaı, Glorioae, Artık Ro· 

alta ıemiden dördil bat· 
plıı•z Farloaı ve Earl• kal· 

.rldea hl>lüiila arkaaıadaa tQkGrdll ve be. 
tırvalı:ı 

den ele dolqıyorda. Fakat Çaoad faala 
lıtirahata mll1aade etmiyor ve arkalerınal 
diyerek takibı devam ediyorlardı. 

ufakta bir aokta71 ıöıtererek 
- lıtelerl dedi. 

dopa etfldil•r. Ok ribi fırladılar ve bir 
kırlanrıt ıilrlıtı ribi ovada açap rittller. 

Muhafız acı bir dil il• mınldaadr. 

a makabil harbin iptida· 
•heri s yeni tayyar• remi· 
ı'lmıfbr. Bunların iıimlerl 
Pi IUaıtrh11, Victorioaı, For· 

lbdomitablel, lmpacable. 
Mf remi .. tir, Hacimleri 22 

yolları saatte 30,S mil· 
kar tayyare tqırlar. 

bet ıemldea baıka 14,7SO 
Unicora ve lllaıtrlons'ao 
efatlrable adında iki tayya
lıl daha yapılaaaktadar. 

attıiı bildirilen Birmiıııham 
sörü 1936 da J•P•lmlfbr. 

9000 ton, yola 32 mil, •il 
700 kişidir. 12 taae 132 

tane 102 Jik ve bir çok .. 
ar topu vatdm 
aerald kruvazörü 1920 de 

• Hacmi 7,580 too• 10 
... beti 574 kftidir. 

l l.a topanuua belUını veniıı 1 
btiyat olarak 
- Oklı:aa da; Allah bellnısı .. r1ıul 
Çalırıcı o samanlar bir çoklan l'ibi 

uif lmaablardaadı. Her Allahtao korkar
dı. fakat bir ..,. lallrmet etmezdi. 

" . . . . 
' 'Arkalarıaa l . · • · . . ' • 

Yol aramai• hacet JOktu. Gidecek· 
lerl iıtik•metl biolerce •ba laleri açıkça 
rölteriyorda. Kuzucuklar GtıDey'e doiru 
ilerliyorlardı. 

Büyik Bere ıazhklırı aruıoa ıeldlk· 
lerl aamu biltiln ovayı bir qık h•zın..ı 
kaplacJı. Adamlar ve hayvanlar terci• 
parıl panl parlıyorlardı. Fakat hepslnlD 
de içini kumaadaolanaın konlama hın 
ve hiddeti kaplamıfb. Kazacaklar çarplf· 
manan çok çetin olaca;ını hi11ediyorlardı. 
Fakat baadaa çeklamlyorlardr. Kamandar• 
tarın1a k••••tia• o kadar btlyilk bir iti · 
matlan vardı ki onaa emri eltuacla cehen
nem zebaaUerlyle de harhetmektea çeki•· 
mlJecelderdi. 

Çalılıklar, çorak düzlDlı:ler birbiri ar
ka11na ıüratle rıçiliyor. Şurada harada 
raıtJ'eUaea .rölcilklerdea yabani ıu kaı · 
lan açayorlardı. 

Ôtl• olmutta. Yakıcı bir ııcak vardı. 
Pepaı atını Çanad'ın yanına yaklattırarak: 

- Efendim - dedi - yaptıiımız lf 
doira deiildlr. Kırlar kadınını yakalaaak 
bile ba yoriaa hayvanlarla aaııl harbed•· 
cetfa? 

Kamandan batını çevirdi. Papa• ba 
çehreden korktu. Çanad'ın yOzQ moı mor 
olmuşta. G&zlerl kaa çaaaiına dönmllıtO. 
Seıi röiailndea rlçlllkle çıkıyordu. 

- Ya Kırlar kadıaı'nın saçlarını k• 
ıecetim yahutta ba uğurda reberip l'ide 
cetha. Ç6nkü bufÜD biz ba yanımı ıöa· 
dlnaeztek ve Yali Çanad haradan mlln . 
hezlıa olarak bir İf yapmadan dönene iyi 
bil ki Jana kendi evimizi at91ler tarar 
v• benimle birlikte hepiniz de yaaar11aıd 

- ÔyleJH AJlala yfl'dımCUDll ollaal 

Alçak sahilde mlltehanik birkaç aiyab 
nokta fÖrtlatlyorda. Uaaktao latan oalan 
kq ı8r8ıüae benıeteblllrdi. 

Kartalın iki rozDyl• ancak fark"-' 
bUditfai tek rkGyle rörebllecek kablU· 
yette olan Kör Beç 

Mızraldanad• plakll • .,. Boalar Be· 
ı•nyö'lerdlr • dlJ• • llln ederkea Yallala 
fÖalerinla kapalı oldajılDD hayretle 1Örd8, 

Çuad 
- Arkalarıaa • diye • barıldadı. 
s .. eayöler bir umanlar balaadaklan 

yerden biç kıpırdamadılar. Halbak.I on 
OD iki kiti ancak vardılar. Kazacaklar 
kendilerine iki ilç ok ahmı bir muafeye 
r•lioc• atlarını Bzenrllediler. Fakat o U• 

mao bile mataralanaı elden ele •eriyor. 
lar. Sillblarını düzeltlyorlardL Ala bir 
ata blnmiı olan azanca boyla birlıi eliyle 
bora yaparak kendilerini koialıyaulua 
doira haykırdı. 

- Biraz 7a•af r•l Beç amcal Aba 
JarlD da HD~ lhıa f 

ArkdatJan iMi IÖs IHrlD• kalakalaa 

- Onlarm arbaına hiç bir vakıt ye· 

~ 
8efeayÖI• zaman zaman tepelwia 

arkumda kayboluyorlar. Sonra tekrat 
..ydaoa çıbıyorlatdı: adedlerl de çatalı· 
yordu. Şimdi otuz kadar olmqlardı. Tek 
olarak rldlyorlar. Haykır11ıyor kılıçlarını 
batlarıaıa llıtflnde çevlriyorlerdı. içlerin· 
den bazıları atıam Bserlae yatıyor bir 
dlieri ,•i•rin &zerinde ayakta dara1or 
oyunlar yaparak kendilerini kotahyanları 
kızdın7orlardı. 

Kör Beç ıöiilp aaymata baıladı. Blsl 
aldattılar araba izinden ayırdalar. diye 
bomardaadı. 

Derhal lttlkamet detiftirdl tekrar ce· 
naha dojTa yol almata bqladılar. B•a• 
yö'l•r de r•ri döadiller, kırda hıyvaolara 
maıallat o•an Tatarcık ıilrOıil ~bi kaza 
cakla11 takibe bqladılar. Sai kol iıtika• 
metlaclea birkaç m zr•kh daha rörilndD. 
Şimdi 891eayö'ler artık atlırraa rl•ea· -aw '9la kaıacuklarla eralanaclald ... ..... ....... 
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Rakı böylemi 
içilir? 

y ZAN 
ULUNAY 

Bir &'ilo Ahmet Raıim merbam otaa Hn• evvelki 
zevklerde: 

- Apukarya!zamaoı "Odeoa,, da, "Kommers,, 
de çalrıya şan-rar şanror mecidiye Hçmıdlldan ıonra örl• etlen· 
tiden ne anlar.mi Derdi. 

Gazetecili&'in ba Aba 
bir şey yapmadıi'ı içia ba 
tine eminim. 

babaıının ömrQade maharrirllkten baıka 
isteiini hiç bir zaman yerine ıetlremedl· 

d H L ba' d · ı " aetlce ,, Rahmetlinin hakkı var ır, er zevıı;, .. mı ., ıy • .
1
• 

leriyle kabul edilir. Ben rakıya mOptell olıaydım, bv akıam k 1 aç 
içer gibi keadl kendime yOzümü elı:ıiterek yumruk mezeılyle d • ·~~· 
cılıit etmezdim: arada iıiai bilen bir kllercialn bol meze fi• l oaa 

1
•; 

b d 1 1 bb tl• dem eame • iı bir çillnıir ıofra11nın aşın a tat ı tat ı ıo e 

tercih ederdim; hemde 1aziyle ıözüyle; kıvra~iyle. alr::!~·~İ zebaniye 
Şaka deiil. intan cehenn•m• Hccadeyı Hrloe• 

beiendirmeli 1 
Bu fikrimi aatlamlıyan bir fıkra .:v.:•:.:rd:.:ı~"----------
"Miraıyodilerdon biri yapacak· } 

b k 11011. 
ları iti aıaklarıoa ıöylemekten 1 

• Me1lektaılanm da buna maka• 
mıı, usanmış" Lep demeden leb- bU ıöyle cevap verlrlerı 
leblyl anlayan,, bir uşak ~.t~mlı - Bir yetkeli &'•mi, k8ç0k bir 
Açıkfl'öz birini balmaılar, .. e!1ı ~- Umandan hareket ederek Oç mil 
fak daha ilk güaden efeadı1ıaıa il- ötedeki bir adaya varmıştır. Hava 
teklerini ıöylemeden yapmaia baş-
J Akıam "kerahat;, vakti o- rayet iyiydi. Tayfalar kilrek çek· 

lamıı. miraıyedi rakı tepsisinin re· mişlerdir. Odunlar boşaltılmq, ynıı: 
naca · · b" · de on ticaret basıl olmuştur. Bana tlrilmeıi için ellerlnı bır ırıne var· 
moı uşak da tepıi ile rirmiı. E- i'azetoye nç ıntuo üzerine koca· 
fendi demlenirken uşak vekilharç- man yazmak mümkiln mndnr? Fa· 
tan efendinin rakı lçtiil zaman çok· kat vaktaki fırtına çıkar, &'•mi ba· 
lak kimlerle bulanduğaoo ıormaı tar, adamlar boiulur, oau :tafılllt· 
ve hemen ahbaplarına haber uçur• la aahlfelero dorcederiı. 
muı. Mirasyedi : Fakat şöyle bir taabib r•rekz 

- Mehmet) Şu arkadaılardao - Ederdik, 
falana filana haber ıöodenen .• , Şimdi böyle hadlaeler vız , .. 
Dedlii zaman davetliler kapıdan liyor. Gazetenin birinci aayfaıı al· 
rirmlşler. tı ıütanluktar. Buraıını o yirmi 

Kafalar tütallleomiş sazsız mec· dört ıaatio ea mühim valı:aları dol• 
liı olmıyacaj'ını takdireden açık durmak rerek: Amerika kıtası bat 
ıöz uşak yine efendinin boılandı- ıa da, harp ateşi dQnyayı aar1a 
ğı okuyuculara, çal&'lcılara da ça· da, kıyamet kopsa da, ba Ya• 

iırtmış, bütün davetliler; lar hep o sahifede belirtilecek. 
- · Ab bir ıaı. olıa. Demete «Cami ne kadar bnyük ol1a, imam 

kalmadan saz takımı ihen&"e bq- bildiğini okur!• hesabı ..• Fakat b& 
lamış, yQk k&11r&'alardan sonra ortalık ba 

Misafirler coşmaşlar. Uşak ba zan ıQt liman kotilir. Gazetenin 
coıkanluiun mutlaka bir oyan ha· ıekreteri ajaoıları karıştırır, orta• 
vaıiyle biteceiini aoladıiı için Ay- lıkta çıt yok. Zabıta muhabiri aal. 
vaosaraydan bir kol çen&'i retirt· lana sallana içeri rirerı 
miı. "Yat bahar olunca ıen olur - Poliı raporunda birı•y bu· 
dağlar!,, köçekcoıi baılar baıla- lamadımM. Ne katı~ ne ıirkat, n• 
maz çenriler, zillerini döverek or. dolandırıcılık... Yan&'ın da çıkaı•· 
taya atılanşlar. m1f ... 

Dolap dolap doıalan hinlikle· - Taıradan tel&"raf? 
rin, midede ıiıedekl ribl durmayacak - Gelmemlı. 
larını aıak çoktan aÖladıtı için lb· - Villyet ruetelerhı• bir r6r 
tiyateo karakola haber vermekte at· 
de kuıur etmemiı ; ve bu aayede aar- - Satır utır okudum. ele• 
botlar dövOıo kalkar kalkmaz bir dlm... Nafile .. , 
cioayete vakit kalmadan pollıler Buoao Qııerlne, ~aıeteofn yuı 
hepıini poıta edip karakola l'Ö· itleri mndarnı 
Ulrmüıler. - Eh, çocuklar, haydi, evi•· 

Sarhoşların ifadeleri alınırken rioiıe datılınl Vaka olmam1f ... Bu-
11ialt ıırtında bir kaç ,ııte ile fllnlük ıazete çıkarmıyacatısl -
içeriye rlrmlş. Miruyedi ıormaı. diyebilir mi? 

- Bo ne Mehmet? Böyle bir hadile kaydedilme-
- Efendim. sizi alıkorlar. Şa- miıtir. Birinci 1ablfenio en mühim 

yet sabahlananız kura tahtada ya- haberlere tahıiı edilen o altı ıQtana 
tacak deiilıini:ı ya. Beyhade aizı. behemehal dolacaktır. Derhal Y•· 
nızı yormamanız için yataiınızı' da ni dertler lcadedilir: Filloca artlı· 
rotirdim. tin köpeii ba1talaomı1. Falanca 

Mirasyedi dayanamamıı .: milyarder kar111ndan ayrılıyormuı. 
- Oilum, demiı, kahyadan Ôyle yanıp yıkılarak yazılır 

hakkını al da defol ıit. No.ıle o). ki, a-ene okuyanların kalbinde ufa. 
Hm tabuta toneıirl ıimdiden ha- cık bir 11zlamaı • 
zırlıyacakıın, Bu kadarıaa daya- - Vab vah ... Ne de şirio kö. 

pekmiı •.• Şana baatı etmenin zoru 
varmıydı? ... Ya o ~avallı kadın? ... 
Milyarderden aynJdı ..• Şimdi para• 
111 pal1nı ıoförile nasıl yaşıyacak? .• 
Ne demete ibtlyat111 davranmıı ... 
Yakayı ele vermlı ... 

namım .•. 
( TaD'daD ) 

Dert • yaratmak 
1 y A Z A N 1 DoıtamBGr· 

han F elek'in la· 
VA • NO ı;ı btr ıoüı•h•· 

desi aklımdan çıkmıyor: 
- Ôbür memleketlerin 11kın· 

t111 yaman... Halimize şükredelim .•• 
Evet ıerçi ıu yok, bu yok • • Fakat 
Yunanistanda öbürü de yok •• Ôy· 
le lıe tekrar tekrar halimize tilk· 
redeliın... Pariıte filiaca şey bile 
balaoaaQyormuş ... Bizde var... Otu• 

~P ~:~lup 1ükredeli111... iyi amma, 
.;h~ı •ıl~ bntno iıleri bırakıp 1a-

L •tan • .••aaa kadar ttikrotmoldo 
vaıı;ı geçıreceiiz Ô l 
yerde, ıültretıne~·t. y e yapacak 

'-1 b b rene devam etmeıı. e era er, no1tı 
1 1 '- - an •rıaıızı ta• mam amaıı. uzere paçaları 

N d • b" •tvasak_ 
e orru ır tavsiye ... 

Fak.at ayni zamanda da bi 
• b l . • . 1 rıe. 

yı a amayıoca ışımızo o kadar 
dordetmotek, yanılıp yalulmaaak , 
biraz dorvlşmeşrop, biraz rint ol. 
ıak canım ... 

Dünyada «dert yaratmak» di· 
Ye blrşeyin mevcudiyetine layıiı 
derecede dikkat etmiı ınlıinizdir 
•caba? 

Gazetecilere, ek.ekseriya: 

- Siz kara baberciıiniz... -. 

HalAıa •dert yaratmak» lbua 
dı. Yaratıldı. Amma, bir milyon 
aaa baba evlidınıo erimeıl lmlı. 
Amma, incir çeklrdetioi doldurmaz 
bir badi1ecikml1 ... Dünya raıeteleri 
lntiıar etti. 

Sanırım, bu, biraz da ibretle 
röz önilode tutulmalıdır. Evet, 
Bnrban Felek'in hakkı varı Elleri· 
miıi batlayıp şükretmiyollm. Fakat 
bazı şeylerden mahrum olarıak da 
içimize derdolmaaın efendim ... Zira, 
ln1aoda «dert yaratmak• idetl ba· 
luoduiu takdlrd~ bunu dejilae, o· 
ou parmaiıoa dolayacak. Ozüle• 
cek, duracak.. . lylıl mi, röolilotl 
ferah tatmak rint olmaktır ... 

lıi biraz da çıkarına bailamah •• 
• Akıamdaıa1 ~ 

Adana 
müf tülUQUnden ı 

Adanada Kuran ötretme 
kurıu •çılnıııtır. ilk tahsil 
mecburiyetini bitirmiı olanlar 
dan Kursa devanı etmek is· 
tcyenlerin Haaan ata Camiine 
Kurı muallimine mür caatları 

Karıştırmalı 
mı, karıştırma

malı mı? 
-------. Bir öaemli ha· 

azan berle yOreiim 
a. felek oynadı: 
yatları karıştırıacaklarmıı"" 
Bo haberden oiçin telqlan

dım ? 
Çilnkn efendim evveli yatcı

hk bir ince zonaattir. Onu aade 
Balıkpaıı:art vaya Aımaaltıoın malı 
sanmak bönlük olar. Y aicıya Ba· 
lıkpazarı ve Aımaaltınıo dııında 
ve her 11nıf cıoıyete»oln içinde 
teaadnf edebiliriz. 

OnaoçQn yaicılık babıi açılın· 
ca ben bunu bir bakkaliye harek•tJ 
detlf, bir içtimai mHele aayarım. 
Belki aldanırım ama ben öyle ya• 
panm. 

Telqımın ikinci Hbebi de ka· 
rııtırmak ltladen 6rki11BmdOr.ÇDn· 
kO ne derlerH deılnler karııtırmak, 
daima kötnleştlrmektir. iyiyi, iyi 
ile karııtırmular. iyi t•Y karıomu, 
iyi adam karııtırmaz. iyi it karıı• 
tırlmu. 

Bunları ılıe bir çırpıda yaz. 
dıktan ıonra işe ririyoruau Cilmle· 
ıloln ayak türabıyım. 

Her birine aayl'ılarım ve rB
venlm ıooıuzdar ama öyle 1aoıyo 
ram bizim rıda maddeleri Qzeriode 
kararlar alan, bükilmler yOrüten• 
ler raliba bu maddelerin «kalite• 
ılndeo yani cioılnden siyade «kan· 
tlte:t1lae yani miktarına ebeınmiyet 
veriyorlar. 

Halbuki ba aıul röa doyurur
aa bile kano doyarmaı; karıa dol
durur. Anlatabiliyor muyum? 

Açık kooaıalım: 
Sadeyaiın bir tek tJp iberln· 

den yapılmaıı ve Urfa, Mar11, Di· 
yarbakır, Erzurum, Kın, Tra~on 
rlbi çıkbiı memleketin adtGı alan 
mabtelif yarların bir takım nebat! 
ve bayvaal yatlarla karqtırılarak 
bir tipe icra edllmHI kararlqtırıl· 
mıt diye ititiyoroz. 

Gazetelerin 11rarla yudıklanna 
röre it rerçekleım•k Qıere. yani 
bQtQo TOrkiyede bir tek Ndeyat 
olacak. 

Doiraıu iyi bir tedbir detiL 
Ba ne &'ibldir? Torldyede bir tek 
tip kandara olacak dJye karar 
verip knçttk bllyilk berkaH ayni 
claı kaodaranıa ayni nnmaruını 
~ydirmeie kalkmaya benzer. 

Hlddetleomlyellmf 
Ben &'•da maddelerinin karıt

tırılmaaı itinin bir lao• işi olmak. 
tan ziyade bir hekimlik işi oldata
na laaaaolardaoım. D Q n yanın 

1 ASKERLIKj 

• Battarafı lklDcide • 

zuıa .. fikri bize yabancı relmek
tedir. Buna alıımak ve çocakları· 
mıza ba zevki aşılamak lazımdır. 

Pariıten veya Berlinden ıarka 
relmek nzere trene binerken aiar
layıcılar doıtlarına hediye olarak 
daha ziyade kitap takdim ederler. 
Şarktaa rarb• rlden doıtlara iıe 
mide bozacak bir ıiJrO tatlılar ve· 

rllir. 
KültiJr bakanlığının bütün ray 

ti warp medeniyetinin &'Üzel ki. 
re • d" 1 
t larını tercilme e ıp tamam a· 
ap d" f k ve bizde de mütema ıyen ay-ma . 
dalı eıerlerin çıkma11nı temıa et-

mek etrafında toplaaır. Camburl

yet devrinin bu hummalı gayretini 
alkıılamak borcamazdur. Ancak bü· 

tlln bu feyiz verici kitaplardan :ıev. 

kimize, killtür 1eviyemlze ve met• 
!etimize aya-an olanlarını afak bir 
kitap bQtçesi ziboiyeti ile elde et· 

m•k ve onları bir aile kntüpbane· 
ıiade ytrleıtlrmek de medeni va. 
zifelerimizdeo biridir. Bence cahil 
kalıp da okamaaını öj'renmiyen in. 
11a mazur ıörillebilir. FalLat oka
ma ve kitap tedarik. etme kabili· 
yeti olan lnaaoı kiUtnr allkaııılıfı 
karı11ıada " nebati inıan ., aaymak
tao başka çare yoktur. 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Mustafa Rifat 
( Kalekapıııoda) 

bqka yerlerinde de bu iş böyle
dir. 

Nitekim loıllterede ek.metin 
bilmem haorl mıddeılnin ekaiiioi 
tamamlamak için içerlıioe ckalJi. 
yum• yani kireç koyuyorlarmış. 

Gerçi bizde de bazı fırıncılar ki· 
reÇ yerine kom karıştırıyorlarmıı 
ama onlarınki blal detll, kendileri· 
ni beılemek için, 

Şaka bertaraf, Y ai meıel"i bir 
memleketin 11bbatl tlHrinde her· 
ı•ydeo fazla tesir yapan bir meH· 
ledlr. Bizim memlekette mide baa
tahklarının, Avrapaya nazaran çok 
lata ıebirlerde yeditimfa yailarıo 
f eoahtındaadar. 

Ba yatların fenalıiı demek, 
içinde kuyruk 1atı, iç Y a i ı, 
ribi baynnt, • Q 1 a m yatı. 
ayçlçeil yafı ~bi nebatt yatların 
bulaooıadar. 

Ben tereddOt edlyorumı Aca· 
ba rıda ve bıfıı11ıhha mtıtel.a11ıı· 
lırımız yatların böyle karıtlırdma· 
11nda bir mahzur olmadıtına mı ka
lldlrler? 

Billyorm ki ıeblrlerde bir çok 
klmHlerlo bayvaat yat yemelerini 
beklmltr menetmlılerdlr. Ben de 
bunlardan biriyim. Ortaya bir tek 
kar1tık ya; atınca ben bu ııhbf 

- Hava kararıyordu. Gemi 
zabitlerinden biri ~baoa, ışıkların 
burada maskelenip maskelenmedi
iini sorda. Ben, hayır, cevabını 
verdij'im zaman, hemen yanındaki 
arkadaşıaa dönerek ıunları ıöyledi: 

- Harbe &'irdiiimiz ründen· 
beri ışıkları maıkelenmemiş ıehir 
rörmedik, deiil mi? Bu &'ece iz. 
miri doya doya 1eyredellm .. 

Gece güvertede ve bir aralık 
yatakhanelerde dolaşırken, dikkat 
ettim. Şehrin ışıklarını aoyrediyor. 
lardı •. Yataklarından kal kamı yan. 
lar bile dineklerl üzerinde doğra• 

lap laaıbazlardao ışık &'Ôrmej'e ça 
lıııyorlardı .. 

ltalyan yarahlarınıo ıon kısmı 
da ln&'iliz vapurundan ayrılırken 
biz döoQyorduk. Oolar harp şarkı· 
tarı ıöylayorlar; tezahüratta bola
oayorlar, daha evvel kendi &"emi· 
lerine ritmif olanlar da onları al· 
kıılarla karıılıyorlardı •• 

lkiocl cihan harbinin üçünct\ 
baharıada, memleketimizde yapılan 
ilk ilHra mübadoloıl lıte böyle 
oldu. 
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tedbirimi· nasıl! temin ederim? 
- E canım! Biz Hni mi düşü · 

oecejiz? Kütleyi mi? 
Haklı ıöı. r.aldo bir tek tip 

karışık yai yerine: 
A) Bir tek tip halis ıüt yaiı 
B) Bir tek tip halis nebati ya; 

(vejetalin) 
V • eter lGzum rörQIQne bir 

de bunların muayyen bir oiıbette 
karııtırılmaslle yapılacak 

C) Bir tek tip karııık yaj'. 
Çıkarmak daha doira olmaz 

mı? Keaesine güvenen veya mide· 
ıine rüvenmlyen birinciıiai alır, di
ierleri de ötekileri. Yokta yığı 
acazlatacaiı:ı diye ne idüiü belir
ıiz bir karııık yatı ortaya atıp ha 
liı yaiıo beı altı, batti on liraya, 
riıli 1atılma11na yol açmak bene• 
mliıpet bir iı dej'ildir. 

Sözllmü bitirirken bir o•ye dik· 
kat nazarı çekeceflm. malOm ya, 
ılmdi nebati yat dediiimiz (veje· 
talin)!zeytioyaiı ve euaam yatından 
yapılıyor. 

Bu maddelerin rekoltoti de 
çoktan bitti ve maliyet fiaları o 
ır:aman teıplt edildi. Ôyle iken (ve
i•talio) acaba llı.i ayda neden 110 
kuruştan 165 kuruşa çıktı? Bir 
araştıra o var mı? 

[Cumhurlyet'teD ) 

14 Nisan Salı 
TGrklye Radyodlfnıyoıa poıt&lan 
Türkiye radyosu, Ankara RadyOIU 

7,30 Prorram ve Meınleket 
aaat ayarı. ( L) 

7,33 Müzik: Hafif program P 

(PL) 

7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

8,15 -
8,30 Evin aaati. 
12,30 Proi'ram ve 

11at ayarı. 
12,33 Müzik: Türkçe 
13,45 Alanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: Türkçe 

provamının devamı. 

18,00 Pro&'ram ve memleket 
ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo Salon Of• 

k!ıtra11. (Violoniıt Necip Aşkın). 
18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Fa1ıl heyeti. 
19,30 Memleket Hat ayan ve 

Ajans Haberleri. 

19,45 Konuşma (Kitap ıaati). 
19,55 Müzik: Eı"I Kanto ve 

tiirküler. 

20,15 Radyo ~az:eteai. 
20,45 Müzik: Plaoo Konseri 

- Çalan Bülend Arel. 
21,15 Konoıma (Türk Haka 

Kanıma adına). 

21,30 Muzık: 17 - nci Aaır 
üslQbunda E!erler (pi.) 

21,45 Müzik: Klasik Türk mQ 
ziii programı. (Şef: Mesud Cemil) 

22,30 Memleket Saat Ayarı 
Ajans H .. berleri ve Boraalar. 

22,45 -
22,~0 Y arıoki Provam .., 

kapanış 

Belediye Riya. 
setinden: 

1- Belediye temizlik işleri ha 
vanatı için ierekli 33 

kilo yeıil ot açık ekıiltm 
ıuretile satan alınacaktır 

2- Beher kilo yeşil otun mu 
bammen bedeli üç kuruş 
tur. 

3- Muvakaat taminab 
liradır. 

4- ihalesi ~isanın 24 üne 
Cuma günü saat onbqt 

belediye encümeninde ya 
pılacaktır, · 

5- Taliplerin şartnameıini gö 
mek üzere her gOn Bele 
diye yazı itleri bürosun 
ve ihale günü belli aaatt 

muvakkat teminat malc 
buzlarile belediye enca 
menine baı vurmalan i 
lin olunur. 

1890 10 - 14 • 18 - 22 

H i n d i s t a n ' ı n ·M ü d a f a a s ı 
Diitr yerlerdeki harplerle kıyaılanırta, Bir· 

manyadaki Japon ilorlomoainio ıüratli ola· 
ıuodao pek bah1edilmez. Uzak Dojuda Japon 
1aldırımı başlayalı dört ay oldap .halde, R.ao· 
goodao ılmalo doiru Japonların Bıraıanya ıçe· 

müstakil tOmenlerden ibaret olduj'a hi11iol ve· 
rlyor. Hele Londradan gelen bir tel&'raf la1anı 
hayretlere dOşmekten alıkoyamıyor. 

Ba harplerdeki Japon tabiyeıioi anlatan bu 
tel&'rafta deniliyor klı «Japonlar burada da ma
lam tlbiyelorlni kallaoıyorlar, yani lnriliz hat
ları rerlıine kilçtlk müfrezeler &'Önderiyorlar, 
baoların ricat yoluna kesiyorlar ve ba vaziyet 
karııııoda ln&'İli•ler reri çelı:ilmeie mecbur o 
luyor ... llh.•. 

Sonra Hindistaoın müdafaasını aailıyacak 
böyle bir mevzide bu kadar az kuvvetle l'e• 
neral Vavel ne yapabilir? ff ulisa, Japonlar Hiodiıtan hududuna yak• 

laşırkeo, ba ırelen telgraflar eier mihver 
kaynaklarından aydnralmaş proparaoda haber• 
leri dejilH, Hiodiıtao müdafaası için çok fena 
alimetlerdir ve bu telrraflara bakarak Jıpoa• 
ların Hindiıtaoda bir harekete ririımiyecekleri 
hakkındaki düşünceyi de deiiıtirmek lizım&'•· 
lecektir. Vak11 bu memleket kendiıini mOdafaa 
eder, geniş eraıi ve 350 milyona aıaa nOfaıo 
içine Japoolatto dalması bir tehlike olabilir. 
Fakat Hintliler bizzat kendilerini müdafaa et
mez ve lnıilizlor de havalar da olıun, OltOn• 
IOk temin edecek kuvvetleri yetlıtiremlezl.eru, 

risiode ilerledikleri meaafedo 400 kUometre ka· 
dardır ki ayda 100 kilometre dtııer. 

Halbaki Cavada 1000 kilometre aıaolatao· 
dakl adanın itrali OD riln bile ıürınemiıtl. Bir· 
manyadaki yavaşlık tablatile eraalaln röıterdf. 
il rDçlOklerdeo ve mOdafaaya qtirlk eden Çin 
ve la~lla kuvve~erinl~ kartı koy~alarıodan ile. 
ri relmektedir. Zıra Bırmaoya, Hıodiıtan mtıda. 
faatıoda bir ller5 mevıi teıkil etmektedir. Hem 
öyle bir ileri meval ki, bnra11 dGıUik.teo ıonra 
Hlodiıtan mOdaf1111nda ıorluklar bq röıtere. 
cek Birmanyadaki datlık ve yolıus mıQtakalar 
aııldıktaa ıoora Gaaf ve Brabmapotra vldil .. 
rlne varacak olan Japonlar aaldmm için bayii 
nıtQo duruma rlreceklerdir. 

Bu aebeple bizi hayrete dGıllren t•J Ja. 
poolarıa bu yavaı llerlemetl deiil, fakat Bir. 
manya harplerine dair Yeni Delhi ve Loodra• 
dan IOD rünlerde relen telvaflardır. Ba tel· 
rraflarda evvell Blrmanya miıdaf aaııoı yapan· 
larıa Hiot kıtalarındaa ziyade Çin tOmooleri 
olduiunu aloıyoraz. Vakıa Blraaaoyadan Çlae 
rlden yol, bu memleketin mOdafaaıında bayati 
bir rol oyouyoraa da Birmanya ribl bir ileri 
mevzi dtlıtlnce, harbin KalkOtaoıo kapı11na , .. 
lecej'İnl dClştlnmeal lbımgolen Hintlilerin, Çin. 

lilerdeo ziyade bu harekattaki ilriıi ıneydaudı· 
d1r. Mademki burada bir Hind ordıau toplana. 
mamııtır 1 Hindlıtanın keodiıioi müdafaa ıneH· 

leıl do bugünden çok güçleşmiş ~e~~ktir, 
Zira bundan ıonra toplanıp yetıştirılecek bir 

ordunun ba harpte it rörüp röremiyecıii ıo. 
rulacak me1elelerdeodir. Ordular ne kolay ye• 
tişiyor, ne de kolayca ıillolaodmlablliyor. Hel• 
lariltere VCI Amerikadao Hindiıtını relen yol· 
lar teklikeye rirdikten ıonra. • 

M evcat loılliı kıtalarıoın da bir iki titmeoe 
lobiaar ettlilnl muhtelif haberlerden aalı· 

yoraz. ln~iliı BaıveklU miıter 0.11rchill1in ma· 

Banan aıketlikço açık mloa11 bu 1ahada 
bueklt yapan loılllz kuvvetlerinin keodi rical 
hatları Oserloe daıen knçak Japon birliklerini 
dahi 6ollyemlyecek derecede aslık ve pek dar 
ıahaları talan mQıtaltil birllklerdea ibaret ol
dapdar. 

O derecede ki, rene bu Londra tolrrafıoa 
naıaran ba birlikler için: « Şimdiki vaıiyetto 
lariliz kuvvetlerinin bir mevzide tutunmasında 
veya mabvoluncıya kadar çarpıımaııoda fayda 
yoktur. ln&'lliZ tlbiyeıl tehdit altaaa firen mOY• 
ıilerde mümkOo olduğu kadar dayanmaktan 
ibarettir • denmektedir. 

Ba, lnıilizleria burada ciddt ve bir mov
:tie dayanan bir müdafaa harbi değil, bir oya· 
lama harbi, eter roride aailam mevzilere ve 
m6him ordular1 dayanan bir müdafaa harbi ve· 
rilecek1e, işe yarar. Akıl takdirde tam carı a· 
lacak yerde Ye zamanda lr.ıtaların yorıuolulttaıı 
ve bezrlnliktın İl röreme• bale rolmeleria• 

aebıbolur. b rı 

Y ~ . d lıraf da ay 
eni Delhinin verdlta ıa . ; üttoflikler 

rariptir. clravadi cepbeııa ebaıyli moıknl 
.. d"kl j için a bava yardımı i'Orme 1 er re uçurama-

. . M-tt flder tayya 
vaziyette ımııler. u e 1 kta ve Japoaların 
dıkları için kefil ya~am•7:ıamımakta imişler .. 
barekltı hakkında m ama 

llb ». Lfkat de olıa, lnrlliz kaynakla. 
Ba bir ha" lld"ı.." • Ll L··tla ver ı15ıae to1aoıo aıı. ı er• nadan ne 111•~ L L 

1 orda bava keşfi yapımıyacaıı; udar 
h~!:~r~: ılodlrllmit bulunana, borada mOda· 
faa naııl kabil olur? lnrillı bava kuvvetleriaia 
ok da aık olda malGmdu. Fakel 

. ld •eçmeme erı l'a• o vakıt Japonların H ırıma • 

rlp olur. i d lcl Analo Sakıon mi• 
ÇQ kü Uzak Do u a • 

n ühim kale1ioi ve bizzat lariliı 
dafaa11nın en 111 n mühim aervet kayoatını 
1 t Ja~aoun o 
mpara or 5 1c·ı tmelttedir 

b leket tef ı e . : 
u mem daııaı işgal ve Hındııtana ceaaptaa 

Seylia • ptaa l'elen deniz yollarıoı da kon• ve ıar 
1 alaıak ıuretile abluka etmek de bu 

ı a tıoa 
tro 1 keti lagiliz imparatorlaiaodao ayırmak 
meme b'J' • bir vaııta ola ı ır. 
içıo Fakat Hindistanın karadan mOdafaut bu 
kadar hafif olmakta devam edor1e, doirddall 
doirnya taarruz, bir ada İşfaline kalkmiktaa 
daha kolay olacaktır. Seylinın ifrallne belki 
de daha ıonra teşebbüs olunacaktır, 

Netice olarak fonu diyebiliriz: Fillplnlot' 
deki harp ve Birmanyadakl ilerleme Japon karı 
ordaıunun iyi harbeden kuvvetler kar111ıodakİ 
harekatını her vakit parlak olarak tavıife 1111· 
klo b1rakmıyor. Buna karşılık Japoa bava dt• 
duıu kendisinden aıla nmit edilmiyen batarılal 
fÔlter iyor. 

lnriliı ve Hint kıtalarının Hiadldaa aıacla• 
Lf iae akıı .ı. faası bakamından, borada yaptıa an • ,_ ... 

I . Eı. r baıka arda,_., 
mıyacak kadar ıı:ayl tır. •• dal .., '°"' 
baoka mevzilerde Hlndiltaaı;..::: ..,:,.. ,.,,.t 
basarlaamam.,ı.,..., kua bir 

d .... 



,,ı GENERAL· ELECTRI 
~ J Yüksek Evsafta Bütün Teknik lncelikleriniHiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olar~k Çalışan Her iki 

ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~Jazarı Dikkatini Celbederize 

381 ~ı' ADRES : GENERAL ELECTRIC Ad•n• Acent•hiı, Aafalt c•dde BURDUROCLU 

\ ~AAAAAAAilAililil~~-~~~~~~~~~~~~~~~·················~~· 
: Alsaray _Sineması ASRI stMHAADA 3 TAN Sinemasında ~ 
~~ BU AK~·~ . _ s;;f BU AKŞAM t'lı.. ~ A'•brkıdn en 11

1
uzel •ehsll m•l•,nnl•I 

~ Bıtmemi ş ırnfoni ve Mazurka fılmlnmın buy~k ya~a~ıcııı U Ve a p 1 n ...._ 
P 1 WILLV FORST tarafından vücutla ıetlrilen uçuacl 1ıııııı.. lstanbulu aylarca ' •sll•tan fllm .,.. 
ı 1 b el · ...... En •on tem•lll ol•n mUea•lr ve gUzel aTevzulu • 
ı aan'at 1 i uı • Sovifen kadınlar .. Sevecek renç kızlar •. Aıık ve mlıuldar.. ~ 

...... •••rlnden muktebe• Oee ldue• ren ~ Methur Edip EMiLi BRONTE'nln llremut 

.. Ölmeyen Aşk ~ Filmi bUyük bir muvaffaklyet ka- ~ 
BUyUk Alman tllmlnl t•kdlm edlror . • YARATICILARİ ~ larını kırm•ktadır. 

Bir adam kaybolu1or. Tekrar me1dına çılcıyer. Bu bır E MERLE OBERON - LAURENCE OLIVER ~~ Bu filmi henüz göremlyenlere sey
cınidir. Onun maıumiydiai •aııl iıbat Mlecetl•i yalaıı 
teYditi kadıa itiliyor. iŞTE Böyle llareketli ve kuvvetli bir Beferlyetin mllıtesna bir eserl...Mevsİ•İ• miie11ir qk r••anı retmelerlnl tavsiye ederiz. • 
me•z•da olan b• rüzel filmi bu akta• mutla seyret••· ~ iLAVETEN : ~

3 
AJflC8 OOROTHY LAMOUR . ~~ 

'·'). zinitavıiye ederiz. • VALLECE BEER' . •~ iLAVETEN : DOAOTHY LAMOUR'un ıon harikuı.... nın tarafından yaratll•n 

a! ~:Y,k~.!:!~ ~ Deni;ürkç söz•ü 3 R!~!h!:!:!~m• ~ 
Kahramanları ." ..................... ~;~" .................. ". PEK YAKINDA: 

LEYLA ile MECN u N filmiaia yaratıcııı ve M1ıır' ın 
blylk artiıti 

Emine Rızık Süleyman Necip 
~ Cibaaıümul romanların en ıüzeli D~mirbaae Müdürü 
ıabuerinden adapte tdilen ve oaık ıınemacılıtının en 

~ büyOk eseri olan 

t~ Kadın Kalbi ~ 
Türkçe s6zlü - ~r~pç~ t•rkı~ı . . E 

Emsalıız fı l•i y1rattılar Se•ıının kutlııyet ve Olvıyetını .... 
trrennüm ed•• bu film ıizi ctıp ve tuhir edecrktir. ~ 

ffı.tl------·~·~·······~······· 
~eyhan Orman Çevir

ge MOdDrlDğDnden : 
ORMAN EMVALi SATIŞ ILANI 

ilik tan 
Hacmi Muhımme• vı~it fiyıti 

inai Ke•tal 03 Ster Kilo · Lira Kul'Uf 
eaka11 6600 00 .528 ..... _._ 

Hatay •illyet;oln lıkenderua kazuı dahilinde Turaalıea
ki ormanında (6600) kental miktarında odun ubp çıka
rılmııtar. 
Saı ıt 24/4/942 aün6 ıaat 14 de Se1han Or. Müdür. da
ireaınde arttırma ile yapılacaktır. 

B her ktntahnın muhammen fıyah 8 kurattur. 
Şc rtname ve m~kavtlr name projeleri Orman Umum Mü 
dur.ügıı; S yh~n Oı man Müd, lakenderun Orman B. Şef· 
lı tı y r r lt- r a cn almır. 

Muva" kat t~m nat 39 lira 60 kuruıtur. 
Satı' "mumidır. 
1 alipıer• n belli edilen ıün ve aaatte Ticaret Odaıı v~Iİ· 
&ıahı ıtl • birlakte komiıyona mllracaatları. {Bu evrak k6y· 
lüle r dcn ısteamez) 
Q, nıan (on ay) mllddetle Yerilecektir. 
S1ıt ı~ 8/4 942 ıününden baılamak llzere onbet rtln müd-
detlrdir. 18H6 9. 14. ıs. 22. 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk t•••rruf h .. •Pl•n 
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Pek y•kında • • Pek yakında ••• 
En methur fllmlerln Kr•llçe•I 

ALiÇE FAYE 

Altun Yıldız 
Şahane Filminde 

ilan 
Seyhan Vilayeti Vakıflar 

Müdürlüğünden: 
Ulu cami civannda . ·eski- ·dink yerlnin ihale tarilıinden 

itibar•• ıeneliti ( 36) liraya kiraya v~rilecektir. llaale 151• /942 
çarp•ba allnÜ Hat 14 de yapılacatından taliplerin vakıf-
lar ldareıioe müracaatları. · 1889 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

illn 
1- Adana koıu yerinde yapılacak 900 liralık padok tami

rile yatlı laoya iıleri açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eıcıiltme 30/4/942 tarihine müaadif Perıembe ıllnü aa· 

at 10 da Villfet Daimi Encümeninde yapılacaktır • 
, 3- isteyenler mukavelenıme ve keıif evrakını ıörmek üze. 
re Veteriner llüdürlütllne müracaat edebilirler. 

4- latekliler 67 lira 50 kuruş mu•akkat teminat verme• 
leri ve bu miktar Nafia iolrrıni yaptıklarını ıöıterir boaıerYlı 
lerile iki fototr.•f (38) kurutluk birde (~) kuruş1uk bir maktu 
pul Ye bir kuruf1uk uçak pqlunu dilekçeleriae batlamak ıareti· 
le ihaleden ü~ rün evvel Villyete müracaatlari llzımdır. 

1896 14 . 19 . 23 -28 

iLAN 
Devlet Demiryolları 6. ncı 

İşletme Arttırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mah•mm•n b.cteli 8400 Lira tat&D 70.000 adet Parke lafı ıartoa
mffl v•çhile 29/Nlsan/942 Çarıamba ri1nil ıaat 11. de kapalı zarf Ha· 
llyle Adınadı 6. acı lıl•t•• MildilrlOiiı biaaııoda aatıa ıhoıcıktır. 
Parke tqları Toprakkale - Erzla iıtaayoulan ıraııada kUometre ıoo+s 
d• Ye bat kenarında teslim eclllecektir. 

Ba it• rlrmek iateyealeria 1260 lirahk muvakkat teminat akçılan 
wı1a teminat mektupları , ka11ant lhaetslb nılkalan, nOfaı ciladan 
lan v • Ticaret · oda11 vealkalarlle yakarda taJia edilen rllade 2490 
No. la kaaaoaa emrettiii t•kilde buarlamlf olduldan teklif mektaplınaı 
ekalltme 11atiaden bir ıaat evvel Adaaada Devlet D .. iryolları 6. acı 
Jelet.• MldGrlGtG binu11ula toplanan Arttırma, Ekıilt.. ko.a11oaa 

ı111111·.. .... 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğü~den: 
1- Karaiaala kazaıının Patlıcanlık Ormanından keıllip 

Seyhan nehriyle nakil Ye Adana lstasyoaunda teslim ıartiy· 
le 2990 adet telıraf direti, 6/4/942 tarihinden itbaren bir 
ay müddetle pazarlıta konulmuıtur • 

2- Direklerin muhammen bedeli 11960 lira ve muvak· 
kat teminatı 897 liradır • 

3- Taliplerin pazarlık müddeti içinde • meaal dahilinde· 
her ıln Seyhan P.T.T. müdtlrlütüatleld ekıilt•e komisyo· 
nuna mOracaatları. 1897 

Adana. Asliye 2 .Hukuk. Mahkemesinden ı 
Ada•aaın Şabanlye mahalleli 75No. lu evde M11ıtafa kızı 

Nuriye maranıoı ua Bor kazaaı orta köyln yakarı ma•alle· 
ıinden olup Adanada ıal;aaiye maballeıinde oturmakta iken 
iaalen mahalli iklmetl meçhul Mehmet otla Ali Maranıoı 
aleylaine açtıtı boıanma davaaından dolayı daYah Ali adını 
~ıkanlaa davetiye bul1111amadıtı ve yeri meçhul oldutu ter· 
bile iade kılındıtından illnen davetiye teblitine ve duruım•· 
nın 4/5/942 Pasarteıi aaat 9 talıkine karar verilmekle dava· 
hnın o aün ve saatte mahkemeye ıelmesi lOzumu davetiye ye· 
rine kaim olmak ÜHre teblil olunur. 189S 

D~ğuAmban· 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nakliyatta sUr'atle if yapar. Komi•· 

yonda herıeyl yerine satar. 
Telgraf 1 Dolu AMBARI 
Telefon ı 118 1876 1 • 30 

BllQmum Çiftçi ve makine 
.. hlplerl.ne mUJde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her aevi allb ziraiye imal · Ye tamiri, bltiln makin• 

lere yedek parça, pik ve kani d6klm, 10iuk ve 11eak 
demir itleri, her nevi elektrik ve obij.ale kaynak itleri 
vaktinde temiıaatlı olarak yapılır. 

ADRES ı Eald llt•ıyon karakola brpaıada DBMIRIŞ 
Telıraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

• 
Telefon No, : 3S:4 


