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MEMLEKETiN iÇ, DIŞ SiV ASETi 
VE UMUMi iAŞE VAZiYETi 

Başvekil ve Vekillerimiz, gazetecilerle umum 
vaziyet hakkında samimi bir hasbıhal gaptıla 
Doktor Refik Saydam, memleketi ilgilendiren bir çok meselelerde hazan görülen duraklamaların 

gibi sebeplere bağlı olduğunu müdellel bir surette gösterdi 
A le. l6 (a.a.)- Bııwekil Doktor Refik Saydam baıabab Hal· 

kevlnd: ~:le.ara, l•taobal, Adana, !zmir ve Bahkem gazetecilerini ka· 
bal ederek kendileriyle umumi vazıyet hakkında ba1bıbalde baluomuş· 
tur. B a 1 v e k 1 1, kısa bir h i t a b e y l e toplanb sebebini 
ıınlattıktan ve hDkQmelio takip etmekte olduğa ıiyaıeti renlf hatlarla 

çizdikten ıoora toplantıda hazır bulanan dahiliye vekıli, Cumhuriyet bG· 
Umetlniu dahili siyaıetioi izah etmiı ve bilhassa bu ıiyasetin takip ve 
tatbiki hoıusnnda hükQmetle gazetecilerin muvui bir yoldan gittikleri

Hariciye vekili Suacofla, harici siyasetia ıon zamanlardaki in• 
kişaflarını çok etrafla bir surette tahlil ettikten ıonra ıözit Nuınaa 
Meaemeociojlaaa barakm11 ve hariciye umumi kitibl de bilbaua Öllümilz 
de vakobulacak lokiıaflar •auında bükOmetln ve razetelerln yakından 
takip ve tatbik etmeJerial lüzumlu ıördOill enıh hatları belirtmittir. 
Nıbayet ıöz alan Ticaret "kili Mümtaz Ôkmen, amomi iate vaziyeti, 

Gazeteciler tarafından va\tabalan bazı ıoallere icabeılen Cf'Y 

Vekiller tarafından verıldikden ıonr•, Başvekil Doktor R~fik Sa 
yeoiden beyenatta buluoarak, çok aamimt ve veciz bir ifade •le bil 
dahili ıiyuet hakkında izabıt verm1f ve mem1ehti ilgilendiren b 
meseleler de bazan görOlen duraklamaların ne ribl 1ebeblere bai 
dujunu mlldellet bir surette göıterm;ftir. 

idhallt,ekmek we ya; meaeleleri ve mahrukat ribi her biri ayrı ayra ama 
mi efkira fşral eden meseleler hakkında hilkQmetin hareket tarzını 
ve takip ettiii rayeleri . etrafile ayd1Dlatm11tır. 

Toplantıdan ıonra davetliler Bışvekif tarafıntlan Ankara p 
verilen bir öile yemejiode bulanarak 13 3o daıı 16 ya kadar Ml\t 

ne büyük bir memnunlukla işaret etmiştir. erklnile ıamimi musahabelerde balanmuılardsr. 

ı n k a r a s ui k a s d h a d i s e s i n e d 
------fenni raporu neşrediyoruz--__.... 
0MERı BOMBAYI TABAN 
CA_YLA iNFiLAK· ETTIRM.IŞ 

Ankara 16 (Huauıi ) - Düa· . 13 Sa!fa t~tan ~u raporda yukarıda ••ki oldupna · dair de· şa pkilde taaif edilmlftlr. Şapka, 

I! 

aır 

ktı muhakeme esnasında okunan bldıse yerıode yapılan ıncelemelor liller ıerdedilmekt• .,. ölen ada· 
ve PoliJ Eıutitillil profeıörlorlnden bulanan pu~alar nzerlode yapıla~ mıo ayak lc..Dlkleriae pe, boJ-- palto, caket, pantolon, freok ıöm· 

leii; faolli, ~iıp, iakarpia, pan Dr. Marc Payot ile Ankara adliye aratbrmalar en ince ~yrıntılanoa iıuo 1,60 -1,62 oldap kaaaatiH 
hakimi doktor Behçet Kamay'ar kadar anlahlmaktadar, rapooda in· •anldıtı aolatıı..kta H bnuaıa çaatul , eldlvea •• tabaca. Ra· 

por, ba ba .. yalana parçalan "nze 
rinde etrafb aıal6mat ve ..... ktedir. 

B. Rnf 8r6q 

Londra 
elçimiz 

birlikte bazırladıkladakları rapor- flllk 7erlndeki zemlohı kalkmam11 ut tarafında baluaa open•JOD 
dıo mllbim kmmlarını •e netice• veya çekmemlf olmuı üzerinde Werladea babtolaomaktadır. 
lwlol bildiriyorum: ehemmiyetle daralmakta, infillkın HldlH yertodf' bulanan ..,a ( DeYaaı llçllactlde ) 

Ruzveltin şahsi mümes 
~-T-U-rk---A-lm_a_n __ sili Harry Hopkins ile ingiliz 

Amerikan 
pi Anı 

Ankara 16 ( Radyo razetesi ) 
- Amerikan razeteleri, batıda •· 
ç1lacak ikinci cephe mevzuu Uıe
rinde mlltalealar yDrütmekte de· 
vam ediyorlar. Bu razetelere röre, 
Miittefıklerin taarruz plinı evvela 
Almanyayı parçalamak, ıonra J•· 
pooyaya hiicum etmektedir. Lon. 
drada Amerikan Genel Kurmay 
Baıkanı ...;eneral Marıal ve Ruz
velt'in ıahli mi1me1ill Harrl Hop· 
kioı'le lnriliz ordu ve hükOmet 
adamlara arasında ıimdl bu planın 
teferruatı miızakere edilmektedir. 

Plioıo eıaılara ıöyle halasa 
olanmaktadır: 

1 - Mntteiiıder İtalyayı harpten 
çekilmete zorlayacaklar; Alman , 
yayı yenmek için Avrupada önem· 
n kuvvet yıjacaklardır. 

1 - Batıda havı hOcamlara 

ıayeslode teşebbllı Almanların 

elinden almak, Raıyayı yapılmak· 
ta olan muazzam yırdım reoiı· 
lettlrUecektir. 

ıtlli 3 - Rnaya, Almanya ye· 
ıla ~iye kadar Japonlara hareket· 

•rakacalctır. 

muı.:ı - Mnttefilc ve blrl•ımiş 
• hn,. F 

•"aktan a i ranta lehlnde 
y Çl a Yaal 

dır, Y•t alacaklar· 

Rüslar birkaç noktada 
hUcüma geçtiler 

Berlin 16 (ı.a.) -Tebliğ: Sark 
cepbeainde dQşman birkaç nokta· 
da hllcoma ft.çmiıtir. Bu hncum
lar pllıkllrtQlmOı ve düşmanı ağır 
kayıplar verdırilmlştir. Cephenin 
~-•kaz k .. iıninde üılerile b"iıoı 
-Ybeden bir So 't L vyet frUpUDUn 

ult&a .Janaa latebblaJert 

Bir . Amerikan uçak ıeınesi 1 

görüştü 

ananevi dostıu· ou· ADkara 16 (Radyo Gazetesi) -
lngtltere haberler baroıa reiıl ne· 

Berlio 16 (a.a) - Krop'un ıaret binauoda Londra bnynk el· 
sahip ve dlrektörn Fon Bobleo çimiz Rauf Orbayı kabul etuılıtir. 
Berline relen TGrk demir ve de· Bu mDnasebetle binaya Tilrk bay. 
oiz 7olları heyeti ıerefine KalH· rait çekilmiftir. 
rof otelinde bir öj'le yemeli ver· Londra, 16 ( A.A ) - Birle· 
•ittir. 

Dlln ıabab BerUae r•len bil ıtk Amerika Genel Kukmay Bıı· 
yllk elçl Hilarev Geredeolo ·de ' kanı General Manball ba sabah 
hazır balandoia bu ziyafette Fon Polonya Baokomatanı •e Beşveki· 
Bobin, iki memleketin ananevi li General Sikonk.l lle ı•hıi ve 
dostlaiuaa lfaret ederek, Türki uzan bir röriifıae yapmıftir. 
ye Ue eaU Jenberi btiyOk lfler M. Hırry Hopk.los, ba ıabab 
yapan Krup'an harp hallnln lıtlı · Tiirkiye 80y0k Elçiıl B. Oıbay 
nat zorlaklarına raim•n Türkiye. ile fÖrtiımOıtür. 
nin iltediii malzemeyi yollamak BiiyGk Britanyada ödiloç 
içln aıamt gayret röllereceklerinl verme Ave kiralama malzemesiyle 
vldetmif ve Terk heyeti reisi de m•ıral olan M. Harrimao öğle 
bana tesekkilrle kar,tlamışhr. yemeiinde General Sikorski ile 

bulatınaıtur. 

T ~abzon' da Feci Bir Hidise 
Karaya Çekilen Bir Mayn 
Trab•~~!-~~u!~s~! .. ı.A~~ t 1 Kişi öldii 

de infilak neticesi feci bir kaza olmuş, ikisi kız, dördü erkek olmak p, ı · •• 
üzere altı kişi ölmüş, alh kişide yaralanmıştır. Vak'~udum un 

Cirva köyünde motörcülük eden 38 yaşlarında Hamdi Karabacak 
üç tayfa~i~I~ b.ir .. ikte Y".""' ~alığı avlamak maksadile Giresun• açdın'!• o l g on bu g 
tır. Av ışını bıtırerek koylerıne dönmekte olan balıkçılar Vakhkebır l 
önlerine ge~dikleri _sırada denizde şamandıra şeklinde bir cismin yüz- h lK çı ıyo r 
mekt~ . oldu~~u gorerek bunu motöre almağa teşebbns etmişlerdir. a a a 
B~ cısım çekılırken altına 6,7 tnetre uzunluğunda bir telle bağlı ikinci 
bır cismin bulunduğu gorülmüş, lıer ikisi de mötöre alınarak ambara 
Y~le.,tirilmiştlr. Balıkçılar, Cirva köyü sahiline geldikleri vakit aileleri· 
nın de d ') t • H b it • b 1 yar ımı e mo oru oşa maga bqlamış ve bu arada denizde 

u duF\tları şeyleri de dışarı çıkarmışlardır. 
akat •a d b n · b 'k' · • • ı b .. man ıraya e zıyen u ı 1 parçadan hırı anı olarak pat 

.~?1~· unun teıirile de Hamdi Katabacaj-ın1 biri 3, diğeri 7 yqında 
~1 k~zıD16 Yaşında otlu Hakki. 17 yaşlarındaki Enver 30 yqlarında 

,.a 1 ernirci ölmüı. Hamdi karabacaiın ailenle 10 y ' Nuım 
&151r ıurette, Hamdi Karabicakl. ta 

_ Herkesin glrebllecesll atıt _ 
---- mUsabekalerına da bugUn _ 

b•tlanıyor 
B.den terbiyeli •••• müdOr· l ılfe atıtı yıptıkları çok mllkemmel 

ıotn at~f federaıyoaa bqkanı. ~· flOlirooumu halka •P.oakbr. 
Hakka Uraa'aa ıehrimbe reJd•ii• lltir4'11 ta.rke 

Bomba 
Davası 

Ankara 16(a.a.)- Saikald 
halremeaioio üçüncü celıHİ 
saat 18 de aç ı lmıı ve rece 
da ıona ermiştir. Bu ceh,.de 
Jerdeo BiyGn Tokröz ve fofö 
ri Uçar diolenmhler ve hl 
izab .. yıemişlerdir. 

M•znuolerdan Kornilof U 
lof şahitlerin ifadelerine kartı 
razlarda bnlonmuılar ve eıki 
lerini tekrar ederek diier m 
ları taınmadıklarını v• bld 
alikalar1 olmadıjıoı ıöylemit 

Diter maznun Abdurr 
•• Sü eyman bu ifadelere kar 
diyecekleri bulaomadıj'aoı ifa 
mifl,.rdir. 

Buriln ıaat 10 da brıl 
daruım,da Mototfkldçl Ali 
mu, Toroı oteli katibi Bekir 
otlu ile m\lıtabdemi Halit 
diolenllmiıtir, Bunlardan Ali 
maz bldlıe Hoasıoda oradan 
mekte oldoiunu ve evvelki 
lerin de hldi1e mahallinde b 
duklaraoı rördGiünil ve hld 
mnteaklp Fon Papenia ken 
elçilije çıtırarak bldiaenio 
retle vuku\ reldiii baklnnda 
hıt iıtedijini ve timdi aöyled 
rioi aynen söyledij4ni blld' 
ve bir sefarete ait oldutuoa 
ettiiinl bir otomobilin Kavak 
reye rittiiioi söylemekle d 
celsede dinlenen şah'tlerin ifa 
rinl teyit eylemiştir. 

Otel müstahdeınleride, 
va olao Ômerlo hüvi1etinin o 
retle teıbit edildiiioi ve kenti 
nasıl rörüp tanıdıklarını ıöyl 
lerdir. Suçlular bu ifaıielere 
bir diyecekleri olmadıjıoı b 
mitlerdir. 

Evelkl gece 

Bir dükk8 
soydular 

Fail veya failler he 
meydana çıkanla 

Evvelki rece ıebrimizde 
otel karıı•ıoda bir ıoyhnculuk 
di1eıi olmuıtur Ôirendijimiae 
re evvell Seyhan tekerleme ev 
damını delmek iıti7en hırıız, 
1ı11na salmalar çıkınca bundao 
geçmiş ve biraz ilerideki Hasan 
ve Mobmede ait bakkal dl\kk 
aın damını delerek içeri rirmİf 
para çekmecesinden belli olma 
miktarda para 1111 mııtır, 

Fail henüz meydana çıkarıla 
mı$hr. 

miştir. Pek yalı.ında 50000 me 
daha yollanıcıtıoı ilillilerdea 
rendik. 

Yine ba61Ja, poll~da Of 
ıürecek mOklfatJı Wr atıf 
bakuı bqhyac.k. .... ~ 
k .. lfdrak edeWIM-'*· .. ...,,.. 



~'!1-f etkikler 
~ -------

:;~~rATÖRD KiMDiR? 
·,·:~·~ anuelGezon,AmerikalılarıF i-
tJf.pinlerden koğmak için 35 gıl 
·· l~ren harpler gapmış adamdır 

lnilipin adalarının yü7. ölçümü 1 da ba m .. hur bl)'Jkları çok se· başladılar. 
ı 11 ı 300 bin kilometre karedir, vllmiftl. Onları ton 2&1Danlarda Don Monael ile Paul Mc Natt 

ı~ b '- '- t' d' arasında ba bileli rarpı•ma iki se-111ılt1m adalarının aayısı, üyüıı;· &09 ır ı . • • Y w 
ıj 1~'9" lü l L - ·-.ı· bl Gezon lhtirulJ hır lci•ıt oyaa· ae kadar devam etti. . I' .. ıı: o ma11. uzere ,.... n . . L • B L G s· l k .n ı 
1 ı Ad 1 • 1 cuıudar. Brıcı ve poura çok gü· a~11.an ezon ır eşi ı-:uev et 

1
11 l'eçer. a arın çogu vo • ç le ı.ı.· 1 L d bl h tik 1 / • b il bil" il ti . zel oynar. o az ıut• onan ka- ere .. a ar r seyı at yap tan 

~· ~ ~ •e
1 

u ~'\-~-- 8 
d 

1 
er1 dar l'Ozel poker oynıyabilir. Ha· ıonra durum biraz düzelir gibi ol· 

ı.te o an yuı....-ce a a var· . • b' . d . '- da 
1 r. kılt ı ır ıampıyon ar. Bır uç se- • 

l tlıF'll . 1 • -1u - mil· ne ev.el, pokerde bir Amerikan tarih~~- yolculuk b41h başına bir 
t rt J~!ınn erıbin' nukl· ~du' onBuç petrol tüccaruıdan Pamfil adla ya· 

1 1 ,. ~ yuz n ~· ır. u &da k d 8 1 b' k Filip adetine röre, eier .llDOV• 
l , - ı· · b- - ta azın 1• u yat • ır ço ıre· kice yüksek bir adam kendinden : uonün en onem 111 ve en uyu- :ı:iler yaptı. 
f lıf~~~e bulunan Lüton ad:-•ı_ ı~. eylOI 1935 te Man.uel Ge· küçük olanlann yanında ağzına bir 

' 

Fılıpın takım adalannda ~da zon Fdıpin Commonvealth'ıne baı · sigara alır1a, yanındakilerin hemen 
,1 ı\Hrkeıi ve en blıyük şehn O• kan seçildi. onun ıirara11nı yakmalar1 lazımdır. 

ı "1uil& ba adadadır. Adanın Amerikahlarla anlattıktan son Don Manael Manilidaki aar•· 

~
'&lç&mO 106 bia kilometre ra Gezoa Fllipln devletlrıi teşkil yanda çok zaman tabakasından bir 
Jıllr. Eier bu adalarda lspın· eden ve berinde on üç milyon ıll'ara çıkararak •izına koyar ve 

1 tına dokuz Konklstatoranan bet yQz bin inaan yaııyan 7083 etrafında bulanan kabinenin yar1m 
,i ı ~lerini hariç tutarsak adalar adanın diktatörü olmuşta. dGzilne ıahıiyetleri bu ıirarayı 
.' 4 Jl.ıerinin çokloianu Maluya. Fakat biitün ba faaliyetler, bü yakmak için biribirleriyle yar111rlar, 
ı ~f' t .. kil eder. Ba adalarda "Mo yük toplantılardan, bilyilk ziyafet- kibritler elde •İl'arayı ateşleme;e 

· .. )1ı,;.~ ;;;il~0müılüma~J:rın ta· ler vermekttn, attşli u:~:~::::~: :,:: ::::~:::~ı~::dı. Vaıiortona yıp 
tud1r. Adalar FilipinıerdtJ ~k 110/ııi 11e /ıarpçi lca6ileler 11ardır, 6a lcahi· htı eeyahatte, 

t;t1e11.,ındir.Pek leler giilcsek dallar et,a/ında goıorlar ve zamonla,ını Don Manuel Y• 
''ı. · pi · ı iter k 1 nıoda FUipin ordu ı'' rınç e /ıa,pçililcle g,.çiri,ler. Galip, daima mnilflbun aı asını sa ıabaylanndan 

'1~'
1111 ' ~QtbOn, keHı; ona zafer alimeti ola,alc bir Mp•tin içine lcogar w mnrekkep bir be-

ı a , .a ve 
1 , 4 edil r. Ada lcaliibesinin önüne asar yet bulundurmak 
ıll ı altıa ma ccoun ::ı•: x:=c::: ::::= istiyordu Bu IU· 

• 1 çakar. mekten öteye reçmiyordu. bayları ıil'&rUını yakmftk için ko-
l t, 

1 
ı.te ba adaları, ıömil•fe o· Eter Don M•nael'in daimi ola ıapnlar araıından 1eçmek istedi. 

~ • l kullanan Ameriluıhların ya· rak b.şıoda, kendi.ıni himaye al· Bu niyetle ordusunun en tanınmış 
ı ı \ la yarı lıpanyol yarı Malezya tana alan bir l'Öll'• balunmamıı ıabaylarını yemeie davet etti. Kah· 
ı adan olan bir adam idare et. ol1aydı, saadeti daha tam olacaktı: veJer l'•ldiii zaman, Gezon aizına 
·~· ~ te idi. Don Manuel Lui Ge- Ba bölrede Birl91ik Amerika Dev bir ıirara aldı. 
qıiıl letlerinin Filipin takım adaların· Hayal lnki1arıl Ve1t - Point 
ı 1\ Ba adam ba l'ÜD belki Avas- daki miimeuiH Amerika • Yiiksek Amerikan ukeri mektebinde yeti· 
i1r 1 ı 1ra'nın her hangi bir yerinde Komiseri idi. şen nbaylar ba ideti taaamiyle 

1 at f ılipiolerin 7083 • adasından Mınael Gezon: anatmaılardı , Don Manoel kendi 

~ 
wııi birinde bolunu yor. - FiJipialeriJ. en mlihim şah- . ıil'araıını kendi yakmaia mecbar 
, Gezon altmış yaşını geçmiş ve siyeti, Filipia halkının reyi ile ıe- kalmıttı. 

\ •renç bir adam ribi caoiı sert çilendir, diyordu. Bunan için Birleıik Devletlere 
ı)öze batar bir şekilde lüks l'İ Fakat yGuek komiMr de: yaptıiı ıeyabattebiçbir askeri ph 
~Pm bir adamdır. - Vaıiagtoa bOUmetbaiiJ mu 11 yanına almadı. 

~ J Manael Gezon çok rarip bir rabba11 olan ben, Filipln adaları· Amerikada Mösyö Razvelt ve 
• ~mcbr. Şimdiye kadar bir çok nın ıea milhim aduuyam dWe rizli Amerikan nazırları ile yaptıtı te 

matlar her halde Don Manoel' e fekler ıeçaıiıtir. Genç yaıında notalarla mahalli l'Uetelerde Uan 
t.. h'bl ı 1 Uar etm.Jre "-al••ıyorda. fa kanaati verdi: Amerika yüksek 

ı nn 
11 1 0 

an ıpanyo a ... • .... komiseri kendlıinln daha iiıtlnde· 
' 1ı bir çok harplerde çarpıpııt· Sigara lailcdgesi 

14
' 1 IOIU'O Amerikablarla UZ1lD mil· Her bilyGk ziyafette HnİI ya dir ·Muiliya l'eldiji zaman vatan· 

'.11 
.aelwde balanmq ve onlar1 panlar çok ııkıntı çekiyor, çok yo daılannm prefine verdikleri bOyiik r; ~den ko•mak için otuz roluyorlardı, sebebi en rnzel, en bir aiyafette bulunda. 

1 ,.ı ıilren harpler yapmııtır. şerefti yen kimin kartını koymak Her zamanki S'bi bu toplanta· 
1 ~ Amerikahların ba memleke· lbımdı?. Mösyö Gezon'aa ma yok da da bir nutak eöylediii zaman 
'• ~.-akmak İlter ribi ' l'Örüod\lk· •• yDkMk ko•İHr Möıyö Pol Mc. fD beklenmiyea ciimleyl söyledi: 
1 it saman da onların adalarda kal· Natt'an ma ? Halli llzımrelea me· «Amerika Camharreiainin .mü l '•• lıtemiıtir. sele çok l'ilç ve yorucu idi. meuili ııfatiyle, bu memlekette A 
1 ı'~ G,.zoo, takalor denen yerli dili· Filipin'in milli rarara Ameri· merika Yilkıek Komileri rütbe il• 

ı 've lıpaoyolcayı rayet l'Üzel kan ıömGrreclllk ruba ile çarpııı· ruanda benden evvel l'elir. » 
.nqar. 
Amerikalıların buraları iltili

\ ~ilan ıonra tam oa yıl Manu
W bezon bllyük bir inatla inriliz· 
,., 6;renmemittir. Fakat otuz ya· 
ı i' ~ • l'eldiii zaman ini bir kArar• 

rbo dili öireomeie kalktı. Bir 
I ayda lngilizce koaqmaia bq 
ı. Kasa zamanda takım adaları 

}rinde, takalog dilinde ve lıpan
lcada oldaiu gibi lnrili:ıcede 

• en kuvvetli bir hatip olm•t· 

& 8a roul ıöz ıöyleme ka· 

.yorda. Herkeı Pfll'm14ta. Herk11 ıüp-
Bu çarpıfma, Möıyö Mc Natt' heli ıöslerle bakıyordu. Ba aırada 

an Manili'daki yabancı kouoloı Don Manuel bu ıözlerini teyit için 
lara doğrudan doiruya Filipin dev sembolik bir tezahürde buluda: 
leti ile deiil yaloaz Wrleıik Ame· Paal Mc Natt a;zına bir ıira· 
rika Devletleri ile diplolDatlk mil· ra aldıi• aaman Muuiel Geıon bir 
ouebetlerde balaııaabileceklerini kibritle r6k1ek ko1Dl1~ ı!rarUI· 
biJdirdiif zaman, daha çetin bir nı yaktı 

hal aldı. Gezon 6ir ordıı lcaragor 
Ba teblirattan birkaç rün 10n Baıkan Gezon'ma en bnynk 

ra buı konsoloslar iılerhıi Filipin ülküıü Filipinlilerden miirekkep mo· 
hükOmetiyle yazı Ue dejil telefon· dern bir ordo karmaktı. Filipinler-
la konqmak Jaretiyle Pmefe [ Denaaı ll~üaeUde ) 
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Tedavüldeki muhtelif 
ı 

kıymette banknotlarımız 
Maarif 

Vekaleti 
Talebe kasket ve 
önlüklerinin ucuz 
kumaştail yapılaca
ğını bildirdi 
Ankara, 16 (Hususi)- Talebe· 

ler okul önlüğll, kasket gibi ri· 
yim eşyasını pahah kumaştan ol· 
mamak şartile yaptırabilecekler· 

dir. Fakat bu giyim eıyaıı d11ın· 
da kalan ve bugünkü duruma 
ıöre fuzuli sayılabilocok eşya 
getirmeğe - mecbur tutulmıyacak
lardır. Maarif Vekileti bu hususta 
bir kerre daha allkadarlarm na. 
zarı dikkatini celbetmiştir. Veka
let, bu emir biliftna hareket e· 
denler hak\C.ında icabeden mua
melenin yapılacağını bildirmekte· 
dir. Bundan maksat, talebe ana 
ve babalarını fuzuli masraftan 
korumaktır. 

• Maliye V eklletl, b.eirab 
ve yevmiyelerde öğle yemeiinln 
ıaat 12, alqam yemei'iniD de M· 

at 18 olarak t•bit edildiflal a• 
likackrlara bildirmiştir. 

• Orta ticaret okolandao 
mezun kız talebenin Kız EoıtitO· 
leri özel 11nıflarma kabul edile
bilecekleri Maarif V ekiletinden a· , 
likadarlara tamim edlliıaiftir, 

• Maliye V eltileti BGylk 
Millet Meclisine yeni bir liyına 
vermif tir. Ba liyibada Maliye ha• 
kak müşavirlitf, mabakemat umu• 
mlldilrliltü ve devlet davalarmıa 
ıareti tatbiki tesblt edilmektedtr. 

• lıtanbDldan bildirildifine 
röre, Altın flatları dot .. kt• de
vam etmektedir. Evvelki rGn 24 
ayar altının rnmı yenide 8 
karaı dOıerek 474 karaşa ve 
bir Reıad altını fiatandan 40 
kuruş kaybederek 3490 kanıta 

kadar inmiştir. 

8 lzmitte Yakanpazarda 
bir dOiGn · evi çökmGı ve •ahte· 
lif kadın ve kazlar hafif .. ldlde 
yaralanmııtar. Bu mahallede Azi. 
me ve İbrahim iıimleriade iki r•· 
cin dü(ünleri olarken, rece yan-
11 dlifllnOn en neteli bir •· 
mamnda l'elin odaıı bOyiik bir 
çatırdı Ue çökmOftOr. 

Gelin de ayaj1aclan yara• 
laomaıtır. 

P•muk Uretme çlftlllln• 
de l•ftltl•r 

Ceyhan (Hasut)- Ziraat Ve
kileti amaml mOfettiflerloclea B. 
Şevket kazamıza ,.a.it ve teftlt. 
lerde bulanmak Ozere pamuk lret
me mileueslae ait ( Tilki bacafi ) 
çiftlliine l'ltmiıtir. 

ı Merkez bankası Umum 
müdürünün izahatı 

--
lnıı..-. Amerlk• ve Alm•nr•r• 
verilen alpmrltl•rden b•zllare r•· 
rinde la•zıa.r1 d• ~ld• k•••r• 

•Iradı 

--
Aakara 16 ( Huıuıi) - Tir· 

kiye Camburiyetl Merkez Bulıia-
11ntn haiz oldaia ealahiyete daya• 
narak yeni 1 ve SO liralıklar 25 
N~a itibaren tedavlle çıkan· 
lacaktır. 1 

' Merku Banwı Uamam mil· 
dmü B. Kemal Zaylm Sanel yeni 
~alar halduada demlftir ki: ' 

ı «Harp dolayuJ1le ecnebi mem-
leketlerle •llııueb4pt ve milaakale
nln zorlaımaia bqlaması ilzerine 
haok ... z, ihtiyatlı balanmak lllza· 
mÔna dayanq ve .. kiyealeri d ..... 
fumek ve mabtelif kıymetler aruaa
~ rerekli muvazeneyi temin l'lbi 
ibÜyaçları da dGf llnerek lnrUtere, 
Amerika ve! Abunya1a bazı ıl-
puifler v-lfti. 1 

- Bildlilalz stW ba llparltlsden 
, budan da JOlda kua1a afram14 

ve ba aantle zamanında btediii 
miz kıymetler eUmize r~emeyince 
tedavüldeki banknotların mahtelif 
kıymetleri aruında bir mavanae 
sizlik buıl ol•uttar. M...U ba 
senenin mart ayı ıonanda tedavili· 
deki m.Jatelif k~ banbotları• 
mmn mlktarla11 ıaDlardlr: 

1 lik 3.850.675 
2,S ;; 75.tSo.425 
s ;; 73.8173oo 

10 ii 128.395.910 
5o ;; 77.4ol.9oo 

100 ;; 59.oo9.2oo 
5oo ;; 82.774.500 

looo ;; 68 394.ooo 

568.793.910 
Bu llilkw&ara balulmca ;&alo. 

yor ki bir llralıklar dliw kly· 
metlere r&r• çok azcbr. Her ne 
kadai tedavBWe l'hllt bir Ur.alık· 
far da vana da gittikçe l'enlfllyea 
ticari ve iktisadi ~areketimlzi ta• 
kibedeo tedavOI hacmimize aua· 
ran ba miktarlar yine pek u 
reUr. 

Kua oo linhklar da d1jw ka 
pllrlen ve bllbusa tecl&Yll bar.-. 
ketiaiD daha alyacle lltediii .W ve 
Jb Urabklara nlsbetle fuladır. 

IJia ettltimiz Yeçbile ba a)'Jn 
ytraübeflndea itibar• yeni bubr• 
cbjuaız elU ve bir llrabk banknot· 
lanmm tediyatımııtda k.Uanmak 
1DNtlyle pey d"IMY tedavüle çı. 
kancaiu- Ba •retle teclavllllla 
llteklerlae röre mabtellf kıymet. 
ler ara1mda ma•aıeae temin ede-
~ . 

8a izabatımı•dea ulqalacatı 
ıtW ba ,...a .W " bir Urabklar 
teclaYlle •aaH• bir miktar dejil. 
bMkewanbaizolcl-ta m•iMlibl 
yeti.. iıtinaden . tedavU. çakar· 

' makta oldqa miktarlar dahWnde 
kalacaktır.,, 

Fehmi'yi 
g6mdUkl 

Adana dün temiz ve münev
ver bir çocapna daha doymak 
bilmeyen kara topraia l'Ömdü. 
F ebmi' yi tanıyular bq1art önlerine 
etil... l'Özlerinden akan acı Y* 
larla kalplerde açtıfı ıonnz ya· 
ruıaa ıstırabı ic;lade onu ebediyete 
terk ettiler. 

O berk... kendiıini ıevdlrmit 
uil dayrala bir arkadqtı. Onan 
cea•se arabuını takip edenlerin 
simalarında beliren ıstırap çlzrUeri 
tellfili ml•kOn olmayan bir var. 
bini Ftk•ld.P.ı P-t•IJwd .. 

ÇOnkO; o henQz çok renvtL 
Fehmi bayatın en rüzel bir çaiao· 
da müeııif bir kazaya karban l'it· 
mlfti. o ebediyete röç ederken 
muhitinde yarattıiı 1evglnln yerine 
kalplerde acı ve ıztarap dola bir 
botluk buakmqtı. Fakat ne acıd11 
ki, döklll• röz yqlarına, dayalan 
elem ve ıztıraba raimen tabiatın 

kaaann hic; bir zaman deiit•ediii 
rlbi ba defa da defltmedJ. V • o 
deiifmeyea kanu ona rene; ha1at 
arkadaıından ve mini mini yavru· 
ıaadan azaldqt1rdı. 

• • • 
RahmetU F.ehmi'nin ceaueıi 

dira Milli Menı\J'Cat baıtahan01in
dea törenle kaldırılmıı, uri me• 
zarlıia römillmiittOr. AUna Cam· 
hviyet Müddeiamumiıi, •iır ceıa 
reiel, Villyet Mektapçasa, Ceyhan· 
daa ve Adanaclan bir çok ·kim1e, 
Clottlan, yakın akrabalan merasim· 
de hazar balanayorda Ceyhan be. 
lediyesl ve Adana C. H. Partili 
birer çelenk röndermiflerdi. 

AH 81.,_..n mah.ılem•
al11• din dew.... edlldl 

Matekalt iataıyon m•marlArın· 
claa 89flrl 4 bıpkla öldlren AU 
Bac;atm mahak ... ıiae dilo Atır 
cezada devam edilmlftir. 

. Dünkll celaede dinlenen Demir 
yollan rardöfreolerinden Halldln 
kızı küçllk Ayael ıanları anlatmış· 
br: 

« Biz eftaıizin önllnde oynar
ken (Ali bıçaj1 giMtererek) bu ya• 
nımıaa reldi, bana para röıterdi 
ve rel Hainle ıa çukura enelim 
sana ba paraları vereceifm, dedi. 
Elliıde bir bıç.&k da vardı korktum 
eve kaçbm anneme söyledim.» 

Ayaello ifad01ine ne diyeceği 
1UçJudan ıoralmq, Ali: 

«- Ben yaptıklar1mı bilmiyorum. · 
Çünkil çok sarhoıtam > Demif tir. 

Karar verilmek Ozere mabake· 
me barGn Nat dokaıa bırakılm14. 
tu. 

lyetl ıayesinde ıiyaHte baıladı. 
I .ctiıini ba sabaya kuvvetle ve· 
, •k kıaa zamanda bnynk b&1&· 
'lr kazaadı. 

ZINDIKLAR 
Semih Uygur=] 

hk samanlar sert bir inkilipcı 
ı~'sa. Meboılar mecliılne ıeçildi 
) orada blrincl pllnda relen bir 
.. oldu. Nazır oldu. Çjezon 

1 ' me•kUileri t•lıımak ,,. ayni za. 
Aeda kendi phıt zevklerini, lükı 
ıı.,.t yqatnaiı temin için bir va · 
u tlbl rör\lyorda. ÇOnkG ba •· 
li lnkilaPtı zevk •e ufaya dOt 

l .ıa bit adaaub. iyi y.yib içmeııi-
1.17i tlrinmuini bilir. lpeldi 
~ekl••ı mlic .. berlere, tetitli 
1r.8'1••• kltıt oyaalanna. ba· 
...,.. reamt kabaUwe '°k Önem 
wtrdl. 

1 ıe/ı•rde 6lr ı•I luwuuın 
•"'-

Mokellef bir alyafette, kon· 
itinde çethll y~aa•klwi yer ve 
nefıı ıarapları ıçe · ke~ çok D• 

bir halde mOh madıyeo ko 
•e re9mıtlr mesut ıaman 

ve ••lı alarmı tııotı uıuo aola 

· aruında dar rutubetli l'eçidler g-irift yol· 
lar P8Jda ol.uttu. Ş9blr ldeta çilrilk bir 
•i•ç kotlt6 içerilİDe yapalmıı bir arı 
kovanına laenıtlyordu. 

Bllylk w..ı., kalenia cenuba bakan 
çıkıntı~ı i~ ....,ayorl1rda. Şimdi Vali 
Çaoad ın ..._p •ki A,Jtooy be)nin 
sarayı da bar~da \ııtanayordo. Alt katı 
koca tatlarla IDfa edilaitti. Mete atacın · 
dan yapılmıı olan kapı•a dar bir tq 
merdiveni• çıkıhYfra. CaDa ferine y•i· 
lanmq beıle kaph olan t11t lcatb pence· 
relerinin kemerini kOç6k tq •lltanlar t11• 
tayordu. Birinci kat koya renkU Meşe 
•tacından lop ediJmiftİ. Pencerelerinde 
ıık tahta lrafNler yardı. Ylkseleo çab 
altında duwara kırauıı mavi renklerle 1&• 

natkirane itlenmİf file resimleri tenim 
ettirilmifti. Alt kaba t .. dava11na demir 
bıtlkalar r•tirilalt altına da yemlıkler 
'•ptırılmlflt. BaDlar miıafırJerio atların1 
baı laaaak İfindi. 

ş brin - rız.a blnuı tablatiyle d6rt 
koleai ile ylh ıelen kıl M idi ki healz ik· 
mal edilmifti. Banan yaamcla PiakOpm'• 

Henrik de hukuk öğretiyordu. 
Marof kalelinin ba kiliıeden bııka 

iki kilçOk lklliMIİ daha yardı. Baalardan 
biriıi Sen J•n dlieri iH Meryemana kili· 
HIİ idi. Meryemana kW.eai en •ki •• eo 
ktlçilk kllile idi. Ba kilileyi Aytoaf ikanı 
papuları içio yapbrmlfb. Ba ıaretle Biaaaı 

sarayına yaranmak iıtemifti. idareyi Çanad 
ele aldıktan ıoı;ra Yananhları bafka 'ir 
yere kaldırmııtı. 

O valutlar henüz mezhepler aranada • 
bly&k bir zıddiyet peyda olmımıfb. Yal· 
nıa Yanaalılar Latinleri mukaddeı haçın 
alt koluna nzatbklarından dolayı tlyip 
ediyorlardı. 

Şehre bata1ln hariçten relen halk 
kütle1i kendilerini koyan atılma kapatıl· 
IDlf karda benzetiyorlardı: Ba davarlar 
aruında ııkıhyorlar havasızlıktan botu 
layor lardı. Cicili bicili tilccar etyalar1, 
pencereden bakan güzel bir kadm çebrNi 
her ıey her ıey onları heyecana dlfOrQ. 
yordu, Tane; çehrelerinde ull bir yutı• 
cıaın matrar •lkQta u. MJU fİIÜD çebreU 
... balkı ...... dalat•J.Orlarda. Sert 

ÇIVIRlll ı 
8U11af1 kale clavaılar1D1 inceden fa· 

ceye tetkik idi,or, BMkl ı-- ıelcffll 
zaman k.ı.,. lallcom ..m.eek • .. vmi 
noktaları arqbnıordıa. 

Tu . p••••- •1e11hl il b 

d.-i .... ..,. ...... • .... ,a 
OnaaDIDlj Pa,,,. t.nlmdaa ke .... l 
parçalaUanlan .....m Eket• wı. ~CI 
ajv adımlarla ıwa bekUyealerin hlla.&eo 
reçti, Beldefenleri dillkata. tetkik ediror· 
da. Ba eıaada keodi haliacie ÇifkW'ID 
bir a•cının önünde darda. 

- Anlatılan • dedi • ıiılıa OllMDda 
ba ,.ı awlanıp yirecek bir t•J kalmadı 
ela buraya balıkc;dıp pldiail. 

Avcı k1aaca 

- Biz balık awıa.ayoru ki • dedi • 
- Boraya blr kara •kİMk ltla Gf 

defa aaya bat•aia rellMCllals mi? 
Ek.,9 hırlltiyuhk l1ialu Y• G.U.,•in 

emriyle tatalaıi onca tq ab7orda. 
K..ak kulakla plaa cle.am dti. 
Ge•INa yamatlaa ,.._ken röderl 

Jri ,.,. .. ..... talalda ......... ka. 

- Ko9obar baha! 
Cobbeli ad.. Mil• verecek yerde 

Ebta'aln lııoieZIU 1anldı. Ve Mklo bir 
eda U.a 

- Y akalaadıa karbıtalar kralı 1 el.dl. 
Ya ....._ OD. rümüı dloarımı •erinin 
plaat uhliai içine takarım. 

Her ..-ne kadar ihtiyar cObbell id1yıe 
de bit dt Öyle mOtteki bir adama beaıe

·•iforda,ı; lbtiyarlaiaaa nimen vBcada 
dm dik ~yordu. Boynu boia boynu 
ribl kaim we adaleli idi. Alnının açık it .. 
lu tarahaclan takaklarıaa kadar in• bG· 
yOk bir ;.,. iil rörllliyonh. Bö,le bir . 
yara izi o._ olta bir Yaauı kallacmua 
i&i olabiUrdi. GllçlG kuvvetli olan ba ada· 
•aa çebretladea bir tok firbaalar retlr
dıtl ulqıhyorda. YllıO keca bir sötod 
-tac•m ıötct-1 rfbi~ çizrll•I• dola idi. 
Y .şını ibtiyana keDclW de Wlmudl. Ma· 
hakkak olaa bir 1•1 varH barODlla ço 
cm .d,iildi. layan eden Kt>ppany'nin 
orchiı•da ukerHk etalfti. Bu vak'a iae 
en aMlı elli eene olmuşta. ..:o ı kuraıo mu verecek.a.la? 

- Vene91im Ko~obar ....._ 
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Telef on başı terbiyesi · Ankara suikast hidise 

Telefon santral me· 
murlarından okurucu
laramız da flklretçl 

Adana Telefon idaresinde Ya 
zif o gören kadın memurlardan ba. 
zılarıoıo aboooloro karşı laubali 
harok.etJoriadoo ıikiyot etmiştık. 
Dün bir okayacamazdan aldıiıcoız 
aıatıdakf mektap ılkiyotlorio uma 
mi oldaiaoa sröıtoraaektedir: 

17 Niıan Cıım• 
Tllrklye Radyodlfilıyea postalan 
Tlirklye r&dJ"'•Uı Ankara Rad1018 

YAZAN - ~eç~o gün, ~oımadıiım bir vatandq beni pek aevin· 
R E F 1 K dırdı. Adıaı bılseydim, ötreaobllseydim ona bir t ... k• 

_H 'A L 1 D kür ~o~t~b11 yazar, belki do mektaplqmayı u.ı srö
b d - türur, ııı ahbaplığa kadar vardırırduu. Zira telefoo 

l. aşıo ıı yanlışlıkla karşmna çıkan yabancılara bile asule ay.Pao terbiye• 
ı, nezaketli 1 d b' k • • ' b" J • • muıme o o oa ıalıtın ır imıl lnaaa olmaıı lbtlmaU çokta; 

f oy •sının doıtlopndan iociomez, faydalanudım. Bakıou oe olda: Tel•· 
on çaldı· açta . b' • b' • d b-' y • m, ırı, ızam ov o wun10ıyan ilimler vererek kooqayor. 

« anlış, dedim, yanlış numara!» Karıımdakl dedi ki: cAffodeninir- Na· 
maraoı21 sorabilir t11iyim» ıöylodlm. «Rahatın otmifiml» Söderint iJfttlm 
ve tekrar af diliyerok makineyi asalca kapatbiıoı daydam. 

Halbuki hor zaman, böyle bir hal oldu mu kartald taraf ,.Uemeh8ı· 
s~l~m. adını sorar; bom ~~ bir saç iflemişim do karakola ,.atorülmlfil• 
gıbı şıddetlel adımı vorınm, anlamaz; bir bir arkuına tekrar ı90rgalar
«Refik ... > derim,«Tevfik> anlar; çift isaılmJ söylerim: c Şefik Ahmet » 
sanı~ • 

Ba4lanm hecelemeye, harfleri saymıya ... Sonanda öfkeleait ve cDeiW 
Doiill» diye çıkışır ve makineyi vurur kapatır. Ne bir kelim• ouaketl, 
no de sesinde bir ntaoma tonu". Suçl~ koodiıi oldap halde, dikkatsiz· 
llii. becerikıizliii yüzünden bir bqkaıını rahatlız etmeıino bakmıyarak 
betelen ve makineyi tokat gibi kalaimın ur1nda patlatan odarl iyi k~ 
telefonla henüz sille veya tekme atmak, karıan ııkmak, bomba flrlatmalrı. 
usulden degil ... 

Bo imkin olsa suratıma veya kalçama zorla bir darbe inmeaini, i.a 
famın parçalaomasımı, evimin havaya açorulmasıoı da beklerim. Yaolq 
numara çeviren vatandaılaru:oızın oaka11 yoktar; sakar adamlardır; eski 
azdı ve çılgın hükQmdarlar g-ibi kendi kabahatlerini baıkaııoa yilklet 
ıneyi ve snçınıu cezalan~ırmayı _pek severler. 

Ooların rüyalarana i'ırmok olüme yol açtejı gibi bunların da tele· 
fonda karşılarıoa çıkmak tehlikelidir. En azı, azarlanll'lınız; ellerinde 
fermao olsa lıazıklaoır11nız dal 

Keşlto telefon rehberleri üzerine ticarotbaoo llinları kooacajıoa iri 
harflerle (telefon baııoda terbiye kaideleri) nin sıralanmuı idet olu
Yüzde bir fayda edeceiioi dllşüoerok bono büyük bir ıevklo, özene be 
ı:ono ben yazar, idareye armaian ederdim. Yazık ki, lrdan fula kit 
aranan asırdayız; aaırdayız; karşı koymak bunaklık alimeti aayıbyor. 

( TH'daa ) 

C. . • • 
ıvcıv ve ördek Abdülhamidiri 

P a l a z ı 1 resmi karşısında 
Y A N Hayat pahalılı. l 

ııoca insanlar Yazan 1 lnsaalar ya 
B. Felek toprata, tabi· Vl-NO lao aöylerler, mü 

ate dönerler. Banu daha derli top. 1 1 
rai ve korkak 

la ıöylomek lizım gelirao insan ° ar. ar; .yahat apaçık, dilpedilz ve 
· • • samımldırler· bpkı ı ti d ıptıdaıleşmeye baılar ve o zaman 0 1 . . 'ı com ye •r e 
rahat odor n ar &'lbı... ki yüzlüıil do olabW· 

z ' yor. dobra dobraıı da ı 
atoo ıöyle dikkat ederseniz R ·• 

bizi tedirria eden feyler iptidai emarque. meşhur •serinin 
ioıanın bilmodiii ıoylerdi~. Misale « Garp cepbeıiode ıOkOoet var » 
lllıum yok. Hrllvhaatile, kara bir harb tebliği 

Çotu kimseler gibi topraia ıltı~da ne. facialar rizlıaebilecoiiol 
dönmek istiyeo komıumaz bir ka· remızlendarmlıtL Fakat anlattıkları 
dın da bu sone bir kuluçka tavuk 1914 • aiL Şimdi de, radyoların 
otartmuı altına da ıu kadar ta- taammOmüoo rağmen, karşılıklı dö 
vuk, bo kadarda ördek yamartuı v~enlorln dedikleri ekseriya birl-
koymaş. Soiuklara rarmın tünü binnl tatmayor. Tutmak ıöylo dar· 
r•ldiğl zaman on beş yumurtadan sun, akb ı~liml İlyao ettiriyor. iki 
blriıi bile ı•ımadan çıkmışlar. Ga. tarafın cŞoyle Uerledik, öyle aıllk, 
liba 9 tavuk. 6 ördek, Yirmi iki böyle kestik» dediii dojn çıkny 
gün yerinden kalkmadan yavrula· dı, arz • kor .. iol doldaraa birkaç 
rını bokliyeo zavallı t .

1 
• defa osır almalar1, yabat kıbçtaa ana am c v . • 1 1 Ji d 

civlorini sevocoii sırada bir büyük l'OÇırmıı o ma arı zım ı. • • 
fellkotlo karı 1 - - n Geçen Umumi barb4e bızfm 1 aımıı rorun yor. d 

Çüokü - d k al 1 t b' t proparao anın tattaiu yol da bun or e p az arı, a ıa • • . • 
leri icabı noro j b' - ü 1 dan ayrı bırşey dıiıldı; hatırlar-, o ır ıu ror r er· -
ıe içine dalıyorlar. An d b dadır. Halk «Acaba Suveyf reçil· 

a a ana d' '? d' Ü 'ti · k d görünce telaşlanıyor koıa . ı mı » ıye mı eaır en üıman 
, yor, ıa .x. S • , kt 

yuo etrafında dolqıyor. Analık moaer arıye ye ya aşmııtı. 
ıofkatioi göstermek iıtlyor am Barünkn rllodeyse, Türkiye, 
saya riremiyor. • bani ıözü özü doğra, llfıoı .. ırre 

Berikilerin aldırdıiı yok. Yü. moz, z a h i r e n k en d 1 a e 
zilp duruyorlar. Goae aynı ana clv· zararlı bile görDnH hakikati kör 
civlerine bir yom bnlap eıiodiil kör parmağım rözOoe ıöyleytnrir 
zaman ördek palazları çamurda do. lnıanlar vardır; onlara beazlyor. 
laımayı tercih ediyor ve onun koo· Ylr ve •barın hakkımaıda ileri 
dilerini doyurmasına lakayd kah· ıilrdüiü dGfGnceleri radyomuz ve 
yorlar. fazetelerimiz va11tuile iftihar da· 

Müşkill ıeyl Şefkat bir taraf· yarak illa odiyoru. Fakat baoua 
tarı, çocağonoo tıynetini bilmemek yanıada, ııruı dilfQnce, aleyhimize 
ve ona oymamak bir taraftan. Ger- aavarulıiaaı likırdaları da rizJ .. ek 
· Lll h'b' b tenezzilliıode bal .. -m Şa çı • moıı sa ı ı ıtomıumuz undan d _, ayoraz. yıt 

pek zevkleoiyor. Hatti ba çaprqık ünyaoıo eo uzak köıeslnde bir 
tabiat kombioezooano yaptı;ı için gazete: 4 Tilrklye ıöylo bir tebU. 
kendisini takdir bile ediyor. Geçi· keyo manızdarl» dilfllncuiol ileti 
ci do olsa gllzol bir otlonco ola. ıllrono, 000 da abaliınl%41 11caiı 
rıık teliık:kl ottii'i bu «bulcp tan ııcafına haber ver111et1 faydalı 18• 

Dlemonndur. Lakin rel do tavota, ~ıyora:r, Ak~lnl yapaaak, clddea, 
civcivlere ve ördek palularıoa sorl .ovekoıu bı~lyeıloi anduacaktır 
o b' Zlfa: Baıını rızliyetek k k ö •çareler bu uygunsuz kombine- • os OC'a r ,, 
ZOndan k' l ? deyı meydanda bırakmak fİbl bir ne ço ıyor ar • 

Günlük hayatımızda ba kulaç· ıoy... • • 
kaya benzer '- b' 

1 
t Açık. dilıleyıcı barekeUorlaaid 

l r.om ınezon ara raı • . • • r• tnolr.teyiı_. Ay I . t ve ııbnıyetimiıln rGıellıjiol belirt· 
1111 h il nı usu , aynı 1111 O· i k b b L• 
ld • ao11111 ayrı t b' tt • 1 1 mı o yarayaca fr IMaye iflttim. 

la a,. blçio Çarpışan n~ceıa ot •ıdor Bundan otuı, kırk aeoı evvelki 
rıo ali - va an aı· I ı.L I 

kula k 0 rdek palazı ,._ ,_ to iul orimizlo ılmdikJ aruındı 
ç a tavut .ır.armıı b l la f • 
H • benzer Hl o n ark cıddea rülflmntici· 

em ~, hetn k • dir. 
mustarip ve ıınutaz •ndi bundan 
• t ki d d •rrır 0 1 B O O n OD aba fQç t nr, DDOn 
bir •J içinde ördoLI •rafı tndnrki 

.. er -öl 
sa- kendi baılarıoa Yit IDozlor 
vıık da bu kendiadeo aı:~•h, ta 

t • b 1 Yavru. 
Y~ un.o. mııg_a aı adıfı halde beri. 
kıler ıçın boyle bir büyüıno ve 

1 
ay. 

rı ına devresi olmadıjıodan ya bir' 
ötokioi. ya öteki, berikini körlet~ 
~·te veya ikili do rüdük ve cılız 
•lına;a mahkOmdorlar 

T • 
k avuk altına ördek yomarta1ı 
~oymak belki bir fantaıidir Uk'
.orçek h t • uı 
ler 

1 
•ya ta bana benzer aey· 

APID&k L 'I 
ID&w:uladar. Kaçınmak 

••• 
Abdalbamit devrinde, villyıt· 

lerimizin birinde, zerırin rayrl mDı 
limio biri, eıe dosta bir ılyafet 
çekmiş. Rakı maealara üzeriade 
rDrlO tDr)D m e ı e 1 e r , rakslar 
faraplar hazar... Mımnaulyetle et: 
rafıoa •ıralanmıılar. 
ilk k.- Şeref el - diye, kadehini 

~ldaran, bir de ne bak11u? 
kaltın n~rda Saltan Hamid'in kara 
ma? r levba11 uılı darmuyor 

indl~~7•n •&klGm p&klGm, elini 

- EstaifanUatı... H...,. fa• 

sine dair fenni rapor 7 ,30 Prorram n M,.ml11k• 
( 88flarah lıilrlaotde ) 

Para çaatuı aynlaaq, parça• 
lanmıı ve lçorlainde kltıt ve aaite 
bfç bir l•Y balaoamıauıtır. Y aloız 

ı bidlH mab.alliode yerde bir oa ka 
raılak, 3 tane bir karaşlak, bir de 
oa para buJuomqtor ki ba para
lardan on karqlak, ezilmiş ve tura 
tarafına dotro içeriye kll'ılmlf bir 
halde srörDlmilftOr. 

Tabanca hakkındaki milfab .. 
de H tetkikler aynen ıanfardm 

Balaaan parçalar ve ıillbıo 
marka ve tipini teıbit imklaıoı 
wermektedirler. Ba :aiJ&b Alman 
mamıalltıodan olap. 7,65 çapında 
«V altber» markab ve p P. tipin· 
dedir •• Namla ve tetffia arkuına 
dOfen yerde ve aatda ete ve ço· 
ilk kalemle lfleomİf derin çizrflere 
toaadOf edUmlıtlr. Ba çlıfilerin 
neye deWet ettlklerioi uzao aza· 
dıya aradıktan ıonrı banlann ti· 
llhıu namaruıaı yok •tın"k ı~ 
yapılmıı oldaklanoı anladık. 

Filhakika ba marka ve model 
ılllblana a•amlyetl• 6 rakam ve 
bir P harfinden müt91okkU nama• 
ralarınıo ba mahalde oldatana 
tab1dkatımııla örendik. Sllibua 
numaruıoın ba ıokilde imbuı ıf· 
lih aahlbioln balaomuını imklıuız. 
barakınak lçla yapılmıtı oldatu ao• 
laşılmıktadır. SUihın parça1aa~ıı 
ıebebl dahilden olmayıp lnftla.k 
ıdea maddealn teılriyle olmuı 
icap eder. Sillbıo parçalırmın kı· 
nlmalan ı•kUı Killbın ark"•• 
doira fovkallde bGyilk bir şiddetle 

itlldlpl ve ba hareketiyle arka 
tamponu, horoza ve kıbzenin ırka 

k11mını ıökmHl de ba itmenin çok 
kavvetll oldataoa röıtermektedlr. 

Bo keyfiyet sillbıo IDfilik • 
dın maddeye doiru tevcih edilmiş 
oldaia ihtimallol röaterfr. SUibın 
efilmiş parçalanmıf kııımlarındaki 
çenrelleşen ıivri açların biç bir 

kamaı elyafın• ve yapıoıo lbtlva 
etmemeleri ılllhın iofilik oaoa11oda 
cepte balaomadıtma delalet etmek· 
tedir. 

V aka yerinde balanao kovanlar 
Goco (Cevelot et Compaplo) mar
kalı ve ainokait tlpladedirler. Ba 
fiteklerin ba•alyetleri içinde atıl· 
cbldarı .Uihta lir tetNlilbat bırak· 
mamalarıdır. " 

Bir ıillbıa ablap atdmadıtuu 
tayin ba te,...nbatla . mllmkOa ol· 
data için ellmlıdeki vuiyette •• 
fiteklerle ıilahıa atılm11 olap ol
madıtını tayin imk&uııdır. Ekı· 

porler ba aillbın infilak edecek 
maddeyi ateılemlye yaradıiını ve 
ba fıtı kollanaldıt.nı kav.etle zan. 
nıtmektedirlor. 

Yukarda tafıilitiylo izah" ettjilmiz 
çahş malardan ve elde tclilen kana· 
atlerin mnoakaşaaıodan ıoora biz 
aşaiula imza eahibl ıkapetler ıu 

uıticelerı varmıı ~anayoraz. 

Raporun neticeli aynen ıadar: 
1 - Gayet kuvvetli bir inli 

lak vaknbnlmuıtar. Ba infilakın 
merkeıl kati ••rette ıa ıoklldo ta· 
yln olanabibr. 

Derhal. buıran, birer birer: 
- Ben de içemem... Haddim 

dejildir ... 
- Ben de... 
Ş&f&byan eY sahibi bir teklif 

Ueri ıtlrmOf: 
- Batkı bir aaloaa r•çelim. 
c- Peki!» demet• kalmamıı; 

yeni bir itiraz: 
- Terki tabiiyet mloa11 çık· 

aaaı mı acaba? 

- Aman, bayar bayar- Geç•· 
meyiz öyleyse ... 

- Llvbaya davardu iıdir • 
Hk ? •.• 

- Sakın tahttan indirmek an• 
latılmasıo? , 

Nihayet, bllrmet makamıada 
Oıtaoe ıDıln bir bez örtmek ka· 
rarlaıtarılmlf. Bereket venin, ba 
aı da cvefat ve tekfin» atfetmek 
akla relmemlı ... 
(Aynıa cereyan etmiı vakıdır.) .,,. 

Bozak kafa, lüıuauaı ihtiyat, 
kendinin de ioınmadıfı ıeyi bq· 
kasına yatturmıjı lstımek, lnsaa. 
lan da, cemiyetleri de ayal ın · 
lOoç bale ıokayor. 

En 1 )'lai;: ~ 
Sen berk11i kör, lltmi ,.,.. .. 

mi sanının? 
Diye dllf lln6p ona röre haki

katten aynlmamak, flldtle~lndı •• 
hareketleriade ... 1mı o1mak, lo-
mlk bale cllt••••k ... A'e •l*l• 

Ç&nkaya dojra çıkarken Ata• 
tltk Balvarı'aua ıol trotwarıada ve 
369 No. la evin lr.ap111oa ridon 
yolun 18 sutre qaf111nda ve trol 
varın balaço kenarından 1 metre 

aaat ayarı. 

7 ~3 Milzik: Hafif parçalar (p 
7,45 AJans baborlorL 

8,00 Müzik: SonfooflC pirçı 

cadde k e n a r ı o d a o metro 
me•afede bir noktasında ve yerden 
bit metreden bir parça daba yük· 
sok bit noktadır. 

«Ek:oolmi dorumu, ticari mua· 
molAb ve dola111ile iı hayatının 
mllo\tosif balandutu srnı:el Adaoa 
mızın en ha1111 uzvundaki ak.aldı 
tın tothiılni meydana koydujııouz 
dan dolayı açıkca toıekkiirleri1Di 
arzedorim. 

(Pi.) 
8.15 -
8,30 Evio 11ati. 
12,30 Prorram ve 

Hat ayarı. 2 - 811 infilak maddeıf ma 
deni bir kap içerisinde olmadıiı 
rfbl içerisinde kOçilk veya büyOk 
misket tanelerini do ihtiva etme· 
dijini ıöyllyobillriz. 

ÇDakD ne if tial 11buı içindeki 
yerde ne do kao ve et parçalannı 
da tqıyan •partmao bina11oın cop 
besinde ve bilhas1a bütün elimize 
l'oçon beden ak1amıoda yapbj-ımız 
en ince araştırmalara . rafmen 
bunan en afak maddi bir deliline 
raıtlamadık: 

3 - Bo pathyao madde vü· 
cadiln ilzerino ııkı 11kıya bitifik 
ve bir temas baliode oldujııoa ve 
ayn1 umaoda vDcadOn yarı kısmro· 
dan yukarda boloodaiana kuvvet 
ve katfyetle ıöyliyebiliriz. 

ÇOnkü raporumazno metninde 
de izah ottiiimiz sribi bu madde 
vücude o kadar ııkı iıtirilc halin. 
de idi ki beden ve srövdodon be· 
men hemen bDyük hiç bir parça 
kalmamq ve buna makabil bacak
tan ayara dotru inildikte tahrip 
derecqi azalarak biçe inmekte 
idi. 

4 - Ba lştlll aıaddeıl atlebi 
ihtimal Ilı tıh11n röpüoün üzerin· 
de ve 10l tarafında ve kalb aaht. 
yffi Gzerlndı bitişik olap ~abıs ba 
lştill ııruında yilzilnü Ankara Is· · 
tikamotiode çevirmİf dönmilJ bir 
halde f ken iftiil etmiftir. 

ÇOnkü bDtOn vQcat ve eşya 
parçalarını bir zaviye ıeklindo a· 
partımaaı bitifik bahçe ve apart 

. tımao tarafında srörmomizo ratmen 
direr vilcot aklamını ıol tarafta 
kalan ltaJyan 1efareti civarında 
biç l'Örillmilyor. 

Buna makabil ıai bacajı re · 
ne bahçe içerisinden ve sol baca• 
iı da uf alt üzerinde ve yukarda 
yaidıj1mız mesafe Qzoriode bolabl· 
liyoruz.. 

Bloaonaloyh eıyanıa vo lştiilio 
intlfar sahası bacakların bulunuşu 
vaziyeti bize bu fikri çok kavvot
le ve kanaat halinde belirtmekte-
dir. • 

Bir ao için bo kaziyenin akli. 
ol dilfGDocek olanak ı•h11n bu 
elindeki elimin arkasına ve .. ; 
eline sat tarafına 1aklama11 sat 
böiril ilzerinde bulaDduraıası ve 
tol eliyle arkadan ateı etmeıi lcı·i 
bedecek ki ba tamamlylo anormal 
bir vuiyet vı düşünülmesi müı 
küldllr. 

S - Eldeki ittilil maddesinin 
mevcat tabanca ile lıtiil ettirildiii 
ihtimalini çok kuvvetle varit rörü· 
yoruı. Ba husustaki istinat ettiii· 
miz kuvvetli delıllorimiz fonlardır. 

A - Sillh cepte detildir. 
ÇOokll ıiüb llzeriode herhansri ol. 
yaf bine ratlamadıiıDıız gibi cep par· 
çatını da tam olarak .ı. reçlrmiı 
balanayoraz. Şu halde cepte ba 
laomıyan ta1>aocanın elde bulan 
muı kadar tabii bir netice dOıO· 
otılemez. 

B - Şabıı bir elinde lf till 
maddeaini balandardojıaoa, dıjor 
elinde do ıillbı tqıdırına nazaran 
3 Gaco bir vuıtaıı yoktu ki bu 
iıtiil maddesini at91liyebilıln. 

C - Tabancanın parçalanma· 
11 şekil namludan kapzaya dotru• 
dnr. Kallı geriyi tepmiş ve arka· 
sındı bulanan horoz ve akıamı par• 
~alaomlf. Namlu öne •iilmiı ve 
parçalumanın fokU ıillbın f &yet 
Jakıa olarak iftlll eden cia11 yık· 
l&f tanldıiıoı ve bu t•kUde iıtill 
•ttijini r<>.terecık mahiyettedir. 

O - Elimizde boluuao mor· 
mlıiz iki kovanın mıvcıcliyethıi bu 
ittiU için kullanılmak rıyeaine m&• 

taf ~durandan biç filpbo yoktur • 
• - Tabancanın nomıraıının 
ıtlna ile tetik kaleme ıilinerelıı. kal· 
dıralmaıı dı bu tabancanın iltimal 
l . b çın azırlanmıı olmaaı rayeslno ma· 
taftar. 

G - Kallandao merminin cin· 
sine nazaran ba ıillbıo atıhp abl 
madıtı hakkında tayinine imkla 
yoktur. ÇOnkil Siaokllt tlpiodeki 
fqokJer •atJak olarak bir iz barak· 
mular. 

F - Atılmlf kowaıu balama• 
dık. Zita ablan kowan feri tepliti 
11tada lftlll vakoa relmJJ 
•• ba koYanı da datatarak 9ok 

Yirminci asrın en karaktriıtik 
vasıflarından biri de uzak mesafe
leri yooorok kısaltmaktır. Bu hu. 
111ıun bor cihetten siyasi, içtimai, 
aıkeri ekonomi ehemmiyeti haiz ol 
makta beraber bilhassa ekonomi 
daram Ozerine ne kadar büyllk te 
ıir icra ettiji bedihidir. 

Ticari bayatta zaman1n ne ka· 

dar kıymetli oldaiano bu itle 
allkadarlar )&kından bilirler. 

Bayan santral memurları, tele· 
fooao ıohlr ve memleket bayatın · 
daki rolOnO idrak etmemiş olaalarki 
ba itlerle pek liltayıd ve avnı za· 
manda llabali darmıktadırlar. 

Şehir dahilinde her hınri bir 
numara iıtendiii zıman ora ile rö 
rilımo\c kırk baramllerin yoluna 
roçmoktoo daha milbim. 

Santral momarlojıınun pek mil· 

blm bir vazife olduionu memur ba· 

yanların öirenmesi icabetmektedir. 

Memleketin on mühim bir me. 

seleslle yakından alikadar olan 

muhterem razetenize tOkranlanau 

arzeder, t•şekkilrlerlmin kabulünü 
rica ederim.:. 

F. E. 

7083 adanın dikta
törü kimdir ? 

( Baıtarafı ikincide) 

do lspanyollarıo torunlarından mo· 
lezlerdon bqka adaların lçorilerln· 

do çok harpçi ve valıfi bir baldo 

yqıyao birçok kabileler vardı. Ban

lar1n en meıbarlırı lfaaroılardır. 
lfaııoılar çok dik ve vahşi dai· 
larda yaşarlar. 

Ba büyOk dailann yamaçları· 
oı biliamiyon zamaolarda onların 
dedeleri afak afak taraçalar halioe 
koymqlardır. Ba taraçalarda ziraat 
yapılır. 

Ba kabileler yilkıek dailar et· 
rafıada birçok klanlar halinde dno. 
yanın her tarafiylo allkalarını kes 
mf4 bir halde yaşarlar. zamanlarını 
barpçillklo reçirirlor. 

Calip daima matlObun kafası 
nı keser ve ona zafer alimeti ola 
rak bir ıopotin içine koyar ve ka· 
lübesinfo önüne asar. 

Bir harpçinin kıymeti, koltiii 
baıların, HJııiylo aolışılır. 

lıto Gozon bu in1anlardan kor
kunç bir ordu karmak iltiyorda. 

Pllnlarıoa röre ba ordu 1966 yı 
landa hazır olacaktı. 

Jıponlor boraya bu tarihten 25 
Hae evvel 1aldırdıkları için Ma
nael Gezon•an ülkllıO rerçekle~e 
modi. 

jTAKVtMI 
17 Nisan 1942 
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ler. 
12,33 Mnzik: Şarkı 

12.45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: Şarkı ve türkül 

programının devamı. 
18•00 Proıram ve memlek 

ıaat ayarı. 

18 03 Mllzik: Fasıl heyeti. 
18·45 Ziraat Takvimi. 
18.55 Müzik • Daoı Mü • 

(Pi.) . zı 

• 19,30 Memleket aaat •Jan 
Aıanı Haberleri. 

19,45 Müzik: Klasi'- Ta k ••• & r m 
zırı proıraaıı. (Şef: Moaod CoaıiJ 

ler. 

20,15 Radyo razetui. 
20,45 Müıik: Şarkı ve Türk 

21,00 Konuıaaa (lktisad ••at' 
21.15 TemıiL 1 

22.00 Mllzik: Radyo Salon 
0 

keıtratı. {Violonist Necip Af kıo). 
1 • Saıetana: Bıuo Opera 
oın UvertürO; 
2 • Monrt: MönQ,.. • 
3 Scbabort: «Moment 
ca1»; 
4 • Ma11enet: Dramatik 
neler; 
5 • Bootboveoı Möoüı; 

22,30 Memleket Saat Ay 
Aj•nı Haberleri ve Borular. 

22,45 -
22,50 Y arıokl Prorram v 

kapanıı 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Halk eczanesi 
(Taraııs kapısında ) 

Kozanda bir 
cinayet 

Kozan (Hosaıi)- Sırkıob D 

biyesioo baih Malıbıdırla köyOod 
lsmail oilu 332 doiamlo Bekir 
aynı köyden Moıtafa otla Abd 
rahman Kö1e tarafından öldllrll 
milıUlr. Jandarma tahkikata ve 
li arameğa başlamııtır. 

Ceyh•nda glı:ll bir 
mektep 

Eeyban (Hu~nsi)- Kuamıı 
Civaotayak mahallesinde Rabia i 
mincJe bir kadının rizli tedriı 
yaphi'ı haber alıomıf, emniyet k 
miseri Şerif Akalın ile maarif m 
moru Ahmet Güçlü tarafından y 
pılın bir baskında Rabia 7 talebe 
ve 10 kltabilo cürmüınetbut hali 
d~ ~a1tal1toarak adıiyeyı IOYk ed' 
mıştır. 

Ank•r•'d• bir 
r•t karar1 

Aokara 16 ( Ha~DIİ ) - M 
e11esoleriode bujı oldo;a halde ı 
tıa almak ilteyoo bir ıoföre, 
ji olmadığı cevabı vormekttta 
la Barla Biraderler otomobil 
keti mildüril Naom ile 1&t•f 
moru Neıim balclarıada açılan 

Rumi ıssa. Nlaan 4 
Hlert 15'l- Reblilllhır 1 

1 vi Mili Korao•• mabkomea 

Bir ltcl aranıyor 
Dnz makine bıık111ndan anla. 

yan bir lıciye ihtiyacımız vard1r. 
Çıhtmık isteyenler idareye mora• 
cıat etmelidirler. 

klkab nıtic:oleodireo bill!tadan da 
fa hllkme varabiliriz ki b11 lıldi•e 
iyi buırlanmıı, tertibediJmlı ea ~n· 
ce noktaıına vo teferraatıo• k: ar 
dil4Dnillmiif, ve b11 ı11ykaıtı hav· 

• k olaa ıa •1D veden filo l'etırec• . 
f_J tmeıiol bılo lcabot-

hayatıoı eua • L{ b 
• k bi saykaıttlt• Nito• m fa • 
tırece r L b 

1 aarak bayatını r.ay ot Sin parça a , , 
. d bı1 hOk•O•iJ&il teyıdeder bar 

mesı • • 
delildir. Sayka1tın kaybolmuı olan fa .. 
illa• ,...ııace yakarıda hDviyetioi teıbit 
ettftf11tiz bu klmae fayrl mllslimdin 
Yabddl d•i'ildir. Hiriıtiyandır. ya. 
ıı 30 la 40 aruıadadır. 1,62 bo· 
yandadır. iyice fiyiomlftir. Belki 
orta 11naf ve hatta bunun biraz fov• 
klodedir. (Barada 11oıftaa kaıdimiz 
1eviye meselMidir}. 

Ba ra 26-2-1H2 _.... 

de nibayetloomiıtir. Naam ve 
ıimln üçer ay bapiıleriyJo 100 
lira ığır para caza11na •• m& 
usenio bir ay miiddetle ka 
kalma,.o• ve ba yoldaki kar 
l'•ıetelerle ilin odiJmNİH kar 
verilmlftir. 

lkm•lderde Mıalr ua 
c nlebetl arttır1ıı1or 
... Baiday aaandaa t .. artdf aa 

udile ekmeklere konmakta ö 
Mııır uou nlıboti baf ilndoa ltiti 
ren ./• 40 a fıkarılaıııtır, 

ilkbahar at r•rttllltl 
Adana ilkbahar at Jahşlah 

ve· 10 May11 fllnlerl Jaflıla~aktı 

Son 11 gUn lfln~e r• 
pılan harwan lhtaıatı 

Vill7et dabillndetı dlfet 
hallere niaaoın blrJtıd.a JJ 111 
602 baı sıfır we aaacü ,..,. 
mlıtir. o., ..... ,, ... ~ tdDU..... 
bat •• mut ay,.,.,.. .....,... 



lr···~=·~~···ı 
.; .~ı' BU AKAAM 
I' H ŞARK fllmcilitiaia pbeseri M1Si1':'a ea bDyük iki arti.ti 

:;~ı: Emine Rızık Ve Slileyman Necip 
1

1 ıL , j Tarafından tev~allde bir tarzda yaratılan 

s.wu. 
8,45 

ASRI SINEM!\D!\ 

BU AKŞAM Sııoare 
8,45 

·ÖLMEYEN 
:t.p•~! KADIN KAlll ----

.'.ı!J Türkçe Sözlü - Arapça Şarkllı aı·nıerce 1, prestitkirlarının hakh 
I: l ı Hissi, içtimai ve milessir filmin ilk gecesi münasebetiyle bilyilk sinema müsameresi 

AŞK 
·~ • 

11( Sevginin ülviyet ve k~dsi!etini, büyük bir aşkın romanını yaşatan bir şaheser alkıtları' içinde devam ediyor • 
1
•1 1

1 
ILA YETEN : Dünya edebiyatının ıaheaerı .• Sınemacılak sanayiinin son harikası... Milyonlar safedilmiş ve 700 ressam Mevsimin şaheseri ··· Sinema ileminin en müessir aşk 

;
1
, , , I çalaımasiyle vücuda getirilmiş bir san'at Abidesi romanı ..• Sinema dehasının güneşi... Asırların mucizesi .•• 

:ı ~.,:ı : GDLVER CDCELER DLKESINDE. Yü~~~;;:~lc:saatbıçlcıra,bıçkıra bir aşka ağlatan film 

:> I~ Beft•n b•t• renkll •••• mecere mUzlk ve heyecenlı meeerelerl• dolu ... ız bir tıım ~ YAL.LECE BEERY1nin 
~ · 11

1
1
, l 1 d b • Tu··rkç so·· zıu·· D KKAT : ı i ama meydan vermemek için biletlerinizi erken aldırınız. ~ 

A·ı~ TELEEON: ALSARAY 212 TELEFON: TAN 266 ~ D . 
l! 1 )1 1ı'f'f'f'fT'fff'f'f'fYYY'fff'fYn'f'fYffTffY'f'f'f'f'fY'f'f'f'f'fffY'fY'fYY'f'f't""e enız 

! (' - -.ij t-.. ·ı ı An 
: ' t '~ Teblii' :::;,.::c'!"ik!mi~,,bı mıfQm bulanmıdıiındın ibbırnım!!i teblii edilemiyea ve mahalde we ae~ileri •ı•iıda yazdı binaları takd ir Kahramanları 

ı l,.mea irat ve verri miktarluı t.ızılırında röıterilmiftir. 
11 1 3692 aıyılı kınanan 11 nci maddui mucibince illa tarihtni takip eden randea itibaren 30 filn içinde mOlk aabiplerfnln veya kınani ve· 

1 
!.illerinin itiraz edebdeceii illn~n teblit olunur. 

~
} TakdJr olanan iradın 

• ( ' t \nkellefin adı ve aoyıdı Binanın Binanın rıyritafi aafi bina verriıi niabeti buhran Vr. madafu V. itibar yılı izahat 
1 

, ı, J
1 buhındaia mb Nevi Lr. kr. Lr. kr. Lr. kr. yOzde Lr. kr. Lr. kr. 

' '' trı..... ................ --·---~--------~------........... ----.~--------------------------------.................................. -1 .' 4 ,l~akiye Görgenç Tllrkocaiı Ev 150 00 120 00 14 40 12 4 80 4 80 942 
ı, , ~·frkeli Mehmet ı 175 00 140 00 16 80 5 60 5 60 
ı l ' tada boca Socu:ıade : 200 00 160 00 19 20 : 6 40 6 40 

j ;r~ itada hoca : : M11taza 55 00 44 00 5 28 1 76 1 76 
· f, t l•yriye Kobıöz Döıeme Ev 50 00 40 00 4 80 ı 60 ı 60 

r 
t ~lrt Hameyle 30 90 24 00 2 88 o 48 o 48 

1 t • ;acı Ô oer O. Zekeriya . 30 00 24 00 2 88 O 48 O 40 
1 

,),· :öylll Bekir .' 100 00 80 00 9 60 3 20 3 20 
1 l ,,r 1 : : 60 00 48 00 5 76 1 92 1 92 

ı ,1 ' ' ·Jadir O. Sadi Demir 30 00 24 00 2 88 O 48 O '48 
ı Umur Demir n Telli Demir 30 00 24 00 2 88 O 48 O 48 

1 1 
ıılJ , Jebmet O. Cabbar Karaaılan 40 00 32 00 3 84 O 64 O 64 
· 1 lıhli Eborruu:ı 400 00 320 00 38 40 12 80 12 80 ı 

I ' ~I I ( : • ! 150 ()() 120 00 11 40 4 80 4 80 
1 N , ~hmet O. Abdürrab · Ali Dede 100 00 80 00 9 60 ı 60 1 60 
·, \ . t1n i"en Nazmiye 
ı 1 • :ıbnıh Muhacir lbrablm Dü~Uo 

Ev 
00 
00 

2 40 
12 96 

o 80 
4 32 

o 
4 

80 
32 

. : 

'I ' ~ laıtafa kızı Saadet Töre 
l f ıiı~•hmet Kaideli 

25 00 20 
135 00 108 

25 00 20 
80 00 64 

400 00 320 
160 o 128 
150 00 120 
275 ()() 240 
175 00 140 
225 00 180 
lO•l 00 80 

00 00 00 

00 7 68 
00 38 4o 
00 15 36 
()() 14 4o • 
()() 26 4o 
00 16 80 
00 21 00 
00 9 60 
00 3 84 
()() 4 8o 
00 31. 2o 
00 5 76 • 
00 14 4o 
00 7 68 

o 00 o oo : Verğiden maaf 
ı ı 

1
\ lacı Mehmet O. izzet 

i,r ,: 1,ecep kızı z.,yaep ve ortakları : 
1 ;.dır O. Ali Canber : 

1 ı ) ı 1 • : : : : 

1 \jı lııbmut km Mediha Sarıyıkup 

1ı ~ :,mekli Mllıtantı~ Atım c 

. ' ı '.f>kıntacı Şw~et · c 

ı / ~Pı•bınet "••ıtı Hdtice c 
. ~ J rteli Bey kızı Duda c 

1', ~ ~1 ;A111il bemıirui Ane c 
I 1 '& Gleymaa ya"ıcı c 

l ı \ fuleymın kızı H.ıriye Ayte c 
1 1 

c ' : ı ~dem Vıırdar ve lrar111 
.14' 1 l~bacı Ahmet k ızı Ha~iınet c 
\ı 1 ,.,. ' !far• Mehmet 
\ ı f 1 ~ran ot. Mıubfa 
,ı' r \ • 'abak Ali Ôzyaılılar 
,,1 . ı'" it it 
1~•' lr lariye Y almaz Oıman 
L 1: t-met vereıeai 
\ ı~\·, 'aıaf kızı Cell'lile Atan 
1 1 

'&)rmancı Hasan 
1 1 '.I' \ti kızı Eruiae 
\ ., 1abmut ağa 
ı ~ 

1 
:adir Sevındik 

c 

Reıatbey 

" 
" 

" 
" 

1 \ı· ;>aro u~ o. KaC.ir 
r"A' , .. ı..b11ıe Ôıgill 
I 1 ~ Jf .. t A ,dıo 

:• lew ıöt ,, 
ı ' ı 'ft.b• üır dıaıın o. Mehmet U!ucami 
1 , bu rıt lı z Azime 
> ı ~ .... 11.1 . M hmut 

C.bwecı AbJürrıhman 
1 l 

., 
" .. 

1 ,. ,, 
1 l•dır GDoü ve Hacı Ali ,. 

1 l . K 
1 , • -lalil verese erı aroköprO 

1 
.eki Cennet 

c 

c 
c 
c 
c 

Ôıtq 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 

c 
« 

• 
» 

• 
Mirza9elebl 
Tepebar 

• 
Kayahbıt 

Mafaza 
Ev 

Maj'ıza 
Ev 

c 

« 
« 
c 
« 
c 
c 

c 
c 

c 
c 
c 

Kahvehane 
Ev 

" 

" ,, 
" 
" 
" Mıtua 

Ev 
Mıizı 

Dük kin 
Mıtza 

Dikitin 
Ev 
Ev 

Dtkkla 
Yazıbaoe 

Ev 
Yazıhane 

Mı: 
Mıtaza 

Ev 
» 

Yuıbane 

40 00 32 
so ()() 40 

325 00 260 
60 00 '48 

150 00 120 
80 00 64 

so 00 40 
150 00 120 
75 00 60 
60 00 48 

275 00 220 

00 4 8o 
00 14 4o 
00 7 2o 
00 5 76 
00 26 4o 

90 00 72 00 
200 00 160 00 
80 00 64 00 

150 00 120 00 
170 00 136 00 
70 00 56 00 

250 Oo 200 00 
500 00 400 00 
50 00 40 00 

250 ()() 200 00 
120 00 96 00 
150 00 120 00 • 
350 00 280 00 
50 00 40 00 

120 00 96 00 
60 00 48 00 

75 00 60 00 
60 00 48 00 
75 00 60 00 

250 00 200 00 
250 00 200 00 
100 00 80 00 
80 00 64 00 
80 00 64 00 

150 00 120 00 
125 00 100 00 

2SO 00 200 00 
30 00 24 00 

150 00 120 00 
115 00 92 ()() 

160 00 128 

90 00 72 
80 00 64 

125 00 100 
80 00 64 
7S 00 60 

00 

00 
00 
00 
00 
00 

75 00 60 ()() 
'60 00 48 00 

8 64 
19 20 

7 68 
14 40 
16 32 
6 72 

24 00 
48 00 
4 80 

24 00 

11 52 
14 4o 
33 6o 
4 80 

11 52 
5 76 
7 20 
5 76 
7 20 

24 00 
24 00 
9 60 
7 68 
7 68 

14 40 
12 00 

24 00 
2 88 

14 40 
11 04 

ıs 36 
8 64 

7 68 
12 00 
7 68 
7 20 

7 20 
5 76 

c 

c 

« 
c 

c 
c 

c 

c 
c 
c 

" 
u 

ı; 

.. .. 
;; 
;; 

;, 
;; 
;; 
:: .. .. 
:: 

1 

•• 

c 

,. 
,. 
,, 
u 

" 
" ,, 

" ,, 
" 
" ,. 
., 

> 

• 

• 
• 

• 
» 

> 

2 56 
12 80 
2 56 
4 80 
8 8o 

5 60 
7 20 
3 20 
1 28 
1 60 

lo 4o 
o 96 
4 8o 
2 56 

1 60 
4 80 
2 4o 
1 92 
8 80 

2 88 
6 40 
2 56 
4 &.ı 

5 44 
2 24 
8 00 

16 00 
1 6o 
8 00 

3 84 
4 8o 

11 2o 
1 6o 
3 84 

. 1 92 
2 40 
1 92 

2 40 
8 00 
8 00 
3 20 
2 56 
2 56 
4 80 
4 00 
8 00 
o 96 
4 80 
3 68 

5 12 
2 88 

2 56 
2 ()() 
2 56 
2 40 

2 40 
1 92 

2 
12 
2 
4 
8 

5 
7 
3 
1 
1 

lo 

56 
80 
56 
8o 
8o 

60 •• 

20 " 
20 " 
28 ;; 
60 jj 

4o ;; 
96 ;; 
80 ;; 

o 
4 
2 56 V ıridar MdJ&tGoce 2So 

llrıJ• çıkarW..aı ltfnz 
1 • 60 " 
4 8o ;; 
2 
1 
8 

2 
6 
2 
4 
5 
2 
8 

16 
1 
8 
3 
4 

11 
1 
3 

4o ;; 
92 :: 
80 

88 :: 
40 ., 
56 .. 
80 " 
44 " 
24 " 
00 " 
00 " 

6o " 
00 " 
84 •• 
80 " 
2o " 
60 •• 
84 ,, 

1 92 
2 40 
1 92 
2 40 
8 00 
8 00 
3 20 
2 56 
2 56 
4 80 
4 00 

8 00 » 
o 96 c 

4 80 > 

« 
« 
« 

c 
« 
c 

« 
c 

c 

• 

3 68 « Varidat Mel. Ullllnce 
150 liraya çdıanı .... 
için itiraz 

5 12 • 
2 88 » Varidat Md. ıatanc• 

150 liraya çıkarılmatt 
itiraz edildi 

2 56 » 
2 00 » 

2 56 • 
2 40 • Varid. Md. lBtGnce 

2 40 • 

150 liraya çıkanl· 
matı itiraz edildi 

1 92 • Varid. Md. lüiilnce: 
150 lirayı çıkanı. 

•111 itiraz edildt 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

' ALiCE FA YE' in 
DON AMECHE - HENRI FONDA 

ile be.raber çevirdikleri 

Altun Yıldız 
Şaheserinde sizleri teshir edecektir. 

İLAN 
Adana Erkek Lisesi 

MOdürlüğünden : 
1- ~dana Erkek Lisesinde yapılacak (1500) lira keşif be· 

delli abpp döşeme inşaatile sıra imali açık ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

2- Ebiltme ~4. 4. 1942 tarihine müaadif cuma iÜDÜ saat 
15 de Maarif Mldtlriyeti odasında teıekk&I edecek ko· 
miıyonda yapılacaktır. 

3- latiyenlcr bu işe iit mukavelename, keıifname ve ıart
nameleri görmek için Okul M8d6rlüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

4- lıteklilerin (112) lira (SO) kurut muvakkat teminat ver-
. meleri ve bu gibi bin liralık it yaptıklarına dair bon· 
tervlalerile iki fototraf, (38) kuruşluk bir, (8) kuruıluk 
bir maktu (1) kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine batla· 
mak ıuretile ihaleden Oç ıün evvel Villyete müracaatları 
ilin olunur. 1871 4. 10. 17. 23. 

Türk Hava Kurumu Adana 
Şubesinden : 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına ORTA Okul mezun· 
larından1340,925, 926 doğumlularm talebe ve 338.339dotum· 
laların da namzet olarak kayıt ve kabulüne bqlanmııtır. 
Mal6mat ediamek i9tiyenlerin şubemize müracaatları. 

1880 7. 12. 17. 22. 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDl!LERı 

1 $ıı1Hd. 4llagu,3AfıUtos,211cim:iteırin tarilılerinde gapılır. 

..--- 1942 IKRAMIYELERl ı----. 
1 Adet 2000 Uralı" - 2000. Lira 
3 .. 1000 .. - 3000. " 
2 ,, 750 .. - ısoo. .. 
3 •• 500 " - ısoo " 

10 ,, 250 .. - 2500. •• 
40 n • 100 •• - 4000. ., 
so ,, 50 ., - 2500. .. 

200 " 2S ,, - 5000. " 
200 " 10 ,, - 2000. " 

TUrldre it Bankaaına para rattrm•kla ral
lllZ para blrlldlrml9 ve faiz •lmıt olmaz, aynı 
••manda talllnlzl de d•nemle oluraunuz. 377 

Bayanlar! 
Ucuz ka91f, terıi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAKBULE NiL 
· aStt Sinema caildeıi, Cnmlırırigel oku

lu lcarıısında Dispanser .folcalc 


