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• ASKEALIK ;_·DAHİLİ HABERLER 
Tank'ın mucidi bir ' . . 

Şehrin iç sokakları da 
çamurdan kurtarılacak 

Fransız Albay'ıdır DD 
IA\yle 1 Mayıslar gördük 
~ki Avrupa'da nümayiş 

günleri olmuştu. Yakalarına 

kırmızı karanfil, boyunlarına 
kırmızı kravat takan insanlar, 
bir araya gelerek milli ve va
tani mukaddesata hücum için 
1 Mayısı beklerlerdi. 

Albay, ''kara zırhhları,, adını verdiği hücum 
arabalarını orduya gUçlUkle kabul ettirmiş, 
bunlar 1941 harbinin kazanllmasında mUhlm 
rol oynamıftlr 

9Panklar, yani hücum arabaları, hücüm arabalarının ilerlemesi kabil Askeri hastahane· yolu 
ihaleye çıkarıldı 

imar planına idhal edilen 
... U bu harpte büyük rol oynuyor, olamıyacağı düşünülmüş ve iptida 

Tank esas itibarile bir Fransız ica· piyadenin birinci, ikinci hat siper· 

Bunlar bir ideale bağl•, 
bir doktrine sahip şahsiyetler 
değildi; daha fazla hisse müs
tenid davalar peşinde sürülerdi. 
Son harpte Fransadaki sabo
tajcılar bunlardır; m u h t e 1 i f 
memleketlerdeki beşinci kol
ları da bular teşkil ettiler. 

9 ilkokul 
Binası 

dıdır. ilk defa olarak Umumi harp- leri işgal etmesi bundan sonra 

te Garp cephesinde İngilizler ve tankların nispeten az arızalı olan 
·· .. .. d" d- .. hatlarda fa. Fransızlar tarafından kullanılmıştı. uçuncu or uncu 

Almanlar tankı ilk gördükleri za- aliyete geçmesi kararlaşmıştır. 
man şaşırmışlar, fakat ayi zamanda Tanklar üçüncü siperlere kar-

bu silahın ehem· ---------------, şı harekete geçtik 

Belediye masraf bütçesinde bu yıl yol inşaatına 15,500 lira fazla 
tahsisat ayrıldığını yazmıştık. Halen yapılması mukarrer ve keşfi hazır
lanmış 6 yol vardır: 

miyetini d er h a l 1914 • 18 harbi bittiği leri zaman Al-
takdir etmişlerdi. d manlar şiddetli bir 

Gaye, yıkmaktı; nasıl olursa 
olsun, neyi olursa olsun yıkmak!.. 
iVe yıktılar. Avrupadaki mü

tevali inhidamların bir sebebi
ni de bunda aramalıyız. 

1 - Hacıbayram ·sebze pazarı parke yolu. 2 ·sebze hali· Taş kara
kolu parke yolu. 3 - ııebze hali • Mirza çelebi fabrika yolu. 4 - sebze pazarı
Mirza çelebi şosası. 5 • Taş karakulu şosası. 6 - Yeni istasyon • askeri 
hastahane şosasi. 

Bunun için Nazi zaman Alman ordusun a 
top ateşi açmış 

rejimi iş başına Tank yoktu. Almanlar an-
gelerek yeniden cak son beş altı sene zar
bir ordu teşkiline /ında hücum arabaları 

lardır. Buna rağ 
Bu şosalardan sebze pazarı ·Mirza çelebi, askeri debboy · Taş kara

kolu parke yolu esaslı olarak yapılacaktır. Sebze pazarı - Tarsus kapısı· 
Altıyol ağzı yolu da genişletilec-ek ve parke olarak inşa edilecf'ktir. 

men tanklar üçün

cü hattı işgal başladığı zaman yapmışlardır 
tanklara çok e- !..:------------·-• etmeğe muvaffak ~ 

Sekiz, on sene evvel bizde 
de yüzde doksan dokuz buçu· 
ğu ayak takımından olmak üze· 
re, 1 Mayısın kırmızı karanfilli . 
taslakları türediydi. Gazetelerl de arabaeı Abdullah, tenekeci 

Ana yolların parkelenmesi 

hemmiyet vermiş ve hücum araba- I 
ları inşasına, zırlıh fırkalar teşkiline 
başlamıştı. Halbuki Fransızlar taok· 
ların oynıyacağı büyük role o kadar 
ehemmiyet vermemişlerdi. Bunun 
içindir ki harp başladığı zaman 
Fransızların tankları ve zırhlı fır· 
katarı Almanlara nisbetle azdı. Fran· 
sızların bu ihmali kendileri için çok 
feci neticeler vermiştir. 

IR\rdularda tank kullan~lm.ası 
~ fıkrini geçen harpte ıptıda 

ortaya atan Fransız miralayı Esti-
'd' M'll'alay bu fikir etrafınenne ır, 

da birkaç defa Fransız umumi ka-
rargahına müracaat etmiş, fakat 

f k t bu m ü r a c a a t l a r ı n a 
a a N'h 

ehemmiyet verilmemiştir. ı -ayet 
1 birincikanun 1915 te umumı ka-

rargaha şunu yazmıştır: . . . 
"Piyadenin kolayca ılerlıyebıl-

mesi için seyyar zırhlı vesait kul: 
!anılması hakkında bir senedenberı 
'ki defa nazari dikkatinizi çekmiş· 
ı . 
tim. Son muharebeler düşüncemı 
kuvvetlendirmiştir. Meseleyi yeni
den tetkik ettiden sonra piyadeyi 
her mania arasından ve ateş hat
tından saatte 80 kilometreden yük
sek 5Üratle geçirebilecek arabalar . . . "" ••• .., ....... ·~--·· - o 

Miralay E.stienn'in " Kara 

zırhlıları ,, adını verdiği 

hücum arabaları 4 metre uzunlu
gunda, 1,60 metre yükseklikte ola
caktı. 

lçlerinde iki mitralyöz veya 
bir toe, 15-~0 milimetre kalınlığın
da bir zırhı bulunacak her araba 
12 ton gelecekti. Bu arabalar iki 
metre ger.iJliğinde hendekleri ge
çebilecek, her türlü maniaları de
virebilecekti. 

Bugünkü tasnife bakılırsa Fran
sız miralayının düşündüğü hücum 
arabaları orta boydu. 

Fransız karargahı uzun tered. 
dütlerden sonra nihayet hücum a
rabası inşası fikrini kabul etmiştir. 

Hücum arabaları inşası lngiJiz. 
terinde aklına gelmiştir. lptida İngi
liz bankeri Stern bunu düşünmüş 
ve derhal harekete geçmiştir. 

Bu suretle bir taraftan Fran
sada, diğer taraf tan da lngilterede 
tank inşasına başlanmıştır. Fakat 
iki taraf da bunu gizli tutuyordu. 

General Joffre 1916 senesi 

iptidasında 800 tank sipa
riş etmiştir. Bunlar yapılırken Ha
ziran ayında Fransız ve lngiliz ka· 
rargahları yeni inşaat hakkında 

birbirlerine malfimat vermişlerdir. 
Bunun üzerine derhal iki tara· 

fın gayretini birleştirmesi ve hü
cum arabalarının ayni zamanda 
kullanılması kararlaştırılmıştır. Fa· 
kat lngilizler 16 EylOl 1917 de 
Sonıme muharebesinde tankları tec-

rübe etmek hevesinden kendilerini 
menedememişlerdir. 

İngilizlerin kullandıkları bu ilk 
tanklnr çok büyüktü. Bunların a
detleri ve süratleri azdı. Fakat 
harp meydanında görününce Alman 
hatlarında panik uyandırmışlar ve 
piyadenin ilerlemesine hizmet et· 
mişlerdir. 

Tecrübe çok iyi netice vermek
le beraber Almanları yeni silaha 
karşı müdafaa vasıtaları aramağa 
sev ketmiştir. 

1917 nisanında Fransızlar hesa
bına 150 tank yapılmıştı. Fran 

sız kumandanlığı da bunlarla bir 
tecrübe yapmak ,hevesinden kendi 
ni alamamıştır. 16 nisanda tanklar 
üç grupa aytılmışlardır. Fakat ara· 
z.i güJJelerin açtıkları çukurlardan 
o kadar arızalı bir hal almıştır ki 

olmuşlardır. Maamafih içlerinden 
44 ü tahrip edilmiştir. 

Bu taarruzun verdiği netice üze 
rine lngilizler 20 birinci teşrin 

1917 de 400 tank ile Cambrai' da 

büyük bir taarruza geçmişlerdir. 

Tanklar gündüzün ormanlarda sak
lanmış, 20 birinci teşrin sabahı 

müthiş bir topçu ateşinden sonra 
ortaya atılmışlardır. Tankları piya-

de takip ediyordu. Dört saat zar

fında Alman mevzileri 7 kilometre 

derinliğinde yarılmış bütün mania

lar geçilmiştir. 

Taarruz ertesi günü de devam 

etmiş 8 bin esir alınmıştır. Fakat 

bundan istifade edilerek son bir 

mevzi de zaptedilecek yerde tefer 

ruat ile uğraşıldığından Almanlar 

şaşkınlıktan kurtularak her taraf

tan takviye kıtaları getirmişler ve 

cephenin tamamen yarılmasına ma

ni olmuşlardır. 

Harp bittiği zaman Alman or· 

dusunda tank yoktu. Almanlar 

cak son beş altı sene zarfında 
cum A••h~ı ...... ··-----1 - 1 

Çiftçi amele ücretleri ge
çen seneye nazaran Jüksek 

Çiftçi komisyonu, geçen hafta, 
haftalık amele ücretlerini 3 lira 
olarak tespit etmiş, Çiftçiler ame
le ücretlerini bu fiyat üzerinden 
vermişlerdir. 

Geçen sene ayni tarihte haf
talık amele ücreti 163 koruştu. Bu 
sene fiyatların daha yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu yıl bölgemize gelen çapa 
amelelerinden mühim bir kısmı Ha
taydan gelmiştir. Malatya, Kayseri 
ve Adıyaman, amele gönderme ba
kımından ikinci planda kalmakta· 
dır. 

Alakadarlardan öğrendiğimize 
göre, Çiftçiler. için şimcilik bir amele I 
sıkıntısı mevzuu habis değildir. 

Mişon, ciğerci Ramazan kabi
linden isimler okuduk. Bunlar 
kimdi, hangi tetebbuun ilmi 
dervişleri idiler; bellidir. Zaman, 
ayağımızın küçük parmağının 

tırnağına musallat olan bu has
talığı temizledi, Artık 1 May1s
tır ki ciğerci Ramazandan te· 
nekeci Mişona kadar bir kısım 
Osmanlı tebaası zavallıların ga· 
ripliklerini düşünmiyoruz. 

Bugün tek düşünceliyiz. Kafa 
tasımızın içinde milli birlikten 
başka biç bir fikir yoktur. Bü
tün varlığımızı memleket em-

rine koyduk; bekliyoruz. 
1 Mayıs Bahar bayramıdır. 

Even, tabiatın bütün güzellik· 
lerini teşhire başladığı mevsi
min bayramı!. 

Fakat heyhat!.. Bu yılın 
bahar bayramı, tam manasiyle, 
kurban bayramıdır. insanlar 
biribirlerini kurban ediyorlar 
ve Afrika vahşilerini bile hay· 

rete düşürecek bir behimiyet 
;,.:n~.- k.rl,n lrnlu ,....,._.,,. .. 1 .. l.. ... .J,,. 

hemcins f!ti yiyorlar. 
Neden? .. 
Bu sualin cevabını, millet

leri ırklarına ve nufuslarına 

göre tasnif nazariyesini ele ala
rak kendiniz verebilirsiniz. 

Okullarda imtihan 
ilkokulların 5 inci sınıf imti· 

hanları dün akşam sona ermiştir. 
Ayni sınıfın ikmal imtihanları 15 
Mayısa kadar bitirilecektir. 

Orta okul ve Liselerin eleme 
imlihanları nihayetlenmiştir. Eleme 
imtihanını kazanan talebeler, bu 
günden itibaren sözlü imtihanlara 
gireceklerdir. 6 Mayısta bitecek 
olan sözlü imtihanları müteakip 
devlet olgunluk imtihanları başlı
yacaktır. 

lmar programı mucibince, şehirde mevcud ana y<'lların parkelenme
sine girişilecek, eski şehirde bozuk bir halde bulunan diğer yolların bu 
sene tamir ve ıslahına çalışılacaktır. 

Şehrin iç sokakları da çak.ti döşenmek suretile çamurdan kurtarıla
cak, mülıim olan kısımların yaya kaldırımları yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, askeri hastahane yolu şose olarak yapılmak 

üzere ihaleye çıkarılmıştır. isteklisi bulunduğu takdirde inşaata 16 mayısta 
başlanacaktır. Bu yol kısa bir müddet zarfında bitirilecek ve burada 
belediyece otobus servisi ihdas olunacaktır. 

ALMANYANIN 
YENİ 

HEDEFLERi 
(Başmakaleden artan) 

kansızdır. Buna karşı ise lngilizle
rin şimali Afrikaya ve Mısırın mü
dafaasına istedikleri miktarda kuv
vet getirmeleri heran mümkündür. 
Nitekim gelen haberlerde lngiliz
lerin buyilk kuvvetler yığmakta ve 
yakında mukabil bir taarrzla Libya 
ve belkide Trablus meselesini kö
kökünden temizlemeğe karar ver
miş olduklarını işaret etmektedir. 

Şu lıalde Almanyanın harbin 
sıklet merkezini, Akdeniz yapmak, 
Afrikaya yerleşerek mukavemet 
harbini hzırlamak istemesi kuvvetli 
ı..u ..... u ... "'"'~ ı..ı. ... , vla.1411. g oruıc· 

bilirsede, bu harbin Almanya için 
pek de muvaffakiyetli bir netice 
vermesi ihtimalleri de o kadar za
yıf görünmektedir. Ancak Hitlerin 

Akdenizde de Atlantik gibi bundan 

böyle bir tahtelbahir ve hava har
bini şiddetlendirmesi dalıa çok 
muhtemeldir. 

Fakat artık bir hakikat olaralt 
tezahür etmekte bulunan mukave
met harbini Führer ne suretle ha
zırhyacaktır? bunun için akla gelen 
ilk şey şudur. Almanyanın büyük 
Britanya adalarını işgal edemiye
ceği muhakkak olduğuna göre, 
büyük Britanyanın da bu sene için
de Avrapanın herhangi bir tarafı
na Alman ordularile çarpışacak 
miktarda kuvvet çıkarması o kadar 
uzak bir ihtimaldir. Zira lngiltere 
artık işğal edilemiyecek derecede 
çok kuvvetlenmiştir. Fakat Avrupa-

da Almanyanın lcarşısma çıkacak 
kadar da hazırlığını yapamamıştır. 
Bu vaziyete göre bu yaz da Al
manya ile İngiltere arasında harp 
denizde ve havada devam edecek 
demektir. 

O halde Alman ordularının 
büyük bir kısmı serbest bir vazi
yette kalmaktadır. Eğer Hitler bu 
harbin bir mukavemet harbi olaca-

ğını kabul etmiş bulunuyorsa, onun 
bu yaz içinde Sovyetlere yüklen· 

mesi ve Ukranya meselesini hallet· 
mek istemesi ihtimallerin en kuv· 

vetlisi görülmektedir. ÇünKÜ bu 
askeri teşebbüste muvaffak oldu· 

ğu takdirde Hitler sonsuz iptidai 
maddelere sahip olacak, Karade· 
niz hakimiyeti altına girecek ve 

böylelikle lnsriliz tavyıırP.IP.rinin ta. 

arrzundan uz.akta kalacak t-.ir 
harp endüstrisi kurarak ve Ukran
ya'nın geniş menbalarından istifa· 
de ederek harbi uzun müddet ida
me ettirebilecektir. Ve böyle bir 
teşebbüsün müsbet ve muvaffaki· 
yetti neticesini aldığı günde Hitler 
mulıavemet harbi için büyük avan
tajlar temin etmiş olacaktır. 

Onun içindir ki Almanyanın 
ispanya üzerindeki tazyikinin ciddi 
olabileceği kadar oyalayıcı ve şa· 
şırtıcı olması da ihtimal dahilinde-1 
dir. Zi.~a .. bi~i bu d~şünceye sevke· ı 
den onumuzde btr çok misaller 
mevcuttur. 

Yalnız burada en çok nazarı
dikkatı çekecek bir nokta varsa 
o da; Almanyanın Ukranya'ya karşı 
yapacağı bir harekette boğazlarm 
ilk plana alınmış olup olmamasıdu?. 
Bunu da yakın hadiselerle görmek 
imkanını bulacağ1mız şüphesizdir. 

Dun geceki musamere 
Halkevi temsil kolu tarafından 

dün gece Alsaray sinemasında 

sosyal yardım menfaatine bir mü
samere verilmiştir. Halkevimiz balk 
türküleri ekibinin çaldığı güzel 
parçalar, Abdülhak Hamidin Nes· 
teren eserinden alınan teblo seyir• 
cilere ve dinleyicilere müstesna 
saatler yaşatmış, " Kavga sonu ,, 
vodvili çok beyenilmiştir. 

At koşuları 
4-11 Mayısta şehrimizde ya· 

pılmak üzere yarış ve ıslah encil· 
meni tarafından at koşuları tertip 
edilmiştir. Yarışa iştirak edecek 
atların kaydioe başlanmıştır. 
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·I============================================ YAZAN: 
Diş gıcırdattılar. Mermer masaya 

yumruklarını vurdular : 
Şu kahvenin taş döşemesi üzerinde, 

tahta iskemlelerinde uyuklaoıakt~n İma· 
nımız gevriyor be 1.. Yedi senedır yatak 
yüzü görmiyen insan var burada... Yedi 
sene... Boru değil ... Her yıl ince hastalık 
kaçımızı alıp götürüyor 1 

KOKUSU 
Reşat Enis 

Arap Mehmet - Yerin dibine bat
sın böyle yaşamak J 

Efe Çakır - Yerin dibine batsın 
böyle yaşamak 1 

Hasso - Yerin dibine batsın böyle 
yaşamak 1 

Arap, demin ufaladığı kaynak esrarı 
şimdi tütünle karıştırarak, yanyana yapış· 
tırdığı iki cıgara kağıdının arasına sarı

yor, baş parmak kalınlığında bir cıgara 
hazırlıyordu. Biraz sonra, duman iyi çe
kilsin diye, tütün paketi kapağından bir 
de boru yaptı. Ve başladı çekiştirmeğe .. 
Hem de, gözlerini yumarak, suratını ka
sarak anlatıyordu : 

- Sürünüyoruz be !.. Sahiden sürü· 
nüyoruz... Karın bomboş. Ôyleya : Bu· 
harala Hacının yüz paralık pilavı, sade 
suya fasulyası, yirmi dört saat, kırk se
kiz saat insanı tok tutar mı ( Kalın cı· 
garadan uzun nefesler alıyor.) 

Sırtta yok; başta yok... Şu hesaba 
bak : 15 kuruş ceket... 20 kuruş panta· 
lon". 12 kuruş ayakkabı... 5 kuruş kas
k~t." '; eltQn ne etti ? 52 .•• Eskicilerden, 
dıleocılerden aldığım üstümin başımın 
değeri bu ... 

Efe Çakır'a - Seninki ...ıe b" l 
ı& oy e ... 

Hasso~ya - Seninki de .. . 

Hikmet'e - Seninki de .. . 

Efe Çakır: 
- Diz.kapaklarıma sızılar yürümeğe 

başladı .. 
diye, dudaklarını sarkıttı; başını 

salladı. 
Arap Mehmet devam ediyordu : 
- içimizde beş senedir haınama git

miyenler var. Gurbet kuıju, ense kökü
müzde dans yapıyor pislikten... Altı ay. 
dır cenabet geziyorum ... 

Hasso'ya - Sen de beniın gibisin 1 
Çakır' a - Sen de ... 
Hikmet'e - Seni bilmeın, amma, su

ratını bir köpek yalasa doyar ... 
Kalın cıgaradan tekrar uzun nefes· 

ler ... 
- Bu da yetmez ... Her akşam "Voy

vodanya, polise gidip parmak basarız ... 
Bitmedi : Sabıkalıyız, mimliyiz... Taharri
ler, aradıklarını bize buldururlar ... Gce
nin ayazında yağmur, çamur içinde dolaş 
dolaşabildiğin kadar artı... 

Diş gıcırdattılar. Mermer masaya 
yumruklarını vurdular. · 

Arap Mehmet - Yere batsın böyle 
yaşamak 1 

Hasso -
mak 1 

Efe Çakır 
yaşamak 1 

Hikmet 
şamak r 

Yere batsın böyle yata· 

Yere batsın böyle 

Yere batsın böyle ya-

* * * 
Kahve ocağının yanındaki masada, yün 

atkı sarılı başını avuçları arasında sıka· 
rak uyuklıyan ihtiyar, birdenbire uyandı. 
Elini, kirli derisile sürtüne sürtüne bir 
parmak yağ bağlıyan ceketinin yakasın· 

dan soktu. Kaşınmağa· başladı. 
Arap Mehmet görmüştü. Kahka-

halarla gülerek, uzaktan seslendi : 
- Hiştt 1 Kazım baba... Yuvaları 

bozma 1 
ihtiyar, uykusuzluktan şişmiş, kanlan

mış gözlerile, sesin geldiği tarafa baktı. 
Bir küfür savurdu. Arap kızmıyordu. 
Hali gülüyordu. 

- Sinirleııme be Hacı baba!.. Sinir
lenme be I.. Gavur Allah, başımıza "ay· 
nasız ,, ı musallat ettiği yetişmezmiş gibi 
işte böyle tepemize bir de " macar ,, ı 
bindirir. Saçımın her telinde bir " gur· 
bet kuşu ,, .. Yuvaları bozma dediysek 
senin iyiliğin için be baba 1 Senin iyili· 
ğin için ... Mübarek hayvacıklar ahtapot 
gibi ... Bir vapışblarmı pir yapışıyorlar. 

Artı doyuncaya kadar. En sonunda sızıp 
lcahyorlu oldukları yerde- Ka111up ta 

kıflarını kaldırmak neden ? 
Baba Kaıam'ın öfkesi yatışmıştı. Za· 

yıf suratının sakallarını kaşıyarak gü
lüyordu : 

- Nasıl kızmam Arap ? Beni uyku-
dan ettiler. Şimdi yum yumabilirsen 
gözlerini ... 

- Uykun kaçtıysa buyur mecisimizo 
baba... Laf atarız. Sazını da al gel ... 

Hikmet'in kulağına fısıldadı : 

• - iyi saz çalar bizim baba ... 
"Aşık,, tır. Hem de yaman bir sabıkalı. 
Y ankesiciJerin en moruğu odur. 

Aralarına ihtiyar da katıldl. Konu• 
şuyorlardı. Anlatan gene Mehmet'ti : 

- Caoına yandığım dünyası • diyor 
du - Zenginler, variyet sibileri fdcaranıo 
sırtından geçinir. Nah şu kahvenin sabini 
bir düşünün. Herif bizim yüzümüzden 
bugüne bugün altın babası 1 Maçkada 
apartoman, Şişlide apartoman; Galatada 
ban ; T opbanede bamam ... Kadrimizi bilir 
mi ? Neredeee 1... itin götüne sokuluruz ... 

" Kelle ,, lerde bizim sırtımızdan 
geçinir. Amma, ben acırım bu akılsız 
hayvancıklara... Yağlı kapı diye yanlış 
kllpı çalarlar. Emilecek kan nerde bizde? 
Zıbmımda yakaladığımı kolveririm dı· 
şarı... Gitsinler, belki bir kalın on•• 
bulurlar diye ... 

[ Devamı \#&r J 
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- Vukuat yok efe.. Herkes 
çalışıyor, herkes kazanıyor. D~k
kinların, evlerin kapısı gece, gun· 
düz açık. Emniyet milkemmel.. 

_ Demek ki Kralları çok bü-

yük adam .. 
- Kral, falan yok efe. Orada 

Cuoıhuriyet var. 
- Cumhuriyet dediğin ne olu· 

yor?. 
- Ahali intihapla kimi isterse 

onu hükQmet reisi seçiyor. Orada 
padişahlık yok .. 

- Ulen hacı! Bu iş tam bizim 
şerait usulü .. Hani Peyramberimiz, 
efendimiz vefat ettiği zaman yerine 
ahali Ebubekir hazretlerini seçti. 
O da Ölünce yine bir seçme oldu, 
haı.reti Ômer geçti. Hani Müslü
ınanlıiın lifı bizde, işi Avrupalıda 
kaldı diyorlar, demek ki doğruy
ınuş. E. Anlat bakalım delikanlı; 
oralarda memurlar rüşvet almazlar 
ıni? 

- Alınazlar efe •. Çünkil evve· 
li memvlar devlet haysiyetini müd
rik insanlardır. Saniyen dolgun ma
ili ahrlar. Orada vazife hissi; her 
şeyin ilıtündedir. 

Çakıcı efe bütün bu tafsilatı ala
ka Ye dikkatle dinledi. Uzun, uzun 
dütündü. Hiç şüphe yoktu ki bu 
rencin verdiği maJQmat üzerine 
memleketin o günkü haliyle lsviç
renin vaziyetini zihnen mukayeseye 
çahş~ordu. 

Nihayet hazırlanan yemekleri 
hep beraber yediler ve ikindiye 
kad&r sohbetle vakıt geçirdiler. 
Artık vakıt gelmişti. Çakıcı efe 
lzoel efendi ile arkadaşlarına hitap 
etti: 

- Şimdi biz buradan ride
cejiz. Siz aaata bakacaksınız. Biz
den tam iki saat sonra çıkıp ,iz 
de ridebilirsiniz. Daha evvel kat' 
iyyen değirmenden dışarıya adım 
atmayınız. Allahaısmarl-dık .. 

Çete değirmenden çıkıp kay· 
boldu. Bir müddilt sonra uzaktan 
iki silah sesi işitildi. Ba -.illb ses· 
lerinin biliba,ra IP•hıyeti anlaşıl
mıştır: Çakıcı efe yolda rasgeldiği 
iki Amavudu; sırf Arnavt oldukla
rı için öldürmüştür. 

Gençler iki saatı beklediler 
ve valut. gelinca dönüp yerlerine 
rittiler. Bayındıra avdetlerinde key· 
fiyetten bittabi hükQmeti haberdar 
ettiler. 

* * • 
Çakıcı efe; hükmet kuvvetle-

riyle müsademeden bir dereceye 
kadar içtinap edebilirdi. Nihayet 
takip işleri de ciddiyetle yürütü
lüyor ve istihbarat şebekesi azami 
şekilde çalışıyordu. Nitekim çete
nin Ômerköyü civarından geçecek 
surette yol istikameti taltip ettiği 
haber alınmış ve geçit noktaları 
hükOmet kuvvetleriyle ahali tara· 
fından tutulmuştu. Bu müşterek 
kuvvet; ÇakJcı çetesini behemehal 
PUsuya düşlirecek surette mevzi al
mıttı. Çakıcı çetesi filhakika o is
tikameti takip ediyorsa mutlaka 
rııüsademeye mecbur kalacaktı. 

Haberin yanlış olmadığı çok 
reçmeden tahakkuk etti. Çakıcı 
çetesi karşıdan görünmüştü. 

Fakat efe o kadar ihtiyatlı ha
reket ediyordu ki eşkıyayı toplu 
bir halde pusuya düşürmenin im
klnı yokta. Çete efradı beşer, al
~ yüz metre mesafe ile birer, 
~kıter ilerliyor ve şakiler yekdi
rerlerinden uzak mesafelerde bu
lıınuyorelu. Bunlardan bir kısmını 
pusudan bırıtkarak serbest geçir-
mek· b' t' 'k' • ınne ıce ı ı ateş arasında 

t~lllaia rıza röıtermek demekti. 
d hamlede ateş açmak ise reri

ekilerin firarına imkin verirdi. 

Maaaıafih ·en büyük bati mun
:aza~ kuvvete baııbcnuk gönüllll-

k
er dhak etmekteydi. Muntazam 
uvvet d' · l" ıııp ın altında hareket 

ederdi. B&f1boz•k halk '11e dil d" • · 
k'ld e ıgı fe ı e harekette serbestti. 

Nitekim bu işte de böyl ld 
ve rönüllü köylülerden b" ~ ? u ·h . 1 . ırası -
ı. tima kı can korkusiyle _ vak 
tinden etvet ıillbını patlat d" • 

Bi b
. ıver ı. 

n ır kutku içinde A 

kild .h . ._ azaaıı ıe-
e ı tıyatııLirane hareket d 

SOVYET 
RUSYA 

Egede 
Adadan adaya 

Alman 

-----__,.--------------~------. 

Bu müsademenin neticesi çok 
fecidir. Çakıcı çetesinden hiç kim
senin burnu bile kanamadığı hal
de hükOmet ve köylü müşterek 
kyvvetinden tam on sekiz kisi kur· 
ban gitti. iki saat kadar devam 
eden ou kanlı ve ateşli temasın 
sonu; onsekiz kıırban veren kuvve: 
tin inhizamı oldu. takip kuvvetlerı 
darma dağın bir hale düşmüş, her
kes canını kurtarmak endişesiyle 
münferit harekete geçmişti. Çakıcı 
çetesi bili merhamet kurşun yağ
dırıyor ve korkunç naralarla ortalı· 
ğı alt, üst ediyordu. 

Harp malzemesi
nin transit olarak 
toprak 1 a r ı n d a n 
geçmesine mUsa
ade etmiyor 

Moskova 30 (a.a) - Dış ti
caret halk komiseri Nikoya'nın 

dün imzaladığı bir emirnameye 
göre, her türlü harp malzemesi
nin Sovyetler birliği arazisinden 
transit olarak geçmesi yasak edil
mektedir. Transiti menedilen mal
zeme arasında mühimmat, tayya. 
re, mühimmat imaline yarıyacak 

aletler ve patlayıcı maddeler 
de vardır. 

Diğer maUarın transit tarikiy
le Sovyetler Birliği arazisinden 
geçmesi serbesttir. Fakat bunun 
için de mevcut ticaret anlaşma! ... 
rına istinaden verilebilecek husu
si bir müsaade istihsalı lazımdır. 

------
-sıçraması 

durdu 
Vişi 30 ( A.A) - Ofi aiansı 

nın askeri muhabiri yazıyor: Yuna· 
nistanda lngiliz sefer unsurlarının 
son unsurları cenubi Moranın kü
çük limanlarında ve ezcümle yarım 
adanın batı cenup sahili üzerinde 
bulunan Navarin ve Kalamataya 
doğru süratie inmektedirler. 

•• 
Vişiye 

Ultimatom , • 
Amerika, eğer bi
tarafhğını muhafa
za etmezse, Fran
saya y 1 y e c e k 
göndermiyecek 

Zürih 30 (a.a) -La Suis ga
zetesinin Vişi muhabirine göre, 

Mareşal Peten amiral Darlan'm 
i şgal nltındaki Fransaya yaptığı 

seyahat hakkındaki izahatı dinle
dikten sonra Amerikanın Vişi bü
yük elçisi amiral Lihi ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Bu muhabirin zannettiğine gö
re, amiral Lihi, eğer, Fransa · A· 
merikadan ye.ni iaşe maddeleri al
mak istiyorsa bitaraf vaziyetini 
muhafaza Almanlarla müzakere

lerin tazammun ettiği İngiliz düş· ı 
manlığından tevekki "!ylemesi lü
zumunda israr etmişti. 

iki saat sonra çetenin önünde 
kuvvet kalmadı ve Ômerköy mü· 
sademesi tamamiyle aksine netice 
vererek hitam buldu. 

Almanların, cenahlarını temi
nat altına almak en.Jişesini bir ta
rafa bırakarak ok halinde ilerlemek 
hususundaki tabiyeleri sı::bebile 

Alman motörlu kuvvetlerinin geç
tikleri yolların şurasında burasında 
hila Yunan kuvvetlerinin bulun
ması muf>temeldir. -

* * * 
- Ne istiyorsunuz ağala?.r 

Alman kıta/arı 
Mısır toprağında, mUşkilat 

içinde 

Eğede Almanların adadan ada
ya sıçrayarak ilerlemeleri devam 
etmemiştir. 

sava~larından dolayı teşekkür etmiş

lerdi. Bu mesajda deniliyorki: 

- Efe! Nazilli ile Bo7.doğan 
arasında bir Akçay köprüsü var· 
dır ya.. işte o köprüyü kışın su 
götürdü. Kasabaya inemez olduk. 
Sen bilirsin .. 

Çakıcı çetesinin Nazilli havali
sine geçtiğini haber alan köylüler· 
le Çakıcı efe arasında bu mubave· 
re cereyan ediyordu. 

- Arpazdan Osman bey" söy
lediniz mi?. 

- Söyledik efe amma Osman 
bey "bana ne,, deyip bizi koğdu. 

- Siz kalkın, gidin, Osman 
beye benden selim edin. Ya Ak· 
çay köprüsünü kendisi yaktırsın, 
veyahut bana bin lira yolJasın da 
ben yaptırayım. Her halde bu köp
rilyü yaptırmak •izin yüzünüzden 
çok para kazanan Osman beye 
düşer. Efe böyle söyledi dersiniz .. 

Köylüler kalkıp doğru Arpa· 
z'a gittiler ve Osman beyi ziyaret 
ettiler. Osman bey; kardeşi Ali 
beyle birlikte oturuyordu. Yanla

rında kolcuları Çerkes hacı İsmail 
de vardı. 

Köylüler selim verip oturdu
lar ve biraz lfaki sohbetten sonra 
Osman beye vaziyeti anlattılar: 

- Çakıcı efenin sellmı var. 
Akçay köprüsünü sen yaphracak
mışsın. Şayet vaktı yoksa bin lira 
yolJasın, ben yaptırırım diyor. 

Osaaan bey hiç cevap verme· 
di. Yüzü sapsarı kesilmişti. Karde
tinin bu mütereddit, hatti yumu
şak vaziyetini gören Ali bey sert 
bir çehre ile cevap verdi: 

- O Çakıcı denile herife söy
lersiniz: ... sıkı ise gelsin, parayı 

buradan alım. Biz adama palavra 
ile para vermeyiz Anlaşıldı mı?. 
Haydi bakalım, şimdi gidin. 

(Devamı wır) 
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Londra 30 ( A. A) - lngiliz 
askeri sözcüsü şu beyanatta bu
lunmuştur: 

" - Yunanistandaki harekat 
hali devam etmektedir. Teliğ ha. 
ricinde hiç Lir şey söyliyemem. 
Mİsır hududunda düşman kıtaatı 
Sollum'un şarkında 8 kilometre 
kadar ileride bulunan bir noktaya 
gelmiş ve orada durmuştur. Bu 
tevekkufun lngiliz devriyelerinin 
hı:-palama haraketlerinden mi, in. 
giliz tayyarelerinin bombardıman
larından mı, iaşe meseltainden oıi 
veya kum fırtınasından mı ileri 
reldiğini kestirmek müşküldür. lh
timalki bu tevek~ uf mezkOr dört 
&milin bir araya gelmesinden doğ
maktadır. Düşman kıtaları şimdi 
Trablustan Solluma kadar uzun bir 
lıat üzerinde dağılmış bulunmak
tadır. 11 

İngiltere üzerine 
Hava hUcumlan 

Bir 'fehirde yangınlar 
çıkarlldı; ölenlerin fazla 

olduğu zannediliyor 
Londra 30 (a.a) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretleri~in tebli
ği: Dilşman tayyareleri bu gece ln-

gilterenin cenubu garbislnde bir 
şehire hücum etmişler ve bazı yan
gınlar çıkarmışlardır. Fazla insan 
ölmüş olmasından endişe edilmek· 
tedir. 

Bundan baıka lngilterenin ce
nubu garbisi ile şimalinde ve şar· 

kında ve Gal mıntakasının cenu
bunda diğer bazı yerlere de bom· 
balar ı\tılmıştır. Buralarda b.ızı ha
sarlar olmuştur. 

Cenubi Gal'de bir yerde bir 
kaç kişi yaralanmış ve ölmüştür. 
Bu gect: İngiliz avcı tayyareleri 
lngiltere üzerinde üç düşman t:ıy· 

yaresi düşürmüşlerdir. lngiliz hava 
kuvvetlerinin bu gece Manhaym'-

Sidney 30 ( A.A) - Yunan 
işcileri, Yunan mesai nazırı vası
tasile Avustralyaya gönderdikleri 
bir mesajda Avustralyalıların kah
raman çocuklarına Yunanistandaki 

ASKERİ VE SiY ASI 
VAZIYET 
/ Baştara/ı Birincide} 

vapurile 12 bin Alman askeri ih
rlç etmişlerdir. Bunlar, piyade, 
topçu, motörlü ve tank kıtaları· 

dır. Ayni zamanda büyük miktar 
da harp malzemesi de çıkarılmış 
tır. Bu Alman kuvvetleri 28 ni· 
sanda harekete geçmişlerdir. 

• Sovyet hükOmeti tarafından 
harp malzemesinin Sovyet toprak· 
!arından geçmesini meneden bir 
karar verilmiştir. Japonyada iyi 
karşılanmıyan bu karar Sovyet· 
ler yoluyla · Amerikadan tayyare 

almakta olan Japonları müşkil va· 
:ııyete dilşürecektir. 

Diğer taraf tan Çin ba,şkuman· 
danı "Çan·Kay-Şek,,e Sovyet hü· 
kOmeti tarafından verilen teminat 
Japon-Sovyet pakti etrafında Ja
ponyada bir hayal sukutu mey· 

daki hedeflere hücum ettiği haber 
alınmııtır. 

Londra 30 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebli
ti: 

Dün gece Plimut üzerine ya
pılan akında 4 Alman tayyaresinin 
tahrip edilmiş olduğu şimdi teeyyüt 
eylemiştir. Bunlarıo üçü hava mü
daiaası tarafından düşürülmüştür. 

Dün lngilterenin cenubu şar
l.i sahilinde bazı düşman hava fa
aliyeti olmuşsa da bomba atıldığı
na dair haber alınamamıştır. 

Londra 30 (a.a) -Hava neza
retinin tebliği: 

Bombardıman ve sahil teşkila
tına mensup tayyareler Alman k _ .. 1 • • ru 
vazor erının bulunduğu Brest li-
~anına hücumlar yapmışlardı. lngi
lız tayyareleri hiç zayiata uğrama· 
mışhr. 

"Yunan işçileri müşterek ide
allerin müdafaasında mukaddes 
Yunan toprakları için harbetmiş 

olan Avustralyalılara hayranlıkları· 
nın arzım rica ederler.,, 

dana getirmiştir. 

• Mısır topraklarına intikal 

etmiş olan mihver kuvvetlerinin 
harekatı hakkında her iki tanfca 
da pek tafsilat verilmemektedir. 

lngiltereden gelen haberlere göre, 

mihver kuvvetleri Mısıra doğru 
üç koldan ilerlemektedirler. Bir 
kol Sollum, Sidi Barrani istikame· 

tinde, diğer bir kol da Sollumuıı 
cenubunda kısmen dağlık olan bir 

arazide ileri harekatı yapmaktadır. 
Bu koldaki Alman kıtaları, Sidi • 
Barrani ve Sollum bölgesindeki 
lngiliz kuvvetlerinin gerilerine dü-

şerek bu kuvvetlerin muvasala 
hatlarını kesmeğe çalışmaktadır. 

Bu planın hedefi, lngilizleri denize 

dökmektir. Fakat İngiliz yakın 
şark orduları baş kumandanı Ge
neral Veyvelin böyle bir kuşatma 
hareketine karşı gafil avlanacaj'I 
tasavvur edilemez. 

Mih-Oer kuvvetleri, kum fırtı· 
naları yüzünden, Sollumdan 8 kilo
metre kadar uzak bir mahalle vara 

bilmiıler ve orada durmuşlardır. 
Burada bir kaç gün daha dı1ra· 

cak olurlarsa mihver harekatı bü
tiln yaz boyunca durmağa mah

kQmdur. 15-20 gün sonra burada 
mevsim buyuk harekata musaade 
etmeyecektir. 

• Harbin Akdeniz sahillerine in
tikal etmesi dolayisile lngiliz Ak 

deniz filosunun her gün yeni yeni 
kuvvetlerle takviye edildiğini Ju 
yuyoruz. 10 muhrip 2 büyük kru 
vazör 2 tayyare gemisi bir çok 
denizaltıdan mürekkep bir filonun 
Cebelüttarıktan şark\ Akdenize 
doğru açıldığı bir kaç gün evvel 
haber verilmişti. Şimdi öğrenildi· 
ğine göre anavatan donanmasın
dan mühim bir filo cebelüttarıkta 
vazife almış bulunmaktadır. 

Bir tutam kadın sacının muzipliği 
A merikanın T eksas eyaletinde oturan 

bayan Pirson, mahkemeye baş vurmuş 
ve kocasının kendisini aldattığını ileri sürerek 

boşanma davası açmıştır. 

Bayan Pirson'un ko"casının. i?anet~ni is~~~ 
etmek vcs davasını yürutmek ıçın gosterdırı 
delil çok gariptir. Bay Pirıonun iki kapaklı bir 

saati vardır. Saat bozuldup için kocası tamir 
için bir saatçiye vermiş, ıa~tçi d~ _t~aıiri ya.p· 
tıklan sonra Pirsonun evıne goturup teslım 
etmiştir. 

Bayan Pirson, merak saikasile saati tetkik 
ederken kapaklardan birinin altında küçük iki 
tutam kadın saçı bulmuştur. Bu saçlardan biri 
kumral, öteki siyahtı. Kumral saçlı olan madam 
Pirson nişanlarının ferdasında kocasına hatıra 
olarak bir tutam saç hediye ettiğini hatırlamış 
ise de siyah renkli saçlaruı, kocasının metre· 
ıine ait olacağına hilkmetmiş ve derhal mab· 
kemeye müracaat ederek kocası aleyhine bo· 
şanma davası açmııtır. 

den bu siyah kadın saç tutamını, yanlışlıkla 
Pirsonun saat kapağı içine. k~yduğunu hatırla
mış ve bu sözlerini de yeaıın. •le teyid etmiştir. 
Kocasının masuniyetine kanı olan bayan Pir
son boşanma davasından vazgeçmiştir. • Aınerikada Joseph 

Leyveld adında bir 
doktor halkın fazla 

haraket ettiğinden şikayet ~diyor. Doktor baş
lıca büyük şehirlerde yaphgı tedkikler netice· 
sinde bir Amerikalı ev kadınının vasati olarak 
senede 4,800 kilometre yol Yürüdüğünü mey· 
dana çıkarmıştır. 

Amerikalı doktora göre Amerikada bir 
insan iÜnde vasati olarak 19,098 adım atar ki 
bu 13 kilometre tutar. Bir talebe sınıfta, te· 
neffüste oyunları, gidip gelınesi de dahil ol
mak üzere günde 24 kilometre bir mağaza 
tezgahtarı 14 kilometre kateder. 'Noel ve yıl
başından bir kaç gün evvel bu "ktar 18. 20 

da 7 kilometre kateder. 

Amerikalıların telaşı, mütemadi gidip gel
meAi malumdur. Bunun için doktorun rakamları 
Av!upalılar için ölçü tutulamaz. Avrupada 
doktorlar bilakis halka bir parça daha f azJa 
haraket etmelerine, rilnde biç olmazsa 3 - 5 
kilometre yol yürümelerini tavsiye ediyorlar. 

• 
Bükr~ şoförlerin
den Martinu bilirdo 

....:~--------- meraklısıdır. Bir gün 
kahvehanede bilardo oynarken ya talihsizliğin-
den ve yahut acemiliğinden bir karambol bile 
yapamamış ve partiyi kaybetmiştir. 

r_._ . • b ._ e en 
...-~ıcı ıçın UııLadarı kit' d •. 
llliydi?. Çete derhal mevzi ı ldegıl 
etkı d- a ı ve 

Ya pusuya uşmeden ·aııı d 

B. Pirson, ıiyah kadın saçlarının kime ait 
olduğunu bilmediğini iddia etmiş ve saatçi 
mahkemeye çaiırılarak şehadetine baş vurul
mqtur. Saatçi, bq"a bir saat kapaiınıo için· 

kilometreye çıkar. mı 
Gene Amerikalı doktorun yaptığı hesaba 

göre bir çiftci günde vasati olarak 40, bir 
danı kızı yalnız bir perdelik. bir zamaa urfm. 

Bu mağlubiyetini hazmedemiyen şoför, bir
az sonra elinde bir şişe benzin olduğu halde 
kahvehaneye donmüş ve müşterilerini şaşkın 
bakışları önünde benzini bilardoya dökerek 
masayı bir kibritle ateşlemiştir. Şoförün bu çıl
ğınca intikamı, kahve müşterileri arasında deh
şetli bir panik uyandırmıştır. iki müşteri yere 
düşerek çiynenmiş ve hastaneye kaldırılm11tır. 

Çılrın ıoför de yetifea pa&I• t.,.Jmdaa 
yakataam1tt1r. 

ille batiadı. aa e-
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Kaysı da ya
y a z a n kında çıkacak ... 

fakat onun 
G. A. adeti her yıl 

çıtığı vakit az 
devam etmek ve kendi.ıini pek 
yüksekten tutmak olduğundan bu 
sene de gene öyle yapacağı ve 
keseleri derin olmıyanların güzel 
kokusundan mahrum bırakacağı 

tahmin olunabilir ... 
Bu güzel kokulu yemişin ken· 

disini o kadar kibar tutması acaba 
nedendir? 

Bir kere, ilk vatanı Çinde bu
lunmasından: Bilirsiniz ki kaysı 
ilkin Pekin şehrinin etrafındaki 
dağlarda yetişmiştir. Sonradan bir 
çok memleketlerde yetiştirilmişse
de kaysı ilk vatanını bir türlü 
unutamadığından, Çindt-n gelen 
ipek gibi, Çin vazoları gibi, ak 
kuyruklu çay gibi kendisirıi daima 
yuksekte tutar. Gene ilk vatanları 
Çin olan portakalla mandarin& 
başka memleketlerde çokça yetiş
tirildikçe daha demokrat oldukla
rına bakılırsa belki - ilerde· bir 
zaman kaysı da daha çok yetişti· 
rilir de portakal gibi, ~mandarina 
gibi bir az daha ucuzlar diye ümit 
edilebilir ... 

Şimdiki kibarlığı onun fazilet
lerile doğrusu, pek de izah edile
mez. Vakıi, s;üzel kokusu insanın 
canına işler, bundan dolayı, ger
çekten kaysıdan mı, yoksa kimya· 
ca yapma madJelercien mi bilin
mez, kaysıdan kokulu kolonya suyu 
bile yapalar. Fakat yalnız koku 
için olunca, en pahalı alınan esans 
şi<Jeleri bile kaysınm yanmda ucuz 
kalır. 

Gerçi kasınyın vitaminleri de 
pek bereketlidir : ·A vitamininden 
yüzde dört binden yedi bin ölçü
ye kadar. Bunun bir iyiliğide kaysı 
kaynatılsa bile vitaminlerin hiç kay
bolmamasıdır, Bu· derece de bol 
A vitamini başka yemişlerin hiç bi
rinde bıılunamu. ,Fakat yalnız A 
vitamini alabilmek için olunca zey 
tin yağlı enginarla baklanın üzeri· 
n~ - A vitamininden yüzde yüzbin 
ölçü veren • maydanozdan biraz 
serpmek pahaca kaysıdan pek u
cuz gelir .. 

Bl vitamini yüzde ancak 9 öl 
çüdür. Sinirleri sakinleştirmek için 
bu vitamine lüzum görülünce cane· 
riii daha ucuz fiatla kayısıdan zi
yadesini verir. 82 vitamini yüzde 
42 ölçüdür, bundan daha fazlasını 
gene caneriği daha ucuz getirir. 
C vitamini de ancak yüzde on mi 
ligram .. Bir tek limonla iki bardak 
limonata iç'nde insan onun b~s 

~ 

mislini bulur ... 

Madenlerine gelince, en lüzum· 
lu on iki madenden iyotla manra· 
nez eksik. Birincisinin eksikliiin
den dolayı, tiroit guddesine hiç 
faydası olmaz, ikincisinin eksikli
ğinden çelik madeni • yüzde O 4 
nispetinde olmakla beraber • i~e 
yar~maı. .. Fosfor madeni yüzde 
23 ıse de kireci 15 miligram oldu 
ğ.undan ikisinden • istifade ancak 
yüzde 65 olur.. Yalnız vücudun 
etlerine dolgunluk verecek potas· 
yom madeni; yüzde 300 miligram 
olduğundan hatırı sayılacak mikta· 
rdadır .. 

Bir de kaysı ekmekle yenilir
se kaysının alkalenliğ'i ekmek ekşi 
liğini tamamen karşılar. Fakat in· 
san kaysı alabilecek kudrette olun 
ca onu ekmekle yiyip kokusunu 
azaltmaz, 

Kaysının kibarlığından dolayı 
olacak ki, eski zaman hekimleri 
ona hiç de yıız vermemişlerdi. Yal· 
nız Calinos hekim bütün yemişle· 
rin aleyhinde olduğu halde kaysı 
yı yüksekte tutmuştu. O büyük 
hekim de eski Romanın kibar has
talarma hizmet ettiği için kesesi 
gayet derin olmuştu. Onun gibi 
derin kesesi olanlar için kaysının 
güzel kokusu dünyalar değer. 

Fakat kaysı o kadar kibarlığın 
dan vazgeçip demokrat oluncaya 
kadar, kaysıya yetişemiyenler için 
onu çekiştirmek düıer .. 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöver 
Hastalar1nı her gUn 

öğleden •onr• oı,ta • 
bibi lsmall Hakkı su
may'ın muayene hane
sinde kabul eder. 

Ba 
gtJCll 

Nöllelci ecza• 
Yeni Ecz•n• 
(Beledi,. YumdaJ 

-



Tan Sinemasında 
Bu akşamdan itibaren en mUthiş maceralar ve en 
heyecanb vakalar pheseri emsalsiz ve ateşin ylldız 

MUSTER GRABBE 
T arahndan HarkulAde Bir Kabiliyetle Yaratılan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
25 lcuımlılc biigiilc urgilzep .,. tlelıpt filmini mnagor 

Binlerce fifGran, korkunç ve dehşetli sahneler her sahnesi 
binbir hareket ve heyecanla seyredilecek olan ba fevkalide 

Serrilzqt Filmini Meraklılara Tavsiye Eder •. . 

Filme Hlveten: &UZE E K YDOY 

GENEAUTAY 
Tarafından Temsil edilen Heyecan va macera filmi 

DA& ŞARKiSi. 

Bel edige Riyasetinden: 
(Seyhan park ve lokantası 

kiraya verilecektir.) 
1- Belediyeye ait Seyhan nehri kenanndaki Seyhan park 

ve lokantası iki sene müddetle ve açık arttırma suretile icara 
verilecektir. 

2- Y allık muhammen icar bedeli 7 oo liradır. 
]. Muvakat teminatı yflzbeş liradır. 
4- ihalesi mayısın 1 ti ıncı günü saat 15 de belediye encü-

meninde yapılacaktır. 
S· Şartnamesi belediye hesap itleri müdllrlüğündeclir. 
lstiyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat 

makbuzlariyle birlikte belediye encümenine mllracaatlan ilin 
olunur. 1. 6. 11. 15 7o7 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Yeni askeri hastane ile kanal klprüsü aruında müced-

deden iaşası IAzımgelen ıosa açık olarak eksiltmeğe konulmuttur. 
2- İfin kefil bedeli 5281,25 liradır. 
3- Muvaklcat teminatı 396.to liradır. 
4- istekliler bu işe ait şartname, proje vesait evrakı Adan~ 

Belediyesi Fen İtleri Mddürlüfünden 26 kunıf mukabilinde 
alabilirler. 

5- lbale 16-5-941 tarihine rastlayan cuma günü .aat 16 da 
Belediye binasında toplanacak Belediye encümeni tarafındatı 
yapılacaktır . 

6- Münakasaya girebilmek için taliplerin ibate ~ 
en az dört gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müraca· 
atla bu itin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şartdır. 

7- Bu it hakkında fazla malOmat almak istiyenlerin Adana 
belediyesi fen işleri dairesine ve münakauya girmek istiyen• 
lerinde ihale gününde muayyen saatda Belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 1· 6- ıı. 15 6o9 
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Meraklılannın Nazan Dikb ·ne 

B 1. si K LE T ::zddü::-manda 8,000 
rekorunu kıran 

J 
Maİ'lcalı BiSiKLETLERi göriini& 

Ticarethanemize gelen bu billldederha 10D tektmülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması ıizleri memnun edecektir. 

Satıf yari: Asfalt cadde D E D E O c1 L U 
Bisiklet tecim evi 

ÖY ENSTITOSO 
M0D0RL060tfl)EN : 

Muhammen Yüzde 7.5 
Cinsi Miktan F'iab bedeli teminatı 

iki yıldız un loooo 15 1Soooo 112 So 
ı. Yakanda yazılı an 16.V.Hıcumagüaü saat onda Düziçi 

Köy EnstitialDde açık eksiltmeye kcmacakbr. 
2. Şartname Düziçi Köy 2-itW Müdürllltünde görüle 

bilir. 
3. Talip olanlu ihale aaatına kadar ....._ akça11nı yab 

rabilirler 
4. Taliplerin ikametılblarmı gösterir birer veaib ile ıel 

-1eri lizuadır 711 1 6 11 11 

ASAi SiNEMADA 
Su va re 

8,30 BU AKŞAM 
Suvare 

8,30 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Ôz 1 

Sinema aleminde bugüne kadar yapılan en komik ve en gililaçlü 

TURKÇlE SOZlU 
ZORLA TA YY ARECI 

DahlR Hastalıklar MUtahaH1S1 
Kızılay ulucami caddesi l.tildlı ilk Okulu lraqumclalci 
muayene heneıinde herr&ı butalarmı kabul eder. 

Görülmemiş Bir Muvaffakiyatle Davam Ediyor 
iLAVETEN = 

Sergüzeşt Fi/imlerinin Biigiilc Kahramanı 

TOM TYLERIN 

Esrarengiz Çiftlik 
Son derece merakh heyecanlı sergUzett fllml 

PEK YAKINDA: 
VIVIANE ROMANCE 

YARI GICEDEN SONRA 
Filminde 

Adana sulh ikinci 
kukuk 
mahkemesinden : 

Adananın verayıcevir ma
hallesi sakinlerinden olup 01-
maniye memleket hastanesin· 
de vefat eden Süleyman of· 
lu Mebmedin terekesine mah
kemece el kondu}undan ilin 
tarihinden itibaren alacak ve 
borçlularının bir ay içinde 
mahkemeye müracaatla ala
cak ve borçlannı kayıt ve 
mirucılann &ç ay zarfında 
varillik sıfatlarını isbat etme
leri ve aksi takdirde müte
vaffaya ne f8hsan ve nede 
terekeaioe izafetle takip edemi 
yecekleri ilin olanur. 713 

Odeon, Kolombia, Sahibinin 1Ui ve diter bilamum 
marka ıramafou ve pllldanmıı: mevcuttur. DIKKA T: 
pllk fiatlan (129) kuruttur. Gramofonlanmm görmek 
ve pllklanmızı dinlemek üzere Hor•otlu mataza· 
ııaa lGtfen uğrayınız . 

Her nevi Okul malzemesi, Okul kitaplan ve kırtaaiJe 
çqidlerimize ilAveten memleketimizin her tarahnda · çı· 
kanlan romanlar dahi celbedilmif.tir. Bmılan girmek 
Gzere Horozoııu kitap evine utramayıunutmaymaz • 

Adres : Adana Yeni Merkez oteli altında Horozollu k.arc ...... 

15. U&tm tmM Matbaası 
En temiz ve . z iş (BUGÜN) 
matbaasında basılm ktadır. 
ltlerlnlzi (BUGON) matbaasına Y•P11ln!ru•ıız çok mem· 

nun kalaca '"ıza U he etme iniz. 

T. 

.. 
Seyhan YlllyeU 
daimi encUme • 
nlndenı 

Adana Retatbey •bal
lesiode 10 dersaaeli ilk okal 
binaaı ikmali İllpab kePf 
tutarı olan (30434) lira (22) 
kuruttu [28000) litalık lru
mı kapalı zarf ualiyle ek· 
siltmefe konulmllfbır. 

. 2- Eksiltme 20-5-941 ta· 
rihine müsadif ula gün& ... 
at 16 da vilayet daimi en
cümeninde yapılacapclaaka
pah zarflar en ret ba _. 
tan bir saat eneliae ka
dar aat 15 ele ba eacW
rei81itia.ae verilmit olacaldai. 

3- lati,..ı. bu ife ait 
ketifname ve ...-..eıerlai 
görmek için nafta miidirlil
tüne müracaat edebilirler. 

4- f.teldileria QlOO) h 
muvakkat temiaat Yermeı.i 

ve ehliyet veü• ılmak.., 
re ba miktar İf )'Spbldarma 
dair bomervilleriyle ticartt 
Ye sanayi odaa VMilr•, iki 
adet velik& fotqjTlfluuu. Wt 
adet (38) bir adet (8) laarulB 
damga ve bir adet ele bir ini· 
nlfluk tanare .,-- ,-. 
nda ikinci maclclede ..... 
gtinden s .... ev..ı ....... 
lerine batlamak -etfJle ~ 
liyete! müracaatı.n lhma#. 
S-PomlleıW_... 

mektupların cht ~ 
• ..... n, ~ b ' -· 
hr. Po.tada ~r.;tfcl(. i-r 
ler kabul edilmez. 

1:0 1- 6- ıı- 15 

( S.tldC ) 
Bileme kaJuk V9 ~ 

rile beraber tD "9nir laav. 
Yetinde••""*' •llktltlE ... 

tiril sablmaktadır. An.d edllllr 
Meninde Fort aceatelha• " 
yahut Bay Alaaya'1 ......,._ 
ya miiiacaadin. 

!0-1· 2-S -4 
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ALSARAY SINIMASI 
BU AKŞAM 

KüçUk t' ... lrnd he•aplan 

iki gUzel film birden takdim ediyor 
I 

• 
( Ceciha Parker ) va ( Erme Lından ) 

T anı/ından luuilaılitle 6& ,.,.-1/llrtllıl,,,,, ...,1c.,. ,,q e 

FiLMi 

Gençlik Gbnahı 
il 

ŞARKICI KOVBOY 
808 BAKER 

Tarafından oynanan macera Filmi 

Adana Sulh ikinci 1 
meee vaziyet edilmit olda

Hukuk tundan ilAn tarihinden itiba-
ren alacak ve borçlanmn bir 

Mahkemesinden : ay içinde mahkemeye müra-
Aslan Kayserintn Huan

fakı mahallesi ahalisinden olup 
Adanada Hüriyet mahallesinde 
arabacı Abdullahın evinde ika· 
met etmekde iken kimseaiz 
olarak memleket hastanesin
de ftfat eclett lbrabim otlu 
Abcltıllabın terekeaiae m~ 

caatla alacak ve borçlannı 
kaydettirmeleri ve varilleri
nin üç ay içinde varislik il• 

fatlannı iabat etmeleri ve ak
si takdirde müteveffayı ne 
phaan nede terekesine iza· 
fetle takip edemiyecelderi ilin.... 712 

1941 IKRA IY f ANI 
K E' 1D1L1 Rı 

iŞ.hi, 2Magıs, 1 Alutos,3//dncit.pin ltırWeriıetle ,,,,,,,,,. 

,__ __ 1841 IKRAMl'"'miiııl .. ~ .. 
1 Adet 2000 Liralık 
3 " 1000 il 

2 
" 750 il 

4 " 500 
" 8 " 250 
" S5 " 100 il 

" 50 ,. 

" 

Adana Kız LIMal 
MUdUrlUIUnden : 

Bütün kız llseli talebelinin 
2 Mayıs Cuma günü aut i6 
da lileye ıehaeleri. 

ı. 2 708 

iLAN 
Yükeek YAl'lf ve ialah en• 

cüm~ni namına 4 ve 11 Ma· 
)'il 941 pazar ılnleri at koı
ıulan icra olunacafl illa olu· 
... t-3 714 

2000. 
3000. 
1500. 
2GIO. 

- 2000. 
- 3500. 
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