
• 

BASMUHA_RR_IR_I _ 
IDARIE YEAI ı T•nl 

CUMA ıotHyon c:odd11I • •dl•• 
T•lefon ı 1ff· P09t• K. 48 

2 
MAYIS 
1941 

-Abone : Yıllı&• 12, Altı 
arlıtı a, Oo arlıl:ı 3 Lira --

Haraççı Kardeşlerden 
Möbllye ve Perdelerlnlzl 
Ahraanız Aldanmazaınız • 

Ankara: Anafartalar Cad. No.166 
Yıl ı 1 No. 205 

P'lyatı • 

lıın tartlan ld..,. il• 
karartattırılır · 

Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

KAYSERİ, Milli MEN- I~--;; 
~~.,, ,_.._ ___________ ~ ... -~ .. ~~ ....................... lllm!ml'!' ... ... 

1,, • • Yunaniı· r-------------ı yevmi, bugüniln 
ıandaki ı n g i ı iz ı iskerr ve sır••' ı eııtema•yonaı ha-

SUCAT'I 0-4 YENDi 
Fudbol grup müsabakalarının 
tınalı bugUn Hatay - Kayseri 
arasında yapılacak 

Fudbol grup müsabakalarına 
diln de şehir stadında devam edil· 
miştir. Birinciliklere başla~mazdan 
evvel Malatya mensucat ıle Ada
na G~nçler birliği arasında hususi 
bir maç yapılmıştır. Malatya men· 
•ncat bu maçı 2-3 kazanmıştır. 
Bundan sonra grup müsabakaları· 
nın devamına geçilmiş, Eli.ziğ ile 
Hatay takımları karşılaşmışlardır. 

Birinci devrede, Elazığlılar 34 
üncü dakikada ilk gollerini yaptı· 

lar. Hatay takımı çok güzel oy· 
naruasına rağmen bir türlü gol ya· 
mıyor mütemadiyen fırsat kaçırı· 
yordu. 

lbrahim, Hasan. Kemal, Mahmut, 
Sabahattin, Bedri. 

Kayseri sümer spor: 
lbrahim, Selalıattin, Niyazi, Rauf 

Talha, muzaffer, Adil, Mehmet, 
Müslim, Fruzan, Dursun. 

Kayseri şamp yonu teknik ve 
güzel oyunu ile daima hakim 
bulunuyor ve lıiç bir firsatı 

kaçırmıyordu.Milli mensuı.:atın ara 
da sırada görülen akınları Kayse· 
ri müdafaa hattına varmadan kırı· 
lıyordu. Birinci devre 4·0 Kayseri 
takımının lehine bitti. 

ikinci davreye, milli mensucat 
lılar daha enerjik başladılar fakat 
bu g•yreti devam ettiremediler 
maçı 4·0 Kayseri kazandı. 

ikinci devre yine Halayın ha· 
kimiyeti ve düzğün oyunu ile baş· 
ladı. Elizığ'lıların daha sert oyna
dıkları görülüyordu. Her iki tara· 
fın da gayretleri boşa gidiyor ve 
bir netice alınamıyordu. Ni~ayet, 
açılan Hatay takımı, 38 ve 42 İn:i 
dakikalarda arka arkaya yaptıgı 

iki golle musabakayı l • 3 lehine 
bitirdi. 

Grup musabakalarının final 
maçı bugün Hatay takımı ile Kay 
seri arasında yapılacaktır. Galip 
takım Türkiye birinciliklerine işti· 
rak etmek üzere Ankaraya gide· 
cektir. 

,!!!,,,=-o-..ı 

Fransız Somalisinde General Dö Gol lehine bazı 
hareketler olduğu bildirilmişti. Bu resimde, Cibutide 
yerlilerin bir niinıagişini görüyorsunuz. 1 

Gilnün en mühim müsabakası· 
nı Seyhan • Milli mensucat • Kay 
seri sümer ıpor takımları arasında· 
ki karşılaşma teşkil ediyordu. Ma· 
çın hakemi federesyon reisi Saim 
Seymener di. 

Takımlar şu şekilde sahada 
yer aldılar: 

Malatya mensucat: Salahatıin, 
Kizım, Kemal, Ali, Abdurrahman, 

ıra la ------in g il tere 
arasında 

bir ihtilaf! 

Dessie'de 8 bin 
ltalyan esir 

Nairobi l ( A. A) __ Burada 
n"fredileo tebliğde Dess' , . 

• ıe nın zap-
tı muazzam bir zafer telakki edil· 
mekteJir. 

Dessie l (AA) ş· d: 
• - ltD ıye 

kadar burada esir edilen ltalyan· 
lardan 8 bini sayılmıştır. Oüşma· 
ııııı ölü olarak verdiıfi zayiat en 

Londra l (a. a.) - Hava Nezaretinin Tebliği: . 
O .. b"yu'k bombardıman tayyare teşekküllerimiz Kil denız un gece u . • fi 

.. .. e ve dig' er hedeflere taarruzda bulunmuşlardır. Dıger hede er 
ussun d . · 1 d T re 
B r Hamburg ve Emden liman ve en üstrı tesısat arı ır. ayya • 

er ın, I · · H il da açık· !erimiz hiç zayiat vermemişlerdir. Diğer tayyare erımız o an 
larında düşman gemilerine hücumda bıılunmuşlardır. 

Yunanistandan 
çekilirken 

lngiliz kıtaları halkın he· 
yecanlı tezahürleri ara

sında uğurlandılar 
Kahire 1 (a.a) - lngiliz kıta

rı Yunanistanı halkın tezahürleri 
arasında terketmişlerdir. Yunan or· 
dusu ile lngiliz kıtaları arasında 
harp esnasında cari olan samimi 
dostluk buradaki hükOmet mahfil
lerinde tebarüz ettirilmekte ve bu 
silah arkadaşlığını canlandıran vak
alar nakledilmektedir. 

Almanların hava bombardıman 
larile Yunan şehirlerini geniş mik 
yasta tahrip etmelerine rağm.en 
halk Fransa meydan muharebesın· 
den alınan derslerden istifade et. 
tığini göstermiştir. Bura?a memn~ 
niyetle bildirildiğine go~e, ~halı 
verilen talimata tamamıle rıayet 
etmiş vel yolların tıkanmasına asla 
sebebiyet vermemiştir. 

Halkın bu şekilde hareketi 
lngilizlerin tahliyesini maddeten 
büyük mikyasta kolaylaştırmıştır. 

aşaıfı 400 dür. Şehri temamile ce
nubi Afrika kıtaları işıal etmişler
dir. Bu kıtalar piyade, tank, .. top· 
cuyu ihtiva ediyordu. Habeş umu· 
mi valisi, elinde kalan yeır.ine 

Savoya tayyaresine binerek ,kaç-
mıştır. 

İngiliz 
donanması 

Elgazale'de Mihver kıtalarını 
ve levazım stoklarını 

bombaladı 
Londra 2 [a. a.] - Bahriye 

nezareti bir tebliğinde lngiliz harp 
gemilerinin Libya'da Elgazale mın· 

. e 
talrasında düşman kıtalarını, ıaŞ. 

ve levazım stoklarını muvaflakı· 
yeti• bombardman ettiklerini bil· 
dirmiştir. 

Kahire l [ a. a.) - Orta şark 
lngiliz hava kuvvetleri tarafından 
'neşredilen tebliğ : 

Dün Libya'da düşman kıtaları 
ve motörlü nakliye vasıtaları ağır 
zayiata uğratılmışlardır. lngiliz ha· 
va kuvvetleri bilhassa Gambut 
mıntakasında şiddetli bir hücum 
yapmışlardır. Burada en aşağı 100 
kadar ve 10 u askerle dolu kam· 
yona hücum edilmiş, aralarından 
20 tanesinin alevler içinde parça 
parça oldukları görülmüştür. Bir 
lngiliz avcı tayyaresi Sopalı civa
rında lngiliz kıtaatına hücum eden 
4 Messerşmit tayyaresine karşı koy· 
muş ve Alman tayyaresinden iki
sini ağır hasara uğratmıştır. Gam. 
but civarında "Hencel 3., tipinde 
bir Alman tayyaresi düşürülmüştür, 
lnriliz avcı tayyareleri Yunanis-

Türkiyeye 
Karşı 
Alman 

Ta biyesi 
IS\ftır nlfil~nonz ~a:ıze-

i(e s n li'il e ~ ~ ır e 

Türklye~in imtihana çe
kileceği an uzak değildir 

Londra I (A. A) - Mancester 
Gardiyan gazetesinin diplomatik 
rnuharriri yazıyor: 

Hitler ve generallerinin, Mısıra 
karşı taarruzu hem şarktan, hem. 

de garpten yapmayı tasarladıkları 
anlaşılıyor. Binaenaleyh Türkiye. 
ninde imtihana çekileceği an uzak 
değildir. Şimdilik Türkiye üzerin· 
deki Alman tehdidi başlıca askeri 
mahiyettedir. Fakat Almanların 
maksatların &erişmek için musliha. 

n~ hulQI tabiyesini yeniden tecrü. 

be etmeleri de muhtemeldir. Tür· 

kiyeyi lngiltere ile olan ittifa· 

kını bozmak ve bitaraf bir hale 

koymak üzere diplomatik bir ha· 

rekette bulunması da muhtemeldir. 

Almanların kullanacakları tabiiye her 

ne olursa olsun Türkleri Yunanis· 

tan muvaffakiyetsizliğine rağmen 
Alman taleblerine kulak asmamağa 
teşvik edecek bir çok amiller vardır 
Mısır vaziyeti ve şarktaki lngiliz> 

kuvv~tlerinin takviyesi Türklerin 
azaıini ı. 1 

"uvvet endirecek mahiyet· 
tedir. 

' --------
tanda bulunan lngiliz kıtalarının 
tahliy · · k 1 esını o aylaştırmak üzere bir 
çok h' 

ınıaye uçuşları yapmışlardır. 
Düşman tayyareleri dün ve Çar· 

Şamba gecesi Malta üzerine akın
lar Yaparak hava kuvvetlerine ait 

tesisatta bazı hasara sebebiyet ver· 

ınişlerdir. insanca da az zayiat ol

mnştur. Bir Yunkars imha edil· 

miştir. Diğer bir Yunkers dili ba

taryaları tarafından imha edilmiş, 
DlÜteeddit düşman tayyareleri ha
sara uğratJmıştır. 

Salı ve Çarşamba günleri in. 
ıtiliz ve cenubi Afrika tayyareleri 
Assap civarında ve Habeşistanda 
Siyasiyamauna mıntakasında mo
tör(ü nakliye vasıtalarını mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. J:?üşmana mal· 
Zeme ve insanca ağır zayiat ver· 
dirilmiştir. Muninin şi111alinde bir 
düşman kampı bombardıman edil
miş ve mitralyöz ateşine tutulmuş· 
tur. Bütiln bu harekattan 3 tay
yaremiz Osıüne dönmemfİtir. 

kıtalarının çekil- L,:: ~ diıeleri arasında 
diklerini lngiliz Vaziyet çok ehemmiyetli 

Başvekili Çörçil Kızı 1 ordu rörillilyor Harbi· 
Avam kamarası- ye komiseri de· 

n a bildirmiştir. Rusgaga saldırmak cesa miştir ki: 
Başvekil, bu ve· • " Dilnyanın 
sile ile ilk defa retıni gösterecek olanları • yaşadıjı ikinci em 

olarak, Yunanis· holmalc için peryalist harbin 
tana aönderilen H d biltiln dilnyaya 
lngiliz kıtalarının azı r 1 r, sirııy•t ibtimall 
miktarı hakkın,ja göıterdi(i buhran 

ifşaatta bulun· bek ı ı• yor '• 1ı rünlerdo, Kızıl 
muştur. Bu kuv. ordu, vatana sal· 

vetler 60 bin as- Sovyet Harbiye Komi· dırmak cesaretini 
kerden mürek· serinin orduya emriyev• rösterecek dilı· 
keptir ki, Martın miıi; Finliindiyaya çıka· manları başlan· 
başlangıcında Yu- rılan Alman askerinin ğıçta boğmak için 
nan hük!\metinin motörlil 2 Tümen olduğu hazır, bekliyor. 
talebi il zeri n e 
sevklerine başlan· 
mıştı. Yugoslav. 

yanın sukutu üze. 
rine bu kıtaların 

Yunanistandan çe
kilmeleri bir za· 
ruret halini al
mış, 48 bin k~i, 
Almanlara ağır 

zayiat verdirerek 
ric'at etmiştir. 

lngilizler ağır si· 
!ahlarını tahrip 

zan ediliyor. Bizim siyasetimiz 

Tobruk'a 
Taarruz 

komşularımızla ıul 

içinde yaşamak· 

tır. 

Mamafih, dilı· 
manlarımızın hiç 
bir oyunu bizi ıra 
fil avlıyamıyacak· 
tır. En modern 
harp malzemesiy
le techiz olunan 
Kuılordu, buglln
kil harbin tecrübe 

Mihver k u v v et 1 e r 1, 
dıt mUdafaa hattın
dan bazı kısımları 

ele geçlrdller. 

-RADYO-
- Gazetesi - (erinden de iı· 

ederek bırakmışlar, diğerlerini 

almışlardır. Geri çekiliş, büyük 
bir askeri muvaffakiyet olarak 
kaydedilmelidir. 

• Yunanisıandaki harekl· 
tın tasfiyesi ilzerine nazarlar şi· 

mali Afrikaya çevrilmiş bulu· 

tilade ettirilerek talim görmek· 

tedir,,, 

• Londradan haber verildiiri· 

ne göre, lraka yeni lnriliz kıtala· 
rı çıkarılmıştır. Bu yüzden Irakla 

lngiltere arasında bir ibtilif baş 
göıterm i f tir. nııyor. b k • 

Davusta Dükü Irak , Ü ümetı, 

bir Tayyareye ihraç edilen in 
binerek şimale giliz askerleri· 

nin tranıit ola· doğru kaçmıştır. 

Dük, kaçarken rak geçmeleri· 
b ne müsaade et• kırk parçayı u· \ m~, b u n 1 a r 

lan zati eşyasını 1 kt 1 
ra an ayrı ma• arkasında bırak- dıkça yeni kıta· 

mıştır. Diğer ta· !arın Irak arazi 
raftan Habeş İm· sine çıkarılışını 
pardoru Haile hoş görnıem~tir. 
Seliisiye Adis· A· Halbuki in· 
bebaya girmeğe giltere, Irak • 
hazırlanmaktadır. ~ lngiltere mua· 
Mayısın üçü, im- hedesi mucibin· 
paratorun Adis· / ce Irak toprak· 
Abebadan ayrılı· .. !arından istifad 
şının beçinci yıl- .1, uggure Ue 1<uçcıgı Jıab~r için kendini baki 
dönümüdür. verilen Davusta Dükü bulmaktadır . 

• Garbl Ak -:-~~----":"":-::----.J Muahedeye gö. 
deniz hakkında yeni bir haber re, bir harp çıktığı t a k d i rd e 
gelmemiştir. ispanya gazeteleri Irak, lngiltereye bütün kolay. 
Almanya tarafından tazyik ya· lıkları ve yardımı göstermekle 
pıldığı haberlerini yalanlamakta mükellefti. 
ve bunu bir lnriliz manevrası Bugün Bernt radyosu şöyle 
diye vasıflandırmaktadır. Bu ga. bir haber vermiştir; 
zetler, ispanya hükOmetinin şim· lrak,ta 3 Mart 1941 de terbi~ 
dilik harp dışında kalmak vaziye· edi.lmiş olan erler ve subaylar 
tinden ayrılmak niyetinde olma· !alım maksadiyle ıilah altına ça· 
dığını yazıyor. ğırılmıştır. Irak kuvvetleri Haban· 

Amerika, Fransadaki vaziyeti ya'daki lnriliz tayyare meydanına 
yakından takip etmektedir. Ame- doğru sevkolunmaktadır. iki taraf 
rikanı başlıca alakası Dakar Ji, arasında bir mücadele çıkmaması 
manının Almanlar eline geçme· İçin lnriltere tarafından ihtarlar-
sino mani olmakdır. Atlantik da bulunulmuştur. 
denizi üzerinde bu limanın Al· Almanlar Yunani•tanın işralinde 
manlara geçişini Amerika kendi sonraEge denizindekiYunan adaları 
emniyetile gayri kabili telif gör· nı birer birer ele geçirirken, ita!· 
mektedir. yanlar da Adriyatik sahiUerinde 

Hatta, haber verildiıfine gö. Korlu, Zanta, Kefalonya, Lukas 
re Amerikalıların Dakarı işgalle· adalarını işıal etmiştir. 
ri bile mevzu bahs olmuştur. lngilizler şarki Akdeniz hav. 

• F. 1 d zaıında, Eğe denizindeki ~adalar. Almanya tarafından ın an i· 
ya ya asker ihracı haberi teyid dan en fazla Kıbrıs ve Giride 
edilmekla beraber bu askerlerin 

Finlandiyaya neden gönderildiği 

hakkındaki tefsirler birbirine uy

mamaktadır. Sovyet radyosu ha
beri vermekle iktifa etmiş, telsi· 

rine girişmemiştir. lngiliz radyola 

rı Finlandiyaya çıkarılan askerle· 

rin Norveçe geçmeleri ihtimalin· 

den bahsetmektedir. Maamafih bu 
kuvvetlerin daha başka maksat

larla çıkarılmış olduğuna hükme· 
denler de yok değildir. 

Sovyet radyosu tarafından 
verilen haberin doiru olduğuna 
dair mütemmim haberler gelmiş· 
tir. Bunlara göre Finlandiyanın 
Abo limanına çıkarılan Alman 
askerlerinin miktarı 12 binden 
fazladır. Buııların 2 motörlil tü
menden müteşekkil olduğu zanne· 
diliyor. 

• l Mayıs bayramı münase· 
betiyle Sovyet harbiye komi.eri· 
nin Kızılordu • önderdi ... emri· 

ehemmiyet vermekte, diğerlerine 
karşı likayd kalmaktadır. lngiliz 
radyosuna göre bunun sebebi 
şudur: 

Eğedeki bütün adaların İŞl'ali 
lngiliz donanması için gayri milm· 

kün bir iş değildir. Ancak, İŞfal0 
den sonra bu adalara tahsis olu· 

nacak lngiliz kıtalarının ihtiyaç. 
larını, mühimmatlarını temin et
mek güç olacaktır. Çünkü bu 
gün Almanya Yunaniıtanda birçok 
hava üssüne malik bulunmaktadır. 

• Mihver kuvvetleri Libya· 
da Tobruıfa karşı şimdiye hdar 
yapılan taarruzların en şiddetlisi· 
ni yapmıştır. Bu taarruz netice· 
sinde Tobrıık müdafaasının dış 

'b r hatlarının bazı k111mları mı ve 
kuvvetlerinin eline geçmiJtir. Mu

1
• 

d ·ı devam e • harebe bütün şid eti e • . • 
. M'h · Tobru~ 11 mektedır. ı verın, J:.. da 

d Mııır topr••'" ıral etme en Jeıniyec ... 
ileri harekJta devam ey 
- , anla ılı or. 
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- - - - - - ,., iJ' 
~ °h ~ if Arada bir 

rp•'o ,J.ri: {Jjct' .;-., ,, - -·-: • 
~~ ~ · :Deymeyın buı 

Ruzveltin 3 başlı:: ';;~!.ı:.:r!'!~.~ i 
t luk içinde yuvarlanıp du· t 

g ı l a n l ., t ruyor. Milli bünyelerde için için t 
t kaynaşmalar var. Çok defa 1 
t bunlar açık mübareze ve müca. t 
t deleler doğuruyor. t 
1 Mağduriyet, zulüm, hürriye· 1 Meşhur tayyareci Llndbergle kaynenası ara 

sında, demokrasilere yardım meselesi yU· 
ziinden amansız bir mUcadele geçiyor 

[!! te kavuşmak, yeni nizam günün t 
t! moda kelimeleri. Her ırk bunlar· t 

~ 
dan işine geleni dıle dolayıp i 

Dünyanın en garip damad • kay
nana kavgası şimdi Amerikada 

almaktadır. Bu kavga milyonlarca 
kimseyi alakadar ediyor. Çünkü 
günün en meraklı hadiselerinden 
biri de budur. 

1 

Kavgacı damad ilk defa At· 
!antik Okyanusunu tek motörlü 
bir tayyare ile geçen me1hur tay
yareci Lindbergtir. Şimdi 39 yaşın· 
da bulunan Lindbergin kaynanasile 
orasından kara kedi geçmesinin se· 
bebi nedir? 1 

(erini radyoda işitince o gece evin· d d ! urma an te <rarlıyor. Araların· t.· 
de oturamaz olmuştur. Çünkü Ame- d k a te müstesnası Türkiye. Bir 11 
rikanın en eski ve en zengin aile- ı~ 1 ucundan obir ucuna kadar ge· t 
!erinden birine mensup olan ihti· t . I! 

-~ zıp .• soruşturunuz. Ferdferinde ~ 
yar kayınvalide-damadının tamamile 1 I 

mı lı gayelere matuf en küçül< t 
aksi fikirdedir. Onun için demok· ~ 

bir şikayet ve haksızlık sesi i 
rasilere yardım bir vazife, bir 

borçtur. ı• • tarafa çevrilmiş, kalpler hep t 
O ak•am bir nutuk kaleme t • müşterek bir maksat için çarpı· 1 

alan kaynana ertesi günden tezi ! yor. Herke• hakkına raıi, kim· t 

cevap vermiştir. Bu cevap bütün t! b 

yok Vaşingtonun kadın kulüplerin- 1 senin yaban ellerde muhteris '' 
den birinde damadına şiddetli bir t emeli yok. inandığı, bağlandığı 1 

'' iricik kutsal ülküsü var. Kendi 1 
Bu kavga sonı .... -,-E-,&-k-----.------ Amerikan radyo- 11 milli kudreti ve kendi istiklali. 1 

dünya harbinin ' J • lil'ıumumıye,, mues· ları ile dünyanın ı1 
• ''k• h ki ? k h ·' lcabederse bu yolda haya· t 

hiç akla gelmiyen sesenın ım a ı " an e· er toufına ya- •ı 
db • • 1 ~ tını vereğe haıır bulunduğunu 1 

bir neticesidir. Ve tinin neticesi Lin erg ıçın )'ı mıştır. t 

DAHİLİ HABERLER 

Irak Ankara el-· 
çisin_in be yanalı 

Ankara 1 [Hu•u•İ muhabirimizden] - Irak • lngiliz münasebatı 
hakkında lrak'ın Ankara elçiıi Kamil Gaylani, Ulus gazetesine şu beya· 
natta bulunmuştur: 

"- Irak • lngiltere muahede•İnin ahkamına binaen lngiltere bükQ· 
meli bazı kuvvetlerinin Iraktan lngiliz hakimiyeti •ltında bulunan araziye 
mururu için Irak hükumetinin muvafakatını talep etmişti. .iki taraf ara· 
sında, bu kuvvetlerin Iraktan mururunun kolaylaştırılması için 21 Haıi· 

ran 1930 tarihinde, lazım olan bütün tertibat alındı. Bu kuvvetler lrak
lrgiltare muahedeıine binaen alınan tertibat mucibince Iraktan bu su· 
retle murur emek üzere Ni<anın 17, 18 sabahlarında Basra'ya varmıştır. 
Bu münasebetle beyan etmek isterim ki, bazı ecnebi radyo istasyonları· 
nın bu mevzu üzerinde neşrettikleri muğlak haberler tamamen sıhhttan 
iridir. Memleketin hukuku ve !rakın milli hakimiyetinin ihlali bittabi bahis 
mevzuu olamaz. ,, 

işçi sigortası, hasta bulunan 
işçiye avans verecek 

2 Mayıa 1941 

ANfiULOPEDi 

Taşos 
ve 

Midilli A imanlar Taşos adasını iJgal 
ettiler. Buranın diğer isimleri 

Thasos, Thaso, Tasso'dur. Adalar 
denizinde, Makedon yanın pek yakı· 
omdaki Taşos, Kavala körfezinin med
halindedir. Kıtayla aralarında 6 ki· 
lometrelik Thasos geçidi vardır. 

Me•aha 393 kilometre murabbaıo• 

dadır. 15,000 nufusu mevcuttur. 
Bakır, demir, antimuan ve mermer 
ocakları eskiden istismar edilirdi; 
sonra terkedildi. 

Toprak gayet münbittir. Mısır, 
Üzüm ve zeytin istihsal olunur. 
Başlıca kaıaba, şimal sahilinde ?500 
nufuslu Panazia'dır. Vaktiyle burası 
kuvvetli ve talihli bir ıehirdi. Se. 
bebi de altın çıkarmasıydı. 

1204 yılında l.tınbu'u fethet
tikleri sırada, Venedikliler bura· 
sını da aldılar. 

Taşos, sonra Biıanslılara, Os
manlılara, 1841 de Mısırlılara geç
ti. 1920 de ada, Yunanlıların ol-
muştur. 1 . azimle parlıyan gözlerde kolay· t Ankara - Layihası Büyük Mil- kezde umum müdürlük teşkilatın· 

öyle şümullü öy- çok fena çıkmıştır. Efkarı d şte kaydnana ile ı· ca okur~unuz. Hakkından emin, ! Jet Mecfüinde bulunan i~çi sıgorta- dan maada başlıca iş kesafeti olan • 
le dünya mikya· • - d 78 ' a m a ar,ı· 1 t V Al 1 M'd'll' d •md• bir damad umumıye yuz e h knıspe- sındaki şiddetli • sessiz ve sakin görüı.ıiyor Tıpkı ları teşkilatı için iktisat ekaletince yerlerde şubeler açılacaktır. Bun· man arın ı ı ı a asını da 

tinde kaynanaya a oer- t üstü kül tutmuş bir köz gibi. 1 hazırlıklar yapılmaktadır. aldıkları biıdirildi; sonra tekzip edil· 
kaynana mücade münakaşa bu su· t !ardan maada icap eden mahallerde d' B I b b 
lesi ki bu arado miştir. Ba. netice ayni za· retle başlamıştr. l'l Fakat bu külün altında dokuna· 1 Yeni işçi sigortasını organize ajanlıklar tesis olunacaktır. h~m ~:İdı~ era er bu haber müp· 

d b -t- k l t! nı mahvedec•k kudrette korlu t etmek üzere iktisat Vekaletine l e "z" - en man a u un aynana arın Amerikan gaze 1 şçi sigortası idaresinin mer- Midilli'nin diğer isimleri •un· 
Y ryu unun l kk. bir ateş yanıyor. 1 bağlı " işçi siırortas· idaresi., ku- 1 d ' 
meşhur devl•t bir zaferi te il. ı edilmek· telerinin mühinı t kezi Ankarada bnlurıacaktır. idare· ar ır: 

k 
M~dern telakide millet, ye· rulmaktadır. Bu idare hükmi şah. Lesbos Metelı'n M t'I 

adamlarının isimi• tedir. bir ısmı Lind 1 1 nin muamelatı resmi h' ' • y ı ene. 
b 

ni nizamda hayat ve cemiyet siyeti haiz olacaktır. işçi siğorh ma ıyette Asıl ismi Lesbos'tur. Diğerleri 
ri de geçmektedir.!------------- ergin kanaoasını t t olacaktır. bilmem ki bundan mükemmel, idaresinin başlıca hu•usiyetini ya· merkezi olan kasabanın· adından 

Athntik denizini 36 saatte tutmaktadır. Kendisinin pek •İyade 1 •1ı 
d 

bundan daha ödü bir kuruluş pacağı sigortalardan l.iir almağa V azolunan esaslara ve İş kanu· kinaye, butün adaya izafe adilm; •. 
aşan Lindberg . bu hareketin en takip fikri bulunan kayın valide bir t 1 .., 

d
'k d ve ifade !ıulabilecekmidir? Hiç mezun olmaması teşkil etmektedir. nu hükümlerine göre her İşçi bu tir. Kasabaya, yerliler, " Kale., 

sonra daima dünyanın nazarı ı • müd et sonra işi daha ileri götür- t 1 zannetmiyorum ıı işçi sigortası iılaresi için bir sigorta idaresine tabi olarak sigor- manasına Kastro derler. 
btini üzerine çekmiştir. Bir aralık müştür. Lindberg fıkirlerini her 1 I! I Mıdilli, cı'vardakı' adaların en 

d 
f k k d' 1 A Detmeyin t>u aziz varlığa • .i umum müdürlük kuru ması takar- talı bulunacaktır. Bir işçi her ne 

bütün Amerika bu genç adama a e tara a yama ma sa ıy e merika t Hududlarımızda kanlarımızla yaz· !J rür etmiştir. Umum müdürlüğe sebeple olursa olsun İş•İz kalırsa güzelidir. Edremid körfezi içinde· 
ta bir mabud nazarı ile bakıyordu. içinde kısa bir propaganda seya• t 1' dir. Me•ahası 3500 kilometre mu· 
Lakin hadiseler her şeyi unuttu· haline çıkınca kaynana da ot<'mo• t dığımız (Yaklaşmayın, tehlikeli· •1~ bağlı bir büro ve bir de tetkik ve sigortası devam edecektir. Gerek robbaıdır. 

L 
, b 1 dir) levh•sını dikkatle okuyun. ~ murakabe heyeti bulunacaktır. bu gibi ahvalde gerek bastalık 

rur-. Nitekim •seneler indberg in il e, hatti bazen posta tayyareleri t t Bizim zamanımızda yüzbini mü• 
ld k 

·ı Bu.,.ünkü hür ve "'enç Tür- • Umum müdürün ihtiyaca göre iki esnasında işçi siö-ortası avans vere· 
büyük şöhretini de o u ça sars- ı e onu takip etmiştir. Her şehirde t 6 " 

6 tecaviz halkının 14,000 kadarı 
mıştı. Lindbergin söylediği hemen her ı 1 kiye sergüzeştler peşinde koşar. t veya üç muavini bulunacaktır. M~r- cektir. Türktü. Er~zisi dağlıktır. Cenup 

Fakat bir müddet sonra genç nutka kaynanası cevap vermiştir. t eski Osmanlı lmparotorluğu de· t tarafında bulunan Olimp dağının 
ad•m hiç ümit edilme<lik bir şe· Yapılan anket ~ gi:d:r. Ooun kendisine çizdiği • Hırsıza kurulan Hazineye ait irtifaı 937 metredir. 
kilde bir felaket neticesinde tek- Bu suretle bu kavganın et· [~J mıllı hududları ve cihana bağ·r t Garp cihetindeki dağların çam· 
rar bütun dünyanın gözlerıni üze- rafındaki alaka arttıkça ~ı dığı değişmez bütünlüğü istiklal • T u z a k ! T opr. aklar ıarı gemi kerestesine elverişlidir. 
rine çekmiştir. HJfman isminde bir artmıştır. Va~ıa şimdiye kadar A· [!J parolası var. Milli hududları dı- I Sahillerinde küçük hali ada· 
katil Lindbergin ilk çocuğunu ka- merikada biribirine rakip fırkalar- ı· şında o e" samimi ve sadık bir 1 Saatcı dükkanına yer· Maliye oekaletince tes· cıkları vardır. Bunların ilzerleri ça-
çırmış, ondan para istemiş ve bir da bulunan İki karde>İn, gene bir- dosttur. insanlığa faydalı ve lü- t leştirilen Tüfek, y~pı· pit edilecek ihtiyaçlara yırdır. En büyük deresi 14 kilo· 
müddet sonra da çocuğu öldür- birlerinin rakibi amcazadelerin ça· lüzumlu bir uzuvdur. Fakat milli t lan hususi tertibatla göre köylüye icara metre uzanluirundaki Volosis'tir, 
müştür. Bu hadise aylarca dünya tıştıkları görülmüş hadiselerden hııdudları içine uzanacak hain- " e r i l e c e k Havası kışın mutedil, yazın ve 

Y ı meşgul etmiştir. dolayı bir damadla kaynana arası- lerle yırtıcı bir Kapl•n gibi sa- hırsızı yaraladı baharlarda latiftir. Kışın yalnız 
1 D · Gemlik •Hususi) -lsralil adın- Ankara - Toprak tevzii t J' Daha sonra albay· Undberg nın açıldığı vaki •değildi. vaşır ve parça ar. eymeyı ona, ' a I· dağların tepelerine kar yağar. Ada. 

tekrar yeryüzünün dikkatini ke.ndi Bu mesele o kadar büyük bir t O, ideAI millet olan genç Tür- I da bir saatçinin dükkanından iki matnamesinin bazı maddelerinin ta· da esaslı bir hastalık yoktur. Top-
üzerinde toplamıştır. Buna da meş· alaka uyandırmıştır ki "eik.iirı umu- t kiyedir.Ôrnek millettir. t aydanberi altın kolsaati, küpe, yü· diline dair bir talimatname hazırla· rak pek münbittir. Buğdayı Kuru-
hur alim Aleksi Kare! ile birlikte miye,. müessesesi: "Kim haklı? Da- t /. K. 1 yük gibi şeyler çalınmaktadır. narak nıeriyete konulmuştur. nuQJadanberi, meşhurdur. Üıümü 
insan vücudünde bazı madeni uzuv mat mı? Kaynanamı?,. diye büyük ~-~·"·~·=~-~~-~-~-~m-~-~-~-i!l2i!'.l:e;ıı:;-~ lsrafil, on gün kadar evvel Yeni talimatnamenin muvakkat pek lezzetlidir. KurunuQla'da şarabı 
Jar kullanarak hayatı son derece bir anket yapmıştır. Dahiliye Vekaleti Zeytinliğe giderken, içine saçma bir maddesine göre, toprak tevzi da meşhurdu. Üzüm, zeytin, pala· 
uzatmak tecrübeleri olmuştur. Bu anketin neticesi Lindberg M Ü t ş a r 1 4oldurduau bir av tüfeö-ini dükka· komisyonlarının fen memuru ihtiya- mut, incir, badem, portakal, limon, 

için pek fena çıkmı•tır. Çu-nkü ef· S e • " cını karoılamak u"zere M ı· Lindber"' Dr. Karelin yapaca· • A IH J D h'I' b ı • a ıye ve. diğer meyva ve sebzeler istihsal 
6 karı umumiye yüzde 78 nisbetinde nkara 1 ususi - a ı ıye nın ö meıine yerleştirmiş ve üze- kaleti hesabına Tapu ve Kadastro 

,;.1 bütu"n tecrübe'er için kendi şah V k"I t' M" t Et A k t 'ni duvar k•· d' l k olunur.Arpası, ravdarı, mısırı, de· 
6 kaynanaya hak vermi•tir. uu netı'- e a e ı us eşarı em Y u • rı •ırı ıy e apatmıştır. kt b' d B k d h Y 

5101 
ileri sürüyor, bunları kendi 'Y 0 açık bulunan Samsun Valıhğine me e ın e •· ursun a veya ut risi, hububatı da vardır. 

vücudünde yapmak istiyordu. Bu ce aynı zamanda bütün kaynanala· tayin edilmiştir. Açı~ olan tette bir iple ağır bu iş için müstakilen teşkil edile· Hayvanlardan koyun, keçi, .,. 
maksatloığrunda da büyük perhizle rın bir zaferi telakki edilmektedir. lzmirde İki Cinayet bir demır parçası ağlamış, diğer cek kurslarda her sene kafi miktar- ğır, at, eşek pek çoktur. Küçük-

Lindberg'in kaynanası yeni bir takım ipleri de zikzaklı şekilde da memurun stajı temin olunacak- lüğüle meşhur Midilli beygiri adını 
re başlamıştı. 1 · T kk d 35 · b d d dünyanın en maruf ailesine men· •mır ·- opra apı a ya· dükkiinın zeminine germış ve üst- tır. u a a an almıştır. 

• Son kaoganm sebebi suptur. Ve çok iyi söz söylemekle şında Pakize, kavgalı bulundnğu !erini çuvalla örtmüştür. Diğer taraftan köylerdeki ha· Bu hayvanlar, adada vahşi ve 

I•te şimdi dördüncü defadır ki ge· me•bur bı'r kadındır. sevgilisi 33 yaşında Ali i.e barış- I k' b zine topraklarının, bu talimatname salma halde yaşarlar; ahali tarafın. 
' • Bir kaç "'Ün evve , se ız u- b · dam Albay Lı'nd T mış, aece rakı içerken tazalenen 6 muci İnce tevz'ı' e b 1 dan yakalanırlar K raca ae 'k 

ne aynı genç a ' ayyareci ise Detroit'in pek kavg: netice•inde taşıdığı birakla çukta Gemlik çarşısında bir silah ı n aı anıncıya . a ' 6 yı 
berg kaynanasife hiç görülmemiş mütevazi bir. ailesinı'n oö-ludur. Ba· r • d I 1 h kadar bu topraklar arttırma, eksilt. ve sair av hayvanları mevcuttur. 

6 Al' · 0-ld" .. t" sesı uyulmuş, koşan ar si a ın sa· 'h ı ' ı k k h b 1 l'd K ıyı urmuş ur. me ve .' a e . k. anununun 46 ıncı Kalnni körfeziyle nehirlerde çok 
bır şeki de avgaya tulu~ara er ası sveç ı ir. aynana son nutuk Kordonda bir barda deri tüc· attçi dükkanında patladığını anla· madde11 mucıbınce v.e maliye ve- balık tutulur. 
ke;in alakasını kendisine döndür- !arından birinde damadı için: carı Mehmet Kara bin, sevdı' ,;.1• ar· mışlardır. Dükkan. açılınc~. 16 ya- k 1 • t · 

K A d k O 
6 a etınce espıt edilecek esaslar Bu ada, elden ele geçtikten 

müştür. avga merikanın emo - bir hastadır. Şöhret has· tı'st Mu" ,erefle dansettiö-inden J 0 • şında küçük hırsız suç üsıu-nde ve h'I' d t h kk k ' <> " da ı ın e a !! u eden ihtiyaçla- sonra ikinci Sultan Mehmet tara· 
rasilere yard~~ı mes~~sinden pat- tası ... Hayatındaki bütün Jestleri layı 17 yaşında Reşad Ôzdinci yaralı olarak yakalanmış müddeiu· nisbetinde koy halkına icara veri- lından fetholundu. Biıden son de· 
lamıştır. Lin erg'k man dostu Deoamı üçüncüde tabanca ile öldürmüştür. mumiliğe verilmiştir. lebilecektir. virde Yunanlılara intikal etti, 

olduğu için Amerı anın bu kara· .oı:========:::::==========================================================;;~;;;~;;;;~:ıııı.. rına derhal itiraz etmiştir. Meıhur t' .--------------
tayyareci kendi doğduğu Detroit '' l ROMAN 19 1 K A L D ı R ı M L A R 1 N şehrine giderek orada demokrasile : 

rin ale ıh ine mıithiş bir nutuk söy .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~================================ !emiştir. Lindberg sözlerinin sonun· .. ; 

KOKUSU 
YAZAN : Reşat Enis 

dai 
" - Amerika bu yardımla yer 

yüzüne, insanl•ra en büyük fenalığı 
ediyor. Çünkü Amerika lngiltereye 
yardım ettikçe muharebe uzaya· 
cal<.tır. Muharebe uzadıkça yeryüzü 

kül ve harabe haline gelecek, İn· 
sanlar kırılacaktır ve gene netice 
değişmiyecektir'.,. demiştir. 

Detroit Amerikanın en büyük 
sanayi mıntakalarından biridir. Bu
rada bilhassa motör sanayii çok 
ileri gıtmiştir. Bunun için Detr oİt· 
de yapılacak menli bir propaganda 

demokrasilere tayyare yardımı ya· 
pılacağı sıralarda Amerikayı ve 
deınokrasi.leri pek ziyade alakadar 
etıniştır. Üstelık özbeöz Detroitli 

olan albay Lindberrin burada bir 
çok taraftarları vardır. Hatta bir 

zamanlar Lindbergin. Detroit şeh· 
rinin buiundugu Mışıgan eyaletin· 
den mümessil olarak kongreye ıtön
derılmesi bile dü?ünülmüştü. Bu 
sebeple onun Detroit nutku müsbet 
ve menli büyük bir alaka uyandır· 
mıştır. 

O zamana le.adar daınadile 
kendi arasında bu yardım işi hak· 
kında bir mesele çıkarmayı aklın. 
dan bile geçirmiyen Lindbergin 
kaynanası me~bur tayyarecinin söz· 

Harmanlaştıkça Mehmed'in neş'esi 
artıyordu. Aşık baba Kazım'ın eline zor
la sazını tutuşturdu· ihtiyar iyi bir adam· 
dı. Başladı çalmağa ve söylemeğe ... Uy
kusuzlnktan kanlanmış, kısılmış gözleri 
baygınlaşıyor, dişsiz ağzı şekilden şekle 

giriyordu: 

Padişah olsan da derler herkesi niy
yetine . • • Var musallada yatan mevta· 
ya bak ibret al •..• Bugün fakirler .. 
Allahın kulldrı. Vatanperver insanlar ser
seri kalmış!ır. Kulun himmette kalmıı· 
tır •.••• Asarıdır cevelin eden ben
de • • • • • Elimiıden ihtiyarımızı aldı 

bıraktı tende ... Kolumuz ermez gücümüz 
yetmez . . • . Nizam vardır bu alemde 
. • • . • • . Asarıdır cevelan eden bende 
. • . • • • • Kalpgahım idi püryan.. Fakir 
kaldık bu alemde . . • • Olanca halimi 
versem kabul olunmaz bu alemde •.•. 
Kalpgahım idi püryan .. Gene fakir kal· 
dık bu alemde ••••• 

Düşünüyorlardı. Hepsi de dertliydi. 
Ve • tuhaf • hepsinin de derdi birdi : 
Sabıkalı olmak. Dişsiz ağzında kelime· 
leri yamyassı eden bir konuşuşla, ihtiyar 
anlatıyordu şimdi ••• 

- : aaa_, lıt• böyle. Balı: sen dünyaya. 
Vaktıle takım çavuşuyduk. MGaliçya., da, 
" BakO ,. da döğilftük. Çanakkalede 

dülmanı durduran atef hattında biz de 

çakmak çakmıştı\:.. Avusturya, Alınan, 
Tiirk nişanlarımız var. Elde de san'atı
mız yok değil. Mermiye iğne yaparız. 
Amma, iş yok. Çünküm sabıkalıyız. 
Sabıkalı_, 

Arap Mehmed'e - Böyle mi ağa? 
Ele Çakır'a - Böyle mi? 
Hasso'ya - Böyle mİ ? 
Hikmet'e - Böyle mİ? 
Sabıkalı oldıysak, seferberlik dolayi· 

ailen olduk. Hıristiyanlar Türkleri arak· 
lıyordu. Biz de Hıristiyanları arakladık. 
Kırk gün tövbekar bir gün günahkar,_ 
Sürünüyoruz işte artı... Bakalım bu işin 
sonu ne olacak •.• 

Efe Çakır - iyi olur be 1 
Hasso - iyi olur l 
Hikmet - iyi olur. •• 
Arap Mehmet - Köprü başından 

aşağı 1 
Yutkundu. Ceplerini karıştırdı. Da

marlı ellerini ağzına boru yaparak, ka
pıya doğru seslendi : 

- Hacı babaaa .. Heyyy Hacı baba ... 
Kahvenin buğulu camlarına bir adam 

. yapıştı. ç.,kik gözleri, ileri fırlıyan elma· 
cık kemikleri, yassı suratila Tatara ben-
ziyen piyazcı •• 

- Hacı baba, beş 
ile yüz paralık ekmek 
olsun ... 

Gülüyordu ı 

kuruşluk fasulye 
getir... Suyu bol 

- Gepte bir yedibuçuk sıkışmış ... 
Bunu da harcıyalım hele. Yarına Allah 
kerim ... işler de kötü gidiyor hani ... Or· 
talıkta para yok. Millet tırıl. Amma, iş

lerin kötü gitmesine sebep sade bu mu? 
Değil .. , Biz de eskiıi gibi çalışam•yoroz. 

Nasıl çalışacaksın ? insanlar günbegün 
kancıklaşıyor. " Taharri ., ye yaranaca· 
&"ım diye bir " merkez ., e ispiyonlandın 
mı aman Allah l 

Nerede o e~ki yankesicler 1 ... Parti 
parti çalışılırdı. Her partinin "eli hızlı .. 
bir elebaşısı. va;dı, Her sabah tayfaya 
bunlar verirdi işi.,. Herkes bir baıka 
yere dağılırdı • Kimi Kadıköyüne; kiaıi 
Caddeikebire; kimi Mahmutpaşaya; kimi 
Üsküdara; kimi Y enicamiye .. Sonra gece 
toplanılır, mevcut paralar müsavatan tak 
sim olunur, mapustakilerin hissesi bile 
ayrılırdı. 

Düşündü. Başını salladı : 
-Yaman adamdı bu elebaıılar,. Tay· 

fadan biç biri, o günkü "Volta., nıo ge· 
lirini saklayıp ta katakulli edemezdi. 
Çünküm, elebaşı, ber semtin polis vuku
at defterini gözden geçirirdi, işte Beşik
tatlı Çakır Raşit.. işte Yorgancı Hilmi .. 
Yeğöt adamlardı bel Şimdi de her biri 
bir kaç han, apartoman sabi... 

Fasulyesini yerken de anlatıyordu, 
Amma, Arap sızmıştı. Hassoy'la Hikmet 
oldukları yerde uyukluyordular. Bab• 

Kazım'ı dinliyen, 
Çakır'dı. 

yalnız, 

• • • 
Saat; sabahın beşi. 

ırardiyan E~ı 

Hazırlık var. Elektrikler ıönmilttü. 

Hızlı yağan yağmurun iri damlalar halin• 
de yapıştığı buğulu caaılardan, salona 
esmer bir sabah aydınlığı dökülüyordu. 
Herkes uyanmıştı. Gürültü ve uiultu 
yeniden başlamıştı.Kavga edenler, dövil· 
şenler vardı. Uzaktan, yakından garip 
sesler duyuluyordu : 

Ayakkabımın tekil 

Çorabım! 

Ceketimi 

Para mi 

Tarağım! 

Aynam( 

Ve, küfürler 

- Eşşoğlul 
Fırlama! 

biribirine karıııyordu : 

Orospu çocuğu! 

ibne! 

lbnetorl 

Puşt! 

Pezevenk! 

-Devam Edecek-
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- Sen kimsin, burada ne arı-
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1.4 devlet arasın
da anlaşma ı-... - .. . __ 

Bunlardan hj,.i Japonya ta
rafından taarruza uğrarsa 

Pasifikteki üsler 
müşterek kullanılacak 

Çörçil 
Avam kamara 
sında izahat 

verdi 

3 

~~ - ~ . 

Finlandiya ya G e ., 
çıkan Almanlar la~_...,ağrı"'" ~ 
Fin • Alman muahedesine 

uygun olarak 

Şimal1 Norvece tran-, 
sit geçiyorlarmış 

y a z a n Ona düztaban 
kastalığı da der-

G. A. ler ama düzta . 
'-----""""'." 
hanlık eskideoberi pek de uğur 

Çerkes hacı lsmali zaten Ça· 
kıcınm düşmanı idi. Ağ'alarının bu 

. t' . görünce o da ağzını açıp 
vaııye ını . 

yorsun? 
_ Ben buranın bekçisiyim 

Londra 1 (a.a) - Deyli eksp
res gazetesinin Nevyork muhabiri. 
ne göre, Birleşik Amrika, Büyük 
Britanya, Avustralya ve Hollanda 
arasuıda bir anlaşma mevcuttur. Bu 
anlaşma mucibince ~ğer Japonya 
bu devletlerden birine ait araziye 
taarruz ederse mezkQr devletler 
pasifikteki deniz üslerini müştere

ken kullanacaklardır. 

11 Yunanlstana 
çıkarılan 60 bin 
kişiden 45 bini 
tahliye e d ı ı d i. 11 

Helsinki 1 ( A.A) - Oli F ran
sız ajanoı bildiriyor: 

getirir bir şey sayılmadığından, o 
tabiri kullanmamak daha iyi olur. 
Zaten bu ayak ağrıs na vaktinde 
ehemmiyet verilmez de neticesi 
düztabanlığa varsa bile, asıl düz
tabanlık başka şeydir. Asıl düzta
banlık doğuştan gelir, çocuklukta 
bir felçten kalır yahut düşüp sa
katlanmaktan olur. 

- I . . yumdu ve Çakıcı efenın go1 erını 
söğülmedik noktasını bırakmadı. 

Köylüler tekrar kalkıp Çakıcı-
ya gittiler .. 

- Ne yaptınız ağalar?. 
_ Osman beye gittik efe.
Selamını, haberini söyledik. 

Osman bey sesini çıkarmadı. Fakat 
kardeşi Ali bey (Çakıcının ... sıkı 
ise gelsin, parayı buradan al.sın ) 
dedi. Sonra Çarkes hacı lsmaıl sa
na söğdü, saydı. Bizi kovaladılar, 
geldik. Hal ve keyfiye bundan iba· 

rettir. 
Çakıcı uzun, uzun bıyıkl~ını 

burdu ve sonra köylülere done

rek: 
- Peki.la; dedi: varın siz gi

din. Biz elbette bir icabına baka
rız 

Köylüler gittikten sonra ele: 
hacı Mustafa ile yalnız kaldı. Hacı 
Mustalaya vaziyeti anlattı: 

- işte böyle hacı.. Herifler 
hem dediğimizi yapmadılar, bem 
de söğülmedik tarafımızı bırakma
dılor. Şimdi ne olacak? 

- Olacağı var mı ya efe? 
Kalkıp Arpaz'ı basacağız, herifleri 
tutup icabına bakacağız .. 

Karar; karar idi. Bu sebeple 
derhal çeteye tertib.t aldırıldı ve 
fırsat kollanmağa başlandı. Çete· 
nin maksadı Osman ve Ali bey
leri kendi evlerinde bastırarak ya· 
kllamak ve esir almaktı. Ondan 
sonra bunları para alıp ta bırak
mak mı lizımdı, öldürmek mi g-e .. 
rekti; bilihara düşünülecekti. Sö· 
ğülmeye biç gelmiyen Çakıcı efe; 
günlerini asabiyet içinde geçiriyor 
ve etrafa saldırdığı muhbirlerden 
münasip bir haber bekliyordu. Bu 

haber geciktikçe g~cikti, bir türlü 
nıünasip bir haber alınamıyordu. 

Maamalib ele daha lada bek· 
liyemedi. ve bir gece yarısı kızan· 
larıo: toplayınca Arpaz köyünü 
bastı. 

Çete; doğruca Osman b•yin 
evine yönelmiş ve evi muhasara 
altına almıştı. 

efe.: Fukara bir Arnavudum. 
_ Arnavut musun? 
_ Evet ele, Arnavudum. 

- Hacı Mustalalal. 
- Buyur efe •• 
_ Bak bu herif (Ben Arna· 

vudum) diyor. Ne dtrsin? 
_ icabına bakıverelim efe. 

- Hadi bakalım .. 
Hacı Mustafa derhal ilerledi. 

Bekçi Recebe hitaben: 
_ Az şöyle gel de sana Ar-

navut olmağı göstereyim, 
Dedi. Zavallı adam vaziyeti 

kavramış, efenin ayaklarına kapa
narak yalvramağa başlamıştı: 

_ Aman ele, yavrum efe. Ben 

fukara bir adamım. Hiç bir kaba
hatim yok. Şurada bir lokma ek· 
meğe bekçilik ediyorum. Bana kıy
mayın .. 

- Kabahatin yok mu?. 
- Yok ele .. Eğer varsa söy· 

leyin, cezama razıyım .. 
- Kabahatini söylersem ce

zana razı mısın? 
- Vallahi, billahi razıyım 

efe ... 
- O halde dinle; Arnavut ol· 

mak kabahattır. Hacı! Söyletmel.. 
Bu emrin arkasından bir silah 

patladı. Gecenin sükQnetini yırtan 
kurşun; doğruca bu biçare Rece
bin kalasına daldı ve Arnavut 
bekçi kesilmiş bir dal gibi hare
ketsiz ve ihtilaçsız yere yuvar· 
landı .. 

Çakıcı efenin şakavet hayatın-
da "birinci Arpaz baskını,, dedik· 
leri hadise işte budur. 

Arnavt Recep bu suretle öl
dürüldükten sonra asıl aradıkları

nı bulamıyan eşkıya; köyden gir

dikleri gibi çıktılar, hiç bir şey 
olmamış gibi nıüsterih ve telaşsız 
uzaklaşarak yola düzüldüler. 

Bu vak'ayı müteakip Osman 
beyin kardeşi Ali .bey Nazillide 
iki gün kaldıktan sonra l.tanbula 
gitmiş ve Çakıcı efe vurulmadan 
memleketine dönmemiştir. Osman 
bey ise derhal evinde tertipat yap
tırmış ve evini bir kale gibi dahil
den müdafaaya salih şekle sokmuş
tur. 

rüldü. 

Çakıcı 

Çakıcı 

* * * 
Arpaz'ı bastı. 
falan tarafta gÖ· 

Çakıcı falana haber yol-
ladı, 

Takip müfrezeleri istihbaratın· 

Bu devletlerin pasifik · üsleri 
taarruza uğrıyan devletin emrine 
verilecektir. Amerika bahriye mu
tahasmları şu kanaattedir ki Ja
ponya donanması Singapur gibi 
üslerinden uzak yerlerde harekette 
bulunacak olursa Amerika bahriye
si ona öldürücü olmasa bile çok 
ağır darbeler indirebilir. 

Mihver kuvvetleri Sol 
ıum etrafında 
hırpalanıyor 

Kahire 1 (a.a) - Mısır toprak 
!arına giren mihver kıtaları hala 
Sollum etrafında bulunuyorlar. Ve 
lngilizler tarafından mütemadiyen 
hı:palanıyorlar. Ayni zamanda sa
hil yolu boyunca düşman tecemmu 
!arı lngiliz bahriyesi tarafından 
bombardıman edilmektedir. 

Habeşistanda kıtalarıınız e; ir 
almağa devam ediyorlar. Soçeta' da 
diğer münferit bir garnizon esir 

edilmiştir. Bu yer Alagi'nin cenu· 
bunda Asmara Dessie yolu üzerin
dedir. 

Londra : 1 [A.A.] - Avam 
kamarasında, Yunanistaki lngi 
liz kuvvetlerinin g~ri alınışına 

rlair beyanatta bulunmasını iste
yen bir takrire verdiği cevapta 
Başvekil Çörçil ezcümle demiş· 

tir ki : 

" Yunanistana takriben 60 
bin kişi çıkarmıştık. Buna bir 
Yeni Zeliında ve bir de Avus 
turalya Tümeni dahildir. Bu ku
vetten 45 binini tahliye ettik. 
Yunanistan muharebelerinde kı

talarımızın 3 hin ölü ve yaralı 
verdiği haber alınmıştır. Bu za· 
yiat Almanların uğradığı zayiata 

nisbetle çok azdır. Almanlar 
mütaaddit defalar kendi mev
cutlarının 5 'llisli aşağı kuvvet
ler tarafından hazan iki gün dur· 

dur~lmuşlardır. " 
Tahliye edilen 45 hin aske

rin üslerine muvaffakiyetle mi 
döndüğü sualine Çörçil şu cevabı 
vermiştir : .. - Böyle olduğunu zan 

ediyorum. " 

Müşterek Finlandiya • Almanya 
m>novrası hakkındaki bütün 
şayialar hakkınd> resmen telsiratta 
bulunan Finlandiya resmi ajansi 
Alman kıtalarının şimali Norveçe 
transit olarak geçmesine dair olan 
haberlerin çok mubaliğalı olduğunu 
bildirmektedir. 1940 tarihli Fin
Alman muahedesi mucibince, Al 
manya Finlandiyanın şimaline giden 
Abo demiryolunu Norveçdeki Al· 
man kıtalarının tebdili için kullan
ma hakkını haiz bulunmaktadır. 

lngiltere Uzerins hava 
akınları 

Londra 1 ( A.A ) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle· 
rınin tebligi: 

Çarşamba günü lngiltere üze· 
rıne hiç bir bomba at ılmamıştır. 

münferit suretle uçan az miktarda 
Alman tayyaresi birbirinden çok 
uzak noktalardan sahili geçmişler, 
fakat hiç bir yerde dahilde uzaic
lara gitmemişlerdir. Salı çarşamba 

gecesi 8 düşman tayyaresi düşü
rülmüş olduğu bu gün teeyyüt 
etmiştir. 

Ruzveltin 3 başh 
Londra : 1 [A. A.] - Avam 1 1 

kamarasında Hariciye Nazırı Y 1 8 n 1 
Eden, Yunan hükQmetinin lng ı liz ( Baştarafı ikincide) 
hükQmetine gönderdiği bir mek· dünyanın nazarı dikkatini üz.erine 
tubu okumuştur. Bu mektupda çekmek için yapmıştır. Okyanusu 
Yunan hitkOmeti, haksız müte- geçmes;, d'lktor Karelle çalışması, 

bu son hareketi hep p.lika top-
cavize kar~t müdafaada Yunanis- lamak içindir. Hayatta böyle İnsan-
tana yaptıkları yardımdan dolayı lar çoktur ... demiştor. 

Amerika limanlarında el büyük Britanya hükılmetine ve 1 Lindberg'in karısı ise annesi 
k 'I kahraman imparatorluk kuvvet ve kocası arasında ne yaı">cagını 

onan gemı er (erine minnetdarlığını arz etmekle şaşırıp kalmıştır. iki kavgacıyı ba-
Nevyork 1 (3.a) - Bir Va- beraber lngiliz heyeti seferiyesi· 1 rıştırmak, kocasını da Amerü,an 

şington telgrafına görto lngiltere- \ halltına, efkarı umumiyeye mazur 
nin çekilişini temamen tasvip et- göstermek için genç k·dın üç ki-

nin Amerika büyük elçisi Lord mektedir. tap ·yazmıştır. Fakat bunların hiç 
Halifaks ile Sir-Artur Amerika li- birinin faydası görülmemiştir. 
manlarında el konan ecnebi gemi- Amerikanın yem Uı;lerİ Mada"' Lindt e·g son çocuğu-
leri meselesini müzakere etmekte- nu doğururken damadla kaynana 
dirler. Nevyork 1 ( A.A ) - içinde (ohusanın yattığ'ı od•da karşılaşmış· 

Birleşik Amerika ile cenup A... miktari ifşa edilmeyen Amerikan (ardır. Burada nezaketen bıribırle-
merikası cumhuriyetlerinin ihtiyaç- askeri bulunan bir Amerikan nak- riyle konuşmuşlar, halli b.ir~ kızı-

l 1 1 nın öteki karısının hatırı ıçın ba-
larından aza olan gemilerin ng-il... liye gemisi Priınit adasına hareket rışr:ıış gibi görünmüşlerdir. 
tereye verileceği bildirilmektedir. etmiştir. Amerika bu adada lngil- Fa<at h•staneden çıkar çıkmaz 

lspanyol siyaseti tereden aldoğı yerde bir deniz Üssü gene eski faaliyetledne başlaınış-
kurmaktadır. Amerikanın gönder- !ardır. Hatta Lindberg halk şahıdi 

değişmiyecekmİŞ diği bu kuvvetler piyade topçu ve olarak ve resmen Amerikanın ln-
diğ'er sınıfları ihtiva etmektedir. giltereye yardımı aleyhinde bulun· 

Madrid 1 (a.a) -lspanyol ga- Abl k y · muştur. 
zeteleri Almanyanın ispanya -ile oka anunu unanıs- Geçen günü Lindberg ve onun 
Portekizi tazyik etmekte oldukları tana da tatbik edilecek !libi duşünenler hakkında Mister 

1 M Ruusevelt bir nutuk söylemiş, bun 
hakkındaki şayiaları " ngiliz a- Londr 1 ( A.A) - lngiltere lar hakkında: 
nevrası, diye tavsif eden Berlin ticaret ve iktisadi harp nezaretle- O 
telgrafını neşrediyorlar. Her ne O· rinin bir tebliğine göre, Girid adası " ç başlı yılan., tabirir.i kul· 

ıur3a olsun, buradaki umumi intiba h · l y d lanmıştır. Herhalde bu nutuk Lind-
arıç o mak üzere unanistan üş· berg'in kaynanasını ~peyce mem 

lspanyol siyasetinin değişmiyeceği man işğali altına girmiş bir mem- nun etmiş olacaktır. Maamalih kay· 
merkezindedir. leke! olarak telakki edilecektir. nana dam•dının sadece fikirlerine 

Sovyet kararı ve Almanlar Binaenaleyh düşmanla ticaret ve hücum etmegi kendisine prensip 
abluka kdnunu buraya da tatbik addetmiştir. Yalnız bit kere ondan 

Londra 1 { A.A) - D. N. B olunacaktır. bah,ederk•n •·lnatcı l.eçi,. tabırini 

Bugün söy:emek istediğim ayak 
ağrısı hemen yalnız erkek çocuk
larda, on beş yaşına doğru başlar. 
Kızlarda bunun karşılığı bacaklar· 
da varislerdir. 

O yaşta erkek çocuk akşam
ları evine döndüğü vakıt ayakla· 
rının arkasından şikiıyet eder: Bi
raz ağrı... Bu rahat.,zlık bir kaç 
saat istirahattan sonra kendi ken
dine geçtiğ'i için, şikayetini dinle· 
yenler, gündüz çok gezmiş, çok 
koşmuş olduğuna hamlederler. Ço· 
cuk bir yerde çalışıyorsa, ayakta 
çok durm•ktan ileri geliyor, derler. 

Bir taraftan da çocuğun pa· 
buçları çabuk ec;kir, tabanları de
linir, o vakit çocuğun babası öf
kelenir. Fakat öfkeJe.1ecegi verde, 
pabuçların hangi tarafından delin

diğin• dikkat ederse, deliğin yahut 
deliklerin, ayakta dış tarafta değil 
de iç taraflarda ·yani iki ayağın 

biri birine karşı gelen taraflarında -
olduğu gözüne çarpar ... Böyle oldu

ğunu görünce çocuğu, birde çar· 
pık basıyor, pabucu ondan çabuk 
eskitiyor, diye tekdir etmemeli ... 
Bir kerre de ayaklarının biçimine 
bakmalı. 

O yaşta, akşamları eve döndüğü 
zaman ayaklarının ağrH11ndan doğ' 

ru çarpıldığı, içeri tarafta da ayak 

bileğinde kem:klerio deriden dışa
rıya çokacaklarmış gibi iğ'rilmiş ol 
doğu gözünüze çarpacaktır. 

Çocuk bu halde bırakılırsa ayak 
ağrısı gittekçe artar. Çocuk ak· 
şam evine dönen,en topallamıya 

başla. Hde merdivenden çıkarken 
ağrının ~iddet in<len pek ziyade ız 

tırap çeker. Fakat merdi ı enden 
inerken ıztırap olmadığından yal· 
nız merdi""nden çıkarken ayak 
ağrısından şikiyet etmesine inan· 
mazi ar. 

Halbuki, ayak ağrısının böyle 
şiddetlendiği devirde çocuğao ayak 
l•rına dikkat ederseniz çarpıkloğın 

ilerlediğini ve ayakların düztaban 
olmaya yaklaştığını görürsünüz: 
l;terseni9 çocuğun ayaklarına kö
mür tozu sürüp bütüı.:e.c bir t 1b3 

ka beyaz ağıt üıerinde bastırın ız . 
Kömür t~z ı.;. .ı ~ı t uzerı e · ceo ı 
bırakır. rm l ay~g ı n izi v lnız 

parm ·•kl r - <Opu1<. taralınd" 

gun, t ..ı.banın ortasından ince l.ıı· 
malıdır. 

Böyle ç arp ıhn ayak gene ken · 

Ortalıkta çıt yoktu. Zaten o 
zamanlar - v" maalesef hala -
hangi köyümüzde gece hayatı var
dır? "Gün battı, Ayşe yattı,. dar· 
hı meseli hiıli. köylerimizde acı bir 
hakikattır. Köylü; şehirlerin haya
tından, medeniyetin sinema, radyo 
gibi nimetlerinden daima mahrum
dur. Sırası gelmişken Avrupada 
pek taammüm eden ve pek mükem
mel neticeler veren seyyar sinema
lar usulüne bizim de müracaatımız 
lüzumunu hatırlatalım. Köylüyü 
uyandırmanın ve köyleri şebirleş
tirmenin en mükemmel vasıtaları; 
gazete, sinema ve radyodur. 

işte çete; köyün bu sessizliği 
içinde Arpazlı Osman beyin evini 
sarmış ve gecenin sükOnetini yır· 
tarak kapısını çalmıştı. Gece yarı· 
sı bu alışılıı;amış ziyaret karşısın· 
da evde tek başına yatmakta bu
lunan bekçi Arnavut Recep uyan· 
dı. Teliışla yatağından lırlıyarak 
ses verdi: 

da her saat böyle bir haber çıkı
yor ve takip kumandanlığı ne ta· 
rafta teveccüh edeceğini bir tür
lü kestiremiyordu. Çetenin gerçi 
muayyen mıntakası vardı. fakat bu 
mıntaka o kadar g onişti ki ihtifag· 
ahların tespitine imkan yokta. Alı
nan bir haber üzerine kah şurası, 
kiıh burası kuşatılarak ba1ılıyor, 
fakat her hareketin sonu boş çı

Ajansı, bazı maddelerin Sovyetler kullanmıştır. 
birliğinden transitinin meni hakkın· Bu N b ' So.n münaka şa , damadla koyna-
daki Sovyet kararından bahseder- gece Ö etcj eczane nanın ılk kavgaları değildir. Kali-

k • lorniyada bulu , ıan J•pvn amelenin 
ken memnu şeyler arasına as erı I , az p~r~ i e çalışaraK amele yevmi-

di haline bırakılırsa agrıl•r yavaş 
yavaş kaybolur. Delikanlı yirmi ya 

şına gelince rahat rahat yürür. Fa• 
kat ay•k daha çarpık, daha bi

çimsiz kalır. Pabuçlar da daicıa 

çabuk eskir .. 

- Kimdir o?. 
- Kim olduğumu~u sonra öğ-

renirsin, aç kapıyı •• 

Recep; bu ilıtarda tehlike sez
di ve bu sebeple kapıyı açmadı. 
Fakat Çakıcı çetesi için açılmıya· 
cak kapı mı olurdu?. Derhal kızan· 
lardan birisi dıvardan atladı, av
luyu dolaşarak bekçi Recebin kor
kudan açılmı~ gözlerle delmeğe 
çalııtığı karanlıklara daldı ve Re
cebin odasında ansızın bir ses 
gür edi: 

- Davranma, yakarın\ .• 
Şaşkınlıktan elini silahına ata

mıyan Recep; kollarını uzatarak 
teslim olmuştu. 

Derhal kapı açıldı ve dı• d 
b ki

. 
1 

.
1 

,arı a 
e ıyen e e ı e dig" er kız I . an ar ıçe

riye daldılar. 

- Osman bey nerede I ? 
N 

•11• u en 
- azı ıye gitti ele 

Ali bey nerede? " 

- O da beraber gitti, 
- Çerkes bacı Is 'I ne 

oldu? nıaı 

Beraber gitti efe~ 
- Şimdi her üçü de burada 

)'Oltlar mı? 

kıyordu, 
malzemenin de dahil bulunduğuna Fuat Eczanesi yelerını düşürme eri meselesi etra-
dair Her türlü telmihten kaçınmak· ( y lında aralarında eskiden de bir 

<D ) enipostane Yanıııda ) evamı flal' tadır. münakaşa çıkmıştı. 

1===~~~~~=======================~;;;;;;;====' 

insan kac saat uyumalı? 
'::;:::====::::;::==========~=:~=::==:=:====:=:=======::=:====::~~~, 

• d k la"zım lanmıştır. Bu suretle S.alzgitter havalı'sı'ndekı' Almanyanın maden kömürü istihsali senede 15 

1 nsanların gün e aç saat uyuması 

d b d k 1 • zengin demir madenlerı azami verimle işletil- milyon ton ve linyit istihsali 2 milyon ton art-aeldig" j meselesi, öte en eri o tor arın 
o d' miştir. mıştır. 

ve hıfzıssıhha mütehassıslarını işgal e ıyor. lh k h' d 
b 1 d k Avusturyanın i a 1 ve Sat havzasının ia- Le ıstan an, yukarı Silezyanıo alınması 

Bu noktada tam bir fikir ir iği yoksa a e • h d 
desi ile Almanyanı~ . am emir menabii bir üzerine Almanyamn kömür istohsali senede 38 

seriyet 24 saatte insanın sekiz saat uyuması kat daha genişleoııştır. Çekoslovakyanın Bo- milyon ton artmıştır. Relçik.a, Hollanda ve 
sıhhati' bakımından elzem olduğu fikrine ya- hemya ve Moravya p~r~~larının Almanya hi- Fransa kömür madenleri Almanyanın hesabına 
naşıyor. 

insan günde 8 saat uyuduğuna ıröre, 75 
ne yaşayan bir adamın ömrünün 25 senesini 

se d'I · · A 'k kuda geçirdiği hesap e ı mıştır. merı anın 

:~ büyük operatörlerinden biri olan Jobn Havv 
imdi yeni bir nazariye ile ortaya çıkmıştır. 
~u me,hur operatöre göre sıhhati yerinde olan 
bir adama günde 4 saat deliksiz uyku ki.fi 
geliyormuş. • 1 H dd I ı Şimdiki harp yalnız am ma e er silahla değil ayni za-

manda ham madde kaynaknakları ile yapılıyor. 
Ham maddelerden en mühimi, bilhassa harp 
sanayi için, demirdir. Almanyada ham demir 
istihsali 1918 senesinde 7 milyon tona kadar 
inmişti. Tam yirmi sene bu miktar değişme
miştir. Ancak 937 senesinde Almanya toprak
larının ham demir istihsalinin artırılmasına baı-

mayesi altına girıııele~ı uzerine Alman demir çalıştığından Almanyanın kömür istihsali lngil 
madenleri tekrar zengınleşmi,tir. tere ile nisbet kabul etmez derecede artmıştır. 

Norveç il~ Holland.a, Belçıkanıo işgal edil- Şu kadar var ki ltalyada ve Almanyanın 
meleri ve Fransanın bılhassa demir madenleri- yardıma mecbur bulunduğu bir çok memleket· 
bulunan aksamının işga!i ile Almanyanın bam !erde maden kömürü bulunmadığından Almanya 
demir istihsali.tı fevulade artmıştır. bu ham madde i;tihsalatının mühim bir kısmını 

B.ı gün Almanyanın demir istihsali.tı harp . bu memleketlere ayırmağa mecbur bulunuyor. 
ten evvelki İ<tihsal miktarının bir buçuk misli dd k k B Üçüncü mühim ma e auçu tur. u ne-
artmış bulunyor. . bati maden Avrupada yetişmeyip Okyanusların 

lngiltereye gelince lskandinavya Almanya- 1 ki ld · d Al ötesinde istihsal edi me e o ugun an man· 
nın kontrolü altına girdiğhdenberi lngiltere ya bu maddeye olan bütün ihtiyacını Buna adı 
sanayiinin ham demir meıııbaları yüzde 40 azal- verilen suni kauçukla temın etmektedır. 
mıştır. Buna mukabil Amerika lngiltereye ayda Almanyada yalnız petrol ve benzin azdır. 
bi~ ?'ilyon ton ham demir vermeği taahhüt et- Bunlar kısmen manen kömüründen çıkarılan 
m1ştır. suni petrolle, kısmen Almanyanın eline veya 

Demirden sonra ~n mühim ham madde kontrolü altına geçen memleketlerin hasılatı ile 
maden kömürüdür. 938 senesinde Almanya 187 temin edilmektedir. Fakat bu miktar tam ihti· 
milyon ton maden kömürü ve 194 milyon ton yaca kifi gelmediğinden hariçten, Sovyot Rut· 
linyit istihsal etmiıti. Sildet arazi•inin ilbakile yadan da petrol alınıyor. 

• 

Gençlikte, on beş yaşına doğ 
ru' başlıyan, yirmi ya~ında ayakları 
çarpık ve düztaban bırakan bu 
ayak ağrısı bülQğ y•şında hormon-
ların iyi işlememesinden ileri ge. 
lir. Vaktinde tedavi edilirse ne ağ 
rı kalır ne de çarpıklık ve düzta-
bonlık. Şiltayet eden çocuğu, ister• 
seniz çok yürüyor diye tekdir edi 
niz, fakat onu bir hekime göste-
rere~~ tedavi ettiriniz. 

1 DIŞTABIBI 

Celal Çalapöver 
Hastalarını her gUn 

öğleden sonra Dlşta • 
bibi lsmail Hakkı Su
may'ın muayene hane· 
sinde kabul eder. 

YJL, 
Ramf 
Hieri 

2 Mayıs 1941 
CUMA 116 

19'411 • AV 5 Güu: 112 Jo:••·H• 1, 

1357 • NJ•.a 5 
l!JbOo- R .. &ıaJlbır 
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- . ASRI SiNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 BU A K_ Ş A M 8,30 
Sinema aleminde bugüne kadar yapılan en komik ve en gülünçlü 

·ruRI< çı sozıu 
ZORLA TAYYARECİ 

Görülmemiş Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
iLAVETEN: 

Sergüzeşt Fi/imlerinin Bügük Kahramanı 

TOM TYLERIN 

srarengiz Çiftlik 
Son derece meraklı heyecanlı sergüzeşt fllınl 

PEK YAKINDA: 

VIVIANE ROMANCE • 

v RI ~ic "DE so RA 
Filminde 

ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

iki güzel film birden takdim ediyor 
I 

.( Cecilıa Parker ) ve ( Erıc Lmden ) 
Tarafından harikulade bir tarı.da yaratılmış zevk ve neş' e 

FiLMi 

Gençlik Günahı 
il 

ŞARKICI KOVBOY 
BOB BAKER 

Tarafından oynanan· heyecan ve macera Filmi 

iLAN 
Yüksek yarış ve i~lah en· 

cüm~ni namına 4 ve 11 Ma

yıs 94 l pazar günleri at ko· 
şuları icra olunacağı ilan olu-
nur. 1- 3 714 

Tan Sinemasında 
Bu akşamdan itibaren en müthiş maceralar ve en 
heyecanlı vakalar şaheseri emsalsiz ve ateşin yıldız 

MUSTER GRABBE 
Tarafından Harkulade Bır Kabiliyetle Yaratılan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
25 kısımlık büyük sergüzeşt ve dehşet filmini sunuyor 

Binleıce figüran, korkunç ve dehşetli sahneler her sahnesi 
binbir hareket ve heyecanla seyredilecek olan bu fevkalade 

Sergüzeşt Filmini Meraklılara Tavsiye Eder , . . 

Filme nıveten: GUZll SfSli I<OVDOY 

GENE AUTRY 
Tarafından Temsil edilen Heyecan ve macera filmi 

DAG $AR.KiSi 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Kızılay ulucami caddesi İstiklal İlk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

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

1941 iKRAMIYELERI 
ı Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 
" 3000. .. 

2 750 1500 • .. .. .. 
4 .. 500 2000 • .. .. 
8 250 2000 • .. .. 

35 .. 100 3500 . .. 
80 .. 50 .. 4000 • .. 

300 .. 20 .. 6000 . .. 
Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla y•I· 

nız para biriktirmi, ve faiz almı' olmaz, •ynı 
zamanda talii tzi de denemi• olursunuz. 377 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k a mi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazimatı 
güzel, yeni ve çe
Ş itli d i r. 

Fiyatlar herkeşl 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

/şden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifak/; Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
0, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

lşlerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

!!t işlerinizi CDUGUN) Matbaasında Yaptırınız. fi 
kısmında Resmi ve ticari defterler faturalar 

: ticaret makbuz ve fişleri
0

hazırlanır'. 

En gıizel düğün ve niş4n davetiyeleri, el 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k•ğıt ve zari başlıkları.her 
1 boyda mecmua,broşur basılır. 1 C ·ııt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : Jl U (G UN - Adana 

• 

1 
1 
1 

• • • 

• 
• 


