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Mecliıi buiOn Refet Caoıtezin başkanlı. 
ğında toplanmış ve celsenin açılmıaıını 
müteakip Bilecik Mebusu Salih Bozok'un 
hatırasını taziz için 5 dakika ayakta dıı
rulmuştur. Bıından sonra ruznamede bıı. 
lunan kanun layihalarının müzakereleri 
yapılarak kabııl edilmiştir. 

5 harman makinesi 
dün şehrimize geldi 

Makneler,ücret mukabilinde çifci- Fon apen 
lerimizin istifadesine arzedilecek g e ı i Y o r 

_
4

, ____ , ... ,_ ••• 
9

_,_ 
1 

Berlin 2 / A.AJ - Al-

Bir harman makinesi faaliyet htılinde 

zraat Vekaleti tarafından mıntakamıza gönderileceğini yazdığımız 5 
adet biçer, döğer harman makinesi dün şehrimize gelmiş ve vaııon 

!ardan çıkarılmasına başlanmıştır. Makineler, vekalet tarafından pek 
yakında gönderilecek talimatname şartla

0

rına uysıun olarak ücret muka 
bilin le çiftçilerimizin isitiladesioe arzedilecektir. 

Öğrendiğimize ııöre, 10 adet orak makinesi lstanbuldan sıönderil· 
mek üzeredir. 

manganın Ankara bü
yük elçisi Fon Papen 
flazifesi başına dönmek 
üzere buradan hareket 
etmiştir 

Yabancllar ıraktan 
çıkarıhyor • 

Berut 2 ( A.A) - Irak gaze
telerinden Elahval gazetesinin ver. 
diği bir habere göre, Irak bükUmeti 
memleketteki muhtelif müe•sese
lerde çalışaıı ecnebileri işlerinden 
çıkarmak için şiddetli tedbirler al
mıştır. Maliy~ komisyonu Basra 
liman idaresile deniz işlerinde ça. 
lışan yabancıların büyük bir yekQ. 
na baliğ olduğunu tesbit etmiştir. 
bundan başka lrak polisi memle. 
kette çıkarılacak bir çok yabancı. 
ların bir listesini tanzim etmiş 
bulunmaktadır. 

• • 

lnsıiliz sahillerinde düşürülen bir 
Alman tayyaresi ( Her iki tara· 
im h•va zayiatına dair telgraf 
hab•rlerimiz üçüncii sayfadadır. ) 

İNGİLİZ 
tayyarelerinin 

Müthiş 
·bombaları 

Yeni lnglllz bomba· 
b a 1 arı Emden'de 
200 evi hasara uğ
rattı 

Londra 2 [a. a.J - Hava ne· Almanya şimdi 
nerede h·areke
te geçec~k ?. 

• < • zareti bugün aşağıdaki tebliği neş· 
retmiştir: 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebusu 

A iman başkumandanlığı Balkan 
lardaki harekatın bittiğini ka

bul etmiştir. Hakika en Mora Ya· ı 
rımadası d" işgul edilmiş ve son i 
lnsıiliz kuvvetleri de, buradan çe· 
kilınişlerdir. Berlinden ııelen bir 
haber, Alman ordusunun yeni bir 
harekete başlamak üzere, araya 
bir fasıla sokmıyacağını ve der'. 
hal yeni ve daha müdhiş bir har· 
bin başlıyacağını bildirmektedir. 
Balkan harekatı müttefiklerin aley
hine döndüğü sıündeııberi, Alman· 
yanın yeni hedefinin ne olacağı 
her tarafta merakla beklenmektedir. 
Hiç kimsenin kat'i birşey dediği 

yoktur. Ancak Almanyanın Önün· 
de şu üç hedeften başkası da mev
zuubahis olamaz: 1 - Cebelüttarık 
ve dolayısile şimali Afrika, 2 • 
Rusya, 3 - Türkiye ... 

Mister Çörçil de son nutkun· 
da bu üç hedeften bahsetmiş, fa

kat hangi ihtimalin kuvvetli oldu- l 
ğunu söylememiştir. Filvaki bugün lngillz kabinesinde 
Almanyanın yeni taarruz h odefinin D e ğ i Ş 1 k 1 j k 
şu veya bu olacağını söylemek 

1 
'----- ____ ..ı 

mümkün değildir. Ancak mantıktan . • • 1 • 
ve hadiseleriıı seyrinden istifade 1 n g 1 1 z 
edere!< bu husn•ta bazı mütalaalar 

Dün öğleden sonra lngiliz 
tayyareleri H•lder Alman deniz 
üssüne karşı çok tesirli bir taarruz 
yapmışlardır. Havuz mıntakalarında 
duman bulutlarının yükseldiği ve 
enkaz parçalarının havaya fırladığı 
ııörülmüştür. Elektrik merkezbe, 
kışlalara, diğer binalara tam isa

b tler olınu§IUr 
Denhelder'de ve Tek s el'd e 

Alman kıtaları mitralyöz ateşine 

tutulmuştur. Diğer bir tayyare 
grupu gündüzün Vlarding~n petrol 

hazinelerine ve Hollanda sahili 
açıklarında düşman gemilerine ta

arruzlarda bulunmuşlardır. 5000 
tonluk bir sarnıç gemisinin ciddi 

hasara. uğradığı zannedilmektedir. 
Perşembe · Cuma gecesi Brest 

havuzlarına hücum edilmiştir, Bu 

harek~tlerôen bir tayyare dönme

miştir. ( lngiliz h>va kuvveılerinin 
Almanya'ya akınları etrafındaki di· 

ğer telgrallarımız üçüncü sahife

mizdedir.) 

Bölge Futbol Şampiyonu 
Yarın Taayyün Edecek 

ileri sürmek mümkündür. Ba şv ek ı· ı Bölge beden terbiyesinden . aldı~_ı~ız H malilınata atlen,fudbol grup 
Almanyanın tek sıayesi, malOm birincıli.terine dün devam ed:l~c!'!!'ını alay - Kayseri takımlarının 

alduğu üzere, lnııiltereyi mağlup karşılaşacağını yazmıştık. F.~vel~ı ııun geç vakıt bu karardan sarfı na. 
etmektir. lnsıiltere'nin mağlOp edil- mu avı• n ı ı· gv ı• zar edilmiş. pazar için zengın bır pro~rb·'::ı·hazırlanmış, fakat her neden-
mesi için de, ya adaların zaptı, se alakadarlar bu değişiklıği gazeter~ 1 krmek lüzumunu duymamışdır. 
yahut Atlan tik yolunun kesilmesi b k f .

1 
Yarın şehir stadında karşılaYcd tD ı111:lar Şunlardır. Milli Mensu-

k ı Lord Bı'ver ru 1 en cat - Malatya, Mersin idman _ur u-:- emırspor, Hatay-Kayseri şarttır. lngiltere'nin baş a tür ü Bu sonuncu maçın galibi. bolsıemız Şampiyonu olacak ve Türkiye 
dıze gelmesine ihtımal yoktur. Bına- b' · Tkl · · · • d ki 

~~~ı:~h :u~::~!~n~u by~\~: g:::s~İ bu vazifeyi OÖ rece k 1 B:r~n:v:::r::::ı: :::~:ki: 
etmesi lazımdır. Bunun en müessir y: O, - .. d ] 

- azısı çuncu e - ı Bı"ze mu"' sav"ı şans çaresi de Atlantik yolunun kesil-
mesi için icabeden tedbirleri al· 
maktır. şi Fransasının da Almanların şi· 

Bilindiği üzere, balen Atlan· mali Fransız Alrikasına yerleşme-
tik'te Alman denizaltıları faaliyet lerine bir nevi ııöz yummakta ol. 
halindedir. Bu harekatı beslemek, duğu ileri sürühnektedir. Bu hare· 
takviye etmek için i•rbi Fransız ket ayni zaman~~ Mısır üzerinde 
Afrikaaının, burayı ele ııeçirmek de müessir olabılır. . 
ve elde tutabilmek için de şimali Şimali Afrikaya yerleşmış Al· 
Af "k man kuvvetlerinin bir taraftan At rı a'nın işsıali lazımdır. Binaen- il ı 
1 h A !antik denizini kontro arı a tına a ey • lmanya'nm l•panya'yı üçlü 

kt k aımaaa çalışırken diaer taraftan 
P~ . a so toktan sonra, ispanya ile • 6 

bırlıkte Cebelüttarık mevkiini taz· Mısırı işgal etmeği düşünmüş ol-
'k maları da mümkündür. 

yı etmesi, burayı ele geçirdikten Bu planın kat'iyeti kolay ola-
ıonra, kolayca şimali Alrika'ya, bilir mi?. Şüphesiz kolay olamaz. 
yani lspanyol ve Fransız Afrikasına Bahusus Cebelüttarıkın işgal edil· 
atlama.,, buradan garbi Fransız Af. mesi fevkalade flÜÇ bir iştir. Fa. 
rikasına geçerek (Dakar) · 1 kat bu bir hayat memat meselesi-• ı ışga etme 
il Ve Atlas denizinde u"sle t t dir. Mücadelenin daima kolay tara. 
b . . r u ması 
eklenebılır. Buradaki h d fını ihtiyar etmek biç de bir kuv· . • I . I ava ve o-

nız us:rıy e Atlan tik yolunu mü· veli zafere ulaştıramaz. Almanların 
teınadıyen tazyik etın . Af 'k bu güç işte kendilerini denemele· 

1 esı, rı &· C 
dan ngiltere'ye yard I . ri lazımdır. Maamalih ebelüttımk ,. • ım ge mesıne 
manı olması, esas g d b işgal edilmeden dahi Almanların 
uygun ielebilir. ayeye a • Trablusırarba denizden ve havadan 

Bu planın tatbiki için ispanya kuvvet sevketmelerinde olduğu sıibi 
nın müsait vaıiyet alı:nakta ve Vi / Deflamı Üç~ncüde / 

• • 
verınız, Alman 

ordusunu ezeriz! 
Londra 2 (A. A) - Yunanis· 

tandan tahliye edilen lmparatorlıık 
kuvvetleri nezdindeki bir muhabir 
bildiriyor: 

imparatorluk kuvvetlerinin bü· 
tün sınıfları, adedce üstün kuv· 
vetler karşısında vazifelerinin ifa· 
sına imkan kalmadığını müdrik ol· 
makla beraber Alınan istilasına 
karşı koymak için sarf edegeldik· 
teri kahramanca gayretleri bırak· 
mış olmalarından dolayı müteessif 
bulunuyorlar. Bir Avustralyalı ba
na dediki: 

" Bire 10 nisbetinde üstün 
kuvvetlere karşı harp ediyoruz. 
Bize müsavi şans veriniz, Alnıan 
ordusunu ezeriz . ,, 

Melbiörn 2 ( A.A) - Orta 
şark lniiliz kuvvetleri baş kuman· 

dan ınuav· G 1 . ın enera Blenıg, Avus-
~r~~ya harl.iye nazırına çektiği bir 
I e grafta, Y unanistanda lngiliz ve 
ınparatorluk kuvvetlerinin tahli

yesi hareketinin bittiğini bildirdik. 
ten sonr ·ı· . . a ıunu ı ave etınıştır: 

"T h a liye edilenlerin yekunu 
43 bindir. Denizue ölenlerin sayısı 
~~zü geçmflktedir. lngiliz kuvvet
erınden, Avustralyalılarda dahil 

olmak üzere, 3 bin kişiyi Al· 
ID~~lar tarafından yolları kesil
dıgı için terketmek zerureti 
hasıl olmuştur. lnsıiliz kuvvetlerin· 
den Yunan hastahanelerinde bıra· 
kılanların ve tahliyeden evvelki 
zayiatın miktarını tayin etmek 
mümkün değildir. Muhakkak olan 
bir şey varsa oda askerlik vasfı 
İtibarile lmpratorluk kuvvetlerinin 
Almanlara üstünlüğüdür ve Alman· 
ların uğradıkları ağır zayiattır. 

Berlin 2 ( A.A ) - Alman 
kıtaları Ostrok manastırında Sırp 
tacına ait mücevherlerin bir kısmını 
ele ııeçirmeğe muvaffak olmuşlar
dır. Bu manastıra iltica etmiş olan 
Sırp patiriği Gavrilos da tevkif 
ediJmiıtir. 

•Londradao 
bildirildiğine göre, 1 Askeri ve siyasi 1 
Yuna nistandaki L.:: y . ~ 
lniiliz kıtalarının 8Zlyet 
çekilme ameliyesi 1 kd d 
nihayetlenmiştir • ra a a 
Bu , kıtal arın çe· J 
k lirken fevkali· ngiliz - Irak askerleri 
de büyük zorluk- a r a s ı n d a 
lara maruz kal- M h 
dıkları inkar edil- u a re-
~;m~ı~:~:~r çi~~·be başladı 
raç limanlarındaki 
tes;satı hava hü· Irak kıtaları 1 lnglllz· 
cumlarile tema· lerln Habbanlye Tay
men tahrip etmiş· yare meydanına top· 
ler, ve lniilizler 
açık ıahillerden, çu atetı açtılar. 
plajlardan nak· 
liye gemilerine 
binmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Irak HükOmetini 
Mihver teşvik 
ediyormuş 

Çan-kay-şek 

• 
-

getıriyorlar. Yu
nan cephesinden 
çekilen 45 bin ki 
şinin tekrar Mı

sıra çıkarılışı, Ha 
beşi!landan kuv· 
vet celbedilişi, 

Filistindeki kıta· 
lardan bir kısmı. 
nın Libya hudq. 
duna gönderilişi 
hiç şüphe yok ki 
lngilizleri ı o n 
derece kuvvet· 
leodirıniştir. 

lngiliz ordo•u, 
Mt!ırdaki hare
kata dair şu ba
bt1rleri vermek
tedir: 

Haber veril
diğine ııöre, Al· 
manların Yuna· 
nistandaki zayiat· 
!arı 80 bin raka· 
mıoa balığ ol. _.... ...... 
mukabil, 

,,__ 
Yuna-

Tof.ruğa baş
lıyan taarruz dün 
de devam etmiş• 

tir. Taarruz, Mıh· 
ver kuvvetleri 
tarafından gece 
başlamış ve cenu 
bu iarbi istika 
metinde yapılmış· 

Mo..,1'.-ovq;9u. İngilitl~r mukabil 

nistana çı'<arılan çag"'rz/dz !Aarrozda bulun· 
60 bin ki1ilik muşlar ve 11 
Britanya kuvvet· _ R A D Y O _ tank tabrip ve 
J.,inden • bJfliln Gazetesi düşmanı tardet· 
ötrenildiğine gö - mişlerdir. 

re • 15 bin ili 19 bin kişi kayb· • lnııiliz bükilmeti Irak 
edilmiştir. Bunlardan 500 Ü de. milletine hitabeden bir beyanna· 
nizde nakledilirken telef olmuş. me neşrotıoiştir. Bu beynnamede 
lardır. R · A · G eşıt lı eylini bıikOmetinin 

• lngiliz tahliyesi bittiğine gayrimeşrQ bir hükGmet olduğıı, 
göre, bugün Balkan yarımadası bir kısım komşuların bu hükGmeti 
Mihvere terkedilmi, bulunuvor. tanımadıkları, Reşit Ali Geylini· 
Mihver, Yugos- n i n Mihver 
lavya ve Yuna- tarafından teş. 
nistanda nufuzu- ,ik edildiği bildi 
nu tesis için uğ- rilmekt edir. 
raşmağa başl•· 

Son gelen mıştır. Yugoslav 
haberlere göre, 

Patriki Gavrilos, lrakta lngiliz 
Almanlar tarafın· 

kuvvetleri y 1 e dan tevkif edil-
i r a k kıtaları 

miştir. Mahlın ol- arasında bilfiil 

doğu üzere Gav- mubasımat baş· 
rilos, Yugoslav· lamıştır. 1 r ak 
yanın üçlü pakta kıtaları Bağda-
iltihakını esaret dın 90 kilomet 

telakki ettiğini re uzağındaki 
bildirmişti. Dıger Habbaniye tay 

taraftan Yunanis- 1 Urıa şark Jngıtız ısaş1<u· yare meydanına 
!andaki Ortodoks mandanı Gent1ral Veywıl topçu ateşi aç· 
Kili!esi r e i s i, '-__________ ....;:..,. _ _, arak müsade-

Almanlar tarafından Atinada meye girişmişlerdir. Müsademenin 

kurulan Yunan hükOınetinin Baş· cereyanı hakkında henüz fazla 
vekili general Çolakoğluoun yo
m in merasiminde bulunmamıştır. 

Bunlardan, Yugoslavya ve Yuna• 
nistanda pasif bir mukavemetin 
başladığı anlaşılmaktadır. 

• Balkan harekatının nihayete 
ermesinden sonra bütün ııözler 
Şimali Afrikaya çevrilmiş bulunu 
yor. Gelen haberlere bakılırsa 
burada vaziyet nezaket kesbetmiş 
sıibi sıörünüyor. Yeniden takviye 
kıtaları alan Alman ve ltalyanlar 
Tobruk'a yaptıkları son bir taar· 
ruzda dış müdafaa hatlarına nü· 
faz edebilmişlerdir, 

lniili<lere iÖre, bu şehrin asıl 
iç müdafaa hatları kuvvetlidir. iç 
müdafaada tanklara karşı müessir 
tesisat da bulunmaktadır. Maama• 
fih hareketin vahameti iİzlenme· 

nektedir. Bu taarruzun, Süveyşe ya· 
pılacak hareketin başlaniıcı ol· 
ması muhtemel iÖrülüyor. 

Alınanlar Sollum cephesine 
yeni kuvvetler tahıit etmektedir. 
)ngilizlerde Mısırın müdalaaııoı 

takviye için mütemadiyen kıtalar 

tafsilat verilmemektedir. 

Irak ordusu yakın zamanlara 

kadar 3 piyade tümeni, bir mn

törlü tabur, 2-3 Jandarma ala
yından ibaretti. 

Bu orduya ıoo zamanlarda 

bir tümen daha ilive edilmiştir 

ki ordunun mevcudu bununla bir

likte 50-60 bin lı.işiye baliğ ol

muştur. 

lniilizler ise, yeni çıkarılan kıtalar 
evvel, Iraktaki tayyare meydanla· 

rının muhafazası için burada bir 

mikdar zırhlı birlikler bulundıır· 

makta idiler. 

• Verilen bir habere göre, 

Moskova hükümeti Çin lideri Çan· 

K Ş Jt•• Moskovay• divet et· 
ay· e ' - bofk& . ı· Bu haber henuı: 

mıı ır. ı 
"d oJunaaamış ır. 

kaynakJardan t•yı 
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ASKERLİK ___ _ 

ingiltereye asker ihracı 
niçin mümkün değildir? 

diyor . Muharrir 3 tümenlik bir kuvvetin 
böyle bir hareket nakil ve ihracı için 100 
için hava, deniz şilebe, petrol, atölye, has-
ve kara kuvvet- tahane gemilerine fle bir 
leri .arasında bir himaye filosuna lüzum 
kumanda birliği V a r d l T • 

lazım geldiğini :.....-------------- caktır.Düşman av 
beyan ettikten sonra diyor ki: tayyarelerinin kendi üssülharekele-

''Böyle bir hareket, donanma- rinin yanında harbetmek gibi bir 
ya son derece büyük bir vazife üstünlüğü olacaktır. 
tahmil <?diyor. Deniz iJze.rinden bir Bu ihraç hareketinin muaz-
ilk geçiş yapıldığı ve düşman do- zam iki zorluğu da ihracın 
nanrnasmın dikkat ve teyakkuzu, yapılacağı ytıri ve saati se,çmektir. 
İngiliz sahillerine yapılacak müte· ihraç hareketi nereye yapılacak? 
addit akıniarla bir defa aldatıldığı Tabii coğrafi ve jeolojik bakımın· 
farzedilse bile, bana benzer birçok dan münasip olan bir noktaya ... 
geçişleri muvaffakiyetJe yapmak Karaya kolayca çıkılabilecek, 
icap eder. müdafaa kuvvetlerinin bombardı-

Bunlar biribiri akabinde bir mandan tevellüd edecek zayiatı 
ı;ok müşkülat doğuracaktır ki bun- mehmaemkin azaltmak için, imkan 
ların maharetle, metodla ve cüret· nisbetinde geniş plailar icra edi-
le i ktihaın edilmesi gerektir. lecektir. Bu plajlar, tercihen ve 

Bu gibi ahvalde en mühi:n düşman üslerinden mümkün mer· 
nokta, bir kara noktasına tebe uzak oJmalı ki, düşman top· 

ayak basmak, bir adıyı zaptetmek çusu, ate~ini ihraç noktalarına te· 
değil fak at orııd;ı, tutunmak, yaşı- merküz ettiremesin. 1hraç noktala· 
ynLilmck ve ilerJiyebilmektir. rınm civarındaki toprak sağlam, 

ilk muvaffakıyetin zorlukları, yolları sahile amud olmalıdır ki 
daha sonra artacak ve ağırlaşacak· karaya çıkacak kuvvetlerin dahile 

br. 
Mütearrız için, ayni zamanda 

hııreket eden, fakat biribirinden 

ayrı olan iki donanma lazımdır: 

1- Açıkdenize açılan, miida
fii mukabil taarruzda bulunmaktan 
ve karaya çıkacak kuvvetleri tu-
tunacakları yerJe hapis ve muh;
sara etmekten menedecek olan bir 
filo. 

2- Kuvvetli topları sayesin
de, ihraç kuvvetlerinin karaya aya.k 
basmalarını ve bir köprü başı kur
malarını mümkün kılacak bir hima· 
ye filosu. 

Donanma topları bu role çok 
müsait değildir. Büyük gemilerin 
topları, ancak bir hedefe karşı 

endirekt atışlar yapabilirler. Nor
veç fiyorlarında yapıldığı gibi, an· 
cak küçük gemilerin topları görü
len lıedefJere karşı direkt atış ya· 
parlar. Deniz toplarının gülle mah· 
reki pek uzundur ve bunlar ekse
riyetle gizli hedeflere karşı gayri 
müessirdirler. 

Bundan başka harp gemile
ıinin aldıkları mühimmat 

doğru ilerlemesini kolaylaştırsın. 
lngilterede bu evsaf ve şar!Jarı 

haiz sahil noktaları pek t zdır. 

Mevcud olsa bile, müdafaa kuvvet
leri tarafından tahkim edilmiş ola· 
calctır. 

• 
l~i~t ::hi~- bl;~:~~s~l~dir. 

tarayıcı gemiler, müdafaa için ko· 
nulmuş maynleri taradıktan sonra, 
ke1if kuvvetlerinden mürekkeb kı
taat ile tanklar, gün ağarırken ka
raya çıkacaklardır. Zamanı vakıa 
General tayin edecek ise de, bu 
hususta amiral ile müşaverede bu
lunacaktır. Zira med ve cezir za· 
manlarını bilen odur. 

General Culman yazdığı bir 
makalede üç tümenlik bir 

kuvvetin nakil ve ihracı için 100 
şilebe, petrol, atelve, hastane ge
milerine ve bir himaye filosuna 
lüzum gösterir. 

lşte bu kısa izahat, bu kabil 
ihraç hareketlerinin, bilhassa kuv
vetli surette organize ve tahkim 
edilmiş ve iyi silahlanmış büyük bir 
memleketi istilaya matuf ise, ne 
devasa zorluklarla karşılaşacağını 

gösterir.,, 
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Medeniyet dünyası, 
bu gidiş nereye? 

vakit • vakit insanlıktan te
cerrüt edip dünyanın halini, 

gidişini seyre dalmak hakikaten 
istifadeli ve ibretamiz oluyor. 

Bilhassa şu günlerde böyle 
bir tedkikte bulunan; ilkönce 

asrımızda baş döndürücü bir 
hızla terakkiler kaydettiğini ifti 
harla tekrarlayıp duduğumuz 

yeni medeniyet ihtiralarınm, yer· 
yüzünde mazinin bize kıymetli, 
dokunulmaz birer yadigar olarak 
bıraktığı• aziz varhklara karşı 
topyekun insafsız bir mücadele 
dÇmış, onları birer harabeye çe
virdiğini görüyor. O kadar ki 
tarihin devirlere yol açan vak
alarına sahne olmuş ve bugün 
bize bu şerefli meokibelerin 

~ 
kahramanlarını hatırlatan eserle
rinden bu gidişle hemen hemen 
nişane kalmıyacak. On binlerce 
cildlik çok kıymetli ilim hazine· 
leri, milyonlar sarfiyle tekrar l ihya edilmelerine maddeten im-
kan bulunmıyan ata bergüzarları, 
fakir insanların bütün bir ömür
lerini harcıyarak kurdukları mü
tevazı ve mesut yuvalar, hep 
birer kül yığını halinde. Kudur
muş medeniyet her gün durma
dan yüzlerce, binlerc.e insanın 

yok yere kanını akıtmakta. Aca· 
ba dünya mı ~ihverinden çıktı. 
insanlık mı şuurunu kaybetti? 
Bu gidiş nereye? 

Yüzlerce sene hükümran ol
muş meşrO. devlet ve bGkfimet
ler birbiri ardına devrilip gidi
yor. Yerlerine derme, çatma 
kuklaları konuyor. Bu haile ve 
ateş her uğradığı, konakladığı 

mamureyi tanınmaz bir biçime . 
sokuyor. Refahı yok edip, yüz 
kızartıcı bir sefalet ve ızhrapge
tiriyor. Acaba son asır medeni
yeti bu mu? Diye insanın sora
cağı geliyor. 

Sır tarafta insanlığı mahvü. 
harap edecek harp vasıtalarına 

sel gibi para dökülürken ö~ir 

tarafta milyonları bulan masQm 
yavrular öksüzlüğün, açlık ve 
.J . 1.1-· ..... -w•l'4ı1 ı1 :ytuJv ı ....... ••••r 
duruyorlar. Buna ~ebep ne? 

Tabiatin bütün cömerdliğile 
insanlara kucak açmakta devam 
ettiğine bakılırsa kabahat onda 
değil. 

Me:ıafe mefhumunu ortadan kaldı-
racak kadar ileri hamleler yapan 
medeniyet, hodbin!erin ihtiras 
duygularını kamçı layı p şaha kal· 
dırdı. Tevali eden muvaffakiyet
leriyle - sarhoş olup şuurlarını 

kaybettiler. Dökülen kanlar işte ~ 
bu ihtiras dolu kazandan taşan 

köpüklerdir, Fakat bu kayna
ma ve taşma o kadar şiddetlen• 
di ve öyle arttı ki muhterislerin 
kendi köpükleriyle kendi ateş · 

}erini ~öndürecekleri gün her 
halde uzak değildir. Ve insanlık 
ancak o zaman telrrar şuurunu 
bulacak, yine eski mesnt ve nor
mal hayata avdet edecektir. 

/. K. 
Y' ........... ~ • +--v- f .................. .... 
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Okuma nispeti köylere 
naz_aran şehirde fazla 
Düziçi köy enstitüsü, her yıl Çukurovaya 35 ve bütün Seyhan bölge· 

sine yüz eğitmen yetiştirerek memleket kültürü için çok faydalı bir 
müessese haline gelmiştir. 

1940 istatistiklerine göre, vilayetimiz hududu içinde mevcut 701 
köyün okuma çağındaki 12,95'.l çocuğundan 9,681 i okulda talebedir. 
Bu çocuklar 9::> öğretmen ve 30 eğ'itınen tarafından okutulmuşlardır. 
Köylerde okuma nispeti yüzde 23 dür. _ 

Ayni istatistiklere göre Seyhan bölgesinde okuma çağındaki 2346ı 
çocuktan ancak 12,109 u okuldadır. Buna göre, şehir okuma nispeti 
yüzde 51 dir. 

Bütün Türkiyede 15 ekitmen yetiştirme enstitüsü mevçuddur, Bu 
enstitülerden senede 1490 eğitmen yetişı:ıekte ve memleketin her köşe 

Belçika kralı 
nasıl yaşıyor ? 

O çUncU Leopold Lae
ken ,atosunda Bel
çıka seferinin tarihi· 

ni yazmakla me,guldU 

Geçen sene ordusile beraber Al· 
manlara teslim olan j,Jelçika 

kralı Leopold, Brüksel civarındaki 
Laeken şatosunda yaş'lmakta ve 
hiç bir tarafa çıkmamaktadır. 

Paris Soir, kralın hayatını şu 

suretle anlatıyor: 
Her pazar günü Brüksel halkı sine dıığılarak maarif davasına yüksek hizmetlerde bulunmaktadır 

Alfabe ve Yurt Bilgisi Kitaplan 
Yeniden Yazdırılacak 

·- Laekene gidiyor. Laeken Brükselin 
şimalinde bir sayfiye yeridir. 1935 
senesinde Belçika beynelmilel ser· 
gisi burada kurulmuştur. ;,.Belçika 
krallarının mezarları burada gotik 
tarzda inşa edilmiş bir kilisenin 
içinde bulunuyor. 

Ankara- Maarif vekaleti, ilk 
okulların birinci sınıflarında okutu
lan alfabe ile dördüncü ve beşinci 
,1mıflarmda okutulan Yurt bilgisi 
kitaplarını yeniden yazdırmıya ka· 
karar vermiş ve bir müsabaka aç

mşıtır. 

ilkokullar için yazılacak Yurt 
Bilgisi kitaplarının takip edeceği 
belli başlı hedefler şunlar olacak· 
tır: 

Millet mefhumunu ve Türk mil· 
Jetinin karekterini, olgunluğunu, 
kudretini çocuklara kavratmak, 
Türk milletini sevdirmek, saydır
mak, Türk askerini ve Türk ordu
sunu sevdirmek, saydırmak, bizim 
için askerliğin önemini kavratmak; 

Atatürk'ün kurduğu Cümhuri
yet rejiıı:ioin mahiyeti, Türkiye'de 

nasıl kurulduğunu, bu rejimin baş
ka rejimlere üstünlüğünü, Türkiye· 

nin hayatı ve istikbali için ne ka
dar önemli ve zaruri bulunduğu
nu alfabeye kavratmak ve onları 

cümhuriyet rejimi için sadık ve fe· 
dakar birer yurttaş olarak yetiştir
mek; 

Türk inkılabının manasını, muh· 
telif cephelerinin önemini, Türki
ye'nin saadet ve refahına yaptığı 

ve memleketin istikbaline yapaca
ğı tesiri talebeye kavratmak, olanrı 
Atatürk inkılabının fedakar birer • 
unsuru olarak yetiştirmek; 

Bunlardı.o sonra çocuğa dev
let ve kanun mefhumları h1'kkmda 
onun aeviyesine göre mahimat veri
lecektir. 

Ticaret okullarında 
yeni teşkilat 

Bu seneden itibaren orta tica 1 
ret okullarında tedrisat müddeti· 
nin üç yıla incıirilmesi ve ticaret 
liselerinde ise üç yıla iblağı üzeri· 1 

ne bu okulların tedrisat ve teşki· 
1;; ......... ....... ı'"'"° Maarif v .. ı.-aJeti 
tarafından aşağıdaki esaslar kabul 
edilmiştir: Orta ticaret okullarının 
eski teikilata göre dördüncü sınıf 
ları, yeni te~kilatta Ticaret li.sesi 
ikinci devre birinci sınıfa tekabül 
ettiğinden bu sınıftaki talebenin 
1939-1940 ders yılında ilçünçü sı
nıfta aldıkları sınıf geçme notları
~un. orta ticaret okulu mezuniyet 
ımtıhanı notları telakki edilerek 
kendilerine orta ticaret şehadetoa 

Bu yıhn ilk Arpa mahsulu 
Bu yılın ilk Arpa mahsulü 

dünden itibare şehrimize sevk
edılmeğe başlanmıştır. Yeni mah· 
sulün kilosuna 5 kuruş fiyat biçil
miştir. 

Ziraat mektebi imtihanları 
Ziraat mektebi imtihanlarına 

başlanmıştır. İmtihan komisyonu 
reisliğine vekaletçe ziraat müdürü 
Nııri Avcı tayin edilmiştir. 

mesi verilecektir. 
Eski teşkilatta orta ticaret 

okullarının yeni teşkilata göre 
Ticaret Lisesi ikinci nevre birinci 
sınıf sayılan dördüncü sınıfa şim

rtiy"" kadar devam edenlerden, 
Tic.uet Lisesi tahsili~i ikmal et· 
meden ayrılmak istiyenlere ·Ticaret 
Lisesi ikinci devre birinci sınıftan 
ayrıldıklarına dair tasdikname ve
rilecektir. Adana, Samsun, Trab- • 
zon, Oı ta Ticaret okullarındaki 
dördüncü sınıflar yeni teşkilattaki 
Ticaret Lisesi ikinci devre birinci 
sınıf haline gelmiş olduğundan bu 
okulların adı badema " Ticaret 
Lisesi,, olacaktır. 

Bahçe kazasında Domuzla 
mücadele 

. . Bahçe kazasında son 15 gün 
ıçın~e 45 Domuz itlaf edilmiştir. 
Muzır hayvanlarla mücadeleye de· 
vam olunmaktadır. 

Nafia muduru döndü 
Tetkiklerde bulunmak · üzere 

Malatyaya gitmiş olan Nafia mü· 
dürü Hikmet dün şehrimize dön-
müştür. 

Kral Leopold ile çocuktan bu 
rada muazzam bir parkın :içindeki 
şatoda yaşamaktadırlar. Brüksel 
halkı, pazar günleri bu şatonun 

etrafında dolaşıyor. 

Şatonun içinde bulunduğu par
kı, duvarları dışından çepçevre 
dolaşmak bir saat kadar tutuyor. 
Dışarıdan yalnız duvarlarla parmak 
lıklar görülüyor. Bu civarda gez• 
meğe gelen Brüksel halkı için en 
enteresan nokta şatonun büyük 
dış kapısıdır. Dış kapının iki tara-

. fında silah omuzda miğferli bir Al· 
man askeri dim dik duruyor. Dış 
kapıdan bir kaç metre içeride 
nöbet kulübesinde silahsız fakat 
büyük üniformalı iki Belçika jan; 
darması bekliyor. Etrafta dolaşan 

halkın, şatonun önündeki bliyük 
meydanda durması ve toplanması 
yasaktır. Oradan geçen belçik.alı· 

lar, parkın içinde yüksek meşe ve 

çam ağaçları arkasında gizlenmiş 
olan şatonun buuluduğu yere seri 
ve mütecessis bakı.şiar ahyorlar. 

Kral Leopold, teslim olduk
tan sonra çekildiği bu şa

tonun içinde nasıl yaşıyor? işte 
bir çok Belçikalıların merak ettik
leri nokta budur. 

Bunu Kralın yakınlarından bi· 
rinden öğrendim.Kral üçüncü Leo
pold bir albayın kumandasında bu· 
lunan bir Alman kuvvetinin nazari 
nazareti altında bulunan şatosu 

içinde mutlak bir serbestiye malik
tir. Sabahları sut 5,30 da kalkı· 
'yor, tuvaletini yaptaktan sonra ev· 
veli. atla sonra parkın yollan ara• 
sında yaya olarak bir gezinti yapı· 
yor. Kral Leopold, kışın parkın 
donmuş olan gölleri üzerinde pati• 
naj da yapıyordu. 

Kral saat yedide mesai oda· 
sına g:eliyor ve Belçika harbinin 
tarihini ve bu harpte Belçika or• 
dusunun oynadığı rolü tesbit et• 
mekle meşgul oluyor. saat on birde 
askeri kabinesini topluyor, öğleden 
sonra yaveri general Van Overs
tracteni, sivil kalemi mahsus mü· 
dürü Baron Capelle'i kabul ediyor. 
Belçika halkının hayat ve ihtiyaçları 

Devamı üçüncüde miktarı mahdut olup umumiyetle 
kara hedeflerinden 2i~·ade zırhlı 
üzerinde tesirleri vardır. Calaiıı bo
gazından geçildiği takdirde tay
yareler, bu noksanı, geniş bir öl. 
çüde önliyecektir. Müteakiben 
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Sayın okuyucula
rımıza ve resmi, 
hususi dairelere 

Ahvali hazıra dolayısile, mal· 

zeme fiatların.dıı ve müstahdemin 

ücretlerinde husule gelen fevkal. 

ade yükseklik dolayısile il.in ücret· 

lerimlzi bir miktar artırmak mec· 

buriyetinde kaldığımızdan 1·5-941 
den itibaren aşağıdaki ilin tarif esi 

dahilinde ücret alınacağım arze
deriz. 

l - Resmi ve hususi daire· 
lere ait ilanların satırından 15 
kuruş. 

2 - Rek\laı mahiyetindeki 
ilanlar hususi paı.rlığa tabidir. 

'* * * 
Yine ayni sebebler tahtında 

olarak abone ücretleriıniz.ide kü

çük mikyasta yükseltmek liiz.uınu
nu duymuş bulunu}'°ruz. Yeni 

abone ücretlerimiz şöyledir: Ay. 

lık 125, altı aylık 700, senelik 

1200 kuruş. 

- Tayıncı 1 
- inek 1 
- Keçi l 
Tehditler gürlüyordu : 
- Ben adamı bir sandalyede mum 

gibi yere uzatırım 1 
Uzak yakın sesler ba tehdide gülü

yordu : 
- Nerede be 1 ? Öteki parçası 

nerede 1 
Orta yerde yanan kömlir sobası çok· 

tan sönmOıtü. Taş döşeme sanki bir kat 

daha soğumu~tu. Öksürenler, tıksıranlar, 
boğazlarını ayıklıyanlar, sümküreoler çok
tu. Omuzlar kısılıyor, 11kılmış yumruklar 
hohlanarak ısıtılıyordu. Kunduralarını, 
kirli yün çoraplarını gece başları altına 
yastık yapanlar, şimdi giyinmekle meş
guldüler. 

Omuzlarından tartaklanan Hikmet 
gözlerini açınca, Receb'i, Efe Çakır'ı ve 
Mehmed'i karşısında buldu. Recep gülü
yordu: 

- Kurşun gibi ağır bir uykun var, 
Hikmet. .. 

Gerindi. İskemlede uyumaktan her 
tarafı tutulmaştu. Omuzları acıyordu. 
Boynu ağrımıştı. Belkemiği, iki küreği 
sızlıyordu. Yumruklarile gözlerini oğuş· 
turdu ve bu sırada uzun uzun esnedi. 
Di(erleri katılıyorlardı gülmekten... Efe 
Çakır alay ediyordu : 

- Rahat uykuyu ·buldun ya, artı 
uyanabilirsen uyan 1 

Efe, haksızdı. Burada uyku, tiinel 
ıs karalarında kinden bin kere rahattı. 
Mengene kadar kuvvetli parınaklarile 
kulak kıkırdağını koparır gibi buran, 
tokadını kapı vurur gibi şaklatan polis 
memuru buraya uğraı:nıyordu. Nezaret· 
hane korkusu yoktu. 

Hikmet bir türlü uykusuna dağıta· 
mı yordu. 

- Daha gece ... 
diye, rahat bırakmalarını istedi. 

Arap Mehmet de, Efe Çakır da, Recep de 
artık gülmüyordu. Arap, konuşuyordu : 

- Sana şaka geliyor, Hikmet ... 
Yarım saat sonra çıkmak lbırn bura
dan... Tam beş buçukta sepet havası; 

paydos 1 
B11ğulu caml{lra yapışan iri damlalara 

baktılar. iç çektiler. 
Efe Çakır - Sepet havası t 
Recep - Sepet havası 1 
Dondurucu bir yağınur ; dondurucu 

bir sabah ayazı ... 
Dudaklarını sarkıttılar. Kaşlarını çat

tılar. Başlarını salladılar. Biraz sonra, 
sabalııo dondurucu soğıığunda, bardaktan 
boşanır gibi yağan yağmurun altında, 
korunmak için bir çatı arayacaklardı. 

Arap, söyleniyordu ı 
- Sepet havası ; sepet bavaııı •.. 

YAZAN: Reşat Enis =====" 
Hımmm ... Ne çiledir bu be 1 Altı kuruş 
verdik nah işte buraya"" ilişmeseler ol• 
maz mı ki ? Gün adamakıllı ağarana ka· 
dar otursak, dinine yandığım dünyası 

batar mı ki ? 1 Altı değil, ister atmış 

altı ver. . Mademki serserisin ? . Beş bu
çuktan sonra oturamazsın. Çünküm gün· 
düz, bey kahvesidir burası... Efendi kah
vesidir burası... Sen defolup gittikten 
sonra, sabunlu sularla yıkanacaktır etraf ... 
( Dişlerini gıcırdattı) Yahu buranın efen· 

disi biziz be 1... Buranın beyi bizi.z be 1 .. 
Şuranm sabi Maçkada apartoman, Şişlide 
apartoman, Galatada han, Top~anede 
hamam yaptıy.sa bizim yüzilmüıden 
yaptı, .. 

Efe Çakıl' - Sinirlenme be Arap 1 
Recep - Sinirlenme be f 
Tee öteden bir ses - Avurt zavurtl 
Hiddetten parlıyan yöz(erile bu se-

sin sahibini aradı. Bulamadı. Boğllzını 
ayıkladı. Yutkundu. Düşündü. Ceplerini 
karıştırdı. Eline bir iz'Darit geçti. Pence
reye yakın bir aynanın başında çok genç 
bir çocuk ( Cambiribimbam ) süsleniyor
du : Avuçlarını tükürükliyor, ne zaman. 
dır makas yüzü görmiyen simsiyah saç
larım yandan ayırarak yatırmağa çalışı· 
yordu. Klvrak bir şarkı tutturmuştu: 

K ongolının kaşı gözü sürmeli 
Endamı, sözleri cilflt!li 

Rakı şarap içerim 
Güzelleri seçerim 
Heg heg doldur iç, gallalılılı I 
Doldur iç, hagdaaaa 1 •. 

Kalçalarmı, omuzlarını oynatayorda. 
Arap, seslendi : 

- Şuradan bir ateı alıver Cambiri· 
bimbaın ... 

Çocuk, başını çevirdi: 

- Olur, ağabey ... 
- Ulan çab~k f 
- Ne ? 1.. Metaıorilen mı ıt i'Ör-

düreceksin ? Bakma bana Arap ••. 

Kızdı, homurdandı : 

- Taymcı be 1.. Tayıncı be 1 
Hilmet'e anlattı : 

- Onun da geçimi bu yüzden işte ... 
Saçını başını tarayacak elbet ... Pimpiı 
surata kolay yenilir yutulur şey mi ? 

Kalktı. Kahve ocağına doğru yürü· 
dü. Arkadaşları bayılıyordu gülmekten ... 

Efe Çakır - Bizim Arap felefoı bel 
Recep - Bizim Arap felefos be 1 

Çift kapı şimdi ıık sık açılıp kapa· 
nıyordu. Salon hafifliyordu. Onbirinci 
koğuı efradı ıessiz sada•aı: dağılmıştl. 

[ Devamı var J 
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lşte; Arpu vak'asmda son~a 
vaıiyet yine böyJe olmuştu. Takıp 
lmmandanlığı tahkikat yapıyor, çe
tenin gittiği istikameti öğreniyor, 

0 istikamette muhtelif taraflardan 
harekete geçiliyor, fakat Çakıcı 
çetesine tesadüfün imkanı buluna· 

mıyordu. 
Çer kes Eşref, Anzavur Ahmet 

bu vaziyet karşısında kudurmuş 
hale gelmişlerdi. Artık ortada Ça
kıcı - Arnavutlar divisı da kal
mamış, çünkü Çakıcı efe, takibine 
çıkacak Arnavut bırakmamıştı. O 
tesadüf ettiği Arnavudu öldüre, 
öldüre Arnavutları o hale getir· 
mişti ki belde Pişt9v1 başta Şoba· 
ra, ayakta püsküllü kundura, omuz
da tüfek: 

- Po more; gidiyorem Öde
mişte.. Gebertirtirteceğim Çakıncı 

çara tası. 
Diye palavara sıkanlara artık 

tesadüf edilmiyordu. Bütün kaba· 
dayılık balonları patlamış, lzmir 
şehri haricindeki dağlar Arnav11t 
kabul etmez olmuştu. 

Şimdi - bilhassa Çerkes Eş
refle Ahmet Anzavur takibe çık· 
hktan sonra - Zaten mevcut olan 
Çakıcı - Çerkesler davasının en 
şiddetli devresiydi. 

Arabistandan geldiği zaman 
Keıneraltından Hecin devesinin üs· 
tünde geçerek halktan ''Bravo,, top· 
lıya Eşref bey; Çakıcı takibinin 
miltemadiyen menfi neticeleri kar· 
şısında küçülüyor, kordon boyunda 
gümüslil kırbaçla dolaşırken bile 
eski aumetini muhafaza edemi· 
yordu. 

Hldisenin dikkate çok değer 
tarafı şu idi bu Çerkeslik - Ar
navutluk - Çakıcı divilarında 
köyler ve şehirler halkı da işin 

mahiyetini ve eşkıyalık tarafını 

anutmuşlar gibiydi. Çakıcının mu· 
zafferane cinayetleri birer kahra
manlık. destanı halinde ağızlarda 
dolaııyor ve her menkıbeyi mllte
a\dp: 

- Seninki yine Çerkesleri kı-
vırmıf. Aşkolsun herife 

Takdiri yükseliyordu. Daha 
Türkocakları kurulmamıştı amma 
(hudutlarım1L1n Pırlantası olan Ar
navutlarla), (saraylarımızın ziyneti 
ve padişahlarımızın ekseriyetle va
lideleri olan Çerkes kavmı neci
biyle) bu memleketin sahibi Türk
ler arasında şu Çakıcı yüzünden 
iıtirkabat başlamıştı. 

• Eğe bölresinde doğmuş, bü-
yümilş olup ta o devirleri ve Ça· 
kıcı mesailini bilenler bu iddiamı· 
2'ın biç te yanlış olmadığı bahsın· 
da bize iltihak ederler. 

Halk; Çakıcı efenin temsil et· 
tij'i kudrette bir "hakperestlik,, 
bir (kahramanlık) ve ... Bir (Türk· 
lük) rörüyordu. Eşkıyalık davası 
unutulmuş, gitmişti. Bunun da se
bebi Çakıcı cetesinin takibi işle

rinde (hükt1met kudret)inin değil, 
bükt1met kudretinden evvel (Çer· 
kes gönüllülerinin, Eşref beyin, 
Anzavur Ahmet beyin) mümtaz 
bir rol almasıydı. Hüktlmet yok 
mu idi? Bu memleketin eşkıyasıııı 
hükt1met değil de ıÇerkesler mi, 
Arnavutlar mı tenkil edecekler· 
di?. 

lıte zihniyet bu idi ve işin 
doğrusu; eşkıyalık mahiyeti düşü· 
nillmezse; böyle idi. Güya ortalık-

ta Türklük mücadelesine girişmiş 
bir Çakıcı efe vardı da Çerkeı· 
lerle Arnavutlar bu davaya sed 

çek.mele. için çalışıyorlardı; Osman· 
lı imparatorluğu da bu maceranın 
bitaraf bir seyircisi idi. 

Bir yiyip bin tükür etmek için 
yaşadıiınıız o günleri hatırlamak 
b. d • ' ır e bugünkü vaziyetimize bak-
mak kilidir. 

SadNle avded edelim: 
Ta"ip kuvvetlerinin ortahğı 

alaboz daman etmeaine rağmen ça· 
kıcı çetesi neden bulun d 

amıyor u. 
bu çete n~re~e~di, yer yarıldı da 
yere mi sarmıştı, efe nerede sak· 
lanıyordu?. 

Efe· Kayak" d ' oy e, F atm.acıtının 
koynunda yan oelip saf bak . • asına ı· 
yordu. Maıyetindek.i kızanlar evin 
alt katında yiyip, içip enıe ıifiri· 
Yorlardı. Kendilerini biç kimse ra· 
bataız. etmiyor, hiç kimsenin de 
akluıa Çakıcının bu kadar ııkı ta• 

kip karşısında evine gidip raha~ 
edeceği ciheti gelmiyordu. Halbukı 
işte bu böyle idi. 

Çer kes Eşref kordonda f ıyaka 
ile kafa tutarken, Ahmet anzavur 
yarım diliyle Kur'an okuyup na
maz kılarak Allahı aldatmağa ça· 
!ışırken Çakıcı efe de evce~zin~e 
avranı çekiyor; helilınJan cunbuş· 

leniyordu. . •. 
Fakat bu vaziyet ılanıhaye 

böyle devam edebilirmiydi? MalOm 
olduğu veçhile işin ucu mangıra 

dayanıyordu. Falaka köyünden bin 
lira alınmıştı amma efenin sarfiya· 
tına bin lira ne kadar dayanırdı? 

Nitekim eşkıyanın karargah it
tıhaz ·ettiği ev; merciiam şeklinde 
sabahtan akşama kadar işliyor ve 
müracaat erbabının hiç birisi de 
eli boş dönmiyordu. Çakıcı efe; 
kimisine kız evlendirmesi için 25 
lira veriyor, kimisine çift öküzü 
parası hediye ediyor, kimisine de 
tohumluk bedeli ihsan eyliyordu. 
Ondan sonra kendi yiyip içmeleri 
hesaba müstenit değildi. Bir koyun 
alırlar, çobanın önüne üç, beş al· 
tın atarlardı. Bu suretle halkı ken· 
di:ıine minnettar bırakmak; "lenin 
başlıca siyaseti idi. 

Günün birinde hacı Mustafa· 
nın ikazı; efenin yeniden rahatını 

bozdu. Hacı Mustafa 
- Efe! Paramız kalmadı 
Diyordu. Halbuki hayatları ne 

iyi idi?. Takip kuvvetleri dağ de
miyerek, taş demiyerek dolaşırken 
onlar rahatçacık yaşıyorlardı. Bi· 
çare Fatmacık ta azıcık hayata 
kavuımuttu. Efesi yanındaydı. Ço
cutunun babası yanındaydı. Sev
rilisı, bir tane<.ik kocası yanın
daydı. 

Hacı Mustafanıu damdan dü· 
şercesine: 

- Efe! Paramız kalmadı. 
Ş•k1ind ki ihbarı üıarine 

Çakıcı Mehmet doğruldu: 
- Para kalmadı mı! 
- Kalmadı efe.. Yüz elli al-

tın ya çıkar, ya çıkmaz. 
- Şimdi ne olacak? 
- Sen bilirsin efe.. 
- Sen her halde bir oeyler 

düşünmüş, bana ondan sonra gel
mişsindir. Söyle bakalım bacı; ne 
düşündün? 

Hacı Mustafa yavan, yavan 
sırıttı. Efenin bu itimadı keyfini ire
tirmişti. 

- Hani sana daha evvel de 
demiştim ya: Sart ılıcası sahip· 
terinden biraz dünyalık istiyeJim. 

- Yollamazlarsa? 
- Herkesten aldığımız gibi 

onlardan da alırız. Müsaade eder· 
ıen bir mektup yazalım. Kızanlar
dan birisi mektubu alp Salihliye 

götürsün .. 
- Kime versin? 

Bu 
gece 

Orada bizim Atanaş var. 

(Devamı var) 

Nöbetci eczane 

Ali Nasibi Eczanesi 
( Yaicamii Yanında ) 

BUGON 

Yunanlstanda cereyan 
eden muharebelerde 

80 Bin 
Alman 
OldO 

Anzaklllar cok kahra-, 
manca dövüştüler 

Girld gazeteleri A
ti nada Almanlar ta
rafından hUkUmet 
kurulufunu nefret
le ka r•ıhyorlar 

Kahire 2 (a.a) - Yunaniıtan
dan dönen itimad edilir müşahitler , 
Yunanistan harplerindeki Alman 
kayıplarının 75 ili 80 bin kişi oldu. 
ğ'unu tahmin etmektedirler. 

Melbörn 2 (a.a) - Başvekalet 
vekili Fadden ile dahiliye nazırı Fol
l'un müşterek imzaları ile neşredilen 
bir tebliğde deniliyor ki: 

" Alınan raporlzr Almanların 
Yunanistanda insanca ve malzeme. 

ce büyük zayıata uğradıklarını a· 

çıkça göstermektedir. General Bla. 
mey, Yunanistandaki harekatın tah. 
min edildiği kadar pahalıya mal 

olmadıiını söylerken aldanmamış. 
tır. Filhakika elde edilen askeri 
neticeler bunu gösteriyor.,, 

Londra 2 (a.a}-Royterin Yu
nanistandaki lngiliz ve imparator-

luk kuvvetleri nezdindeki muhabi. 
ri, Yunanistan muharebelerinden 

çıkarılacak en esaslı neticelerin, 
tabii kuvveti dolayısiyle görünüşte 

zaptedilmez bir mahiy"t arzeden 
bir hattın tam bir hava himayesi 

. altında olmadıkça muhafau edi. 
lemiyeceği r.oktası olduğunu kayd. 
etmektedir. 

Muhabir, Alman hava kuvvet
lerinin bütün müdafaa kuvvetleri
ni 1uymettan dütürdüğünü kaydey 
!emekte ve geri alınan müdafaa 

hatlarında bir bava müzahereti sa· 
yesinde tutunm•k pek mümkün ol
datanu aöyledikten aonra, Anzak-
hların çok kahramanca düi'Oştük

Jerini ve bu kahramanlık karııaın• 
da Yunan askerlerinin hudutsuz 
bir hayranlık duyduklarını ilave 
etmektedir. 

Hanya 2 (a.M) - Ege ajan•ı
nın bildirdij'İne göre, Girid a-aze· 
teleri Atina da işıaldan sonra Al· 
manlar tarafından bir hük\lmet ku· 

rulmasına karşı nefretlerini bildir
me'kte ve müstevlinin oyununa srir-

mej'i kabul eden bir kaç Yunanlı· 

ya karşı teessürlerini izhar etmekte· 

dirler. 
Gazeteler büyük bir kahraman· 

lakla harp etmiş ve nisbetsiz bir 
aden f aikiyeti karş .. ında mağlOp 
olınu1 olan Yunan milletinin hissi· 
yatı ile bu adamların hiç bir ali· 
kası ulmadığını beyan ve bütün 
milletin temennileri içinde kralın 
atraf ında toplanarak mücadeley., 
devam eden milli hüktlmetin Yunan 
milletini temsil ettiğini ilave eyle· 
mektedirler. 

MÜTHiŞ 
bombalar 

Yeni lngiliz bombalar1 
Emden'de 200 evi 

hasara uğrattl 
Londra 2 (a.a) - Hava ne· 

zareti istihbarat servisinin bildir· 
diğine göre, yeni lngiliz bomba· 
ları istisnai bir tahrip kudretine 
sahip olup son defa Emden'e ya· 
pılan hücumda postahane civarı· 
na atılan böyle hir bomba şeh· 
rin bu lôsmını tam bir lıarabe 
haline koymu7 70 i tamamen tah 
rip edilmiş olmak üzere '200evha· 
sara uğramıştır. 

Bombanın ·düştüğü yere 50 
metre mesafede bulunan evlerin 
pençere ve kapı çerçiveleri ile 
çatıları yerlerinden fırlamıştır. 
Bombaların çıkardığı yangınların 
alevi 300 metreye kadar yüksel· 
miştir. 

Londra 2 (a.a.) - lngiliz teb 
liğlerindeki rakkamlara istinaden 
bildirildiğine göre, nisan ayı zar
fın da düşmanın v~ lngilizlerin tay 
yare kayıpları şudur. 

lngiltere üzerinde düşman ka· 
yıpları 112 tayyare~ İngiliz kayıp 
farı 3 tayyare; Almanya üzerinde 
düşman kayıpları 18 tayyare, in· 
giliz. kayıpları 106 tayyare; Orta 
şarkta düşman kayıpları 255 in. 
giliz kayıpları 61 tayyaredir. 

Londra 2 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet neı:aretlerinin teb 
liğine göre, gece düşman hücu
mu Mersey nehri kıyılarına tevec 
cüh edilmiş!e de şiddetli ve sürek 

li olmamıştır. Ölü ve yaralı fazla 
değildir. Diğer bazı mıntakalara 
da bombalar atılmışsa da hasar ve 
insan zayiatı azdır.Avcı tayyareler· 
bir Alman bombardıman tayyare· 
si tahrip etmişlerdir. ___ .._ ______________________ _, 

lngiliz kabinesinde 
.___d_!...t!,' i k ı_ı_k __ 

ingiliz 
Başvekil. 
muavinliği , 
Lord Biverbruk filen 
bu vazifeyi görecek 

Lord, Çörçil baf· 
vekiletl blrakbğı 
takdirde ona halef 
o 1 a cağ ı bildiril
mektedir 

Londra 2 (a.a) - lngiliz ka • 
binesinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

Havacılık istihsalitı nazırı lord 
Biverbruk devlet nazırlığına, yar· 

bay Brabaz.on havacılık istihsilatı 

nazırlığına; Kliders serisef ain ve 
münakalat nazırlığına getirilmişler· 

dir. Lord Biverbruk harp kabi
nesi iz.lığında kalmaktadır. 

Vaşington 2 ( a.a ) - Siyasi 
mahfiller lord Biverbruk'un filen 

·başvekil muavini ve lngilterede 

harp istihsalab diktatörü olduiu 

düşüncesindedirler. Bazı mahfiller, 

Lordun, Çörçilin herhangi bir se· 

heple başvekaleti bırakması takdi
rinde muhtemel halef mevkiine ge-

tirilmiş olduğu mutaleasındadırlar. 

Nevyork 2 (a.a) - lngiltere
den tayyare ile buraya dönen A
merika hava kuvvetleri kumandanı 
general Arnold, İngiliz milletinin 

barış lehinde hiç bir his besleme· 
diğini ve böyle bir zamanda Çörçil 

çapında lir adamın lngiliz milletinin 

başında bulunması bir tili eseri 
olduğunu söylemiştir. 

\~------------------------------------------------
1 Belçika krah hastalara s:ötürmektedir. Valde 

kral ıçe halk a~hanelerine sık sık 
nasal yaşıyor? giderek 'Ot"ıu1a piıirilcn çorh}'• 

( Baştarafı ikincide) tatmaktadır. 
kakkında kendisine verilen izahatı K ral Leopold, Laeken ma-
dinliyor. Kral Leopold, Belçıka likinuinden biç dıtarı 
halkı için kış ianesi açıldrj'ı zaman çıkmamaktadır. Bununla beraber, 
kendisi bir milyon frank vermek bundan bir kaç hafta evvel, şato· 
auretile bu yardım listesine ismini dan iki srün ayrılmııtır. Perdeleri 
yazdırmıştır. inik iki ıiyah otomobil, bir sabah 

Bir kaç sene evvel zevcesi Alman muhafaza kuvvetlPri ve 
kraliçe Aıtridi feci bir kazaJa Belçikalı memurlar ıelim dururken 
kaybetmek felaketine uğramış olan ıatodan dışarı çıkmıştır. Bu 
Kr-tl Leopold, şimdi yanında kızı ot'lmobıllerden birinde Berch· 
ve iıc.i erkek çocuğunu bulundur-
makla teselli buluyor. tes,.aden şatosuna giden ve gece· 

Belçiıta velıahdi Brabant dülcü yi orada geçiren kral Leopold bu· 
Baudoin ile küçük kardeşi Liege lunuyordu. 
pren:.i Albc:rt, şatoda hususi mual· S eferi haki bir elbise giymiş 
!imlerden ders alıyorlar. Arasıra olan kral Leopold, ertesi gün 58• 

Ardeones'lerin saf ve temiz hava· bahtan akşama kadar B. Hitler 
sını leneff ıis etmek için Ciergııon tarafından kcSbul edilmiş, tercü-
şatosuna gidiyorlar. manlığ"ı da doktor Schmidt yap-

Çocuıdımn en büyüğü olan mıştır. iki devlet şefi arasında ne 
prenses J.m:phine · Charlotte şimdi lr.onu,ulmuştu? ·Temin edildiğine 
kocaman bir kız olmuştur ve müte· göre Belçikadaki vaziyet hakkında 
veff a annesinin canlı bır modelidir. 
Her sabah bır mürebbiyenin neza· fikir tPati edilmiş ve B. Hitler 
retinde .B~ükselde bir kolleje tram. bazı teminat mukabılinde kra llık 
vayla ~1ıdıyor, akşamları da ayni mevkiini tekrar işga l edebileceğini 
vasıta_ ı e şatoya dönüyor. ~rala ihs~s . . etmış, kral Leopold 

Şovalye kral Birinci Albert'in ıse, kendısını mağlOp olmuş bir 
dul zevcesi valde karaliçe Elisa· ordu~un şefi telakki ettiğini ve bir 
be~h. sık sık şatoya giderek gün- ~e~çıka a:ıkeri bulundukça kendi-
lerı.nı orada geçirmekte ve park· sının de esarette kalmak istediği 
tak d.d cev.abını ve~mi•, siyasi hiç bir te· ı na 1 e. çiçeklerden kopararak "il 
h şeobüse de önayak olam.yacağını 

astanelerde yatan yaralılara ve ila'I: e etmiştir. 

Midenin içinin Resmi Çekiliyor 
D oktorların muayene ve cerrahi ilet

lerini mideye' sokmaları en fÜÇ işlerden 
biridir. Çünkü dişlerle mide arumdaki yolu 
kurcalamak tehlikelidir. Maahaza doktorlar bu 
ribi tehlikeli teşebbüslerde bulunmaktan geri 

istenilen k11mına tevcih edilerek matlup yerin 
fotoirafıoı alıyor. 

~aabaza fotoj'rafın m~vaffakiyetle alınması 
için hastanın muayyan bır vaziyette durması 
ve boğazdaki bazım ve .Yeınek yoluna dokun· 
maması şarttır. Bu şera~t İçinde artık mide 
içinin her tarafının fotograf ını çekmek müm

temini tutmuş, on yaşlarındaki kızı ile münzevi 
bir hayat yaşamıştır. Fakat dört ıene .tonra 
Nevyork bankerlerinden Villiam Oick ile bir 

aşk izdivacı yapmıştır. Bu suretle Astor'dan 
kalan be~ milyon dolara bankerin dört buçuk 
milyonu. katılmııtır. durmayorlar. 

ilk olarak Kussmahl isminde bir ~ Alman 
doktoru, kamayı ağzına ve boğazına sokarak 
hüner gösteren bir hokkabazın midesine bir 
boru indirmek teşebbüsünde bulunmuştut. için· 
de küçük bir limba ve ayna bulunan bu boru 
ilk • Gastroskop ,, yani ( mide gösteren ) i te_t· 
kil etmiştir. 

Daha sonraları katı boru yerine listik hor· 
tum kullanılmağa başlanmıştır. 

Daha sonralan bu mide gösten ilet büı· 
bütün tekimül temiştir. Listik borunun ucuna 
bir küçücük fotojraf makinesi yerleştirilmiftir. 

Borunun önündeki elektrik projektörü iJe mide 
aydınlatılarak fotoğrafı alınmaktadır. Fotoğraf 
iletinin idare ıeridi arzın dışındadır. 

Fakat bu nevi mide a-öıteren, midenin da· 
dahilinin rasrele resmini çekiyordu. Volff na
mında bir doktorun baldup ilet mic:leııia 

kün oluyor. • ana kız arasmd~ :6-merikada bir ana 
garip bir yarış ıle kızı ar~sındaki 

boşanıp yemden ev. 
lenme yarışı, annenin Ölümü üzerine nihayet 
bu~~~ıtur. Bütün Amerikanın merak!a takip 
ethirJ bu yarışın kabramanla,.1 ıne,hur milyoner 
Astor'un karı"ı ile kızıdır. Astor otuz seme 
evvel genç karısile birlikte istirahat etmek için 
Avrupaya gelmiıti. Dönerken Titanik vapuruna 
binmişlerdi. Vapur yolda bir buz dağına çar
parak batmağa başladığı zaman Astor milyon· 
larına rağmen kaptanın emirlerine riayetle tah
lisiye sandallarında kadınlara ve çocuklara yer 
bırakmış, ·bu suretle karııı kurtulmuş, kendisi 
vapurla birlikte batmıfb. 

Gea9 dal kacba bir mDddet kOOHIDID ... 

1923 de kızı Alice 18 yaıında iken prens 
Obolenska ile evlenmiştir. Bu izdivaç .. 9 ıene 

ıürmüş. 9 sene sonra Alice prensten ayrılmış 
ve Viyanalı meşhur şair von Hofmann'ın otlu 
ile evlenmiştir. 

Bu izdivaçla ana kız arasında müsavat te
essüs etmişti. ikisi de ikinci kocalarile yaııyor· 
lardı. Fakat çok geçmeden ana ileri geçmiıtir. 

Madam Astor, kızının ikinci izdivacından bir 
•~ne sonrr bankerden ayrılmış, bu defa boksör 
Fiermonte ile evlenmiştir. 

Alice çok geçmeden anasına yetişmiştir. 
Filhakika genç kadın şairin oğlundan ayrılarak 1 

lngiliz irAZetecilerinden Filiph Hardlng- ile ev· 1ı 
lenmiştir. Annesi dördüncü bir evlenmeye La· 
zırlandıiı ıırada Filoridada Pel• S.•.,la'da al
milftGr. Ana 60 ,..,...da idi. Kunda «> yatm-
clacbr. 

3 Mayq 1941 

Amerikan 
filosu 

Amiral Andreves'e gö
re harekete geçmete 

amade ve iyi blrhaldedlı 
Nevyork 2 ( A.A ) - birleşik 

Amerikanın üçüncü deniz böliresi 
kumandanı amiral Andreves bir 
nutkunda demiştirki: 

" - Filomuz harekete reçme
ge amadedir ve iyi bir haldedir. 
lngiltereye Jizım olan iaşe madde
leri ile harp malzemesinin teslimini 
temin etmekliğimiz. lazımdır. Bu· 
nun için icabederse kafileleri hi· 
maye etmeliyiz. bu ıünkü keşme· 
keş bertaraf olm.ıdan sulh babsı
mevzu tPlamaz. kendimizi her ihti· 
male karşı hazırlamaklığımız ica
beder. ,, 

Nevyork. 2 ( A.A) - Vendel 
Vilki yazdığı bir mekalede. Ame
rikadan lngiltereye destroyerler 
ve diğer ~emiler devredilmesini 
ve icabederse okyanusda kafile· 
lerin himayesi sisteminin kabulilnü 
istemektedir. bu makale geçen
lerde Lin4bergin yazdığı makaleye 
cevaptır ve neşreden mecmuanın 
baş makalesinde Vilkinin mekaleti 
besiretli ve doj'ru kelimelerile 
tavsif e~ilınektedir. Vilki bu ma
kalesinde her şeyin lna-iltereye 
vftrilmesini s ö y lem eitte ve 

lngiltere, A n-,rik, Kınada ve 
Avustralyanın müşterek lstibsali

hnın 1942 de lngiltereye hava 
f aikiyetini temin edeceğini ve o 
zaman Almanya tarafından z.apte· 

dilen memleketlerin hatti bizzat 
Almanların isyan edeceklerini illve 
etmektedir. 

Siviller Addis -Abebadan 
çıkarllıyor 

Nairobi 2 ( A. A) - Bildiril· 
diiine a-öre, Deasie'de iitinam edi· 
len harp malzemesinin mi~ darı he· 
nüz tamanıile tesbit edilememiştw. 

Diğer taraftan haber verildijine 
göre, Addiı • Abebadan bazı si
viller in tahliyosiao bqlanmttttr. 

Almanya 'imdi 
nerede harekete 
geçecek?. 
(Başmakaleden artan) 

fakat daha büyük mikyasta atl•ma
lar yapmaları da beklenebilir. Bu 
plan hiç şüphesiz, lngilterenin mat
lup edilmesi için en müeHir plin 
olarak mütalea edilebilir. Muvaffak 
olup olmamak tamamen ayn bir 
meseledir. 

Almanyanın yeni kuvvet, daha 
doğrasu mukavemat menbaları ele 
geçirmek için Sovyet Rusyaya ta
arruz etmesi de mümkündür. Ma
lum olduğu üzere ÜKranya hubu
bat anbarı olarak meşhurdur. Ni· 
hayet Batum petrollarıda Almanya 
için cazibdir. J\lmanyanın çektiji 
kıtlığı kısmen olsun, telifi etmek 
üzere Sovyetlere taarruz etmeli dıa 
beklenebilir, Almanyanın bu hare
keti, zaferi elde etmeğe deiil bar 
bi u.ıatmağa yarar. 

Alınanyanın Sovyet Rusya ile 
ayni zamanda Türkiyeye taarruz 
etmesi, yahud Sovyetleri bırakıp 
yalnız bııe sa1dırması da ihtimaller 
dahilinde mütalea edilmektedir. 

Bu takdirde bizim vaziyetimiz 
sarihtir: taarruzu silahla önlemek ••• 
Bu bapta en ufak bir tereddüde 
dahi mahal yoktur. Almanyaoın bi
ze saldırmakta bir menfaati olma• 
mak lizımdır. Bizim de •zorlanma
dıkça harbin dışında kalmak arz.o
muz malumdur. Fakat hürriyet ve 
istiklilimiz için biç bir fedak.irlık
tan geri durmıyacağımız da ayni de
recede malumdur. Binaenaleyh harbe 
hiç girmiyecekmişiz g-ibi sakin du: 
mak, fakat yann harbe g-irecekmi
tiz ıibi hazırlıklı bulunmak en bll 
yük milli vazifemizdir. 

Bu mühim vazife için bütiln 
Tilrk milleti Milli Şefinin etrafın· 
da yekpare bir kaya parçası Fbi 
dim dik kuvvetinden ve hakkından 
emin olarak hadiselerin inkipfmı 

beklemektedir. 
• Aabr• st • 

ITıı..n:vtM] 
3 11111,. 1941 

cuMARn;! "--• ın 
YJLı iMi • Ay 1 a.ı.s J0 
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4 BUGON 

·Tan Sinemasında 1 - . ASRI SiNEMADA 
Suvare 

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

MUSTER GRABBE 
Tarafından Harkulade ~ir Kabiliyetle Yaratılan 

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

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

Sergüzeşt Filmini Meraklılara Tavsiye Eder ... 

Filme ilaveten: G Ulfl SıESll I<OV:JO"/ 

GENEAUTRY 
Tarafından Temsil edilen Heyecan ve macera filmi 

DA& $A.IKISI 
Bugün 2,30 da 

Gençlik Günahı - Korkunç Hane 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralariyle 

muhammen bedel icarları ve muvakkat teminatları yazılı ka
sap dükkanları 1 Haziran. 941 tarıhinden 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir Sene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. . 

2- İhaleleri 13. Mayıs. 941 salı günü saat 14 de beledi
ye binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya
tırmı.k ve şartnameleri görmek üzere belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü yaiırmış oldukları teminat makbuzla
riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Muvakkat 
teminC1t1 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. 

Bucak Ma. kasap dükkanı 69 97 60 

,. .. 

.. ,. 

.. ., 

,. .. 

.. .. 
Sakatat .. 
Kasap 

.. .. 

.. . . 
.. .. Sakatat .. 

Kasap .. 

71 45 00 
73 33 75 
75 22 50 
77 33 75 
79 30 00 
81 24 10 
83 15 00 
85 15 00 
87 ıs oo 
89 31 50 
67 54 40 
34 52 50 
36 52 50 
38 37 50 
40 37 50 
42 22 50 
44 41 25 
46 26 25 
48 22 60 
50 13 15 
52 15 00 
54 26 25 

.. .. 32-78 112 50 
., .. 

;; ;; 

" ,, .. 
tt ,. 

, ' ,, 

lB 
ı 
s 
J 
~{ 
l 
l 
l 

89 90 00 
91 33 75 
93 41 25 
95 52 5o 
97 41 25 .. 

., ft 

;; ;; 99 33 75 
lol 37 ' 5o .. . . ,, " 

,, ., lo3 3o oo 
29- 3- 8- 13 

muhammen bedeli 
1 c a r ı 

786 

Lira Kuruş 

1301 
600 
450 
300 
450 
400 
321 
200 
200 
200 
50() 
725 
700 
700 
500 
500 
300 
550 
350 
301 
175 
200 
350 

1500 
1200 
450 
550 
700 
550 
450 
500 
400 

Meraklılarının Nazarı Dikkatine 
• • 

B 1S1 K LET alacagınızda .. aı zamanda 2 1000100 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

tJJ J\ J AS l ~ C 
Morkal! Bl Si KLET LERI görünüz 

Ticarethant>mıze gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

Satış yeri: Asfalt cadde D E D E O G L u 
Bisiklet tecim evi 

Suvare 
8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKi BÜYÜK SAHESER BiRDEN SUNAR • 
I 

CEBEL iT ARIK Filminin Unutulmaz Artistleri 

VIVIANE ROMACE GEORGES 
FLAMONT- DOLIO tarafından 
NEFİS BİR SURETTE TEMSİL EDiLEN 

YARI GİCIEDIEN SONRA 
Esrar fle maceralarla dolu büyük aşk ve heyecan filmi 

il 
Dünya Sinemacılığının En Korkunç Artistleri 

M 1 S f .E ~l .tJI O l O N lU 11 

Bugün Gündüz Matinada: İki Film Birden 
1- ZORLA TAYYARECİ 

2- ISl~AR.E~IGIZ Çlfl1II< 

i LAN 
Adana Bel~diye 
Riyasetinden : 

5. Bu işe ait şartname 

belediye fen işleri müdürlü
ğündedir. İsteyenler oradan 
alabilirler . 

6. Taliplerin ihale günü 
muvakkat teminatları, ticaret 
odası kayıt vesikaları ve bu 
işi yapabileceklerine dair ev
rakı müsbitelerile birlikde 
muayyen saatta belediy~ en
cümenine müracaatları ilan 
olunur. 

17. 25. 3. 12 653 

iLAN 
Yüksek yarış ve islah en

cüm~ni namına 4 ve 11 Ma
yıs 941 ı;ıazar günleri at ko· 
şuları icra olunacağı ilan olu-
nur. 3- 3- 714 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralarilye 

muhammen herle! icarları ve muvakkat teminatları yazılı seb
ze halindeki dükkanlar 1. Haziran. 941 den 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir sene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verılecektir. 

2- İhaleleri 16- 5- 941 cuma günü saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır . 

3- İsteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır
mak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kale
mine ve ihale günü teminat makbuılariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Muvakkat 
Teminatı 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. 
-----------------

Bucak Ma. 
,, ıl 

" " 
" " 
" ,, 
" " 
" ti 

" ,, 
it " 

ıt n 

" " 
it " 

it " 

ti ,, 

" " 

Sebzeci dükkanı 
., il 

" ,, 
" ,, 
,, ıt 

tt ,, 

it " 

" .. 
" ., 
it ,. 

" " • " . 
,, . ' 
,, ,, 

Toptancı., 
,, ,, ,, " 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

26 
22 
9 
7 
6 
6 
6 
7 

'6 
9 
9 

16 
26 

5 
7 
7 
7 

25 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
40 
40 
50 
25 
25 
50 
50 
50 

Muhammen icar 
Bedeli • 
Lira Kuruş 

350 
300 
120 
100 

80_ 
80 
80 

100 
100 
125 
125 
220 
350 

70 
100 
100 
100 

3 Mayıs 1941 

· A L S A R A Y S 1 N E M. A S 1 
·eu AKŞAM 

iki güzel film birden takdim ediyor 
I 

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

FiLMi 

Gençlik Günahı 
il 

William Gorgan - lrene Hervey tarafından 
temsil edilen korku ve heyecan filmi 

KORKUNÇ HANE 
Bugün 2,30 da 

Gençlik Günahı - Korkunç Hane 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN J 
Matbaası - Adana 

DIŞTA B 1 ~.I l\ 
Celal Çalapover ( Sathk Hizar ) 

Bileme kaynak ve şeritle
rile beraber 20 beygir kuv
vetinde maaşalter aliktirik mö· 
törü satılmaktadır. Arzu edenler 

Hastalarını her gün 
öğleden sonra Dişta -
bibi lsmail Hakkı Su
may'ın muayene hane
sinde kabul eder. 

ı Mersinde Fort acentesine ve 
1 yahut Bay Alanyalı Mustafa-

' 

ya müracaatları. 
----------' ~o- 1- 2- 3 -4 694 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4t 
45 
46 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
7 

18 
9 

50 100 
50 100 
50 100 
50 100 
50 100 
50 100 
50 100 
85 90 
30 84 
50 100 
50 100 
50 100 
50 100 
50 100 

50 
50 

'15 
00 
50 
50 
75 
40 

80 
100 
100 
80 
80 
80 
80 
70 
80 

100 
100 
250 
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